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  :مقدمة

مما ال شك فيه أن دولة القانون تستمد مشروعيتھا من مدى قدرتھا على تحصين حريات 
لتكون بذلك المحاكمة العادلة مطلبا الفرد و حقوقه في مواجھة أجھزة العدالة الجنائية، 
  .اجتماعيا، بل سرا لتوازن المجتمع و مقياسا لتحضره

مبادئ الدستور و  الحترامو لعل قانون اإلجراءات الجزائية يكون التشريع األبرز كفالة 
المواثيق الدولية بإرسائه لحصانات األفراد قواعدھا إذ تضمن نصوصه الموازنة بين تنظيم 

، بما يضمن 1العمومية من بدايتھا و إلى غاية استيفاء حق المجتمع و الضحية سير الدعوى
الفعالية في مكافحة الجريمة موازاة مع تعزيز مركز المتھم بإحاطة ظروف محاكمته 
بمختلف الضمانات الكفيلة بإرساء دعائم محاكمة منصفة تكرس قواعد الشرعية، و احترام 

ة مستقلة و محايدة منشأة بحكم القانون، و طبقا كرامة اإلنسان و حقوقه أمام محكم
  .2إلجراءات علنية يتاح له من خاللھا الدفاع عن نفسه

و الثابت أنه ال يزال المشرع الجزائري يراجع أحكام محكمة الجنايات بعد أن خصھا بآليات 
تھا المعتمدة بمحكمة الجنح من حيث طبيعة المحكمة و تشكيلإجرائية متميزة تختلف عن تلك 

و طرق الطعن في أحكامھا، و كل في سبيل تدارك المفارقات القضائية الخطيرة التي تمس 
بإنفاذ أھم مبادئ و ضمانات المحاكمة العادلة إلى المادة الجنائية، بعد أن باتت بديھيات 

  .التطبيق أمام محاكم الجنح التي ال تكاد تبلغ أحكامھا المشددة ثلث خطورة الحكم الجنائي

 66/155المعدل و المتمم لألمر  17/07القانون  23/07/2017أطلق بذلك بتاريخ وقد 
المتعلق باإلجراءات الجزائية، الذي وقف خلف تعزيز مركز المتھم في مواجھة محكمة 
الجنايات بأن أفاضت نصوصه بأن شخص بريء ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة 

تابعته أو محاكمته أو معاقبة ذات الشخص على نفس الشيء المقضي فيه، و أن ال تجوز م
األفعال و إن وصفت مغايرا، و أن يفسر الشك في كل األحوال لصالح المتھم، مع وجوب 
تسبيب األحكام و القرارات الجنائية بعد مضاعفة عدد المحلفين، و أن لكل محكوم عليه 

ي تجد سندھا أساسا ببنود العھد الحق في أن تنظر جھة قضائية عليا طعنه، جملة المبادئ الت
  .الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية

ھذا و أمام حداثة ميالد سريان أحكام القانون أعاله و في غياب رؤية واضحة إليجابياته و 
سلبياته ميدانا بعد التطبيق الفعلي، بقي أن تقيم آثار ھذه اإلصالحات على ضوء الظاھر من 

 .اوئ نظام محكمة الجنايات قبل التعديلالنصوص و قياسا بمس

                                                            
دار نجيمي جمال، دليل القضاة للحكم في الجنح والمخالفات في التشريع الجزائري على ھدي المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة، الجزء األول،  -  1

  . 45، ص 2014ھومة، الطبعة 
  .  50رف اإلسكندرية، ص حاتم بكار، حماية حق المتھم في محاكمة عادلة، دراسة تحليلية تأصيلية إنتقادية، مقارنة، منشأة المعا -  2
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 ومضمونه البحث ھدف

 الجزائري الجزائية اإلجراءات قانون على طرأ الذي التعديل إبراز إلى البحث يھدف
 المشرع كان والذي 2017 مارس 27 في المؤرخ 07 - 17 رقم القانون بموجب

 الجنايات، محكمة أمام درجتين على التقاضي مبدأ ترسيخ إلى يھدف خالله من الجزائري
ً  وذلك  والحقوق اإلنسان بحقوق المتعلقة الدولية والمعاھدات اإلتفاقيات مختلف مع تماشيا
 قبل استئنافية جھة أمام الطعن حق عليه المحكوم تخويل تتطلب التي والسياسية المدنية

 .الجزائري القضائي النظام في العليا المحكمة إلى الوصول

 ومنھجيته البحث إشكالية

 القانون ھذا تضمنه ما أھم على التعرف في البحث موضوع يثيرھا التي اإلشكالية تتمثل
 إذا ما منطلق من الجنايات، محكمة بموضوع يتعلق فيما تعديالت من أعاله إليه المشار
 من عليه المحكوم حقوق وتدعيم حماية بين الموازنة مبدأ تحقق المعدلة النصوص ھذه كانت
 جھة من الجزائري الجنائي القضاء أمام العادلة الجنائية المحاكمة مبادئ وتحقيق جھة،

 نجاح أو فشل أسباب من يعتبر االعتبارين ھذين بين التوفيق عدم أو التوفيق أن ذلك أخرى؟
 .خاص بشكل المحكمة لھذه المنجزة التعديالت

  :وال يتأتى ذلك دون اإلجابة على إشكال البحث التالي
مدى وفق المشرع الجنائي في تعزيز حق المتھم في محاكمة عادلة بإنفاذه إلى أي  -

 المبادئ و الضمانات التي أوردھا التعديل األخير لقانون اإلجراءات الجزائية؟

  :ھذا ما سنأتيه بشيء من التحليل و التفصيل، بعد اإلجابة على التساؤالت الفرعية التالية

 عبيين من جھة، و في رسم حدود اختصاص ما الحكمة من زيادة عدد القضاة الش
 نظرھم القضائي من جھة أخرى؟

  وھل في زيادة عدد المحلفين بمجتمعات دول العالم الثالث تكريس لمبادئ العدالة
 في مواجھة المتھم و المجتمع؟

  أال يتعارض تسبيب الحكم الجنائي مع مفھوم اإلقتناع الشخصي لدى التشكيلة
 الجنائية؟

 ة الجنايات اإلستئنافية عن محكمة أول درجة، بما يكفل الحكمة ھل تختلف محكم
 من إنفاذ مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجنائية؟
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 البحث منھج

باعتماد المنھجين التحليلي واإلستقرائي لمضمون تعديل  الموضوع ھذا دراسة تستلزم
 ضوء في كذاو الجزائري، الجزائي اإلجرائي التشريع موقف استعراضو ذلك ب القانون
 المصري كالقانون العربية التشريعات وبعض الفرنسي القانون في بالوضع مقارنته
ً  ذلك كان كلما الكويتي والقانون   .ضروريا
لتناسبھما مع طبيعة البحث، كما ارتأيت تقسيم الدراسة إلى فصلين أساسين وفقا وذلك 

  :للتفصيل التالي

 مقدمة

 الجنايات لمحكمة الھيكلي بالتغيير الخاصة التعديالت :األول الفصل. 
 ضمانات المتھم المرتبطة باختصاص المحاكم الجنائية و تشكيلھا: المبحث األول  

  تشكيل المحاكم الجنائية: المطلب األول
  اختصاص المحاكم الجنائية بالنظر لنوع الجريمة: المطلب الثاني

 الجنائيضمانات المتھم من حيث الحكم : المبحث الثاني  
  تسبيب أحكام محكمة الجنايات: المطلب األول
  إنفاذ مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجنائية: المطلب الثاني

 الجنائية بالمحاكمة الخاصة التعديالت :الثاني الفصل.  
 تكريس مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجنائية: المبحث األول  

  على درجتين في التشريع اإلجرائي الجزائي الجزائريمبدأ التقاضي : المطلب األول
 مبدأ التقاضي على درجتين في التشريعات المقارنة: المطلب الثاني

 تكريس مبدأ تسبيب األحكام الصادرة من محكمة الجنايات: المبحث الثاني  
  مبدأ تسبيب األحكام في التشريع الجزائري: المطلب األول
  حكام في القانون الفرنسي و بعض التشريعات العربيةمبدأ تسبيب األ: المطلب الثاني

  .الخاتمة
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  األول الفصل

 الھيكلي بالتغيير الخاصة التعديالت 
 .الجنايات لمحكمة
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  :تمھيد

في ظل ترقية ضمانات المتھم و المحاكمة العادلة، خص المشرع الجزائري وأفرد محكمة 
الجنايات بإجراءات متميزة و آليات إجرائية لم تعرفھا من قبل من شأنھا أن تعزز مركزه 

  :بإرساء دعائم محاكمة جنائية وفقا للمعايير الدولية، بأنالقانوني، و تكرس القواعد الكفيلة 

 .ارتقى بديمقراطية العدالة بمضاعفة عدد المحلفين  -
إحاطة الجرائم الماسة باألمن واإلقتصاد الوطنيين بالحماية الكافية بإسنادھا إلى   -

 .تشكيلة محترفة
محكمتين للجنايات  أنفذ مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجنائية بعد استحداث  -

 .ابتدائية واستئنافية
 .ألغى األمر بالقبض الجسدي تكريسا لقرينة البراءة  -
تناول بالتعديل صالحيات ضباط الشرطة القضائية، من حيث إدارة أعمالھم   -

 .وتأھيلھم الذي أوكل للنائب العام لدى المجلس القضائي
 .البث في طلب اإلفراج عن المتھم و استئنافھا  -
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  ضمانات المتھم المرتبطة باختصاص المحاكم الجنائية و تشكيلھا: المبحث األول

استحدث التشريع العقابي بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية وأخرى استئنافية 
  .تختصان بالفصل في األفعال الموصوفة جنايات، كما الجنح والمخالفات مرتبطة بھا

أشھر، يجوز تمديدھا بموجب أوامر إضافية، كما ) 03(كل ثالثة  وتنعقد المحكمتان دوريا
يجوز بناءا على طلب النائب العام متى استدعت الضرورة ذلك تقرير انعقاد دورة إضافية 

  .1أو أكثر

  .تشكيل المحاكم الجنائية: المطلب األول

  .تتشكل المحاكم الجنائية من قضاة محترفين وقضاة شعبيين

 : القضاة المحترفون -1

تتشكل المحاكم اإلبتدائية للجنايات من قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي على األقل 
رئيسا ومن قاضيين مساعدين، أما المحكمة الجنائية اإلستئنافية، فمن قاض برتبة رئيس 

  .غرفة بالمجلس القضائي وقاضيين مساعدين

قضائي آخر الستكمال التشكيلة، ھذا ويعين  ويمكن إثر ذلك انتداب قاض أو أكثر من مجلس
قاض احتياطي أو أكثر لكل جلسة، ويتعين على ھذا األخير حضور رئيس المجلس القضائي 

  .الجلسة من بدايتھا ومتابعة سيرھا حتى إعالن الرئيس غلق باب المناقشات

يين األعلى أما وقد تعذر على الرئيس استكمال الجلسة، فيتم استخالفه بأحد القضاة األصل
رتبة، وإذا تعذر ذلك فيصدر الرئيس أمرا بتعويضه بغيره من القضاة اإلحتياطيين 
الحاضرين في الجلسة، وال يجوز ألي قاض أكان قاضيا للتحقيق أو الحكم أو عضوا بغرفة 
اإلتھام أو ممثال للنيابة العامة أن يجلس للفصل في قضية سبق له أن نظرھا بإحدى ھذه 

  .2ة الجناياتالصفات بمحكم

 : القضاة الشعبيون -2

وقد خصھم بنظام قانوني متميز بعد أن ارتأى رفع  وھم من أطلق عليھم المشرع المحلفين،
  .3بعدما كانوا اثنين) 04(عددھم إلى أربعة 

                                                            
  .المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية 66/155المعدل و المتمم لألمر  25/07/2017المؤرخ في  17/07وما يليھا من قانون  253المادة  -  1
  .جراءات الجزائيةالمتضمن قانون اإل 66/155المعدل و المتمم لألمر  25/07/2017المؤرخ في  17/07وما يليھا من القانون  258المواد  -  2
  .2فيما سبق ولظروف العشرية السوداء وتعرضھم للتھديدات خفض العدد إلى  4لإلشارة إن كان عدد المحلفين  -  3
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و يختار المحلفين بإعداد قائمة سنويا بدائرة كل مجلس قضائي سواء خاصة المحكمة 
تبث فيھا لجنة برئاسة رئيس المجلس القضائي تحدد تشكيلھا بقرار اإلبتدائية أو اإلستئنافية، 

  .وزير العدل

محلف، وليس للمحلف أن  12محلف، بينما تضم القائمة اإلحتياطية  24تضم كل قائمة 
يكون عضوا بالحكومة أو البرلمان أو قاض أو أمين عام للحكومة أو أمين عام أو مدير 

ية، ضابط أو مستخدم بالجيش الشعبي الوطني واألمن بوزارة، أو والي أو أمين عام بوال
الوطني، والجمارك، أمناء الضبط، إداريي السجون، موظفي مصالح المياه والغابات، 
المراقبين الماليين، مراقبي الغش والعاملين بإدارة الضرائب واألطباء الشرعيين طالما ھم 

مة الجنايات ممن سبق لھم القيام في الخدمة، وال يجوز أن يعين محلف في قضية أمام محك
فيھا بعمل من أعمال الشرطة  القضائية أو التحقيق أو الشھادة أو المبلغ عنھا أو الخبير 

  .فيھا

ھذا وتنعقد محكمة الجنايات بمصر كل شھر، وتتشكل من رئيس ومستشارين، ممثل نيابة 
المحلفين سابقا تونس ، وأخذت بنظام 1وكاتب الجلسة، ما يترتب على مخالفته البطالن

والمغرب وسرعان ما تخلتا عنه، وبقي التشريع الجزائري وحده يعمل بنظام القاضي 
  2.الشعبي في الدول العربية

 :ممثل النيابة العامة -3

وھو ما يطلق عليه ممثل الحق العام، الذي يعنى بحضور الجلسة الجنائية والمشاركة في 
في لة بجلسة المناقشات، يرافع ويتقدم بطلبات استجواب المتھم بمعية الرئيس بطرح أسئ

  .إطار ما يسمح به النص العقابي

  :أمين ضبط الجلسة -4

والذي تتباين أدواره قبل، أثناء وبعد انتھاء المحاكمة، أبرزھا أن يدون بجلسة المحكمة 
، وال يحضر كل كاتب الجلسة 3جميع اإلجراءات المباشرة، ما يعد ضمانة فعالة لعدم خرقھا

  .مثل النيابة المداوالت لسريتھاوم

وإن كان الظاھر أن اھتم المشرع بمركز المتھم وديمقراطية العدالة بمضاعفة عدد 
المحلفين، ما يفيد مشاركة الشعب بأغلبية التشكيلة في إصدار األحكام، إال أن سياسة 

كانت  المشرع الجنائي لم تأخذ بنظام القاضي الشعبي على إطالقه، بل ألغت وجوده متى
  .الجناية ماسة باألمن واإلقتصاد الوطنيين لخطورة وخصوصية ھكذا أفعال

                                                            
  .34، ص 2014عالء زكي، إجراءات المحاكمة العادلة، مكتبة الوفاء القانونية، جامعة اإلسكندرية، الطبعة األولى،  -  1
  " ديمقراطية العدالة وتطبيق نظام المحلفين بمصر"بعنوان  09/11/2011خ مقال لرمضان الغندور بتاري -  2
  .فضال على الرتبة التي يشترطھا القانون في كتاب جلسة الجنايات فقد جرى العرف القضائي على أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة العالية -  3
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  .اختصاص المحاكم الجنائية بالنظر لنوع الجريمة: المطلب الثاني

سبق وأسلفنا أنه تختص محاكم الجنايات اإلبتدائية منھا واإلستئنافية بنظر جميع األفعال 
تبطة بھا، سوى أن المشرع قد أعاد توزيع الموصوفة جناية وكذا الجنح والمخالفات المر

الجنائية بحسب خطورتھا، بأن أوكل قضايا اإلرھاب والتھريب والمخدرات نظر القضايا 
منھا إلى تشكيلة قضائية محضة، يغيب فيھا نظام المحلفين الذين يعنون بالمشاركة في 

  .المحاكمات التي تمس باقي الجنايات التي نص عليھا التشريع العقابي

وھنا تضاربت اآلراء بين مؤيد ومعارض، فثمة من اعتبرھا ضمانة لحق المجتمع دون 
المتھم، كونھا جرائم تثبت صفة الضحية فيھا بالدرجة األولى ألمن الدولة واقتصادھا، وھذا 
الرأي ھو امتداد للمنادين بالنھوض عن نظام المحلفين لعدم جدواه مؤمنين بأن مثل ھذه 

ألساس توخي وتحري الحذر والدقة في انتداب القضاة المكلفين من ذوي الجرائم تستوجب با
الخبرة والكفاءة العالية، سيما وخصوصية أدلة إثبات ونفي الجنايات أعاله قد تصعب عن 

  .فھم القاضي الشعبي

وبالمقابل ارتأى الموالون لنظام المحلف، أن إبعاد سلطة الشعب عن محكمة الجنايات في 
م واعتمادھا بالمقابل في أخرى، إجحاف في حق المتھم وعدم مساواة بين مثل ھذه الجرائ

مراكز المتھمين سيما والعقوبات الجنائية عموما تصل حد المؤبد إن لم يكن اإلعدام في جل 
  .الجنايات

وھو القانون "ھذا وإن كنا نرى ألول وھلة أن ثمة تناقض يندرج أساسا تحت لواء الدستور 
وتبعا لذلك استوجب أن تستغرق بقية القوانين أحكامه وتطابقھا نصا  "األعلى في البالد

، فإن استثناء لبعض الجرائم بتشكيلة خاصة محترفة ال 1وروحا تحت طائلة عدم دستوريتھا
، بعد أن تجدر اإلشارة إلى أن النص أعاله قد تم 2ينافي الدستور من حيث الموضوع

  .التشكيلة المحترفة سوى مسألة تقنية إخضاعه لرقابة المجلس الدستوري، وما تظل

بقانون المحاكم العسكرية في وقت السلم كجھات  1982ففي فرنسا أنشأت ھذه التشكيلة سنة 
ذلك ھذه المحكمة، ثم توالت األحداث فأضيفت إليھا جرائم اإلرھاب قضائية استثنائية لتتولى 

ختصاصھا جرائم اإلتجار صار ا 1992إثر تھديد المحلفين بالقتل، وفي سنة  1986سنة 

أضيفت إليھا جرائم حيازة سالح  2011بالمخدرات ضمن جماعات إجرامية، وفي سنة 
  .الدمار الشامل

                                                            
عن مجلس قضاء ميلة بالتنسيق مع المنظمة الجھوية لناحية  17/07جب القانون عن اليوم الدراسي حول تعديل قانون اإلجراءات الجزائية، بمو -  1

  .02/11/2017الشرق للمحامين قسنطينة، بتاريخ 
نسيق عن توصيات اليوم الدراسي الخاص بالتعديالت الجديدة في قانون اإلجراءات الجزائية المتعلقة بمحكمة الجنايات، نقابة ناحية سطيف، بالت -  2

  28/09/2017لقضاء بتاريخ مع مجلس ا
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قضاة مستشارين، أما  06وتتشكل ھذه المحكمة في الدرجة األولى من قاض رئيس و 

كيلة قضاة، بينما لم يحدد المشرع الجزائري عدد قضاة التش 08الدرجة الثانية فرئيس و 
  .1المحترفة ما يعني الرسو على التشكيلة الثالثية

وعليه فإن المشرع قد اعتمد على استراتيجية وسياسة جنائية استلھم فحواھا من الواقع 
العملي، وعلى ضوء النتائج والدراسات التي يثبتھا الميدان، في مدى قدرة استيعاب 
المحلفين الذين يشكلون عبر أرجاء القطر الوطني فئة من الشعب تتوفر على شروط معينة 

ان الثابت أن الجرائم اإلرھابية تبت في نفس المحلف الذعر ما دفع ونسبة وعي كافية، بأن ك
بالمشرع إبان العشرية السوداء بأن خفض من عدد المحلفين للتھديدات التي كان يتعرض 

معقدة وتثبت بأدلة لھا ھؤالء، أما جرائم المخدرات والتخريب فھي جرائم تحتمل أوصاف 
ة الكثيفة المسبقة، وإن كان األرجح أن يحذو حذو قطعية وتقنية تستوجب اإلحترافية والخبر

المشرع الفرنسي بأن يظل عدد التشكيل نفسه باستبدال القاضي الشعبي بالمحترف لتكون 
قضاة، مع اختالف الرتب بالنسبة ألول  06التشكيلة في ھذه الجرائم الخاصة، رئيس و 

  .درجة والمحكمة اإلستثنائية

المحلفين على تلك الجرائم ضمانة للمتھم قبل المجتمع، سيما ومن ثمة كان لعدم إطالق نظام 
  . والقاضي ابن الشعب يتميز باإلحترافية

وأثبت الواقع العملي مبكرا صعوبات سيما عقب إحالة متھم بجرائم بعضھا من اختصاص 
التشكيلة الخاصة، وبعضھا التشكيلة العادية في نفس قرار اإلحالة، وھنا يجب على غرفة 

م التصدي لھذه الجرائم بقرارات مستقلة ألنه اختصاص نوعي يؤدي كل تجاوز فيه اإلتھا
  .2إلى النقض

  :سنوجز مضمون ھذه الجنايات فيما يليو

 :القضايا اإلرھابية -1

ونعني بھا األعمال اإلجرامية التي يكون الھدف األساسي منھا نشر الخوف والرعب 
  .ة من الخطر العام كعنصر ماديكعنصر معنوي باستخدام وسائل من شأنھا خلق حال

ولعل أبرز خصائص ھذه الجرائم أنھا تحرص على استخدام العنف بشتى صوره، قصد بث 
الرعب كنتيجة وكھدف في الوقت ذاته مع استھداف ضحايا ليسوا بالضرورة مقصودين 

                                                            
  .20/09/2017مختار سيدھم، إصالح نظام محكمة الجنايات، محاضرة ملقاة على قضاة الجمھورية، بتاريخ  -  1
  7مختار سيدھم، مرجع سابق ، ص  -  2



  11 

ية لتحقيق أھداف سياسية وذلك باستخدام التقنية الحديثة وإتباع أساليب مبتكرة في كل عمل
 .1إرھابية

  :ونذكر من أصناف ھذه الجنايات مثاال ال حصرا في التشريع العقابي الجزائري

إنشاء أو تأسيس أو تسيير جماعة إرھابية، أو اإلنخراط أو المشاركة في جمعية  -
إرھابية، اإلشادة باألفعال أعاله أو تمويل الجمعية أو تشجيعھا، إعادة طبع أو نشر الوثائق 

 إلخ... الخارج في جمعية إرھابية عمدا، الجزائري الذي ينشط أو ينخرط فيأو المطبوعات 

 :قضايا المخدرات -2

  :أصناف يعاقب عليھا بالسجن المؤبد 4وقد حصر المشرع الجزائري الجنايات منھا في 

تسيير أو تنظيم أو تمويل أو إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو صنعھا أو / أ
  .رضھا أو وضعھا للبيع، أو الحصول عليھا أو شراؤھا قصد البيعحيازتھا أو ع

بطريقة غير مشروعة وھما الفعالن تصدير أو استيراد مخدرات أو مؤثرات عقلية / ب
المتعلق بالوقاية من المخدرات  04/18من القانون  19المنصوص والمعاقب عليھما بالمادة 

  .والمؤثرات العقلية

خشخاش األفيون وشجيرة الكوكا أو نبات القنب، الفعل  زرع بطريقة غير مشروعة/ ج
  .من القانون أعاله 20المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 

صناعة أو نقل أو توزيع سالئف وتجھيزات بھدف استعمالھا مع العلم أنھا تستعمل في / د
شروعة زراعة المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية أو إنتاجھا أو صناعتھا بطريقة غير م

  .من القانون أعاله 21المادة 

 : جرائم التھريب -3

والمعاقب عليھا بالتشريع والتنظيم الجمركيين، إضافة إلى الوارد وھي األفعال المنصوص 
المتعلق بمكافحة التھريب، ويقصد  06/09المعدل والمتمم باألمر  06/05حصرھا باألمر 

، ونذكر "النظام القانوني للمكاتب الجمركيةاستيراد البضائع أو تصديرھا خارج "بالتھريب 
منھا تفريغ أو شحن البضائع غشا، اإلنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور 

    2إلخ...

                                                            
  273عالء زكي المرجع السابق، ص  -  1

2 - Claud j.Berr,n introduction au droit douanier, édition ITCI2008, p110  
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ب األسلحة ما تعلق منھا بتھري 15و  14وقد خص األمر أعاله جنايات التھريب في مادتيه 
د الوطنيين أو الصحة األمن واإلقتصاكذا جناية التھريب الذي يشكل تھديدا خطيرا على و

  .خالية من الغرامةلعقوبة في كليھما سالبة للحرية واالعمومية، و

  ضمانات المتھم من حيث الحكم الجنائي: المبحث الثاني

الحكم ھو ما يصدر عن القاضي في منازعة وھو إعالن ھذا األخير عن إرادة القانون بأن 
  .زم بھا أطراف الدعوىتتحقق في واقعة نتيجة قانونية يلت

واألصل أن تبنى األحكام على الجزم واليقين ال الظن والتخمين، وقد أخضعت األحكام في 
سبيل ذلك إلى الرقابة القضائية الموضوعية والقانونية، من الجھة التي تعلو مصدرة القرار 

المشرع  درجة لتكون بذلك أبرز الضمانات إن لم تكن أنجعھا قبل المتھم سيما وقد أخضع
بموجب التعديالت أحكام محكمة الجنايات إلى ما تخضع له محاكم الجنح والمخالفات، 
وبذلك يكون قد تدارك ما فحواه أن محاكم الجنح ھي محاكم الدليل، الذي ال يقضي في غيابه 

ما يعززه من القرائن باإلدانة، كما ال يصدر دون تسبيب، أما محاكم الجنايات، أو في غياب 
  .اكم اقتناع سيما لمن يرفقھا بنظام المحلفينفي مح

ومن ثمة باتت بدورھا القواعد أعاله تسري على أحكام محكمة الجنايات بأن تصدر بحكم 
  .معلل، يخضع لرقابة موضوعية تبث فيھا محكمة جنايات استئنافية

  .تسبيب أحكام محكمة الجنايات: المطلب األول

د لمدلول التسبيب إال أنه كان يرمي إلى تحديد وبيان إذا كان التشريع قد خال من وضع تحدي
األسباب الواقعية والقانونية وأسباب الرد على الطلبات المھمة والدفوع الجوھرية التي إنتھى 

  .1إليھا الحكم

، فسواء الحكم باإلدانة أو البراءة، يكفي أن يعلن Garreauوفي ھذا الصدد يقول الفقيه 
الذي ولدته في نفسه األدلة المقدمة في التحقيق والمرافعة وإال القاضي عقيدته، أي األثر 

  .كان حكمه باطال لخلوه من األسباب

ونشير إلى أن فرنسا تخص قاعدة التسبيب في محاكم الجنح والمخالفات، أما الجنايات فإن 
واستثنى أحكامھا من اإللتزام بالتسبيب وعوضھا القانون احترم مبدأ اإلقتناع القضائي، 

، على ما كان عليه الحال في القانون الجزائري قبل التعديل، الذي أورد 2نظام المحلفينب
حتمية تسبيب الحكم الجنائي على اعتباره القاعدة األساسية لضمان صحة الحكم، كما أنه 

                                                            
  .8، ص 2000-1999فؤاد خالد الزويد، حدود سلطة القاضي في تسبيب الحكم الجزائي، رسالة ماجستير، جامعة الكويت،  -  1
، ص 2006- 2005ة الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بسكرة، عادل مستاري، األحكام الجزائية بين اإلقتناع و التسبيب، رسالة ماجستير، كلي -  2

101.  
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ضمان لحياد القاضي وعدم ميله، كون العدالة تستوجب أن يحاكم الناس جميعا على منھج 
  .1تطبيق قرارات مختلفة على المتقاضين واحد، إذ من الظلم

ھذا ويؤدي التزام القاضي ببيان أحكام األسباب الصادرة عنه دورا ھاما من أجل اقتناع 
، وھو من أعظم الضمانات التي فرضھا القانون 2الخصوم والرأي العام بعدالة ھذه األحكام

وإمعان النظر لتعرف على القضاء كونه مظھر قيامھم بما عليھم من واجب تدقيق البحث 
  .3الحقيقة التي يعلنونھا فيما يفصلون فيه من القضايا

  :وفي معرض مايلي سنأتي على ضبط قواعد تسبيب الحكم الجنائي بإيجاز

 :قواعد تسبيب الحكم الجنائي -1

تتوجب قاعدة التسبيب بيان األسباب الواقعية واألسباب القانونية التي يبنى عليھا الحكم 
ة إلى إبراز البيانات اإلجرائية ومؤدى األدلة التي يؤسس عليھا القاضي الجنائي، إضاف

حكمه وفق ما يسمى بالتدليل في األحكام، وبما أن الحكم تركيب بين الواقع والقانون 
وخالصة العمل القضائي، فإن محتواه ليس له أن يخلو من أسباب الرد على الطلبات الھامة 

  :يب صحيحا غير منقوص البد منوالدفوع الجوھرية، ولورود التسب

  :شروط وجود األسباب/ أ

ال يكفي أن تكون األسباب قائمة في مخيلة القاضي أو في ضميره بل يجب أن يتحقق 
  .وجودھا المادي بشكل صريح كان أو ضمني

أما األسباب الصريحة، فھي التي بمقتضاھا تجيب المحكمة صراحة قبوال أو رفضا لطلب 
الخصم وتتصل ھذه األسباب عادة بالوقائع األساسية التي استخلصته أو وجه دفاع أبداه 

المحكمة من مجموع الوقائع بقصد تطبيق القاعدة القانونية، إذ يجب أال يدور أي شك أو 
غموض حول ھذه المفترضات الضرورية، أما األسباب الضمنية فھي كل مظھر اتخذته 

  .مبرر لما انتھت إليه في حكمھاالمحكمة متى كان ال يمكن تفسيره إال على أنه 

وقد تستخلص أيضا األسباب من مفھوم المخالفة كما لھا أن تكون أسباب عامة تجيب من 
  .خاللھا المحكمة على طلبات متعددة بسبب واحد

  :شرط كفاية األسباب/ ب

المعبرة عن مضمون اإلقتناع الموضعي لقاضي الموضوع، إن تسطير األسباب الكافية و
يعد فنا يجب أن يعي قاضي الموضوع خططه وإجراءاته ومنھجه، بحيث يأتي ھذا البيان 

                                                            
  .61ص  2001محمد أمين خرشة، تسبيب األحكام الجزائية، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، األردن،  -  1
  .67المرجع نفسه، ص  -  2
  .7، ص 1986ق، دار الفكر العربي، مصر، رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب األحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقي -  3
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ھذا المضمون بيانا كافيا من حيث الواقع وفق خطة منھجية عملية مدروسة تساعد على بيان 
  .1والقانون على حد السواء

ت تستغرق استخالص المنطوق الذي انتھى إليه إذ أن المنطوق وتكون األسباب كافية مادام
  .يجد في األسباب ما يمكنه تأسيسه عليھا

  :وإلستيفاء شرط كفاية األسباب البد من

  ذكر البيانات االزمة إلجراء التسبيب ما تعلق منھا بإيجاز مجمل الوقائع خاصة
 .، طلبات الخصوم ودفوعھمالدعوى
  القانونية بتكييف الوقائع على ضوء القانونالرد على المسائل. 
 الرد على الخصوم للتأكد من احترام حقوق الدفاع. 

  .أما وقد شاب الحكم عدم كفاية األسباب، فيعني ذلك أن الحكم مشوب بالقصور في التسبيب

  :شرط منطقية األسباب/ ج

صحة منھج  فال يكفي لصحة التسبيب وجوده وكفايته، ما لم يرد منطقيا ما يكشف عن
قاضي الموضوع في اإلقتناع وعما إذا كانت أسباب الحكم تصلح ألن تكون مقدمات سائغة 
تؤدي وفق قواعد العقل والمنطق إلى منطوق الحكم الذي انتھى إليه، أي الكشف عن صحة 
اإلستدالل القضائي فيما يتعلق بتكوين مضمون اقتناع القاضي ومدى صحة النتيجة التي 

  .2ذا اإلقتناع، لئال يصبح الحكم مشوب بفساد االستداللأفضى إليھا ھ

وال تختلف قواعد التسبيب بين أحكام اإلدانة والبراءة وإن كانت أحكام البراءة ال تحتاج إلى 
عناية كبيرة كونھا كاشفة لألصل الثابت في اإلنسان وھو براءته، وأن يكفي عموما في 

إلى التبرئة عبر سرد الوقائع ودون تفصيلھا  أحكام البراءة أن يورد القاضي أسباب دفعه
أسباب موضوعية كعدم كفاية األدلة أو عدم صحتھا، لتعلقھا بحرية سيما باستنادھا على 

  ).تفسير الشك لصالح المتھم(القاضي في تكوين اقتناعه 

أما وقد استندت البراءة إلى أسباب قانونية كتوافر سبب من أسباب اإلباحة أو مانع من 
ع المسؤولية، فھنا يجب على القاضي بيان الوقائع المشتتة لوجود ھذه األسباب، إضافة موان

  .3إلى النص القانوني الذي أسس عليه منطوق الحكم

                                                            
  .54المرجع نفسه، ص  -  1
  .729ص  2003علي محمود علي حمودة، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة، جامعة حلوان، الطبعة الثانية،  -  2
  .730المرجع نفسه، ص  -  3



  15 

وإذا كان ما أسلفنا ذكره ھو إدراك للقواعد العامة في تسبيب الحكم الجنائي من قبل قاض 
افع عن اقتناعھا بالحجج واألسانيد فرد أو تشكيلة قضائية محترفة تتداول فيما بينھا، تد

  .القانونية

حترفة وشعبية في محكمة الجنايات؟ وأن حكمھا فكيف يمكن تصور تطابق إرادة تشكيلة م
  .1يبنى على وجود ورقة أسئلة تقوم مقام ذلك التسبيب وھي الحقل الخصب لنقض الحكم

احتياطية تترتب عن تنقسم ورقة األسئلة إلى أصلية تنبثق عن قرار اإلحالة وأخرى و
  .المرافعات، وھي خاصة بالظروف المشددة واألسئلة اإلحتياطية

ھذا ويقرر رئيس المحكمة إقفال باب المرافعات، ويتلو األسئلة الموضوعة، يضع سؤاال عن 
  :كل واقعة معنية في منطوق قرار اإلحالة ويكون ھذا السؤال في الصيغة التالية

الواقعة؟ وكل ظرف مشدد وعند اإلقتضاء كل عذر  ھل المتھم مذنب بارتكاب ھذه  -
 .وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل

إذا تم الدفع بانعدام المسؤولية الجزائية، أو تبين للرئيس ذلك، يستبدل السؤال  -
 :الرئيسي بـ

 ھل المتھم قام بارتكاب ھذه الواقعة؟  -

 وب إليه؟ھل كان المتھم مسؤوال جزائيا أثناء ارتكابه الفعل المنس  -

يجب أن تطرح في الجلسة جميع األسئلة التي تجيب عنھا المحكمة عدا السؤال الخاص و
  .بالظروف المخففة

التصويت : ويتداول أعضاء محكمة الجنايات بعد انسحابھم إلى غرفة المداوالت من خالل
تزم وعن الظروف المخففة التي يل، حدابسرية عبر اإلقتناع عن كل سؤال من األسئلة على 

الرئيس بطرحھا عندما تكون قد تثبت إدانة المتھم، وللعلم في صالح ھذا األخير األوراق 
  .البيضاء أو التي تقرر أغلبية األعضاء بطالنھا

  .و تصدر جميع األحكام باألغلبية

وفي حالة اإلجابة باإليجاب على سؤال إدانة المتھم تتداول محكمة الجنايات في   -
 .لك تؤخذ األصوات بواسطة أوراق سرية باألغلبية البسيطةتطبيق العقوبة، وبعد ذ

وتذكر القرارات بديل ورقة األسئلة، ويوقع عليھا حال إنعقاد الجلسة من الرئيس ومن 
  .المحلف األول أو من المحلف الذي يعينه أغلبية األعضاء

                                                            
  .109ص ) 203عدد خاص (عليھا، اإلجتھاد القضائي للغرفة الجزائية، المحكمة العليا مختار سيدھم، محكمة الجنايات وقرار اإلحالة  -  1
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سبيب يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من القضاة المساعدين بتحرير وتوقيع ورقة الت
الملحقة بورقة األسئلة، وإن لم يكن ذلك فور إصدار القرار، فيجب وضع ھذه الورقة لدى 

  .أمانة ضبط المحكمة في ظرف ثالثة أيام من تاريخ النطق بالحكم

أھم العناصر التي جعلت المحكمة : يجب أن توضع ورقة التسبيب في حالة اإلدانة  -
 .لمداولةتقتنع بھا في كل واقعة حسبما يستخلص من ا

وفي حالة الحكم بالبراءة يجب أن يحدد التسبيب األسباب الرئيسية التي على أساساھا  -
 .استبعدت محكمة الجنايات إدانة المتھم

وإذا حكم على المتھم باإلدانة في بعض التھم و البراءة في بعضھا اآلخر، فيجب أن   -
 .يبين التسبيب أھم عناصر اإلدانة والبراءة

اإلعفاء من المسؤولية، فيجب أن يوضح التسبيب العناصر الرئيسية أما في حالة  -
التي أقنعت المحكمة أن المتھم ارتكب ماديا الوقائع المنسوبة إليه، مع توضيح األسباب 
الرئيسية التي على أسسھا تم استبعاد مسؤوليته، وتفصل كذلك المحكمة بحكم مسبب عبر 

 .1تشكيلتھا المحترفة في الحقوق المدنية

والمالحظ أنه وفقا لنظام اإلقتناع الشخصي للقاضي أو المحلفين فالتشكيلة تتمتع بسلطة 
واسعة في اإلقتناع، أي كان البد من وسيلة تقي ھذا اإلقتناع من اإلنحراف و التحكم، لذلك 

  .ضرورة أن تسبب األحكامكان 

لى اإلقتناع ومن خالل ھذه األسباب بدورھا استطاعت المحكمة العليا مد رقابتھا ع
  .2الموضوعي دون أن تنقلب إلى محكمة موضوع، فتعيد النظر في الواقعة

وإن كان الميدان يكشف عن صعوبة صياغة تسبيب حكم تقرر عن توافق واختالف   -
إرادات، بإبراز شمول عناصر التسبيب وفق ما تجب أن تكون عليه، وسيما وقد يحرر  07

 وثيقة التسبيب الرئيس الذي لم يقتنع أساسا لما توصلت إليه النتائج بعد المداوالت؟

ھذه الورقة وجدواھا، وھل قد ترقى فعال إلى الوثيقة  وھنا يظل السؤال مطروحا حول جدية
  .التي رأى فيھا المشرع التوافق والتتمة مع ورقة األسئلة المعبرة عن اقتناع األعضاء

ولم يتوقف المشرع عند ھذا الحد في تكريس الضمانات بل ورقة التسبيب كانت   -
 .الدعوى والعقابمقدمات استحداث جھة جنايات استئنافية تعيد النظر في وقائع 

 

 

                                                            
  .17/07وما يليھا من القانون  316المادة  -  1
  .153علي محمود علي حمودة، المرجع السابق، ص  -  2
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   إنفاذ مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجنائية: المطلب الثاني

أورد التعديل ھذه اآللية اإلجرائية تماشيا مع المبدأ الدستوري وفقا للتعديل األخير للدستور، 
والمتمثل في وجوب ضمان التقاضي على درجتين في المجال الجزائي، تعزيزا لضمانات 

  .العادلة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسانالمحاكمة 

: من العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 14من المادة  05وبخصوص ذلك ينص البند 
لكل شخص أدين بجريمة، حق اللجوء وفقا للقانون إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في "

  ".قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه

منح المشرع ألطراف الحكم وسيلة بمقتضاھا يمكنھم الطعن بالحكم أمام نفس المرجع  وقد
مراجعة، ومراجعة الذي أصدره، أو أمام مرجع أعلى منه، وھذه الوسيلة ھي طرق ال

األحكام حصرا تھدف إلى إزالة الشك في مقدرة القاضي على استيعاب الدعوى وإصدار 
  .1حكم سليم فيھا

استئناف أحكام محكمة الجنايات كان البد من التوقف على المعارضة في وقبل التطرق إلى 
اإلحكام الجنائية الغيابية كإجراء جديد حل محل إعالن إجراءات التخلف عن الحضور وفقا 

 :لآلتي

        :المعارضة في األحكام الجنائية -1

حيازة حجية  للطعن وفقا لألحكام العامة، تمنع الحكم من األصل أن المعارضة طريق عادي
  .تكون في حالة صدور حكم غيابي في حق المتھمالشيء المقضي فيه، و

  .كما تجوز المعارضة فيما قضى به الحكم الجنائي من الحقوق المدنية

ھذا وإذا تغيب المتھم في جناية عن حضور الجلسة رغم تبليغه قانونا بتاريخ   -
 .شاركة المحلفينانعقادھا، فإنه يحاكم غيابيا ومن طرف المحكمة دون م

ويتيقن أنه إذا قام ولو بواسطة دفاعه أو أي شخص آخر ينوبه عذرا قبلت به المحكمة، جاز 
  .أن تأمر بتأجيل قضيته إلى تاريخ الحق مع التبليغ

أما وقد رفضت أن تؤجل فيفصل في القضية بعد تالوة قرار اإلحالة وسماع طلبات  -
 .أو الخبراء إن وجدوا النيابة والطرف المدني، بعد سماع الشھود

تقضي بعدھا المحكمة ببراءة المتھم أو بإدانته بحكم مسبب وإن كان مدان فال مجال  -
 .إلعمال ظروف التخفيف

                                                            
ية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، طه زاكي صافي، اإلتجاھات الحديثةللمحاكمات الجزائية بين القديم و الجديد، المؤسسة الجامع -  1

  .433، ص 2003الطبعة األولى، 
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  :الجھات التي يثبت لھا حق المعارضة/ أ

يثبت حق المعارضة للمحكوم عليه دون سواه، إذا ارتبط الحكم الجنائي بصدور أمر 
  .بالقبض ضده

العامة أن تطعن باإلستئناف أو النقض في الحكم بالبراءة، أما إذا كان حكم ويجوز للنيابة 
  .إدانة فال يجوز لھا ذلك إال بعد انقضاء أجل المعارضة

  :ميعاد الطعن بالمعارضة في الحكم الجنائي/ ب

ال تنقضي الدعوى العمومية طيلة مھلة تقادم العقوبة و التي يبدأ سريانھا من يوم   -
 .بأي وسيلة إلة المحكوم عليه غيابيا، ما لم تتم المعارضة فيهتبليغ الحكم 

أيام من تاريخ التبليغ في الموطن أو مقر البلدية أو  10وتجوز المعارضة خالل   -
 .التعليق
وتجوز خالل المدة نفسھا ابتداء من تاريخ التبليغ الشخصي طيلة مدة انقضاء   -

 .العقوبة بالتقادم

  :أثر المعارضة/ ج

تلغي المعارضة الحكم الجنائي و تنظر في الدعوى من جديد بنفس الدرجة و   -
 .بتشكيلة مكتملة

 :إستئناف األحكام الصادرة عن محكمة الجنايات -2

  .وھنا نكون بصدد إنفاذ المبدأ الدستوري، التقاضي على درجتين

 يجوز واألصل أن يكون الحكم محل الطعن باالستئناف صادر عن الدرجة األولى، ألنه ال
، واإلستئناف ھو طريق عادي للطعن في 1استئناف القرارات الصادرة عن الجھة االستئنافية

  :األحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية اإلبتدائية، يستھدف

 .إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله لمصلحة المستأنف  -

إلدانة بما في ذلك حكم ويترتب على استعمال المتھم حقه في استأناف الحكم الصادر ضده با
اإلعدام، أن تنتقل الدعوى إلى المحكمة اإلستئنافية، مما يقتضي من تلك المحكمة أن تعيد 
النظر في الحكم المسأنف من الناحية الموضوعية والقانونية ال على أساس ما كان مقدما فيه 

يطرح منه  من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب، أيضا على أساس ما

                                                            
  .419، دار الفكر العربي، اإلسكندرية، ص 1988، 2محمد مأمون سالمة، اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء  -  1
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عليه ويكون قد فات على المتھم ابداؤه أمام محكمة أول درجة، لتقول كلمتھا فيه بقضاء 
  .1مسبب ويواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء

ولعله من المسلم به أن الحق في اإلستئناف ومبدأ التقاضي على درجتين ھما وجھين لعملة 
على درجتين إتاحة الفرضة للمحكوم عليه بعرض دعواه من  واحدة، إذ يعني مبدأ التقاضي

جديد أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرته، فال يصبح الحكم نھائيا بعد 
صدوره من محكمة الدرجة األولى إال إذا شاء المحكوم عليه أال يستأنفه في المواعيد 

في أن محكمة ثاني درجة أعلى من ، وال تكمن أھمية المبدأ أعاله 2المحددة قانونا لذلك
محكمة أول درجة، سيما ونحن ال نلمس ھذا التميز وفقا للتشكيلة التي أقرھا التشريع 

  .الجزائري بين المحكمتين

وإنما األھمية تكمن في أنھا محكمة أخرى، تنظر القضية بعد أن كانت قد نوقشت، ومن ثمة 
  .وى من نقص أو قصوريمكنھا استكمال ما يكون قد ظھر في تحقيق الدع

  :ويقوم مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجنائية على اإلعتبارات التالية

أن الحكم عمل بشري وقد يكون غير عادل بسبب خطأ القاضي، فإذ توافرت إمكانية   -
عرض القضية مرة أخرى على المحكمة غير التي أصدرته، فإنه تتوافر إمكانية تحقيق 

 .وقعت فيه محكمة أول درجة من خطأالعدل وتصويب ما 
أن القاضي الذي يعلم أن حكمه سيكون محل بحث ومعرض للتعديل من محكمة   -

 .أخرى سيبذل حرصا أكبر وعناية أشد في بحث الملف وإصدار الحكم
إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لتدارك ما فاته من أوجه دفاع أمام محكمة الدرجة  -
 .3األولى

سوى أن المالحظ أن المشرع الجزائري قد أجاز استأناف األحكام الجنائية، مع تكريس 
األثر الناقل للدعوى العمومية فيھا، بمعنى أن المحكمة اإلستئنافية تنظر في القضية من 
جديد دون إدراكھا للحكم الجنائي اإلبتدائي ال بالتأييد وال باإللغاء وال بالتعديل مع عدم 

لة المستأنف إذا ما كان قد رفع استأنافه دون تدخل النيابة، فضال عن عدم تجاوز اإلساءة لحا
العقوبة التي قد حكم بھا عليه، ما ال يجد تبريرا، وما ال تستغرقه فعليا أحكام المبدأ أعاله إذا 
أصبحت أحكام استأناف الدعوى العمومية ھاھنا ال تختلف من حيث األثر الذي ترتبه عن 

األحكام الغيابية، وبقي النطاق الفعلي للمبدأ يسري في حدود الدعوى المدنية  المعارضة في

                                                            
  .709، ص 1986فوزية عبد الستار، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، دار النھضة العربية،  -  1
  .2003عبد الرؤوف مھدي، شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية، نادي القضاء، القاھرة،  -  2
استئناف األحكام الجنائية في النظم "، بعنوان 2015جوان  03مقال للمعھد المصري للدراسات، عن إدارة المعھد المصري، صادر بتاريخ  -  3
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التبعية بالجناية، ومن ثمة يمكن القول أن الطبيعة الخاصة لألثر الناقل للدعوى أمام الجھة 
  .اإلستئنافية بعد ضمانة فريدة من نوعھا للمتھم

  :وفيما يلي سنعرض إجراءات استئناف األحكام الجنائية

  :الجھات المخول لھا حق اإلستئناف /أ

  :يثبت حق استئناف األحكام إلى

 .المتھم المحكوم عليه  -
 .النيابة العامة  -
 .الطرف المدني فيما تعلق بحقوقه المدنية  -
 .المسؤول عن الحق المدني إن وجد  -
 .اإلدارات العامة إذا كانت طرفا مباشرا في الدعوى -

  :ميعاد اإلستئناف/ ب

) 10(س المحكمة اإلبتدائية بالحكم ينبه المحكوم عليه بأن له مدة عشرة بعد أن ينطق رئي
  .أيام كاملة من اليوم الموالي للنطق بالحكم للطعن فيه باإلستئناف

  :أثر اإلستئناف/ ج

  :يترتب عن استئناف الحكم الجنائي اآلثار التالية

 :اإلستئناف باستثناءيوقف اإلستئناف تنفيذ الحكم أثناء مھلة اإلستئناف كما في حالة   -

  .العقوبة السالبة للحرية المقضي بھا في جناية أو جنحة مع أمر باإليداع

يجوز للمتھم المستأنف لوحده دون النيابة التنازل عن استأنافه قبل تشكيل المحكمة،   -
كما يجوز للطرف المدني التنازل عن اإلستئناف في الدعوى المدنية في أي مرحلة كانت 

 .ىعليھا الدعو
 .لإلستئناف أثر مباشر للدعوى في حدود التصريح باإلستئناف وصفة المستأنف  -
تعيد محكمة الجنايات اإلستئنافية النظر في القضية دون التطرق إلى ما قضى به   -

 .الحكم المستأنف في الدعوى العمومية ال بالتأييد وال باإللغاء وال بالتعديل

  .ة اإلستئناف، فثبت فيھا بالتعديل أو اإللغاء أو التأييدأما الدعوى المدنية التي تفصل فيھا جھ

 .الفصل في شكل اإلستئناف من صالحيات التشكيلة المحترفة دون المحلفين  -
ال يجوز لمحكمة الجنايات اإلستئنافية، إذا كان اإلستئناف مرفوعا من المتھم وحده   -

 ".ال يضار طاعن بطعنه"أن تحاكمه وفقا لمبدأ 
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  .لطعن بالنقض في الجنايات يقتصر على األحكام النھائيةھذا وقد بات ا

 :الطعن بالنقض في األحكام الجنائية -3

الطعن بالنقض طريق غير عادي لمراجعة األحكام من حيث قانونيتھا دون تمحيص 
  .الموضوع

أيام من اليوم الموالي للنطق بالحكم بالجھة اإلستئنافية وثمانية ) 08(يرفع في أجل ثمانية 

  .أيام من تاريخ إنقضاء أجل اإلستئناف) 08(

يجوز للطرف المدني أو المسؤول المدني أن يطعن بالنقض في الحكم الفاصل في   -
 .الحقوق المدنية

 .يجوز للنيابة أن تطعن بالنقض في أجل شھرين من تاريخ صدور الحكم  -
ر عن يوقف تنفيذ الحكم خالل ميعاد الطعن بالنقض وإذا رفع فإلى حين صدور القرا  -

 .المحكمة العليا
وال يوقف تنفيذ األحكام و القرارات القاضية بدمج العقوبات أو الفاصلة في الحقوق   -
    .المدنية
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  الثاني الفصل

 .الجنائية بالمحاكمة الخاصة التعديالت 
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  :تمھيد

 لتدعيم 1التعديالت من مجموعة عليھا طرأت الجنايات بمحكمة المتعلقة اإلجرائية األحكام إن
 التي الدولية المواثيق في المكرسة واإلنصاف العدالة قواعد عليھا تقوم التي األساسية المبادئ
 السيما عادلة، جنائية محاكمة وتحقيق المتقاضين حقوق مجال في الجزائر عليھا صادقت
 قانون جسد وقد والسياسية، المدنية للحقوق الدولي والعھد اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن

 يقوم: (منه األولى فقرتھا في األولى المادة فتنص مواده، بعض في ذلك الجزائية اإلجراءات
 ،...)اإلنسان وحقوق كرامة واحترام العادلة والمحاكمة الشرعية مبادئ على القانون ھذا

 قرينة األحوال كل في راعىت(... :نفسه القانون من (11) المادة من األخيرة الفقرة وتنص
 :ذاته القانون من الثانية فقرتھا في مكرر(68)  المادة وتنص ،)الخاصة الحياة وحرمة البراءة

 ...)البراءة قرينة واحترام الدفاع حقوق مراعاة مع (...

 مبدأ لتكريس فيه نتعرض األول، التاليين؛ المبحثين في بالدراسة الفصل ھذا سنتناول وعليه
 األحكام تسبيب مبدأ لتكريس نتطرق الثاني وفي الجنائية، المادة في درجتين على التقاضي
  الجنايات محكمة من الصادرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 فقرتھا في األولى المادة المتھم، فتنص لمصلحة الشك تفسير وھو قانوني مبدأ على أكد 2017 مارس 17 في المؤرخ التعديل إن بل -1

 وحقوق كرامة واحترام العادلة والمحاكمة الشرعية مبادئ القانون على ھذا يقوم: (أن على الجزائية اإلجراءات قانون من السادسة
  ...).المتھم لصالح األحوال كل في الشك يفسر أن على الخصوص االعتبار، بعين ويؤخذ اإلنسان
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 الجنائية المادة في درجتين على التقاضي مبدأ تكريس :األول المبحث

، إال أنه أھم تعديل ھو 2015شھد قطاع العدالة في الجزائر جملة من اإلصالحات منذ سنة 
المعدل لقانون اإلجراءات الجزائية الذي تضمن إنشاء  07-17الذي تم بموجب القانون رقم 

درجة استئناف على مستوى الجنايات، ھذا األخير جاء في سياق التعديل الدستوري لسنة 
احة مبدأ التقاضي على درجتين وذلك امتثاال للدولة الجزائرية الذي كرس صر 2016

اللتزاماتھا الدولية عبر المواثيق الدولية كالعھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن 
  .1966األمم المتحدة لسنة 

ومن المؤكد أن أھمية ھذه الدراسة تكمن في ابراز االصالحات الجديدة التي جاءت كضمانة 
متھم في محاكمة عادلة ومنصفة من خالل تعزيز مركز المتھم في مواجھة محكمة الجنايات لل

بموجب تجسيد األحكام والقرارات الجنائية وأن لكل متقاضي أن تنتظر جھة قضائية عليا 
   .طعنه بما يكفل نفاذ مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجنائية

 طبيعة ذات الجزائري القانون في 1الجنايات محكمة عن تصدر التي األحكام ظلتحيث 
 الذي التعديل غاية إلى وذلك لمراجعتھا، 2بالنقض الطعن طريق إال تقبل ال ونھائية ابتدائية
 27 في المؤرخ07–17  رقم القانون بموجب الجنايات بمحكمة المتعلقة األحكام على أدخل
 المسائل في الفصل في درجتين على التقاضي بمبدأ العمل على والنص ، 32017 مارس
 في (248) المادة فتنص استئنافية، وأخرى ابتدائية واحدة جنايات؛ محكمتي بإنشاء الجنائية
 مجلس كل بمقر يوجد: (أنه على الجزائية اإلجراءات قانون من والثالثة األولى فقرتيھا

                                                            
  .اقتصادي وقسم قسم عادي قسمين، من تتكون وكانت قضائي، مجلس كل مستوى على واحدة جنايات محكمة ھناك كانت -  1
 مصطلح تستعمل التي الجزائية اإلجرائيةالتشريعات  فمن بالنقض، الطعن إلجراء بالنسبة مختلفة مصطلحات العربية التشريعات استعملت لقد -  2
 الجنائية، اإلجراءات قانون من )420( المادة في المصري والتشريع الجزائية، قانون اإلجراءات من )495(المادة  في الجزائري التشريع « النقض»

 في» التعقيب «مصطلح الجزائية التونسية اإلجراءات مجلة تستعمل حين في الجنائية، المسطرة قانون من )518(المادة  في والتشريع المغربي
  . »التمييز« مصطلح فتستعمل ولبنان وسورية الكويت من كل تشريعات أما يليه، وما )258(رقم  الفصل

 :التوالي على وھي مرات، عدة الجنايات بمحكمة المتعلقة األحكام عدلت - 3
 وقسم عادي قسم الجنايات لقسمين، محكمة بتقسيم سمح الذي ، 1975 يونيو 17 في المؤرخ 46 - 75 رقم باألمر األول التعديل -

 .اقتصادي
 اإلجراءات قانون من )248(بتعديل المادة  24 - 90 رقم بالقانون الجنايات محكمة من االقتصادية األقسام بإلغاء يتعلق الثاني التعديل -

 وجنح جنايات الموصوفة األفعال في بالفصل المختصة القضائية الجھةالجنايات  محكمة تعتبر: (أن على تنص أصبحت التي الجنائية
  ).ذلك خالف على القانون ينص لم ما االتھام، غرفة من بقرار إليھا بھا والمحالة المرتبطة مخالفات

 بإحالة الجزائية اإلجراءاتقانون  من )248( المادة عدَّل الذي 1995 فبراير 25 في المؤرخ 10 - 95 رقم باألمر الثالث التعديل - 
 الخاصة، المجالس بھا مختصة كانت أن بعد الجنايات على محكمة تخريبية أو إرھابية بأفعال الموصوفة الجرائم بنظر االختصاص

طبقاً  تخريبية أو إرھابية ألفعال ارتكابھم بسبب كاملة سنة عشرة ست البالغين لألحداث التھم الموجھة في بالنظر اختصاصھا وكذا
  القانون ھذا من )249( للمادة

 يوليو 15 في المؤرخ 15-12رقم  القانون بموجب الجزائية اإلجراءات قانون من ) 249 ( المادة بتعديل يتعلق وھو الرابع، التعديل - 
 كاملة سنة عشرة ست العمر من البالغين القصر على بالحكم كما تختص: (...أنه على تنص كانت التي منھا الثانية الفقرة بإلغاء 2015
 ) االتھام غرفة من نھائي بقرار إليھا والمحالين أو تخريبية إرھابية أفعاالً  ارتكبوا الذين

 المسائل في درجتين على مبدأ التقاضي على نص وقد ، 2017 مارس 27 في المؤرخ 07 - 17 رقم القانون بموجب تم الخامس التعديل -
 .الجنائية
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 األفعال في بالفصل تختصان استئنافية، جنايات ومحكمة ابتدائية جنايات محكمة قضائي،
 الجنايات محكمة أحكام تكون( ،) ...بھا المرتبطة والمخالفات الجنح وكذا جنايات الموصوفة
  ). االستنئافية الجنايات محكمة أمام لالستئناف قابلة االبتدائية

 األحكام تكون: (األولى فقرتھا في الجزائية اإلجراءات قانون من مكرر (322) المادة وتنص
ً  الصادرة  أمام لالستئناف قابلة الموضوع في الفاصلة االبتدائية الجنايات محكمة عن حضوريا
 ...).االستئنافية الجنايات محكمة

 على التقاضي مبدأ تكريس األول المطلب في نتناول ،مطلبين إلى المبحث ھذا سنقسم وعليه
 الثاني المطلب وفي الجزائري، الجزائي اإلجرائي التشريع في الجنائية المادة في درجتين
 .المقارنة التشريعات في الجنائية المادة في درجتين على التقاضي مبدأ تكريس

 ماھية مبدأ التقاضي على درجتين: األول المطلب

 لقانون والمتمم المعدل 2017 مارس 27 في المؤرخ 07 - 17 رقم القانون إلى بالرجوع
 في درجتين على التقاضي مبدأ على أكد الجزائري المشرع أن نالحظ الجزائية، اإلجراءات

 التي الثانية الفقرة (160)  المادة في الدستوري النص مع يتماشى ما وھو الجنائية، المواد
كيفيات  ويحدد الجزائية المسائل في درجتين على التقاضي القانون يضمن: (... بأنه فيھا جاء

 :أن على تنص التي الجزائية اإلجراءات قانون من األخيرة الفقرة األولى والمادة ،)تطبيقھا
 المواثيق ومع ،)عليا قضائية جھة قضيته في تنظر أن في الحق عليه، حكم شخص لكل(

 والميثاق والسياسية المدنية للحقوق الدولي العھد ومنھا الجزائر، عليھا صادقت التي الدولية
 التي األحكام بأن أعاله، المذكورين والميثاق العھد بنود تقضي حيث اإلنسان، لحقوق العربي
 .أعلى جھة طرف من للمراجعة قابلة تكون أن يجب ابتدائية كدرجة المحاكم تصدرھا

 محكمة جنائيتان، محكمتان توجد قضائي مجلس كل مستوى على فإنه ذلك، على وبناء
 1والمخالفات والجنح الجنايات في بالنظر األولى تختص استنئافية، وأخرى ابتدائية جنايات
 في بالفصل الثانية وتختص ،2االتھام غرفة من نھائي بقرار إليھا المحالة بھا المرتبطة

 .االبتدائية الجنايات محكمة قرارات ستئنافا

 فيھا بما الجزائية القضايا جميع على درجتين على التقاضي مبدأ بتعميم قام فالمشرع وعليه
 العسكرية الجزائية الجھات أحكام عدا فيما باالستئناف، فيھا للطعن الجنايات محكمة أحكام

                                                            
 العقوبة المقررة بنوع ھي أو مخالفة جنحة أو بجناية الجريمة وصف في العبرة أن العقوبات قانون من  27)و (5 المادتين من يُستفاد - 1
 ، 18317رقم  الطعن في األولى الجنائية الغرفة من 1979 فبراير 06 يوم صادر قرار في العليا المحكمة إليه ذھبت ما وھو قانوناً، لھا

  . 223 ، ص 1982 سنة ،2 العدد القضائية، المجلة
 . 243 ص ، 1993 سنة ،3 العدد القضائية، المجلة ، 1986 ديسمبر 16 في المؤرخ جزائي نقض - 2
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 بالنقض الطعن تقبل حين في أحكامھا، في االستئناف تقبل ال واحدة درجة على تنظر التي
 ً ً  القانون لصالح والطعن ،(180) للمادة طبقا  األحكام في والمعارضة ،(189) للمادة طبقا

 .منه  (203)و (199) المادتين من الخامسة الفقرة في ورد حسبما الغيابية

 القضاء قانون أحكام بتعديل للتدخل الجزائري المشرع ندعو القانونية الوضعية ھذه وحيال
 تضمن التي الدستور من (160) المادة من الثانية الفقرة أحكام مع يتماشى بما العسكري
 الطعن أمامھا عليه المحكوم حق على بالنص الجزائية، المسائل في درجتين على التقاضي

 .درجة أعلى جھة أمام باالستئناف

 وقانون الدستوري المشرع سبق قد الطفل حماية قانون أن إلى ھنا اإلشارة من والبد
 الجانحين لألحداث بالنسبة درجتين على التقاضي مبدأ تقرير في الجزائية اإلجراءات
 على والثانية األولى فقرتيھا في القانون من (90) المادة تنص حيث جناية، بارتكاب المتھمين

 الطفل قبل من المرتكبة والجنايات الجنح في الصادر الحكم في الطعن يجوز: (أنه
 الطفل قبل من المرتكبة المخالفات في الصادر الحكم استئناف يجوز واالستئناف، بالمعارضة

 كما ،1الجزائية اإلجراءات قانون من (416) المادة ألحكام وفقاً  بالمجلس األحداث غرفة أمام
  ...).بالمعارضة فيه الطعن يجوز

 مفھوم مبدأ التقاضي على درجتين: الفرع األول  

يعتبر التقاضي في مفھومه العام من المبادئ األساسية في أداء القضاء بمعنى اإللتجاء إلى 
القضاء وفقا لقواعد أصولية بوسيلة دعوى تھمين على الخصومة القضائية أمام القاضي، 

  .حة لطرفي الخصومة فرصة متكافئة لإلدعاء و الدفاعواإلتا

 تعريف مبدأ التقاضي على درجتين: أوال  

يعرف التقاضي على درجتين على أنه مبدأ تقاضي على درجتين يتحقق بأحد طرق الطعن 
العادية وھي االستئناف، فھو السبيل الوحيد لتتمكن المحكمة االستئنافية من مباشرة موضوع 

ثانية، بشرط استنفاذ محكمة  الدرجة األولى واليتھا في موضوع الدعوى، ة الدعوى مر
باصدار حكم في موضوع الدعوى وليس في الشكل، مثل الحكم بعدم االختصاص أو عدم 

   .القبول

وعليه فاالستئناف يعد مجرد وسيلة لمراقبة سالمة وصحة األحكام واصالح ما قد يشوبھا من 
الة الحكم يجب أن يتم في ظل ذات الظروف التي صدر فيھا، أخطاء، ومن ثم فإن تقدير عد

                                                            
 حبس قضت بعقوبة إذا الجنح مواد في األحكام الصادرة -1 :لالستئناف قابلة تكون: (أنه على الجزائية اإلجراءات قانون من )416(المادة  تنص -  1
 -2 .بالبراءة واألحكام المعنوي للشخص بالنسبة جزائري دينار 100.000 و الطبيعي بالنسبة للشخص جزائري دينار 20.000 تتجاوز غرامة أو

  ).التنفيذ بوقف المشمولة تلك ذلك في بما الحبس بعقوبة القاضية المخالفات مواد في األحكام الصادرة
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مع عدم األخذ بأية طيات جديدة أثناء المحاكمة االستئنافية و التقييد بحدود الدعوى أمام 
  .محكمة أول درجة وحدود التقدير باالستئناف

ة فتكريس مبدأ التقاضي على درجتين ھو جواز الطعن باالستئناف في جميع األحكام الصادر
عن الحاكم في الدرجة األولى وفي جميع المواد ولو كان وضعھا خاطئا، أي تمكين المجلس 
  من بسط واليته على األحكام الصادرة عن أول درجة لمنع التعسف ومراقبة التكييف القانوني

ومن تم فإن إعمال مبدأ التقاضي على درجتين يتيح الفرصة بأن تطرح الدعوى من جديد 
من أجل مراجعتھا وتدارك ما شاب الحكم من أخطاء حتى يطمئن الناس  على محكمة أخرى

  .بأن الحكم يصبح بات وقد أصبح عنوانا للحقيقة

التقاضي على غير أنه ما يجب اإلشارة إليه أنه خالل التعاريف السابقة قد تم الربط بين 
ني نفسه، إال أن درجتين وحق االستئناف من منطلق كونھما مترادفين و يجمالن المعنى القانو

األمر غير ذلك، حيث كل تقاضي على درجتين ھو استئناف وليس كل استئناف ھو تقاض 
على درجتين، ألن االستئناف في المسائل الجزائية نوعان، إما تدرجي عالي أو دائري، حيث 

  .يرتبط األول بالتقاضي على درجتين، وينطوي الثاني على فكرة إعادة النظر القضائي

 خصائص مبدأ التقاضي على درجتين: ثانيا  

ينطوي التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية على العديد من الخصائص، كونه يعد 
  .رقابة على ضمانات المحاكمة المنصفة من جھة واتصاله بالنظام العام من جھة ثانية

  : ضمان التقاضي على درجتين لمحاكمة منصفة/ أ

لمبدأ التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية وذلك  2016أقر التعديل الدستوري لسنة 
تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأ الشرعية : (منه، التي تنص على أنه 160بموجب المادة 

و الشخصية، يضمن القانون التقاضي على درجتين ويحقق اعتبارات العدالة عن طريق 
الصادرة وخلوھا من األخطاء، خاصة إذا كانت ھذه األحكام تمس  مراجعة سالمة األحكام

أو حريته أو شرفه واعتباره، وتقويم أخطائھا واستكمال كل نقصان في حياة المحكوم عليه 
  ).محكمة أول درجة

جاء ھذا التكريس الدستوري لمبدأ التقاضي على درجتين في المسائل الجنائية العتبارات 
امة للمجتمع في محاسبة الجاني نظرا لخطورة األحكام الصادرة من العدالة والمصلحة الع

  . محكمة الجنايات التي تصل إلى اإلعدام والسجن المؤبد

فالمشرع من خالل تبنيه ھذا المبدأ يكون قد أعطى فرصة لتصحيح األخطاء الصادرة من 
ما قضت به محكمة أول درجة لذلك فرضت ضمانة تسبيب األحكام حتى يتبين الخطأ، وھذا 
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تعلل األحكام القضائية وينطق بھا في جلسات علنية، تكون : (2016من دستور  162المادة 
  ).األوامر القضائية محللة

  :عالقة مبدأ التقاضي على درجتين بالنظام العام/ ب

يتصل مبدأ التقاضي على درجتين بالنظام العام كون أن المشرع يكفل ويحمي حق الدفاع 
  .محكمة الجنايات االستئنافية مجبرة أن تسمع تحقيق محكمة أول درجةويضمنه حيث 

الحق في الحق معترف به، الحق في الدفاع : (على أن 2016من دستور  169إذ تنص المادة 
فھذه اإلجراءات المكفولة بموجب الدستور تتصل بالنظام ) مضمون في القضايا الجزائية

  .العام

 ة لمبدأ التقاضي على درجتينالقيمة القانوني: الفرع الثاني 

إن الحكمة من وراء إقرار المشرع لمبدأ التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ھو 
، ورغم أھمية ھذا المبدأ 2016تجسيدا للمبادئ الدستورية التي تبناھا التعديل الدستوري لسنة 

قد عرف تباين بين تأييد  في تكريس حماية المتقاضين في المسائل اإلجرائية إال أن ھذا المبدأ
ھذا المبدأ و بين معارض، وفي سبيل دراسة القيمة القانونية لمبدأ التقاضي على درجتين 

  .سيتم تناول ھذا الجدل الرافض والمؤيد الستئناف األحكام الجنائية

 الجدل الفقھي حول مبدأ التقاضي على درجتين: أوال 

ائية، فاتجاه فقھي يرفض استئناف أحكام محاكم لقد وجد اتجاھين بشأن استئناف األحكام الجن
الجنايات واتجاه فقھي آخر يؤيد ھذا اإلجراء، وكل اتجاه يعتمد على مبررات لرفض أو تأييد 

  .االستئناف في المسائل الجنائية

  : االتجاه المعارض الستئناف األحكام الجنائية/ أ

الصادرة في المسائل الجنائية على أساس يرى جانب من الفقه بعدم امكانية إستئناف األحكام 
أن الجنايات محاطة بالعديد من الضمانات التي تضمن للجاني أو المتھم محاكمة عادلة، وھذه 
الضمانات كرسھا الدستور وكفلھا القانون في مختلف مراحل الدعوى العمومية، خاصة في 

تكفل سالمة األحكام الصادرة رحلة المحاكمة التي من شأنھا أن مرحلة التحقيق االبتدائي وم
  .في مادة الجنايات وبالتالي فھي ال تحتاج إلى مراجعتھا عن طريق االستئناف

بل أن استئناف أحكام الجنايات يضر بالعدالة أكثر مما يفيدھا، كما أن ھذا اإلجراء يعمل على 
  .زيادة مدة االجراءات وبالتالي ھدر الوقت
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  :األحكام الجنائيةاالتجاه المؤيد الستئناف / ب

يستند أصحاب ھذا الرأي في تأييدھم الستئناف األحكام الجنائية على أساس أن الجنايات 
تعتبر من الجرائم الخطيرة التي يقرر لھا القانون عقوبات جسيمة توقع على الجاني و التي قد 
تصل إلى الحكم باإلعدام لذلك يجب منح المتھم فرصة كي يعرض قضيته مجددا على 
محكمة أعلى درجة، وھذا لن يتحقق إال بتطبيق مبدأ التقاضي على درجتين، وبھذا يكون 
استئناف محاكم الجنايات يحقق المساواة بين المتھم بجناية والمتھم بجنحة، فھذه المساواة 

   .للبعض و تحرمھم من ھذا الحقكانت مفتقدة 

 الطبيعة القانونية لمبدأ التقاضي على درجتين: ثانيا 

يجد التقاضي على درجتين سنده القانوني في العھد الدولي للحقوق السياسية والمدنية وذلك 
 160وھو نفس المبدأ الذي كرسه الدستور الجزائري بمقتضى المادة  14/5بمقتضى المادة 

يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية، ويحدد : (منه التي تنص على أنه
، وھو ما أكدته أحكام قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، فمن خالل ھذه )ھاكيفيات تطبيق

األحكام القانونية يظھر التقاضي على درجتين أنه يعد رقابة على ضمانات المحاكمة المنصفة 
ولم يعد مجرد إجراء قانوني، بل ارتقى به المشرع الجزائري إلى مبدأ دستوري صريح 

لة وأصال عاما من دون استثناء، وھذا ما أكده كذلك في نص وأصبح كضمانة لمحاكمة عاد
  .  2017مارس  27المؤرخ في  07-17المادة األولى من قانون اإلجراءات الجزائية رقم 

 التشريع في الجنائية المادة في درجتين على التقاضي مبدأ تكريس :الثاني المطلب
   المقارنة الجزائري و باقي التشريعات

 مظاھر ضمان التقاضي على درجتين في التشريع الجزائري: الفرع األول 

المتعلق باإلجراءات الجزائية قد عزز مركز المتھم في مواجھة  07-17إن القانون رقم 
محكمة الجنايات بوجوب تجسيد األحكام و القرارات الجنائية وأن لكل متقاضي أن تنظر جھة 

  .ى درجتين في المادة الجنائيةقضائية عليا طعنه بما يكفل نفاذ مبدأ التقاضي عل

 ضمانات المتھم من حيث الحكم الجنائي :أوال 

من أكبر الضمانات التي فرضھا القانون على القضاء ھو التزام القاضي ببيان أسباب األحكام 
  .الصادرة عنه لما لھا من أھمية بالغة لضمان صحة الحكم

   : قواعد بناء الحكم الجنائي/ أ
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أسباب األحكام الصادرة عنه المتمثلة في األسباب الواقعية و األسباب يلتزم القاضي ببيان 
القانونية التي يبني عليھا الحكم الجنائي، إذ تجسد المحكمة صراحة قبول أو رفض الطلب أو 
يتم التسبيب بصفة ضمنية من خالل التوصل إلى ما انتھت إليه المحكمة دون أي غموض أو 

ذكر البيانات الالزمة إلجراء التسبيب، مع الرد على المسائل شك، إذ البد للقاضي أن يحترم 
القانونية بتكييف الوقائع على ضوء القانون والرد على الخصوم للتأكد من احترام حقوق 

  .الدفاع بطريقة منطقية

  :  أھمية تسبيب أحكام محكمة الجنايات/ ب

خالله يستطيع المتقاضي باعتبار أن تسبيب الحكم ھو من أھم الضمانات القانونية، فمن 
معرفة األسباب التي يستند عليھا القاضي في حكمه، فإن كان ألحدھم على الحكم مأخذ 
استخدم حقه في الطعن فيه، كما للمحكمة األعلى درجة الوقوف على األسباب التي صدر 

، وفي بمقتضاھا الحكم مع تمكين المحكمة العليا من مراقبة التطبيق السليم للقانون و تفسيره
كل حكم يجب أن ينص (من قانون اإلجراءات الجزائية على أنه  379سياق ذلك نصت المادة 
ويجب أن يشتمل على أسباب ومنطوق و تكون األسباب على أساس ... على ھوية األطراف

، بمعنى أن الحكم يجب أن يشتمل على األسباب التي )ويقوم الرئيس بتالوة الحكم... الحكم
  .ن الواقعة المستوجبة وظروفھا، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبهبني عليھا وبيا

 ضمانات المتھم من حيث إجراءات التقاضي :ثانيا 

من قانون اإلجراءات الجزائية، ضمان للمتقاضين الحق في التقاضي  248لقد كرست المادة 
ئية ومحكمة جنايات يوجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدا: (على درجتين بقولھا

استئنافية تختصان بالفصل في األفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة 
  ).بھا

   :إجراءات اإلستئناف/ أ

إن إنشاء محكمة جنايات استئنافية إلى جانب محكمة الجنايات اإلبتدائية جعل استئناف 
ة الجنايات، اإلجراء الذي كان األحكام الفاصلة في الموضوع يكرس ألول مرة في محكم

غائبا قبل التعديل الحاصل الذي كان يسمع فقط باستئناف أوامر قاضي التحقيق وغرفة 
  .اإلتھام دون الحكم الفاصل في الموضوع

لقد منح المشرع ألطراف الحكم وسيلة بمقتضاھا يمكنھم الطعن بالحكم أمام نفس المرجع 
وھذه الوسيلة ھي طرق المراجعة، ومراجعة األحكام الذي أصدره أو أمام مرجع أعلى منه، 

حصرا تھدف إلى إزالة الشك في مقدرة القاضي على استيعاب الدعوى وإصدار حكم سليم 
  .فيھا
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بعد نطق رئيس محكمة من قانون اإلجراءات الجزائية على أنه  313ولقد نصت المادة 
أيام ) 10(حكوم عليه بأن له مھلة عشرة الجنايات االبتدائية بالحكم يقوم ھذا األخير بتنبيه الم

كاملة، منذ اليوم الموالي للنطق بالحكم، للطعن فيه باالستئناف أمام محكمة الجنايات 
االستئنافية، وفي حالة الفصل على مستوى ھذه األخيرة ينبه الرئيس المحكوم عليه بأن له مدة 

  .، وذلك من أجل الطعن فيه بالنقضأيام كاملة منذ اليوم الموالي للنطق بالحكم) 08(ثمانية 

  :أثر االستئناف/ ب

قبل أن يرتب حكم االستئناف أثره يشترط فيه أن يكون قد صدر حضوريا عن محكمة 
مكرر  322الجنايات االبتدائية وأن يكون فاصال في الموضوع وھذا طبقا لمفھوم في المادة 

باالستئناف أثر موقف شأنه شأن اآلخر فقرة أولى من قانون اإلجراءات الجزائية، وللطعن 
المعمول به في استئناف حكم محكمة الجنح والمخالفات، غير أنه له األثر الناقل أي أنه ناقل 
للدعوى، حيث يعاد طرح الدعوى أمام محكمة الجنايات االستئنافية بنفس نطاقھا الذي نظرت 

ن عناصر قانونية وواقعية، فكل ما فيه محكمة الجنايات االبتدائية، بما يحمله ھذا النطاق م
  .تملكه محكمة الدرجة األولى تستطيع كذلك محكمة االستئناف التصدي له

 المقارنة في باقي التشريعات درجتين على التقاضي مبدأ تكريس: الفرع الثاني  

 الصادر2000 - 516  رقم القانون بموجب درجتين على التقاضي مبدأ الفرنسي المشرع أكد
 على 1الجزائية اإلجراءات قانون من (231) المادة نصت حيث ، 2000 يونيو/جوان 15 في
 الجزائية األحكام غرار على لالستئناف الجنايات محكمة عن الصادرة األحكام قابلية مبدأ
 .والمخالفات الجنح مواد في األخرى الحكم جھات عن تصدر التي

 مع الجنايات مادة في درجتين على التقاضي مبدأ أقر قد الفرنسي المشرع أن نجد وعليه
 االبتدائية الدرجتين مستوى على الجنايات محكمة يشكلون الذين المحلفين عدد في اختالف

 .واالستئنافية

 خالل من الجنايات مادة في درجتين على التقاضي مبدأ على نص فقد التونسي، المشرع أما
 مادة في 2االستئناف إجراء أخضع وقد ، 2000 أبريل 22 و 2000 أبريل 17 القانونين
 المشرع أن إلى اإلشارة وتجدر الجنح، مواد في بھا المعمول العامة القواعد إلى الجنايات

                                                            
1 - Art. 231 C.P.P: «la cour d’assises a plénitude de juridiction pour juger en premier ressort ou en appel, les personnes 
renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation». 

  . 153 و 152 ص سابق، مرجع سعادي، لحسن -  2
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 أبقى بل الجزائي، القضائي النظام كل على درجتين على التقاضي مبدأ بعد يعمم لم التونسي
 .1العسكرية المحاكم تصدرھا التي األحكام استثنائية بصفة

 على التقاضي مبدأ (3) المادة في الكويتية الجزائية والمحاكمات اإلجراءات قانون أجاز كما
 محكمة وھي األولى الدرجة محاكم درجتين، على الجزائية المحاكم تقوم حيث درجتين،
 ومحكمة المستأنفة الجنح محكمة وھي االستئنافية والمحاكم الجنايات، ومحكمة الجنح

 في الصادرة األحكام جميع: (أن على ذاته القانون من  (8)المادة ونصت العليا، االستئناف
 على العليا االستئناف محكمة أمام العامة والنيابة عليه المحكوم من لالستئناف قابلة الجنايات
 ).الجزائية دائرتھا مستوى

 إلى ذلك يرجع وربما درجتين، على التقاضي مبدأ أجاز قد الكويتي المشرع أن نجد وھكذا
 األحكام في النظر إعادة في المدان المتھم حق كفالة قرر لذا وعقوباتھا، الجرائم ھذه خطورة
 ما كرَّس قد بھذا الكويتي المشرع ويكون القانونية، الضمانات كل توفير مع ضده الصادرة
 الطعن في المتقاضين حق ضمان ضرورة تؤكد التي الدولية واالتفاقيات المعاھدات به جاءت

 الخاص الدولي العھد من الخامسة الفقرة (14) المادة في جاء فقد درجتين، على والتقاضي
 إلى – للقانون وفقاً  - اللجوء حق بجريمة أدين شخص لكل: (أنه والسياسية المدنية بالحقوق
 ).عليه به حكم الذي العقاب وفي إدانته قرار في النظر تعيد بحيث أعلى، محكمة

 أو النقض بطريق إال الجنايات محاكم أحكام في الطعن يجيز ال فإنه المصري، المشرع أما
 أرجع وربما الجنائية، اإلجراءات قانون من األخيرة الفقرة/(380) للمادة تطبيقاً  النظر إعادة
 مما القضايا، في الفصل وتأخير إطالة إلى يؤدي درجتين على التقاضي مبدأ أن إلى ذلك
ً  يؤدي  المبدأ ھذا تكريس أن كما وتمحيص، بعناية بمعالجتھا يسمح ال بشكل تراكمھا إلى أيضا
 األحكام قابلية بمبدأ فاألخذ تقليصھا، إلى جاھدة الدولة تسعى التي التقاضي نفقات من يزيد قد

 دوائر أو أقسام أو غرف إنشاء بالضرورة يتطلب لالستئناف الجنايات محكمة عن الصادرة
ً  يتطلب مما قضائية،  .2الضبط وكتاب القضاة عدد في زيادة أيضا

 الواقع في ھو ليس الجنايات مادة في للتقاضي ثانية درجة إنشاء أن نجد عرضه، سبق ومما
 كثيرة عوامل ثمرة وليد الحقيقة في أنه ما بقدر الدولية واالتفاقيات العھود بنود لتكريس نتيجة
 :المثال سبيل على منھا نذكر

 والجمعيات الحقوقية المنظمات طرف من المناسبات من كثير في الموجھة النداءات /أ
 .الجنايات مادة في ثانية درجة بإنشاء للمطالبة الوطنية

                                                            
 الرتبة من رئيس :من تتشكل الجنائية االستئنافية الدائرة: (أن على التونسي الجنائي المرافعات قانون من الرابعة فقرتھا في) 222( المادة تنص -  1

 لدى العام الوكيل العام االدعاء وظائف ويمارس الثانية، الرتبة من قاضيين - الثالثة من الرتبة قاضيين - التعقيب بمحكمة دائرة رئيس بخطة الثالثة
  ).االستئناف محكمة كتبة دأح كاتب بوظيفة ويقوم مساعده، أو محكمة االستئناف

  . 269 ص سابق، مرجع التجاني، زوليخة -  2
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ً  كان الذي القانوني الوضع إن /ب  التقاضي مبدأ مع يتماشى ال الجنايات، محكمة على ساريا
سه الذي درجتين على  لألحكام بالنسبة يقرر الذي الجزائية اإلجراءات وقانون الدستور كرَّ

 طبقاً  به قضي ما لجميع بالنسبة يكن لم كأن الحكم يصبح فيھا المعارضة بمجرد الغيابية
 يكن لم كأن غيابياً  الصادر الحكم يصبح: (بأنه فيھا جاء والتي (409) المادة من األولى للفقرة
 ...). تنفيذه في معارضة المتھم قدم إذا به قضي ما لجميع بالنسبة

 والواجبات الحقوق في المساواة في الحق ضمان عدم إلى أدى إليه، المشار الوضع إن /ج
ً  المواطنين لجميع الدستور يكرسھا التي  أساس: (أن على تنص التي (158) للمادة طبقا

 الجميع متناول في وھو القضاء، أمام سواسية الكل والمساواة، الشرعية مبادئ القضاء
ً  كان الحق ھذا إن إذ ،)القانون احترام ويجسده  مواد في عليھم المحكوم لألشخاص مضمونا
 أجل من عليھم المحكوم حتى أو جنايات أجل من عليھم المحكوم يملك وال والمخالفات، الجنح
ً  يشكل الذي بالنقض، الطعن طريق إال الجنايات، محكمة على إحالتھا تمت جنح  غير طريقا
 على والشكليات القواعد ومراعاة القانون بتطبيق القضاة التزام مدى على ينصب عادي
 .1الدعوى وقائع إلى يمتد وال الصحيح الوجه

 بتعديله الجزائري المشرع فإن تأثيرھا، درجة اختلفت ومھما ومتنوعة، كثيرة إذن األسباب
 المجال، ھذا في الدستورية المبادئ به جاءت ما حقق قد يكون الجنايات محكمة ألحكام

 درجتين على التقاضي مبدأ كإقرار الجزائية القضائية المنظومة مبادئ تكريس إلى باإلضافة
 .2الجزائية المسائل في

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 وليس للملفات محاكمة ھو بالنقض الطعن( :بأن المقارنة القوانين في الجنايات محكمة نظام حول دراسة عن محاضرته في سعادي لحسن يقول -  1

  . 133 ص سابق، مرجع القضاة، نشرة ،)لألشخاص
ً  يعتبر بأنه فقضت العليا، المحكمة كرسته مبدأ وھو -  2  لحكم والمدعي المدني الجمھورية استئناف وكيل قبول درجتين على التقاضي لمبدأ خرقا

  361 ص ، 2009 سنة ،1 العدد القضائية، المجلة ، 2008 يوليو  30في  بتاريخ جزائي نقض به، المبلغين غير المتھمين تجاه غيابي
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  :خاتمة

تحمله أحكامھا يبقى السؤال مطروحا حول مدى فعالية ونجاعة ھذه التعديالت سيما أمام ما 
  .من تعارض

  : ذلك البد منولتدارك 

عقد دورات تكوينية للمحلفين إلحاطتھم علما بالمبادئ األولى من القانون، و إبراز  -
 .دورھم في محكمة الجنايات و توعيتھم بخطورة المھمة المكلفين بھا

شكيلتين للدعوى العمومية في االستئناف و نظرا لعدم تميز التعلى ضوء األثر الناقل   -
بالمحكمة االبتدائية عنھا في االستئنافية، كان على المشرع أن يمدد اختصاص المحكمة 
االستئنافية إلى خارج اختصاص المجلس القضائي نفسه، أو أن تكون التشكيلة االستئنافية 

 .المحترفة و الشعبية من قضاة مجلس آخر مجاور تختلف فيه استراتيجية العمل الجنائي
أعاله ووفقا لما اقتضاه من تسخير إلمكانيات مادية و بشرية في سبيل التعديل  -

الوصول إلى حكم عادل، يقتضي تصدي التشكيلة باالجتھاد الالزم في إطار ما أتوه من 
 .صالحيات لسد الثغرات التي أغفلھا النص، أو ما قد يستوحى من سلبيات بعد الممارسة

 إلى انتھينا الجزائري، الجزائية اإلجراءات قانون على إجراؤھا تم التي التعديالت خالل من
 :منھا النتائج، من مجموعة

على  التقاضي مبدأ تكريس إلى التعديالت ھذه خالل من اتجه الجزائري المشرع إن -1
 الدستورية واالتفاقيات والنصوص للمبادئ تنفيذاً  تحقق ما وھو الجنائية، المواد في درجتين

 .الدولية والمعاھدات
محكمة  عن الصادرة األحكام تسبيب ضرورة على الجزائري المشرع نص لقد -2

 والمخالفات، يلزمه الجنح في أحكامه تسبيب القاضي على القانون يفرض فكما الجنايات،
 من(162) المادة  به جاءت لما تكريس وھذا الجنايات، في أحكامه بتسبيب كذالك
  .2016دستور

 التي أضفت ھي التشكيلة ھذه الجنايات، محكمة في الفئات كل من المواطنين إشراك -3
 .الشعبي القضاء تسمية الجنائية المحكمة على
سة للقاضي الشخصي االقتناع قاعدة على اإلبقاء -4 قانون  من ( 307 ) المادة في الُمكرَّ

 .الجزائية اإلجراءات

 نوصي ما وھو القانونية، النصوص بعض مراجعة الضروري من بات ذلك من الرغم وعلى
 :السيما به
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عن  االستغناء الضروري من إنه إذ الجنايات، محكمة في المحلفين مشاركة طريقة -1
 ال كان المحلفين وإن فنظام فقط، المحترفين القضاة من الجنايات محاكم وتشكيل النظام ھذا

 المحكمة ھذه عليه الذي تسير األسلوب في يطرح اإلشكال أن إال إشكاالً، ذاته حد في يطرح
 واالعتراف المھنية يملك كان فالقاضي وإن المحاكمة، في ودورھم المحلفين عدد حيث من
 تقديرھا ويخضع القانون يرسمھا ثوابت بناًء على وذلك العقوبة، وتقدير االتھام إسناد في

 أي عليه يفرض ال القانون ألن محددة؛ بشكليات يقيَّد المحلف ال فإن والممارسة، للخبرة
 .ة والتخصصالمھار من مستوى

 محكمة الجنايات، أحكام في الشخصي االقتناع قاعدة على يعتمد اليزال القاضي إن -2
 مراجعة الضروري وبالتالي من الجنايات، محكمة أحكام تسبيب قاعدة إقرار من الرغم على
 .ذلك
الجزائية  اإلجراءات قانون من ( 309 ) المادة من 10 الفقرة مراجعة إعادة ضرورة -3

من  (56) في المادة المكرس البراءة مبدأ مع تتماشى وجعلھا بالبراءة، الحكم بتسبيب المتعلقة
نص  حسب القضاة ألن اإلجراءات الجزائية؛ قانون من الثانية الفقرة/األولى والمادة الدستور،

أساسھا  على التي الرئيسية األسباب أي تبيان بالبراءة، الحكم تسبيب عليھم الفقرة ھذه
كقاعدة  اإلدانة أحكام تصدر الجنايات محكمة وكأن إدانة المتھم، الجنايات محكمة استبعدت
حكم  تسبيب عند بالنص االكتفاء المشرع على كان حين في البراءة كاستثناء، وأحكام عامة،

حسبما  واقعة كل في بالبراءة تقتنع المحكمة جعلت التي العناصر أھم فقط البراءة، ذكر
  .المداولة من يستخلص
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الماستر مذكرة مــلخص  

اھذيتناول   في المؤرخ 07 - 17 رقم القانون ظل في الجنايات محكمة حول دراسة البحث 
27 مارس   البارزة فالسمة الجزائري، الجزائية اإلجراءات لقانون والمتمم المعدل ، 2017
 واسعة ضمانات ومنح البراءة، قرينة مبدأ وتكريس الحقوق تدعيم في تتمثل التعديل لھذا
ً  الجنائية المسائل في درجتين على التقاضي وتعميم عليه، للمحكوم  المادة ألحكام طبقا

من 160/2  الموضوع ھذا ويكتسي 2016 مارس 06 في المؤرخ الدستوري التعديل 
 خصوصا الجنائية القضائية المنظومة إصالح نحو خطوة يشكل كونه حيث من أھمية
 1999أكتوبر 20 في المؤرخ العدالة إصالح برنامج أولى فقد عموماً، العدالة وقطاع

كبيرة أھمية  حقوق حماية مجال في العدالة قواعد عليھا تقوم التي األساسية المبادئ لتدعيم 
في االبتدائية الجنايات محكمة من تصدر التي األحكام فأصبحت التقاضي، في عليه المحكوم  
الجزائية األحكام غرار على االستئنافية، الجنايات محكمة أمام لالستئناف قابلة الحالي شكلھا  
 .والمخالفات الجنح مواد في األخرى الحكم جھات من تصدر التي

:الكلمات المفتاحية  

1./ محكمة /.2 االبتدائية الجنايات محكمة    العدالة /.4 االستئنافية 3 الجنايات 

 

Abstract of Master’s Thesis 

This research deals with a study on the criminal court under Law No. 17-07 of 
March 27, 2017, amending and supplementing the Algerian Code of Criminal 
Procedure. Criminal issues in accordance with the provisions of Article 160/2 of 
the constitutional amendment of March 06, 2016. This issue is important in that 
it constitutes a step towards reforming the criminal judicial system in particular 
and the justice sector in general. The justice reform program of October 20, 
1999 attached great importance to strengthening the basic principles that 
Judgments issued by the Criminal Court of First Instance in their current form 
are subject to appeal before the Criminal Court of Appeal, similar to the penal 
rulings issued by other ruling bodies in misdemeanors and violations. 
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