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 شكر وتقدير

 
 نعمه ،وعمال بسنة نبينا حممدفضله و حنمد هللا ونشكره على 

 صلى هللا عليه وسلم وتبعا هلديه فشكر الناس من
 شكر هللا تعاىل . 

 " من مل يشكر الناس مل يشكر هللا "  
 هلذا أتقدم ابلشكر اجلزيل و االمتنان اخلالص اىل : 

 لعيمش غزالةألستاذة ا
وعلى كل ما   املاست خترجي لنيل  شهادة  ةعلى مذكر  هاإشراف ا وعلى قبوهل

 يل من عون تهقدم
  وكدا جلنة املناقشة هلم مين فائق الشكر والتقدير

 احلقوق والعلوم السياسية  كلية  أساتذيت  يفواىل كل 
 وكل من مد يل يد العون من قريب او بعيد ابلكثري او القليل 
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 الإهــــــداء

  
 

 أأعظم الأهمات..... أأيم اإىلشعاع النور ودافعي يف احلياة  اإىل

 يف احلياة وبذرة حلمي.... أأيب سبب طمويح اإىل

 وايت وأأخ  أأيخ اىلو 

 أأصدقايئ و أأحبيتدريب ...................................... من شاركوين اإىل

 لك هؤلء اهدي هذا العمل . اإىل
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 مقدمة
   

تعتبرررررر العقوطرررررة مصرررررطلا نهرررررر منرررررذ وجرررررود اانسررررران واتخرررررذ م رررررا يم متعرررررددة ابترررررداءا 
باعتبار ررررا الوسرررريلة الم لرررر  للوقايررررة مررررن الجر مررررة  ف انررررت تم ررررل مررررن اانتقررررام واألرررررذ بال رررر ر 

الوسرررريلة لمواجهررررة الجر مررررة  ي تررررررش أن ت ررررون قاسررررية بشرررر ل كبيرررررر لتحقيرررر  أ رررردافها  وطمرررررا 
أن الخطررررررر  ررررررو الشررررررخص المنحرررررررف  ف رررررران مررررررن الطبيعرررررر  أن ي ررررررون الهرررررردف األساسرررررر  

إن كانررررررت الجر مررررررة لهررررررذا المواجهررررررة  إمررررررا بقتلرررررر   وطالتررررررال  إ الترررررر  بصررررررورة جذر ررررررة  ترررررر  و 
بسررررريطة ولررررروا إلررررر  نرررررون مرررررن التن ررررريم  فبرررررد  أن يمارسررررر  ال ررررررد بن سررررر   ألررررربا يمرررررار  
مرررررن قبرررررل السرررررلطة الحاكمرررررة فررررر  شررررر ل مقرررررنن ومرررررن م  ل رررررن ر رررررم  رررررذا التن ررررريم لرررررم يخت ررررر  
السرررررلور ااجرامررررر  داررررررل المجتمرررررع ممرررررا أ برررررت فشرررررل الن رررررام العقررررراب  فررررر  تحقيررررر  أ دافررررر  

 .1ةالمرجوة  و   القضاء الجر م
ومررررررن أشررررررهر األسرررررراليب العقابيررررررة الترررررر  انتهجتهررررررا الرررررردو  الحد  ررررررة  رررررر  عقوطررررررة سررررررلب 
الحر ررررررة  الترررررر  تعتبررررررر وسرررررريلة لتقررررررو م لسررررررلور المجرررررررمين ومحاولررررررة إعررررررادة إدمرررررراجهم دارررررررل 
المجتمررررررع  إا أنهررررررا ات  رررررر  و ررررررد ا لمواجهررررررة وردن السررررررلور ااجرامرررررر  دارررررررل المجتمررررررع  

بقسرررررر  كبيررررررر فرررررر  ارت رررررران نسررررررب الجرررررررائم مررررررن بررررررل األك ررررررر مررررررن ذلرررررر  أنهررررررا قررررررد سررررررا مت 
األشررررررخاص الررررررذ ن سررررررب  وأن سررررررلبت  ررررررر تهم  وذلرررررر  راجررررررع إلرررررر  عررررررد  عوامررررررل متعلقررررررة 
برررررررن م المعاملرررررررة  يرررررررر ذدميرررررررة داررررررررل السرررررررجون  وكرررررررذا الصرررررررورة النمطيرررررررة للمجتمرررررررع الرررررررذ  
ألرررررربا يعامررررررل المسررررررجون الررررررذ  قضرررررر  مرررررردة سررررررجن   علرررررر  أنرررررر  شررررررخص منبرررررروذ و يرررررررر 

 .2مما قد  دفع  للجنوح نحو الجر مةمر وب في  دارل المجتمع  
وطنررررراء علررررر   رررررذا السرررررلبيا   ذ برررررت مع رررررم التشرررررر عا  الحد  رررررة بمرررررا فيهرررررا التشرررررر ع 
الجزائررررر  إلرررر  إعررررادة الن ررررر فرررر  سياسررررة العقابيررررة )سررررلب الحر ررررة(  وذلرررر  مررررن ررررر   تغييررررر 
الم ررررا يم والررررن م عقابيررررة الترررر  تقرررروم علرررر  ردن والقضرررراء الجر مررررة ولرررريس ردن المجرررررم  بررررل 
البحرررررررد عرررررررن الررررررردوافع الموفررررررروعية والشررررررر لية التررررررر  دفعرررررررت المجررررررررم إلررررررر  ارت ررررررراب الجررررررررم 

 
  ص  2000  1إبرا يم منصور  الموجز ف  علم العقاب وااجرام  د وان المطبوعا  الجامعية  الجزائر  ط. سحاقإ - 1

205 . 
 194  ص 1993  1ذما  ع مان  ألو  علم  ااجرام والعقاب  دار النهضة  القا رة  ط. - 2



5 
 

ولرررررريس الع ررررررس  ولعررررررل أك ررررررر الررررررن م الجد رررررردة الترررررر  تبنتهررررررا التشررررررر عا  الحد  ررررررة  رررررر  مررررررا 
 يسم  "باافراج المشروط" كإجراء جد د.

ج أسررررروار ر يعتبرررررر ن رررررام اافرررررراج المشرررررروط نرررررون مرررررن المعاملرررررة والمتابعرررررة ترررررتم ررررررا   
ة العقابيررررررررة  الترررررررر  مررررررررن شرررررررر نها تحقيرررررررر  الهرررررررردف المنشررررررررود مررررررررن تقررررررررو م المجرررررررررم المؤسسرررررررر 

 وإل    من أجل إعادة إدماج  دارل المجتمع.
  72/02بموجرررررررب األمرررررررر قرررررررم  1972و رررررررذا مرررررررا انتهجررررررر  المشررررررررن الجزائرررررررر  سرررررررنة   

المتعلرررر  بقررررانون إلرررر ح السررررجون وإعررررادة ترطيررررة المسرررراجين الررررذ  برررردورا تطرررررق مررررن ر لرررر  
متضررررررررمن قررررررررانون تن رررررررريم  05/04افررررررررراج المشررررررررروط   ررررررررم جرررررررراء قررررررررانون أل  ررررررررام ن ررررررررام ا

السررررررجون وإعررررررادة إدمرررررراج ااجتمرررررراع  الررررررذ  برررررردورا أدرررررررل إلرررررر  ا  جذر ررررررة علرررررر  ن ررررررام 
 اافراج المشروط من أجل بعد الحياة في .

ومررررررن  ررررررم  فررررررإن ن ررررررام اافررررررراج المشررررررروط يعتبررررررر مررررررن أ ررررررم الموافرررررريع الترررررر  شررررررغلت 
ر مهررررررررم فرررررررر  الررررررررن م المتعلقررررررررة بالسياسررررررررة العقابيررررررررة التشررررررررر عا  الحد  ررررررررة باعتبررررررررارا عنصرررررررر 

ومحارطرررررة الجر مرررررة  و رررررذا مرررررا دفعنرررررا ارتيرررررار  رررررذا الموفرررررون   والرررررذ  كررررران عرررررن اقتنررررران 
وإلررررررررار لمرررررررا لررررررر  مرررررررن أ ميرررررررة تتعلررررررر  باسرررررررتقرار وأمرررررررن المجتمرررررررع فررررررر  م افحرررررررة الخطرررررررورة 

مشررررررن ااجراميرررررة أمرررررام ا ترافيرررررة الجر مرررررة  وعجرررررز الرررررن م العقابيرررررة للتصرررررد  لهرررررا وتررررر  ر ال
الجزائررررررر  بالسياسررررررة االرررررر  ية لرن مررررررة العقابيررررررة الغرطيررررررة  دون األرررررررذ بعررررررين ااعتبررررررار 
اجتماعيررررررررة القاعرررررررردة القانونيررررررررة  بمعنرررررررر  عرررررررردم م ئمررررررررة النصرررررررروص القانونيررررررررة ذا  الصررررررررلة 

  .بواقع القضاء الجزائر   ومؤسسا  التن يذ العقاب 
ر فرررررا  فررررر   إن أ رررررداف تنررررراو   رررررذا الموفرررررون ت مرررررن فررررر  كونررررر   يشررررر ل جرررررو ر  

الواقررررع الميررررردان   و رررررذا مرررررن رررررر   ت ررررراد  عيررررروب السياسرررررة العقابيرررررة  والرررررن م االررررر  ية  
وسررررررربل تن يرررررررذ العقوطرررررررا  فررررررر  البي رررررررة المغلقرررررررة والبي رررررررة الم تو رررررررة  وإنهرررررررار أسرررررررباب فشرررررررل 
السياسررررة العقابيررررة فرررر  م افحررررة الجر مررررة والمجرررررم  بمررررا يحقرررر  الهرررردف المنشررررود مررررن توقيررررع 

فاالررررررررر ح الجررررررررران  إلررررررررر ح للمجتمرررررررررع  وا شررررررررر  أن ااسرررررررررتعانة الجرررررررررزاءا  الجنائيرررررررررة  
 بالمنا ج المعتمدة علميا    مس لة ا يم ننا ااستغناء عنها.

فمرررررررن رررررررر   دراسرررررررتنا لهرررررررذا الموفرررررررون اعتمررررررردنا  علررررررر   مرررررررنهج الولررررررر      تررررررر    
نرررررتم ن مرررررن إنهرررررار  وفرررررع المسرررررائل المتعلقرررررة بوني رررررة االررررر ح فررررر  التشرررررر ع الجزائرررررر  

لتشرررررر عا  الغرطيرررررة   تررررر  تط رررررو مسررررراوو السياسرررررة العقابيرررررة   فالقواعرررررد القانونيرررررة المتررررر  ر با
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ذا  الصرررررلة أ لبهرررررا إن لرررررم نقرررررل جلهرررررا ترجمرررررة  رفيرررررة للقررررروانين األجنبيرررررة  و رررررذا مرررررا دفعنرررررا 
إلرررر  البحررررد فرررر   ررررذا الموفررررون انهررررار مرررردق م ئمررررة النصرررروص مررررع  بيعررررة الواقررررع فرررر  

ذلررررر  أن مررررراد أ يانرررررا علررررر  المرررررنهج المقرررررارن   محررررراولين فررررر  ذلررررر  ااعت  المجتمرررررع الجزائرررررر  
سررررربل تن يرررررذ الجرررررزاءا  الجنائيرررررة  تررررر  وإن تشرررررابهت مرررررن  يرررررد شررررر لها  فإنهرررررا تختلررررر  مرررررن 
 يررررررد مضررررررمونها  األمررررررر الررررررذ  يجعلهررررررا تتبررررررا ن فرررررر  قيمتهررررررا وفعاليتهررررررا مررررررن تشررررررر ع إلرررررر  
ذرررررررر   ررررررذا مررررررن جهررررررة  ومررررررن جهررررررة أررررررررق أن المشرررررررن الجزائررررررر  أرررررررذ مررررررن كررررررل تشررررررر ع 

 .ها عل   ر قت أ  ام  ولا 
ومرررررن رررررر   مرررررا تقررررردم و المرررررام بالموفرررررون بجميرررررع جوانبررررر  أارت  نرررررا  ررررررح ااشررررر الية 

 التالية  :
مررررررا   أ ررررررم المسررررررتجدا   الترررررر  أقر ررررررا المشرررررررن الجزائررررررر   ررررررو  الجانررررررب ااجرائرررررر  

السررررار  الم عررررو  ق و ررررل وفرررر   05/04لن ررررام اافررررراج المشررررروط فرررر  إ ررررار  القررررانون رقررررم 
 ع ق  المشرن ف   ذا المس

إجابرررررة علررررر   رررررذا ااشررررر الية   ولا ا رررررة أك رررررر بالموفرررررون ارت  نرررررا التقسررررريم الترررررال   
(  بحيرررررررد نتطررررررررق إلررررررر  الفصللللللل  ا  للعررررررررش العمرررررررل   : أ  رررررررام اافرررررررراج المشرررررررروط  )

الشررررررروط الموفرررررروعية لن ررررررام اافررررررراج المشررررررروط )المبحررررررد األو (   ررررررم الشررررررروط الشرررررر لية 
ال ررررررران (  وطعرررررررد ا  مقررررررررر ن رررررررام اافرررررررراج المشرررررررروط لن رررررررام اافرررررررراج المشرررررررروط )المبحرررررررد 

)المبحررررررد ال الررررررد(  أمررررررا فيمررررررا يخررررررص القسررررررم ال رررررران  سررررررنتناو  القواعررررررد ااجرائيررررررة لن ررررررام 
(  و ررررررذا مرررررن ررررررر   تطررررررق لضررررررواب  ااسرررررت ادة مررررررن الفصللللل  ال لللللانياافرررررراج المشررررررروط )

 رررررررام ن رررررررام اافرررررررراج المشرررررررروط )المبحرررررررد األو (   رررررررم إجرررررررراءا  ااسرررررررت ادة مرررررررن  رررررررذا الن 
أمرررررا )المبحرررررد ال الرررررد( نتحررررردء فيررررر  عرررررن مر لرررررة انتهررررراء ن رررررام اافرررررراج )المبحرررررد ال ررررران (  

 المشروط وذ ارا.
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 أحكام نظام اإلفراج المشر ط  : الفص  ا  ل
إن ن رررررام اافرررررراج المشرررررروط لررررريس  قرررررا م تسررررربا وإنمرررررا منحرررررة أجا  رررررا المشررررررن وجعلهرررررا    

بهررررا السررررجين الررررذ  تترررروافر فيرررر  شررررروط معينررررة  رررردد ا القررررانون منهررررا م افرررر ة ت د برررر  يجررررا   
مررررا  تعلرررر  بالوفررررع الجنررررائ  للمح رررروم عليرررر  أو بالقرررردر الررررذ   تعررررين عليرررر  أن يمضرررري  مررررن 
عقوطترررر  فرررر  المؤسسررررة العقابيررررة  و رررر  شررررروط إمررررا موفرررروعية  وامررررا شررررروط تتعلرررر  بالجهررررة 

 .3الت  تمل  سلطة تقر ر اافراج المشروط و   شروط ش لية
 

 المبحث ا  ل: الشر ط الموضوعية لنظام اإلفراج المشر ط
تعررررررد فترررررررة اافررررررراج المشررررررروط فترررررررة انتقررررررا  لصررررررالا المح رررررروم عليرررررر  ومررررررن ر لهررررررا  

 تحقرررر  الح ررررم علرررر  فائرررردة العقوطررررة ومرررردق تحقيرررر  أ رررردافها دارررررل المؤسسررررة العقابيررررة لرررررذل  
ط إلررررر  شرررررروط موفررررروعية علررررر  القرررررانون الجزائرررررر  إفرررررادة المح ررررروم عليررررر  بررررراافراج المشررررررو 

منهررررا مررررا  تعلرررر  بطبيعررررة المحبررررو  أوا  ومرررردة العقوطررررة المح رررروم بهررررا  انيررررا  ومنهررررا  رررراا  
اسررررررت نائية واردة علرررررر  الشررررررروط الموفرررررروعية  ال ررررررا  باافررررررافة إلرررررر  شرررررررط أساسرررررر   تعلرررررر  

 بتسد د المصار ف القضائية ومبالغ الغراما  والتعو ضا  المدنية رابعا.
 ا  ل: الشر ط الموضوعية المتصلة بصفة المستفيدالمطلب 
لقررررد نررررص المشرررررن الجزائررررر  مررررن ررررر   قررررانون تن رررريم السررررجون الجد ررررد علرررر  جملررررة  

مررررن الشررررروط الموفرررروعية المتعلقررررة أساسررررا بررررالمحبو   ترررر   تسررررن  لرررر  الوفررررع فرررر  ن ررررام 
ة اافررررراج المشرررررروط  وتررررررتب  بسررررريرت  وسرررررلوك  ررررر   فتررررررة  بسررررر  وتقديمررررر  لضرررررمانا  جديررررر 

تؤكرررررد اسرررررتقامت  واسرررررتعداد ا ل نررررردماج فررررر  المجتمرررررع مرررررع موافقتررررر  علررررر  الخضرررررون لتررررردابير 
 اافراج المشروط.

 
أ سرررررن بوسرررررقيعة  الررررروجيز فررررر  القرررررانون الجزائررررر  العرررررام  دار  ومرررررة للطباعرررررة والنشرررررر والتو  رررررع  الطبعرررررة الرابعرررررة  - 3

 .2014عشر  الجزائر  
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 الفرع ا  ل: سيرة  سلوك المحبوس أثناء تنفيذ العقوبة 
برررردأ اافررررراج المشررررروط فرررر  األسررررا  كنررررون مررررن الم افرررر ة تقرررردم للمح رررروم عليرررر  علرررر   

ول نرررررر  تحررررررو  فيمررررررا بعررررررد إلرررررر  ن ررررررام  سررررررن سرررررريرت  وسررررررلوك  دارررررررل المؤسسررررررة العقابيررررررة  
تررررررر  يل   لي رررررررل  سرررررررن السرررررررلور شرررررررر ا مرررررررن شررررررررو    ولهرررررررذا الشررررررررط أ ميتهرررررررا  ألنررررررر  ا 
يجرررررو  اافرررررراج عرررررن المح ررررروم عليررررر  قبرررررل انقضررررراء مررررردة معينرررررة مرررررن تن يرررررذا للعقوطرررررة كافيرررررة 
للح رررررم علررررر  سررررررلوك   وقصرررررد تم ررررررين المؤسسرررررة العقابيررررررة مرررررن تطبيرررررر  أسررررراليب وإجررررررراءا  

علرررررر  الجنرررررراة  ممررررررا ي رررررررش  بررررررو   الررررررة مررررررن التغييررررررر اايجرررررراب  فرررررر   العرررررر ج واالرررررر ح
 4سلوكهم وتعد ل  بما  ت   وأن أ داف العقوطة اال  ية والتهذ بية قد تحققت

 يرررررررد أن افترررررررراش قر نرررررررة  وا  الخطرررررررورة ااجراميرررررررة مبنررررررر  علررررررر  فرلرررررررة إ برررررررا   
 ررررررم  وكرررررردليل اسررررررتقامة سررررررلوك  وال قررررررة بتقررررررو م ن سرررررر  والر بررررررة فرررررر  عرررررردم العررررررودة للسررررررلور اآ

علررررررر  اسرررررررتعدادا اكمرررررررا  ت  يلررررررر  دارررررررررل المجتمرررررررع والت يررررررر  معررررررر   وألن اادارة العقابيررررررررة 
بح ررررررم موقعهررررررا القر ررررررب مررررررن المح رررررروم عليرررررر  أقرررررردر مررررررن  ير ررررررا علرررررر  الوقرررررروف لم   ررررررة 
تطررررررور شخصرررررريت  ومرررررردق اسررررررتحقاق  للوفررررررع فرررررر   ررررررذا الن ررررررام عررررررن  ر رررررر  تقيرررررريم سررررررلوك  

  الن رررررام واسرررررتجابت  للمعاملرررررة العقابيرررررة وألن و بيعرررررة ع قاتررررر  بزم ئررررر  ومررررردق  رلررررر  علررررر 
 رررررذا الشررررررط يعرررررد مرررررن المعرررررا ير الذاتيرررررة التررررر  يخشررررر  مرررررن سررررروء اسرررررتعمال   أدرج المشررررررن 
الجزائرررررررر  معيرررررررار  ررررررران  بإنهرررررررار المح ررررررروم عليررررررر  لضرررررررمانا  جديرررررررة إلررررررر    واسرررررررتقامة 

 .5 ال 

 الفرع ال اني: الضمانات الجدية لالستقامة 
سررررريرت  وسرررررلوك   يرررررر كررررراف لمنحرررررة اافرررررراج المشرررررروط إن ولررررر  المح ررررروم عليررررر  بحسرررررن 

برررررل  تعرررررين عليررررر  تقرررررديم فرررررمانا  جديرررررة اسرررررتقامت   ألنررررر  مر رررررون بت اعلررررر  اايجررررراب  مرررررع 
 المعاملة

 
عمرررراد محمررررد رطيررررع  فتحرررر  توفيرررر  ال رررراعور   محمررررد عبررررد ال ررررر م الع يرررر   ألررررو  علررررم ااجرررررام والعقرررراب  دار  - 4

 235  ص 2010وائل للنشر األردن  الطبعة األول   
كانررررت عبررررارة فررررمانا  إلرررر ح  قيقيررررة"  72/  02. وفرررر  نررررل األمررررر 357أ سررررن  وسررررقيعة  مرجررررع سرررراب  ص  - 5

 ( استبدلت بعبارة فمانا  جدية ل ستقامة".05/04 د ) أما ف  قانون تن يم السجون الجد
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المطبقررررة عليرررر  ومررررا يم ررررن تقديمرررر  مررررن إنجررررا ا  ررررر   فترررررة ارتبررررارا مررررن تعلرررريم أو ت ررررو ن 
اج المشرررررروط ومرررررن برررررين مهنرررر  أو نشررررراط أررررررر  برررررر  اسرررررتعدادا لالرررر ح واسرررررتحقاق  لافرررررر 

الضرررررمانا  التررررر  يقررررردمها المحبرررررو  والتررررر  ترررررد  علررررر  إلررررر    فعررررر  مرررررا  لررررر : الحصرررررو  
 عل  شهادا  التعليم اابتدائ  وال انو  والعال  والت و ن المهن .

 6منا ررص وإجا ا  الخروج والم افآ 
• الوفررررررع فرررررر  ن ررررررام الورشرررررررا  الخارجيررررررة أو ن ررررررام الحر رررررررة التصرررررر ية أو فرررررر  مؤسسرررررررا  

 من قانون تن يم السجون(. 110لبي ة الم تو ة المادة ا
و تعررررررين علرررررر  مررررررد ر المؤسسررررررة العقابيررررررة تضررررررمين ملرررررر  اافررررررراج المشررررررروط تقر رررررررا مسررررررببا 

 7 و  سيرة وسلور المحبو  والمعطيا  الجدية لضمان استقامت 
ولتم ررررررين المحبررررررو  مررررررن إنهررررررار إلرررررر    تعمررررررل إدارة السررررررجون بررررررالجزائر لتن يررررررذ  

ح السرررررررجون وت  يرررررررل المسررررررراجين بالتعررررررراون مرررررررع قضررررررراة تطبيررررررر  العقوطرررررررا  برنرررررررامج إلررررررر 
واادار ررررررررين وجميررررررررع المختصررررررررين بترقيررررررررة النشرررررررراط الترطررررررررو  و الترررررررر  يل  دارررررررررل السررررررررجون 
وتررررررروفير ال رررررررروف المناسرررررررربة وتجهيرررررررز مختلررررررر  المؤسسررررررررا  العقابيرررررررة بالوسرررررررائل الحد  ررررررررة 

 ل ستعماا  ال قافية والتعليمية.
المشرررررررررن تبنرررررررر  معيررررررررار الضررررررررمانا  الجديررررررررة ل سررررررررتقامة وتجرررررررردر ااشررررررررارة إلرررررررر  أن  

تماشرررريا والهرررردف مررررن إعررررادة ت ييرررر  العقوطررررة وتجسرررريدا ل  رررررة إلرررر ح المح رررروم عليرررر  أ نرررراء 
فترررررررة ارتبررررررارا لافررررررراج عنرررررر   شررررررر يا  ور ررررررم أن المشرررررررن الجزائررررررر  رطرررررر  رطرررررروة  امررررررة 

لضرررررمانة عنررررردما أررررررذ بهرررررذا المعيرررررار  إا أنررررر  لرررررم يحررررردد ال رررررروف التررررر  تعبرررررر عرررررن  رررررذا ا
الجديررررررة ر فررررررا لرررررربعع التشررررررر عا  كالمشرررررررن ال رنسرررررر  الررررررذ  ذكررررررر أم لررررررة وافررررررحة علرررررر  

 8 ذا الضمانا  الجدية
 

مررررررن قررررررانون تن رررررريم السررررررجون وإعررررررادة اادمرررررراج ااجتمرررررراع  للمحبوسررررررين  مرجررررررع  04-05  القررررررانون 129المررررررادة  6
 .25ساب   ص 

  1عمررررررر رررررررور   السياسررررررة العقابيررررررة فرررررر  القررررررانون الجزائررررررر    دراسررررررة مقارنررررررة دار ال ترررررراب الحررررررد د  الطبعررررررة  - 7
 .8:419 41  ص 2009ة  القا ر 

لقرررررد تررررر  ر المشررررررن الجزائرررررر  بالن رررررام ال رنسررررر    يرررررد تبنررررر  ك يررررررا مرررررن قواعررررردا فررررر  مرررررا يخرررررص ن رررررام اافرررررراج  - 8
المشرررررروط إا أنررررر  أفررررري   نرررررون مرررررن الخصولرررررية تليررررر  بطبيعرررررة المجتمرررررع الجزائرررررر  وتطرررررور  رررررذا الن رررررام فررررر  الجزائرررررر  

فررررع فرررر  ن ررررام اافررررراج المشررررروط  ولررررم وان رررررد بضرررررورة رضررررون المح رررروم عليرررر  ل ترررررة اارتبررررار المحررررددة قانونررررا قبررررل الو 
يحررررردد ال رررررروف التررررر  ت برررررت جنيرررررة اسرررررتقامت  ر رررررم أن ال  ررررررة مسرررررتو اة مرررررن التشرررررر ع ال رنسررررر  الرررررذ  أعطررررر  أم لرررررة عرررررن 
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 الفرع ال الث: الموافقة على الخضوع لتدابير اإلفراج المشر ط 
اسرررررت ادة المحبرررررو  مرررررن ن رررررام اافرررررراج المشرررررروط ا ي  ررررر   سرررررن سررررريرت  وسرررررلوك    

    برررررررل  تعرررررررين عليررررررر  الموافقرررررررة علررررررر  تررررررردابير وجديرررررررة اسرررررررتقامت  بتقرررررررديم فرررررررمانا  إلررررررر 
وشررررروط وفررررعها الن ررررام اام انيررررة إررررر ء سرررربيل  قبررررل انتهرررراء مرررردة عقوطترررر . وطررررذل  يم ننررررا 
القرررررو  أن بعرررررع التشرررررر عا  تشرررررترط تررررروفر رفرررررا المح ررررروم عليررررر  لمرررررنا اافرررررراج المشرررررروط 

لتسرررررليم علررررر  اعتبرررررار انررررر  ن رررررام تررررر  يل   تطلرررررب نجا ررررر  قبرررررو  المح ررررروم عليررررر   وا يم رررررن ا
بهررررذا الشرررررط ألن الت  يررررل  ررررو واجررررب علرررر  المح رررروم عليرررر  كمررررا  ررررو  رررر  لرررر  وفرررر  الوقررررت 
ن سررررر   رررررو مرررررن واجبرررررا  الدولرررررة فمتررررر  مرررررا اقتضررررر  اافرررررراج عنررررر  شرررررر يا فعلررررر  ذلررررر  دون 
تعليرررررر  علرررررر  رفررررررا المح رررررروم عليرررررر  برررررر  ان مصررررررلحة المجتمررررررع تتطلررررررب ذلرررررر  وا يم ررررررن 

 ف   اا  نادرة وشاذة.تصور مح وم علي   رفع اافراج المشروط إا 
ومررررررن ررررررر   المراقبررررررة الدائمررررررة والمسررررررتمرة يم ررررررن تقيرررررريم مرررررردق تجاوطرررررر  مررررررع برنررررررامج  

العررررر ج واالررررر ح ومررررردق اسرررررتقامت   بالمشررررراركة فررررر  بعرررررع األن مرررررة العقابيرررررة التررررر  لهرررررا 
دور فعررررررا  فرررررر  إعررررررادة إدماجرررررر  كمرررررروا ن لررررررالا فرررررر  المجتمررررررع مررررررع إرضرررررراع  لنررررررون مررررررن 

 .9التشر عا التدابير الت  ت رفها بعع 
  أقررررررر 10العقابيررررررة دون اعتبررررررار لموافقررررررة المحبررررررو   وعلرررررر   رررررررار بعررررررع القرررررروانين المقارنررررررة

المشررررررن لرررررررا ة فرررررررورة موافقترررررر  علرررررر  الشرررررروط الخالررررررة الترررررر  ستضررررررمنها مقرررررررر مررررررنا 
 .11اافراج المشروط

وفررررر   الرررررة رفضررررر  للشرررررروط يحررررررر مرررررد ر المؤسسرررررة العقابيرررررة محضررررررا برررررذل  و رفرررررع  
  سب الحالة. - افظ األرتام  -العقوطا  أو لو  ر العد   األمر القاف  تطبي 

 

فرررررررمان الت يررررررر  ااجتمررررررراع  للمح ررررررروم علررررررريهم )... ممارسرررررررتهم ألعمرررررررا  مهنيرررررررة  سرررررررواء مترررررررابعتهم لدراسرررررررة أو ت رررررررو ن 
ماجهم فررررر  المجتمرررررع أو سرررررواء كررررران وجرررررود م فررررررور  فررررر  عرررررائ تهم أو مهنررررر  أو ترررررر ص أو عمرررررل مؤقرررررت ليسرررررهل انرررررد

 متابعتهم لع ج أو ممارستهم األعما  تهدف إل  تعو ع فحايا الجر مة.
رجررررب علرررر   سررررين  تن يررررذ العقوطررررا  السررررالبة للحر ررررة  دراسررررة مقارنررررة دار المنررررا ج للنشررررر والتو  ررررع  األردن  ص  - 9

138. 
ابيرررة  ررررو  مررردق اعتبرررار موافقرررة المحبرررو  شررررر ا فررررور ا لمرررنا اافرررراج المشررررروط  لقررررد ارتل رررت التشرررر عا  العق - 10

قررررانون  531فلررررم يشررررر المشرررررن المصررررر  إلرررر   ررررذا الشرررررط فرررر   ررررين نررررص عليرررر  المشرررررن ال رنسرررر  لرررررا ة فرررر  المررررادة 
 .420إجراءا  فرنس ( أن ر ف   ذا الش ن: عمر رور   المرجع الساب   ص 

المتعلررررر  برررررإجراءا   1972فبرا رررررر  10المرررررؤر  فررررر   72/37( المرسررررروم  72/02أن رررررر فررررر  األمرررررر الملغررررر  )  - 11
 تن يذ المقررا  الخالة باافراج المشروط
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 المطلب ال اني: الشر ط الموضوعية المتعلقة بمدة العقوبة

إن اافرررررراج المشرررررروط لرررررم  تطلرررررب شررررررو ا رالرررررة بنرررررون معرررررين مرررررن الجررررررائم  وإنمرررررا  
عقوطررررررة سرررررالبة للحر ررررررة ومرررررردتها الترررررر   تعرررررين علرررررر  المح رررررروم عليرررررر   -اشرررررترط نررررررون العقوطررررررة

داررررررررل المؤسسرررررررة العقابيرررررررة  و تررررررر  تضرررررررمن الحرررررررد األدنررررررر  الضررررررررور  لخضرررررررون  قضررررررراء ا
المح رررروم عليرررر  لبرنررررامج عرررر ج عقرررراب  يطبرررر  عليرررر  وفقررررا لشخصرررريت  وطمررررا  وافرررر  إلرررر    
وإعررررررادة بنرررررراءا ااجتمرررررراع  فرررررر  ت قررررررد العقوطررررررة أ ر ررررررا الزاجررررررر والرررررررادن وت ررررررون قررررررد  ققررررررت 

 أ دافها.

 عليهم بعقوبات سالبة للحريةالفرع ا  ل: تطبيق اإلفراج على المحكوم 
يعتبرررررر ن رررررام اافرررررراج المشرررررروط بم ابرررررة وفرررررع  رررررد للعقوطرررررة السرررررالبة للحر رررررة لرررررذل   

ي ترررررش الن رررررام أن ي رررررون المسررررت يد مح ررررروم عليررررر  بعقوطررررة سرررررالبة للحر رررررة أيررررا كانرررررت مررررردتها 
 .12 بما ف  ذل  المح وم علي  بالسجن المؤطد.
المح رررررررروم علرررررررريهم بااعرررررررردام والخافررررررررعين ل ترررررررررة و تضررررررررا أن المشرررررررررن الجزائررررررررر  اسررررررررت ن  

 أمنية  ولتدابير األمن ولو كانت سالبة للحر ة.

 الفرع ال اني: المدة الواجب قضائها من طرف المحكوم عليهم بالمؤسسة العقابية 
 أ ال: قضاء فترة االختبار  

يقصررررررد ب ترررررررة اارتبررررررار المرررررردة الترررررر  ي ترررررررش علرررررر  المح رررررروم عليرررررر  قضرررررراء ا مررررررن  
ررررررر   مر لررررررة مررررررن التن يررررررذ العقرررررراب  وطعررررررد رضرررررروع  لنررررررون مررررررن العرررررر ج العقرررررراب  العقوطررررررة 

أ بررررت ك ايررررة العقوطرررررة فرررر  تحقيررررر   ايررررة الررررردن والعدالرررررة وك رررراءة أسررررراليب المعاملررررة العقابيرررررة 
 ف  اال ح وإعادة ت  يل المح وم علي  اجتماعيا.

 
: ا يم رررررن للمح ررررروم علررررريهم ااسرررررت ادة مرررررن التررررردبير الصرررررادر ل ائدتررررر  إا بعرررررد موافقتررررر  علررررر  التررررردابير 7المرررررادة  - 12

المشرررررروط  وإذا رفرررررع المح ررررروم عليررررر  الخضرررررون لهرررررذا والشرررررروط الخالرررررة الرررررواردة فررررر  القررررررار المتضرررررمن ملحررررر  اافرررررراج 
: "إذا وافررررررر  8المرررررررادة  -التررررررردابير والشرررررررروط الخالرررررررة  وقررررررر  تررررررردبير اافرررررررراج و رفرررررررع األمرررررررر فرررررررورا إلررررررر  و  رررررررر العرررررررد . 

السررررجين علرررر  الخضررررون إلرررر  الترررردابير والشررررروط الررررواردة فرررر  قرررررار اافررررراج المشررررروط ي رررررج عنرررر  و جررررر  ذلرررر  بعررررد ترررردو ن 
( المنشرررررررور الرررررررو ار   05/04سرررررررجل السرررررررجن... أن رررررررر فررررررر  قرررررررانون تن ررررررريم السرررررررجون الجد رررررررد )  محضرررررررر اافرررررررراج فررررررر 

 المتعل  ب ي ية البت ف  مل ا  اافراج المشرو ة 2005جوان  05المؤر  ف   01/ 2005
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م قبررررررل أن  تقررررررررر اافرررررررراج المشرررررررروط اشرررررررترط المشرررررررن الجزائرررررررر  فررررررر  قرررررررانون تن ررررررري  
السرررررجون الجد رررررد  ررررردا أدنررررر  مرررررن مررررردة العقوطرررررة المح ررررروم بهرررررا يقرررررع أ ناء رررررا فتررررررة اارتبرررررار 
التررررر  تختلررررر   سرررررب السرررررواب  القضرررررائية للمح ررررروم عليررررر  و بيعرررررة العقوطرررررة المح ررررروم بهرررررا  

قرررررانون تن ررررريم السرررررجون(  134وقررررد قسرررررمها المشررررررن إلررررر   ررررر ء ف رررررا   سررررب نرررررص المرررررادة 
 كاألت :

 المحبوس المبتدئ: -أ 
اسرررررررت ادة المحبرررررررو  المبتررررررردو المح ررررررروم عليررررررر  بعقوطرررررررة سرررررررالبة للحر رررررررة قصررررررريرة إن  

( العقوطرررررة  إذ تم رررررل فتررررررة 1/  2المررررردة  بن رررررام اافرررررراج المشرررررروط مر رررررون بقضررررراء نصررررر  )
   179/2( أشرررررهر المرررررادة 3اارتبرررررار التررررر  اشرررررترط األمرررررر الملغررررر   رررررد ا األدنررررر  ب   رررررة )

 .13و ذا ما أ  ل  المشرن الجزائر  
مرررررررن قرررررررانون تن ررررررريم السرررررررجون ب نررررررر  تحررررررردد فتررررررررة  134ال انيرررررررة مرررررررن المرررررررادة  ترررررررنص ال قررررررررة

 اارتبار بالنسبة للمحبو  المبتدو بنص  العقوطة المح وم بها علي .
فرررررر  قررررررانون تن رررررريم السررررررجون الجد ررررررد  و برررررردأ  سرررررراب سررررررر ان مرررررردة العقوطررررررة السررررررالبة  

ح رررروم عليرررر  للحر ررررة بتسررررجيل مسررررتند اا رررردان الررررذ   ررررذكر فيرررر   تررررار   و سرررراعة ولررررو  الم
 .14إل  المؤسسة العقابية

المحبررررررو  معترررررراد ااجرررررررام:  رررررردد  فترررررررة اارتبررررررار بالنسرررررربة للمح رررررروم عليرررررر  معترررررراد  
( العقوطرررررررة المح ررررررروم بهرررررررا ) ف ( علررررررر  أا تقرررررررل مررررررردتها فررررررر  جميرررررررع 2/3ااجررررررررام ب ل ررررررر  )

( وا ررررردة  ول رررررن بالمقارنرررررة مرررررع األمرررررر الملغررررر  ن  رررررظ أن المشررررررن 1األ ررررروا  عرررررن سرررررنة )
( وا رررردة فررررإذا  ن رنررررا 1( أشررررهر إلرررر  سررررنة )6األدنرررر  ل ترررررة اارتبررررار مررررن سررررتة ) رفررررع الحررررد

 .15إل  مقتضيا  الع ج العقاب  المطبقة عل   ذا النون من المجرمين المعتاد ن

 
نالحظظظن أن محظظظبلس املبظظظوس املبتظظظدم يتضظظظمن عظظظدة معظظظال فقظظظد يقحظظظد بظظظه املبظظظوس الظظظذة مل يسظظظبق أن صظظظد  يف حقظظظه حكظظظم  ظظظائي بعقوبظظظة  - 13

( ال تتضظظظظظظمن أة 02سظظظظظظالبة للوريظظظظظظة أو يقحظظظظظظد املبظظظظظظوس عظظظظظظدف السظظظظظظوابق القضظظظظظظائية، لعظظظظظظق أن صظظظظظظوي ة السظظظظظظوابق العدليظظظظظظة املتعلقظظظظظظة بظظظظظظه  البباقظظظظظظة  قظظظظظظم 
امها أو بسظظظظظبب حموثظظظظظا كظظظظظ فر لظظظظظرد االعتبظظظظظا  فظظظظظونا أقظظظظظذأل ىلرفيظظظظظة الظظظظظنص فظظظظظالتجيس يكظظظظظون للقظظظظظرادة ا وىل، وتبعظظظظظا ملقتضظظظظظيا  عقوبظظظظظة سظظظظظواد يسظظظظظبب انعظظظظظد

 .355التببيق امليدال للنص فون القرادة الثانية ثي اليت ست رض ن سها يف ثذا  الش ن،  أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص 
املتضظظظظظمن قظظظظظانون تنظظظظظظيم السظظظظظالون، وإعظظظظظادة امدمظظظظظا، االجتمظظظظظاعي للموبوسظظظظظ ، مرجظظظظظع سظظظظظابق،  04- 05مظظظظظن القظظظظظانون  13أنظظظظظظر املظظظظظادة  - 14
 4ص
مررررن قررررانون تن رررريم السررررجون ب نرررر  تحرررردد فترررررة اارتبررررار بالنسرررربة للمحبررررو   134تررررنص ال قرررررة ال انيررررة مررررن المررررادة  - 15

 المعتاد ااجرام ب ل   العقوطة المح وم بها علي   عل  أا تقل مدتها ف  جميع األ وا  عن سنة وا دة.
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كرررران لزامررررا إ الرررررة مرررردة اارتبرررررار ألن الخطررررورة  نرررررا ا ت مررررن فررررر  الجر مررررة الجد ررررردة  
الجنائيررررررة واسررررررتهانتهم بهررررررا  فضرررررر  عررررررن المرت بررررررة وإنمررررررا فرررررر  عرررررردم ارتررررررداعهم بررررررالجزاءا  

اسرررررتمرار م فررررر  السرررررلور ااجرامررررر    يرررررد  رررررد  ذلررررر  علررررر  فشرررررل  ررررررق العررررر ج العقررررراب  
ممرررررررا يسرررررررتدع  نرررررررون مرررررررن التغييرررررررر فررررررر  المعاملرررررررة العقابيرررررررة  لت رررررررون أك رررررررر فعاليرررررررة علررررررر  

   3شخصية السجين بتحقي  نتائج إيجابية والرجون عن الحالة اانت اسية.
 :عليه مؤبدا المحبوس المحكوم -ج

لقررررررد شرررررررن ن ررررررام اافررررررراج المشررررررروط لتجد ررررررد األمررررررل بررررررين المح رررررروم علرررررريهم بالمؤطررررررد  
ألن بقرررراء السررررجين فرررر  السررررجن المؤطررررد ا  ناسررررب وتطررررور درجررررة إلرررر    فاشررررترط رمسررررة 

 .16( عشر سنة کمدة ارتبار مدق استقامت  واستعدادا للت ي  ااجتماع 15)
دتها  يررررررر المحررررررددة إذ تمتررررررد ر لهررررررا  يرررررراة وقررررررد قرررررردر ا المشرررررررن جزافيررررررا اعتبررررررارا لمرررررر  

الشررررررخص لرررررررذل  ارترررررررار المشررررررررن متوسررررررر  العمرررررررر  ون ررررررررا ل ونهرررررررا عقوطرررررررة سرررررررالبة للحر رررررررة 
 .17 و لة المدة كافية لتم ين

المح ررررروم عليرررررر  مررررررن اسررررررتيعاب بررررررامج إعررررررادة ترطيترررررر  وإدماجرررررر  فررررر  المجتمررررررع بررررررل وتحقيرررررر  
 .18العقوطة أ دافها ف  الردن واال ح

إلرررر  أن مرررردة الحرررربس الترررر  ت رررررذ بعررررين ااعتبررررار  رررر  مرررردة الحرررربس وتجرررردر ااشررررارة  
ال عليررررررة وليسرررررررت العقوطرررررررة المح رررررروم بهرررررررا قضرررررررائيا  واسرررررررت ناءا علرررررر   رررررررذا القاعررررررردة نصرررررررت 

فقرررررة أريرررررة( أن المرررردة الترررر   ررررتم ر ضررررها مررررن العقوطررررة بموجررررب ع ررررو رئاسرررر   134المررررادة )
الرررررة المحبرررررو  تعرررررد ك نهرررررا مررررردة  ررررربس مقضرررررية تحسرررررب فرررررمن فتررررررة اارتبرررررار مرررررا عررررردا   

 المح وم علي  مؤطدا.
 

 
 67ص  عل  عبد القادر القهوج   وفتوح عبد هللا الشاذل   مرجع الساب   - 16
مررررررن قرررررانون تن رررررريم السررررررجون وإعرررررادة اادمرررررراج ااجتمررررراع  للمحبوسررررررين ب نررررر  تحرررررردد فترررررررة  134تررررررنص المرررررادة  - 17

 اارتبار بالنسبة للمحبو  المح وم علي  بعقوطة السجن المؤ د بخمس عشرة سنة.
 498محمود نجيب  سن   المرجع الساب   ص  - 18
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 لمطلب ال الث: االست ناءات الواردة على الشر ط الموضوعيةا
مرررررررن قررررررانون تن ررررررريم السرررررررجون  148و  135جررررررد ر بالرررررررذكر أن كرررررررل مررررررن المرررررررادتين  

وإعررررررادة اادمرررررراج ااجتمرررررراع  للمحبوسررررررين نصررررررت علرررررر  اسررررررت نائين ل سررررررت ادة مررررررن ن ررررررام 
  ل :اافراج المشروط نوفحها فيما 

 الفرع ا  ل: إعفاء المحبوس من شرط فترة االختبار 
مرررررررن قرررررررانون تن ررررررريم  135نرررررررص المشررررررررن علررررررر   رررررررذا ااسرررررررت ناء بموجرررررررب المرررررررادة ) 

السررررررجون( لتم ررررررين المح رررررروم عليرررررر  مررررررن اافررررررراج المشررررررروط دون شرررررررط فترررررررة اارتبررررررار إذا 
قررررررام بتبليررررررغ السررررررلطا  المختصررررررة عررررررن  ررررررادء رطيررررررر قبررررررل وقوعرررررر  ومررررررن شرررررر ن  المسررررررا  

من المؤسسرررررررة العقابيرررررررة أو تقرررررررديم معلومرررررررا  للتعررررررررف علررررررر  مدبر ررررررر  أو بصررررررر ة عامرررررررة بررررررر 
 .19ال ش  عن مجرمين ليتم إيقافهم

مرررررن  159و ن ررررررد المشررررررن الجزائرررررر  بم رررررل  رررررذا الح رررررم و ؤكرررررد عليررررر  برررررنص المرررررادة  
قررررررانون تن رررررريم السررررررجون( بهرررررردف التقليررررررل مررررررن أعمررررررا  العنرررررر  والتمرررررررد دارررررررل المؤسسررررررا  

  أمنهرررررا  ل رررررن  رررررذا الغايرررررة تتنررررراف  ومقتضررررريا  الوفرررررع فررررر  الن رررررام العقابيرررررة والح رررررا  علررررر 
الررررذ  يعنرررر  بعرررر ج المجرررررم وتطررررور إلرررر    وجديررررة اسررررتعدادا للترررر قلم فرررر  جررررو المجتمررررع  
فرررررررإذا مرررررررا أفررررررررج عنررررررر  دون ارتبرررررررارا لمجررررررررد التبليرررررررغ وكررررررردليل عرررررررن  سرررررررن سرررررررلوك  وجديرررررررة 

رتررررر  ااجراميرررررة ليرت رررررب اسرررررتقامت   فقرررررد ا ي رررررون  رررررذا كافيرررررا لت بيرررررت ااعتقررررراد برررررزوا  رطو 
 بعد رروج  من المؤسسة العقابية جرائم أرطر من المبلغ عنها.

ولخطرررررورة الموقررررر  والن رررررام كررررران األجررررردر بالمشررررررن تررررررر فتررررررة اارتبرررررار كمرررررا نقتررررررح  
( بمررررررا يحقرررررر  الترررررروا ن بررررررين إلرررررر ح المح رررررروم عليرررررر  135إعررررررادة لرررررريا ة نررررررص) المررررررادة 

 ن ليهدد س مة وأمن المجتمعوأمن المؤسسة العقابية و اا ارتل التوا  

 الفرع ال اني: إعفاء المحبوس من جميع الشر ط الموضوعية 
مررررررن قررررررانون تن رررررريم السررررررجون( اسررررررتحدء المشرررررررن الجزائررررررر   148بموجررررررب المررررررادة ) 

مسرررررر لة إع رررررراء المحبررررررو  مررررررن شررررررروط مررررررنا اافررررررراج المشررررررروط المنصرررررروص عليهررررررا فرررررر ) 
باب لررررررحية للمحبررررررو  المصرررررراب ( و تعلرررررر  األمررررررر برررررراافراج المشررررررروط ألسرررررر 134المررررررادة 

 
نون تن رررررررريم السررررررررجون وإعررررررررادة اادمرررررررراج ااجتمرررررررراع  المتضررررررررمن قررررررررا 04_05  القررررررررانون رقررررررررم 135المررررررررادة  - 19

 26للمحبوسين  المرجع الساب   ص 
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بمرررررررش رطيررررررر أو إعاقررررررة دائمررررررة تتنرررررراف  مررررررع بقرررررراءا فرررررر  الحرررررربس  ومررررررن شرررررر نها أن تررررررؤ ر 
سرررررلبا وطصررررر ة مسرررررتمرة ومتزا ررررردة علررررر   التررررر  الصرررررحية البدنيرررررة والن سرررررية التررررر  تتنررررراف  مرررررع 
وجرررررررودا فررررررر  المؤسسرررررررة العقابيرررررررة وعلررررررر   ررررررررار بعرررررررع التشرررررررر عا  العقابيرررررررة لرررررررم  وفرررررررا 

.  أو  بيعرررررة ااعاقرررررة الدائمرررررة  كمرررررا لرررررم  رررررذكر 20المررررررش الخطيررررررالمشررررررن الجزائرررررر  نرررررون 
بعرررررع الحررررراا  التررررر  تسرررررتدع  إفراجرررررا مشررررررو ا ألسرررررباب لرررررحية  وإنمرررررا اشرررررترط تقرررررد ر ا 
مررررررن  بيررررررب المؤسسررررررة العقابيررررررة الترررررر   تواجررررررد بهررررررا المحبررررررو  بعررررررد ربرررررررة  بيررررررة أو عقليررررررة 

 يعد ا    ة أ باء أرصائيين.  
نررررر  اافررررررراج الصرررررح  ت كيررررردا منرررررر  علررررر  أنسررررررنة كمرررررا تجررررردر ااشررررررارة أن المشررررررن تب  

الن ررررررام العقرررررراب  فرررررر  الجزائررررررر و قرررررروق السررررررجين وإعررررررادة ت ييرررررر  العقوطررررررة وفقررررررا لمقتضرررررريات  
الصررررررحية والعقليررررررة ألن نجرررررراح عمليررررررة العرررررر ج العقرررررراب  تسررررررتدع  اسررررررتواء لررررررحت  البدنيررررررة 

 .21 والعقلية و  الن سية
 مبالغ الغرامات  التعويضات المدنية  ما ي بت المطلب الرابع: تسديد المصاريف القضائية 

 تنازل الطرف المدني
إن الشررررررررروط الموفرررررررروعية والحرررررررراا  ااسررررررررت نائية  يررررررررر كافيررررررررة لوفررررررررع المح رررررررروم  

 136عليررررر  فررررر  ن رررررام اافرررررراج المشرررررروط فقرررررد علررررر  المشررررررن الجزائرررررر  فررررر  نرررررص المرررررادة )
ليرررررر  للمصررررررار ف مررررررن قررررررانون تن رررررريم السررررررجون( شررررررر ا أساسرررررريا  تعلرررررر  بتسررررررد د المح رررررروم ع

 
قررررانون إجررررراءا  جزائيررررة  720نررررص المشرررررن ال رنسرررر  علرررر  اافررررراج المشررررروط ألسررررباب لررررحية بموجررررب المررررادة - 20

تسرررررررتوجب ( واعتبرررررررر مررررررررش فقررررررردان المناعرررررررة الم تسررررررربة مرررررررن األمرررررررراش الخطيررررررررة التررررررر  2005/ 12/12)القرررررررانون رقرررررررم 
م ررررررن المحبررررررو  المصرررررراب بهررررررذا المرررررررش أو أ  مرررررررش  1949اافررررررراج المشررررررروط أمررررررا المشرررررررن اايطررررررال  منررررررذ سررررررنة 

 رطير أن  تابع ع جا ف  مستش   متخصص
المتعلررررر  برررررإجراءا  اافرررررراج المشرررررروط  1984/ 20/06المرررررؤر  فررررر  06/  84أن رررررر المنشرررررور الرررررو ار  رقرررررم  - 21

 ة عامررررة ا يمررررنا إا اسرررررت ناءا للمح رررروم علرررريهم المصرررررابين بمرررررش رطيرررررر الررررذ  نررررص علررررر  أن اافررررراج المشررررروط بصررررر 
أو عضررررا   والمصرررررابين بعا رررررا  والمتقررررردمين جررررردا فررررر  السرررررن  وأريررررررا الحررررراا  الخالرررررة م رررررل فقررررردان الرررررزوج أو الزوجرررررة 

ر: واألواد المعرفرررررين لا مرررررا  وطررررردون رعايرررررة  وأ  اعتبرررررار ذررررررر يغلرررررب عليررررر  الطرررررابع اانسررررران  فررررر   رررررذا الشررررر ن أن ررررر 
 .116بر   الطا ر  المرجع الساب   ص 
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القضرررررررائية ومبرررررررالغ الغرامرررررررا  المح ررررررروم بهرررررررا والتعو ضرررررررا  المدنيرررررررة أو مرررررررا   برررررررت تنرررررررا   
 .22الطرف المدن  عنها 

والح مررررررة مررررررن تطلررررررب  ررررررذا الشرررررررط أن  رررررررص المح رررررروم عليرررررر  علرررررر  الوفرررررراء بهررررررذا  
االتزامررررررا  يعنرررررر  ندمرررررر  علرررررر  جر مترررررر   و رلرررررر  علرررررر  انتهرررررراج السررررررلور القررررررو م  ور بترررررر  

 ألعباء الملقاة عل  عاتق  مما ي يد ر بت  ف  الت ي  مع المجتمع  ف  التخلص من ا
مرررررررن  136وطرررررررذل  نجرررررررد أن اشرررررررتراط المشررررررررن الجزائرررررررر  لمضرررررررمون نرررررررص المرررررررادة )  

قرررررانون تن ررررريم السرررررجون( م رررررن مرررررن فرررررمان تحصررررريل  رررررذا المبرررررالغ التررررر  ت برررررت بولررررر   
 .23التسد د أو بمحضر تنا   الطرف المدن  عنها

 يررررررد أن تحصرررررريل المصررررررار ف القضررررررائية  ررررررتم عررررررن  ر رررررر  ااكررررررراا البرررررردن  فرررررر    
أك ررررر الحرررراا  بررررل تعررررو ع األ ررررراف المدنيررررة  ومررررؤدق ذلرررر  تحقيرررر  قرررردرة المح رررروم عليرررر  

 عل  تحمل مسؤوليت  عن أفرار جر مت .
 

 المبحث ال اني: الشر ط الشكلية لنظام اإلفراج المشر ط 
قرررررررة أساسررررررررا برررررررالمح وم عليرررررررر   وجرررررررروب يضررررررراف إلرررررررر  الشرررررررروط الموفرررررررروعية المتعل 

ترررررروافر مجموعررررررة مررررررن الشررررررروط الشرررررر لية  الترررررر  تم ررررررل جملررررررة ااجررررررراءا  الواجررررررب إتباعهررررررا 
 .24ل ست ادة من اافراج المشروط

 
( كرررررر  ر لمررررررنا قرررررررار 186)المررررررادة   72/02لقررررررد نررررررص المشرررررررن الجزائررررررر  علرررررر   ررررررذا الشرررررررط بموجررررررب األمررررررر   - 22

اافرررررراج المشرررررروط بنصرررررها علررررر  أن القررررررار الرررررذ  يمرررررنا بموجبررررر  التمترررررع بررررراافراج المشرررررروط يم رررررن أن يجعرررررل المرررررنا أو 
 وا د أو أك ر من الشروط التالية: التمس  بهذا ااجراء رافعا لشرط

أن  ررررررردفع المبرررررررالغ المسرررررررتحقة لضرررررررحية الجررررررررم أو  -أن  ررررررردفع المبرررررررالغ المسرررررررتحقة للخز نرررررررة العموميرررررررة إ رررررررر المحاكمرررررررة. 
 لمم لي  الشرعيين.

 
المتعلرررررر  ب ي يررررررا  البررررررت فرررررر  مل ررررررا   2005/ 06/ 05المررررررؤر  بتررررررار   01/2005المنشررررررور الررررررو ار  رقررررررم  - 23

 اافراج المشروط
 
 357أ سن بوسقيعة  المرجع الساب   ص - 24
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وفرررررررر  سرررررررربيل مسررررررررا رة تطررررررررور فلسرررررررر ة السياسررررررررة العقابيررررررررة  قررررررررام المشرررررررررن الجزائررررررررر   
ااجرررررراءا  المتبعرررررة بإ رررررداء تغيررررررا  جو ر رررررة فررررر   05/04بمناسررررربة لررررردور القرررررانون رقرررررم 

 لمنا اافراج المشروط تتعل  أساسا بدعم ل  يا  قاف  تطبي  العقوطا 
مرررررن قرررررانون تن ررررريم السرررررجون وإعرررررادة إدمررررراج المحبوسرررررين أن  137لقرررررد بينرررررت المرررررادة  

اافرررررررراج المشرررررررروط  ي رررررررون بطلرررررررب مرررررررن المحبرررررررو  شخصررررررريا  أو مم لررررررر  القرررررررانون  ك  رررررررد 
  شررررررر ل اقترررررررراح مرررررررن  ررررررررف قافررررررر  تطبيررررررر  أفرررررررراد عائلتررررررر   أو محاميررررررر   وقرررررررد ي رررررررون فررررررر 

 .25العقوطا   أو مد ر المؤسسة العقابية
والمشررررررررن الجزائرررررررر  بإشرررررررراك  للمحبرررررررو  فررررررر  إجرررررررراءا  اافرررررررراج المشرررررررروط  فهرررررررو  

يقصرررررد برررررذل  معرفرررررة مررررردق ر بتررررر  فررررر  ااسرررررت ادة مرررررن  رررررذا الن رررررام  فضررررر  علررررر  أن ذلررررر  
اافررررررراج المشررررررروط يسررررررا م فرررررر  السررررررير الحسررررررن لاجررررررراءا   ولررررررم يقصررررررر المشرررررررن  لررررررب 

علرررررر  المحبررررررو  و رررررردا  بررررررل مررررررنا اادارة العقابيررررررة مم لررررررة فرررررر  مررررررد ر المؤسسررررررة العقابيررررررة 
الترررررر  يقضرررررر  بهررررررا المحبررررررو  العقوطررررررة السررررررالبة للحر ررررررة المح رررررروم بهررررررا عليرررررر   كمررررررا رررررررو  
القضررررراء سرررررلطة البرررررت فررررر  إجرررررراءا  مرررررنا اافرررررراج المشرررررروط سرررررواء بطلرررررب مرررررن المحبرررررو  

فررررر  تطبيررررر  العقوطرررررا  دون  يررررررا مرررررن قضررررراة النيابرررررة أو أو دون  لبررررر   وذلررررر  بإعطررررراء قا
الح رررررررم  لررررررر  ية المبرررررررادرة بررررررراقتراح اافرررررررراج المشرررررررروط عرررررررن كرررررررل محبرررررررو  ي رررررررون أ ررررررر  

 ل ست ادة من  ذا الن ام
إن  لرررررب اافرررررراج ا  توقررررر  علررررر  مجررررررد الطلرررررب وااقترررررراح  وإنمرررررا  تطلرررررب اتخررررراذ  

   رجررررررع إليرررررر  لتقررررررد ر مرررررردق  ررررررذا القرررررررار إعررررررداد تقر ررررررر  تضررررررمن كررررررل مررررررا  تعلرررررر  بررررررالمحبو 
اسررررتحقاق المحبررررو  لافررررراج عنرررر  شررررر يا  مررررن ررررر   معرفررررة الوفررررع الجزائرررر  لرررر   ومرررردة 
العقوطررررررة  وكررررررذا مسررررررتواا التعليمرررررر   والسررررررواب  القضررررررائية للمحبررررررو   إلرررررر   يررررررر ذلرررررر  مررررررن 
المعلومرررررا  التررررر  تسرررررما باا ا رررررة بالسرررررلور المرتقرررررب للمحبرررررو   باافرررررافة إلررررر  التقرررررار ر 

أل بررررررررراء الن سرررررررررانيون والمسررررررررراعدون ااجتمررررررررراعيون عرررررررررن الحالرررررررررة الن سرررررررررية التررررررررر  يعرررررررررد ا ا
 وااجتماعية للمحبو  .

 
  المتضرررررررمن قرررررررانون تن ررررررريم السرررررررجون وإعرررررررادة اادمررررررراج ااجتمررررررراع  04-05  القرررررررانون رقرررررررم 137المرررررررادة  - 25

 25للمحبوسين  المرجع الساب   ص 



19 
 

تسرررررررررند مهمرررررررررة القيرررررررررام بإعرررررررررداد تقر رررررررررر مسررررررررربب  رررررررررو  سررررررررريرة وسرررررررررلور المحبرررررررررو   
والمعطيررررررا  الجديررررررة الضررررررمان اسررررررتقامت   إلرررررر  مررررررد ر المؤسسررررررة العقابيررررررة  أو مررررررد ر مركررررررز 

 .26إعادة الترطية وإدماج األ داء  سب الحالة
الو رررررائ  األساسرررررية التررررر   2005/ 03/05المؤرررررررة فررررر   945ولقرررررد  ررررردد  التعليمرررررة رقرررررم 

 يجب أن  تضمنها مل  اافراج المشروط  والت  تم لت ف :
  عرررررررش وجيررررررز عررررررن وقررررررائع 02الطلررررررب أو ااقتررررررراح   لررررررحي ة السررررررواب  القضررررررائية رقررررررم 

مررررة  شررررهادة عرررردم الجر مررررة المرت بررررة مررررن قبررررل المحبررررو  والتهمررررة المرررردان بهررررا  شررررهادة ااقا
الطعرررررررن أو ااسرررررررت ناف  نسرررررررخة مرررررررن الح رررررررم أو قررررررررار اادانرررررررة  قسررررررريمة دفرررررررع المصرررررررار ف 
القضررررررائية  أو الغرامررررررا   سررررررب الحالررررررة  ولررررررل دفررررررع التعو ضررررررا  المدنيررررررة المح رررررروم بهررررررا 
علرررر  المعنرررر   أو مررررا   بررررت تنررررا   الطرررررف المرررردن  عنهررررا  تقر ررررر مررررد ر المؤسسررررة العقابيررررة 

وسررررررلوك  ررررررر   مرررررردة  بسرررررر   وكررررررذا األعمررررررا  المنجررررررزة عررررررن وفررررررعية المحبررررررو  وسرررررريرت  
 . والشهادا  المحصل عليها ر    ذا المدة

وطعررررررد اانتهرررررراء مررررررن إعررررررداد ملرررررر   لررررررب اافررررررراج المشررررررروط  يقرررررردم إلرررررر  قافرررررر  تطبيرررررر  
 العقوطا  الذ  يحيل  عل  لجنة تطبي  العقوطا  للبت في .

 المطلب ا  ل: مرحلة الطلب أ  االقتراح
ر لرررررررة بنررررررراءا علررررررر  أن اافرررررررراج المشرررررررروط ا يعرررررررد  ررررررر  للمحبرررررررو   تررررررر ت   رررررررذا الم 

إفرررررافة إلررررر  أنررررر  ا يعرررررد أيضرررررا م افررررر ة قرررررد تمرررررنا للمحبرررررو  علررررر  أسرررررا  سرررررلوك  الحسرررررن 
دارررررررل المؤسسررررررة العقابيررررررة  لررررررذل   تعررررررين مررررررنا فرلررررررة للمحبررررررو  أن يسررررررت يد مررررررن ن ررررررام 

مرررررن  137اافرررررراج المشرررررروط متررررر  تررررروفر  لديررررر  شررررررو    و رررررذا مرررررا نصرررررت عليررررر  المرررررادة 
قرررررانون تن ررررريم السرررررجون بقولهرررررا "يقررررردم  لرررررب اافرررررراج المشرررررروط مرررررن المحبرررررو  شخصررررريا أو 
مم لررررر  القرررررانون   أو فررررر  شررررر ل اقترررررراح مرررررن قافررررر  تطبيررررر  العقوطرررررا   أو مرررررد ر المؤسسرررررة 

 .27العقابية
 

 
المتضرررررمن قرررررانون تن ررررريم السرررررجون وإعرررررادة إدمررررراج المحبوسرررررين  المرجرررررع  04-05  القرررررانون رقرررررم 140المرررررادة  - 26

 .25الساب   ص 
من قررررانون تن رررريم السررررجون وإعررررادة اادمرررراج ااجتمرررراع  للمحبوسررررين  المتضرررر  04-05مررررن قررررانون  137المررررادة  - 27

 .27المرجع الساب   ص 
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 الفرع ا  ل: تقديم الطلب من المحبوس أ  مم له القانوني 
المحبررررررو  أو مم لرررررر  القررررررانون   فررررررر  اكت رررررر  قررررررانون تن رررررريم السررررررجون بررررررالنص علرررررر   رررررر  

مرررررن قرررررانون  137 لرررررب اافرررررراج المشرررررروط دون ذكرررررر إجرررررراءا  تقديمررررر  و رررررذا فررررر  المرررررادة 
تن رررررريم السررررررجون وتررررررنص علرررررر  مررررررا ل  : "يقرررررردم  لررررررب اافررررررراج المشررررررروط مررررررن المحبررررررو  

 شخصيا أو مم ل  القانون  .
و   رررررررظ فررررررر   رررررررذا المرررررررادة أن المشررررررررن عنررررررردما أشررررررررر المحبرررررررو  فررررررر  إجرررررررراءا   

اافرررررررراج المشرررررررروط  إنمرررررررا قصرررررررد مرررررررن ذلررررررر  معرفرررررررة ر بتررررررر  فررررررر  ااسرررررررت ادة مرررررررن اافرررررررراج 
 المشروط واامت ا  ل لتزاما  والشروط الت  ت رش علي .

 
وعرررررادة مرررررا ي رررررون  لررررررب اافرررررراج المشرررررروط فررررر  شرررررر ل عر ضرررررة م توطرررررة متضررررررمنة  

بيرررررة اسرررررم ولقرررررب وترررررار   مررررري د الطالرررررب المح ررررروم عليررررر   ورقرررررم تسرررررجيل  فررررر  المؤسسرررررة العقا
التررررر   ن رررررذ فيهرررررا عقوطتررررر  وم انهرررررا  باافرررررافة إلررررر  ذلررررر  يجرررررب ذكرررررر عررررررش وجيرررررز لوقرررررائع 
 التررررررر  العقابيرررررررة والمؤشررررررررا  التررررررر  تؤ لررررررر  ل سرررررررت ادة مرررررررن اافرررررررراج المشرررررررروط دون إ  رررررررا  
ذكرررررر موفرررررون الطلرررررب  و تقررررردم بهرررررذا العر ضرررررة المحبرررررو  شخصررررريا   يرررررد يحيرررررل قافررررر  

يررررر  العقوطرررررا  التابعرررررة للمؤسسرررررة العقابيرررررة تطبيررررر  العقوطرررررا   لرررررب اافرررررراج إلررررر  لجنرررررة تطب 
 .28 من قانون تن يم السجون( 138للبد فيها المادة 

 الفرع ال اني: تقديم اقتراح اإلفراج المشر ط من مدير المؤسسة العقابية أ  قاضي تطبيق العقوبات 
 

ي ررررررون مررررررنا اافررررررراج المشررررررروط برررررراقتراح مررررررن مررررررد ر المؤسسررررررة العقابيررررررة أو قافرررررر   
تطبيررررر  العقوطرررررا   و رررررذا بعرررررد أررررررذ رأ  لجنرررررة تطبيررررر  العقوطرررررا  التابعرررررة للمؤسسرررررة وت رررررون 
اقترا ررررررا  اافررررررراج المشررررررروط مصررررررحوطة بتقر ررررررر مسرررررربب مررررررن مررررررد ر المؤسسررررررة العقابيررررررة أو 

طررررا  فرررر   لبررررا  اافررررراج المطلوطررررة قافرررر  تطبيرررر  العقوطررررا   وت صررررل لجنررررة تطبيرررر  العقو 
مرررررن المرسررررروم  09المعروفرررررة عليهرررررا فررررر  أجرررررل شرررررهر مرررررن ترررررار   تسرررررجيل الطلرررررب. المرررررادة 

 
ااجتمررررراع  للمحبوسرررررين علررررر  أنررررر " يحيرررررل  جاادمرررررامرررررن قرررررانون تن ررررريم السرررررجون وإعرررررادة  138ترررررنص المرررررادة  - 28

 قاف  تطبي  العقوطا   لب اافراج المشروط عل  لجنة تطبي  العقوطا  للبت في   وفقا أل  ام  ذا القانون.
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السررررررال  الررررررذكر( و بلررررررغ قرررررررار اافررررررراج المشررررررروط إلرررررر  النائررررررب  05/  180التن يررررررذ  رقررررررم 
 من ن س المرسوم(. 2فقرة  11العام فور لدورا )المادة 

 العقوبات   زير العدل في منح اإلفراج المشر ط الفرع ال الث: اختصاص قاضي تطبيق 
لرررررم يحسرررررم المشررررررن بصررررر ة وافرررررحة فررررر  مسررررر لة اارتصررررراص  وإنمرررررا علقهرررررا ببررررراق   

 العقوطة ونروف المح وم علي  ليتم تو  ع اارتصاص عل  جهتين:  
بعرررررد أررررررذ رأ  لجنرررررة تطبيررررر  العقوطرررررا  إذا كررررران بررررراق  العقوطرررررة  :قاضللللي تطبيللللق العقوبللللات -أ

 ( عشر ن شهرا.24المح وم بها ا تتجاو  أرطعة )
إذا بقررررر  علررررر  انقضررررراء العقوطرررررة المح ررررروم بهرررررا  :دل  لجنلللللة تاييللللل  العقوبلللللات زيلللللر العللللل  -ب 

( عشرررررررر ن شرررررررهرا وفررررررر  الحررررررراا  المنصررررررروص عليهرررررررا فررررررر  نرررررررص 24أك رررررررر مرررررررن أرطعرررررررة )
قرررررانون تن ررررريم السرررررجون( واسرررررت ما   رررررذا الصررررريا ة ابرررررد مرررررن تعرررررد ل نرررررص  135)المرررررادة 
  ررررر العررررد   ررررافظ قررررانون تن رررريم السررررجون( بإفررررافة الررررواو كرررراألت : يصرررردر و  142)المررررادة 

األرتررررررام  مقرررررررر اافررررررراج المشررررررروط عررررررن المحبررررررو  البرررررراق  علرررررر  انقضرررررراء مرررررردة عقوطترررررر  
( شرررررررهرا وفررررررر  الحررررررراا  المنصررررررروص عليهرررررررا فررررررر  المرررررررادة 24أك رررررررر مرررررررن أرطعرررررررة عشرررررررر ن )

 .29من  ذا القانون" 135
كمرررررررا يصررررررردر و  رررررررر العرررررررد  اافرررررررراج المشرررررررروط ألسرررررررباب لرررررررحية تبعرررررررا ل رررررررروف   

تجررررررردر ااشرررررررارة أن المشررررررررن الجزائرررررررر  بعرررررررد لررررررردور قرررررررانون المح ررررررروم عليررررررر  الصرررررررحية. و 
تن رررريم السررررجون الجد ررررد ت طررررن إلرررر  عيرررروب المركز ررررة  يررررد كرررران و  ررررر العررررد  ي صررررل فرررر  
المقرررررررا  المصرررررير ة فررررر   يررررراة المحبرررررو  وفررررر  مرا رررررل مهمرررررة لع جررررر  وسررررررعة اندماجررررر  
م فررررر  المجتمرررررع  ليرررررتم إلغررررراء قرررررانون إلررررر ح السرررررجون وتو  رررررع اارتصررررراص باعتمررررراد ن رررررا

اا دواجيرررررة وتوسررررريع لررررر  يا  قافررررر  تطبيررررر  العقوطرررررا   ل رررررن فررررر  إ رررررار لجنرررررة تطبيررررر  
العقوطرررررا  التررررر  تبرررررت ب  لبيرررررة األلررررروا  ولرررررو ررررررال  ذلررررر  رأ  قافررررر  تطبيررررر  العقوطرررررا  
لنجرررررررد أن ممارسرررررررة  رررررررذا السرررررررلطة بيرررررررد لجنرررررررة تطبيررررررر  العقوطرررررررا  ولررررررريس قافررررررر  تطبيررررررر  

  لبا  اافراج المشروط. العقوطا  كما  و نا ر ف  تش يلتها و ر قة بتها ف 

 
يخررررتص و  ررررر الررردفان بمررررنا اافررررراج المشرررروط للمحبوسررررين العسرررر ر ين بعرررد اقتررررراح مررررن مرررد ر السررررجن العسرررر ر    - 29

  71/28مررررن أمررررر  229لعسرررر ر  وقائررررد النا يررررة العسرررر ر ة أن ررررر فرررر   ررررذا الشرررر ن: المررررادة وأرررررذ رأ  وكيررررل الجمهور ررررة ا
 المتضمن قانون القضاء العس ر .  22/04/1971مؤر  ف  
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 المطلب ال اني: مرحلة التحقيق السابق
بعرررررد أن بيننرررررا بررررر ن  لرررررب أو اقترررررراح اافرررررراج المشرررررروط يم رررررل المر لرررررة األولررررر  مرررررن  

إجرررررررراءا  مرررررررنا اافرررررررراج المشرررررررروط  إا أنررررررر  ا ي  ررررررر  الررررررردار القررررررررار النهرررررررائ  مجررررررررد 
حقيرررر  قبررررل اتخرررراذ  ررررذا القرررررار  الطلررررب أو ااقتررررراح  وإنمررررا يجررررب دائمررررا اللجرررروء إلرررر  إجررررراء ت 

وتبررررردو أ ميرررررة التحقيررررر  فررررر  اتخررررراذ القررررررار النهرررررائ  بررررراافراج المشرررررروط  أنررررر  وسررررريلة تم رررررن 
السرررررررررلطة المختصرررررررررة بإلررررررررردارا مرررررررررن تقرررررررررد ر مررررررررردق اسرررررررررتحقاق المحبرررررررررو  لافرررررررررراج عنررررررررر  

 .30شر يا
علرررر  فرررروء ذلرررر  سررررنحاو  التطرررررق للغايررررة مررررن إجررررراء التحقيرررر  السرررراب  فرررر  )ال قرررررة  

ادة مرررررا يسرررررب  إجرررررراء التحقيررررر  عمليرررررة ااعرررررداد والتحضرررررير لررررر  سرررررنبينها فررررر ) األولررررر (  وعررررر 
ال قرررررررررة ال انيررررررررة(  كمررررررررا تت  ررررررررل بررررررررإجراء التحقيرررررررر  السرررررررراب  عرررررررردة  ي ررررررررا   رررررررردد ا المشرررررررررن 

 الجزائر  سنوفحها ف ) ال قرة ال ال ة(.

 الفرع ا  ل: الغاية من إجراء التحقيق أ  الهدف منه 
إن الغايرررررة مرررررن إجرررررراء التحقيررررر  قبرررررل اتخررررراذ قررررررار اافرررررراج المشرررررروط معرفرررررة الوفرررررع  

الجزائررررر  للمحبرررررو  ووفرررررع  العرررررائل   و التررررر  الصرررررحية والمدنيرررررة  ومحرررررل إقامتررررر   ومهنتررررر  
المعتررررررادة  وتررررررار   و بيعررررررة ومرررررردة العقوطررررررة الجررررررار  تن يررررررذ ا  وتررررررار   انقضررررررائها  وأسررررررباب 

خررررررراذ قررررررررار اافرررررررراج المشرررررررروط قانونرررررررا واافرررررررراج اانقطررررررران والترررررررار   الرررررررذ  يم رررررررن فيررررررر  ات 
النهررررررائ  عنررررررد ااقتضرررررراء  والسررررررواب  القضررررررائية للمحبررررررو  والم ررررررا ر الخارجيررررررة للسررررررلور  
ومسررررررتوق التعلرررررريم الررررررذ   صررررررل  بالمؤسسررررررة العقابيررررررة أو فرررررر   ير ررررررا  والشررررررهادا  العلميررررررة 

مرررررررا  والمهنيررررررة الترررررر  تحصرررررررل عليهررررررا  ونرررررررون العمررررررل الرررررررذ  كرررررران يمارسررررررر   وتسررررررد دا للغرا
والمصررررررار ف القضررررررائية والتعو ضررررررا   و بيعررررررة ع قترررررر  مررررررع ن رائرررررر  المحبوسررررررين وجميررررررع 
األشررررخاص الررررذ ن  تصررررلون برررر  مررررن مررررون ين وأعرررروان  وطاافررررافة إلرررر  ذلرررر   هرررردف إجررررراء 
التحقيرررررر  إلرررررر  اا ا ررررررة بالسررررررلور المرتقررررررب للمحبررررررو  بعررررررد اافررررررراج عنرررررر   وتقررررررد ر مرررررردق 

رترررر  علرررر  اانرررردماج فرررر  المجتمررررع  و ررررتم ذلررررر  ترررروافر عوامررررل الت  يررررل ااجتمرررراع  لديرررر  وقد

 
معافرررر  برررردر الررررد ن  ن ررررام اافررررراج المشروط_)دراسررررة مقارنررررة(  دار  ومررررة للطباعررررة والنشررررر والتو  ررررع  الجزائررررر   - 30

 .140ص .2010
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بااعتمرررررراد علرررررر  التقررررررار ر الترررررر  يعررررررد ا األ برررررراء الن سررررررانيين  وكررررررذا التقررررررار ر الترررررر  يعررررررد ا 
 .31المساعدون ااجتماعيون عن الحالة ااجتماعية للمحبو 

وا ررررر انتهرررراء التحقيرررر  تقرررردم الهي ررررة الم ل ررررة بإجرائرررر  رأ هررررا فرررر  مرررردق م ئمررررة اافررررراج  
ن المحبررررو   وعلرررر  فرررروء النتررررائج الترررر  يصررررل إليهررررا التحقيرررر  يم ررررن للسررررلطة المشررررروط عرررر 

المختصررررررة إلرررررردار قرار ررررررا المناسررررررب فرررررر  الطلررررررب أو ااقتررررررراح المقرررررردم  إمررررررا بقبررررررو  مررررررنا 
 اافراج  المشروط أو ت جيل منح   أو رفض  نهائيا.

 الفرع ال اني: اإلعداد إلجراء البحث
يجررررب أن ي ررررون الملرررر  العقرررراب  للمحبررررو  مررررن أجررررل ااعررررداد والتحضررررير اجررررراء البحررررد  

الررررذ  يحتمررررل اافررررراج عنرررر  شررررر يا  جررررا زا مررررن  يررررد الو ررررائ  المدعمررررة لرررر   و قرررروم بهررررذا 
المهمرررررة مرررررد ر المؤسسرررررة العقابيرررررة بالتعررررراون مرررررع قافررررر  تطبيررررر  العقوطرررررا   و ترررررول  مرررررد ر 
المؤسسرررررررة العقابيرررررررة أو مرررررررد ر مركرررررررز إعرررررررادة الترطيرررررررة وإدمررررررراج األ رررررررداء  سرررررررب الحالرررررررة   

جررررررررا  تقر ررررررررر مسررررررررببا  ررررررررو  سرررررررريرة وسررررررررلور المحبررررررررو   والمعطيررررررررا  الجديررررررررة لضررررررررمان ان 
  بالمقابرررررل فرررررإن قافررررر  تطبيررررر  العقوطرررررا   راقرررررب فيمرررررا إذا كررررران ملررررر  اافرررررراج 32اسرررررتقامتها

المشررررروط  تضررررمن كافررررة الو ررررائ  المطلوطررررة قانونررررا  وتتم ررررل الو ررررائ  األساسررررية الترررر  يجررررب 
 أن  تضمنها مل  اافراج المشروط فيما  ل :

محينرررر   عرررررش وجيررررز عررررن وقررررائع الجر مررررة المرت بررررة  02لررررحي ة السررررواب  القضررررائية رقررررم 
مرررررن قبرررررل المسرررررجون و التهمرررررة المررررردان بهرررررا  شرررررهادة ااقامرررررة  شرررررهادة عررررردم الطعرررررن أو عررررردم 
ااسررررررررت ناف  قسرررررررريمة دفررررررررع المصررررررررار ف والغرامررررررررا   ولررررررررل دفررررررررع التعو ضررررررررا  المدنيررررررررة 

ف المررررررردن  عنهرررررررا  تقر رررررررر مرررررررد ر المح ررررررروم بهرررررررا علررررررر  المعنررررررر  إمرررررررا   برررررررت تنرررررررا   الطرررررررر 
المؤسسررررررة عررررررن وفرررررررعية المحبررررررو  وسرررررررلوك  ررررررر   مرررررردة  بسررررررر   والشررررررهادا  المحصرررررررل 

 .33عليها ر    ذا المدة

 
 142معاقة بدر الد ن  المرجع ن س   ص  - 31
مررررن قررررانون تن رررريم السررررجون وإعررررادة اادمرررراج ااجتمرررراع  للمحبوسررررين ب نرررر  يجررررب أن  تضررررمن  140تررررنص المررررادة  - 32

ملرررررر  اافررررررراج المشررررررروط تقر رررررررا مسررررررببا لمررررررد ر المؤسسررررررة العقابيررررررة  او مررررررد ر مركررررررز إعررررررادة الترطيررررررة وادمرررررراج األ ررررررداء 
 المحبو  والمعطيا  الجدية لضمان استقامت .  سب الحالة   و  سيرة وسلور

 21/03/2007مؤرررررررة فرررررر   2007/ 2451أن رررررر تعليمرررررة لرررررادرة عرررررن المرررررد ر العرررررام اادارة السرررررجون رقرررررم - 33
 تتعل  بتش يل مل ا  اافراج المشروط
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وإذا كررررررران اافرررررررراج المشرررررررروط ألسرررررررباب لرررررررحية  فرررررررإن قافررررررر  تطبيررررررر  العقوطرررررررا   
 ترررررول  ااشرررررراف علررررر  تشررررر يل ملررررر  اافرررررراج المشرررررروط  والرررررذ  يجرررررب أن  تضرررررمن تقر ررررررا 

 بيررررررب المؤسسرررررة العقابيررررررة إفررررررافة إلررررر  تقر ررررررر ربرررررررة  بيرررررة أو عقليررررررة يعرررررردا م صررررر  مررررررن 
( أ برررررررراء أرصررررررررائيين فرررررررر  المرررررررررش   ولقافرررررررر  تطبيرررررررر  العقوطررررررررا  السررررررررلطة 03   ررررررررة )

الواسرررررعة فررررر  أن يطلرررررب أ  و يقرررررة أرررررررق  وطعرررررد أن  ت كرررررد قافررررر  تطبيررررر  العقوطرررررا  مرررررن 
حيلررررر  إلررررر  الهي رررررا  تررررروافر جميرررررع الو رررررائ  األساسرررررية فررررر  ملررررر  اافرررررراج المشرررررروط فإنررررر  ي 

 .34الت  تت  ل بإجراء  ذا البحد

 الفرع ال الث: الهيئات المكلفة بإجراء التحقيق أ  البحث السابق 
  مهمرررررررة القيرررررررام برررررررإجراء  05/04عهرررررررد المشررررررررن الجزائرررررررر  بموجرررررررب القرررررررانون رقرررررررم  

التحقيررررر  وفحرررررص ملررررر  المحبرررررو  المرشرررررا لافرررررراج عنررررر  شرررررر يا  إلررررر   ي رررررا  أو لجررررران 
ختلطرررررررة برررررررين كرررررررل أجرررررررل تحقيررررررر   ايرررررررة مشرررررررتركة و ررررررر  ت  يرررررررل المحبرررررررو  ذا  تشررررررر يلة م

 اجتماعيا.
 وتتو ن  ذا اللجان عل  مستو ين:

نجررررردا فررررر  كرررررل مؤسسرررررة عقابيرررررة  وتتواجرررررد بهرررررا لجنرررررة تعررررررف باسرررررم  لجنرررررة تطبيررررر   ا  ل: -
 من قانون تن يم السجون  24العقوطا «  بقا للمادة 

المركز ررررررة لررررررو ارة العررررررد   وتتواجررررررد بهررررررا لجنررررررة تعرررررررف باسررررررم : نجرررررردا فرررررر  اادارة ال للللللاني -
 من قانون تن يم السجون. 143 لجنة ت يي  العقوطا «  بقا للمادة 

 أ ال: لجنة تطبيق العقوبات
مررررررن  24بموجررررررب المررررررادة  35اسررررررتحدء المشرررررررن الجزائررررررر  لجنررررررة تطبيرررررر  العقوطررررررا  

قررررررانون تن ررررررريم السرررررررجون  واعتبر ررررررا الهي رررررررة ال ال رررررررة للررررررردفان ااجتمرررررراع   و ررررررر  فررررررر  ن رررررررس 
الوقررررت ذليررررة قانونيررررة تسرررراعد قافرررر  تطبيرررر  العقوطررررا  علرررر  أداء مهامرررر   فضرررر  عررررن أنهررررا 

 
 مررررن قررررانون تن رررريم السررررجون وإعررررادة اادمرررراج ااجتمرررراع  للمحبوسررررين علرررر  انرررر  يشرررر ل ملرررر  149تررررنص المررررادة  - 34

اافررررررراج المشررررررروط ألسررررررباب لررررررحية  مررررررن  رررررررف قافرررررر  تطبيرررررر  العقوطررررررا   و جررررررب أن  تضررررررمن فضرررررر  عررررررن تقر ررررررر 
( أ بررررراء أرصرررررائيين فررررر  المررررررش  3م صرررررل مرررررن  بيرررررب المؤسسرررررة العقابيرررررة  تقر رررررر ربررررررة  بيرررررة أو عقليرررررة بعرررررد    رررررة )

 يسخرون لهذا المرش.
 طبي  العقوطا  ف  التشر ع ال رنس .تقابل لجنة تطبي  العقوطا  ف  التشر ع الجزائر  لجنة ت - 35
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وسرررريلة فعالررررة تسررررا م فرررر  تن يررررذ السياسررررة العقابيررررة وتحقيرررر  أ رررردافها  بجعررررل العقوطررررة وسرررريلة 
 .36جتمع بواسطة إعادة الترطية واادماج ااجتماع  للمحبوسينلحماية الم

تنشررررررر   رررررررذا اللجنرررررررة لررررررردق كرررررررل مؤسسرررررررة وقائيرررررررة ومؤسسرررررررة إعرررررررادة الترطيرررررررة  وكرررررررذا  
بمؤسسرررررررة إعرررررررادة الت  يرررررررل وأيضرررررررا فررررررر  المراكرررررررز المخصصرررررررة للنسررررررراء  ولرررررررم ترررررررذكر المرررررررادة 

نررررر  ا مرررررن قرررررانون تن ررررريم السرررررجون المراكرررررز المخصصرررررة لر رررررداء  و رررررو مرررررا ي يرررررد أ 24/1
 توجد عل  مستوا ا لجنة تطبي  العقوطا .

 ررررررأ  لجنرررررة تطبيررررر  العقوطرررررا  قافررررر  تطبيررررر  العقوطرررررا   تقررررروم  رررررذا اللجنرررررة بررررردور  
 رررررررام فررررررر  مجرررررررا  اافرررررررراج المشرررررررروط إذ تضرررررررطلع بدراسرررررررة  لبرررررررا  اافرررررررراج المشرررررررروط أو 
اافررررررراج المشررررررروط ألسررررررباب لررررررحية  فضرررررر  عررررررن ذلرررررر  تخررررررتص لجنررررررة تطبيرررررر  العقوطررررررا  

 .37 بما  ل :
تسررررررررهر علرررررررر  ترتيررررررررب وتو  ررررررررع المحبوسررررررررين  سررررررررب وفررررررررعيتهم الجزائيررررررررة ورطررررررررورة  ▪

جر مرررررة المحبوسرررررين مرررررن أجلهرررررا  وجنسرررررهم وسرررررنهم وشخصررررريتهم  ودرجرررررة اسرررررتعداد م 
 لال ح.

كمرررررررا تقررررررروم بمتابعرررررررة تطبيررررررر  العقوطرررررررا  السرررررررالبة للحر رررررررة والبد لرررررررة عنرررررررد ااقتضررررررراء   ▪
 ت عيل ذلياتها.  وتسا م كذل  ف  متابعة تطبي  برامج إعادة الترطية و 

وطاافرررررررافة إلررررررر  ذلررررررر  فهررررررر  تضرررررررطلع بمهمرررررررة دراسرررررررة  لبرررررررا  إجرررررررا ا  الخرررررررروج   ▪
و لبررررررا  التوقيرررررر  المؤقررررررت لتطبيرررررر  العقوطررررررة  وكررررررذا دراسررررررة  لبررررررا  الوفررررررع فرررررر  

 .38الوس  الم توح والحر ة النص ية والورشا  الخارجية

تباشرررررر لجنرررررة تطبيررررر  العقوطرررررا  عملهرررررا وتمرررررار  الصررررر  يا  المخولرررررة لهرررررا قانونرررررا  
مسررررررتقلة  فرررررر  تخضررررررع أليررررررة تعليمررررررا   و قرررررروم ن ررررررام اللجنررررررة علرررررر  أسررررررا  مبرررررردأ العمررررررل 

 
ان رررررر: قرررررانون تن ررررريم السرررررجون الرررررذ  تضرررررمن التقسررررريم الترررررال : البررررراب ال ررررران : مؤسسرررررا  الررررردفان ااجتمررررراع    - 36

ال صررررررل األو : اللجنررررررة الو ار ررررررة المشررررررتركة لتنسرررررري  نشررررررا ا  إعررررررادة ترطيررررررة المحبوسررررررين وإعررررررادة إدمرررررراجهم ااجتمرررررراع   
 ا .ال صل ال ان : قاف  تطبي  العقوطا   ال صل ال الد لجنة تطبي  العقوط

 123بر   الطا ر  مرجع ساب   ص  - 37
مررررن قررررانون تن رررريم السررررجون وإعررررادة اادمرررراج ااجتمرررراع  للمحبوسررررين  مرجررررع سرررراب   ص  24/2ان ررررر: المررررادة  - 38
7. 



26 
 

الجمرررررراع  الررررررذ   رمرررررر  إلرررررر  معرفررررررة شخصررررررية المحبررررررو  علرررررر  أسررررررا  أن معرفررررررة  ررررررذا 
يهررررررررا العرررررررر ج الشخصررررررررية والع ررررررررور علرررررررر  رل ياتهررررررررا  رررررررر  إ رررررررردق األسررررررررس الترررررررر  يقرررررررروم عل

العقررررراب   ولرررررذل  ارتررررر ق المشررررررن أن تضرررررم  رررررذا اللجنرررررة فررررر  تشررررر يلتها  مختلررررر  العنالرررررر 
 المهتمة بالعملية الع جية كما  ل :

 قاف  تطبي  العقوطا   رئيسا.   ▪
 مد ر المؤسسة العقابية  أو المركز المختص بالنساء  عضوا.    ▪
 المسؤو  الم ل  بإعادة الترطية  عضوا.   ▪
    عضوا.  رئيس اا تبا ▪
 مسؤو  كتابة الضب  القضائية للمؤسسة  عضوا.  ▪
  بيب المؤسسة العقابية  عضوا.   ▪
 اارصائ  ف  علم الن س بالمؤسسة العقابية  عضوا.   ▪
 مرط  من المؤسسة العقابية  عضوا.   ▪
 مساعدة اجتماعية من المؤسسة العقابية  عضوا.  ▪

لمرطررررر  والمسررررراعدة ااجتماعيرررررة و عرررررين كرررررل مرررررن الطبيرررررب  واألرصرررررائ  فررررر  علرررررم الرررررن س  وا
 بموجب مقرر من المد ر العام ادارة السجون لمدة   ء سنوا  قابلة للتجد د.

و م ررررررن أن توسررررررع تشرررررر يلة اللجنررررررة إلرررررر  عضررررررو ة قافرررررر  األ ررررررداء بصرررررر ت  رئرررررريس        
لجنرررررة إعرررررادة ترطيرررررة األ رررررداء  وكرررررذا مرررررد ر مركرررررز إعرررررادة ترطيرررررة وإدمررررراج األ رررررداء  عنررررردما 

البرررررت فررررر   لرررررب اافرررررراج المشرررررروط لمحبرررررو  مرررررن األ رررررداء  كمرررررا توسرررررع  تعلررررر  األمرررررر ب 
إلررررررر  عضرررررررو مرررررررن المصرررررررالا الخارجيرررررررة لرررررررادارة السرررررررجون  عنررررررردما  تعلررررررر  األمرررررررر بتقيررررررريم 
تطبيررررر  ن رررررام اافرررررراج المشرررررروط ومختلررررر  األن مرررررة األرررررررق و عرررررين أيضرررررا بموجرررررب مقررررررر 

 .39 من المد ر العام ادارة السجون لمدة   ء سنوا  قابلة للتجد د.
مرررررا يم رررررن أن ن   ررررر  علررررر  تشررررر يلة اللجنرررررة األو  و لرررررة  رررررو  يررررراب مم رررررل النيابرررررة  

العامرررررة عنهرررررا  باعتبرررررار النيابرررررة العامرررررة مم لرررررة المجتمرررررع  رررررذا مرررررن جهرررررة  فضررررر  عرررررن أنهرررررا 

 
 .147معاف  بدر الد ن  مرجع ساب   ص  - 39
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تخررررتص بمتابعررررة تن يررررذ األ  ررررام الجزائيررررة مررررن جهررررة أررررررق  وعلرررر   ررررذا األسررررا  نرررررق أنرررر  
 .يم ن قبو  عضو ة مم ل النيابة العامة

إا أنررررر  عمومرررررا فرررررإن المشررررررن  ررررراو  إفررررر اء نرررررون مرررررن التنرررررون علررررر  تركيبرررررة اللجنرررررة   
إذ فسرررررررا المجرررررررا  المشررررررراركة جميرررررررع األ رررررررراف ال ررررررراعلين المشررررررررفين علررررررر  تن يرررررررذ العقوطرررررررة 
ومتابعرررررررة تطرررررررور شخصرررررررية  المحبرررررررو   الرررررررذ ن  تمتعرررررررون بخبررررررررة ودرايرررررررة كافيرررررررة بالمسرررررررائل 

 المحبو .العقابية  بهدف اا ا ة بجميع جوانب شخصية 
تتصررررل اللجنررررة بملرررر  المحبرررررو  المترشررررا لافررررراج عنرررر  شرررررر يا  بعررررد إ الترررر  إليهرررررا  

مرررررن قافررررر  تطبيررررر  العقوطرررررا  ابرررررداء رأ هرررررا فررررر   لرررررب اافرررررراج المشرررررروط  فيتحقررررر  أمرررررين 
اللجنرررررررررة بمجررررررررررد اسرررررررررت م  الملررررررررر  مرررررررررن إرفررررررررراق الطلرررررررررب أو ااقترررررررررراح بمرررررررررا   برررررررررت دفرررررررررع 

التعو ضرررررررا  المدنيرررررررة  أو مرررررررا   برررررررت تنرررررررا   المصرررررررار ف القضرررررررائية والغرامرررررررا  الجزائيرررررررة و 
الطرررررف المرررردن  عنهررررا  وتجتمررررع اللجنررررة مرررررة كررررل شررررهر أو كلمررررا دعررررت الضرررررورة إلرررر  ذلرررر  

 .40بناء عل  استدعاء من رئيسها أو بطلب من مد ر المؤسسة العقابية
أمرررررا بالنسررررربة لقواعرررررد سرررررير التحقيررررر  فلقرررررد وفرررررع المشررررررن قواعرررررد وافرررررحة فررررر   رررررذا  

( األعضررررراء علررررر  2/3تترررررداو  اللجنرررررة فررررر  المل رررررا  المعروفرررررة عليهرررررا  ل ررررر  )المجرررررا   إذ 
األقرررررل  وتتخررررررذ مقرراتهررررررا ب  لبيررررررة األلرررررروا   وفرررررر   الررررررة التعرررررراد  ي ررررررون لررررررو  الرررررررئيس 

 مرجحا
 

 ثانيا: لجنة تايي  العقوبات
بررررررنص تشررررررر ع  علرررررر   رررررررار  41أنشرررررر  المشرررررررن الجزائررررررر  لجنررررررة ت ييرررررر  العقوطررررررا   

مررررن قررررانون تن رررريم السررررجون  ولقررررد  143لجنررررة تطبيرررر  العقوطررررا   وتحد رررردا بموجررررب المررررادة 
 عهد لها القيام بمهمتين أساسيتين  ما:

 
مرررررررررؤر   05/01و  رررررررررر العرررررررررد   منشرررررررررور  تعلررررررررر  ب ي يرررررررررة البرررررررررت فررررررررر  مل رررررررررا  اافرررررررررراج المشرررررررررروط رقرررررررررم  - 40
  01ص 05/06/2005ف 
تنعقررررد لجنررررة ت ييرررر  العقوطررررا  بمقر ررررا ال ررررائن بالمد ر ررررة العامررررة ادارة السررررجون وإعررررادة اادمرررراج ان ررررر: المررررادة  - 41
الررررررذ  يحرررررردد تشرررررر يلة لجنررررررة ت ييرررررر  العقوطررررررا    17/05/2005المررررررؤر  فرررررر  05/181مرررررن المرسرررررروم التن يررررررذ  رقررررررم  02

 2005وتن يمها وسير ا  الجر دة الرسمية  رقم 
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  والترررررررر  تتعلرررررررر  141  161  133البررررررررت فرررررررر  الطعررررررررون المررررررررذكورة فرررررررر  المررررررررواد  :  للللللللىا
 بالطعن

فررررررراج المشرررررروط الصرررررادر عررررررن فررررر  مقررررررر التوقيررررر  المؤقررررررت لتطبيررررر  العقوطرررررة  ومقررررررر اا
قافررررر  تطبيررررر  العقوطرررررا   وأريررررررا لل صرررررل فررررر  اارطرررررارا  الصرررررادرة عرررررن و  رررررر العرررررد   
التررررررر  تبرررررررين أن مقررررررررر قافررررررر  العقوطرررررررا  بمرررررررنج المحبرررررررو  إجرررررررا ة الخرررررررروج أو التوقيررررررر  
المؤقرررررررت لتطبيررررررر  العقوطرررررررة   أو اافرررررررراج المشرررررررروط  رررررررؤ ر سرررررررلبا علررررررر  األمرررررررن أو الن رررررررام 

 العام. 
سررررررة  لبررررررا  اافررررررراج المشررررررروط الترررررر  يعررررررود ارتصرررررراص البررررررت فيهررررررا لرررررررو  ر درا :ال انيللللللة 

العرررررررد  بإبرررررررداء الررررررررأ  فيهرررررررا  و م رررررررن للجنرررررررة أيضرررررررا أن تبرررررررد  رأ هرررررررا فررررررر  المل رررررررا  التررررررر  
يعرفررررررها عليهررررررا و  ررررررر العررررررد   والمتعلقررررررة برررررراافراج المشررررررروط دون شرررررررط فترررررررة اارتبررررررار 

 3المنصوص علي  ف  المادة 
يلتها فهرررر  تضررررم قرررراش مررررن قضرررراة المح مررررة العليررررا رئيسررررا  وتتميررررز  ررررذا اللجنررررة بتنررررون تشرررر 

وعررررررردد مرررررررن األعضررررررراء يعيرررررررنهم و  رررررررر العرررررررد  لمررررررردة    رررررررة سرررررررنوا  قابلرررررررة للتجد رررررررد مررررررررة 
  ومم رررررل عرررررن المد ر رررررة العامرررررة ادارة السرررررجون برتبرررررة نائرررررب مرررررد ر علررررر  األقرررررل  42وا ررررردة

ومم رررررررررل عرررررررررن مد ر رررررررررة الشرررررررررؤون الجزائيرررررررررة  مرررررررررد ر مؤسسرررررررررة عقابيرررررررررة  و بيرررررررررب بإ ررررررررردق 
لمؤسسرررررا  العقابيرررررة  كمرررررا توسرررررع عضرررررو ة اللجنرررررة إلررررر  عضررررروان يختار مرررررا و  رررررر العرررررد  ا

مررررررن بررررررين ال  رررررراءا  والشخصرررررريا  الترررررر  لهررررررا معرفررررررة وربرررررررة  بالمسررررررائل العقابيررررررة  وللجنررررررة 
فضررررررر  عرررررررن ذلررررررر  أن تلجررررررر  إلررررررر  استشرررررررارة كرررررررل شرررررررخص مخرررررررتص لمسررررررراعدتها  فررررررر  أداء 

 .43مهامها 
التشرررر يلة  ررررو وجررررود نررررون مررررن الترررروا ن مررررا يم ررررن أن ن   رررر  ألو  و لررررة علرررر   ررررذا  

بررررررين مم لرررررر  اادارة العقابيررررررة ومم لرررررر  السررررررلطة القضررررررائية  علرررررر  ع ررررررس مررررررا أشرررررررنا إليرررررر  
 سابقا بالنسبة للجنة تطبي  العقوطا  الت  يغلب عليها مم ل  اادارة العقابية.

تبرررردأ اللجنررررة عملهررررا بمجرررررد اتصررررالها بالمل ررررا  الترررر  ترررررد إليهررررا مررررن قافرررر  تطبيرررر   
أعضرررررائها علررررر   2/3طرررررا    فتترررررداو  فررررر  المل رررررا  المعروفرررررة عليهرررررا بحضرررررور  ل ررررر  العقو 

 
  وتطبيقررررا لهررررذا المررررادة لرررردر القرررررار الررررو ار  المررررؤر   05/181ن المرسرررروم التن يررررذ  رقررررم مرررر  04ان ررررر: المررررادة  - 42
 70/2005المتضمن تعيين أعضاء لجنة ت يي  العقوطا   الجر دة الرسمية  رقم  2005/ 14/09ف 
 .05/181من المرسوم التن يذ  رقم  03المادة  - 43
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األقرررررل  فتتحقررررر  مرررررن تررررروافر الو رررررائ  األساسرررررية فررررر  الملررررر  الم بترررررة اسرررررتحقاق المحبرررررو  
اافررررراج عنرررر  شررررر يا  وتصرررردر اللجنررررة فرررر  ذلرررر  رأيررررا فرررر  شرررر ل مقرررررر ب  لبيررررة األلرررروا   

حرررررا  متضرررررمنا مرررررا تولرررررلت إليررررر  وفررررر   الرررررة تعررررراد  األلررررروا  ي رررررون لرررررو  الررررررئيس مرج 
مرررررن قناعرررررة  رررررو  مررررردق جررررردارة المحبرررررو  ل سرررررت ادة مرررررن اافرررررراج المشرررررروط  مراعيرررررة فررررر  

 .44ذل  اعتبارا  الن ام العام والت  يل ااجتماع 
مرررررررن  10مرررررررن قرررررررانون تن ررررررريم السرررررررجون والمرررررررادة  143برررررررالرجون إلررررررر  نرررررررص المرررررررادة  

أ    رررررررم  تعلررررررر  بالطبيعرررررررة   نجرررررررد ما ا  تضرررررررمنان  05/  181المرسررررررروم التن يرررررررذ  رقرررررررم 
القانونيررررة لرررررأ  لجنررررة ت ييرررر  العقوطررررا   إا أن أسررررلوب لرررريا ة كرررر  المررررادتين  ررررو   برررر ن 
رأ  اللجنرررررة  رررررو مجررررررد رأ  استشرررررار   يم رررررن لرررررو  ر العرررررد  األررررررذ بررررر  أو رفضررررر   وعلررررر  
 رررررذا األسرررررا  فرررررإن لجنرررررة ت ييررررر  العقوطرررررا  تعتبرررررر  ي رررررة استشرررررار ة لرررررو  ر العرررررد  لرررررا ب 

 .45  ف  منا اافراج المشروط ف   دود ارتصال القرار النهائ 
وفرررررر  مر لررررررة تاليررررررة واسررررررت ماا اجررررررراءا  التحقيرررررر   يحررررررا  المقرررررررر الصررررررادر عررررررن لجنررررررة 
ت ييررررر  العقوطرررررا  إلررررر  و  رررررر العرررررد   والرررررذ  لررررر  جوا  رررررا قبرررررل أن يصررررردر المقررررررر النهرررررائ  

بهررررردف  لافرررررراج المشرررررروط  لرررررب رأ  والررررر  الوايرررررة التررررر  يخترررررار المحبرررررو  ااقامرررررة بهرررررا 
 من قانون تن يم السجون. 144 ماية األمن والن ام العام  بقا لما ورد ف  المادة 

 
 المطلب ال الث: مرحلة صد ر القرار النهائي لإلفراج المشر ط.

مرررررن أ رررررم المشررررراكل القانونيرررررة التررررر    ير رررررا قررررررار اافرررررراج المشرررررروط  تحد رررررد السرررررلطة  
جزائررررر  فررررر   رررررذا الصررررردد تطرررررورا  امرررررا المختصررررة بإلررررردار  رررررذا القررررررار  وعررررررف التشرررررر ع ال

 تبعا لتطور السياسة العقابية والتحوا  الت  شهد ا المجتمع.
إذ كررررران فررررر  مر لرررررة أولررررر  يسرررررند اارتصررررراص لجهرررررة اادارة و  رررررر العرررررد  فررررر  نرررررل  

  وتعرررررررررش  ررررررررذا ااتجرررررررراا لنقررررررررد شررررررررد د  إذ  تخررررررررذ قرررررررررار اافررررررررراج  72/  02األمررررررررر رقررررررررم 
لرررررم ي رررررن لقافررررر  تطبيررررر  العقوطرررررا  أ  دور  رررررذكر المشرررررروط فررررر  إ رررررار مركز رررررة م ر رررررة  ف

فرررررر  اتخرررررراذ القرررررررار سرررررروق عمليررررررة ااقتررررررراح  فهررررررذا المركز ررررررة تقضرررررر  علرررررر  المرونررررررة الترررررر  
يجرررررررب أن  تسررررررررم بهررررررررا اافرررررررراج المشررررررررروط مررررررررن جهررررررررة  وتعيررررررر  دون شرررررررر  عمليررررررررة إعررررررررادة 

 
 05/181من المرسوم  لتن يذ  رقم  09المادة  - 44
 ۔48معاق  بدر الد ن  مرابط  ياسين  عشو رير الد ن  مرجع ساب   ص - 45
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اادمرررررراج ااجتمرررررراع  للمحبررررررو   ومررررررن جهررررررة أررررررررق لرررررريس لهررررررا مررررررا  برر ررررررا رالررررررة مررررررع 
ص بتطبيررررررر  العقوطرررررررا   فضررررررر  عرررررررن ذلررررررر  فرررررررإن  رررررررو  ااجرررررررراءا  وجرررررررود قافررررررر  مخرررررررت 

وطط هرررررا جعررررررل أ لرررررب المحبوسررررررين يقضررررررون كامرررررل العقوطررررررة المح ررررروم بهررررررا علرررررريهم  دون أن 
يسررررررررت يدوا مررررررررن اافررررررررراج المشررررررررروط   ررررررررذا مررررررررا جعررررررررل ن ررررررررام اافررررررررراج المشررررررررروط  برررررررريس 

 النصوص القانونية دون أن يجد التطبي  ال عل  ل  عل  أرش الواقع.
ل  رررررذا الم ررررررذ تراجرررررع المشررررررن الجزائرررررر  عرررررن موق ررررر  السررررراب  بموجرررررب القرررررانون نتيجرررررة ل ررررر 

واتجرررررر  إلرررررر  ترررررردعيم لرررررر  يا  قافرررررر  تطبيرررررر  العقوطررررررا  بتخو لرررررر  سررررررلطة  05/04رقررررررم 
اتخرررراذ قرررررار اافررررراج المشررررروط مررررع اابقرررراء علرررر  لرررر  يا  و  ررررر العررررد  ول ررررن كررررل فرررر  

 مجا  ارتصال .

 قاضي تطبيق العقوبات. الفرع ا  ل: اإلفراج المشر ط من اختصاص
قرررررر المشررررررن الجزائرررررر  التخلررررر  عرررررن ف رررررة تركيرررررز اارتصررررراص  وتبنررررر  بررررردا عنهرررررا  

ف رررررة تو  رررررع اارتصرررراص فمرررررنا قافررررر  تطبيرررر  العقوطرررررا   لررررر  يا  واسررررعة فررررر  مجرررررا  
ت ييررررر  وت ر رررررد العقوطرررررة  فبعرررررد أن كررررران مجررررررد سرررررلطة اقترررررراح أو إبرررررداء رأ  ألررررربا سرررررلطة 

 . 46ر لهذا الوني ة القضائية الت  كانت مهمشة سابقاقرار  ف عاد بذل  ااعتبا
قافررررر  تطبيررررر  العقوطرررررا  الهي رررررة  05/04فلقرررررد اعتبرررررر قرررررانون تن ررررريم السرررررجون رقرررررم  

ال انيررررررررة للرررررررردفان ااجتمرررررررراع   الترررررررر  تسررررررررهر علرررررررر  مراقبررررررررة مشررررررررروعية تطبيرررررررر  العقوطررررررررا  
يم السررررررررالبة للحر ررررررررة والعقوطررررررررا  البد لررررررررة عنررررررررد ااقتضرررررررراء  وعلرررررررر  فررررررررمان التطبيرررررررر  السررررررررل

لترررررررردابير ت ر ررررررررد العقوطررررررررة  و عررررررررين قافرررررررر  تطبيرررررررر  العقوطررررررررا  بموجررررررررب قرررررررررار مررررررررن و  ررررررررر 
. و ختررررار مررررن بررررين القضرررراة المصررررن ين فرررر  رتررررب المجلررررس القضررررائ  علرررر  األقررررل 47العررررد 

 
مررررن قررررانون تن رررريم السررررجون وإعررررادة اادمرررراج ااجتمرررراع  للمحبوسررررين علرررر  انرررر  يسررررهر قافرررر   23تررررنص المررررادة  - 46

تطبيرررر  العقوطررررا   فضرررر  عررررن الصرررر  يا  المخولررررة لرررر  بمقتضرررر  أ  ررررام  ررررذا القررررانون  علرررر  مراقبررررة مشررررروعية تطبيرررر  
 بي  السليم التدابير ت ر د العقوطةالعقوطا  السالبة للحر ة والعقوطا  البد لة عند ااقتضاء  وعل  فمان التط

المتضررررررمن القررررررانون  2004/ 06/09المررررررؤر  فرررررر  04/11مررررررن القررررررانون العضررررررو  رقررررررم  50ان ررررررر: المررررررادة  - 47
األساسررررر  للقضررررراء  الجر ررررردة الرسرررررمية  ونشرررررير  نرررررا أن قافررررر  تطبيررررر  العقوطرررررا  فررررر  الن رررررام ال رنسررررر  يعرررررين بموجررررررب 

مررررررن قررررررانون إجررررررراءا   709/1األعلرررررر  للقضرررررراء  بقررررررا للمررررررادة  مرسرررررروم مررررررن رئرررررريس الجمهور ررررررة بعررررررد أرررررررذ رأ  المجلررررررس
( 03وكرررررران قبررررررل ذلرررررر   نرررررردب مررررررن بررررررين قضرررررراة المح مررررررة اابتدائيررررررة لمرررررردة  رررررر ء )12/09/1972جزائيررررررة فرنسرررررر  منررررررذ 

مرررررن قرررررانون  23سرررررنوا  قابلرررررة للتجد رررررد بقررررررار مرررررن و  رررررر العرررررد  بعرررررد أررررررذ رأ  المجلرررررس األعلررررر  القضررررراء ترررررنص المرررررادة 
اادمرررررراج ااجتمرررررراع  للمحبوسررررررين علرررررر  انرررررر  يسررررررهر قافرررررر  تطبيرررررر  العقوطررررررا   فضرررررر  عررررررن  تن رررررريم السررررررجون وإعررررررادة
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ممررررررن لرررررر  عنايررررررة رالرررررررة وت ررررررو ن فرررررر  مجررررررا  السرررررررجون  ولقررررررد دعررررررم القررررررانون األساسررررررر  
ا  القضررررراء بعرررررد أن كررررران للقضررررراء  رررررذا المؤسسرررررة فجعلهرررررا منصررررربا نوعيرررررا ألرررررليا فررررر  جهررررر 

سرررررابقا ت ليررررر  بمهمرررررة فحسرررررب  و اليرررررا  رررررتم تعيرررررين قافررررر  تطبيررررر  العقوطرررررا  بعرررررد استشرررررارة 
المجلرررررررس األعلررررررر  للقضررررررراء  كمرررررررا يعرررررررين قافررررررر  تطبيررررررر  العقوطرررررررا  اسرررررررت ناءا فررررررر   الرررررررة 
شررررررغور منصررررررب رئرررررريس لجنررررررة تطبيرررررر  العقوطررررررا  أو  صررررررل لرررررر  مررررررانع  مررررررن قبررررررل رئرررررريس 

نائررررب العررررام إذ  نترررردب قرررراش مررررن بررررين الررررذ ن تترررروفر المجلررررس القضررررائ  بنرررراءا علرررر   لررررب ال
فررررررريهم الشرررررررروط المطلوطرررررررة لمررررررردة ا تتجررررررراو     رررررررة أشرررررررهر  مرررررررع إرطرررررررار اادارة المركز رررررررة 

 .48بذل 
لقررررررد انتقررررررد   ر قررررررة تعيررررررين قافرررررر  تطبيرررررر  العقوطررررررا  إذ تجعلرررررر  رافررررررعا رئيسرررررريا  

ذا الوفرررررع لرررررو  ر العرررررد   فيحررررررم مرررررن ااسرررررتق لية التررررر   تمترررررع بهرررررا  يررررررا مرررررن القضررررراة و ررررر 
يجعلررر  فررر  مركرررز قضررراة النيابرررة العامرررة  لرررذا فضرررل جانرررب مرررن ال قررر  إسرررناد وني رررة قافررر  

 .49تطبي  العقوطا  إل  قاف  الح م باعتبارا الحام  الطبيع  للحر ا  
سررررررررلطا  قافرررررررر   05/04لقررررررررد دعررررررررم المشرررررررررن الجزائررررررررر  بموجررررررررب القررررررررانون رقررررررررم  

المشرررررروط  إذ م نررررر  مرررررن سرررررلطة تقر ر رررررة فررررر  تطبيررررر  العقوطرررررا  فررررر  مجرررررا  مرررررنا اافرررررراج 
مررررررنا اافررررررراج المشررررررروط  بعررررررد أرررررررذ رأ  لجنررررررة تطبيرررررر  العقوطررررررا  إذا كرررررران برررررراق  العقوطررررررة 

 ( شهرا.24المح وم بها المحبو  ا  تجاو  أرطعة وعشر ن )

 الفرع ال اني: اإلفراج المشر ط من اختصاص  زير العدل.
بارتصرررررراص و  ررررررر  05/04ون رقررررررم تمسرررررر  المشرررررررن الجزائررررررر  فرررررر  قررررررانون تن رررررريم السررررررج 

العرررررد  فررررر  مرررررنا اافرررررراج المشرررررروط   ر رررررم النقرررررد الموجررررر  لهرررررذا الطر قرررررة و رررررو برررررذل   ؤكرررررد 
.  إا أنررررررر  ر ررررررر  منهرررررررا بإدرالررررررر  نوعرررررررا مرررررررن 50ف ررررررررة مركز رررررررة مرررررررنا اافرررررررراج المشرررررررروط 

 

الصرررررر  يا  المخولررررررة لرررررر  بمقتضرررررر  أ  ررررررام  ررررررذا القررررررانون  علرررررر  مراقبررررررة مشررررررروعية تطبيرررررر  العقوطررررررا  السررررررالبة للحر ررررررة 
 والعقوطا  البد لة عند ااقتضاء  وعل  فمان التطبي  السليم التدابير ت ر د العقوطة

المتعلررررر  بتحد رررررد تشررررر يلة لجنرررررة  2005/  17/05  المرررررؤر  فررررر  05/180مرررررن المرسررررروم التن يرررررذ   04ة المررررراد - 48
 تطبي  العقوطا  وكي ية سير ا.

 152ن ر ف   ذا الرأ :  اشور عبد الح يظ  المرجع الساب   ص  - 49
يخررررتص و  ررررر الررردفان يمررررنا اافررررراج المشرررروط للمحبوسررررين العسرررر ر ين بعرررد اقتررررراح مررررن مرررد ر السررررجن العسرررر ر    - 50

 من قانون القضاء العس ر   229وأرذ رأ  وكيل الجمهور ة العس ر  وقائد النا ية العس ر ة  ان ر: المادة 
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مررررررررن قررررررررانون تن رررررررريم السررررررررجون  142  148المرونررررررررة عليهررررررررا وطررررررررت حص أ  ررررررررام المررررررررادتين 
 عد  يختص بمنا اافراج المشروط إل   التين:نخلص إل  أن و  ر ال

ل رررررل محبرررررو  بقررررر  علررررر  انقضررررراء العقوطرررررة المح ررررروم بهرررررا عليررررر   :بالنسللللبة للحالللللة ا  لللللى -
( شررررررهرا  فرررررر  الحرررررراا  المنصرررررروص عليهررررررا فرررررر  المررررررادة 24أك ررررررر مررررررن أرطعررررررة وعشررررررر ن )

135. 
و تعلرررررر  األمررررررر  نررررررا بحالررررررة المحبررررررو  الررررررذ  اسررررررت اد مررررررن اافررررررراج المشررررررروط  دون  

مرررررن  شررررررط فتررررررة اارتبرررررار  اب  ررررر  السرررررلطا  المختصرررررة عرررررن  رررررادء رطيرررررر قبرررررل وقوعررررر 
شررررررر ن  المسرررررررا  بررررررر من المؤسسرررررررة العقابيرررررررة  أو قررررررردم معلومرررررررا  ت يرررررررد فررررررر  التعررررررررف علررررررر  

 .51منبر   ذا الحادء
  يررررررر إشرررررر اا  امررررررا مررررررن النا يررررررة  142تجرررررردر ااشررررررارة  نررررررا إلرررررر  أن نررررررص المررررررادة  

الن ر ررررررة  تعلرررررر  بحرررررراا  ارتصرررررراص و  ررررررر العررررررد  بمررررررنا اافررررررراج المشررررررروط  ألن الررررررنص 
عنررررر  الرررررذ  يقصررررردا المشررررررن  فلرررررو أررررررذنا برررررالمعن  السرررررال  بصررررريا ت  الحاليرررررة ا  رررررؤد  الم

ذكرررررا سرررريؤد  بنررررا ذلرررر  إلرررر  نتيجررررة  يررررر منطقيررررة و رررر  إقصرررراء ف ررررة  امررررة مررررن المحبوسررررين 
( شررررهرا مررررن ااسررررت ادة مررررن 24البرررراق  علرررر  انقضرررراء عقرررروطتهم أك ررررر مررررن أرطعررررة وعشررررر ن )

وأن مجرررررا  اافرررررراج المشرررررروط  وفررررر  ذلررررر  رررررررق للدسرررررتور بإ ررررردار مبررررردأ المسررررراواة رالرررررة 
ارتصرررررراص قافرررررر  تطبيرررررر  العقوطررررررا  بمررررررنا اافررررررراج المشررررررروط محرررررردد ب ترررررررة باقيررررررة علرررررر  

 .52( شهرا24انقضاء العقوطة تساو  أو تقل عن أرطعة وعشر ن )
وا يطرررررررح  ررررررذا ااشرررررر ا  مررررررن النا يررررررة العمليررررررة  ألن و  ررررررر العررررررد  ولجنررررررة ت ييرررررر   

مررررنا اافررررراج المشررررروط ل ررررل العقوطررررا  الم ل ررررة بررررالتحقي   باشررررران عملهمررررا بصرررر ة عاديررررة ب 
محبرررررو  بقررررر  علررررر  انقضررررراء مررررردة عقوطتررررر  أك رررررر مرررررن أرطعرررررة وعشرررررر ن شرررررهرا  فضررررر  عرررررن 
منحرررر  فرررر  الحرررراا  الخالررررة المقررررررة قانونررررا  ومررررا ذلرررر  إا تطبيرررر  النيررررة المشرررررن فرررر   ررررذا 

 الش ن.
أمرررررررا بالنسررررررربة للحالرررررررة ال انيرررررررة: وتتعلررررررر  بررررررراافراج المشرررررررروط عرررررررن المحبرررررررو  ألسرررررررباب  -

كرررران مصررررابا بمرررررش رطيررررر أو إعاقرررررة دائمررررة تتنرررراف  مررررع بقائرررر  فرررر  الحررررربس   لررررحية  إذا

 
 133بر   الطا ر  مرجع ساب   ص  - 51
 .134بر   الطا ر  المرجع ن س   ص  - 52



33 
 

مرررررررن شررررررر نها أن ترررررررؤ ر سرررررررلبا وطصررررررر ة مسرررررررتمرة ومتزا ررررررردة علررررررر   التررررررر  الصرررررررحية والبدنيرررررررة 
 .53والن سية
مرررررررا يعيرررررررب االررررررر  ا  التررررررر  جررررررراء بهرررررررا المشررررررررن الجزائرررررررر  فررررررر  قرررررررانون تن ررررررريم  

لبررررا  اافررررراج المشررررروط  السررررجون  أنهررررا مررررن جهررررة لررررم تضررررب  بدقررررة إجررررراءا  البررررت فرررر   
فلررررم يقيررررد قافرررر  تطبيرررر  العقوطررررا  أو و  ررررر العررررد  بميعرررراد معررررين  لتررررزم فيرررر  بال صررررل فرررر  
 لرررب المحبرررو  بررراافراج عنررر  شرررر يا  ومرررن جهررررة أرررررق أنهرررا لرررم ترررن م  رقرررا للطعرررن فرررر  
قرررررررارا  قافرررررر  تطبيرررررر  العقوطررررررا  أو و  ررررررر العررررررد   رالررررررة إذا امتنعررررررا عررررررن الرررررررد علرررررر  

  فرررررإن قررررررارا  الررررررفع ا تسررررربب  كمرررررا لرررررم يمرررررنا المحبرررررو  فررررر  الطلرررررب  فضررررر  عرررررن ذلررررر 
  الة رفع  لب  إا إعادة تقديم  لب جد د.

 المبحث ال الث: مقرر اإلفراج المشر ط
بعرررررد أن تحرررررد نا سرررررابقا عرررررن الشرررررروط الموفررررروعية والشررررر لية ل سرررررت ادة مرررررن ن رررررام   

اافررررررراج المشررررررروط نتطرررررررق فيمررررررا  لرررررر  إلرررررر  الملرررررر  الخرررررراص برررررر  كمطلررررررب أو   ومررررررن  ررررررم 
 كي ية الطعن في  كمطلب  ان   ولوا إل  إجراءا  تن يذا كمطلب  الد.

 
 المطلب ا  ل: مل  اإلفراج المشر ط

  إلررررر  لجنرررررة تطبيررررر  54قوطرررررا   لرررررب اافرررررراج المشرررررروط  رسرررررل قافررررر  تطبيررررر  الع 
شررررررهرا علرررررر  األقررررررل  أو إلرررررر  لجنررررررة ت ييرررررر   24العقوطررررررا  إذا كرررررران برررررراق  العقوطررررررة يسرررررراو  

شررررهرا  تقرررروم اللجنررررة المعنيررررة  24العقوطررررا  بررررو ارة العررررد  إذا كرررران برررراق  العقوطررررة أك ررررر مررررن 
 بدراسة المل  الذ   ت ون من الو ائ  التالية:

 ئية للمحبو .الوفعية الجزا -
 عرش وجيز للوقائع الت  أد  إل  الح م باادانة.   -
 بطاقة السواب  العدلية.   -

 
المتضررررررمن قررررررانون تن رررررريم السررررررجون وإعررررررادة ادمرررررراج المحبوسررررررين  مرجررررررع  04-05  القررررررانون رقررررررم 148المررررررادة  - 53

 .26سابقن ص 
  المتعلررررر  برررررإجراءا  تن يرررررذ 1972فبرا رررررر  10المرررررؤر  فررررر   72/37  المرسررررروم رقرررررم 08و  07ان رررررر: المرررررادة  - 54

 .15العدد   22/02/1972المقرارا  الخالة باافراج المشروط  الجد دة الرسمية الصادرة بتار   
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شررررررهادة ت بررررررت دفررررررع رسرررررروم القضرررررراء والغرامررررررة عنررررررد ااقتضرررررراء  وشررررررهادة تسررررررد د المبررررررالغ  -
 المستحقة للطرف المدن .  

 شهادة اا واء.   -
 تقر ر عن األعما  الت  قام بها المسجون ف  المؤسسة.  -
تقر رررررر م صرررررل عرررررن سررررريرة وأرررررر ق المحبرررررو   يحرررررررا مرررررد ر المؤسسرررررة العقابيرررررة مبرررررر ا  -

فيررررر  كرررررل الوقرررررائع البرررررار ة التررررر  تمرررررت رررررر   وجرررررودا فررررر  السرررررجن مرررررع ذكرررررر األشرررررغا  التررررر  
 .55أسند  إلي  والت و ن الذ  تلقاا

 رأ  لجنة تطبي  العقوطا  التابعة للمؤسسة.  - 
 حبو .شهادة  بية ت بت الحالة الصحية للم -
 تقر ر عن الحالة ااجتماعية. -

وإذا مررررررا تضررررررمن الملرررررر  كررررررل  ررررررذا الو ررررررائ   ررررررتم مررررررنا اافررررررراج المشررررررروط بموجررررررب  
مقررررررررر مرررررررن و  رررررررر العرررررررد  أو قافررررررر  تطبيررررررر  العقوطرررررررا   سرررررررب الحالرررررررة و شرررررررمل مقررررررررر 

 .56اافراج المشروط البيانا  التالية: 
 اسم المحبو  الم رج عن .   -
 ن اافراج. اسم المؤسسة العقابية وم ا -
 تار   بداية سر ان م عو  اافراج.  -
مرررررردة تطبيرررررر  ترررررردابير المسرررررراعدة والمراقبررررررة بمرررررردة مسرررررراو ة لمرررررردة العقوطررررررة المتبقيررررررة  وقررررررت  -

 الم ان الذ  سيقيم في  الم رج عن  والمدة الت  سيصل فيها إلي .  -اافراج. 
المررررردة التررررر  ر لهرررررا سررررريخبر قافررررر  تطبيررررر  العقوطرررررا  المخرررررتص محليرررررا عرررررن ولرررررول   -

 ال  م ان إقامت .
اج المشررررررروط االتزامررررررا  العامررررررة وا رررررردة أو أك ررررررر مررررررن كمررررررا  تضررررررمن مقرررررررر اافررررررر  

االتزامررررررا  الخالررررررة الترررررر  يخضررررررع لهررررررا الم رررررررج عنرررررر  بشرررررررط ررررررر   مرررررردة تطبرررررر  ترررررردابير 
 المراقبة والمساعدة.

 
د تشرررر يلة لجنررررة   يحررررد2005مررررا و  17المررررؤر  فرررر   05/180مررررن المرسرررروم التن يررررذ  رقررررم  09ان ررررر: المررررادة  - 55

 تطبي  العقوطا  وكي يا  سير ا.
ك تمرررررر أسرررررماء  األسررررراليب وااليرررررا  المسرررررتحد ة اعرررررادة الترطيرررررة و اادمررررراج ااجتمررررراع  للمحبوسرررررين  مرررررذكرة  - 56

 163  ص 2012-2011ماجستير   كلية الحقوق   ن ع نون  الجزائر  
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وقبررررررررل اافرررررررررراج يجررررررررب علررررررررر  المحبررررررررو  مقابلرررررررررة مررررررررد ر المؤسسرررررررررة الررررررررذ   رررررررررذكرا  
جرررررب الخضرررررون لهرررررا باالتزامرررررا  العامرررررة والخالرررررة التررررر  تضرررررمنها مقررررررر اافرررررراج  والرررررذ  ي 

رررررر   مررررردة العقوطرررررة المتبقيرررررة  رررررم يغرررررادر المحبرررررو  المؤسسرررررة و توجررررر  بررررردون تررررر رير إلررررر  
 من المرسوم ن س . 14م ان إقامت    بقا للمادة 

واالتزامرررررررا  العامرررررررة ت ررررررررش علررررررر  جميرررررررع الم ررررررررج عرررررررنهم شرررررررر يا   يرررررررد  توقررررررر  عليهرررررررا 
 تدابير المراقبة المطبقة عليهم و      ة:

 ااقامة ف  الم ان المحدد بمقرر اافراج المشروط -
قافرررررر  تطبيررررر  العقوطررررررا  والمسرررررراعدة ااجتماعيرررررة الترررررر  عينررررررت  ا اسررررررتدعاءاامت رررررا   -

 ل  عند اانقضاء
كرررررررل المعلومرررررررا  والمسرررررررتندا  التررررررر   وإعطاؤ ررررررراقبرررررررو    رررررررارا  المسررررررراعدة ااجتماعيرررررررة  -

 بمراقبة وسائل معيشة الم رج عن  شر يا . تسما
االتزامرررررا  الخالرررررة  ررررر  تلررررر  االتزامرررررا  التررررر  تخرررررص بعرررررع الم ررررررج عرررررنهم  أمرررررا 

دون سرررررررروا م  بحيررررررررد أن مقرررررررررر اافررررررررراج يم ررررررررن أن يجعررررررررل اافررررررررراج المشررررررررروط رافررررررررعا 
لشرررررررط وا ررررررد أو أك ررررررر مررررررن  ررررررذا الشررررررروط الخالررررررة  والترررررر   راعرررررر  فرررررر  فرفررررررها الت ر ررررررد 

كرررررل م ررررررج بحسرررررب  الرررررة كرررررل م ررررررج عنررررر  شرررررر يا ومرررررد  ت  ير رررررا علررررر  ن سرررررية وشخصرررررية 
 :57عن  عل   دة وتتم ل  ذا االتزاما  فيما  ل 

أن ي رررررون قرررررد أجررررررق عليررررر  ارتبرررررار نررررراجا فررررر  ورشرررررة رارجيرررررة أو فررررر  الحر رررررة النصررررر ية  -
 أو ف  بي ة م تو ة لمدة محددة.

أن ي ررررررون ملزمررررررا بررررررالتوقيع علرررررر  سررررررجل ررررررراص موفررررررون بمحاف ررررررة الشررررررر ة أو ب رررررررق  - 
 الدرر. 

 لو ن  بالنسبة ألجنب .أن ي ون من يا من التراب ا -
أن ي رررررررون مودعرررررررا بمركرررررررز لا رررررررواء بمررررررر وق ل سرررررررتقبا  أو فررررررر  مؤسسرررررررة مؤ لرررررررة لقبرررررررو   - 

 الم رج عنهم   
 أن يخضع لتدابير المراقبة والع جا  بقصد إ الة التسمم.  -
 أن  دفع المبالغ المستحقة للخز نة العمومية إ ر محاكمت .   -
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 لجرم أو لمم ليها الشرعيين. أن  ؤد  المبالغ المستحقة لضحية ا -
أا يقررررررود بعررررررع العرطررررررا  المحررررررددة ب لررررررناف الررررررررص المنصرررررروص عليهررررررا فرررررر  قررررررانون  -

 المرور 
أا  ترررررردد علررررر  بعرررررع األمررررراكن م رررررل محررررر   بيرررررع المشرررررروطا  وميررررراد ن سرررررباق الخيرررررل  -

 والم    والمح   األررق العمومية.  
ن برررررررالجرم معررررررر  أو شرررررررركائ  فررررررر  أا يخرررررررتل  بررررررربعع المح ررررررروم علررررررريهم واسررررررريما القرررررررائمي  -

 الجر مة.  
أا يسرررررتقبل أو يررررر و  فررررر  مسررررر ن  بعرررررع األشرررررخاص  اسررررريما المتضررررررر مرررررن الجر مرررررة  -

 إن كانت متعلقة بهت  عرش.
ومررررررا تجرررررردر ااشررررررارة إليرررررر  أن  ررررررذا االتزامررررررا  العامررررررة والخالررررررة الم روفررررررة علرررررر   

ح والت  يرررررل التررررر  الم ررررررج عرررررنهم شرررررر يا مرررررن شررررر نها المسرررررا مة فررررر  ت ملرررررة بررررررامج االررررر 
تلقا ررررا فرررر  إ ررررار المعاملررررة دارررررل المؤسسررررة العقابيررررة  رالررررة إذا مررررا روعرررر  فرررر  تطبيقهررررا 
مصررررررلحة الم رررررررج عنرررررر  شررررررر يا ومصررررررلحة المجتمررررررع علرررررر   ررررررد سررررررواء  و اذا تبررررررين للجنررررررة 
تطبيرررر  العقوطرررررا  أ نررررراء ن ر ررررا فررررر  الملررررر   عرررردم ا ترررررواء الملررررر  علرررر  الو رررررائ  األساسرررررية 

ا ت جيرررررل البررررررت فيررررر  إلرررررر  جلسرررررة ا قررررررة علررررر  أا تتجرررررراو  مرررررردة المرررررذكورة ذن ررررررا  يجرررررو  لهرررررر 
 .58الت جيل الشهر الوا د

وعنررررررررد الموافقررررررررة تصرررررررردر اللجنررررررررة مقررررررررررا  تضررررررررمن الموافقررررررررة علرررررررر  مررررررررنا اافررررررررراج  
المشرررررروط  و صررررردر قافررررر  تطبيررررر  العقوطرررررا   بنررررراء علررررر   رررررذا المقررررررر  مقررررررر ااسرررررت ادة 

 .59من اافراج المشروط
النائررررب العررررام عررررن  ر رررر  كتابررررة فررررب  المؤسسررررة العقابيررررة و بلررررغ  ررررذا المقرررررر إلرررر   

فررررور لرررردورا مرفقررررا بنسررررخة مررررن ملرررر  اافررررراج المشررررروط  ؤشررررر علرررر  اسررررت م  فرررر  سررررجل 
 التبليغا  المتداو  بين أمانة اللجنة والنيابة العامة.

وفررررر   الرررررة عررررردم تسرررررجيل النائرررررب العرررررام  عنرررررا فررررر  مقررررررر مرررررنا اافرررررراج المشرررررروط ترسرررررل  
 ر المؤسسررررة العقابيررررة للتن يررررذ وأررررررق إلرررر  النائررررب العررررام لرررردق المجلررررس نسررررخة منرررر  إلرررر  مررررد

 
 165لمرجع ن س   ص ك تمر أسماء  ا - 58
ع امنيرررر  لخميسرررر   السياسررررة العقابيررررة فرررر  الجزائررررر علرررر  فرررروء الموا يرررر  الدوليررررة لحقرررروق اانسرررران  دار  ومررررة  - 59

 وما بعد ا 429للطباعة والنشر والتو  ع  الجزائر  ص 
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القضررررررائ  الررررررذ  يقررررررع فرررررر  دائرررررررة ارتصالرررررر  م رررررران ا ديرررررراد المسررررررت يد لقيررررررد المقرررررررر فرررررر  
لرررررحي ة السرررررواب  القضرررررائية  أمرررررا النسرررررخة األلرررررلية فتررررردرج بملررررر  المعنررررر  علررررر  مسرررررتوق 

 أمانة لجنة تطبي  العقوطا .
حبرررررررو   بلرررررررغ مرررررررن  ررررررررف أمرررررررين لجنرررررررة تطبيررررررر  أمرررررررا فررررررر   الرررررررة الررررررررفع فرررررررإن الم 

العقوطرررررررا  بمقررررررررر اللجنرررررررة المتضرررررررمن رفرررررررع الطلرررررررب   أ   بلرررررررغ برررررررالرفع فقررررررر  وا  بلرررررررغ 
بررررررررالقبو    وذلرررررررر  بموجررررررررب محضررررررررر تبليررررررررغ  وقعرررررررر  المحبررررررررو  و ضررررررررع بصررررررررمت  بسررررررررجل 
التبليغرررررا  الخررررراص بالمحبوسرررررين وفررررر   الرررررة رفرررررع التوقيرررررع  ؤشرررررر أمرررررين اللجنرررررة بعبرررررارة " 

 .60رفع التوقيع "
ا يم رررررن للمحبرررررو  الرررررذ  رفرررررع  لبررررر  تقرررررديم  لرررررب جد رررررد إا بعرررررد انقضررررراء مررررردة    رررررة و 

 أشهر ابتداء من تار   رفع الطلب.
وطعررررد التوقيررررع علرررر  مقررررررر اافررررراج المشررررروط مررررن  ررررررف قافرررر  تطبيرررر  العقوطرررررا   

أو و  ررررررر العررررررد   سررررررب الحالررررررة  تسررررررلم نسررررررخة  انيررررررة منرررررر  إلرررررر  مررررررد ر المؤسسررررررة العقابيررررررة 
وت رررررون مرفقرررررة بررصرررررة  72/73مرررررن المرسررررروم  03حبرررررو   بقرررررا للمرررررادة المعتقرررررل فيهرررررا الم

 من المرسوم ن س . 13 بقا للمادة 
يقررررررررروم مرررررررررد ر المؤسسرررررررررة العقابيرررررررررة بتبليرررررررررغ المح ررررررررروم عليررررررررر  مقررررررررررر مرررررررررنا اافرررررررررراج  

 المشروط فور است م  نسخة من   و شرح ل  عند الحاجة معن  النص الوارد في .
وللم رررررررج عنرررررر   رررررر  رفررررررع الترررررردابير واالتزامررررررا  الررررررواردة فرررررر  المقرررررررر المتضرررررررمن  

منحررررر  اافررررررراج المشررررررروط  بحيرررررد ا يم ررررررن لرررررر  ااسررررررت ادة مرررررن الترررررردابير الصررررررادرة ل ائدترررررر  
إا بعرررررررد موافقتررررررر  علررررررر  الخضرررررررون للتررررررردابير واالتزامرررررررا  العامرررررررة والخالرررررررة الرررررررواردة فررررررر  

  المقررررررر باعتبرررررار أن موافقرررررة المحبرررررو  المقررررررر  وفررررر   الرررررة رفضررررر  تررررردابير اافرررررراج  لغررررر 
شررررررر ا أساسرررررريا  أمررررررا إذا قبررررررل و ررررررذا  ررررررو الوفررررررع الغالررررررب عمليررررررا  يقرررررروم كاتررررررب الضررررررب  

 .61بالمؤسسة العقابية الموجود فيها المعن  بتحر ر محضر يشمل البيانا  التالية: 
 تار   تحر را.   -
 اسم ولقب ول ة كاتب الضب  الذ  تم اافراج تحت مسؤوليت .   -

 
المتعلررررر  ل ي يرررررة البرررررت فررررر  مل رررررا   2005جررررروان  5المرررررؤر  فررررر    01/2005ان رررررر: المنشرررررور الرررررو ار  رقرررررم - 60
 05/180من المرسوم التن يذ  رقم  llفراج المشروط والمادة اا
 .165ك تمر أسماء  المرجع ن س   ص  - 61
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 اسم ولقب المحبو .   -
 الت كد من التحقي  ف   و ت .   -
المراجررررررررع الخالررررررررة بمقرررررررررر اافررررررررراج المشررررررررروط الصررررررررادر وذكررررررررر النصرررررررروص الرئيسررررررررية  -

 الواردة في .
 موافقة المحبو  عل  محتوق مقرر اافراج. - 
 التار   الذ  تنته  في  مدة العقوطة السالبة للحر ة  بص ة عادية. - 
 ررصة اافراج المشروط.  تسليم المحبو   - 
 تار   و ساعة اافراج عن المحبو . -

كمرررررا يجرررررب علررررر  المحبرررررو  التوقيرررررع علررررر   رررررذا المحضرررررر فررررر  نسرررررختين مطرررررابقتين  
لرلررررررررل   يررررررررد ترفرررررررر  نسررررررررخة بررصررررررررة اافررررررررراج وترسررررررررل نسررررررررخة إلرررررررر  اادارة العقابيررررررررة 

 أمررررررررا فيمررررررررا  تعلرررررررر  بالررصررررررررة 72/37مررررررررن المرسرررررررروم  10و  09المركز ررررررررة  بقررررررررا للمررررررررادة 
المسرررررلمة إلررررر  المحبرررررو   فإنهرررررا تحترررررو  علررررر  البيانرررررا  المتعلقرررررة بهو تررررر  ووفرررررع  بالنسررررربة 
للعقوطرررررة وم ررررران إقامتررررر   وت رررررون مرفقرررررة بنسرررررخة مرررررن مقررررررر اافرررررراج ونسرررررخة مرررررن محضرررررر 
اافرررررراج  الرررررذ   رررررررا كاترررررب الضرررررب  الترررررابع للمؤسسرررررة العقابيرررررة الرررررذ   رسرررررل إشرررررعار بهرررررذا 

 .62ب  القضائيةاافراج إل  المصلحة المختصة بالسوا
يحرررررت ظ المحبرررررو  بررصرررررة اافرررررراج المشرررررروط  يرررررد ي هر رررررا للسرررررلطا  المختصرررررة  

 من المرسوم ن س . 13و  12و  11كلما  لب من  ذل   بقا للمواد 
 المطلب ال اني: الطعن في مقرر اإلفراج المشر ط.

إن مسرررررر لة الطعررررررن فرررررر  مقرررررررر اافررررررراج المشررررررروط الترررررر  يصرررررردر ا قافرررررر  تطبيرررررر   
قررررررانون تن رررررريم السررررررجون( ررررررر    141لرررررر  النائررررررب العررررررام  بقررررررا لررررررنص المررررررادة) العقوطررررررا  إ

( أيررررررام مررررررن تررررررار   تبليغرررررر  أمررررررام لجنررررررة ت ييرررررر  العقوطررررررا  و ررررررذا بتقر ررررررر مسرررررربب 8 مانيررررررة )
( 15مرفررر  بشرررهادة  عرررن التررر  تقيررررد فررر  سرررجل رررراص  رررم ترسررررل فررر  أجرررل رمسرررة عشررررر )

(  ررررروم 45رطعرررررين ) ررررروم مرررررن ترررررار   تسرررررجيل الطعرررررن لت صرررررل فيررررر  اللجنرررررة رررررر   رمسرررررة وأ
ابترررداء مرررن ترررار   تسرررجيل الطعرررن  و عرررد عررردم البرررت رررر    رررذا المررردة رفضرررا للطعرررن  بقرررا 

مررررررن قررررررانون تن رررررريم السررررررجون   وفرررررر   الررررررة  141/05لررررررنص ال قرررررررة الخامسررررررة مررررررن المررررررادة 
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رفرررررررع لجنرررررررة ت ييررررررر  العقوطرررررررا  الطعرررررررن  بلرررررررغ بواسرررررررطة النيابرررررررة العامرررررررة لقافررررررر  تطبيررررررر  
ن وطعرررررد تبليرررررغ قافررررر  تطبيررررر  العقوطرررررا  بمقررررررر قبرررررو  العقوطرررررا  أمرررررا إذا ترررررم قبرررررو  الطعررررر 

الطعرررررن يقررررروم بإلغررررراء مقررررررر اافرررررراج المشرررررروط الرررررذ  ألررررردرا و قررررروم أمرررررين اللجنرررررة بتسرررررجيل 
المقرررررر فررررر  السررررجل المعرررررد لررررذل   وا يجرررررو  للمحبرررررو  تقررررديم  لرررررب إفررررراج مشرررررروط جد رررررد 

 .63( أشهر ابتداء من تار   تبليغ مقرر رفع الطعن3قبل مض    ء )
ر ااشررررارة أن المشرررررن لررررم يخررررو  للمحبررررو  إم انيررررة الطعررررن فرررر  مقرررررر رفررررع  لررررب وتجررررد

اافرررررررراج المشرررررررروط علررررررر  ع رررررررس مرررررررا نرررررررص عليررررررر  فررررررر  ن رررررررام التوقررررررر  المؤقرررررررت لتطبيررررررر  
العقوطرررررة   كمرررررا أن  عرررررن النائرررررب العرررررام فررررر  مقررررررر اافرررررراج المشرررررروط أمرررررام لجنرررررة ت ييررررر  

 العقوطا  ل  أ ر موق  إل   اية ال صل في  .
عرررردم تحقيرررر  المشرررررن مبرررردأ المسرررراواة فرررر  اسررررتعما   رررر  الطعررررن  ف رررران  ومررررا    ررررظ 

األجررررردر مررررررنا المحبررررررو   رررررر  الطعررررررن ت ر سرررررا لحقوقرررررر  وتم ينرررررر  مررررررن ااسررررررتعانة بمحررررررام  
 .64للدفان عن   تحقيقا لمبدأ المساواة 

ومرررررررا يم رررررررن م   تررررررر  أيضرررررررا أن المشررررررررن الجزائرررررررر  أقرررررررر الطعرررررررن فررررررر  مقرررررررررا   
يصرررررردر ا قافررررررر  تطبيررررررر  العقوطررررررا   والتررررررر  تتعلررررررر  برررررررالمحبو  اافررررررراج المشرررررررروط التررررررر  

( شررررررهرا أو أقررررررل  فرررررر   ررررررين أن 24الررررررذ  لررررررم  برررررر  لرررررر  مررررررن العقوطررررررة إا أرطعررررررة وعشررررررر ن )
المقررررررررا  الترررررر  يصررررررردر ا و  ررررررر العررررررد  ا تقبرررررررل أ   عررررررن ر ررررررم أن المسرررررررت يد فرررررر   رررررررذا 

 الرررررررة الحالرررررررة ي رررررررون أك رررررررر رطرررررررورة إجراميرررررررة تبعرررررررا لمررررررردة العقوطرررررررة المح ررررررروم بهرررررررا رالرررررررة 
 قانون تن يم السجون(. 135المحبو  المنصوص علي  ف  نص المادة ) 

 المطلب ال الث: إجراءات تنفيذ مقرر منح اإلفراج المشر ط
بعررررررد سرررررريرورة مقرررررررر قافرررررر  تطبيرررررر  العقوطررررررا  المتضررررررمن مررررررنا اافررررررراج المشررررررروط  

 ن ررصررررة نهائيررررا  بلررررغ أمررررين اللجنررررة نسررررخة منرررر  لمررررد ر المؤسسررررة العقابيررررة لتن يررررذا بعررررد ترررردو 
اافررررررررراج المشررررررررروط فرررررررر  المقررررررررررة  وتبليررررررررغ مررررررررد ر المؤسسررررررررة العقابيررررررررة المسررررررررت يد لمحتررررررررواا 
والشرررررروط الخالرررررة الرررررواردة فيررررر  قبرررررل تسرررررليم  الررصرررررة  و حررررررر محضرررررر برررررذل    برررررت فيررررر  
قبرررررو  المسرررررت يد لهرررررذا الشرررررروط  ليوقرررررع علررررر  محضرررررر التبليرررررغ مرررررع مرررررد ر المؤسسرررررة  الرررررذ  

 
 05/180من المرسوم التن يذ  رقم 15أن ر المادة  - 63
أنررررا  ذمررررا   "أن مررررة ت ييرررر  العقوطررررة  مررررذكرة تخرررررج لنيررررل درجررررة الماجسررررتير فرررر  العلرررروم القانونيررررة  كليررررة الحقرررروق  - 64

  97ص  2010/2011والعلوم السياسية  باتنة  جامعة الحاج لخضر  
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 سررررررب  -طررررررا  أو و  ررررررر العررررررد   ررررررافظ األرتررررررام  رسررررررل نسررررررخة منرررررر  لقافرررررر  تطبيرررررر  العقو 
 .65الحالة

وفرررررر   الررررررة رفررررررع المسررررررت يد الشررررررروط الررررررواردة بررررررالمقرر يحرررررررر مررررررد ر المؤسسررررررة محضررررررر 
 .66بذل  و رفع األمر لقاف  تطبي  العقوطا  أو لو  ر العد 

وفرررر   الررررة قبولرررر  يصرررردر قافرررر  تطبيررررر  العقوطررررا  أو و  ررررر العررررد  مقرررررر اافرررررراج  
 يرررررررذ  ليرررررررتم اافرررررررراج عرررررررن المسرررررررت يد بعرررررررد تسرررررررليم  ررصرررررررة اافرررررررراج المشرررررررروط و رسرررررررل  للتن 

المشرررررررروط  وإرسرررررررا  نسرررررررخة مرررررررن مقررررررررر اافرررررررراج المشرررررررروط إلررررررر  المد ر رررررررة العامرررررررة ادارة 
 .67السجون لتحيين ال هر  المركز  لاجرام

كمرررررا بلرررررغ ووفقرررررا ا صرررررائيا  و ارة العرررررد  الجزائر رررررة عررررردد المسرررررت يد ن مرررررن ن رررررام اافرررررراج 
 محبو .   9155ما  ز د عن  2008إل   2005لسنة الممتدة من المشروط ر   ا
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االجت وووي ب ققرىيوووى قموووي يى كق يوووا اوووق ض قىلوووص   وووق ا مي وووب ا   وووت   ق     ضوووا ضي وووب ق الوووو  انمديجوووش

ا  مىاووي  ال قام وول اووي  راىك ق   يووي  قليووى ا  ووم  عووى ا   ووت   دوول دتيا ووا ا  اووي ن ا  ي جلووا  كا   ا  وو ى  

يلالووي  قاظوول  قلوولى يروومك  2007ماىايووى  19ا  ووخ ف مووب  07/67أنظووى مووب عووقا ا طووس   ا  ىلووىش ا تاالووق   ضوو  

ا  اووي ن ا  ي جلووا  كا   ا  وو ى  ا  إعاووا اد وويك  ا كدوويا االجت ووي ب  ع راىلوولي  ا  ىيووم  ا ىلوو لا  ا  وومك  ضوو  

 .2007  اا  13
ا  ت عووو اإلالووا ا اوول مووب دعاووي  ا مووىاا  2005جووىا   5ا  ووخ ف مووب  01/2005أنظووى ا  اطووى  ا ووىلا    ضوو   - 66

 ا  طىقي
  اعووع  وومك ا   ووتالميي 2006  ووق يييووا أوويى أمىيووص  2005داووق امايووا نطوويي   ووي  ق الووو ا  مىاووي  مووب جىيعلووا  - 67

  أنظووى مووب عووقا ا طووس س د عووا  لووي ا ا كدوويا  ا  ىجوول 1719دووي د تعووا ماووي  ا  راىلوولي ا  رإووىش  عوولي  نيي لووي 
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                    قواعد اإلجرائية لنظام اإلفراج المشر طال: الفص  ال اني

بالر م من أن ن ام اافراج المشروط ن ام قائما بذات   فان ااقرار ب    ير مسائل        
متعلقة بمر لة ما بعد الت كد من توافر الشروط المتعلقة بالمح وم علي  و مدة العقوطة قانونية 

)المبحد األو (  ل ن المس لة ا تتوق  عند  ذا الشروط بل ابد من بيان ااجراءا  الت  
يجب إتباعها  ت  يست يد المح وم علي  من اافراج المشروط )المبحد ال ان ( و ر م 

فان  ذا ا ي ون قطعيا بل يم ن انتهاء اافراج المشروط و ذل  إما  است ادت  من ذل 
 بانقضاء مدت  أو بإلغ ا )المبحد ال الد(.

 االستفادة من نظام اإلفراج المشر ط ضوابط : المبحث ا  ل 
يعتبر ن ام اافراج المشروط كمر لة وسطية بين الحر ة المقيدة والحر ة المطلقة فهو  

بالمسؤولية من  رف المح وم علي   إا أن  يش ل رطر نسبيا عل  المجتمع دافع للشعور 
 رالة وان كان المح وم علي  من معتاد  ااجرام و نا ت من الخطورة.

لذل  وت اديا لعودة الم رج عن  إل  بؤرة ااجرام فان  يجب الت كد من أن المح وم  
المؤسسة العقابية المعاملة العقابية الناجعة  علي  قد تلق  أ ناء مدة تن يذا العقوطة بين جدران 

 واأل م  و ااست ادة منها.
فاافراج المشروط يم ن القو  عن  ان   نطو  فق  عل  تغيير ف  كي ية تن يذ الجزاء   

الجنائ   فهو  نتقل بالمح وم علي  المحبو  من الوس  المغل  إل  الوس  الحر ي ت   في  
م فهو يشجع المح وم علي  عل  التزام السلور الحسن ف    ومن   68فق  بتن يذ  ر ت 

الوسطين وطالتال  ي ون من  ير المناسب ااستمرار ف  تن يذ الجزاء بالنسبة إلي  دارل 
 المؤسسة العقابية.

 
من قانون ااجراءا  الجزائية ال رنس  عل  ان  "يجو  أن   217و ذل  عل   رار المشرن ال رنس   يد تنص المادة  - 68

 يست يد من ن ام اافراج المشروط كل مح وم عليهم الخافعون لعقوطة أو أك ر سالبة للحر ة". 
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ونتيجة لذل  كان من الضرور  وفع شروط رالة باافراج المشروط مع م   ة  
عين من الشروط   نون  تعل  بمدة العقوطة وأرر أن التشر عا  العقابية قد أجمعت عل  نو 

  تعل  بحسن السلور.
 أنوان من الشروط  4إا أن المشرن الجزائر  وفع 

 النون األو   تعل  بالوفع الجنائ  المح وم علي  )المطلب األو ( :  -
النون ال ان   تعل  بمدة العقوطة الت  يجب أن يقضيها المح وم علي  دارل المؤسسة  -
 عقابية )المطلب ال ان (.ال
 النون ال الد  تعل  بسلور المح وم علي  دارل المؤسسة العقابية )المطلب ال الد(  -
النون الرابع  تعل  ب داء االتزاما  المالية )المطلب الرابع (   إا أن  أورد است ناءا بشان   -

ذا الشروط ) فرورة توفير  ذا الشروط بحيد ي رج عل  المحبو  ولو لم يستوف   
 المطلب الخامس (.

 المطلب ا  ل: الوضع الجنائي للمحكوم عليه

  ير بحت الوفع الجنائ  للمح وم علي  عدة تساؤا  تتعل  بمدق نطاق اافراج  
المشروط وما إذا كان يمتد إل  المح وم عليهم كافة ق   أم يقتصر عل  ف ة معينة منهم ق 

يجو  تطبي   ذا الن ام عل  المح وم عليهم بعقوطا  قصيرة )ال رن األو (   وما إذا كان 
 المدة أم ا ق )ال رن ال ان (.

 الفرع ا  ل: نطاق اإلفراج المشر ط 

اتج  المشرن الجزائر  إل  تعميم امتداد تطبي  ن ام اافراج المشروط إل  كافة  
كانت  بيعة الجر مة    و أيا69المح وم عليهم بعقوطة أو أك ر من العقوطا  السالبة للحر ة

ومدة العقوطة   فاأل م أن ت ون العقوطة سالبة للحر ة وطالتال  فان  استبعد عقوطة ااعدام من 

 
 .355أنظر أحسن بوسقيعة  ، املرجع السابق،ص  - 69
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مجا  تطبي  اافراج المشروط وكذل  تدابير األمن  ت  و لو كانت سالبة للحر ة كوفع 
 .70األ داء ف  مراكز إعادة الترطية و المدمنين ف  المؤسسا  الع جية

 م أن األشخاص المرت بين للجرائم اار ابية و التخر بية وجرائم القتل العمد و ور   
الجرائم الماسة بااقتصاد الو ن  و المرت بين لجرائم المخدرا  ا يست يدون من الع و 
الرئاس  فان  عل  ع س من ذل   يت أن قانون تن يم السجون لم يمنعهم من ااست ادة من 

إا أن عمومية  ذا الن ام عل  ف ة المح وم عليهم ا تمنع من وجود  ن ام اافراج المشروط
-73بعع الخصولية تتعل  أساسا بالمحبوسين العس ر ين و  و ما جاء ب  المرسوم رقم 

المتعل  بإجراءا  التن يذ المتعلقة بقرارا  اافراج المشروط  1973/ نا ر/  5المؤر  ف   74
ة الذ ن تنطب  عليهم ن س المعاملة العقابية الت  تطب  وكذل  المحبوسين من جنسية أجنبي 

 .71عل  الجزائر ين و ل ن إن لم ي ونوا محل قرار  رد أو إبعاد أو محل  لب تسليم 

 تطبيق اإلفراج المشر ط على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.  : الفرع ال اني

لمح وم علي  قد أمض   رلت كافة التشر عا  الجنائية عل  اشتراط أن ي ون ا 
دارل المؤسسة العقابية مدة معينة من عقوطت   والتساؤ  الذ    ور ف   ذا الصدد   ل 
يجو  منا اافراج المشروط للمح وم علي  بعقوطا  سالبة للحر ة ذا  مدة قصيرة اقل من 

 ذل  الحد األدن ق .

عليهم بعقوطا  و ذ ب البعع إل  جوا  أن يمتد اافراج المشروط إل  المح وم  
قصيرة المدة  عل  أن  بدأ تطبي  نون من المعاملة الم ل ة ر   فترة الحبس وسيتتبعها نون 
أرر من الرعاية ال  قة عقب اافراج علي  شر يا  و جو  أن تستعمل فترة الحبس لدراسة 
شخصية المح وم علي  وا تياجات  الخالة و إعدادا للمعاملة ف   ر ة و  ذ ب البعع 
اآرر إل  أن تحد د فترة البقاء ف  المؤسسة العقابية بحد أدن   يستتبع أا ي رج عن 

 
 . 113،ص2005والتنظيم العسكرة، دا  ثومه، الببعة ا وىل، اجلزد الثال، انظر العروسی  امحد التيالال( و وابل   شيد(، التشريع  - 70
 سالينا حسب  ئيس اللالنة الوطنية االستشا ية لتقية و محاية حقوق امنسان.  32و ينوه أن عدد اجلزائري  املوجودين يف السالون التونسية  - 71
 منشو  على املوقع االلكتول 5213، العدد  16/02/2008انظر بوعاتی  جل( ، جريدة اخلرب الحاد ة بتا يخ  -

www.elkhabar.com. 
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المح وم علي  بعقوطة ذا  مدة تقل عن  ذا الحد األدن   فاافراج عن المح وم علي  قبل أن 
 يمض  ف  المؤسسة العقابية  ذا الحد األدن  پهدد كل إم انية للمعاملة العقابية .

ة جوا  منا اافراج المشروط للمح وم عليهم بعقوطا  ذا  مدة وقد كانت مش ل  
/ 04قصيرة محل ا تمام التشر ع الجزائر   ول نها أ ير  بش ل مختل  بعد لدور القانون 

والذ  سما بتطبي  ن ام اافراج المشروط عل  المح وم عليهم بعقوطا  قصيرة المدة  05
أشهر  فان أقص  مدة ل ترة اارتبار ت ون  6دة وطما أن الحد األقص  للعقوطا  القصيرة الم

   ة أشهر و   تعتبر فترة قصيرة ا ت    لتطبي  المعاملة العقابية الم   ة وما يم ن قول  
أن توقيع عقوطة الحبس قصيرة المدة عل  المح وم علي   يجعل قيمتها الردعية تنهار بالنسبة 

وطة بص ة عامة   و ذا ما قد ي سر ب  ارت ان نسبة إلي  ل قدانها الر بة الت  تتميز بها العق
 .72العائد ن الذ ن   م عليهم بعقوطا  قصيرة المدة

 ها من طرف المحكوم عليه بالمؤسسة العقابيةئالمدة الواجب قضا : المطلب ال اني

إن تطبي  ن ام اافراج المشروط بالسماح للمح وم علي  من مغادرة المؤسسة العقابية  
انقضاء مدة عقوطت  كاملة تقتض  وفع شرط جو ر   تعل  بالمدة الواجب قضاؤ ا ف  قبل 

المؤسسة العقابية ل   تترر سلطة تقد ر فترة اارتبار لادارة العقابية أو السلطة المقررة  
 لافراج الت  قد تتعس  ف  ذل  .

لحر ة أ  أن وما تجدر ااشارة إلي  أن المشرن الجزائر  اشترط العقوطة السالبة ل 
المح وم علي  يقض  عقوطة سالبة للحر ة ف  المؤسسة العقابية وليس بول  العقوطة جنحية 
أو جنائية   إذ يم ن للمح وم علي  الذ  ارت ب جناية و  م علي  بعقوطة جنحية ن را 
است ادت  من نروف التخ ي  م    أو ارت ب جنحة ولوجود نروف تشد د   م علي  

 يعة الحا  مع توافر باق  الشروط    أن يست يد من ن ام اافراج المشروط وططب  بعقوطة جناية

 
 .44،ص1966انظر ا ل ي  أمحد عبد العزيز، احلبس قحري املدة، د اسة إححائية، اجمللة اجلنائية القومية، اجمللد التاسع، العدد ا ول،  - 72
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كما ن  ظ أن المشرن فتا الباب ل ل ف ا  المجرمين ل ست ادة من اافراج   
رتبار )ال رن األو (   ول ن  بق  ااش ا   و  مدق ت  ير المشروط مع ارت ف فقرة اا

 نائية ال رن ال ان (.فترة األربار عل  الحاا  ااست 

 الفرع ا  ل: فترة االختبار 

يقصد ب ترة اارتبار المدة الت   تعين عل  المح وم علي  أن يمضيها ف  المؤسسة  
العقابية قبل اافراج عن  شر يا  وإذا كان من الضرور  أن يمض  المح وم علي  مدة معينة 

مختل  تبعا لتطور األرذ بن ام قبل اافراج عن  شر يا إا أن أسا  قضاء  ذا المدة 
اافراج المشروط )ال قرة األول ( وكذل  مدة فترة اارتبار تختل  بين التشر ع الجزائر  

 والتشر عا  المقارنة )ال قرة ال انية(.

 ا  لىالفقرة  -

أسا  اشتراط فترة اارتبار إن التن يذ الدقي  ل ل أو جزء من العقوطة المح وم بها  
فرور ا عل  وج  اا  ق من اجل إل ح المح وم علي   وعل   ذا اشترط البعع ي ون 

من ال ق  " أن يمض  المح وم علي  دارل المؤسسة العقابية من عقوطت  المدة ال افية 
 ال    واعتبر ذل  شر ا جو ر ا وفرور ا لافراج المشروط .

وقانون ااجراءا   14/  08/ 1885تم تطور األمر ف  ال ترة ما بين قانون   
 يد اعتبر اافراج المشروط المر لة النهائية للن ام  1958الجزائية ال رنس  الصادر سنة 

 التهذ ب  يقوم عل   سن سلور المح وم علي  ومد  انت ام  ف  العمل ومدق ل ح  ال .

اتج  رأ  إل  ان  من الضرور  اا تمام بإل ح المح وم عليهم  1958وطعد سنة   
وت  يلهم اجتماعيا إا ان  يجلب من نا ية أررق أا  ترتب عل  ذل  إ دار  ابع الردن 

 .73العام الذ  ا يجو  أن تغ ل العقوطة عن السع  لتحقيق 

 
 .128الغر ب )محمد عيد(  المرجع الساب    ص   - 73
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لي  شر يا إا بعد أن ألجل ذل  ألبا من  ير الجائز اافراج عن المح وم ع 
يمض  دارل المؤسسة العقابية المدة ال افية من عقوطت  لتحقي  الردن العام وكنتيجة لذل  
يجو  أن تمتد فترة اارتبار إل  ما بعد الحد األدن  المحدد قانونا وذل  تبعا لتحقي   رش 

 الردن العام للعقوطة وليس تبعا لدرجة إل ح المح وم علي  أو ت  يل .

فإذا كان اافراج المشروط  هدف إل  تحقي  الردن الخاص الذ   تطلب مدة كافية  
لتدر ب المح وم علي  عل  برامج الت  يل   فان  ليس من الجائز أن  رتب تطبي  اافراج 

أجا  منا اافراج  23/  12/ 1958المشروط إ دار للردن العام  لذل  فان مرسوم 
فيها ان  م يد سواء بالنسبة للمجتمع و بالنسبة للمح وم علي  المشروط منذ اللح ة الت   بدو 

  ذل  أن  من  ير المقبو  أن يمنا اافراج المشروط إذا تحسن سلور المح وم علي  بعد 
قضاء فترة من ع و ت  دارل المؤسسة العقابية لما  تضمن  ذل  من إ دار كامل للردن العام 

 .74نب الردن الخاصالذ  تهدف العقوطة إل  تحقيق  إل  جا

عل   ذا األسا  تت   كافة التشر عا  الجنائية عل  اشتراط أن ي ون المح وم علي   
قد أمض  دارل المؤسسة العقابية مدة معينة من عقوطت  تحقيقا للردن العام من نا ية وللردن 
ع الخاص من نا ية أررق  ول نها ارتل ت ف  تحد د المدة الزمنية فالمشرن الجزائر  وف

معيار محدد ف  تحد د فترة اارتبار مستبعدا بذل  تدرل السلطة المختصة بمنا اافراج 
 المشروط

 .الحد ا دنى لفترة االختبار : الفقرة ال انية

لمدة الدنيا من العقوطة السالبة للحر ة الت   تعين اوفعت التشر عا  الجنائية تحد د   
منح  اافراج المشروط و ذا المدة تحدد عل   أن  ن ذ ا المح وم علي  دارل المؤسسة قبل

 أسا  نسبة معينة من مدة العقوطة المح وم بها.

 
 .128 )محمد عيد(  المرجع الساب    صالغر ب  - 74
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فالتشر ع المصر   تطلب لمنا اافراج المشروط أن يقض  المح وم علي  بعقوطة  
( المدة المح وم 4/ 3سالبة للحر ة ف  المؤسسة العقابية الت   ن ذ فيها العقوطة    ة أرطان )

من قانون تن يم  52وطحيد ا تقل المدة عن تسعة شهور وذل  بموجب المادة بها علي  
 و عن  ذل  أن  إذا كانت مدة العقوطة المح وم بها تسعة شهور أو اقل منها ف  75السجون 

يخضع المح وم علي  لهذا الن ام  أما إذا كان مح وما علي  بعقوطة مؤ دة فان   بقا لنص 
 ( سنة .20ن فان مدة اارتبار تقدر بعشر ن )من ن س القانو  2/53المادة 

أقامت بعع التشر عا  ت رقة بين ف ا  المح وم عليهم المبتدئين و العائد ن   
فالقانون اايطال  يحدد مدة اارتبار بنص  المدة المح وم بها بالنسبة للمح وم علي  

 .76( بالنسبة للعائد4/ 3المبتد ء   نم ترفع إل     ة أرطان )

وطالرجون إل  القانون ال رنس  فإننا نجد ان  يحدد المدة بالنسبة للمبتدئين بنص  المدة  
المح وم بها  أما بالنسبة للعائد ن فيرفعها إل   ل   المدة المح وم بها وذل   بقا للمادة 

من قانون ااجراءا  الجزائية ال رنس    أما بالنسبة للعائد ن فترفع المدة إل  رمس  729
 134و و ن س ااتجاا الذ  سار علي  المشرن الجزائر  بموجب المادة  77( سنة15)عشر 

   يت فرق ف  تحد د مدة اارتبار بين المح وم علي  المبتدو والمح وم علي   من ق. . 
 المعتاد والمح وم علي  بعقوطة السجن المؤ د.

 أ ال: المحبوس المبتدئ 

ارتبار بالنسبة للمحبو  المبتدو بنص    من ق. .   تحدد فترة ا 134بموجب المادة 
 ( العقوطة المح وم بها علي  .1/2)

 
 .98إبرا يم )مد ت محمد عبد العز ز(  المرجع الساب    ص   -75
   ظ أن المشرن اايطال  ا يضع قيدا عل  منا اافراج المشروط إذا كان المح وم علي  ا  تجاو  عمرا  مانية -76

ذ العقوطة وأيا كانت مدة العقوطة المح وم بها ان ر ( بل يجو  منح   ذا اافراج ف  أ  وقت أ ناء تن ي18عشر عاما)
 .132الغر ب )محمد عيد(  المرجع الساب    ص 

77 -Sénat ,la libération conditionnelle de travail du sénat, série législation comparée , 
rapport, novembre 2005, P 37 . www.sénat.fr منشور عل  الموقع اال ترون    
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ول ن السؤا  الذ  يطرح ن س  ف  بداية األمر  و: ما المقصود بالمحبو  المبتدوق   
فهل يقصد ب  المحبو  الذ  لم يسب  أن لدر ف   ق    م نهائ  بعقوطة سالبة للحر ة 

م يقصد ب  المحبو  عديم السواب  القضائية بمعن  أن مشمولة أو  ير مشمولة الن اذق أ
من لحي ة السواب  العدلية المتعلقة ب  ا تتضمن أية عقوطة سواء بسبب  2البطاقة رقم 

 انعدامها أو بسبب محو ا ا ر رد ااعتبار القضائ ق.

إن مقتضيا  التطبي  الميدان  للنص ت رش علينا األرذ بالم هوم ال ان   إا أن   
  78رذ بحرفية النص تجعلنا ن رذ بالم هوم األو األ

المتضمن تن يم السجون وإعادة  72/ 02ن  ظ أن المشرن الجزائر  ف  األمر رقم  
( أشهر و ذا ما ألغاا المشرن 3ترطية المساجين  اشترط أن ا تقل مدة اارتبار عن   ء)

ل  أن تحد د المدة الدنيا و ذ     ورطما المشرن  سنا ما فعل79 05/04بموجب األمر رقم 
ال ترة اارتبار   ير لعوطا  إذا كانت العقوطة المح وم بها مؤطدة إذ ا  تصور  ذا التحد د 
عل  أسا  نسبة معينة من مدة العقوطة   كما   ير تحد د الحد األدن  من مدة العقوطة 

ساؤا عن وفع مجرم المح وم بها والت  ا  نبغ  اافراج عن المح وم علي  قبل انقضاء ا ت 
الصدفة و و المجرم الذ   رت ب جر مة تحت عا  ة قو ة  ورطورت  ف يلة وا  وجد 
ا تما  لعودت  إل  ارت اب الجر مة وعل  ذل  فإن ت  يل  ا يحتاج إل  معاملة عقابية 
  تستمر وقتا  و    و ذا التساؤ  ا ي ون قائما إا إذا كانت العقوطة المح وم بها مؤطدة 

ف    ذا الحالة ت ون المدة الت   دد ا المشرن  و لة جدا ر م ان  ليس ف   اجة إل  م ل 
  ذا المعاملة العقابية  و لة الوقت.

 
 . 355 سن بوسقيعة   المرجع الساب    ص أ - 78
والمتضمن تن يم السجون وإعادة ترطية ف    10/   02/   1972المؤر   72/ 02من األمر  179راجع نص المادة  - 79

 . 1972سنة 19المساجين  الجر دة الرسمية رقم  
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( أشهر وعدم النص عليها ف  القانون 3وطالتال  يم ن القو  بان إلغاء مدة    ة ) 
اص الذ  يستوجب المدة راجع بالدرجة األول  إل  مراعاة المشرن الجانب الردن الخ  05/04

 الت  ت    ف  ت  يل المح وم علي .

 ثانيا: المحبوس المعتاد 

  تحدد فترة اارتبار بالنسبة للمحبو    من ق. . 3فقرة  134بموجب المادة  
العقوطة المح وم بها علي   عل  أن ا تقل مدتها ف  جميع  3/2المعتاد ااجرام ب ل   

عل   ذا النحو فإن المحبو  المعتاد المح وم علي  بعقوطة ( وا دة   و 1األ وا  عن سنة )
 تقل عن سنة وا دة ا يم ن  ااست ادة من اافراج المشروط لتخل  فترة اارتبار.

ول ن ما  و المقصود بالمحبو  المعتاد ق فهل يقصد ب  المحبو  الذ   وجد ف   الة  
أم يقصد ب  أ  محبو  ل  سواب  م رر وما بعد ا ق  54العود كما  و معروف ف  المادة 

قضائية بصرف الن ر عما إذا كان ف   الة عود أم ا ق فمن ر   التمعن ف  نص المادة 
من قانون تن يم السجون  نجد أن المشرح قد استعمل مصطلا "معتاد" فالمعتاد ليس  134

لتال  فالنص بالضرورة ف   الة عود بل قد ي ون ل  سواب  قضائية دون أن ي ون عائدا و با
 80 ير محدد

ما يجب ااشارة إلي  أن كل عائد  و مسبوق  ول ن ليس كل مسبوق  و عائد   ذل   
ان العائد  و مسبوق قضائيا ول ن بشروط محددة قانونا  إفافة إل  أن المسبوق قضائيا 
 و الذ  لدر ف   ق    م نهائ  ف  جناية أو جنحة من القانون العام  أما العائد فهو 

مسبوق الذ  لدر ف   ق    م نهائ  بائن  وطالتال  ي ون ف  الجنايا  والجنا ال
 والمخال ا  .أما السواب  القضائية ف  ت ون ف  مواد المخال ا . 

 

ما يعين العود يف حد ناته وابلتايل كان النص ابل رنسية أكثر دقة   récidivisteابلعكس استعمل املشرع يف النص ابللغة ال رنسية محبلس-80  
 ووضوح. 

 .356أحسن بوسقعية ، املرجع السابق ، ص  -
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من القانون  134/  3والمادة  72/  02من األمر   2/   179وما    ظ بمقارنة المادة 
ترة اارتيار من ستة أشهر إل  سنة أن المشرن قد رفع الحد األدن  المطل  ل  05/04

وا دة  ورطما  ذا ما تحتاج   ذا ال  ة من المجرمين  يد كلما  الت مدة اارتبار كلما 
 اد  فرص اال ح والت  يل  كما أن رطورتهم ااجرامية تستلزم فترة  منية  و لة 

ملة التهذ بية لهذا التخليص  م من النزعة ااجرامية ال امنة فيهم إفافة إل  أن فشل المعا
( 2/  1ال  ة بالعودة من جد د لاجرام أد  بالمشرن إل  رفع فترة اارتبار من نص  )

 العقوطة بالنسبة للعائد ن.3/2العقوطة بالنسبة للمبتدئين إل   ل   

 . ثال ا: المحبوس المحكوم عليه بعقوبة مؤيدة 

يم ن أن يخضع لها المح وم علي  يعتبر السجن المؤطد من بين أشد العقوطا  الت   
و   عقوطة من ر لها يعز  المح وم علي  عن الحياة ف  المجتمع مدق  يات    وقد نهر  

 يد  لت محل عقوطة  1960عقوطة السجن المؤطد ألو  مرة ف  القانون ال رنس  سنة 
الشاقة    أما المشرن المصر  فقد استبد  تسمية األشغا   81األشغا  الشاقة مدق الحياة

 .82  2003سنة 95المؤطدة بالسجن المؤطد وذل  من ر   التعد ل الوارد ف  القانون رقم 

و بالعودة إل  التشر ع الجزائر  نجد أن عقوطة السجن المؤطد تعتبر من العقوطا   
األللية ف  مواد الجنايا   وتطبي  ف  مؤسسا  إعادة الت  يل والمتم لة تا ولت امبيز و 

  و و والبرواقية   يد يخضع المح وم علي  الن ام اان راد  يعز  في  لي  الشل  وتيز 
 .83سنوا   3ونهارا لمدة ا تتجاو  

إن عقوطة السجن المؤ د ر م أنها ف  األلل تستغرق  يلة مدة  ياة المح وم علي   
 يت  إا أن  من الوجهة العملية ألبحت  ذا العقوطة وذل  إعماا لن ام اافراج المشروط

يحد  ذا الن ام للمح وم علي  بعقوطة السجن المؤطد أن يست يد من اافراج المشروط بعد 

 
 . 244انظر بوسقيعة  أحسن(، املرجع السابق ، ص  - 81
 . 76إبراثيم  مدحت حممد عبد العزيز(، املرجع السابق ، ص  - 82
 من ق. .س. 2فقرة  46 اجع نص املادة  - 83
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من قانون تن يم  134/4( سنة من  بس   بقا لنص المادة 15مض  رمس عشر )
السجون تحدد فترة األربار بالسنة للمحبو  المحبو  علي  بعقوطة السجن المؤطد بخمس 

 عشر سنة.....".

اانتباا بالنسبة لهذا العقوطة   أن المشرن رصصها ب ترة ارتبار  و لة وما  ل ت   
ت و  المقررة للمعتاد والمبتدو ورطما  رجع ذل  إل  رطورة الجرائم المتعلقة بهذا العقوطة   
مما يستدع  فترة  منية  و لة نوعا ما من اجل تتبع تطور سلور المحبو  بعقوطة مؤطدة  

العقابية الهادفة إل  إعادة الت  يل والت   تلقا ا دارل المؤسسة  ومدق استجابت  للمعاملة
  العقابية. 

واأللل أن مدة الحبس الت  تؤرذ بعين ااعتبار لحساب المدة الت  أمضا ا المحبو  ف  
الحبس    المدة الت  قضا ا فع  وليس العقوطة المح وم بها قضاءا   ول ن است ناء لهذا 

ف  فقرتها األريرة عل  أن المدة الت  تم ر ضها من العقوطة  134القاعدة نصت المادة 
بموجب ع و رئاس  تعد ك نها مدة  بس قضا ا المحبو  فع   وتدرل فمن  ساب فترة 

 اارتبار  وذل  ف  ما عدا  الة المحبو  المح وم علي  بعقوطة السجن المؤطد.
  المح وم علي  بعقوطة ت سيسا عل  ما سب  فان الع و الرئاس  بالنسبة للمحبو  

السجن المؤطد ا  ترتب علي  إا إع اء المح وم علي  من العقوطة المخ ضة دون أن تعد تل  
العقوطة المخ ضة ك نها مدة  بس قضا ا المحبو  فع  وعل  الع س من ذل  جاء التشر ع 

ا أع   من قانون تن يم السجون  م ادا أن  إذ 2فقرة  55المصر  بح م راص ف  المادة 
المح وم علي  من تن يذ جزء من العقوطة بسبب لدور قرار الع و أو تخ يع مدة العقوطة  

ف  تؤرذ  ذا المدة بعين ااعتبار عند  ساب فترة اارتبار المقدرة ب   ة أرطان مدة العقوطة 
  ف  المح وم بها  وعلة ذل  أن المدة الت  ا تن ذ تنتج أ را ف  تقو م سلور المح وم علي 

 .84يصا أن تؤرذ بعين ااعتبار عند تقد ر جدارة المح وم علي  باافراج المشروط

 
رلي ة )منير  لم (  تن يذ األ  ام الجنائية ومش لتها العملية  الم تبة القانونية بباب الخل   دون رقم الطبعة     - 84

 .140 ص  1994القا رة  
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 الفترة ا منية  : الفرع ال اني

تعتبر ال ترة األمنية إجراء تخيل عل  القانون الجزائر  الذ  لم ي ن يعرف  من قبل   
الدستور  ال رنس  ال ترة األمنية وقد نقل من قانون العقوطا  ال رنس   يد اعتبر المجلس 

  09/03/198685عنصرا من عنالر العقوطة وذل  بموجب القرار الصادر ف 

المتعل  بالتهر ب عل   2005/ 23/08من األمر المؤر  ف  23وقد نصت المادة       
رضون األشخاص الذ ن تمت إدانتهم من أجل ارت اب فعل من أفعا  التهر ب إل  فقرة 

المشرن نص عليها دون أن يعرفها و يحدد مضمونها وشرو ها إل   اية لدور أمنية ول ن 
المعد  والمتمم لقانون العقوطا  الذ  سد  2006/  20/12المؤر  ف  06/  23القانون رقم 

ال راغ القانون  ووفع تعر ف لل ترة األمنية )ال قرة األول (  ووفا مجا  تطبيقها )ال قرة 
 لع و الرئاس  عل  ال ترة األمنية )ال قرة ال ال ة(.ال انية(  كما بين ا ر ا

 تعريف الفترة ا منية  : الفقرة ا  لى  -

م رر من قانون العقوطا  عل   60عرف المشرن الجزائر  ال ترة األمنية ف  المادة  
أنها  رمان المح وم علي  من ااست ادة من التدابير المنصوص عليها ف  القانون المؤر  ف  

المتضمن قانون تن يم السجون وإعادة اادماج ااجتماع  للمحبوسين  2005 /06/02
 والمتم لة ف :

 (  والتوقي  المؤقت129تدابير ت يي  العقوطة متم لة ف  إجا ة الخروج )المادة  - 

 وما  ليها(.  134( واافراج المشروط )المادة 130التطبي  العقوطة )المادة  -

تدابير إعادة الترطية رارج البي ة المغلقة متم لة ف  الوفع ف  الورشا  الخارجية )المادة   -
وما  ليها( والحر ة النص ية )المادة  109وما  ليها( والوفع ف  البي ة الم تو ة )المادة  100
  ليها( وما 104

 
 . 335 ص   2008/2009أ سن بوسقيعة المنا عا  الجمركية   دار  ومة  الطبعة ال ال ة - 85



54 
 

وعلي  فان ال ترة األمنية تحو  دون است ادة المح وم علي  من ن ام اافراج المشروط ألنها 
 تعتبر فترة  بس إجبار ة من العقوطة المح وم بها عل  المح وم علي   لتزم بقضائها كاملة

 الفقرة ال انية  -

نوعين من ال ترة  تطبي  ال ترة األمنية ميز المشرن الجزائر  ف  قانون العقوطا  بين 
األمنية  النون األو  يطب  بقوة القانون دون  اجة إل  الح م بها  والنون ال ان  جوا  ة ا 

 تطب  إا إذا   م بها القاف .

 أ ال: الفترة ا منية بقوة القانون 

تطب  ال ترة األمنية المنصوص عليها ف  قانون العقوطا  تلقائيا دون  اجة للنط   
 توافر شر ين  تم  ن ف :بها مت  

 سنوا  لجناية أو جنحة  10لدور   م بعقوطة سالبة للحر ة تساو  أو ت وق  -1

من أجل جر مة من الجرائم الت  تصل فيها المشرن لرا ة عل  فترة أمنية  و تعل    -2
 األمر بالجنايا  والجنا اآتية :

وااعتداء بغرش القضاء عل   61دة الجنايا  فد امن الدولة اآتية: جناية الخيانة الما -
  والتوا ؤ بين 1م رر 87والجنايا  اار ابية المادة  77ن ام الح م أو تغييرا المادة 

 . 114السلطا  المدنية والعس ر ة المادة 

 .198و 197جناية تزو ر النقود والسندا  المادتان   -

وف   2م رر 263إل   261جنايا  وجنا العن  العمد المنصوص عليها ف  المواد  - 
 3و  2ال قرا   276و  5و  4ال قرتان  275و 274و  271و  267إل   256المواد من 

  و تعل  األمر بجنايا  القتل العمد لمختل  لورا  الضرب والجرح العمد الم ض  إل  4و 
الوفاة دون قصد إ دا ها إذا اقترن بسب  االرار والترلد جنا الضرب والجرح العمد مع 

لرار والترلد أو  مل الس ح  وفرب وجرح األلو  الشرعيين و جناية فرب سب  اا
سنة إذا نتج عن  فقد أو بتر أ د األعضاء أو الحرمان من  16و جرح قالر لم  تجاو  
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استعمال  أو فقد البصر أو عا ة مستديمة   جناية إعطاء مواد فارة بالصحة المؤدية إل  
 ستعما  عضو أو إل  عا ة مستديمة أو إل  وفاة .مرش يستحيل برؤا أو إل  عجز ف  ا

 293إل   291جنايا  الخط  والحبس والحجز التعس   المنصوص عليها ف  المواد  -
 م رر. 265م رر المادة 

جنايا  ترر األ  ا  والعاجز ن وتعر ضهم للخطر أن ترتب عنها عجز دائم أو وفاة  -
 و 5و  4و  3ال قرا   315  و المادة  4و  3ال قرتان  314المنصوص عليها ف  المواد 

 م رر. 320 بقا للمادة  318و 5و 4ال قرتان  317و المادة  4ال قرة  316

م رر  بقا للمادة  337إل   334جنايا  وجنا العرش المنصوص عليها ف  المواد  -
 م رر. 341

روف مشددة جنا تحر ع القصر عل  ال س  و الدعارة والوسا ة ف  الدعارة المقترنة ب  -
 م رر. 349المادة  344و  342المنصوص عليها ف  المادتين 

م رر  350جنايا  و جنا السرقة المشددة وابتزا  األموا  المنصوص عليها ف  المواد  -
 م رر. 371 ب  للمادة  370و  354إل  

جنايا  إبرام النار والتخر ب وتحو ل اتجاا وساء  النقل وتعر ع أمنهم للخطر  -
و  406وف  المواد  403إل   3م رر ومن وو 396إل   395وص عليها ف  المواد المنص
وتساو  ال ترة األمنية بقوة القانون  2م رر  417م رر المادة  417و  417و  411و  408

سنة ف   15نص  العقوطة المح وم بها ف   الة الح م بالسجن المؤقت أو بالحبس  وت ون 
 و  لجهة الح م رفع  ذا المدة أو تقليصها. الة الح م بالسجن المؤطد  و ج 

( العقوطة ف  الحالة األول  23كما أجا  المشرن رفع مدة ال ترة األمنية إل  الن  ) 
 سنة ف   الة الح م بالسجن المؤطد. 20المتعلقة بالح م بعقوطة سالبة للحر ة  وال  
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 ثانيا: الفترة ا منية االختيارية  

ية ارتيار ا ف  الجرائم الت  لم  نص القانون فيها لرا ة ي ون تطبي  ال ترة األمن 
عل  فترة أمنية وترر الح م بها لتقد ر القاف  مت  توافر  شروط تطبيقها  يت تطب  ف  

سنوا  لجناية أو جنحة من الجرائم  5 الة الح م بعقوطة سالبة للحر ة والت  تساو  أو ت وق 
ة أمنية وقد ترر المشرن  ر ة تحد د مدة ال ترة الت  لم  نص فيها المشرن لرا ة عل  فتر 
ف   الة الح م بالسجن المؤقت أو الحبس   3/2األمنية الجهة الح م عل  أن ا ت وق  ل   

 ( سنة ف   الة الح م بالسجن المؤطد .20وا ت وق عشر ن )

 الفقرة ال ال ة: أثر العفو الرئاسي على الفترة ا منية 

من قانون العقوطا  فان الع و الرئاس  الذ  يست يد  1م رر 60 بقا لنص المادة   
من  المح وم علي  ر   ال ترة األمنية  ؤد  إل  تقليص مدة ال ترة األمنية بقدر مدة 

التخ يع من العقوطة  ما لم  نص مرسوم الع و عل  ر ف ذل  . و ترتب عل  استبدا  
 ( سنوا 10( سنة تقليص ال ترة األمنية إل  عشر )20ر ن )عقوطة السجن المؤطد لمدة عش

 المطلب ال الث: سلوك المحكوم عليه   الضمانات الجدية المقدمة منه

إن التزام المسجون ذو السلور الحسن إنما يعتبر مؤشرا عل  ت اعل  مع المعاملة   
بداية إل    الذ  العقار ة التهذ بية الت   تلقا ا دارل المؤسسة العقابية إفافة إل  

 سيؤد   تما إل  اندماج  من جد د ف  المجتمع.

ول ن  ذا ااندماج ا  ؤت   مارا إا إذا قدم المحبو  فمانا  جدية  ؤكد بها   
استقامت  وتجاوط  مع عملية الت  يل لذل   تعين علينا التطرق إل  سلور المحبو  دارل 

ن الضمانا  المقدمة من المحبو  )ال رن المؤسسة العقابية )ال رن األو ( وال  مضمو 
 ال ان (.
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 الفرع ا  ل: سلوك المحكوم عليه داخ  المؤسسة العقابية 

إن قضاء المح وم علي  فترة معينة بين جدران السجن ف  وس  مغل  وتحت رقابة  
أعوان المؤسسة العقابية يجعل  تحت إشراف م ت  ومستمر   يت يسهل مهمة األعوان  

سلور المح وم علي  وع قات  بزم ئ  المسجونين ومدق  رل  عل  الن ام  عل  م   ة
الدارل  للمؤسسة العقابية واستجابت  للمعاملة العقابية الت   تم ت ر د ا بين المح وم عليهم 
عن  ر   تصني هم إل  مح وم عليهم ذوا السلور الحسن وال  مح وم عليهم ذوا السلور 

   ة األول  أن تست يد من ن ام اافراج المشروط.السيئ وطالتال  من ش ن ال

لذل  كان من الضرور  أن نتطرق إل  تطور ف رة  سن السلور )ال قرة األول (  
 وكذل  المعا ير المعتمدة عمليا ف  تقد ر السلور الحسن )ال قرة ال ان (

 تطور فارة حسن السلوك:  الفقرة ا  لى -

المؤسسة العقابية يحتل م انا بار ا ف  الماف   يت كان شرط  سن السلور دارل  
كان وسيلة لحت المح وم علي  عل   سن السلور دارل المؤسسة العقابية أم  ف  اافراج 
عن  قبل انتهاء مدة عقوطت   أما اآن وف  فوء الم ا يم الحد  ة لن ام اافراج المشروط فقد 

تطور  ذا ال  رة من ر   التطرق إل  ف رة تغير مضمون  وأ ميت   وتبعا لذل  يجب تتبع 
  سن السلور قديما وف رة  سن السلور  د نا.

 أ ال: فارة حسن السلوك قديما 

عندما كان اافراج المشروط ن اما يمنا كم اف ة للمح وم علي  عل   سن السلور  
ا  ق  دارل المؤسسة العقابية  كان سلوك  دارل المؤسسة العقابية يعتبر شر ا جو ر ا

سرا   قبل انتهاء مدة عقوطت   وطالتال  لم ي ن الم رج عن  يخضع أل  قيود أو التزاما  
 تهذ بية .
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 يد نصت عل   1885/ 14/08وقد أفصحت عن  ذا ال  رة المادة األول  من قانون 
وجوب أن يقرر ف  كل مؤسسة عقابية ن ام عقاب  يقوم عل  الدراسة اليومية لسلور 

م ومد  موانبتهم عل  العمل  و ستهدف إل ح المح وم علهم وإعداد م المح وم عليه
 .86اافراج المشروط 

 حدي اثانيا: فارة حسن السلوك 
  1958بعد تطور ن ام اافراج المشروط ف  نل قانون ااجراءا  الجزائية ال رنس  سنة 

 انو ا  ف  ن ام ا  هدف ألبا سلور المح وم علي  دارل المؤسسة العقابية يحتل م انا 
فق  إل  مصلحة ال رد ل ن إل  إل    لمصلحة المجتمع باألسلوب الذ   ت   وشخصيت  
و  ذا اتجهت أ لب الن م العقابية الحد  ة  إل  إقرار ف رة أن ت ون المعاملة. العقابية 

ن موجهة ف  األلل نحو اافراج المشروط مما  دعم األمل لدق المح وم عليهم ف  أ
 يست يدوا من  .

و ذا ال  رة مستو اة من ال  رة األساسية ف  الرعاية العقابية الحد  ة الت  تبعا لها  
 تستهدف المعاملة العقابية ااعداد لت  يل ال رد اجتماعيا.

وقد جسد  ف رة  سن السلور ف  التشر ع الجزائر    ين وفعها المشرن من ر    
وا ت ظ بهذا الشرط  1972بالمح وم علي  ألو  مرة سنة  قانون تن يم السجون كشرط متعل 
 87 2005 ت  بعد تعد ل  ذا القانون سنة 

كما تبن   ذا ال  رة المؤتمر الدول  لمن مة األمم المتحدة لم افحة الجر مة ومعاملة  
  كما اقر ا بعد ذل  المجلس ااقتصاد  وااجتماع  لرمم 1955المجرمين ف  جني  سنة 

 .88 1957ف  سنة المتحدة 
 

 
 . 138المرجع الساب  صالغر ب محمد عيد   - 86
 من ق    . 1/ 134راجع نص المادة   - 87
العان  )محمد ش  (   والب  )عل   سن(  علم ااجرام و العقاب  دار المسيرة للنشر والتو  ع والطباعة  الطبعة   - 88

 . 406  -405 ص 1998األول   عمان  األردن   
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 مدى أهمية حسن السلوك في تقدير مدى إصالح المحكوم عليه  : الفقرة ال انية

ف  إ ار تن يذ العقوطة من  رف المح وم علي   فان  ذا األرير يخضع لعملية  
الترتيب والتو  ع  سب رطورت    يد تتم مراقبة ا ترام  لقواعد اانضباط والن ام العام 

ارل المؤسسة العقابية وذل  تحت  ائلة التعرش للتدابير الت د بية ف  والصحة والن افة د
 . الة مخال ة  ذا القواعد

وقد عمل المشرن عل  تنمية الشعور باا م نان قصد تحسين سلور المحبو  من  
ر   السماح ل  بالمحاد ة مع  ائر   دون فالل وذل  من أجل تو يد أوالر الع قا  

جهة  وإعادة إدماج  اجتماعيا وترطو ا من جهة  انية  كما م ن   العائلية للمحبو  من
المشرن من أن يحصل عل  ترريص ل تصا  عن بعد باستعما  الوسائل الت  توفر ا ل  

 .89المؤسسة العقابية

تمس عملية تقييم كل محبو  مح وم علي  بالحبس لمدة عامين عل  األقل  و دوم  
 وما  وتستعين المصلحة ف  إجراء التقييم بالبيانا  الصادرة  90إل   60ال ترة تتراوح بين 

عن الشر ة الخالة بالمحبو  والمتعلقة بشخصيت  ونش ت  وترطيت   ومن األ داف الت  
ا إعداد برنامج إل ح راص بالمحبو  قصد إعادة إدماج  ف  تسع  المصلحة إل  تحقيقه

المجتمع والتقليل من نسبة العودة إل  ااجرام  وتجدر ااشارة  نا إل  أن است ادة المح وم 
علي  من ن ام اافراج المشروط ا  وق  برنامج اال ح المعد من قبل  مصلحة التقييم 

سال ة الذكر يم ن أن نقو  أن  سن السيرة والسلور فيعد التحق  من المعطيا  ال90والتوجي  
 تعتبر كدليل عل  إل ح المح وم علي  وان  ذا األرير جد ر بال عل باافراج المشروط .

 
الذ  يحدد   11/2005/ 08المؤر  ف   430/ 05المرسوم التن يذ  رقم من قتل   وكذل   72و 69راجع نص المواد  - 89

 . 2005لسنة  74وسائل ااتصا  عن بعد و كي يا  استعمالها من المحبوسين  الجر دة الرسمية رقم 
 .  63معافة )بدر الد ن(   المرجع الساب    ص  - 90
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و يحتل شرط  سن السيرة والسلور م انا بار ا ف  التشر ع ال رنس  فيما مض    
سن سلور المح وم علي   يت كان اافراج المشروط منحة عقابية لتشجيع وم اف ة عل    

دارل المؤسسة العقابية  ول ن بعد تطور اافراج المشروط  واتساع  إل  التدابير المراقبة 
والمساعدة وامتداد نطاق  إل  المح وم عليهم كافة  فان  سن السلور اعتبر شر ا تقليديا  

ام ف  م هوم  بل ان  قد ي ون عقبة أمام تحقي  الت  يل ااجتماع  الذ   هدف إلي  الن 
 الجد د .

 رق األستاذ محمد عيد الغر ب ان  ا يجو  أن يق   شرط  سن السلور كعقبة أمام  
ااست ادة من اافراج عن المح وم علي  قبل الميعاد  بل  تعين دائما إفساح السبيل أمام 
جميع المح وم عليهم بالن ر إل  أن ااست ادة من  ذا الن ام ا تتوق  عل  مصلحة 

مؤ دا بذل   91المح وم علي   بل يجب منا  ذا اافراج ف  فوء مصلحة المجتمع أيضا
 المشرن ال رنس .

و ل ننا ا نوافق  الرأ  ذل  بان التضحية ب من المجتمع أمرا ف   اية الخطورة   
ودعم  05/04ولذل  فان المشرن يق  متمس ا بشرط  سن السيرة والسلور ف  القانون رقم 

 ر فمانا  جدية ل ستقامة و و ما سنتناول  ف  ال رن ال ان .ب  شرط إنها

 تقديم المحبوس ضمانات جدية لالستقامة  : الفرع ال اني

يشترط لجوا  منا اافراج المشروط  05/04بينا فيما تقدم أن قانون تن يم السجون رقم     
ت عل  نحو كاف  سن سلوك   ول ن إفافة إل   ذا الشرط أ ب أن ي ون المح وم علي  قد 

أفاف المشرن شرط تقديم فمانا  جدية ل ستقامة كشرط متعل  بالمح وم علي  ل ست ادة 
بعبارة  72/02لمشروط   وقد كان  ذا الشرط يعبر عن  ف  نل األمرمن ن ام اافراج ا

 "فمانا  إل ح  قيقية".

 
 . 143الغر ب )محمد عيد(  المرجع الساب    ص   - 91
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و شير بحد الضمانا  الجدية ل ستقامة التساؤ   و  مدق اعتبار توفر اارادة   
لدق المحبو  كمؤشر عل  استعدادا لتقديم ما  بر ن عل  ر بت  ف  ااست ادة من ن ام 

رة األول  (  وكذل   و  المعا ير المعتمدة ف  تقد ر  ذا الضمانا  ) اافراج المشروط )ال ق
 ال قرة ال انية (

 مدى تأثير إرادة المحبوس في إظهار الضمانات الجدية لالستقامة   : الفقرة ا  لى

إن التطرق إل  شرط تقديم الضمانا  الحية ااستقامة  و  إذا ما كان  تطلب أن  
اافراج عن  شر يا  بحيد يجو  ل  رفض  وت ضيل البقاء ف  المؤسسة يقبل المح وم علي  

 العقابية لتمضية باق  مدة عقوطت  ق

فان  من  ير  05/04فبالرجون إل  أ  ام اافراج المشروط الت  تضمنها القانون رقم 
المتصور تحقي  فمانا  ااستقامة واال ح دون إرادة المحبو  ورفاا إذ ليس من 

لنسبة إل  المحبو  الذ   رفع اافراج المشروط أن يحاو  ت  يل  اجتماعيا عل  المجد  با
 ير ر بت     يد أن عدم رفاا يضع  األمل ف  إم ان جدوق تطبي  اافراج الشروط 
بش ن    رالة وأن المح وم علي  الذ   رفع اافراج المشروط ا  نت ر من  أ  محاولة 

 ل ستقامة.

رش اافراج المشروط بعد تطورا مجموعة من تدابير المراقبة إفافة إل  ذل  ي ت   
والمساعدة الت  تستهدف إعادة الت  يل   و و ما يقتض  أن  تقبلها الم رج عن  وان  بد  
استعدادا للتعاون مع الجها  المنوط بها تطبيقها و ذا ماا  تصور إذا كان رافضا لافراج  

 عن  منذ البداية.

ط  هدف إل  ت  يل المح وم علي  ومساعدت  عل  الت ي  مع إن اافراج المشرو  
المجتمع و ذا يعتمد عل  إرادة المح وم علي  ف  ااست ادة من برامج الت  يل الت   نطو  
عليها   و  ترش توفر إرادة الت  يل لدي  وذل  أمر فرور  لنجاح محاولة ت  يل  اجتماعيا  

خصيا يطلب اافراج عن  شر يا   بل جاء بناءا إفافة أن   ت  ولو لم  بادر المحبو  ش
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عل  اقتراح من قاف  تطبي  العقوطا  أو مد ر المؤسسة العقابية فان   بق   را ف  قبول  
أو رفض  اافراج   رالة عندما  بلغ باالتزاما  والشروط الم روفة علي  والت   رفع 

 الخضون لها .

 مة لافراج المشروط ر م أنها لم تتضمن نستخلص مما سب  أن النصوص القانونية المن
أ  موق  لر ا للمشرن  و   ذا المسالة   إا أنها تضمنت مؤشرا  تد  عل  منا 

 المحبو  کامل الحر ة ف  قبو  أو رفع اافراج عن .

إل  أن مسا مة  1950وقد أشار المؤتمر الدول  الجنائ  المنعقد ب  ا  سنة  
نجاح اافراج المشروط  كما انتهت  لقة الدراسا  العقابية المح وم علي  تعد أ م عنالر 

إل  أ مية رأ  المح وم علي  ف  منح  اافراج  1961الت  عقد  ف  ستراسبورغ سنة 
المشروط وقد سار المشرن ال رنس  عل  ن س المنهج  ين أجا  ل ل مح وم علي  أن  رفع 

ن ااجراءا  الجنائية ال رنس  مما من تعليما  قانو  531اافراج المشروط بموجب المادة 
 يقتض  عدم جوا  تطبي  التدابير والشروط الت   تضمنها بدون رفائ .

ر فا لما تقدم   اعترفت بعع التشر عا  عل   لب رفاء المح وم علي  لمنحة  
اافراج المشروط   ومنها التشر ع المصر    و رجع ذل  إل  أن القو  بان فرورة القبو  

ح ن ام اافراج المشروط  و نم عن ر بة المح وم علي  ف  الت  يل ااجتماع  يضمن نجا
و و قو  مردود عن    ذل  أن  ر ة القبو  قد ت ون موفع ش  ذل  ألن المحبو  ا 

ي ون  را ف  ارتيارا   فليس أمام  إا أن يقبل الخروج من المؤسسة العقابية قبل انقضاء 
 مدة عقوطت .

 المعايير المعتمدة في تقدير الضمانات الجدية لالستقامة  : الفقرة ال انية

من  134لقد نص المشرن الجزائر  عل  الضمانا  الجدية ل ستقامة ف  المادة  
قانون تن يم السجون وإعادة اادماج ااجتماع  للمحبوسين    ير ان  لم يضب   ذا 

البرامج الت  يلية الت  تطب  الضمانا    ف   ين أنها ا تتحق  إا بانسجام المحبو  مع 
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علي  ر   تواجدا ف  المؤسسة العقابية    ذا البرامج الت  يعد ا اادار ين والمختصين 
والت  تسا م ف  إعادة بناء شخصية المحبو  من ر   توعيت  بدورا ف  المجتمع بعد 

 اافراج عن  و إشباع  بروح المسؤولية.

 ولين ف  المحبو    فان  ذا األرير يقوم ر   وألجل تقديم فمانا  تعز   قة المس 
فترة اارتبار بنشا ا  تبر  استعدادا للت  يل   وذل  من ر   مشاركت  ف  النشا ا  
العامة بالمؤسسة العقابية ومشاركت  ف  العمل الترطو    وأداء بعع الحرف واألعما  

لضمان الحياة ال ر مة ل  المهنية   مما  تيا ال رلة ف  إيجاد عمل بعد اافراج عن  
 وألسرت  ومن  م إعادة اندماج  ف  المجتمع.

لم يجعل لور الضمانا  الجدية ل ستقامة   05/04وما    ظ أن القانون رقم  
مذكورة عل  سبيل الحصر  بل نجدا مت رقة ف  النصوص القانونية الت   تضمنها  ذا 

 القانون   مما  ؤكد عدم دقة ووفوح  ذا الشرط .
والجد ر بنا ذكر  ذا الضمانا  الت  تتم ل ف   صو  المحبو  الذ  اكتسب ك اءة  

. وكذل  است ادة المحبو  من الوفع ف  الورشا   99المادة  -مهنية عل  شهادة عمل 
واست ادة المحبو  من ن ام الحر ة النص ية لت دية عمل أو  - 101المادة  -الخارجية 

  إفافة إل  وفع -105المادة  -عليا أو ت و ن مهن  مزاولة درو  أو متابعة دراسا  
وأريرا وقيام الحد   -110المادة  -المحبو  ف  مؤسسا  البي ة الم تو ة ألداء عمل 

 .120المحبو  بعمل م ئم يغرش رفع مستواا الدراس  أو المهن  المادة 
ؤسسا  وف   ذا اا ار ومن أجل رفع مستوق النشاط الترطو  والت  يل دارل الم 

العقابية  قامت المد ر ة العامة ادارة السجون بإبرام ات اقيا  مع عدة قطاعا  و ار ة 
ومن ما  من أجل إشراكها ف  سياسة التعليم والت و ن وف   ذا الصدد  نار فر   عمل 
مشترر بين و ارة العد  وو ارة التعليم والت و ن المهنيين الذ  استعمل كل الصيغ المم نة و 

سبة قانونا ف  مجا  الت و ن المهن  سواء دارل المؤسسا  العقابية أو بمراكز الت و ن المنا
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ص ية   والت و ن ي ون إما ت  يل  أو بحصو  المست يد عل  ن المهن  ف  إ ار الحر ة ال
 شهادة.
إفافة إل   ذا المساع    فان المد ر ة العامة تون  أساتذة للتعليم والت و ن   

د  ميزانية معتبرة ف   ذا المجا  من اجل مضاع ة أعداد المساجين المهن    كما رل
(التعداد 1/ 4أ  بنسبة ل رق رطع ) 11078عدد  2006المتمدرسين الذ  بلغ سنة 

  92ااجمال  للمحبوسين
محبو  عل   90أما عدد المحبوسين الذ ن واللو تعليمهم الجامع  فلم  تعدق  

  إا أن  ذا النسبة  2010محلو  سنة  902  ليصل إل   2005المستوق الو ن  سنة 
أل  محبو  ف   51تعتبر فعي ة بالن ر إل  التعداد ااجمال  للمساجين الذ  بلغ  وال  

ين الذ ن است ادوا من برامج الت و ن المهن  فبلغ ر     أما بالنسبة للمحبوس 2008سبتمبر 
ف  أكتر من  2009محبو  سنة  5882محبو  ليرت ع إل   2646 وال   2007سنة 
 2011محبو  سنة  455تخصص وفرن   كما بلغ عدد الناجحين ف  شهادة الب الور ا  79

 .93 2008محبو  سنة  234بعدما كان 
 2015/ 17/04وقد لرح السيد مختار فليون   ر   ندوة لح ية عقد ا بتار    

بارتيا    يا  تحسين نروف المساجين والت  ل بهم من جميع  94بمقر مد ر ة السجون 
( أل  نز ل 20النوا     عل   رار التعليم والت و ن  مشيرا إل  تسجيل أك ر من عشرون )

سجين من اافراج  9000جانب است ادة  وال   ف  مختل  األ وار التعليمية   إل 
 المشروط .

كما تبذ  إدارة السجون  اليا مجهودا  كبيرة بغرش الت  ل األم ل بالمحبوسين عن  
 ر   الت و ن المنت م والمستمر للمون ين من أجل تحسين سير المؤسسا  العقابية 

 
    2010اج   مجلة دور ة تصدر عن المد ر ة العامة ادارة السجون وإعادة اادماج   العدد ال الت   رسالة اادم  - 92

 . 19ص 
 .   16اا صائيا  الرسمية الصادرة عن المد ر ة العامة ادارة السجون و إعادة اادماج   الملح  رقم  - 93
 . 19ص   412  العدد  2015جوان   14جر دة الخبر   الصادرة بتار     - 94
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عل  أن تجعل من الت و ن وأساليب الت  ل بالمحبوسين   وقد  رلت أيضا إدارة السجون 
أداة لتطو ر القدرا  المهنية لمون   القطان   قصد تم ين  من مواجهة مختل  متطلبا  
عصرنة القطان   وذل  ا  ت  ر دون تضافر جهود كل ال اعلين ف   قل  ذا القطان من 
قضاة وإ ارا  وأعوان إدارة السجون عل  مختل  أس كهم وتخصصاتهم إنجا ا لخطة 

  ح وإعادة الت  يلاال
وف  إ ار الت  ل بالمحبوسين عرفت المد ر ة العامة ادارة السجون واعادة اادماج  

اعتمادا  مالية كافية التوسيعا  والترميما  بالمؤسسة العقابية من أجل إنشاء عيادا  
م ئمة وتوفير شروط ا مة لضمان تغطية لحية جيدة ف   دود اام انيا  الت  تسما 

البنايا    كما أولت المد ر ة العامة عناية كبيرة لرس ر الطبية وشب  الطبية من ر    بها
تتم ل ف   2012التوني  وفمان المقاو ة الليلية  ف   مجا  التوني  فان التقد را  لسنة 

مون  ف  السل  شب   ب  أ  بمجمون  512مون  ف  السل  الطب  و  601توني  
111395. 
  بان الصحة العقابية ف  قطان السجون وإعادة اادماج تجرطة رائدة علي  يم ن القو  

ف  الجزائر  تجسد  ميدانيا ا ر توقيع اات اقية المشتركة بين و ارت  العد  و الصحة ف  
الت  نصت عل  وفع ف  الخدمة لدق و ارة العد  ممارسين  بيين من  1991ديسمبر 

   بيين باافافة إل  أرصائيين الن سانيين   أ باء عامين   جرا   أسنان   ليادلة وشب 
وقد  ققت  ذا التجرطة ق زة نوعية ف   ذا المجا   يد مر  بعدة مرا ل وقطعت أشوا ا 
كبيرة   و ققت انجا ا  معتبرة وملموسة ف  مجا  تسيير الموارد البشر ة كإ داء مد ر ة 

مد ر ة العامة ادارة السجون فرعية للصحة عل  مستوق المد ر ة العامة وطالتال  وفعت ال
 وا   ذا ال ترة كل المستلزما  للرفع من مستوق الرعاية الصحية العقابية موارد بشر ة 

 .96ومادية بقيت ف  تحسن مستمر ومتوالل
 

  2006رسالة اادماج   مجلة دور ة تصدر عن المد ر ة العامة ادارة السجون وإعادة اادماج   العدد ال الد جو لية   - 95
 . 1كلمة افتتا ية ألقا ا السيد مختار فليون   المد ر العام ادارة السجون و إعادة اادماج   ص 

   الملح  رقم .  2005إل   اية   1999بارت ان عن جرا   األسنان من سنة النموذج المتعل  باا صائيا  المتعلقة - 96
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إن المشرن الجزائر  تشجيعا من  للمحبوسين ف  تقديم الضمانا  الجدية ل ستقامة  
ة اادماج ااجتماع  للمحبوسين عل  منا فان  نص ف  قانون تن يم السجون وإعاد

المحبو  مبلغ ماليا عن كل عمل  ؤدي  وذل  ف  إ ار أ  ام تشر ع العمل والحماية 
ااجتماعية   كما تمنع ااشارة ف  ااجا ا  والشهادا  الت  تسلم للمحبوسين أنهم تحصلوا 

 . 97عليها ر   فترة  بسهم
من ق .ف فان  اعتمد شرط تقديم  729أما المشرن ال رنس  وطموجب المادة  

الضمانا  الجدية اعادة الت  يل ااجتماع    ول ن  أعاد ليا ة  ذا المادة ا ر لدور 
 يد ألبحت " مجهودا  جدية اعادة الت  يل 98 15/06/2001قانون قر نة البراءة ف  

 ااجتماع " مع تحد د نون المجهودا  الت  يقدمها المحبو .

ا  المشرن الجزائر  متمس ا بعبارة "فمانا  جدية لاستقامة" ر م أنها ف   ين ا  ز  
عبارة فض افة و ير وافحة   لذال  من األفضل إعادة ليا ة  ذا العبارة بما  تناسب مع 

 التطور الذ  شهدا اافراج المشروط ف  فوء إل ح المن ومة العقابية .

 كوم بها على المحبوسأداء االلتزامات المالية المح : المطلب الرابع

ا يم ن للمحبو  أن يست يد من اافراج المشروط إا بعد أداءا المصار ف القضائية  
ومبالغ الغراما  المح وم بها علي    وكذا التعو ضا  المدنية الت  ا يع   منها إا بتقديم 

 ما   بت تنا   الطرف المدن  عنها.

 
 من ق     .   163-162-160راجع نص المواد   - 97
 ذا القانون أرذ بااقترا ا  الت  توللت إليها لجنة إل ح اافراج المشروط برئاسة دانيا  فارج المستشار بمح مة  - 98

 النقع ال رنسية
- Ministère de la justice commission sur la libération conditionnelle, rapport, février 2005, 

P27, 28. 
  ww w.justice.gouv.frتتوفر عل  الموقع اال ترون 
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ط   عل  ع س ما ذ ب إلي  األمر رقم  ذا الشر  05/04وقد استحدء القانون رقم  
 .99من ذ ار قرار منا اافراج المشروط 186الذ  اعتبرا ف  المادة  72/  02

من القانون  136وتعتبر المصار ف القضائية أو  التزام نص علي  المشرن ف  المادة  
  و   مصار ف ت ون لصالا الدولة و عنصرا من عنالر التعو ع ل ن  ذا  05/04رق 
و ع موجها للخز نة العمومية وليس للطرف المضرور   كما تدرل الرسوم القضائية التع

 100فن المصار ف رف   ذا الحالة يجب عل  الرسوم الرسمية فق  

ول ن قد يطرح إش اا ف   الة عدم إم انية المح وم علي  تسد د المصار ف كإعسارا  
الة   ر فا للتشر ع المصر  الذ  اقر م     فنجد أن التشر ع الجزائر  لم  تطرق لهذا المس

مبدأ "ا ت لي  بمستحيل " يت ان   ت  وان لم يستطع المح وم علي  الوفاء بهذا االتزاما  
  101المالية ااستحالة ذل  فان  ذا ا يمنع من إم انية است ادت  من ن ام اافراج المشروط

م علي  بدفع الغراما  المالية إفافة إل  المصار ف القضائية فان المشرن ألزم المح و  
المح وم بها علي  ليستطيع ااست ادة من اافراج المشروط   وكذل  دفع التعو ضا  المدنية 
للطرف المضرور ذل  ان  ليس من العد  تمتع الم رج عن  شر يا بالحر ة عل  مرأق من 

 المجن  علي  المتضرر من الجر مة قبل أن يعرش الضرر الذ  أ د ت .

تشمل  05/04من القانون  136 ن  ل التعو ضا  المشار إليها ف  المادة ول  
 التعو ضا  المدنية المح وم بها عن  ر   القضاء المدن  ق

فمن ر   التص ا الدقي  لهذا المادة نجد وك نها تنص عل  وجوب تسد د   
عو ضا  الت  التعو ضا  المدنية الت  تضمنها سواء القرار الح م الجنائ  من جهة  أو الت 

 
"إن القرار الذ  يمنا بموجب  التمتع باافراج المشروط يم ن أن يجعل   0272من األمر رقم  186 يت تنص المادة  - 99

 ذا ااجراء رافعا لشرط وا د أو أك ر من الشروط التالية : المنا أو التمس  به
 أن  دفع المبالغ المستح  للخز نة العمومية اتر المحاكمة. -6
 أن  دفع المبالغ المستحقة الصحية المجرم أو لمم لي  لشرعيين.  -7

 . 151  ص  2005عة   او  ا بية عبد هللا   شرح قانون ااجراءا  الجزائية   دار  ومة   بدون رقم الطب  - 100
 .97إبرا يم مد ت محمد عبد العز ز   المرجع الساب    ص     - 101
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تضمنها الح م المدن  من جهة أررق  ذل  أن المشرن ترر النص عاما وطدون تحد د 
 الجهة.

ر فا لذل  فان المشرن ال رنس  لم ي رذ بهذا الشرط    يت نص علي  فمن  
االتزاما  الت  يم ن أن  تضمنها قرار اافراج المشروط   كما أشار إلي  فمن شرط تقديم 

المجهودا  جدية اعادة ت  يل  اجتماعيا ببذ  مجهود عن  ر   تعو ع المح وم علي  
 102الضحايا 

 من ق.ت.س 134االست ناءات الواردة عن المادة  : المطلب الخامس

األلل أن المحبو  ا يست يد من اافراج المشروط إا إذا استوف  الشروط الواردة  
الجزائر  أورد  اا  رالة ف  القانون رقم من ق. .    إا أن المشرن  134ف  المادة 

إذا تحققت فان المحلو  يع   من شرط فترة اارتبار فق  ) ال رن األو  (  وتوجد  05/04
 من ق. .  . 134 الة أررق إذا تحققت فان  يع   من جميع الشروط الواردة بالمادة 

 إعفاء المحبوس من فترة االختبار  الفرع ا  ل :

رن ف  التقليل من أعما  العن  والمحاف ة عل  أمن وس مة ر بة من المش  
المؤسسا  العقابية   فان  من المحبوسين الذ   بلغ السلطا  المختصة عن  ادء رطير 
قبل وقوع  من شان  المسا  ب من المؤسسة العقابية أو يقدم معلوما  للتعرف عل  مد ر   

 اارتبار. من أن يست يد من اافراج المشروط دون شرط فترة

من ق. .     وذل   159وقد أكد المشرن الجزائر   ذا ااست ناء بموجب المادة  
ف  الباب ال امن المتضمن األ  ام المشتركة    يت وسع مجا   ذا ااع اء ليشمل كل 
الشروط الواجب توافر ا ل ست ادة من أ د أن مة إعادة الترطية واادماج ااجتماع   وا نجد 

 عين ال رنس  والمصر  م ل  ذا ااست ناء   و ت  ف  التشر عا  المقارنة األررق ف  التشر 
   مما  دفعنا إل  القو  بان المشرن الجزائر  قد ان رد بهذا ااجراء.

 
رلي ة م ير  لم   تن يذ األ  ام الجنائية ومش  ت  العملية  الم تبة القانونية بباب الخل   دون رقم الطبعة القا رة   - 102

 ص  1994
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 الفرع ال اني : إعفاء المحبوس من جميع الشر ط 

 في التشريع الجزائري  سباب صحية  إعفاء المحبوس : أ ال

ق.تم المحبو  الذ  تد ور   الت   148المشرن الجزائر  بموجب المادة أع    
من ق. .  والمتعلقة بحسن السيرة  134الصحية من الخضون للشروط الواردة ف  المادة 

 والسلور والضمانا  الجدية ل ستقامة  وفترة اارتبار .

لحية    و جب توافر شر ين ل   يست يد المحبو  من اافراج المشروط ألسباب 
 يت  تم ل الشرط األو  ف  إلابة المحبو  يمرش رطير أو إعاقة دائمة تتناف  مع بقائ  
ف  الحبس   والشرط ال ان   تم ل ف  الت  ير السلب  للحالة الصحية البدنية والن سية 

 المحبو  وطص ة مستمرة ودائمة.

ول ن ما  ل ت اانتباا أن المشرن لم  وفا نون المرش الخطير أو ااعاقة الدائمة   
 تاركا المجا  للسلطة التقد ر ة لطبيب المؤسسة العقابية و الخبراء.

تجدر ااشارة إل  أن اافراج المشروط ألسباب لحية سب  وان نص علي  المنشور  
المتعل  بإجراءا  اافراج المشروط الذ  كان  20/06/1984المؤر  ف   06الو ار  رقم 

يضي  المتقدمين ف  السن والحاا  الخالة م ل فقدان الزوج أو الزوجة معرفا األواد 
 لا ما  وطدون رعاية   أو أ  اعتبار ارر يغلب علي  الطابع اانسان  .

 05/04نون رقم و    اا  نرق أنها من المستحسن لو أورد ا المشرن ف  القا  
وذل  ن را للضرر الذ  سيلح  األ  ا   إذ أن مصلحة الط ل مرجحة عل  تن يذ العقوطة 

ال قرة ال ال ة من ق.ا.ف  729المح وم بها وكذل  و و ما ارذ ب  المشرن ال رنس  ف  المادة 
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م وكذل  األمر بالنسبة للمحبوسين المتقدمين ف  السن الذ ن قد  توفون بعيدا عن عائلته
 .103دارل المؤسسة العقابية

 

 

 في التشريعات المقارنة  سباب صحية ثانيا : إعفاء المحبوس

ونجد أن التشر عا  المقارنة  قد انتهجت سياسة مغا رة لما اتج  إل  التشر ع  
سنة من اافراج المشروط مع إع ائ   60الجزائر    ف   تونس يست يد المحبو  الذ  أتم 

من قانون العقوطا   دد   ذا  92ج المشروط   وف  اسبانيا المادة من جميع شروط اافرا
سنة مع فرورة استي اء شر ين و تعل  األمر بالوفع ف  الوس  الم توح  70السن ب 

 .104والسيرة الحسنة

أما بالنسبة للمشرن ال رنس  فان  لم يخص المحبو  المسن ب   است ناء عل  ر ف   
صحة جيدة الذ   رق أن  من الضرور  رضوع  لع ج المح وم علي  الذ  ا  تمتع ب 

 105باافراج عن  شر يا

 إجراءات االستفادة من نظام اإلفراج المشر ط  : المبحث ال اني
تعرفنا ف  المبحد الساب  إل  الشروط الواجب توافر ا ف  المحبو  ليست يد من  

اافراج المشروط   ذا الشروط الت  تستتبعها إجراءا  جو ر ة ا يم ن تجاو  ا ن را 
أل ميتها بالنسبة للمح وم علي  وطالنسبة للسلطة العقابية رالة ف  فوء التعد    الت  

   ذا األرير الذ  وسع من ل  يا    05/04انون رقم أدرلت عليها ا ر لدور الق

 
103  -FAUCHER (P) La liberation conditionelle-a-t-elle un avenir ? revus pénitentiaire - droit pénale, n° 1 Avril 

2001, édition Cujas, Paris, 2001. 

 ۔74معافة بد  الدين  ، املرجع السابق ، ص - 104
105  -Sénat comission des affaires européennes sur la libération des détenus âgés, 
Novembre 2001 . 
: www.senat.fr : تتوفر عل  الموقع    

http://www.senat.fr/
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قاف  تطبي  العقوطا  ف   ذا المجا  تماشيا مع تطور السياسة العقابية وتطور المجتمع 
لن  إجراء منا اافراج المشروط عبر  05/04وعل   ذا فان قانون تن يم السجون رقم 

 )ف  مر لة الطلب أو ااقتراح  والمتم لة 144إل   137مرا ل والت  تضمنتها المواد من 
المطلب األو (  ومر لة البحد الساب  )المطلب ال ان (   وأريرا مر لة لدور القرار 

 النهائ  )المطلب ال الد(.

 المطلب ا  ل: مرحلة الطلب أ  االقتراح

من المت   علي  إن اافراج المشروط ليس  قا للمح وم علي   كما ان  لم يعد منحة   
م اف ة المح وم علي  عل   سن سلوك  ف  المؤسسة العقابية  إا أن  من مخصصة ل

األفضل من نا ية أررق إتا ة ال رلة ألن يست يد من  كل مح وم عليهم الجد رون ب  ولو 
 لم يطالبوا ب 

 : والتساؤ  الذ   تار ف   ذا الصدد  تم ل ف 

ق وما    ااجراءا  الت  يجب اتباعها ف   من ل      لب واقتراح اافراج المشروط   
 سبيل ذل ق

من  قد أجابت عن ذل   137نجد أن المادة  05/  04فبالرجون إل  القانون رقم   
 يت أن اافراج المشروط يقدم ف  ش ل  لب من المحبو  شخصيا أو مم ل  القانون  

د يقدم ف  ش ل اقتراح من قاف  تطبي  العقوطا  )ال رن ال ان (  أو )ال رن األو (  كما ق
 اقتراح من مد ر المؤسسة العقابية )ال رن ال الد(.

 الفرع ا  ل: تقديم الطلب من المحبوس أ  مم له القانوني 
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المحبو  ف  إجراءا  اافراج المشروط  137أشرر قانون تن يم السجون ف  مادة   
قصد معرفة مدق ر بت  ف  ااست ادة من  ذا الن ام مما يسهل السير الحسن ااجراءا   

 .106كما منا    تقديم الطلب إل  مم ل  القانون  ك  د أفراد أسرت  أو محامي 

 ذكر إجراءا  تقديم  ذا الطلب سواء كان مقدما  ول ن المل ت ل نتباا أن المشرن لم 
من المحبو  أو مم ل  القانون  كما لم تشترط أ  ش ليا  سوق أن ي ون الطلب م توطا 
ومتضمنا اسم ولقب وتار   مي د لا ب الطلب  ورقم تسجيل  ف  المؤسسة العقابية  

مؤشرا  الت  تؤ ل  ل ست ادة وموجز عن وقائع الجر مة المرت بة والتهمة المدان بها وكذل  ال
 من اافراج المشروط.

و و ن س ااجراء الذ  عرف  التشر ع ال رنس  والذ  يم ن المح وم علي  من تقديم  
 لب  للحصو  عل  اافراج المشروط ول ن  ليس كذل  بالنسبة للتشر ع المصر  ذل  ان  ا 

منح  السلطة المختصة من تلقاء يعل  منا اافراج المشروط عل   لب المح وم علي   بل ت 
 .107ن سها إذا وجد  المح وم علي  أ   ل 

 الفرع ال اني: تقديم اقتراح اإلفراج المشر ط من قاضي تطبيق العقوبات  

اتج  التشر ع الجزائر  إل  منا قاف  تطبي  العقوطا  لحية اقتراح اافراج   
م السجون رص قاف  تطبي  المشروط عل  كل محبو   رق أن  أ   لذل   فقانون تن ي 
 العقوطا  بهذا المهمة دون قضاة النيابة العامة وقضاة الح م.

 يت كان قاف   72/2و و ليس ن س الوفع الذ  كان سائدا ف  نل األمر رقم   
تطبي  العقوطا  يقترح اافراج المشروط ول ن بعد استشارة لجنة الترتيب والت د ب  مما 

قد رلص   05/04ر اال  ا  األريرة بموجب القانون رقم يستدع  القو  أن المشرن ا  

 
من ق. .  عل  أن  ا يقدم  لب اافراج المشروط من المحبو  شخصيا أو مم ل   13 يد تنص المادة  - 106

 القانون   أو ف  ش ل اقتراح من قاف  تطبي  العقوطا   أو مد ر المؤسسة العقابية. 
 . 156)محمد عبد(  المرجع الساب    ص  الغر ب  - 107
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قاف  تطبي  العقوطا  من  ذا القيد وطالتال  وسع ل  يات  فيما  تعل  باقتراح اافراج 
 المشروط.

ونجد ان  ن س الوفع ف  التشر ع ال رنس  الذ  رو  لقاف  تطبي  العقوطا     اقتراح 
 01/01/2001ل  األقل والم  ظ ان  ابتدءا من منا اان راج المشروط مرة ف  السنة ع

وسعت ل  ية ااقتراح إل  النيابة العامة مم لة ف  وكيل الجمهور ة و  ار ف   ذا الصدد 
التساؤ   و  ما إذا كان اقتراح اافراج المشروط يخو  المح وم علي   قا ف  الحصو  

 عل  اافراجق

ا ة  ول ننا نرق ان  يجب إع م المح وم لم يحسم المشرن الجزائر   ذا المسالة لر  
علي  ب ن  محل اقتراح منا اافراج المشروط  و علي  أن  بد  رأي  فيما إذا كان موافقا علي  

أم رافضا ل   وللمح وم علي     رفع اقتراح اافراج عن  وت ضيل البقاء ف  المؤسسة 
ء مل  للمح وم علي  الذ  ي ون العقابية  ت  تنقض  مدة عقوطت   إذ من  ير الم يد إنشا

رافع اافراج عن  منذ البداية   يد ي ون من المعروف ان  ف   الة لدور قرار اافراج 
عن  ست ون إجابت  بالرفع  فقبو  المح وم علي   ت  ولو كان قبوا فمنيا  و دليل توافر 

 وس  م توح. إرادة الت  يل لدي   وفمان نجاح المعاملة الت  يقترح أن يخضع لها ف 

من التعليما  العامة لقانون  857/1وقد اقترح المشرن ال رنس  بموجب المادة  
ااجراءا  الجنائية أن ا يحو  رفع المح وم علي  اقتراح اافراج عن  دون ااست ادة من 

 .108الن ام   يت يجو  أن ي ون مح  اقتراح منح  اافراج المشروط من جد د

أن ااقتراح بمنا اافراج المشروط ا يعد وان ي ون مجرد  وعل  ذل  يم ن القو  
تولية لدق الجهة المختصة بإلدار القرار النهائ   الهدف منها مجرد ال ش  عن مدق 

 م ئمة اافراج المشروط  ك   تاح للجهة المختصة إلدار قرار ا و   عل  بينة من األمر.

 من مدير المؤسسة العقابية   الفرع ال الث:  تقديم اقتراح اإلفراج المشر ط

 
108 - ANCEL )M(, les codes pénaux européens 1971, TIV,P2258. 
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من قانون تن يم السجون وإعادة اادماج ااجتماع  للمحبوسين   137بموجب المادة  
اتج  المشرن الجزائر  إل  منا مد ر المؤسسة العقابية المودن بها المح وم علي     اقتراح 

 منا اافراج المشروط من تلقاء ن س .

منا جهة اادارة    اقتراح اافراج المشروط وقد اتجهت ك يرا من التشر عا  إل   
م ا  ذل  القانون البلجي   والقانون اايطال   أما ف  القانون الدانمرك  في ار أمر اافراج 
المشروط بناء عل  تولية إدارة المؤسسة العقابية  و   تولية م توطة ترسل إل  السلطة 

 .109ابيةالمختصة بإلدار القرار مش وعة برأ  المؤسسة العق

أما التشر ع ال رنس  كما ذكرنا سابقا  ف  يعترف لادارة العقابية ب   دور ف  اقتراح  
اافراج المشروط  إا فيما  تعل  بص  يا  أمين الضب  القضائ  للمؤسسة العقابية الذ  
يمس  مل ا  المح وم عليهم المرشحين لافراج المشروط  وكذا ا  ار م بذل  ف  وقت 

 معقو .

 المطلب ال اني: مرحلة البحث السابق

بينا أن اقتراح اافراج المشروط يم ل المر لة األول  ف  إجراءا  منا اافراج  
المشروط  إا أن  ا ي    الدار القرار النهائ  مجرد  ذا ااقتراح  وإنما يجب دائما 

 االتجاء إل  إجراء بحت ساب  عل  اتخاذ  ذا القرار.

 مية  ذا البحد الساب  ف  اتخاذ القرار النهائ  بمعرفة السلطة المختصة وتبدو أ  
 باعتبارا الوسيلة الت  تم ن  ذا السلطة من تقد ر مدق جدارة المح وم علي  باافراج.

وقد ا تمت ال  ير من التشر عا  بالنص عل  إجراء البحد الساب  عل  اتخاذ قرار     
الجزائر  لذل  سوف نتناو  أ داف البحت الساب  عل  قرار  اافراج المشروط ومنها التشر ع 

اافراج المشروط )ال رن األو (  تم عملية ااعداد والتحضير اجراء البحت )ال رن ال ان (  
 و أريرا نتطرق إل  السلطا  القائمة ب  )ال رن ال الد(

 

 . 159 ص   الساب  المرجع عيد  محمد  الغر ب -109 
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 الفرع ا  ل: أهداف البحث السابق على اإلفراج المشر ط

الساب  عل  قرار اافراج المشروط إل  العلم بالوفع الجنائ  والعقاب   هدف البحت   
للمح وم علي   ونتائج اافراج قبل الميعاد  والحالة المدنية للمح وم علي   ووفع  العائل  
ومحل إقامت   ومهنت  المعتادة   وتار   و بيعة ومدة العقوطة الت  يجر  تن يذ ا  والسواب  

لي   والم ا ر الخارجية للسلور  ودرجة التعليم والعمل اللذان كان القضائية للمح وم ع
يمارسهما بالمؤسسة العقابية  ودفع الغراما  والمصار ف القضائية والتعو ضا  المدنية  
وع قة المح وم علي  مع  م ئ  وجميع األشخاص الذ ن  تصلون ب   وأريرا اا ا ة 

 توافر الت  يل ااجتماع . بسلوك  المرتقب بعد اافراج عن   ومدق

وطاافافة إل  ذل   هدف البحد الساب  إل  العلم برأ  األرصائيين ااجتماعين   
للمؤسسة عن الحالة ااجتماعية للمح وم علي   وذل  من ر   التقار ر الت  تعد ف   ذا 

 الش ن. 

م تم ف  وف  فوء نتائج  ذا البحد الساب  يم ن للسلطة المختصة إلدار قرار ا ال 
 الة المح وم علي  إما بقبو  منا اافراج أو ت جيل منح   أو رفع اافراج  ومن أ م ما 
 ؤرذ ف  ااعتبار عند تقد ر الجدارة باافراج مدق ل  ية المح وم علي  للت  يل 

 ااجتماع   و و ما  تيسر إا عن  ر   إجراء  ذا البحد الساب .

ف  الشروط واالتزاما  الت   تعين للمح وم علي  أن و ؤد  البحت الساب  دورا  اما  
يخضع لها بعد اافراج عن   فن ام اافراج المشروط يقتض  أن يخضع الم رج عن  ال  
قيود والتزاما  معينة تهدف إل  فمانا  ت  يل  اجتماعيا  وتختل   ذا القيود واالتزاما  

ختصة أن ت رش ما  ت ئم مع الم رج بارت ف شخصية الم رج عنهم  وا يجو  للسلطة الم
 عن  إا ف  فوء توافر فمانا  الت  يل ااجتماع .

 الفرع ال اني: اإلعداد إلجراء البحث
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من اجل ااعداد والتحضير اجراء البحت يجب أن ي ون المل  العقاب  للمحبو   
بهذا المهمة الذ  يحتمل اافراج عن  شر يا  جا زا من  يد الو ائ  المدعمة ل   و قوم 

مد ر المؤسسة العقابية بالتعاون مع قاف  تطبي  العقوطا   و تول  مد ر المؤسسة العقابية 
أو مد ر مركز إعادة الترطية و إدماج األ داء  سب الحالة انجا  تقر ر مسببا  و  سيرة 

  بالمقابل فان قاف  تطبي  110وسلور المحبو    والمعطيا  الجدية لضمان استقامتها
العقوطا   راقب فيما إذا كان مل  اافراج المشروط  تضمن كافة الو ائ  المطلوطة قانونا  

. 111وتتم ل الو ائ  األساسية الت  يجب أن  تضمنها مل  اافراج المشروط فيما  ل 
محينة  عرش وجيز عن وقائع الجر مة المرت بة من قبل  02لحي ة السواب  القضائية رقم 

مدان بهاء شهادة ااقامة  شهادة عدم الطعن أو عدم ااست ناف  قسيمة المعجون والتهمة ال
دفع المصار ف والغراما   ولل دفع التعو ضا  المدنية المح وم بها عل  المعن  إما 
  بت تنا   الطرق المدن  عنها  لتقر ر مد ر المؤسسة عن وفعية المحبو  وسلوك  ر   

     ذا المدة.مدة  بس   و الشهادا  المحصل عليها ر

وإذا كان اافراج المشروط ألسباب لحية  فان قاف  تطبي  العقوطا   تول   
ااشراف عل  تش يل مل  اافراج المشروط و الذ  يجب أن  تضمن تقر را م ص  من 

( أ باء 03 بيب المؤسسة العقابية إفافة إل  تقر ر ربرة  بية أو عقلية يعدا    ة )
ولقاف  تطبي  العقوطا  السلطة الواسعة ف  أن يطلب أ  و يقة   112أرصائيين ف  المرش

 أررق.

وطعد أن  ت كد قاف  تطبي  العقوطا  من توافر جميع الو ائ  األساسية ف  مل    
 اافراج المشروط فان  يحيل  إل  الهي ا  الت  تت  ل بإجراء  ذا البحت.

 الفرع ال الث: الهيئات المكلفة بالبحث السابق 
 

 من ق.  .س . 140 اجع نص املادة  - 110
تتعل  بتش يل  2007/ 03/ 21مؤررة ف   2007/ 2451تعليمة لادرة عن المد ر العام اادارة السجون رقم   -  111

 2مل ا  اافراج المشروط  الملح  رقم
 من ق. . . 149راجع نص المادة   - 112
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إ ار إل ح المن ومة العقابية وا ر تعد ل قانون تن يم السجون بموجب القانون ف   
فان المشرن استحدء لجان مختلطة لتضمن أعضاء من اادارة العقار ة  05/04رقم 

وأعضاء من السلطة القضائية مهمتها الجو ر ة تتج  إل  إعادة ت  يل المحبو  وإدماج  من 
 جد د ف  المجتمع.

لبا ف  كل مؤسسة عقابية التواجد لجنة تعرف بلجنة تطبي  العقوطا  فتجد ان  أ  
)ال قرة األول (  و عل  مستوق اادارة المركز ة لو ارة العد  تتواجد لجنة تعرف بلجنة ت يي  
العقوطا  )ال قرة ال انية(  ول ن يطرح إش اا ف  مسالة جوا  الطعن ف  المقررا  الصادرة  

 .عنهما )ال قرة ال ال ة(

 لجنة تطبيق العقوبات : الفقرة ا  لى

عل  إنشاء لجنة تطبي  العقوطا  واعتبرتها  05/04من القانون  24نصت المادة  
 يت  ذا اللجنة عل  مستوق كل  113المؤسسة ال ال ة من مؤسسا  الدفان ااجتماع 

ز مؤسسة وقاية وكل مؤسسة إعادة الترطية وكل مؤسسة إعادة الت  يل  وف  كل المراك
من المرسوم التن يذ  رقم  02المخصصة للنساء   وتتش ل  ذا اللجنة  سب المادة 

من قاف  تطبي  العقوطا  رئيسا  ومن مد ر المؤسسة العقابية أو مركز  05/108
المختص بالنساء عضوا والمسؤو  الم ل  بإعادة الترطية عضوا  ومسؤو  كتابة الضب  

مؤسسة العقابية عضوا  وأرصائ  ف  علم الن س القضائية للمؤسسة عضوا  ومن  بيب ال
بالمؤسسة العقابية عضوا  ومن مرط  من المؤسسة العقابية ومساعدة اجتماعية من المؤسسة 

 العقابية.

و عين ال   ة األوارر بموجب مقرر من المد ر العام اادارة السجون لمدة   ء   
ضو ة قاف  األ داء إل  جانب مد ر سنوا  قابلة للتجد د  و م ن أن توسع اللجنة إل  ع

 
تو با   و  يد تعتبر اللجنة الو ار ة المشتركة ف  المؤسسة األول  للدفان ااجتماع   و قاف  تطبي  الع - 113

 المؤسسة ال انية للدفان ااجتماع .
 الباب ال ان  من ق. . .  -
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مركز إعادة الترطية وإدماج األ داء عندما  تعل  األمر بالبت ف   لبا  اافراج المشروط 
عن األ داء  كما توسع إل  عضو من المصالا الخارجية ادارة السجون عندما  تعل  

قابلة للتجد د األمر بتقييم ن ام اافراج المشروط  و عين  و األرر لمدة   ء سنوا  
 بموجب مقرر من المد ر العام ادارة السجون.

ما    ظ أن المشرن من ر    ذا التركيبة المتنوعة قد وسع المجا  لمشاركة جميع  
األ راف ال اعلين ف  مجا  إعادة الت  يل والذ ن لد هم الخبرة ال افية ف  المسائل العقابية  

م ل النيابة العامة عن  ذا التش يلة ر م أنها  ذا من جهة  ومن جهة أررق نرق  ياب م
 تم ل المجتمع  فض  عل  دور ا ف  متابعة تن يذ األ  ام الجزائية.

تقوم لجنة تطبي  العقوطا  بدور  ام ف  مجا  اافراج المشروط من  يت دراسة  
 لبا  اافراج المشروط سواء ف  الحالة العادية أو ألسباب لحية كما تختص بترتيب 

تو  ع المحبوسين  سب وفعيتهم الجزائية  ورطورة الجر مة المحبوسين من أجلها  و 
وجلسهم وسنهم وشخصيتهم  ودرجة استعداد م لال ح كما تقوم لمتابعة تطبي  العقوطا  
السالبة للحر ة والبد لة عند ااقتضاء ودراسة  البا  إجا ا  الخروج و لبا  التوقي  

افة إل  ذل  أسند  لهذا اللجنة مهمة دراسة  لبا  الوفع ف  المؤقت لتطبي  العقوطة إف
الوس  الم توح والحر ة النص ية والو رشا  الخارجية  ومتابعة تطبي  برامج إعادة الترطية 

 وت عيل ذلياتها

يصل مل  المحبو  المترشا لافراج المشروط إل  لجنة تطبي  العقوطا  عن  ر    
جيلها ف  سجل راص من  رف أمين فب  اللجنة بعد قاف  تطبي  العقوطا   ليتم تس

بت   التحق  من دفع المصار ف القضائية والغراما  الجزائية والتعو ضا  المدنية أو ما 
التنا   عنها لم يحرر أمين الضب  ااستدعاءا  ألعضاء اللجنة لحضور الجلسة و رسلها 

 بعد توقيع رئيس اللجنة عليها.
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التحقي   فقد وفع المشرن قواعد محددة  إذ تعقد اللجنة جلستها ومن أجل سير  
أعضاء ا عل   3/2للن ر ف  مل ا  اافراج المشروط المعروفة عليها بحضور الت  

األقل  وتتخذ قراراتها ب  لبية األلوا   وف   الة التعاد  ي ون لو  الرئيس  و المرجا  
اية إدارة المؤسسة العقابية  ف   ين أن مما قد  نجر عن  إم انية وفع اللجنة تحت ول

قرار قاف  تطبي  العقوطا  من األفضل أن ي ون  و المرجع ت اديا للمسا  بحقوق 
 المحبو .

و السؤا  الذ   بق  يطرح ن س   و:  ل رأ  لجنة تطبي  العقوطا  فيما يخص   
لعقوطا ق فبالرجون القرار النهائ  باافراج المشروط  و ملزم أم استشار  القاف  تطبي  ا

من قانون تن يم السجون  تضا لنا أن لجنة تطبي  العقوطا  الت  تقرر  147إل  المادة 
منا اافراج المشروط  و تصدر مقررا  ف   ذا الش ن وا يقتصر دور ا عل  مجرد إبداء 

 الرأ .

 لذل   اولت و ارة العد  تجاو   ذا التناقع من ر   المنشور الو ار  المؤر   
المتعل  ب ي ية البحت ف  مل ا  اافراج المشروط الذ  و ن   05/06/2005ف 

اارتصاص بين لجنة تطبي  العقوطا  وقاف  تطبي  العقوطا   بحيد تصدر اللجنة مقررا 
 تضمن الموافقة عل  منا اافراج المشروط  و صدر قاف  تطبي  العقوطا  بناء عل   ذا 

 فراج المشروط.المقرر  مقرر ااست ادة من اا

إن عملية التحقي  مقيدة بآجا  محددة   إذ أن المشرن الجزائر  منا للجنة تطبي   
  كما تتمتع  114العقوطا  اجل شهر لل صل ف  الطلبا  وذل  ابتداء من تار   تسجيلها

اللجنة ب امل الص  يا  للموافقة عل  منا اافراج المشروط أو رفض    وإذا تبين لها 
أساسية ف  المل  لها ت جيل البت في  إعماا لسلطتها ف  التحقي  إل  جلسة  تخل  و ائ 

ا قة عل  أن ا تتجاو  مدة ت جيل شهرا وا دا ون را للدور ال عا  للجنة تطبي  العقوطا  
 

المتعل  بتحد د تش يلة لجنة    2005/  05/ 17المؤر  ف   05/108من المرسوم التن يذ  رقم  19راجع نص المادة  - 114
 . 2005سنة 34تطبي  العقوطا  وكي يا  سير ا  الجر دة الرسمية رقم 
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و إشراف قاف  تطبي  العقوطا  عليها فإننا يم ننا القو  أنها  ي ة جد رة بال قة ف  مجا  
 وإعادة اادماج ااجتماع  للمحبوسين .اال ح والت  يل 

 الجنة تايي  العقوبات: الفقرة ال انية -

عل   رار لجنة تطبي  العقوطا   فان لجنة ت يي  العقوطا  أنش ت بموجب القانون  
  ول ن فيما  تعل  بتن يم وتسيير  ذا اللجنة فقد أ ا  المشرن 143ف  مادت     04/05رقم

 .2005/ 17/05المؤر  ف  181/ 05ذل  المرسوم التن يذ  رقمذل  إل  التن يم  فصدر ب 

 وقد  صر المشرن دور لجنة ت يي  العقوطا  ف  مهمتين أساسيتين تتم ل ف : 

والت  تتعل  بالطعن ف   161و  141و  133أوا : البت ف  الطعون المذكورة ف  المواد 
روط الصادر عن قاف  تطبي  مقرر التوقي  المؤقت لتطبي  العقوطة  ومقرر اافراج المش

العقوطا   وال صل ف  اارطارا  الصادرة عن و  ر العد  الت  تبين أن مقرر قاف  
تطبي  العقوطا  بمنا إجا ة الخروج أو التوقي  المؤقت لتطبي  العقوطة أو اافراج المشروط 

 .115 ؤ ر سلبا عل  األمن أو الن ام العام

اافراج المشروط الت  يعود ارتصاص البت فيها لو  ر العد  وإبداء دراسة  لبا   :  انيا
رأ ها فيها قبل إلدارا مقررا  بش نها  كما يم ن للجنة أيضا أن تبد  رأ ها أيضا ف  
المل ا  الت  يعرفها عليها و  ر العد  والمتعلقة باافراج المشروط المنصوص عليها ف  

 .135116المادة 

 يي  العقوطا    يد تضم قاف  من قضاة المح مة العليا وتتنون تش يلة لجنة ت  
( سنوا  قابلة للتجد د مرة أرر  03رئيسا وأعضاء يعينون بقرار من و  ر العد  لمدة   ء )

  إفافة إل  مم ل عن المد ر ة الم ل ة بإدارة السجون برتبة نائب مد ر عل  األقل   117

 
 من ق. . . 134المادة راجع نص    - 115
 .  2005/  05/ 17المؤر  ف   05/181من المرسوم التن يذ  رقم  10/  2راجع نص المادة  - 116

 . 2005سنة   34الذ  يحدد تش يلة لجنة العقوطا  وتن يمها وسير ا  الجر دة الرسمية رقم 
 . 05/181من المرسوم التن يذ  رقم  4نص المادة  - 117
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ة  مد ر مؤسسة عقارطية  و بيب بإ دق ومم ل عن المد ر ة الم ل ة بالشؤون الجزائي 
المؤسسا  العقابية  كما توسع عضو ة اللجنة إل  عضوان يختار ما و  ر العد  من بين 
ال  اءا  والشخصيا  الت  لها معرفة بالمهام المسندة إل  اللجنة  و  ادة عل  ذل  يم ن 

 . 118للجنة ااستعانة ب   شخص لمساعدتها ف  ذراء مهامها

إل   ذا التش يلة  يم ننا القو  ان   نال  توا ن وافا بين مم ل  اادارة وطالن ر  
 العقابية ومم ل  السلطة القضائية و ذا ع س ما قلناا سابقا بالنسبة للجنة تطبي  العقوطا .

تتداو  لجنة ت يي  العقوطا  بمجرد ولو  المل ا  إليها من قاف  تطبي  العقوطا   
ضاء ا عل  األقل  فبعد إن تتحق  من توافر الو ائ  األساسية ( أع3/2وذل  بحضور  ل   )

  وف   الة تعاد  األلوا  119ف  المل   تصدر رأيا ف  ش ل مقرر ب  لبية األلوا 
 يت يخضع لو   ذا األرير لقناعت   و  ما إذا كان  120ي ون لو  الرئيس مرجحا

 المحبو  جد ر باافراج المشروط.

إن ال  م عن رأ  لجنة ت يي  العقوطا  يقودنا إل  التساؤ  عن  بيعة رأ   ذا  
 اللجنة فيما  تعل  باافراج المشروط  ل  و رأ  استشار  أم إلزام ق

من المرسوم التن يذ  10م السجون والمادة من قانون تن ي  143فبالرجون إل  المادة   
ا نجد ما  د  عل   بيعة  ذا الرأ   إا أن   سب ليا ة المادتين السال تين  05/181رقم

الذكر  تضا أن رأ  لجنة ت يي  العقوطا   و مجرد رأ  استشار  يم ن لو  ر العد  األرذ 
 لبا  اافراج المشروط ب  أو رفض   إفافة إل  أن المشرن  صر ل  يتها ف  دراسة 
 .121دون أن تبت فيها  كما تبد  رأ ها قبل أن يصدر و  ر العد  مقررا 

 
 . 05/181م التن يذ  رقم من المرسو  3نص المادة  - 118
 . 7المقرر المتضمن أداء رأ  لجنة ت يي  العقوطا  ف   لب اافراج المشروط  الملح  رقم    - 119
 . 05/181من المرسوم التن يذ   09اذا راجع نص المادة   - 120
  من ق.  . ۔ 134راجع نص المادة  - 121
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وما  ز دنا إلرار عل  أن رأ ها استشار   و كونها وفعت لد  و  ر العد  وطالتال   
 فان أعضاء ا يخضعون لو  ر العد  من النا ية اادار ة .

مقرر الصادر عن لجنة ت يي  العقوطا  وكمر لة أريرة ف  إجراءا  البحت  يحا  ال 
إل  و  ر العد     يت يطلب رأ  وال  الواية الت  يختار المحبو  ااقامة بها قبل أن 

 يصدر المقرر النهائ  لافراج المشروط.

 بالبحث السابق مدى جواز الطعن في المقررات الصادرة عن الهيئات المكلفة:  الفقرة ال ال ة

طبي  العقوطا  ولجنة ت يي  العقوطا  مقررا إما بمنا المح وم تصدر كل من لجنة ت  
افراج المشروط أو برفع منح   و  ور ف   ذا الصدد التساؤ   و  مدق جوا  لعلي  

 الطعن ف   ذا المقررا  سواء من  رف المحبو   أو من  رف جها  أررق ق

 
 العقوباتأ ال : بالنسبة للمقرر الصادر عن لجنة تطبيق 

بالرجون إل  المنشور المتعل  ب ي ية البت ف  مل ا  اافراج المشروط  نجد ان   نص  
عل  أن المحبو   بلغ بمقرر لجنة تطبي  العقوطا    الرافع لمنحة اافراج المشروط 
بموجب محضر تبليغ من  رف أمين اللجنة دون أن  رتب ل  أ را قانونيا كحق  ف  الطعن 

   تقديم  122  يت رول  فق  ف   الة رفع  لب اافراج المشروط ف  مقرر الرفع
ول ن المادة  123( أشهر من تار   تبليغ  بمقرر الرفع03 لب جد د بعد مض     ة )

من قانون تن يم السجون رولت النيابة العامة مم لة ف  شخص النائب العام      141/2
تطبي  العقوطا   و الذ  ي ون  ول ن  ل مقرر لجنة124الطعن ف  مقرر اافراج المشروط

 مح  للطعن أم مقرر قاف  تطبي  العقوطا  ق

 
بقرارا  ت جيل ال صل ف   لب  و  و أمر فرور  من باب علم  ول ن المنشور لم  نص عل  تبليغ المحبو    - 122

 المعن  بمصير الطلب الذ  قدم  .
 . 09و  ر العد    محضر تبليغ   الملح  رقم  - 123
 .  10و  ر العد    شهادة الطعن ف  مقرر لجنة تطبي  العقوطا    الملح  رقم   - 124
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من قانون تن يم السجون وإعادة اادماج ااجتماع   141فإذا ت حصنا المادة  
للمحبوسين نجد أن المشرن يقصد أن المقرر الصادر عن قاف  تطبي  العقوطا   و الذ  

ية المادة عل  ان   يصدر قاف  تطبي  ي ون مح  للطعن باعتبار ان   نص ف  بدا
 12العقوطا  مقرر اافراج المشروط  يعد ارذ رأ  لجنة لتطبي  العقوطا  .." ول ن المادة 

المحدد لتش يلة لجنة تطبي  العقوطا  كانت أك ر  05/180من المرسوم التن يذ  رقم 
قر ر  رفع أمام وفو ا بحيد نصت أن الطعون ت ون فد مقررا  لجنة تطبي  العقوطا  بت 

( أيام ابتداء من تار   لدورا  ولذل  من األفضل أن  تدرل 08أمانتها ف  اجل  مانية )
اجتنابا أل  تناقع أو لبس . و  ون الطعن أمام لجنة  141المشرن اعادة ليا ة المادة 

ت يي  العقوطا   يت  وق  تن يذ مقرر اافراج المشروط إل   اية ال صل في  ر   مهلة 
 . 125(  وما من تار   الطعن45مسة وأرطعين )ر 

وا يجو  للمحبو  ف   ذا الحالة تقديم  لب اافراج المشروط جد د قبل مض    
 يت ان  باعتبار أن  126( أشهر ابتداء من تار   تبليغ مقرر رفع الطعن03   ة )

 .127هامقررا  لجنة ت يي  العقوطا  نهائية فان  ا يح  للمحبو  الطعن باالغاء في 

ور م أن المشرن أعط     الطعن ف  مقرر اافراج المشروط للنائب العام دون  
المحبو    إا أننا ا يم ن أن نقو  أن  ذا يعتبر مساسا بمبدأ المساواة و قوق الدفان ألن 
 ذان المبدأ ي ونان ي رسان ر   مر لة الخصومة الجزائية فق  وليس بعد أن يحر  الح م 

نهائيا  ذل  أن اافراج المشروط ليس  قا للمح وم علي  وإنما مجرد ملحة الحجية و صبا 
 ترجع السلطة التقد ر ة ف  منحة أو عدم منح  للجها  المختصة.

 .ثانيا : بالنسبة للمقرر الصادر عن لجنة تايي  العقوبات

 
 من ق. .  . 3141راجع نص المادة  - 125
الذ  يحدد تش يل  لجنة ت يي  2005/ 17/07المؤر  ف   05/180من المرسوم التن يذ  رقم  15دة راجع نص الما - 126

 .2005لسنة   34العقوطا  وتن يمها وسير ا  الجر دة الرسمية رقم  
 . 05/181من المرسوم التن يذ  رقم  16راجع نص المادة  - 127
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مجرد باعتبار أن مقررا  لجنة ت يي  العقوطا   ير ملزمة لو  ر العد   ول ونها  
ذراء استشار ة إفافة إل  أنها نهائية و  ير قابلة أل   عن  فان ذل  ا يطرح أ  إش ا  

 ف  مسالة الطعن ف  مقرراتها.

ليس ن سها الت   05/  04ف  األرير ا ي وتنا أن نقو  أن البحد الساب  ف  فوء القانون 
م لجنة الترتيب    يد كان البحت الساب  من مها 72/02كانت موجودة ف  نل األمر 

والت د ب ر م أنها ا تتمتع ب   سلطة تقر ر ة ف  منا اافراج المشروط  إفافة إل  أن  
أرائها استشار ة وتخضع لتعليما  اادارة المركز ة  إفافة إل  ذل  فان ارتصالا   ذا 
 اللجنة ت ل محدودة بالن ر إل  إم انيتها ف  ااتصا  بالمح وم عليهم   ومن  يد الوقت

ولذل  فان المشرن فضل  128ال  م تخصيص  لهذا المهمة من قبل كل عضو من أعضائها
و سنا ما فعل ن ر لعدم استق ليتها   األمر الذ   05/04إلغاء ا بموجب القانون رقم 

يضي  من مجا  ارتصالها ف  مجا  الع ج العقاب  بص ة عامة  وف  مجا  اافراج 
 المشروط بص ة رالة.

  مرحلة صد ر قرار اإلفراج المشر ط: ال الثالمطلب 

من أ م المشاكل القانونية الت   د ر ا قرار اافراج المشروط تحد د السلطة المختصة  
بإلدار  ذا القرار  وا تتج  التشر عا  ف   ذا الصدد اتجا ا وا د  و رجع الخ ف ف  

كان  72/  02ف  نل األمر الواقع إل   بيعة اافراج المشروط ف   التشر ع الجزائر  و 
قرار اافراج المشروط  تخذ من و  ر العد    يت كان يستحوذ عل  كل السلطة التقر ر ة 
فيما  تعل  بن ام اافراج المشروط   وطالتال  كانت  ذا المركز ة الم ر ة ف  اتخاذ القرار 

  يجب أن  تسم تعي  إعادة الت  يل ااجتماع  وتحد من فاعليت  وتقض  عل  المرونة الت 
  ر م أن  لم ي ن  نار ما  برر كل أش ا   ذا المركز ة مع 129بها ن ام اافراج المشروط

 
ف  سياسة إعادة الت  يل ااجتماع  ف  التشر ع  اشور ) عبد الح يظ(   دور قاف  تطبي  األ  ام الجزائية  -128

 .  186الجزائر    ص
 . 155المرجع ن س    ص  - 129
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وجود مؤسسة قاف  تطبي  العقوطا  الت  تتوفر عل  قس  ا يستهان ب  من الخبرة ف  
قد  05/04مجا  اافراج المشروط ونتيجة لهذا   فان المشرن الجزائر  بموجب القانون 

   يت رو  قاف  تطبي   72/  02موق   الذ  كان سائدا ف  نل األمر  تراجع عن
العقوطا  سلطة اتخاذ قرار اافراج المشروط )ال رن األو  (   بجانب و  ر العد  كل من 

 ارتصاا )ال رن ال ان  (
 اختصاص قاضي تطبيق العقوبات في اتخاذ قرار اإلفراج المشر ط  ; الفرع ا  ل

طبي  العقوطا  مجرد سلطة اقتراح ألبا بموجب القانون تن يم بعد أن كان قاف  ت 
سلطة قرار و المؤسسة ال انية للدفان ااجتماع  السا رة عل  تطبي   05/  04السجون رقم 

العقوطا  السالبة للحر ة والعقوطا  البد لة عند ااقتضاء وعل  فمان التطبي  السليم لتدابير 
 130تقر ر العقوطة

ن األساس  للقضاة  ذا المؤسسة فجعلها منصبا نوعيا ألليا ف  جها  وقد دعم القانو  
   يت يعين قاف  تطبي  العقوطا   131القضاء بعد أن كان ساب  الت لي  بمهمة فحسب

من بين القضاة المصن ين ف  رتب المجلس القضائ  وذل  بعد استشارة المجلس األعل  
للقضاء   كما يعين قاف  تطبي  العقوطا  است ناء ف   الة شغور منصب رئيس اللجنة أو 

 نتدب  صو  مانع ل  من قبل رئيس المجلس القضائ  بناء عل   لب النائب العام إذ 
( أشهر  مع 03قاش من بين اللذ ن تتوفر في  الشروط المطلوطة لمدة ا تتجاو     ة )

  وقد كانت  ر قة تعيين 132إرطار مصالا اادارة المركز ة المختصة بو ارة العد  بذل  
قاش تطبي  العقوطا  عرفة انتقادا  عد دة  ن را ألنها تجعل  يخضع لو  ر العد  

الرئيس   إفافة إل  أنها تجعل  ف  مركز قضاة النيابة العامة . ونجد رضون المرؤو  إل  

 
 من ق. . . 23راجع نص المادة  - 130
 اشور عبد الح يظ   دور قاف  تطبي  األ  ام الجزائية ف  سياسة إعادة الت  يل ااجتماع  ف  التشر ع الجزائر  - 131

 .  152  ص 
الذ  يحدد تش يلة لجنة   2005/ 17/05المؤر  ف  05/180من المرسوم التن يذ  رقم  4المادة راجع نص  - 132

 .  2005لسنة  34العقوطا  وكي يا  سير ا الجر دة الرسمية رقم 
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ألبا قاف  تطبي   1972أن الوفع مختل  ف  التشر ع ال رنس   ين أن  ومنذ سنة
 .133العقوطا  يعين بموجب مرسوم رئاس  بعد أرذ رأ  المجلس األعل  للقضاء

ي  العقوطا  ف  منا منا ل  ية واسعة لقاف  تطب  05/04ر م أن القانون رقم  
اافراج المشروط بعد ارذ رأ  لجنة تطبي  العقوطا  إا أن  وفع شر ا لذل   تعل  بالمدة 

 ( شهرا .24المتبقية من العقوطة المح وم بها    يت يجب أن ا تتجاو  أرطعة وعشر ن )

 اختصاص  زير العدل في اتخاذ قرار اإلفراج المشر ط  : الفرع ال اني

النقد الموج  ل  رة مركز ة منا اافراج المشروط   فان المشرن لم يستغن بالر م من  
ل ن ادرل نوعا من المرونة عليها  يت  2005عنها ا ر تعد ل قانون تن يم السجون سنة 

 تضا أن و  ر العد  يختص  05/04من القانون رقم  142و  148من ر   المادتين 
لمدة المتبقية من العقوطة أك ر من أرطعة وعشر ن بمنا اافراج المشروط ف   الة إذا كان ا

)ال قرة األول (  وف   الة ما إذا  135( شهرا ف  الحاا  المنصوص عليها ف  المادة 24)
 ال قرة ال انية(. )كان المحبو   الت  الصحية تحو  دون بقائ  ف  المؤسسة العقابية

 بته أربعة  عشرين شهرا حالة المحبوس المتبقي عن انقضاء عقو  : الفقرة ا  لى

 تعل  األمر  نا بحالة المحبو  الذ  يست يد من اافراج المشروط دون شرط فترة  
والذ   بلغ السلطا   05/04من القانون رقم  134اارتبار المنصوص عليها ف  المادة 

المختصة عن  ادء رطير قبل وقوع  من ش ن  المسا  ب من المؤسسة العقابية   أو يقدم 
 معلوما  للتعرف عن مد ر ة.

ن هم أن المشرن قد أقص  قلة المحبوسين  142فإذا ت حصنا بدقة مضمون المادة  
الذ ن بق  عن انقضاء عقوطتهم أرطعة وعشر ن شهرا من ااست ادة من اافراج المشروط  
بحيد ي هم من ليا ة النص أن المشرن أوق  ذل  شرط متزن و و توافر الحاا  

 
 من ق.إ. ج.ف.  709/1راجع نص المادة  - 133
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  أ  تبليغ المحبو  السلطا  المختصة عن  اد   135ليها ف  المادة المنصوص ع
 رطير قبل وقوع  أو تقديم معلوما  عل  منبر  .

ومن  م   ار التساؤ  عن الجهة المختصة بالبت ف   لب اافراج المشروط عن   
( شهرا  ا  عدم 24المحبو  الباق  عن انقضاء مدة عقوطت  أك ر من أرطعة وعشر ن )

 ق 135توافر الحاا  المنصوص عليها ف  المادة 

ب   لذا فالغالب أن نية المشرن تتج  نحو ارتصاص و  ر العد  بالبت ف   ذا الطل 
وذل  عل  النحو التال  :  يصدر و  ر  142من المستحسن إعادة ليا ة نص المادة 

العد     افظ األرتام   مقرر اافراج المشروط عن المحبو  الباق  عل  القضاء عقوطت  
من  135( شهرا وف  الحاا  المنصوص عليها ف  المادة 24أك ر من أرطعة وعشر ن )

  ذا القانون «

 

 

 اإلفراج عن المحبوس  سباب صحية   : ة ال انيةالفقر 

 تعل  األمر ف   ذا الحالة بالمحلو  المصاب بمرش رطير أو إعاقة دائمة تتناف   
مع بقائ  ف  الحبس   من ش نها أن تؤ ر سلبا وطص ة مستمرة ومتزا دة عل   الت  الصحية 

 134دون مراعاة أ  ام المادة والبدنية والن سية   الذ  يست يد من ن ام اافراج المشروط 
والمتعلقة ب ترة اارتبار   ولعل الجانب اانسان   و الذ  دفع  05/  04من القانون رقم 

 بالمشرن إل  است ناء  ذا ال  ة من فترة اارتيار.

  05/04أريرا يم ن القو  أن اآليا  الت  اعتمد ا المشرن بموجب القانون رقم  
والت  تقوم عل  تو  ع اارتصاص بين و  ر العد  وقاف  تطبي   التقر ر اافراج المشروط

العقوطا  ا تزا   د  ة العهد    ت  يم ن تقييم مدق نجاعتها ف  تطو ر ن ام اافراج 
المشروط وتحقي  أ داف  رالة ف  التقليل من نسبة العود إل  ااجرام  إا أن المعطيا  
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ع الن ام اافراج المشروط    يد بلغ العدد ااجمال  المتوافرة لد نا  اليا ت يد بتطبي  واس
  محبو  2008 13/7/8017إل  2005للمست يد ن من اافراج المشروط ابتداء من جوان 

محبو  وطلغ عدد  943   2005وطلغ عدد المست يد ن ر   السداس  ال ان  لسنة 
 ن ر   سنة محبو  كما بلغ عدد المست يد 2964:  2006المست يد ن ر   السنة 

 بلغ عدد المست يد ن  2008محبو    أما ر   السداس  األو  من سنة  2711:  2007
 محبو . 1399من اافراج المشروط 

 المبحث ال الث:انتهاء اإلفراج المشر ط
 نته  اافراج المشروط ب  د السببين  إما انقضاء فترة اافراج المشروط دون إلغاء  

شروط إل  إفراج نهائ  وإما بإلغاء اافراج المشروط نتيجة إر    يت  تحو  اافراج الم
الم رج عن  بالتزاما  الم روفة علي  مما يعن  عودت  إل  المؤسسة العقابية وسوف نتناو  

اللذ ن يم ن أن  نهيا اافراج المشروط أولهما  تعل  بانتهاء مدة اافراج  السببينفيما  ل  
 انيهما  تعل  بإلغاء اافراج المشروط )المطلب ال ان (و   (المشروط )المطلب األو 

 انتهاء مدة اإلفراج المشر ط : المطلب ا  ل

قدمنا فيما سب  أن   ين تنقض  المدة المحددة ف  قرار اافراج دون إلغاء    تحو   
العقابية من اافراج المشروط إل  إفراج نهائ   وا يجو  إعادة الم رج عن  إل  المؤسسة 

جد د لين ذ المدة المتبقية من العقوطة المح وم بها   ت  ولو تبت أن الم رج عن  قد عاد إل  
 سلوك  السيئ بعد انقضاء  ذا ال ترة.

 ول ن ذل    ير عدة تساؤا  تتم ل فيما  ل : 

 ن .•  ل انقضاء مدة العقوطة الباقية يستلزم انتهاء االتزاما  الم روفة عل  الم رج ع 

 • و ل  ترتب عل  القضاء  ذا المدة اعتبار   م اادانة ك ن لم ي نق 

• وأريرا  ل العقوطة تعتبر منقضية من تار   اافراج المشروط أم تار   تحول  إل  إفراج 
 نهائ ق
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وعل  فوء ذل  سنحاو  ااجابة عل   ذا التساؤا  من ر   التعرش إل  ا ر  
انقضاء مدة العقوطة المتبقية عل  االتزاما  الم روفة عل  الم رج عن  )ال رن األو (  وال  
وفع المح وم علي  ف   الة انقضاء فترة اافراج دون إلغاء اافراج المشروط )ال رن 

 إل  تار   انقضاء العقوطة )القرن ال الد(. ال ان (  وأريرا نتطرق 

 اثر انقضاء مدة العقوبة المتبقية على االلتزامات المفر ضة على المفرج عنه  : الفرع ا  ل

ارتل ت التشر عا  العقابية فيما يخص أ ر انقضاء مدة العقوطة المتبقية عل   
إذا انقضت المدة المتبقية  االتزاما  الم روفة عل  الم رج عن    يت ذ ب اتجاا إل  أن 

من العقوطة المح وم بها  تنته  بالتال  االتزاما  الم روفة عل  الم رج عن   إذ لم يعد 
 نار دان ل رش االتزاما  عل  الم رج عن ( و ذا ااتجاا يعرف بااتجاا التقليد  أما 

  134ع الم رج عن ااتجاا ال ان  والذ  يعرف بااتجاا الحد د فقد ذ ب إل  جوا  أن يخض
 شر يا ل لتزاما  والتدابير إل  ما بعد تار   اانقضاء الطبيع  للعقوطة .

ول ن ما ن     بالنسبة للتشر ع الجزائر  ان  تبن  ما جاء ب  ااتجاا التقليد  وذل   
من ق. .   يد نصت عل  أن  إذا لم تنقطع مدة  3/ 146ما نستش   من ر   المادة 

ط عند انقضاء اآجا  المذكورة اعتبر المح وم علي  م رجا عن  نهائيا منذ اافراج المشرو 
 تار   تسر حة المشروط«.

رالة مع  الحد دما يم ن قول  أن المشرن الجزائر  كان علي  أن تبن  ااتجاا  
وجود األجهزة والهي ا  الت  تت  ل بالم رج عن  شر يا كما فعل المشرن ال رنس  الذ  تبن  

وجسد ف رة جوا  أن يخضع الم رج عن  التدابير المساعدة والمراقبة إل  ما  الحد دااتجاا 
 بعد تار   انقضاء الطبيع  للعقوطة بما ا  ز د عن السنة  وتحسب  ذا السنة من تار  

وف   ذا الحالة ا ي ون اافراج نهائيا ر   فترة   135انتهاء تدابير المساعدة ااجبار ة 

 
عل  أن  إذا لم  لغ  اافراج   من قانون تن يم السجون  يد نصت 61و و ما اتج  إلي  المشرن المصر  ف  المادة  - 134

 المشروط ف  التار   الذ  كان مقررا انتهاء العقوطة المح وم بها ألبا اافراج نهائيا.
 . 239ان ر الغر ب )محمد عبيد(  المرجع الساب    ص  - 135
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اافراج بل يجو  إلغاءا  ت  بعد تار   انقضاء العقوطة المحددة الح م القضائ   و جو  أن 
ا  لزم الم رج عن  بتن يذ القدر الباق  من العقوطة المح وم بها  ت  تار   اافراج النهائ  إذ

 أمض   ذا العقوطة دون انقطان ف  المؤسسة العقابية 

إن جوا  إ الة مدة اارتبار إل  ما بعد تار   انقضاء العقوطة وجوا  أن  لغ   
اافراج المشروط ر    ذا المدة  تبدو فوائدا ف   الة العقوطا  قصيرة المدة  وف   الة 

لة كما  تيا معاقبة اار   بتدابير اافراج ل ترة قصيرة قبل انقضاء عقوطة قد ت ون  و  
 المساعدة والمراقبة الت  يستمر الم رج عن  ف  الخضون لها بعد انتهاء مدة العقوطة.

وف  الواقع أن تحد د فترة اافراج عل  نحو مرن  و أمر متطلب لز ادة فعالية  
أ جية الح م المعاملة التهذ بية  وطالر م من أن تحد د  ذا ال ترة  تضمن مساسا بمبدأ 

الجنائ  إا أن  من نا ية أررق ا  تضمن أ  اعتداء عل  الحر ة ال ردية ان للمح وم  
علي  الح  ف  رفع اافراج المشروط بالن ر إل  االتزاما  الت   تضمنها ليطلب تمضية 
عقوطت  بال امل ف  المؤسسة العقابية  فض  عن الحرص عل  وفع  د أقص  لهذا المدة 

ي ل الم رج عن  رافعا لقيود ت يل  ر ت  ر   وقت  ير محدود  وذل  فمانة   ت  ا
 أساسية لحماية الحر ة ال ردية.

  ضع المحكوم عليه في حالة انقضاء فترة اإلفراج د ن إلغاء اإلفراج المشر ط:  الفرع ال اني
عدم  تذ ب  البية التشر عا  إل   صر ذ ار فترة اافراج دون إلغاء اايقاف  ف  

جوا  التن يذ عل  الم رج عن  من جد د بالمدة المتبقية من العقوطة  مما يعن  إع اء الم رج 
عن  من االتزام بتن يذ المدة المتبقية من العقوطة ول ن ي ل   م اادانة قائما ب ل ما  ترتب 

ج  عل  ذل  من ذ ار  ومن  مة ا يعير وفع الم رج عن  شر يا بعد انقضاء فترة اافرا
المشروط کرفع من  صل عل  رد اعتبارا  وعل  ذل  ا  رفع الح م من لحي ة سوابق  
العدلية وطالتال  فان  يعتبر عائد إذا ارت ب جر مة  انية و و ن س الوفع بالنسبة للتشر ع 
الجزائر    يت ترسل بطاقا  التعد ل المحررة بصحي ة السواب  القضائية إل  مد رو 

 

-LAVEILLE (B) ,LAMEYRE (X) op.cit,P279. 
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سا  إعادة الترطية إذا تعل  األمر بتوار   اافراج المشروط والمصلحة ومراقبو ورؤساء مؤس
  وعلي  ا 136المختصة باادارة العامة بو ارة العد  بشان قرارا  إلغاء اافراج المشروط

 من مل  لحي ة السواب  القضائية 01تحسب لحي ة القسيمة رقم 
 الفرع ال الث: تاريخ انقضاء العقوبة

 137من تار   اافراج المشروط وليس النهائ  المقضيةاعتبر المشرن الجزائر  العقوطة  
مسا را بذل  المشرن ال رنس  الذ  اعتبر ان     متبنيا بذل  الم هوم الحد د لافراج المشروط

ف   الة الت  يسل  فيها الم رج عن  سلوكا  سنا  ت  نهاية المدة المحددة بالقرار  تعتبر 
العقوطة قد انتهت من تار   اافراج المشروط وطعد انقضاء مدة اافراج المشروط يجب أن 

 .138 ذكر تار   اافراج المشروط كتار   انقضاء العقوطة وليس  وم انتهاء   م اادانة

أما المشرن المصر  فقد تبن  ف رة أن العقوطة تعتبر منقضية من تار   اافراج  
 .139من قانون تن يم السجون المصر ة 61و ما نصت علي  المادة النهائ  دون الشر   و 

وما يم ن قول  بالنسبة لموق  المشرن الجزائر  ا ر لدور قانون تن يم السجون رقم  
أن  محاولة لضمان نجاح سياسة إعادة اادماج ااجتماع  من ر    ذا القاعدة  05/  04

 الت  تعتبر امتيا  بالنسبة للم رج عن  شر يا.

 المطلب ال اني: إلغاء اإلفراج المشر ط

الحر ة المقيدة بشروط ليست إجراءا نهائيا  فإذا ما رال  الم رج عن  االتزاما    
الم روفة علي  ر   فترة اافراج المشروط يجو  إلغاؤا و عاد الم رج عن  إل  المؤسسة 

 .140العقابية ليمض  العقوطة المح وم بها عليها

 
 من ق.اج. 627راجع نص المادة  - 136
 من ق. . . 461/3راجع نص المادة  - 137
 من ق. إج.ف.  3/   733و  و ما نصت علي  المادة   - 138
 . 108   107إبرا يم )مد ت محمد عبد العز ز(   المرجع الساب    ص    - 139
 اشور ) عبد الح يظ (    رق الع ج العقاب  ف  التشر ع الجزائر    المجلة الجزائر ة للعلوم القانونية و  - 140

 .  584السياسية   ص ااقتصادية و 
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ال  سي   لن ام اافراج المشروط كان االغاء  و الجزاء التقليد  وف  نل الم هوم  
اار   الم رج عن  باالتزاما  الم روفة علي  وان كانت قرارا  اافراج المشروط ذنذار لم 
ت ن مقرونة بالتزاما  رالة لذل  كان قرار االغاء قليل الصدور ولم ي ن  هدف إا لحماية 

 األمن العام.

ر أف ار الدفان ااجتماع  الجد د  تغير  الن رة إل  اار   المبرر وتحت ت  ي 
الغاء اافراج المشروط   يت ذ ب ا د أنصار الدفان ااجتماع  الجد د إل  أن  ليس كل 

 بت  أإر   مبررا الغاء اافراج المشروط  إذا كان الم رج عن  قد سل  سلوكا سي ا فقد 
ت اء علت   و قتض  ذل   اجة المح وم علي  لمعاملة جد دة بذل  عدم جدارت  باافراج ان

وا يعن  ذل  بالضرورة رضوع  لذا  المعاملة العقابية الت  كان يخضع لها قبل اافراج   
وإنما يجب أن  ؤرذ ف  ااعتبار ت  ير ال ترة الت  أمضا ا الم رج عن  ر   فترة اارتبار  

 .141املة األك ر م ئمة والت  يجب مباشرتها  ين ذبحيد ت ون    األسا  ف  تحد د المع

وقد تبنت ك يرا من التشر عا  الحد  ة  ذا األف ار ومنها المشرن الجزائر   يت نص  
من قانون تن يم السجون وإعادة اادماج ااجتماع  للمحبوسين عل  إلغاء  147ف  المادة 

إجراءات  )ال رن ال ان (  وكذل  اآ ار اافراج المشروط  مبينا أسباب إلغاءا )ال رن األو ( و 
 المترتبة عل  إلغاءا )ال رن ال الد(.

 أسباب إلغاء اإلفراج المشر ط  : الفرع ا  ل

 147 دد قانون تن يم السجون وإعادة اادماج ااجتماع  للمحبوسين ف  مادت   
الم رج عن    يت أسباب إلغاء اافراج المشروط عل  نحو مرن يسما بتقد ر لشخصية 

يقرر االغاء كجزاء ارت اب الم رج عن  جر مة جد دة ر   فترة اافراج المشروط ال قرة 
األول ( أو كجزاء لار   بالشروط الم روفة عل  الم رج عن  )ال قرة ال انية( وأفاف 

إر   و تم ل ف   05/04المشرن سببا  ال ا ا ر تعد ل قانون تن يم السجون بموجب القانون 
 الم رج عن  باألمن والن ام العام ف  المجتمع )ال قرة ال ال ة(.

 
 . 139اقة  بدر الد ن    المرجع الساب   ص مع - 141
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 صد ر حكم جديد باإلدانة  : الفقرة ا  لى

من قانون تن يم السجون فان  يجو  لقاف  تطبي  العقوطا  أو  147 سب المادة  
جد د الو  ر العد   سب الحالة إلغاء مقرر اافراج المشروط وذل  ف   الة لدور   م 

باادانة  بمعن  أن يصدر   م قضائ  جد د يقض  بإدانة المست يد من اافراج المشروط 
بإ دق الجرائم المنصوص عليها قانونا  ت  ولو كانت اادانة لمجرد المخال ة ول ن المشرن 
الجزائر  لم يحدد بدقة نون الح م الجد د باادانة فهل ي    مجرد المخال ة أم الح م الجد د 

ب أن ي ون ف  جنحة أو جنايةق فمن  ير المعقو  إلغاء قرار اافراج المشروط لمجرد يج 
 ارت اب م    ادء مرورق

  ادة عل  ذل  فان المشرن لم يحدد فيما إذا كان   م اادانة  نبغ  أن ي ون نهائيا  
غاء اافراج أم اق لذل  فإننا نرق أن  من الضرور  أن ي ون الح م نهائيا ذل  أن  إذا كان إل

المشروط بناء عل    م ابتدائ  فان  ذا وطدون ش  يعتبر مساسا بحقوق الدفان وقر نة 
  البراءة.  

إفافة إل  ذل  فان عدم األرذ بعين ااعتبار سوء السلور كسبب الغاء اافراج المشروط 
برا يعد كخطوة  امة ف  مصلحة الم رج عن  شر يا   يت السلور السيئ يم ن أن ي ون عا

 وليس كح م اادانة الذ  ي ون بناء عل  ارت اب فعل مجرم قانونا.

 04/ 05من قانون   145الفقرة ال انية :اإلخالل بالشر ط المنصوص عليها في المادة 

من قتل فان أ  إر   أو مخال ة من الم رج عن  للشروط  147 بقا للمادة  
روط  ترتب عليها إلغاء اافراج واالتزاما  الم روفة علي  بموجب مقرر اافراج المش

 المشروط.

ونشير إل  أن إلغاء مقرر اافراج المشروط ا يصدر اليا بمجرد  ذر  الحاا    
المذكورة  وإنما  و    رول  القانون للجهة المختصة بإلدار المقرر قد يستعمل  وقد يمتنع 



94 
 

لتزاما  و و ما تستش   من بمعن  أن لها السلطة التقد ر ة ف  ت يي  اار   بالشروط واا
 .147ر   ليغة الجوا  الواردة ف  المادة 

و م ن أن ي ون اار   باالتزاما  الم روفة ا يش ل رطرا عل  المجتمع بل  
ي ون مجرد مخال ة بسيطة  ولذل  أول  المؤتمر ال ان  لرمم المتحدة بان تراع  

مشروط لمجرد ارت اب الم رج عن  مخال ة التشر عا  العقابية مسالة عدم إلغاء اافراج ال
 .142للواجبا  الم روفة علي  بل من األفضل توجي  إنذار أو إ الة فترة اارتيار

 الفقرة ال ال ة: المساس با من  النظام العام في المجتمع

 04ف  إ ار إل ح المن ومة العقابية بتعد ل قانون تن يم السجون بموجب القانون  
استحدء المشرن  الة المسا  باألمن والن ام العام كسبب من أسباب إلغاء اافراج   05 /

المتضمن قانون تن يم السجون وإعادة  72/02المشروط والت  لم ت ن موجودة ف  األمر رقم 
 ترطية المساجين.

من ق. . سل  يت إذا ولل إل  علم و  ر العد   161وقد نصت عل   ذا الحالة المادة 
قاف  تطبي  العقوطا  يمنا اافراج المشروط  ؤ ر سلبا عل  األمن أو الن ام أن مقرر 

(  وما  30)    ون العام  فل  أن يعرش األمر عل  لجنة ت يي  العقوطا  ف  أجل أقصاا 
وف   الة إلغاء المقرر يعاد المح وم علي  المست يد من اافراج المشروط إل  ن س المؤسسة 

 قوطت  .العقابية لقضاء باق  ع

مع بقية األسباب وذل  ن را  147والم  ظ أن  ذا السبب  ير وارد ف  المادة  
لخصوليت   فمجرد المسا  باألمن العام  تدرل و  ر العد  دون انت ار لدور  کم 

 اادانة

 تضا مما سب  أن  ر م تحد د األسباب الت  يجو  فيها إلغاء اافراج المشروط إا  
فان االغاء ا  رتهن بمجرد تحقي  أ د أسباب   وإنما  تعين تقد ر دالة ان  من نا ية أررق 

 
   1999بهنام رمسيس  أبو عامر محمد  ک   علم ااجرام والعقاب  منش ة المعارف دون رقم الطبعة  ااس ندر ة    - 142
 162ص 
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 ذا السبب عل   اجة الم رج عن  إل  المؤسسة العقابية باعتبار أن ذل  يعد مر لة 
 فرور ة لت  يل .

 
 الفرع ال اني: إجراءات إلغاء اإلفراج المشر ط 

من  147وافحة من ر   المادة ر م أن إجراءا  إلغاء اافراج المشروط تبدو  
ق. .  إا أن النقاش  بق  قائما  و  السلطة القائمة بإلدارا )ال قرة األول (  مما  دفعنا 
بالحد د إل  ما تتج  إلي  التشر عا  فيما يخص تخو ل السلطة القضائية اارتصاص 

 و  إم انية الطعن   ول ن  بق  التساؤ  مطرو ا  (بإلغاء اافراج المشروط )ال قرة ال انية
 ف  قرار االغاء سواء ف  التشر ع الجزائر  أو التشر عا  العقابية األررق )ال قرة ال ال ة(.

 سلطة اإللغاء : الفقرة ا  لى

لقد  سم المشرن الجزائر  مس لة السلطة المختصة بإلغاء مقرر اافراج المشروط من  
ت ون السلطة المانحة لافراج المشروط من ق. .  بحيد  147ر   ما ورد ف  المادة 

 .143   ذاتها السلطة الت   رجع لها التقد ر ف  إلغاء مقرر اافراج المشروط

أن ارتصاص منا اافراج المشروط يعود إما لقاف  تطبي  العقوطا  أو و  ر  د ي  
ذا كان العد   سب الحالة  فان  تبعا لذل  فان سلطة االغاء تعود لقاف  تطبي  العقوطا  إ

 و المانا لافراج المشروط وتعود لو  ر العد  إذا كان  و من الدر قرار اافراج  
 144المشروط

 147ف    الة إلغاء مقرر اافراج المشروط لسبب من األسباب المذكورة ف  المادة  
من ق. .    بلغ مقرر االغاء الصادر سواء عن قاف  تطبي  العقوطا  أو تعلن لجنة 

 
 . 185د دو سا  ) م  ( المرجع الساب    ص   - 143
المصر  رو  مد ر عام السجون اارتصاص بإلغاء اافراج المشروط  بقا و عل  الع س من ذل  فان القانون  - 144

 من قانون تن يم السجون المصر . 59لنص المادة 
 .  106محمد إبرا يم )مد ت عبد العز ز(  المرجع الساب   ص  -
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من ق. .     أو عن و  ر العد   سب الحالة إل   161ا   بقا للمادة ت يي  العقوط 
المست يد الذ   تعين علي  االتحاق تلقائيا بالمؤسسة العقابية الت  يقض  بها عقوطت   وف  
 الة عدم التحاق   رسل قاف  تطبي  العقوطا  نسخة من المقرر إل  النيابة العامة الت  

 قامت  لتن يذا بالقوة العموميةيقع بدائرة ارتصالها م ان إ

إن تخو ل سلطة إلغاء اافراج إل  ذا  السلطة المانحة لافراج المشروط يجد تبر را  
ل  ف  أن  ذا السلطة ي ترش فيها أنها تمل  المعلوما  الت  تتيا لها تقد ر سلور الم رج 

 اء اافراج المشروط .عن  وما إذا كانت المصلحة ااجتماعية وت  يل الم رج عن  تبرران إلغ

كما أن  ذا السلطة تستطلع رأ   ي ا  معينة قبل إلدار قرار ا مما يسهل الولو   
إل  تقد ر سليم لم ئمة إلغاء اافراج المشروط ذل  ألن  ذا السلطة ليس لها المعرفة 
المباشرة بشخصية الم رج عن   فه  ا تتعامل إا من ر   مل ا  رالة فيما يخص و  ر 

 لعد   فلن ت ون بالتال  عل  دراية كافية بما يطرأ عن  من تطور.ا

إفافة إل  ذل  يجب أن يحاط إلغاء اافراج المشروط بضمانا  ت  ل عدم المسا   
بالوفع القانون  للم رج عن   إا عن  ر   سلطة محل  قة ف  المحاف ة عل  الحر ا  

شروط ا  رتهن بمجرد تحق  أ د األسباب ال ردية  ومن نا ية أررق فان إلغاء اافراج الم
وإنما  تعين تقد ر دالة  ذا السبب عل   اجة الم رج عن  إل  تطبي  فعل  األساليب 
المعاملة ف  الوس  المغل    و ذا ااعتبارا  تقتض  تخو ل سلطة إلغاء اافراج المشروط 

د ر م ئمة االغاء  فقد  رق للسلطة القضائية وان ي ون لها السلطة التقد ر ة ال املة ف  تق
قاف  تطبي  العقوطا  أو و  ر العد  ف  فوء ما  رسل إليهم من تقار ر بشان سلور 
الم رج عن  رفع االغاء عل  الر م من توافر أسباب  و  ت وا بتعد ل االتزاما  الم روفة 

 هدف إلي   أو إفافة التزاما  جد دة لم ت ن م روفة من قبل  ت  تت   و الت  وتحق  ما
اافراج المشروط من ت  يل الم رج عن  اجتماعيا  أما إذا لم تنجا تدابير المساعدة والمراقبة  
ف  تحقي   ذا الهدف فلقاف  تطبي  العقوطا  أو و  ر العد  السلطة التقد ر ة ف  إلغاء 

 اافراج المشروط.
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بإلغاء وقد  رلت بعع التشر عا  عل  تخو ل السلطة القضائية اارتصاص  
دون أن ننس  التشر ع ال رنس  الذ  يعتبر  145اافراج المشروط كالقانون األلمان  وااسبان 

الرائد األو  ف   ذا المجا  والذ  رو  إفافة إل  أ داف تطبي  العقوطا     إلدار أمر 
بالقبع المؤقت عل  الم رج عن  ف  الوقت الذ   بدو في  أن رطورة تصرفات  تجعل من 

 إعادت  إل  المؤسسة العقابية مباشرة الضرور  

واستنادا إل  ما ذكرناا سابقا  يم ننا القو  ان  من األفضل إسناد سلطة إلغاء مقرر اافراج 
المشروط إل  السلطة القضائية فحسب متم لة إما ف  قاف  تطبي  العقوطا  ن را لقرط  من 

ارجية م   أو مم لة ف   ي ة الم رج عن  من ر   التقار ر الت  تصل  من المصالا الخ 
 قضائية تت ون من عدد من عدد من القضاة

 مدى إمكانية الطعن في قرار اإللغاء : الفقرة ال انية

األلل أن قرار إلغاء اافراج المشروط ي ون منتجا لجميع ذ ارا بمجرد لدورا  إا ان      
ق و ل يجو  للجهة  عن في من نا ية أررق   ار التساؤ   و  مدق قابلية  ذا القرار للط

 مصدرة قرار إلغاء اافراج المشروط سحب  وإلغاءا بمعرفتهاق

المتعل  بتن يم السجون وإعادة اادماج ااجتماع   05/  04بالرجون إل  قانون اف    
للمحبوسين ن  ظ أن موق  المشرن الجزائر   ير وافا   يد التزام الس و  إ اء  ذا 

 ااجراء.

المشرن لم يحدد  بيعة القرارا  الصادرة عن قاف  تطبي  العقوطا   ل    كما أن  
قرارا  إدار ة أم قضائية أ  يقبل الطعن بالطر   العاد  أو اادار  مما ا يسما للم رج 

 عن  بالطعن لتدارر ما قد يقع من رط  ف  قرار االغاء.

 
145 Sénat , les documents de travail, série législation comparée, la libération conditionnelle, novembre 2005 

,P14,36,38.39  

 www.sénat.fr : ل  ا  ىض  عق يتىمى -

. 
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الحالة الت  ي ون فيها  والحالة الو يدة الت  كان فيها المشرن وافحا ولر حا     
من  161قرار إلغاء اارراج المشروط لادرا عن لجنة ت يي  العقوطا   بقا للمادة 

 .146ق. .  وت ون مقررا  اللجنة ف   ذا الحالة نهائيا و  ير قابلة أل   عن
أما بالنسبة للمشرن ال رنس  فقد أعط  للم رج عن  شر يا    الطعن ف  قرار إلغاء  

اافراج المشروط أمام مح مة ااست ناف إذا كان القرار لادرا عن قاف  تطبي  العقوطا  
وإما أمام المح مة الو نية لافراج المشروط إذا كان القرار لادرا عن المح مة الجهو ة 

 147لافراج المشروط
 

 آثار قرار إلغاء اإلفراج المشر ط  : الفرع ال الث
شروط أن يعاد الم رج عن  إل  المؤسسة العقابية ليبدأ  ترتب عل  إلغاء اافراج الم 

 من جد د ف  الخضون للعقوطة المح وم بها علي  ف  المؤسسة العقابية.
و  ور التساؤ  ف   ذا الصدد  و  المدة الباقية من العقوطة  فهل يقض  الم رج   

غاء اافراج أم من عن  عند إلغاء اافراج المشروط المدة المتبقية من عقوطت  من تار   إل
تار   منح  اافراج )ال قرة األول (  و ل يم ن أن يست يد المح وم علي  من اافراج 

 المشروط مرة أررق بعد إلغاءا )ال قرة ال انية  و و ما سنتناول  فيما  ل :
 اإلعادة إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية من العقوبة  : الفقرة ا  لى

 ترتب عل  إلغاء اافراج المشروط أن يمض  المح وم علي  ف  المؤسسة العقابية  
العقوطة الت  قد لدر من اجلها اافراج المشروط  واأللل وفقا للم هوم التقليد  لافراج  
المشروط أن يمض  المح وم علي  ف  المؤسسة العقابية كل ال ترة المتبقية من العقوطة و ذا 

بادو القانون العام الخالة ب س  العقود  فاافراج عن المح وم علي  الح م مستمد من م
معل  عل  شرط فاس   و اار   باالتزاما  الم روفة  فإذا تحق  الشرط فس  اافراج 

 
الذ  يحدد تش يلة لجنة   05/2008/ 17المؤر  ف   181/ 05من المرسوم التن يذ  رقم  16راجع نص المادة   - 146

 . 2005سنة   34ت يي  العقوطا  وتن يمها وسير ا  الجر دة الرسمية رقم 
147  -BESANÇON , op.cit.P246 
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ب  ر رجع  وك ن  لم ي ن  و عل  ذال  من الوجهة العقابية أن يعود المح وم علي  إل  ذا  
ي  تار   اافراج عن  شر يا بان يعود إل  تن يذ الوفع القانون  الذ  كان  وفع ف

 148العقوطة
 يت ف  نل  ذا القانون كان المح وم  72/  2وقد أرذ بهذا ااتجاا األمر رقم  

علي  محروم من المدة الت  كان  تمتع فيها باافراج المشروط ف  تحسب ل  عند تحد د المدة 
 المتبقية ل  لقضائها ف  السجن.

تجاا سندا ف  أن  يحدد بطر قة وافحة ومنطقية جزاء سلور المح وم علي   و جد  ذا اا 
 يد ان  ف  تار   اافراج عن  شر يا يحاط علما باالتزاما  الم روفة علي  والجزاء الذ  
يستحق  إذا ما أرل بهذا االتزاما  عمدا  وقد ذ ب بعع مؤ دو  ذا ااتجاا إل  أن 

ن مدة العقوطة قد يصل أ يانا إل  ما يقرب من نهاية عقوطت   إنقاص فترة اافراج المشروط م
 149ف  يشعر الم رج عن  عل  اا  ق بنقل التهد د باالغاء علي 

بما ان  ليس من العد  أن يخضع المح وم علي  لاعادة إل  الحبس مدة مساو ة للقدر 
ذا ما لدر االغاء بعد المتبق  من العقوطة المح وم بها ف  اليوم اافراج المشروط رالة إ

فترة  و لة من اافراج المشروط  فان المشرن الجزائر  أعاد الن ر ف   ذا المدة ف  فوء 
من  المدة الت  قضا ا الم رج عن  ف   147   يت اعتبر ف  المادة 05/04القانون رقم 

 ن ام اافراج المشروط عقوطة مقضية تدرل ف   ساب مدة العقوطة الممضا .
ذ المشرن ال رنس  بهذا ااتجاا قبل المشرن الجزائر  من ر   قانون وقد أر  

من  عل  "إلزام المح وم علي   733/3ااجراءا  الجنائية ال رنس   يد نص ف  المادة 
بتمضية كل أو جزء من مدة العقوطة الت  كان من الواجب تمضيتها ف  تار   اافراج 

ت  يل ااجتماع  إفافة إل  مراعاة الن ام وذل  مراعاة اعتبارا  ال150المشروط عن  «
العام  و عل  ذل  يجو  للجهة المختصة إعادة الم رج عن  إل  المؤسسة العقابية لتمضية 

 
148 - Ibid  ,p.245 . 

 270الغريب حممد عيد، املرجع السابق، ص  - 149
150 LAVEILLE (B) LAMEYRE(X),op.cit p 281 . 
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جزء من عقوطت  المتبقية بهدف الردن  دون أن  نه  اافراج المشروط دون ع ج  و محو 
 العمل والجهود المبذولة من المصالا العقابية.

 
 

 الغائهمدى جواز إعادة منح اإلفراج المشر ط بعد  : انيةالفقرة ال 
إن موق  المشرن الجزائر  فيما  تعل  بمدق جوا  إم انية إعادة ملا اافراج  

المشروط بعد إلغاءا  ير وافا لعدم وجود أ  نص يمنع ذل  عل  األقل من النا ية 
أعيد منا اافراج المشروط مرة  القانونية   أما إذا اتجهنا إل  الواقع العمل  فات   ت  ولو

  انية إل  الم رج عن  والغ  لسبب ما  فان الم رج عن  ا يست يد مرة أررق بهذا اافراج
ل ن بالمقابل فان ك يرا من التشر عا  العقابية قد تبنت مبدأ جوا  ت رار اافراج المشروط إذ 

محتاجا إل  البقاء ف  المؤسسة تبين أن المح وم علي  قد تحسن سلوك  إل   د لم يعد مع  
العقابية   وف   ذا الحالة تع ير المدة المتبقية من العقوطة بعد إلغاء اافراج ك نها مدة 

من  62عقوطة مح وم بها بذاتها تطب  عليها شروط اافراج   وقد نصت عل  ذل  المادة 
ار اافراج مرة   وليس ف   ذا القانون ما يحو  دون ت ر 151قانون تن يم السجون المصر  

 ال ة   ولو أن ذل  بعد اا تما  ف  العقوطة الوا دة  ذا بالنسبة للتشر ع المصر    أما 
بالنسبة للتشر ع ال رنس  فلم  نص عل  جوا  ت رار منا اافراج المشروط للمح وم عليهم 

دون ت رار  اللذ ن كانوا مح  لقرار االغاء   ل ن من النا ية الواقعية   لم  تضمن ما يحو 
 اافراج المشروط 

 
ي رج عن المسجون مرة أررق إذا توافر  شروط اافراج  عل  ان  "يجو  بعد إلغاء اافراج أن  62 يت تنص المادة  - 151

الساب  ااشارة إلي    وف   ذا الحالة تعتبر المدة المتبقية من العقوطة بعد إلغاء اافراج ك نها مدة عقوطة مح وم بها   فإذا  
 . " سنوا  كانت العقوطة المح وم بها    األشغا  الشاقة المؤ دة ف  يجو  اافراج المشروط قبل مض  رمس

 109إبرا يم مد ت محمد عبد العز ز   المرجع الساب    ص  -
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ما يم ن قول  فيما يخص  ذا المسالة أن رفع ت رار منا اافراج المشروط بعد إلغائ  
 تناقع مع الم هوم الحد د لافراج المشروط  بحيد أن ت رار اافراج المشروط يعيد فتا 

 باب األمل أمام المح وم عليهم و دعم عملية إعادة ت  يلهم.
   ظ أن موق  المشرن ال رنس  ي ضل ب  ير عن موق  المشرعين الجزائر  وما  

والمصر   ذل  أن  يغن  عن اتخاذ ااجراءا  ال  مة اقتراح اافراج الجد د   وفض  عن 
ذل  ستحو  دون أن ي ون االغاء من النا ية العملية جزاء  ير قابل للرجون في  و جعل  

 .ت  يل الم رج عن  ف  الوس  الم توحوسيلة أساسية مؤقتة لتسهيل 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

  



102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



103 
 

 : راتمة
 

نخلررررررررص فرررررررر  دراسررررررررتنا أن اافررررررررراج المشررررررررروط يعتبررررررررر مررررررررن أنجررررررررع أن مررررررررة العقابيررررررررة 

ال  قررررة علرررر  تن يررررذ جررررزو مررررن العقوطررررة السررررالبة للحر ررررة  وتبررررين مررررن ررررر   مررررا سررررب  ذكرررررا 

تشررررررجيع المح رررررروم علرررررريهم بعقوطررررررة سررررررالبة للحر ررررررة أن اافررررررراج المشررررررروط  رررررردف منرررررر   ررررررو 

وتحسرررررررين سرررررررلوكهم وعملهرررررررم مرررررررن أجرررررررل إعرررررررادة إدمررررررراجهم فررررررر  المجتمرررررررع  نقرررررررو   رررررررذا ألن 

المشررررررن الجزائرررررر  لرررررم  تطررررررق لم هررررروم اافرررررراج المشرررررروط برررررل تنررررراو  الهررررردف المرجرررررو مرررررن 

  ذا ااجراء.

دور فرررر  وممررررا ا شرررر  فيرررر  أن لافررررراج المشررررروط قيمررررة عقابيررررة  امررررة  لمررررا لرررر  مررررن  

إلررررر ح المسررررراجين مررررررن جهرررررة والتقليرررررل مررررررن نسرررررب الجررررررائم فرررررر  المجتمرررررع  علررررر  اعتبررررررارا 

 فترة انتقالية  تم التدرج فيها من سلب الحر ة إل  تقييد ا  م اافراج النهائ .

وتبرررررر  مميرررررزا   رررررذا الن رررررام فررررر  كونررررر  مجرررررردا بمعنررررر  أنررررر  ا يسرررررت ن  أ  محبرررررو  

اسرررررتوف  الشرررررروط الشررررر لية والموفررررروعية و  بررررر علررررر  أساسررررر  جرمررررر   وعليررررر  فرررررإن كرررررل مح 

 لافراج المشروط يم ن ل  ااست ادة من  ذا الن ام.

وطنررررررراء علررررررر   رررررررذا المميرررررررزا  ا برررررررد مرررررررن ااشرررررررارة إلررررررر  بعرررررررع الم   رررررررا   رررررررو  

 موق  المشرن الجزائر  من  ذا الن ام:   

اسرررررررررتبدا  مصرررررررررطلا "الضرررررررررمانا  الجديرررررررررة ل سرررررررررتقامة" بمصرررررررررطلا " المجهرررررررررودا   ✓

 ل ااجتماع .الجدية للت  ي 
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 تحد د  د األدن  ل ترة اارتبار بالنسبة للعقوطا  قصيرة المدة. ✓

إدراج  رررررررالت  فقررررررردان أو  ررررررربس الرررررررزوج أو الزوجرررررررة وتعرررررررر ع األ  رررررررا  لا مرررررررا   ✓

فرررررمن الحررررراا  الخالرررررة لمرررررنا اافرررررراج المشرررررروط  وتحد رررررد السرررررن التررررر   تنررررراف  

أو بعرررررع  معهرررررا بقررررراء المحبرررررو  فررررر  السرررررجن  مرررررع إع ررررراء  رررررذا ال  رررررا  مرررررن كرررررل

 شروط منا اافراج المشروط.

تخو ررررررل قافرررررر  تطبيرررررر  العقوطررررررا  سررررررلطة تقر ررررررر اافررررررراج المشررررررروط  مررررررع مررررررنا   ✓

إعطررررررراء  بررررررراق  أعضررررررراء لجنرررررررة تطبيررررررر  العقوطرررررررا  لررررررر  ية تقرررررررديم ذراء استشرررررررار ة

المحبررررررو   رررررر  فرررررر  الطعررررررن فرررررر  مقرررررررر اافررررررراج المشررررررروط الصررررررادر عررررررن لجنررررررة 

 تطبي  العقوطا .

لم فررررر  القررررررار السرررررلب  برررررالرفع الصرررررادر مرررررن  ررررررف إعطررررراء المحبرررررو   ررررر  الرررررت  ✓

قافرررررر  تطبيرررررر  العقوطررررررا  أمررررررام لجنررررررة ت ييرررررر  العقوطررررررا   والطعررررررن فيرررررر  إذا كرررررران 

لررررادرا مررررن  رررررف و  ررررر العررررد  أمررررام جهررررا  القضرررراء اادار  م لمررررا اتجهررررت إليرررر  

 التشر عا  المقارنة.

إنشررررراء  ي رررررة قضرررررائية تترررررول  الن رررررر فررررر  الطعرررررون المرفوعرررررة فرررررد قررررررارا  قافررررر   ✓

 تطبي  العقوطا  فيما يخص اافراج المشروط.

إسررررناد سررررلطة إلغرررراء قرررررار اافررررراج المشررررروط إلرررر  قافرررر  تطبيرررر  العقوطررررا  بصرررر ة  ✓

  صر ة  أو بمشاركة  ي ة قضائية مش لة من عدد من القضاء.
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ا يجررررررو  مررررررنا اافررررررراج المشررررررروط للمحبررررررو  مرررررررتين  ألن المشرررررررن كرررررران  امضررررررا  ✓

 ف   ذا المس لة.

مرررررررا سرررررررب  نقرررررررو  أن المشررررررررن كانرررررررت مواكبرررررررا للتشرررررررر عا  الحد  رررررررة فررررررر  ومرررررررن رررررررر        

اافررررررراج المشررررررروط بهرررررردف التقليررررررل مررررررن العنرررررر  والجر مررررررة فرررررر  المجتمررررررع  ل ررررررن ا بررررررد أن 

ي رررررون  نرررررار إجرررررراءا  تدبير رررررة مسررررراعدة فررررر  شرررررت  المجررررراا  مرررررن أجرررررل تضرررررافر الجهرررررود 

 لردن الجر مة.
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 قائمة المصادر  المراجع
 

 المؤلفات باللغة العربية  : 

 
 أ ال: الاتب 
أحسظظظظظن بوسظظظظظقيعة، الظظظظظوجيز يف القظظظظظانون اجلزائظظظظظي العظظظظظام، دا  ثومظظظظظة للبباعظظظظظة والنشظظظظظر والتو يظظظظظع، الببعظظظظظة الرابعظظظظظة   •

 .2014عشر، اجلزائر،  
إسظظظظظظظظواق إبظظظظظظظظراثيم منحظظظظظظظظو ، املظظظظظظظظوجز يف علظظظظظظظظم العقظظظظظظظظا  وامجظظظظظظظظرام، ديظظظظظظظظوان املببوعظظظظظظظظا  اجلامعيظظظظظظظظة، اجلزائظظظظظظظظر،   •

 .2000، 1الببعة 
 .1993، 1آمال عثمان، أصول علمي امجرام والعقا ، دا  النهضة، القاثرة، الببعة   •
عمظظظظظاد حممظظظظظد  بيظظظظظع، فتوظظظظظي توفيظظظظظق ال ظظظظظاعو ة، حممظظظظظد عبظظظظظد الكظظظظظرف الع يظظظظظ ، أصظظظظظول علظظظظظم امجظظظظظرام والعقظظظظظا ،   •

 .2010دا  وائل للنشر ا  دن، الببعة ا وىل، 
ئظظظظظظرة ، د اسظظظظظظة مقا نظظظظظظة دا  الكتظظظظظظا  احلظظظظظظدي ، القظظظظظظاثرة ،  عمظظظظظظر قظظظظظظو ة، السياسظظظظظظة العقابيظظظظظظة يف القظظظظظظانون اجلزا •

 .2009، 1الببعة 
عثمظظظظظان اخلميسظظظظظي، السياسظظظظظة العقابيظظظظظة يف اجلزائظظظظظر علظظظظظى ضظظظظظود املوافيظظظظظق الدوليظظظظظة حلقظظظظظوق امنسظظظظظان، دا  ثومظظظظظة   •

 للبباعة والنشر والتو يع، اجلزائر، دون طبعة، دون سنة نشر.
ة مقا نظظظظظظظظة(، دا  ثومظظظظظظظظة للبباعظظظظظظظظة والنشظظظظظظظظر والتو يظظظظظظظظع،  معظظظظظظظظايف بظظظظظظظظد  الظظظظظظظظدين، نظظظظظظظظظام االفظظظظظظظظرا، املشرو   د اسظظظظظظظظ  •

 .2010اجلزائر،  
أمحظظظظظد عبظظظظظد العزيظظظظظز، احلظظظظظبس قحظظظظظري املظظظظظدة، د اسظظظظظة إححظظظظظائية، اجمللظظظظظة اجلنائيظظظظظة القوميظظظظظة، اجمللظظظظظد التاسظظظظظع، العظظظظظدد   •

 .1966ا ول، 
،دون  قلي ظظظظظظة منظظظظظظري حلمظظظظظظي، تن يظظظظظظذ ا حكظظظظظظام اجلنائيظظظظظظة ومشظظظظظظكلتها العمليظظظظظظة، املكتبظظظظظظة القانونيظظظظظظة ببظظظظظظا  اخللظظظظظظق   •

 .1994 قم الببعة ، القاثرة، 
العظظظظظظظظال حممظظظظظظظظد شظظظظظظظظالل، طوالبظظظظظظظظه علظظظظظظظظي حسظظظظظظظظن، علظظظظظظظظم امجظظظظظظظظرام و العقظظظظظظظظا ، دا  املسظظظظظظظظرية للنشظظظظظظظظر والتو يظظظظظظظظع   •

 .1998والحياعة، الببعة ا وىل، عمان، ا  دن ،
 .  2005أوثايبية عبد هللا ، شرح قانون امجرادا  اجلزائية ، دا  ثومة ، بدون  قم الببعة،  •
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قلي ظظظظظظظظة مثظظظظظظظظري حلمظظظظظظظظي، تن يظظظظظظظظذ ا حكظظظظظظظظام اجلنائيظظظظظظظظة ومشظظظظظظظظكالته العمليظظظظظظظظة، املكتبظظظظظظظظة القانونيظظظظظظظظة ببظظظظظظظظا  اخللظظظظظظظظق،   •
 .  1994القاثرة، دون طبعة، 

يف    االجتمظظظظظظظاعيالت ثيظظظظظظظل    إعظظظظظظظادةسظظظظظظظة  طاشظظظظظظو  عبظظظظظظظد احل ظظظظظظظين، دو  قاضظظظظظظظي تببيظظظظظظظق ا حكظظظظظظظام اجلزائيظظظظظظظة يف سيا •
 التشريع اجلزائرة ، 

هبنظظظظظظظام  مسظظظظظظظيس، أبظظظظظظظو عظظظظظظظامر حممظظظظظظظد  فظظظظظظظی، علظظظظظظظم امجظظظظظظظرام والعقظظظظظظظا ، منشظظظظظظظ ة املعظظظظظظظا  ، امسظظظظظظظكند ية، دون   •
 .1999طبعة، 

 ثانيا: المذكرات  الرسائ  الجامعية   
االجتماعي للموبوس ، مذكرة  وامدما،املستودفة معادة التبية  واآلليا كالمتر أمساد، ا ساليب  •

 .2012-2011ماجستري ، كلية احلقوق، ين عكنون، اجلزائر،  
أألل آمال، "أنظمة تكيي  العقوبة، مذكرة ختر، لنيل د جة املاجستري يف العلوم القانونية، كلية احلقوق والعلوم  •

 .2010/2011السياسية، ابتنة، جامعة احلا، خلضر،  

 ثال ا: القوانين  المراسيم 
 / القوانين:1
واملتضظظظظظظظظمن تنظظظظظظظظظيم السظظظظظظظظالون وإعظظظظظظظظادة تربيظظظظظظظظة يف املسظظظظظظظظاج ،    10/    02/    1972املظظظظظظظظ       72/  02ا مظظظظظظظظر   •

 .1972لسنة 19اجلريدة الرمسية  قم  
 املتضمن قانون تنظيم السالون وإعادة ادما، املبوس  04-05القانون  قم   •
 / المراسيم التنفيذية:2
املتعلظظظظظظظظق بتوديظظظظظظظد تشظظظظظظظكيلة جلنظظظظظظظة تببيظظظظظظظظق    2005/  17/05املظظظظظظظ    يف  05/108املرسظظظظظظظوم التن يظظظظظظظذة  قظظظظظظظم   •

 .2005سنة 34العقواب  وكي يا  سريثا، اجلريدة الرمسية  قم  
، املتعلظظظظظظظظظظق فجظظظظظظظظظظرادا  تن يظظظظظظظظظظذ املقظظظظظظظظظظرا ا  اخلاصظظظظظظظظظظة  1972فربايظظظظظظظظظظر    10املظظظظظظظظظظ    يف    72/37املرسظظظظظظظظظظوم  قظظظظظظظظظظم   •

 .15العدد    22/02/1972الرمسية الحاد ة بتا يخ  ابمفرا، املشرو ، اجلديدة 
، حيظظظظظظدد تشظظظظظظكيلة جلنظظظظظظة تببيظظظظظظق العقظظظظظظواب   2005مظظظظظظايو    17املظظظظظظ    يف    05/180املرسظظظظظظوم التن يظظظظظظذة  قظظظظظظم   •

 وكي يا  سريثا.
حيظظظظظظظظدد كي يظظظظظظظظا  تنظظظظظظظظظيم وسظظظظظظظظري املحظظظظظظظظا     2007فربايظظظظظظظظر    19املظظظظظظظظ    يف    07/67املرسظظظظظظظظوم التن يظظظظظظظظذة  قظظظظظظظظم   •

ة فعظظظظظظظادة امدمظظظظظظظظا، االجتمظظظظظظظظاعي للموبوسظظظظظظظ ، اجلريظظظظظظظظدة الرمسيظظظظظظظظة، العظظظظظظظظدد  اخلا جيظظظظظظظة مدا ة السظظظظظظظظالون املكل ظظظظظظظظ 
 .2007لسنة   13 قم  
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الظظظظظظذة حيظظظظظظدد وسظظظظظظائل االتحظظظظظظال عظظظظظظن بعظظظظظظد    08/11/2005املظظظظظظ    يف    05/430املرسظظظظظظوم التن يظظظظظظذة  قظظظظظظم   •
 .2005لسنة   74و كي يا  استعماهلا من املبوس ، اجلريدة الرمسية  قم 

 :/ المناشير3
املتعلظظظظظظظظظظق لكي يظظظظظظظظظظة البظظظظظظظظظظت يف مل ظظظظظظظظظظا     2005جظظظظظظظظظظوان    5املظظظظظظظظظظ    يف     01/2005قظظظظظظظظظظماملنشظظظظظظظظظظو  الظظظظظظظظظظو ا ة    •

 .  امفرا، املشرو 
 ةا جنبيرابعا: المراجع باللغة 

 
a) Ministère de la justice commission sur la libération conditionnelle, 

rapport, février 2005, 

b) Sénat, la libération conditionnelle de travail du sénat, série  

c) FAUCHER (P) La libération conditionnelle-a-t-elle un avenir ? 

revus pénitentiaire - droit pénale, n° 1 Avril 2001, édition Cujas, 

Paris, 2001. 

d) Sénat commission des affaires européennes sur la libération des 

détenus âgés, Novembre 2001   . 

e) ANCEL (M), les codes pénaux européens 1971, TIV,  

f) Sénat, les documents de travail, série législation comparée, la 

libération conditionnelle, novembre 2005,  
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