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داءـــــــــإاله

ت لو اكنت بقريب لرتى مثرة عطايئ  لمت ومتن ة رمحها هللا اليت طاملا  ٔيم احلب .ٕاىل 

ين و  بٕاىل من ر ي احلب ٔن العمل نور، وا .لمين 

ٔطال هللا يف مع دين يف جنا ه وسا ي مغرين حبنانه وفرح العزز ا رهٕاىل زو

ٔخيت سعدیة احلبوبة اصة  ٔخوايت حفظهم هللا و .ٕاىل ٕاخويت و

اليت ولك من اكن واقفا معي  هذا العملٕالمتامٕاىل لك زماليئ وزم
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او ة العقو نفذت سواء الفرد حياة من تبقى ما ع وخيمة آثارا زائية ا ام ح عض ك ت

ثانية مرة جتماعية ياة ا اندماجھ تمنع عقبة عد الذي مر و و التقادم مدة بم .سقطت

عليھ وم املح إدماج إعادة إ دف ديثة ا نائية ا السياسة انت مركزهوملا واستعادة املجتمع

ن ب من ثار، ذه من التخلص ا م الغرض أنظمة عدة عات شر ال سائر كّرست ف، الشر الرجل

ي والقضا ي القانو بنوعيھ عتبار رد نظام نظمة الية-ذه ا نا دراس .-موضوع

العاملية عات شر ال من ه كغ زائري ا ع شر حيث/ وال النظام، ذا البابكّرس عليھ نص

عنوان تحت السادس الكتاب من م"السادس عل وم املح اعتبار من"رد املواد ضمن 693إ676،

رقم املر زائية1966يونيو08املؤرخ66/155من ا جراءات قانون .املتضمن

تتع ن، ت أساس ن اليت إش العملية الناحية من املوضوع ذا يطرح مر حقيقة شروطو و لق

بإجراءاتھ الثانية الية ش تتعلق ن ح عتبار، .رد

الواجب جراءات وما م؟ عل وم املح اعتبار لرد القانون ا ستلزم ال القانونية الشروط فما

طار؟ ذا ا إتباع

عتبار، رد ية بما ول الفصل يتعلق ن فصل املوضوع ذا ناول ومن مف إ خاللھ من نتعرض

رد إجراءات ي الثا الفصل خالل من ناول ن ن ح ثان، مبحث وشروطھ أول، مبحث اعتبار رد

أما املحكمة، مستوى ع لإلجراءات خصصناه ول املبحث ن، مبحث إ خر و وقسمناه عتبار

ع املتبعة جراءات لتناول فخصصناه ي الثا املجلساملبحث .مستوى
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خاللھ من عا و بالدرجة نظري ول املبحث ن، مبحث خالل من الفصل ذا ناول ن

عملية االت إش من عتبار رد شروط ه تث ملا ونظرا ن ح جوانبھ، مختلف عتبار رد وم مف

ا ملام مية مستقلةارتأيناوأل بصفة ي الثا املبحث خالل من ا .معا

عتبار: ول املبحث رد وم مف

التالية النقاط ما خالل من ندرس ن مطلب إ املبحث ذا :قسمنا

عتبار-  برد ف التعر

أنواعھ-  بيان

علتھ-

املقابلة- نظمة عن ه تمي

ول  وأنوا: املطلب عتبار رد ف عھعر

ول  عتبار: الفرع رد ف عر

عتبار رد لنظام فات عر عدة وردت التيلقد ا أصل لمة ال أّن ش ا إل التطرق قبل ،

"REHABILITE3وضياعھ فقدانھ إ أّدت ال سباب وإزالة السابق الوضع إ العودة ا يقصد ،1

فات التعر ذه من عض ي :وفيما

حرمان"-1 من نجم وما دانة، آثار تم بفضلھ عليھ، وم املح حقوق من حق و عتبار رد

جديد، من املجتمع يندمج بحيث أخذليات، دونو شاطاتھ بمزاولة عادي، مواطن كأي مركزه

1 - Claude Zambeau-édition juris- classeur-procédure pénale l'an 2000page01.
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إثبات كمرحلة عد زمنية ة ف مرور عد ذا أو جنائية ام أح ضده تصدر لم كمن شرط أو قيد

جراماستقامة فعل .1"من

صبح"-2 آثاره،و جميع معھ تنق وجھ ع للمستقبل، سبة بال دانة حكم إزالة و عتبار رد

ابتداءا عليھ وم عاملح يحصل من أن ذلك ع إدانتھ، سبق لم من مركز عتبار رد خ تار من

لر  السابقة و ن مرحلت يجتاز عتبار ميعرد منتجا قائما دانة حكم ون ي وفيما عتبار، د

ت وت دانة حكم يزول ا وف عتبار، رد ع حصولھ ع الالحقة ف الثانية املرحلة أما آثاره،

آثاره 2"جميع

ص" -3 وال زانة وا السلطة اتجاه ذمتھ وابرأ بحقھ، ة العقو نفذت للذي يمنح عتبار إعادة إن

اي من حرمانھ أحد ستطيع أن دون باإلدانة كم ا قبل ان كما السابق وضعھ لھ فيعاد املتضرر،

أصبحا العار وصمة و قوق ا من رمان ا ألن العار، صفات من صفة أي بھ ق ي أو ن،حق، ملغي

إعادة املقرر عود املدنيةاعتبارهو حقوقھ جميع ممارسة .3"إ

القا-4 رى عرف"claude zambeau "و عتبار رد أّن سية، الفر النقض بمحكمة شار مس و و

عرض الذي ص ال منح واملتمثلة عنھ تبة امل ثار بواسطة ةعادة اتلعقو عقو عدة أو واحدة

كمرحلةجزائية عد الزمن من ة ف باختبار عد س ا فقد ال قوق ا افة سلوكھ، حسن عن لھ

.4"ذلك

سنة-1 الثالثة، رة،الطبعة بالقا ي العر الفكر دار العام، القسم ات العقو قانون سالمة، محمد مأمون للدكتور ف .706ـص1990عر
ة،ص-2 باالسكندر املعارف شأة م والفقھ، القضاء ضوء ع ي نا ا التنفيذ ي، الشوار ميد ا عبد للدكتور ف 87/79عر
محمود-3 للدكتور ف ،عر و الطبعة رة، القا ي العر الفكر دار العام، ي زا ا القانون .431،ص1993حس

4 - Claude Zambeau- op. cit page01.
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ا*  عل يالحظ وما عتبار، لرد فات التعر عض اذه ناعتماد أساس ن عنصر :ع

ول - ة: العنصر التجر ة ف خالل سلوكھ حسن عليھ وم املح بإثبات .يتعلق

ي- الثا دانة: العنصر آثار ل خ ذا يمحو بحيث عتبار رد ع تب ي بما .يتعلق

ي الثا عتبار: الفرع رد أنواع

املادة لنص طبقا ي وقضا ي قانو نوعان عتبار جراءات/ 676رد قانون من ة أخ فقرة

زائية ام" 1ا غرفة من أو القانون، بقوة إما عتبار رد عاد "و

ي: أوال القانو عتبار رد

يا، س لة طو معينة زمنية مّدة بمرور القانون بقوة م عل وم للمح عتبار يرد بموجبھ

أو بالتقادم، ا سقوط أو ة العقو تنفيذ عقب مسبقا، القانون ا ايحدد ودونانقضا العفو، ب س

جزائية مساءلة إ املدة ذه خالل التعرض

ة،فبتوافر التجر مدة م ملجرد السلوك حسن قرنية ع يقوم ي القانو عتبار رد أن يت وعليھ

قة بطر منھ م عل وم املح ستفيد ن مر الذيذين أملر خاصة، إجراءات أي إ حاجة دون آلية

الن ذا ع شروطھيضفي بتوافر سب املك ق ا صفة عتبار رد من .وع

ي: ثانيا القضا عتبار رد

بھ يق ام غرفة عن قرار صدور ستلزم ي القضا عتبار رد ي، القانو عتبار لرد خالفا

تقدي خالل من ، خ ذا جانب من ون ت الة ا ذه املبادرة أن علما عليھ، وم املح ة مھملص

من تتأكد جراءات من بجملة ا بدور تقوم وال املختصة القضائية ة ا أمام عتبار رد لطلب

مر-1 سنة08املؤرخ66/155أنظر زائية1966يونيو ا جراءات قانون .املتضمن
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القانون ا ستلزم ال الشروط توافر من ا رد"خالل بطالب متعلقة تنفيذشروط شرط عتبار،

الزم الشرط ة، ".العقو

جدار  من التحقق عد إليھ عتبار رد خ نالتقرر مر إذ ا، عل معقب دون طلبھ رفض أو بھ تھ

للقضاة ة التقدير للسلطة .مخول

شر ال ا بي ومن عتبار، لرد التقسيم ذا أخذت عات شر ال معظم أّن إليھ شارة تجدر وما

املصري  ع شر وال .الفر

ي الثا املقابلة: املطلب نظمة عض عن ه وتمي عتبار رد علة

ول  عتبارعلة: الفرع رد

ا فإ عامة، بصفة مة ر ا إ دف ا، طبيع انت ما م ة العقو توقيع من الغرض ان إذا

وتنفيذ ا، إتيا القانون حّرم أفعال من أتاه ما عيد ال ح يبھ وتر لردعھ خاصة بصفة دف س

عليھ ما سدد أنھ ع النحو ذا ع ة ستمراملاتجاهالعقو أن خ ذا ل يحق ال ثمة ومن جتمع

ما يجة ن لھ، القاسية ردارتكبھنظرتھ نظام وجد سباب ذه وألجل ساس ذا وع ، املا

ا خالل من يتمكن ثانية فرصة وإعطائھ عليھ وم املح يل تأ إعادة دف س الذي النظام ذا عتبار،

أي ودون ، طبي ل ش يتصال القانو مركزه بذلك جع س ف مجتمعھ، أفراد ببا قانونية حواجز

عديدة، ومزايا حقوق من حرمانا بع ست باإلدانة كم ا ان فإذا ذلك، ع تبة امل قوق ا افة و

إليھ واملزايا قوق ا ذه إعادة يقت يلھ تأ فإن ن املواطن سائر دون وضع عليھ وم املح ضع و

اف ع بناءو من بذلك وتمكينھ عنھ دانة و جرام وضمة وإزالة املجتمع، مشروع بمركز لھ

املجتمع شاطات الطبي الوجھ ع مة املسا من تمكينھ املقابل و جديد من وحياتھ نفسھ



ول عتبارالفصل رد ية ما

7

اره توازد أث أنھ دام ما أصعب، من عد وال ة العقو تنفيذ تلت ال ات الف خالل سلوكھ حسن

عليھ وم املح ا يمر ال ات 1.الف

من ن ب تمي ل عن بتعاد و املجتمع، داخل التوازن تحقيق من النحو ذا ع عتبار رد سمح و

فرد تھ وس سلوكھ حسن ذلك عد ت أث لكنھ القانون، بھ سمح ال ما بإتيانھ ناعتبارهأخطأ و إليھ،

املجتمع أفراد .با

املذكرة مقدمة جاء طار، ذا نفس رقميضاحيةو القانون حسب ة املصر قانية ا لوزارة

حول"41-1931 و عليھ، وم املح صية من نتقاص إ يؤدي جنحة أو جنائية ة عقو كم ا أّن

عض من رمان ا بعھ ي حوال غالب بالعقاب كم ا ألن ف، شر ملركز الوصول قوقدون ا

عليھ وم امل ع فيتعر السوابق حكم يل وال واملدنية جتماعيةاندماجھالسياسية الطبقة

وأقامواحتالل تدي ل جديا ودا مج بذل فإن ، صا مواطن ل ك الالئق ان تحّسنامل ع الّدليل

ف يندمج أن ا نفس جتماعية الطبقة ة مص من ان لة طو مّدة تھ تابس الذي عليھ وم املح ا

حالھ 2"وأص

ي الثا املقابلة: الفرع نظمة عض عن عتبار رد تمي

العفو نظامي عن عتبار رد نظام نم مة"الشاملنا ر ا عن اص" العفو ا العفو"والعفو

ة العقو ".عن

نظام-1 ل مجال حيث :من

رائم- ا ع يطبق الشامل العفو الدعوىنظام ا عل ون ت ال املرحلة عن النظر دف

ة للعقو عليھ وم املح تنفيذ أثناء أو التحقيق أو عة املتا مرحلة انت سواء .العمومية،

ضوء-1 ع التنفيذ ي، الشوار ميد ا عبد السابق،صالدكتور املرجع والفقھ، القضاء ضوء ي نا .79ا
،سنة-2 و ،الطبعة ام ا الفكر التجاري،دار والقانون نائ ا عتبار ،رد العمرو أنور شار .2000املس
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وجود- فال باتا، كم ا ذا ون ي وأن ة بالعقو حكما ض يف و ف اص ا العفو نظام أما

أ التحقيق أو عة املتا مرحل أثناء خاص علعفو بات حكم يصدر لم دام ما املحاكمة، أثناء ح و

عليھ وم .املح

يق- بات حكم وجوب يخص فيما اص ا العفو مع ك ش وإن عتبار، رد ن ح

ة العقو ذه تنفيذ ض يف أّنھ إال ة، .بالعقو

ا- من ن مع نوع أو معينة مة جر بإلغاء يتعلق موضو إبراء و الشامل رائم،العفو

عادة حرس و م، أسما ذكر مع أك أو ص ل يمنح إجراء اص ا العفو ذلك وعكس

زائر ا العادة جرت كذا و منھ ستفادة من م عل وم املح من طائفة عاد إ وع العفو مرسوم

العمد القتل وجنايات ية، التخر عمال و اب، ر بجنايات م عل وم املح عاد إ غتصابع و

الوط باالقتصاد املاسة نايات وا 1.واملخدرات

عن النظر غض منھ ستفادة عليھ وم مح أي ان إم و ص، أي ث س ال و ف عتبار رد أما

مخالفات ا بأ املوصوفة فعال ضمنھ يدخل ال ذلك ومع املرتكبة، مة ر ا .طبيعة

املصدر-2 حيث :من

املادة نص من07فقرة122حسب الشامل العفو الدستور، صدراختصاصمن و ملان، ال

القانون  ام أح من حكم إلغاء يتضمن انھ ذلك وعلة قانون، ل .ش

القانون إال يلغيھ ال القانون أّن الدولةأماوالقاعدة س رئ اختصاص من و ف ة العقو عن املادة"العفو

الدستور 07فقرة77 ".من

ة،الطبعة-1 بو ال لألشغال الوط العام،الديوان ي زا ا القانون الوج بوسقيعة، أحسن سنةالدكتور ، .296،ص2002و
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رد ن املختصةح القضائية ة ا عن صادر بحكم أو القانون، بقوة إما ون ي غرفة"عتبار

".ام

الصدور -3 زمن حيث :من

اص ا والعفو الشامل ظروفالعفو ون ي ول نائية، است حاالت يتخذان إجراءات

ي الثا أما السياسية رائم ا عادة محلھ ون و السياسية، املناسباتنقالبات عادة فيصدر

ية والدي .الوطنية

ومستديم مستمر إجراء و ف عتبار رد .أما

القانونية-4 الطبيعة حيث :من

لما ا ستعمال الدولة س ورئ املشرع، يد منحة عن عبارة اص وا الشامل بنوعيھ العفو

ما إل اجة ا .دعت

نوعيھ ن ب فنفرق عتبار لرد سبة بال عليھأما وم للمح حق بمثابة عت ول ي، والقضا ي القانو

ة التقدير للسلطة عامة كقاعدة يخضع و ف ي القضا عتبار رد أما تلقائية، بصورة منھ ستفيد

.للقضاة

ثار-5 حيث :من

و املؤثم، الفعل عن جرامية الصفة بإزالة تماما، مة ر ا عن العفو ع الشامل تبالعفو

معا والتبعية والتكميلية صلية ة العقو تنق أن ذلك 1.ع

السابق،ص-1 املرجع العام، ي زا ا القانون الوج بوسقيعة، أحسن .295الدكتور
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ة، العقو تنفيذ عن النظر صرف مع يتضمن ة العقو عن العفو بأن العامة القواعد تقت نما ب

فإن لذلك وتبعا ذلك، خالف ع العفو مرسوم النص ورد إذا إال التبعية ات العقو سقط أن دون

سري  الشامل سريالعفو نما ب مباحا، ان لو كما جرامي الفعل ون ي حيث املا ع رج باثر

بھ املر خ تار منذ ة العقو عن .العفو

اص ا العفو نظام مع انب ا ذا يتفق نجده عتبار رد ام ألح الرجوع 1.و

تن من عفاء دف س اص ا العفو ان إذا بأنھ القول إ خ فإننخلص ة، العقو في

ا، ف شرع إن ص ال ة مواج املتخذة جراءات توقيف أو دانة إزالة دف س الشامل العفو

ة العقو نفاد اس عد إال دانة يم ال عتبار رد ن .ح

ي الثا عتبار: املبحث رد شروط

ي، وقضا ي قانو إ عتبار رد زائري ا املشرع قسم باملوادكما ا م واحد ل ل حدد 67فقد

قانونا684إ سھ تكر يمكن ح ا توافر ستلزم الشروط من جملة جراءات قانون .من

عتبار رد شروط ول املطلب خالل من ناول ن ن، مطلب إ املبحث ذا قسمنا ساس، ذا ع

رد شروط خاللھ من ناول ن ي الثا املطلب أما ي، يالقانو القضا .عتبار

باملادة وردت كة مش شروط وجود إ شارة من بد ال نوع ل ب اصة ا الشروط إ التطرق وقبل

زائية676 ا جراءات قانون من واحدة .فقرة

السابق،ص-1 املرجع العام، ي زا ا القانون الوج بوسقيعة، أحسن .296الدكتور
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ول  اص: الشرط م و عتبار، رد من ستفادة م ل املمكن اص بطبيعة يتعلق

دون فقط ةالطبيعية املعنو .1اص

ي الثا أو: الشرط جناية ا بأ توصف ال تلك و ا، شأ عتبار رد يقع ال مة ر ا بطبيعة يتعلق

مخالفات ا بأ قانونا املوصوفة فعال طار ذا من بذلك خرج و .2جنحة،

الثالث املخالفة: الشرط وم بمف ة جزائر قضائية ة ج من ام ح تصدر أن الذيو ص ال فإن

ة زائر ا القضائية ات ا طرف من اعتباره لھ يرد ال ية أجن قضائية ات ج من ام أح ضده .تصدر

ول  ي: املطلب القانو عتبار رد شروط

ن املادت الشروط ذه ع املشرع ثالثة678و677نص و زائية، ا جراءات قانون من

العقو  ون ت أن ن فيتع وأنشروط، نفذت قد ي زا ا كم ا بموجب عليھ وم املح ع املسّلطة ة

من إبتداءا معينة زمنية مّدة اءتم القانونان ط ش ا وأخ ة، للتجر انتظار كمرحلة عد ة العقو

س ا ة عقو عليھ يق جديد حكم بموجب إدانة إ املدة ذه خالل عليھ وم املح يتعرض ال أن

ة عقو جنحةأكأو أو جناية اب الرت جسامة ا .م

الشروط ذه ل تفصيل ي :وفيما

رقم798/1املادة-1 الفر زائية ا جراءات قانون خ2/1336من بتار سم16الصادر ق1992د ا املعنوي ص لل عطي
عتبار رد .طلب

رقم782املادة-2 قانون ، الفر زائية ا جراءات قانون خ70/643من بتار لية17الصادر عتبار1970جو رد انية إم ع تنص
للمخالفات سبة بال .ح
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ول  ة: الفرع العقو تنفيذ

ت يث بما ذيبھ و عليھ وم املح ردع ا أثر إلنتاج ضروري أنھ ة العقو تنفي اط اش وعّلة

ا يراد أنھ كما إليھ، اعتباره برّد وجدارتھ ااحتمالھإصالحھ إليالم 1ل

قد عليھ وم مح ان وإن ا، مد ل انقضت ا أ فالغرض ة، ر ل سالبة ة العقو انت أفرجفإذا

ا نفذ قد عت ح تھ عقو من املتبقية املدة تنق أن ن ع شرطيا .إفراجا

ذلك ت يث العمومية، نة ز ا لدى املة ا سديد ب ون ي ا فتنفيذ مالية غرامة ة العقو انت وإن

الدف الغرامةوصل قيمة سديد محل حل و ذا و املعنية، الضرائب إدارة طرف من للمع املقدم ع

من املواد بموجب املنظم ي البد كراه إلجراء خ ذا جراءات611إ597خضوع قانون من

زائية .ا

مر  علق سواء النفاذ موقوفة عليھ وم املح ع املسلطة ة العقو انت إذا ةأما ر ل سالبة ة عقو

التنفيذ إيقاف إلغاء عدم ستلزم ا تنفيذ فإن مالية، غرامة .أو

فعليا ة العقو تنفيذ ون ي اعتباراباحتمالوكما ا تنفيذ ون ي أن فيمكن ماديا، أو جسديا ا إيالم

ع معاناة ض يف التنفيذ شأن شأنھ التقادم أن ذلك العفو، إجراء ق طر عن أو القانون ليھبقوة

امھ خوال ذا معاقبة املجتمع ة مص زوال يفيد إجراء العفو أن كما التنفيذ عن ع .بما

املواد نصوص إ الرجوع ي615-614-613و كما ات العقو :تتقادم

بمرور- ة العقو تتقادم نايات ا املة20مادة فيھابتداءسنة يصبح الذي خ التار من

ائيا كم .ا

بمرور- ة العقو تتقادم نح ا أو5مادة كم ا فيھ يصبح الذي خ التار من املة سنوات

ائيا .القرار

ي،املرجع-1 الشوار ميد ا عبد .80السابق،صالدكتور
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ي- املد التقدم لقواعد وفقا تتقادم املدنية ات .العقو

عتبار  رد عن لم ت زائري ا املشرع أن و لھ شارة تجدر ةوما العقو نفيذ ب مرتبطا ي القانو

الغرامة"صلية س، ضمن" ا ا يدرج فلم القضائية ف واملصار املدنية ضات التعو يخص فيما أما

ي، القانو عتبار رد من ستفادة ص أي يحق ثمة ومن التنفيذ، منو شرط التأكد كفي

و  غن الغرامة سديد و ة، ر ل السالبة ة العقو نفاد العفواس أو التقادم ب س ما ا ان أو .جدت

ي الثا الزم: الفرع ة"الشرط التجر ة "ف

زمنيا، شرطا زائري ا املشرع استلزم القانون بقوة عتبار رد من عليھ وم املح ستفيد ح

اعت قرار صدور أو ا تقادم مدة اكتمال أو ة العقو تنفيذ اء ان ت انتظار ة ف .لعفوبمثابة

املشرع، وقعھ الذي التقسيم إ الرجوع إذاو ما بحسب الزم الشرط ذا يخص فيما فرق نجده

التنفيذ بوقف مشمولة أو نافذة ة العقو .انت

النافذة: أوال ات العقو

حاالت677املادة عدة ن ب ت ّ م و ا فقر زائية ا جراءات قانون :من

الغرامة-1 صلية ة العقو انت ون: إذا ي م عل وم للمح عتبار رد إجراء اتخاذ فإن

م أو5عد التقادم أجل م أو ي، البد كراه اء ان أو الغرامة سداد يوم من اعتبارا سنوات

العفو قرار .صدور

س-2 ا صلية ة العقو انت حاالت: إذا عدة ن ب نم :نا

تتجاوز/أ ال س ا مدة انت م6إذا عل وم املح ع يجب ال املّدة فإن واحد حكم بموجب ر أش

ا يلالستفادةانتظار القانو عتبار رد ا10من أجل م أو ة العقو تنفيذ من اعتبارا سنوات

العفو قرار صدور من اعتبارا أو .بالتقادم
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عليھ/ب وم املح إدانة تمت :إذا

ي- جزا حكم نبموجب ت س مدتھ تتجاوز الذي س ا ة عقو يق .واحد

واحدة- سنة س ا مدة ا ف تتجاوز ال متعددة جزائية ام أح .بموجب

نتظار لة م السابقة15فإّن الفقرة ذكره تقدم كما سب تح .سنة

عليھ/ج وم املح أدين :إذا

يق- واحد ي جزا حكم لةبموجب م فإن ن ت س عن د تز ملدة س ا ة عقو عليھ

ا20نتظار نفس قة بالطر سب تح .سنة

صدر أو عليھ وم املح ع املسلطة ات العقو عدد حالة أنھ الثانية، ا فقر تضيف املادة ونفس

أ ام ح تطبيق مجال واحدة عت الة ا ذه ة العقو فإن ا، بإدماج .عالهأمر

النافذة: ثانيا غ ات العقو

املادة ع678تنص زائية ا جراءات قانون وم"من مح ل ل القانون بقوة عتبار يرد

إيقاف مع الغرامة أو س ا ة عقو ةعليھ ف اء ان عد وذلك لماختبار التنفيذ، إذا سنوات خمس

التنفيذ إليقاف إلغاء .يحصل

لة امل ذه تدئ املقوت ء ال لقوة حائزا باإلدانة كم ا ورة ص .من

ن ت فرض لتصور تدعونا املادة :قراءة

و- ابھ: الفرضية ارت وعدم والغرامة س ا تنفيذ بإيقاف عليھ وم املح إفادة حالة

مجرم فعل ألي املق ء ال ية كم ا ساب الك التالية سنوات مس ا لة م خالل باملقابل

التنفيذقان إليقاف إلغاء يحصل لم طاملا لھ اعتباره يرد الة ا ذه .ونا،

الثانية- املدة: الفرضية خالل ابھ وارت ة، العقو تنفيذ بإيقاف عليھ وم املح إفادة حالة

يجرمھ فعال املق ء ال لقوة حائزا كم ا ورة ص عد ورة إثرهاملذ ع معاقبتھ إ أدى القانون

س ردبا حقھ عليھ وم املح يفقد سقوطھ و سقط التنفيذ إيقاف الة ا ذه الغرامة، أو
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املادة لنص طبقا املادة678اعتباره نص إطار دخل و أعاله، ورة جراءات677املذ قانون من

توضيحھ سبق الذي النحو ع زائية .ا

الثالث ة: الفرع التجر ة ف خالل السلوك حسن شرط

املادة ع677تنص و ا لم"فقر الذي عليھ وم للمح القانون بقوة عتبار رد عت

جسامة ا م أك أخرى ة عقو أو س، ا ة عقو جديد حكم ا بيا ي ل امل خالل عليھ يصدر

اب جنحةالرت أو ".جناية

امل انقضاء انتظار عليھ وم املح ألزم كما املشرع أن عتباريبدو رد من ستفيد ح القانونية، ل

أّشد ة عقو أو س با معاقبتھ عليھ تب ي فعل أي اب ارت عدم عليھ أوجب القانون، اببقوة الرت

جنحة أو .جناية

جزائية ام أح ضده صدرت ولو اعتباره لھ يرد التا و املادة ذه إطار يدخل ال أنھ ذلك مع

:تدينھ

عليھ-1 وم ةاملح عقو إ لة امل ذه خالل يتعرض يالذي جزا حكم بموجب الغرامة

نح ا .مادة

اب-2 ارت يجة ن الغرامة أو س ا ة عقو إ لة امل ذه خالل يتعرض الذي عليھ وم املح

مخالفة ي القانو ا وصف مة .جر

بقوة عتبار لرد سبة بال القانون ا ستلزم ال الشروط أيةتلكم املشرع ا م ث س لم القانون،

جراء ا من ستفادة ق ا عليھ وم للمح عطي ال ا أحد وتخلف .حالة
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ي الثا ي: املطلب القضا عتبار رد شروط

من باملواد الشروط ذه املشرع ا684إ679حّدد قسمنا زائية، ا جراءات قانون من

ثالثة إ فيتعلقكذلك ي الثا الشرط أما عتبار، رد طالب بصفة متعلق ول الشرط شروط،

ي زا ا كم ا عن الناتجة ثار افة نفاذ املالية"باس امات ل ات، الشرط" العقو يتعلق ن ح

عتبار رد طلب تقديم قبل ا انتظار عليھ، وم املح ع ب ي ال الزمنية ة بالف .الثالث

يو  كما ون ي الشروط ذه :تفصيل

ول  عتبار: الفرع رد بطال املتعلقة الشروط

املادة ع680تنص زائية ا جراءات قانون رد" من طلب القضاء إ يرفع أن يجوز ال

ي القانو نائبھ فمن عليھ ورا م ان فإذا عليھ، وم املح من إال وم. عتبار املح وفاة حالة عليھو

ظرف ولكن الطلب تقديم يتولوا أن أيضا م ل بل الطلب، بع ت فروعھ أو أصولھ أو لزوجھ يجوز

الوفاة من اعتبارا لة ".م

ورا م ان إذا ي القانو نائبھ أو عليھ، وم املح م عتبار رد طلب تقديم حصر املشرع أن يبدو

يجوز ال ثمة ومن زواج، الفروع، صول، جراءعليھ، ذا اتخاذ الفئات ذه .لغ

ي: أوال القانو نائبھ أو عليھ املحكوم

أن آخر ص ل س ول إليھ اعتباره رد ة مص لھ من أول و نائبھ أو عليھ وم املح أّن ذلك

ب س ناقصة أو منعدمة عليھ وم املح لية أ انت إذا أنھ إّال ة، املص ذه تحقيق ألجل س

عتھ أو نائبھجنون ذلك ھ نو و عتبار رد طلب تقديم يمكنھ ال ال ا بطبيعة نا ف سفھ أو

ر ا حكم بموجب ن املع ي 1.القانو

رقم101املادة-1 القانون سرة1984يونيو9املؤرخ84/11من قانون سفيھ،"املتضمن أو معتوه أو مجنون و و الرشد سن بلغ من
عليھ ر ي رشده عد ورة املذ االت ا إحدى عليھ طرأت "أو

القانون103املادة- نفس أن"من وللقا بحكم، ر ا ون ي ان ريجب ا أسباب إثبات ة ا ل بأ ن "ستع
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عنيھ الغ من صا ون ي قد كما ، الو أو الو ون ي قد ي القانو النائب النحو ذا وع

القضاء أمام تمثيلھ ا بي ومن شؤونھ يتو كمقدم 1.القا

تصرفات ل عامة وكقاعدة أّنھ دام ما مقبوال عد فال بالطلب عليھ ور امل تقدم وأن حدث فإن

وقت فاشية رة ظا ر ا أسباب انت إذا كم ا قبل أو باطلة ر ا حكم صدور عد ور امل

ا 2.صدور

عليھ: ثانيا املحكوم الفروع"أقارب صول، "الزواج،

ع عليھ وم املح أّن دام تحقيقاما عتبار رد طلب بتقديم املع و أّنھ ض يف ياة، ا قيد

حالة ھ أقار شمل ل تتوسع قد ة املص ذه أن إّال تھ، املشرعو ملص م منح لذا خ ذا فاة

قبل بتقديمھ م قر مبادرة حالة بعھ ت حق م منح كما املتو م قر اعتبار رد طلب تقديم حق

.وفاتھ

الوفاة من اعتبارا سنة لة م خالل بعھ ت أو الطلب تقديم ن ور املذ اص ع ب .و

والن؟ مج أمران موتھ أو حياتھ يجعل ل ش ھ أقار عن عليھ وم املح غيب لو ماذا لكن

الورثة أحد طلب ع بناءا املفقود بوفاة يق حكم استصدار يمكن أنھ جيدا، علم لھأو نحن من

العامة النيابة أو ة 3.مص

ة ا لدى التقدم وفاتھ عند عليھ وم املح فروع أو أصول أو لزوج يجوز جراءات سلسل بع ت و

بوفاتھ كم ا خ تار من سنة لة م مرور قبل اعتباره لرد بطلب .القضائية

القانون104املادة-1 نفس لرعاية"من مقدما كم ا نفس ن ع أن القا ع وجب و أو و عليھ ور للم يكن لم إذا
املادة ام أح مراعاة مع شؤونھ والقيام عليھ ور القانون 100امل ذا ".من

س107املادة-2 قانون وفاشية"رةمن رة ظا ر ا أسباب كنت إذا كم ا وقبل باطلة، كم ا عد عليھ ور امل تصرفات عت
ا صدور ".وقت

القانون113املادة-3 نفس أو"من التحري عد سنوات ع أر بم نائية ست االت وا روب ا املفقود بموت كم ا يجوز
يفو  السالمة ا ف غلب ال االت سنواتا ع أر م عد املناسبة املدة تقدير القا إ مر ".ض
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ي الثا والوفاء: الفرع ة العقو اماتتنفيذ املاليةباالل

ة: أوال العقو تنفيذ

ات ا أمام لطلبھ التقدم قبل ستلزم ي، القانو عتبار رد شأن شأنھ ي القضا عتبار رد

عليھ املسلطة ات العقو نفذ قد عليھ وم املح ون ي أن املختصة، اتالقضائية العقو نفذ قد

غرامة أو سا ح ة العقو انت سواء أدانھ الذي كم ا بموجب عليھ .ماليةاملسلطة

بھ جاءت الذي كم ا يان ب نكتفي ي القانو عتبار لرد تطرقنا عندما العنصر ذا شرح لسبق ونظرا

أنھ682املادة ع نصت حيث الثالثة ا املادة"فقر ا عل املنصوص الة ا عدا ال684وفيما

ر  ع يحصلوا أن بالتقادم، م عقو سقطت الذين م عل وم للمح ييجوز القضا عتبار ".د

بدافع عنھ سقطت من ن و فعليا ة العقو نفذ من ن ب ساوي ال أن كم ا ذا أراد املشرع وكأّن

بقوة إليھ اعتباره رد انتظار إّال تھ، عقو تقادمت الذي عليھ وم املح أمام يبقى لم ذلك و الزمن،

1.القانون 

بال ي، القضا اد ج ا كّرس ال املادة رقمو خ261262قرار بتار يجوز"27/03/2001الصادر ال

ي القضا عتبار رد ع يحصلوا أن بالتقادم م عقو سقطت الذين م عل وم .2"للمح

املادة أن إ شارة ب683وتجدر غر يبدو بحكم جاءت زائية ا جراءات قانون من و الفقرة

ع ن يتع أنھ ع نصت حيث ما املادةنوعا ا عل املنصوص الة ا عدا فيما عليھ وم 684املح

من إعفاءه أو املدنية ضات والتعو والغرامة القضائية ف املصار سد قيامھ ت يث ذكرأداءأن ".ما

من عليھ وم املح إعفاء يجوز املادة ذه وم بمف أخذنا جيداأداءفلو عرفھ ما أننا إّال املالية الغرامة

أّن ةو عقو منالغرامة عفاء فكرة عن ديث ا يمكن ال ثمة من س، ا اأصلية .أدا

مواده-1 ناء ست ذا ع ينص نجده ال الفر زائية ا جراءات قانون إ .بالرجوع
خاص،سنة-2 عدد العليا، للمحكمة نائية ا للغرفة ي القضا اد .237،ص2003ج
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املالية: ثانيا امات باالل الوفاء

املشرع ط ش لم فإن املدنية، ضات والتعو القضائية ف املصار بمختلف الوفاء ا قصد و

ا، ا أل امات ل ذه سديد ي القانو عتبار لرد سبة عتبارفإنبال لرد سبة بال يختلف مر

املادة من و الفقرة تلزم حيث ي ف683القضا املصار سديد بإثبات عليھ وم املح أعاله ورة املذ

املدنية ضات والتعو .القضائية

الضرائب ة مص تقدمھ الذي الدفع وصل أساس ع سديد ال إثبات ون سبةو بال للمع

القضائي ف أو. 1ةللمصار الطرف لصا املدينة ضات للتعو سديده التنفيذ محضر ت يث ن ح

املتضررة .طراف

امات ل ذه الوفاء مقام قوم :و

ا/1 أدا من عليھ وم املح املادة: إعفاء تنص القضائية، ف باملصار مر علق 683فإن

عدم حالة ح اعتباره د س أن لھ جاز ا أدا عن زه خ ذا ت أث إذا أنھ ع عة الرا الفقرة

ع نازل ي أن املدنية ضات التعو لصاحب أنھ كما ا، م جزء أو ف املصار ذه ومدفع املح ة ملص ا

لھ ا أدا من عفيھ أي .عليھ

ون ي وعادة ن الت ل عتبار رد طلب إيداعھ لدى ت يث ان عليھ وم املح عاتق ع يبقى أنھ إّال

البلدي، الشع املجلس س رئ طرف من لھ سّلم فقر ادة ش بتقديم و الة ل سبة بال ثبات

الثان الة ا إثبات يقع ن انتح قة طر بأية عرفية"ية رسمية، ".ورقة

رقم-1 خ225688قرار بتار .23/11/1999صادر
رقم- خ274368قرار بتار خاص،25/09/2001صادر عدد العليا للمحكمة نائية ا للغرفة ي القضا اد ج .229-241ص2003،
رقم- خ37قرار بتار املمارسات04/02/1686الصادر ضوء زائية ا جراءات بوسقيعة،قانون أحسن الدكتور شور، م غ

.255،ص2002الثانية،سنةالقضائية،الطبعة
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من/2 إعفاءه ت يث ولم عاتقھ، ع امللقاة املالية املبالغ سديد عليھ، وم املح ت يث لم إذا

ذه التنفيذ من أعفاه املتضرر الطرف أّن أو ي البد كراه إلجراء خضع أنھ ت يث أن عليھ ا، أدا

.الوسيلة

ع/3 العثور عدم أوحالة املتضرر أودعامتنعالطرف داء املستحق املبلغ استالم عن

نة ز با املبلغ بھ. ذا لھ سمح شاء إن لھ، وم املح بيد عليھ وم املح اعتبار رد يبقى ال أن ذلك وعلة

مالھ أخذ من رب بال منعھ شاء .1وإن

موال؟ ذه مص ما املطروح السؤال بقى و

ن حكم إ ش أن املادةبقى ما امسة683أتت وا الثالثة ن .الفقرت

حيث-1 خاص، بحكم س التدل قة بطر فالس مة ر جزائيا عليھ حكم من املشرع أفرد

إبراءه ت يث ما يقدم أو ف ومصار وفوائد أصال التفلسة ديون بوفاء قام انھ ت يث أن عليھ أن نصت

ا .م

ع-2 املالية امات ل بأداء ق إذا دانة حكم أن إ امسة ا الفقرة نصت ن ح

ي، املد ض والتعو ف، املصار جزء مقدار تحدد ال باملجلس زائية ا الغرفة فإن التضامن وجھ

يؤديھ أن عتبار رد طالب ع ن يتع الذي الدين .وأصل

ة788املادة-1 ف خالل العمومية نة ز با موال ذه بقاء ع تنص ، الفر زائية ا جراءات قانون لم5من فإن سنوات
عليھ وم للمح ترجع ة الف ذه خالل ا لھ وم املح ا .ستلم
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الثالث الزم: الفرع ة"الشرط التجر ة "ف

اء ان ت معينة زمنية ة ف انتظار قانونا، اعتباره لرد عليھ وم املح ع املشرع فرض كما

طوال أقل زمنية ة لف لكن نتظار القضاء، ق طر عن اعتباره رد أراد إذا أيضا عليھ وفرض ة العقو

و الة با مقارنة ما .نوعا

امل ل امل ذه إ التطرق املادةوقبل بموجب شارة681حددة تجدر زائية، ا جراءات قانون من

أعاله املادة عليھ تدل كما ة العقو بنوع و ا تحديد ة الع العلياإ املحكمة أيضا كرستھ ما و و ،

رقم ا خ53382قرار بتار زائية ا الغرفة عن لة: "22/12/19871الصادر امل أّن قانونا املقرر من

مة ر ا نوع ال عليھ الصادرة ة العقو بنوع تحدد عتبار رد طلب تقديم عليھ وم للمح ا ف يجوز ال

إليھ أو" املسندة جنحية ة العقو طبيعة بحسب املشرع ا قسم وال ل، امل ذه ل بيان ي وفيما

أخرى  ة ج من عائد أو مبتدئ عليھ وم املح حالة حسب و :جنائية،

املادة-1 جنحية، ة عقو م عل وم املح ن املبتدئ جراءات681حالة قانون من أو فقرة

زائية :ا

غ أي جرام مبتدئا خ ا ان و ، جن ع طا ذات عليھ وم املح ع املسلطة ة العقو انت إذا

عتب رد طلب تقديم ن املعني ھ ألقار أو لھ يجوز فال جزائيا، ثالثمسبوق لة م انقضاء قبل ار

الغرامة سداد يوم ومن ة، ر ل سالبة ة عقو عليھ حكم إذا عنھ فراج يوم من سب تح سنوات،

وجدت .إن

املادة-2 جنائية، ة عقو م عل وم املح ن املبتدئ جراءات681حالة قانون من ثانية فقرة

زائية :ا

زائية-1 ا جراءات بوسقيعة،قانون أحسن السابق،صالدكتور القضائية،املرجع املمارسة .255ضوء
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العق انت و مبتدئا، عليھ وم املح ان ھإذا ألقار أو لھ يجوز فال ي جنا ع طا ذات عليھ املوقعة ة و

عنھ فراج يوم من سنوات خمس م عد إال القضاء من عتبار رد طلب تقديم ن ور .املذ

رقم القرار ذكره تقدم ما املحكمة جسدت خ12302وقد بتار يتعرض: " 17/06/19861صادر

بقب القا ام غرفة قرار والغرامةللنقض س با عليھ وم مح قّدمھ الذي عتبار رد طلب ول

الغرامة سداد يوم من املة سنوات ثالث م رقم". قبل القرار يات حي جاء كم ا ونفس

خ274368 بتار 25/09/2001.2صادر

با سا فر ق فقد التنفيذ، وقف مع س ا ة عقو م عل وم املح ن للمبتدئ سبة بال نأما

عد ال كم ا أّن أساس ع سنوات، بخمس املحددة ة التجر ة ف اء ان خ تار من يبدأ الزم الشرط

ة الف تلك بانقضاء إال 3.منفذا

مدة خالل التنفيذ إيقاف شرط سقوط عدم ا،ّ طار، ا كمالحظة إبداءه يمكن ما أنھ إال

القانون بقوة عتبار إعادة عادل شأنھختبار، ي قضا اعتباره طلب تقديم يمكن ال .لذا

فالذإ-3 إليھ، اعتباره رد عد جديدة ة عقو عليھ حكم أو عود حالة عليھ وم املح ان ا

م عد إّال الطلب، تقديم لھ عنھ،6يجوز فراج يوم من تبدأ قل ع 682املادة"سنوات

زا ا جراءات قانون من و تخالف"ئيةالفقرة ولم اير04، و1984ف نائية ا الغرفة 4:عن

قل" ع سنوات ست عتبار رد طلب لتقديم الزمنية الفقرة تحدد عائدا عليھ وم املح ان إذا

املادة ام زائية682ألح ا جراءات قانون ".من

ة،ص-1 بو ال لألشغال الوط الديوان ي، الثا زء ا زائية، ا املواد ي القضا اد ج غدادي، .102جيال
السابق،ص-2 املرجع خاص،نفس عدد العليا، للمحكمة نائية ا للغرفة ي القضا اد .229ج

3 -Arrêt n°1175 du 17/02/1998 cour de cassation:" lorsqu'une condamnation à l'emprisonnement est assortie du sursis, le
délai prévu par l'article 786 du code de procédure pénale ne court qu'à compter du jour ou elle doit être considérée comme
non avenue, la personne condamnée n'étant réputée avoir subi sa peine qu'à l'expiration du délai d'épreuve".
- Arrêt n°6555 du 09/11/1998.

ص-4 املرجع، نفس القضائية، املمارسة ضوء زائية ا جراءات قانون بوسقيعة، أحسن .256الدكتور



ول عتبارالفصل رد ية ما

23

ختبار  ة ف رفعت جنائية ديدة ا ة العقو انت إذا أنھ سنواتغ عشر من01فقرة682"إ

زائية ا جراءات ".قانون

الطلب رفض عنھ تج ي ا أحد تخلف ي، القضا عتبار رد ا يتطل ال القانونية الشروط إذن ذه

من بالرغم الطلب قبول ا ع تج ي املشرع ا نا است واحدة حالة إّال موضوعية شروط ا باعتبار

أك أو واحد للبالدتخلف جليلة خدمات قدموا الذين اص بأولئك مر تعلق و شروطھ من

املادة تنص حيث م، بحيا ذلك يل س ن ع684مخاطر زائية ا جراءات قانون إذا: "من

لم بحياتھ، ا يل س مخاطرا للبالد جليلة خدمات عليھ وم املح أدى أن مة ر ا اب ارت عد حدث

طل ةيتقيد العقو نفيذ ب متعلق أو ، زم شرط بأي عتبار رد ".ب

ط ش متيازلالستفادةوعليھ ذا :من

للبالد/1 جليلة خدمات عتبار رد طالب يؤدي عأي: أن طا ذات للوطن منفعة يقدم أن

.خاص

بان/2 لنا يو الذي الشرط و و للوطن، دمة ا ذه تقديم يل س عليھ وم املح مغامرة

الوطن عن الدفاع مون سا الذين أولئك جراء ذا يمس أن قصد 1.املشرع

مة/3 ر ا اب ارت عد ون ي دمة ا خدمات: تأدية عليھ وم املح قّدم إذا املخالفة وم بمف

مغامرا للوطن فعالجليلة ا عد وارتكب مضمونبحياتھ، من ستفيد ال الة ا ذه فإنھ مجرما

امل أذه ينصرف دمة ا تقديم ون املستقبلادة، ال املا إ ا .ثر

غامر الذي ص ال افأة م ا قصد فقد املادة ذه وضع ملا زائري ا املشرع أّن لھ شارة تجدر وما

ة ج من يمكن ال أنھ يقول واملنطق جليلة، دمة ا ذه أّن الشك و الوطن، خدمة يل س بحياتھ

أدا من أخرى ة ج من وإلزامھ تھ، ووطن ونبلھ اعتھ ل تقديرا افأة م ص آثارمنح من تبقى ما ء

جراءات789املادة-1 قانون رقممن قانون ، الفر زائية خ93/02ا بتار التطبيق04/01/1993الصادر ح والداخل
بحياتھ01/03/1993 ص ال بمغامرة املتعلق الشرط .أسقطت



ول عتبارالفصل رد ية ما

24

كم ضات"ا والتعو ف عبارة"املصار استعمل زائري ا املشرع أّن القول من بد ال ذلك تنفيذ"ومع

ة فقط" العقو والغرامة س ا إ تتصرف ال العبارة 1.و

1 -Article 789 du code de procédure pénale dit "si depuis l'information le condamné à rendu des services éminents au pays,
la demande de réhabilitation n'est soumise a aucune de condition de temps ni d'exécution de peine. en ce cas, la cour peut
accorder la réhabilitation même si l'amande et les dommages- intérêts n'ont pas été payés"
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من باملواد عتبار رد إجراءات زائري ا املشرع املادة685حدد غاية قانون691إ من

املادة بھ جاءت ملا إضافة زائية، ا القانون 697جراءات نفس .من

تلقائية بصفة يتم ي القانو عتبار رد أّن اعتبار ع ي القضا عتبار برد متعلقة إجراءات و

ساطة الو التعليمات ع بناءا الضبط اتب يتو حيث ية، شارةمتنا العامة النيابة من تأتيھ

رقم القسائم ع عتبار رد .011إ

ول املبحث خالل من ناول ن ن أساسي ن مبحث إ الفصل ذا تقسيم ارتأينا أعاله ذكره سبق ملا

املحكمة مستوى ع املتبعة جراءات خاللھمختلف من عا و ي الثا املبحث إ ذلك عد تقل لن ،

املجلس مستوى ع تتخذ ال .جراءات

ول  املحكمة: املبحث مستوى ع جراءات

نوعان املرحلة ذه خالل املتبعة :جراءات

أن- عتبار رد طالب ع يجب بما يتعلق مر نا و عتبار، رد بطلب متعلقة إجراءات

محلھ القضاء إ وؤه ون ي ح .يتخذه

عتبار- رد طلب ع استحواذه عد ة ور م ا وكيل ا يقوم .إجراءات

نذ تي ن املطلب سندرسھ ما :ا

ول  رد: املطلب بطلب املتعلقة عتبارجراءات

ول  الطلب: الفرع تقديم

املادة جراءات685بموجب قانون ردمن طلب تقديم عليھ وم املح ع ن يتع زائية، ا

إقامتھ محل بدائرة ة ور م ا وكيل إ .عتبار

أن628املادة-1 القانون بحكم عتبار رد من تھ تث فور الضبط اتب أّن ع تنص ة خ ا فقر زائية ا جراءات قانون من
رقم القسيمة ع ذلك إ .01ش

مثل- أن اتبغ ال ال القانونية الشروط بنظر املخول و القا ون ممكن غ كم ا .ذا
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محل ان أو بتاتا، بالوطن أقام قد ون ي لم عتبار رد طالب ص ال ان لو ماذا املطروح والسؤال

الة؟ ا ذه الطلب بتلقي املختصة النيابة فمن ارج با إقامتھ

مادتھاملشر  ينص نجده الفر ع شر لل الرجوع و الطرح، ذا ع يجب لم زائري ا من790ع

أنھ ع زائية ا جراءات :قانون

ا- وكيل إ الطلب يقدم و الة ل سبة إدانتھبال محل بدائرة ة ور .م

آخر- بدائرة ة ور م ا وكيل إ الطلب يقدم ارج با مقيما ان محلإذا بدائرة أو إقامة مقر

1.دانة

املادة أّن وكيل685ورغم إ الطلب تقديم عن تتحدث أعاله ورة ةاملذ ور م Le procureur de "ا

la République"التجزئة،أغ عدم سم ت النيابة أن باعتبار العام النائب أمام تقديمھ حرج ال 2نھ

ا لنص طبقا ة ور م ا وكيل أن العام35ملادةكما للنائب ممثال عت زائية ا جراءات قانون من

املحكمة مستوى .ع

رقم قراره ع املجلس كرسھ مر خ41055ذا بتار سم04الصادر جاء،19853د حيث

ياتھ حي العام: "إحدى للنائب قدم أنھ أساس الطلب قبول عدم ق عندما أخطأ قد القرار بدلأّن

مساعدي أحد ه لفة با ة ور م ا وكيل وألن للتجزئة قابلة غ العامة النيابة ألن ة ور م ا وكيل

لفة ا قضاء مجلس لدى العام ".النائب

رقم القرار ذلك يخالف ما نجد أننا خ410574غ بتار أن1986يناير07الصادر اعت الذي ،

الطلب جراءاتتقديم عيبا العام، الّنائب أمام عتمباشرة الذي القرار و و يح، الّت يتطلب

أعاله ور املذ ول، بالقرار مقارنة إليھ ب ذ فيما صائب غ رأينا .حسب

1 - Claude Zzmbeau, édition juris, classeur,op,cit, page07.
السابق،ص-2 املرجع زائية، ا املواد ي القضا اد ج غدادي، .103جيال

سم-3 ي،د الثا العدد ي، القانو الفكر 139،140،ص1985مجلة
السابق،ص-4 القضائية،املرجع املمارسة ضوء زائية ا جراءات قانون سقيعة، بو أحسن .258الدكتور
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ي الثا ومرفقاتھ: الفرع الطلب مضمون

عادة الطلب ذا :يتضمن

والتأك/1 الطالب صية ن لتعي الالزمة باالسمالبيانات نا مر تعلق و تھ، و من د

ضة العر عن التوقيع زدياد، ان وم خ تار .واللقب،

تنفيذ/2 ان م ة العسكر دمة ا املمارسة، عمال سباب، و ع الوقا عن موجز عرض

ا وزما ا ا وم دمة ا ذه نوع بيان عليھ للوطن جليلة خدمات بأداء مر علق وإذا ة 1العقو

املادة/3 لنص الرجوع رد679و طلب شمل أن ن يتع فإنھ زائية ا جراءات قانون من

عفو بصدور أو سابق اعتبار رد ق طر عن ا محو يحصل لم ال الصادرة ات العقو مجموع عتبار

.شامل

ي ما املادة ذه صياغة من م :يف

عل- وم للمح عتبار رد بفكرة أخذ زائري ا عمااملشرع اعتباره لھ رد ان عد الثانية للمرة يھ

إعادة تكمن عتبار رد علة أّن ون املر ذا رأينا حسب منتقد و و ذلك، قبل جرائم من ارتكبھ

دون و فإنھ بإجرامھ، الكّرة أعاد فإن ت، تحس أخالقھ أن أساس ع باملجتمع عليھ وم املح إدماج

اعتباره لھ يرد أن ستحق ال معشك نا و منطقي غ أمر ل الش ذا املجال فتح أن كما ثانية

جتماعية .املبادئ

بالضرورة- ع الشامل، العفو ا مّس ال رائم ا عتبار رد طلب يتضمن ان املشرع اط اش عدم

دا ال ثمة ومن القضائية السوابق ادات ش عن ات العقو إزالة إ تمتد خ ذا آثار عتبارأن رد

.عنھ

عدم ون سي ه مص أّن شك فال ص، ال ع املوقعة ات العقو افة الطلب يتضمن لم فإن

القبول،

1 - Claude Zambeau- édition du juris-classeur-op-cit page06.
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رقم ا قرار العليا املحكمة بھ جاءت ما خ50325حسب بتار أن. "1988:1جوان28الصادر بما

شمل الذي الطلب فإن ي القانو النص يجب عبارة استعمل ااملشرع وم املح ات العقو جميع

مقبول  غ الطالب لمة" ع استعمل الفر ."DOIT"النص

عدة صدور ان ي الشوار ميد ا عبد الدكتور اميقول صأح اعتبارهضد رد من يمنع ال واحد

شروط انت فإذا خر، البعض دون ام ح لبعض سبة بال يحصل أن يمكن ال ذلك لكن إليھ،

جدارة ان ذلك إليھ، اعتباره رد يجوز ال فإنھ ام ح تلك عض أو ألحد سبة بال متوافرة غ عتبار

يتجزأ ال ل اعتباره برد ص 2.ال

ع/4 ن يتع املادةكما نص حسب عتبار رد بيان685طالب زائية ا جراءات قانون من

دقة :و

ا-أ اصة ا خ التوار افة رفع عليھ ال ا بطبيعة ام ح عددت إن أو باإلدانة كم ا خ .تار

عنھ-ب فراج منذ عليھ وم املح ا أقام ال .ماكن

ضة العر صاحب ع حوال افة سراعو ع ساعد أن ا شأ من ال الوثائق افة تقديم

الالحقة القانونية جراءات .اتخاذ

:الوثائق-

املدنية: اوال الة ا وثائق

ادةذإ/1 ش املختص ة ور م ا لوكيل يقدم نفسھ، عليھ وم املح و عتبار رد طالب ان ا

إضافة تھ، و إلثبات افية وثيقة ادةميالده قامةلش محل إلثبات .إقامة

م/2 ط تر ال القرابة عالقة إثبات م عل ن فيتع قارب أحد و عتبار رد طالب ان إذا

املتو عليھ وم .باملح

جراءات-1 قانون بوسقيعة، أحسن السابق،صالدكتور القضائية،املرجع املمارسة زائية .255ا
والفقھ،ص-2 القضاء ضوء ي نا ا التنفيذ ي، الشوار ميد ا .82عبد
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امليالد،- ادة ش الزوجية للعالقة ت املث الزواج عقد تقديم فعليھ الزوج صفة لھ الطالب ان فإذا

الزوج وفاة ادة .ش

ميالد- ادة ش تقديم ق طر عن العالقة ذه إثبات عليھ الفرع أو صل صفة لھ الطالب ان إذا أما

عليھ وم املح وفاة ادة ش .الطالب،

املالية: ثانيا امات باالل املتعلقة الوثائق

القضائية/ 1 ف املصار

ق- طر عن قضائية ف مصار من عليھ ما سديد إثبات عليھ وم املح املقدمع الدفع وصل تقديم

ذلك إ بت ذ كما أخرى ورقة أية الوصل ذا محل يحل وال الضرائب، ة مص طرف من لھ

العليا .املحكمة

فإن- ف، املصار ذه سداد قبل تو قد عليھ وم املح ان و قارب، أحد عتبار رد طالب ان إذا

خال خ ذا أموال من ف املصار ذه سداد م ذهعل أن العلم مع الديون، تصفية مرحلة ل

ي املد القانون لقواعد وفقا املسقط للتقادم تخضع ان يمكن ف .املصار

الغرامة/ 2

طرف من لھ املقدم الدفع وصل بموجب خرى، ا سديد إثبات عليھ وم املح ع يقع

املعنية الضرائب .إدارة

عاتق ع يقع باإلثبات ام ل املتوونفس م قر اعتبار رد بطلب م تقدم حالة .قارب

املدنية/3 ضات التعو

ع الدليل تقديم م عل ن يتع ھ، أقار أحد أو عليھ، وم املح عتبار رد طالب ان سواء

بتقديم ذلك ون و عليھ، ا وم املح املدنية ضات التعو افة ة :سو

لذلك- ت املث التنفيذ سديدحال"محضر ال ".ة

سديد- ال من إعفاءه ت تث عرفية أو رسمية ورقة .أي
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املتضرر- الطرف ع العثور عدم حال الضرائب إدارة طرف من لھ املقدم الدفع أو وصل

املستحق املبلغ استالم عن .امتناعھ

بديون /4 الوفاء ت يث ما تقديم يجب س، بالتدل فالس يجة ن بإدانة مر علق التفلسةإذا

ا ع ا ا أ تنازل ت يث ما أو ف واملصار والفوائد .أصال

ي الثا ة: املطلب ور م ا وكيل طرف من املتبعة جراءات

ع ا احتوا من التأكد غية ا بمراجع يقوم عتبار، رد ضة لعر ة ور م ا وكيل تلقي عد

باتخاذ ذلك عد ليقوم الالزمة، والبيانات اختصاصھاملعلومات إطار تدخل ال .جراءات

ول  الوثائق: الفرع ع التحّصل

املادة نص ع687حسب بناءا ة ور م ا وكيل ستحصل زائية ا جراءات قانون من

ع عليھ وم املح طرف من املقدمة :البيانات

ة/1 بالعقو الصادرة ام ح أو كم ا من و: ة عتبار رد طالب أن عمليا يالحظ ما

ة مص مر دام ما ذلك حرج يكن لم وإن أنھ غ ة، ور م ا وكيل إ الوثيقة ذه يقدم الذي

ة ور م ا وكيل القانونية الناحية من أنھ يبقى أنھ إال فيھ، ضرر وال عليھ وم املختصاملح و

الوثيقة ذه ع .بالتحصل

من للتأكد ا عل ستعتمد ام غرفة أن عتبار، رد بملف ام ح أو كم ا ضم من والغرض

مالية، امات ال من بھ ق بما أو زائية ا ات العقو يخص فيما سواء ي زا ا كم ا آثار مختلف

قضائية ف .ومصار
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مدة/2 عليھ وم املح ا ق ال بية ال إعادة بمؤسسات يداع ل من مستخرج

صدور خ تار فراج، خ تار يداع، خ تار كم، ا صدور خ تار عن فيھ ينوه املستخرج ذا ة، العقو

وجد إن العفو .1مرسوم

التج ة بف املتعلقة املواعيد حساب املستخرج ذا ع التحصل من عوالغرض ن يتع ال ة ر

ا انقضا انتظار عليھ وم .املح

ة العقو تنفيذ اء ان خ تار من ابتداءا امال ون ي م حسا فإن التا و العام، النظام من املواعيد .ذه

رقم/3 زائية01القسيمة ا الة ا يفة وكيل: من ع ن يتع وثيقة أول عت و

ا ف ا، عل يتحصل أن ة ور م اتا وعقو ام أح من عليھ وم املح لھ عرض ما افة إ ش .ل

رقم القسيمة سليم أن إ شارة جرت01وتجدر املنطلق ذا ومن القضائية، ات ل إّال ون ي ال

رقم القسيمة عليھ وم املح يقدم أن عتبار03العادة رد .بملف

ة ور م ا وكيل يلزم ال الوثائق إذن املعذه طرف من مة مسا أي دون ا عل بالتحصل

عتبار رد .2بطلب

رقم ملف العليا، للمحكمة قرار خ237572جاء بتار :14/03/2000صادر

نايات،" ا محكمة حكم تقديم عدم أساس ع املقدم عتبار رد طلب ا برفض ام غرفة أّن

خ قد الطالب طرف من زائية ا الوضعية املادةوكذا ام أح زائية687الفت ا جراءات قانون من

ن الوثيقت بتقديم لف امل و املختص ة ور م ا وكيل .3"ألن

فقط،ف-1 بالغرامة كم ا ق عتبارعإذا رد ملف ضمن ون الت الوثيقة .ذه
نفس-2 ع ة ور م ا وكيل تحصل ط اش بدوره الفر أعالهاملشرع ورة املذ .الوثائق
سنة-3 خاص، عدد العليا، للمحكمة نائية ا للغرفة ي القضا اد .253،ص2003ج
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ي الثا عليھ: الفرع املحكوم ة س حول تحقيق إجراء

ق طر عن ون ي التحقيق ذا :إجراء

من/1 أو الشرطة مصا بمعرفة تحقيق قانون 186/1املادة: "إجراء جراءاتمن

زائية ."ا

ات/2 العقو تطبيق قا رأي زائية686/02املادة: "استطالع ا جراءات قانون "من

بية/3 ال إعادة مؤسسة ع املشرف س الرئ أو املدير رأي قانون687املادة"استطالع من

زائية ا ".جراءات

الشرطة: اوال مصا بمعرفة تحقيق إجراء

الدركوكيل أو الشرطة مصا إ إرسالية يوجھ عتبار، رد بملف إملامھ عد ة ور م ا

تحقيق بفتح ا خالل من م يأمر وردالوط ما ة من ثاق ست غرض ، املع ة س حول

ة، العقو تنفيذ سنة قامة، وأمكنة خ بتوار تتعلق ال تلك ا م خاصة ومعلومات بيانات من الطلب

مرحلةع خالل عليھ وم املح سلوك من التأكد و التحقيق ذا إجراء من سا دف ال أن لما

ج جميع إ بالنظر ة حياتھو التجر زاقھ"انب اس سبل املجتمع، أفراد ببا عالقتھ " ا... رفقاءه،

أن شأنھ من ما ل و

املح أّن ض يف عتبار رد أّن ذلك تھ ص عن التحري تنفيذيفيد منذ ن بر قد عليھ وم

تھ س حسن عن تھ .عقو

وما إجراءه كيفية الشرطة رجال وتوجيھ التحقيق ذا مراحل بع ت ع ة ور م ا وكيل عمل و

باألمر املع ة س من التحقق يل س بھ القيام .يجب

عتمد أساسيا، دورا طار ذا تلعب من رجال طرف من املحررة املحاضر ذه أن شك وال

من الرغم و أنھ ذلك ام، غرفة ثم ره، تقر ر تحر ة ور م ا وكيل أوال يمھعليھ باأ

ي أنھ إال إليھ، اعتباره برد عليھ وم املح أحقية مدى من للتأكد املتبعة منجراءات التأكد أن بقى
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للنظر ا عل عتمد أساسية ومرحلة أساسيا عامال ة العقو تنفيذ عد ما ة ف خالل خ ذا سلوك

طلبھ ملا استحقاقھ .مدى

ة مص ع حفاظا حالة، ل بحسب ة الّسر من بنوع التحقيق ذا يوجھ أن ستحسن فقط

ذا و مجتمعھ أفراد تجاه عليھ وم رقماملح التعليمة جاء قانون1077طار ام ألح املطبقة

املع ة س تق أثناء الدرك أو الشرطة رجال توجھ عدم ستحسن أنھ الفر زائية ا جراءات

الطالب ة بمص املساس شأنھ من ان م ل عامة صفة و عملھ، مقر أو سكنھ مقر 1إ

جراء ذا إلزامية ة: مدى ور م ا منباتخاذهملزموكيل لھ ش ملا ري جو إجراء و ميةف كماأ

استحقاق مدى ام غرفة نظر يتصور فال بيانھ ونسبق ي أن دون اعتباره، برد عليھ وم املح

و بالدرجة الواقع مناطھ ذاتھ بحد عتبار رد أّن وخاصة ذلك، عليھ عتمد مرجع ا .لد

امل لنص الرجوع و أنھ ة686ادةكما ور م ا لوكيل ملزمة طار ذا ا صياغ أّن نجد ، أو فقرة

أنھ ع نصت تحقيق"حيث بإجراء ة ور م ا وكيل ام..." يقوم ل تفيد صياغة .2ف

ات: ثانيا العقو تطبيق قا رأي استطالع

ن، املساج حالة ع شراف ام دور ات العقو تطبيق ملقا دخول خ تار من إبتداءا

املادة بنفس املشرع نص لذا م وضعي بع وت ا، م م خروج ن ح إ العقابية ع-أعاله-املؤسسة

املجال ذا ات العقو تطبيق قا رأي باستطالع ة ور م ا وكيل قيام .ضرورة

أثنا ون، امل وضعية حول را تقر يحرر الة ا ذه ات العقو تطبيق ة،قا العقو تأدية ء

املجال ذا بھ املنوطة الصالحيات .إطار

1 - Claude Zambeau, édition juris, classeur, page07.
ي-2 كما جاء سية الفر باللغة لزام"Procéder"فعبارة"....Le procureur de la république, fait procéder a"النص مع .تفيد
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ات- العقو تطبيق قا رأي ة ور م ا وكيل إلزامية :مدى

ال ذلك عن النيابة و س فإن وعليھ شاري، اس رأي و ات العقو تطبيق قا يقدمھ الذي الرأي إّن

مقيدة غ ام غرفة أّن طاملا النقض عليھ تب قبولھي أو الطلب برفض ا قضا أن ومادام برأيھ،

افيا با سب با مس ون ي أن .1يجب

وم للمح زائية ا الوضعية ع أشرفوا الذين ات العقو تطبيق قضاة عدد حالة السؤال طرح و

.عليھ

ن املعني ات العقو تطبيق قضاة بمختلف يتصل الة ا ذه ة ور م ا وكيل أّن يظن البعض

تصلھ ال ر التقار مختلف ع اعتمادا ي ا ر بتحر قوم و م، عل وم املح .بحالة

عليھ يقع الذي عليھ وم املح إقامة ات العقو تطبيق بقا يتصل ة ور م ا وكيل أّن يرون آخرون

املرسلة ر التقار ع واعتمادا زائية، ا الوضعية ع أشرفوا الذين القضاة ببا تصال إليھعبء

ة ور م ا وكيل إ يرسلھ رئ ر تقر ر بتحر يقوم ؤالء .2من

بية: ثالثا ال إعادة مؤسسة ع املشرف س الرئ أو املدير راي

تنفيذ مرحلة خالل م، وسلوك م أخالق حيث من ن املساج بوضعية الناس أعلم وأّن شك ال

ت عقو ون امل ا ق ال املؤسسة مدير و ة، مالعقو تنقال مختلف ع شرف الذي و ف ھ

مور سط أ ح م عل شرف و ن ّ ال ال"داخل ية التأدي ات العقو دمات، ا تأدية طعام،

ا ل جيدة" ا...يتعرضون معرفة م معرف لھ يخول صية"مما ".معرفة

املادة نصت ا687لذا وكيل ع بأن زائية ا جراءات قانون أومن املدير رأي يأخذ أن ة ور م

إع مؤسسة ع املشرف س العقابيةالرئ املؤسسة داخل عليھ وم املح سلوك عن بية، ال .ادة

رقم-1 قرار ي، القضا اد ج غدادي ، خ22832جيال بتار ر28صادر .1980أكتو
2 - Claude Zambeau, édition juris, classeur, page07.
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ي ا ال ر للتقر ة ور م ا وكيل ر تحر

تطبيق قا ورأي الشرطة محاضر ع اعتمادا املعلومات افة جمع من ة ور م ا وكيل اء ان عد

ومدير ات، وكيلالعقو يقوم املرفقة، الوثائق مختلف ع واعتمادا املعنية، العقابية املؤسسة

التحقيق، إجراءات عن الناتجة ع الوقا ملختلف موجزا عرضا يتضمن ي ا ر تقر ر بتحر ة ور م ا

لھ، استحقاقھ عدم او إليھ، اعتباره لرد عليھ وم املح استحقاق مدى يخص فيما خ ن ليب

أ إجراءاتبمع من تبقى فيما يخدمھ ال سلبيا و ي قد كما تھ، ملص إيجابا ون ي قد رأيھ .ّن

ر التقر ر تحر من ة ور م ا وكيل اء ان السيد-أعاله- عد إ سرعة املع ملف ل بتحو يقوم

املجلس لدى العام .النائب

ي الثا املجلس: املبحث مستوى ع جراءات

ذه إيقصد ام، غرفة مستوى وع العام، النائب مستوى ع تتم ال تلك جراءات

عتبار رد طلب رفض أو بقبول ي ا ال ا قرار ة خ ذه تصدر .أن

ح يجة كن عت وال ام، غرفة لصدور الالحقة جراءات تلك ا نقصد املراحلكما افة ل تمية

م أو ا، بيا سبق ثارال أو جراءات ذه اّن علما عتبار، رد بآثار سميتھ ع عادة الفقھ جرى ا

ي القانو عتبار رد أو ي القضا عتبار لرد سبة بال سواء ا .نفس

ن مطلب إ املبحث ذا تقسيم ارتأينا لذلك :وتبعا

ول  غرفة: املطلب لقرار السابقة جراءات خاللھ من .امنو

ي الثا ام: املطلب غرفة قرار لصدور الالحقة جراءات خاللھ من ن .نب
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ول  ام: املطلب غرفة قرار لصدور السابقة جراءات

ام غرفة مستوى ع يتم ما ا وم العام، النائب مستوى ع يتم ما ا م جراءات .ذه

ول  ال: الفرع النائب عامأمام

ا يتفحص ة، ور م ا وكيل ق طر عن املرفق وامللف عتبار، رد لطلب العام النائب تلقي عد

من إجراء اتخاذ إغفاال رأى فإذا القانون، ا ستلزم ال جراءات افة ل خ ذا اتخاذ من للتأكد

اتخاذ أن أو ، املع حول اتخاذه الواجب بالتحقيق املتعلقة أنجراءات مثال جيدة، غ بصورة ان ه

املعلومات حيث من اف غ ة ور م ا وكيل إشراف تحت املن رجال بمعرفة املجرى املحضر ون ي

القانون والبيانات ا يتطل ال الوثائق افة ع ستحصل لم أنھ أو بامللف، املنتجة ع، .والوقا

ل ة ور م ا وكيل بھ ي العام النائب الة ا التحقيقذه إلتمام التعليمات ق طر عن ذلك

بامللف الناقصة الوثائق ع التحصل أو من1املطلوب، تأكده عد و تھاكتمال، ي يتو امللف،

املادة عليھ نصت ما ذا للقانون طبقا فيھ لتفصل ام لغرفة جراءات688وتقديمھ قانون من

زائية الطلب"ا برفع العام النائب ييقوم القضا باملجلس ام غرفة ".إ

باعتبار املجلس، لدى العام النائب أمام مباشرة عتبار رد طلب يقدم أن عليھ وم املح أّن العلم مع

ذه عليھ ن يتع خ ذا املحكمة، مستوى ع العام للنائب ممثال عت ة ور م ا وكيل أّن

و  م ا وكيل ع الطلب إحالة الة جراءاتا ليتخذ املع إقامة محل لھ ع التا املختص ة ر

بمعرفتھ التحقيق يجري أو قانونا، ا عل .املنصوص

1 - Henri Angevin, la pratique de la chambre d'accusation, traité, formulaire, TITEC.
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ي الثا ام: الفرع غرفة أمام

خالل ا، غ دون عتبار رد طلب الفصل ختصاص صاحبة ام غرفة عت

عد لھ، ا تلق من ن ر ش لة لسةم ا خ بتار طراف ا .تبليغ

ي كما جراءات :وتتم

املقرر - شار املس ر تقر .سماع

لطلباتھ- العام النائب .إبداء

للقانون - طبقا استدعائھ عد أو محاميھ أو مر عنيھ الذي الطرف أقوال .سماع

ا- قرار الغرفة تصدر املداولة .عد

ام غرفة :قرار

تيةغرفة وانب ا من املع ملف بدراسة تقوم :ام

املوضوعية/1 القانونية الشروط توافر رد"مدى بطالب املتعلقة الشروط ة، العقو تنفيذ

املواعيد ام اح املقدمة" عتبار، بالوثائق ا .ومقارن

إح/2 غاية إ الطلب تقديم من ابتداءا جراءات ام اح مدى ر تظ منكما ا عل التھ

العام النائب .طرف

إليھ،/3 اعتباره لرد عليھ وم املح استحقاق مدى حيث من الطلب موضوعية بصفة تنظر

مناقشات من ا أمام دار ملا إضافة ، و بالدرجة التحقيق إجراءات مختلف ع .اعتمادا

الشروط ذه ل ام غرفة مراقبة تصدر عد جرائية و ااملوضوعية .قرار

اعتباره- رد املع منح التا و وموضوعا شكال عتبار رد طلب بقبول .إما

عتبار،- لرد يحة ال جراءات و الشروط افة توافرت ما إذا شكال، الطلب بقبول إما

الة ا ذه و إليھ، اعتباره لرد الطالب استحقاق عدم إ ا قناع توصلت ما إذا موضوعا ورفضھ
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يانع و ا، بتعليل مطالبون م ف م قرارا املجلس قضاة عسف ر يظ ال وح ام، غرفة

للنقض معرضا م فرار ان وإال موضوعية، بصفة الطلب رفض .1أسباب

عتبار،- لرد املوضوعية الشروط توافر عدم رأت ما إذا ام الصفة"لغرفة توافر عدم

بحيث عتبار رد جراءاتطالب ام اح عدم زواج، أو صول وال الفروع من ون ي تق"ال ان ،

شكال الطلب .برفض

أمام طلبھ تدعم ال ة الضرور الوثائق افة ب يتقدم أن عتبار رد لطالب القانون خّول وقد ذا

أو املالية امات ل ومختلف الغرامة دفع وصل مثال يقدم كأن ام، بحسنغرفة شيد وثيقة أية

باملجتمع اندماجھ و فغرفة" مثال"أخالقھ جتماعية، شاطات ال مختلف مشاركتھ ت تث ادة ش

عليھ تنص ما و و عليھ، وم املح صية من التحقق ا يفيد ما ل ع عتمد أن ا ل ام

قانون688املادة زائيةمن ا الثانيةجراءات ا ج"فقر غرفةو إ مباشرة يقدم أن للطلب وز

املفيدة ندات املس سائر ".ام

قابلة ا ع الصادرة القرارات من ه كغ عتبار، رد طلب إطار ام غرفة قرار إ ش خ

زائية ا جراءات قانون بمواد ا عل املنصوص الكيفيات ضمن فقط بالنقض .للطعن

املادة ع690تنص زائية ا جراءات قانون املحكمة"من لدى ام غرفة حكم الطعن يجوز

القانون  ذا ا عل املنصوص الكيفيات ضمن ".العليا

ي الثا ام: املطلب غرفة قرار لصدور الالحقة جراءات

لصدور الالحقة جراءات خاللھ من نو فرع ن، فرع إ املطلب ذا غرفةقسمنا قرار

قبول عن الناتجة جراءات ي الثا بالفرع ناول ن ن ح ، للمع عتبار رد ا رفض حالة ام

كذلك ي القانو عتبار رد تخص إجراءات و عتبار، رد .طلب

ا-1 للغرفة ي القضا اد خاصج العليا،عدد للمحكمة رقم2003،نائية خ225688قرار بتار .241،ص23/11/1999صادر
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ول  الطلب: الفرع رفض

ن ب نفرق ام غرفة طرف من املع طلب رفض :حالة

ا-1 رفض شكالحالة ذلك: لطلب يتحدد أن دون أخرى مرة عتبار رد طلب للمع يجوز نا

فقط ل الش إ بالتطرق واكتفت الطلب، موضوع تناقش لم ام غرفة أّن مادام ن، مع .بزمن

آجال انقضاء قبل املختصة القضائية ات ا إ الطلب عليھ وم املح يرفع أن ذلك ومثال

القانونية ن،1نتظار أدج فعال ابھ الرت عنھ فراج يوم من سنوات خمس انقضاء قبل يرفعھ كأن

ام غرفة عن الصادر القرار فإن وعليھ جنائية، ة عقو قبلألجلھ رفعھ الطلب رفض ون سي

ي ثا اعتبار رد طلب رفع لھ يحق وان حلول فبمجرد .جل،

موضوعا-2 الطلب رفض رد: حالة طلب تقديم إعادة باألمر للمع يجوز ال الة ا ذه

إليھ الرفضعتبار خ تار من اعتبارا ن ت س لة م انقضاء لرفض2قبل محالة ال سيؤدي ذلك وخالف ،

القانونية جال قبل لرفعھ أخرى مرة .الطلب

ا قرارا العليا املحكمة كرستھ ما رقم"ذا يناير41057قرار خ بتار فيھ"1986صادر جاء والذي ، :

الطرف" اقوال وسماع العامة النيابة طلبات إبداء عد ي القضا عتبار رد تفصل ام غرفة أّن

من اعتبارا ن ت س لة م انقضاء قبل جديد طلب تقديم يجوز ال للطلب ا رفض حالة و باألمر، املع

الرفض خ .3"تار

أما برفضھ، وق الطلب موضوع فصل قد ول القرار ان إذا إّال تنطبق ال القاعدة ذه ان غ

النائب إ مباشرة قدم أّنھ أساس ع قبولھ عدم وق الطلب ل ش بالفصل القرار اكتفى إذا

رقم797املادة-1 قانون ، الفر زائية ا جراءات قانون خ1336-92من بتار التطبيق16/12/1992الصادر ح مارس01دخل
حالة1994 أنھ ع تنص لة، م انقضاء قبل جال ذه تحقق ملجرد جديد من رفعھ يجوز وان قبل لرفعھ عتبار رد طلب رفض
ن ت .س

زائية691املادة-2 ا جراءات قانون ا"من عل املنصوص الة ا ولو ح جديد طلب تقديم الطلب رفض حالة يجوز ال
اعت684املادة ن ت س لة م انقضاء الرفضقبل خ تار من .بارا

ص-3 السابق، املرجع القضائية، املمارسة ضوء زائية ا جراءات قانون بوسقيعة، أحسن .258الدكتور
رقم- خ215819قرار بتار العليا"08/12/1998صادر للمحكمة نائية ا للغرفة ي القضا اد ج خاص،"عن عدد .245،ص2003،
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و  م ا وكيل إ بتقديمھ طلبھ ي أن باألمر للمع فيجوز املجلس، لدى محلالعام بدائرة ة ر

لعدم قبولھ عدم تقرر ان ال الطلب موضوع تفصل أن الة ا ذه ام غرفة وع إقامتھ،

ول  القرار صدور ع ن ت س لة م ".انقضاء

ي الثا الطلب: الفرع قبول

بـ تأمر ا فإ اعتباره رد باألمر املع بمنح يق لقرار ام غرفة إصدار :حالة

إليھ- اعتباره برد املع أدانت ال زائية ا ام ح أو كم، ا امش ع .التأش

رقم- القضائية السوابق بطاقة امش ع ء01التأش ال .بنفس

املادة عليھ نصت ما و و692و ا فقر زائية ا جراءات قانون :من

ع" عتبار برد الصادر كم ا عن السوابقينوه يفة ب ة بالعقو الصادرة ام ح امش

سب"القضائية سية الفر الصياغة مع مقارنة ا محل تكن لم ية العر الصياغة أن يالحظ وما ،

ي كما الفر النص جاء حيث الكالم :لسياق

"Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de

condamnation et a casier judicaire"

املادة تنص أن628كما ع ة خ ا فقر ي القانو عتبار برد املتعلقة زائية ا جراءات قانون من

ذلك إ ش القانون أن بحكم عتبار رد من تھ تث فور اتب رقمال القسيمة .01ع

واحد، رقم البطاقة يخص فيما رقمذا ن للبطاقت سبة بال املتخذ جراء و ؟03ورقم02فما

ن بالبطاقت ة للعقو إشارة أي محو يتم عليھ وم للمح عتبار املادة03و02برد نص -692حسب

الثانية- أعاله ا ن: "فقر القسيمت ة العقو عن ينوه ال الة ا ذه السوابق3و2و يفة من

".القضائية
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رقموعكس ملف العليا، املحكمة عن الصادر القرار جاء خ22960ذلك بتار 29/06/19921صادر

فيھ جاء البطاقة: " حيث ن ات العقو يمحو ال ي القضا أو ي القانو عتبار رد أن قانونا، املقرر من أنھ

قض02رقم مسبوقا م امل دام ما ثمة ومن القضائية، للسلطات إال سّلم ال ردال من واستفاد ائيا

رقم البطاقة إ أسندوا الذين املجلس قضاة فغن منحھ02عتبار، لرفض العدلية للسوابق

القانون  يخالفوا لم ذلك ة تقدير سلطة من م ل بما املخففة ".الظروف

تجسيد أجل من وضعت قانونية، لقاعدة مخالف جاء أنھ القرار ذا مضمون حول نقولھ ان يمكن ما

دانة آثار محو عتبار رد من املتوخاة و فالفائدة الواقع، أرض ع عتبار رد فكرة

املادة لنص طبقا جراءات/ 676املستقبل قانون من الثانية املستقبل:" الفقرة عتبار رد محو و

ليات حرمان من ا ع نجم وما العادلة دانة آثار ".ل

نف املادةو ينص ، الفر ع شر ال نجد طار رقم"769س خ92/1336قانون بتار الصادر

خ16/12/1992 بتار التطبيق ح دخل فإن" 01/03/1994، للمع عتبار رد حالة أنھ ع

رقم القضائية السوابق تختف01يفة ال ة للعقو مادي أثر أي يبقى ال التا و ائيا، يب

ائيا السوابق . 2من

املادة لنص بالرجوع أنھ لھ شارة تجدر فأنھ676وما زائية ا جراءات قانون :من

وظيفتھ- عن ص ال عزل تم فإن ، املا عنھ نجم ما ع رج أثر عتبار لرد س ل

من الوظائف لتو ا صا يجعلھ لكنھ يحا، يظل ذلك فإن ي زا ا كم ا ب أنھ3جديدس كما

الغ حقوق ع لھ تأث .ال

أحسن-1 السابق،صالدكتور املرجع القضائية، املمارسة ضوء جراءات قانون .254بوسقيعة،
السابق،ص-2 املرجع العام، ي زا ا القانون الوج بوسقيعة، أحسن .305الدكتور
العام،عمان-3 القسم ات، العقو قانون ،شرح ل ا عياد سالم ع محمد .616،ص1997الدكتور
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سقوط- إ بالضرورة يؤدي عليھ وم للمح عتبار رد ب س صلية ات العقو سقوط

عنھ الناتجة والتكميلية التبعية ات .1العقو

جرام سابقة شأنھ املع اعتبار رد الذي كم ا عت أن يجب ال بيانھ سبق .وكما

ال وإّن الصادرذا القرار من ة ف مصار دون و ستلم أن ق ا لھ اعتباره يرد الذي ص

القضائية السوابق يفة من ومستخرجا عتبار، .برد

املادة- نص غ ش ان خ أنھ693بقي فيھ جاء والذي زائية ا جراءات قانون من

حك العليا املحكمة ا ف تصدر ال الة ةا ا ذه فإن امال، ا إل مر رفع عد باإلدانة ما

عتبار رد طلب بالفصل املختصة ا وحد ون ت .القضائية

ورة املذ املحكمة لدى العام النائب بمعرفة الطّلب ئذ حي التحقيق جري .و

العليا املحكمة أّن ون زائية، ا جراءات قانون جدوى دون عد املادة مذه فيما انت

آنذاك التحقيق جري و عتبار رد طلبات النظر ختصاص عود التا و باإلدانة، اما أح تصدر

ام ح ذه شأن عتبار رد طلبات أّن إ شارة مع العليا املحكمة لدى العام النائب بمعرفة

غ ، ا ا وقتنا غاية إ العليا املحكمة إ تصل بمازالت س ام ح ذه مثل تصدر عد لم ا أ

معھ ن يتع مما ات، العقو وقانون زائية، ا جراءات قانون ع أدخلت ال التعديالت مختلف

املادة ذه إلغاء بضرورة .2القول

عتبار برد اصة ا ام ح عض ي فيما نورد عتبار، رّد بنظام اصة ا جراءات و الشروط ذه

لألحداث سبة بال عتبار ورّد :العسكري،

عبد-1 السابق،صالدكتور والفقھ،املرجع القضاء ضوء ع ي نا ا التنفيذ ي، الشوار ميد .85ا
للقضاء،-2 الوط د ي،املع زا ا القا مادة محاضرات السعيد، الرحمان عبد بن العليا، املحكمة لدى العم .2004-2003النائب
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العسكري : أوال عتبار رد

جراءات-1 قانون ام أح تطبق أن العسكري، عتبار رد يخص فيما العامة القاعدة

ي القانو عتبار برد مر علق سواء الذكر، السالفة زائية ي،أو ا القضا عتبار نفس""رد

جرا نفس ".ءاتالشروط،

املادة نص من و للفقرة العسكري 233طبقا القضاء قانون جراءات"1من قانون ام أح تطبق

املحاكم قبل من م عل وم املح اص ع ي القضا أو ي القانو عتبار برد املتعلقة زائية ا

ة ".العسكر

ورة امل املادة من الثانية للفقرة الرجوع و أنھ ع-أعاله-ع تنص ا :نجد

إ" يرفعھ باإلجراءات ملفا ا ل يرتب الذي العسكري، الدولة وكيل إ عتبار رد ضة عر وتوجھ

ضة العر مقدم إقامة ملحل عة التا ة العسكر ".املحكمة

ة ور م ا وكيل أمام يقدم أن يجب عتبار رد طلب أّن املادة ذه أدانتوتفس املحكمة لدى

عليھ وم باإلجراءاتاملح ملفا ا ل يرتب زائية"الذي ا الة ا كم، ا من وكيل" مستخرج إ رفعھ و

لتقوم ضة، العر مقدم إقامة ملحل عة التا ة العسكر املحكمة لدى ة ور م بمواصلةذا ة خ ه

ا غرفة يئة املنعقدة ة العسكر املحكمة طرف من الطلب الفصل غاية إ .مجراءات

ال املحكمة أمام سواء عتبار رد طلب تقديم يمكنھ عليھ وم املح أن بھ العمل يجري ما أنھ إّال

الة ا تقوم وال إقامتھ، ملحل ة العسكر املحكمة أمام أو سالفا، ذكرناه ما معھ بع لت أدانتھ

خالل من عتبار رد ملف ن و لت الالزمة الوثائق ع بالتحصل دانةالثانية بمحكمة .تصال

رد م طل م عل وم املح أمام العوائق ل يز ونھ إليھ ھ بالتنو أجدر العل ل ا فإن رأينا وحسب

املحكمة طرف من إدانتھ تمت أن وسبق قسنطينة، بمدينة يقطن صا أن تصورنا فلو م، اعتبار

مدينة إ التنقل ع ا مج ون سي و ف ران، بو ة لدىالعسكر إيداعھ من بدال طلبھ، إليداع ران و

رقم-1 عام26املؤرخ71/28مر لـ1391صفر ل22املوافق العسكري 1971أفر القضاء قانون .املتضمن
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يضع أن جدر أن حيث ي، عقال غ أمر و و بقسنطينة ة العسكر أماماملحكمة طلبھ ص ال

جراءات با اتخاذ ة خ ذه لتتو إلقامتھ ملحل ة العسكر .املحكمة

رقم القرار العليا املحكمة بت ذ خ70303وقد بتار رد24/04/19901الصادر ضة عر أّن إ

املادة نص إ نادا اس ا مقدم إقامة ملحل ة العسكر املحكمة لدى تودع أن يجب من233عتبار

املادة لنص اطئ ا التفس و و العسكري القضاء أعاله-233قانون ورة ن-املذ ب :لس

ما- مح:أول ة ور جم وكيل لدى الطلب إيداع قصد لو املشرع وأن بالفقرة إلكتفى قامة كمة

ان ع ينص القانون ذا ان علم ونحن زائية، ا جراءات قانون ع تحيل ال املادة نص من

قامة ملحل ة ور م ا وكيل لدى يقدم .الطلب

ي- الثا ب الشطر:الس ن، شطر إ مقسمة ا نجد الثانية للفقرة بالرجوع تقأنھ عن لم يت ديمول

املحكمة أن السياق ذا من م ف و ضة، العر مقدم إقامة ملحل ة العسكر الدولة لوكيل الطلب

فيھ تفصل تلك ا نفس ست ل الطلب تتلقى ال ة .العسكر

عن-2 الصادرة زائية ا ام ح بموجب املجردون املجردون م عل وم باملح يتعلق فيما

وس و الرتب من العسكري القضاء ات ةج ف خالل ا عل تحصلوا قد انوا ال ممة التحاق

وسمة و الرتب ذه جاع اس ق ا م عط ال م إل م اعتبار رد ، الشع الوط ش ا بصفوف

رتبا سبوا يك أن ش ا بصفوف ثانية مرة لتحاق حال م ل يجوز ذلك ومع م، رت انت ما م

ق234املادة"جديدةوأوسمة العسكري من القضاء ".انون

ة-3 عسكر قضائية ة ج من عليھ حكم ص ل العسكري عتبار رد ام ألح :يخضع

دمة- ا يزالوا ال الذين ون .العسكر

املتقاعدون - ون .العسكر

املطردون - ون .العسكر

العسكري -1 القضاء قانون حول محاضرات بالبليدة، ة العسكر املحكمة س .2004رئ
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ون - العسكر .شبھ

ختصاص- فيھ عود جرم م ا الرت م إدان حالة ةاملدنيون العسكر اكم .ل

الحظناه-4 اماما أح يتضمن طلبھ ان و العسكري عتبار رد بطلب املع تقدم إذا أنھ عمليا

املحكمة فإن ة العسكر ات ا عن ضّده صادرة ام ألح إضافة عادية، قضائية ات ج عن صادرة

دون وذلك اعتباره، رد لشروط ذه توافرت ما إذا وتمنحھ ة، امالعسكر ح النظر إ التّطرق

ة خ ذه اختصاص من تبقى ال العادية، القضائية ات ا عن .1الصادرة

توجھ-5 عتبار، رد لقرار ا إصدار لدى ام غرفة يئة املنعقدة ة العسكر املحكمة

العادية القضائية ات ا إ العامة"إرسالية ة" النيابة خ ذه تقوم عح عتبار برد بالتأش

رقم القضائية السوابق يفة .01امش

حداث: ثانيا اعتبار رد

املادة نص تقيد489حسب ذيب وال ماية ا تداب فإن زائية ا جراءات قانون من

رقم القسيمة إال ا إل شار ال انھ غ القضائية، السوابق إال 02يفة سلم ال لرجالال

.القضاء

رقم القسيمة بإلغاء أمر يصدر رقم01وح القسيمة إلغاء التا و التدب عن ا ن02املنوه يتع

ن البالغ اعتبار برد مقارنة سيطة خاصة إجراءات واتباع الشروط عض .توافر

:الشروط/ 1

الذ- الشرط و و ص قد حالھ أّن ع أكيدة ضمانات تقديم املع قاع ع ن يتع ي

سلوكھحداث تحسن ت يث ما يقدم أن دث ل أّن كما صية، بصفة منھ يتأكد .أن

الزم- ة: الشرط ف تم ان تمثل التدب5و اء ان يوم من .سنوات

العسكري،-1 القضاء قانون حول محاضرات للبليدة، ة العسكر املحكمة س العسكري2004رئ ة ور م ا وكيل أّيده الذي املر و ،و
املحكمة .لنفس
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:جراءات/ 2

الشأن- صاحب طرف من املحكمة مستوى ع حداث قسم أمام عتبار رد طلب يقدم

قا"دثا" ور املذ بالقسم ا وإيداع ضة، العر ذه ر تحر يتو قد أنھ إّال وليھ، ذلك نوه و ،

دث ا ة مص را ذلك املشرع أن شك وال النيابة أو نفسھ، .حداث

دث ل عتبار رد طلب بنظر ختص :و

دث- ا عت تا ال املحكمة

دث- ا إقامة محل محكمة

محل- دثمحكمة ا ميالد

للطعن قابال ون ي ال حداث قسم عن الصادر كم .ا

رقم القسيمة إتالف عليھ تب ي لغاء .01أمر
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املستفيد عليھ وم املح جانب من فقط س ل ميتھ أ لنا ت أثب عتبار رد لنظام تنا معا إن

سبة بال أيضا ولكن مجتمعھ، بأفراد ثانية مرة باالندماج لھ سمح وحقوق مزايا من لھ يوفره ملا منھ،

معينة، ظروف يجة ن بھ انتھ م فقد قد ان عنصر استقبال ناحية من بتغيللمجتمع ا واستعاد

وممارساتھ سلوكھ ن وتحس الظروف .ذه

وم للمح فردية ة مص بالفعل يحقق النحو، ذا ع عتبار برد القضاء فإن ثمة ومن

ماعية ا ة املص بذلك فتحقق املجتمع ع يجابية باآلثار عود باملقابل لكنھ .عليھ،

بحقوق لتعلقھ ونظرا النظام، ا مية أمراوأل بات الواقع أرض ع تجسيده فإن فراد

اتخاذ ا عل ن يتع ال املختصة القضائية ات ا مستوى ع جدوى دون اليبقى أن يجب أساسيا

القانونية للشروط املستوفون بھ ن املعني اص اعتبار لرد واملستمرة ة، الضرور جراءات

ال عتبار برد مر علق ما إذا فرادخاصة، إرادة عن عيدا اتخاذه القانون ض يف الذي ي قانو

م م طلب .ودون

وأتبعت اتبعوا م عل وم املح أن دام فما ميا، و أمرا عتبار رد يبقى ال أن ن يتع كما

قرار بموجب أو القانون بقوة سواء النحو، ا ع منھ واستفادوا القانونية جراءات افة م مواج

ل منحائز املا ارتكبھ بما يواجھ ال أن ستلزم ي القانو املع فإن فيھ، املقت ء ال قوة

ا عتبارع رد واستحق مجرمة .أفعال
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املراجع قائمة

القانونية/1 :النصوص

زائية1966جوان08املؤرخ66/155مر- 1 ا جراءات قانون .املتضمن

عام26املؤرخ71/28مر- 2 لـ1391صفر ل22املوافق العسكري 1971أفر القضاء قانون .املتضمن

رقم- 3 سرةاملتضمن1984جوان9املؤرخ81/11القانون .قانون

باللغة/ 2 يةالكتب :العر

بوسقيعة- 1 أحسن العام-الدكتور ي نا ا القانون ة-الوج بو ال لألشغال الوط الطبعة-الديوان

.2002-و

بوسقيعة- 2 أحسن القضائية-الدكتور املمارسات ضوء زائية ا جراءات الثانية-قانون .2002-الطبعة

يال- 3 زائية-ا ا املواد ي القضا اد ي-ح الثا زء ة-ا بو ال للشغال الوط .الديوان

العمرو- 4 أنور شار التجاري -املس والقانون ي نا ا القانون عتبار ام-رد ا الفكر الطبعة- دار

.2000-و

ي- 5 الشوار ميد ا عبد ي-الدكتور نا ا والفقھالتنفيذ القضاء ضوء ة-ع باإلسكندر املعارف شأة .م

سالمة- 6 محمد مأمون العام- الدكتور القسم ات العقو رة-قانون بالقا ي العر الفكر الثالثة- دار -الطبعة

.1990ص

ل- 7 ا عياد ع محمد ات-الدكتور العقو قانون العام-شرح .1997عمان-القسم

حس-8 محمود العاما-الدكتور ي زا ا ي-لقانون العر الفكر رة-دار و-القا .1993-الطبعة
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سية/ 3 الفر باللغة :الكتب

1- CLAUDE ZAMBEAU- édition Juris- classeur procédure pénale 2000.

2- HENRI ANGEVIN- la pratique de la chambre d'accusation- traité-formulaire-TITEC.

:املجالت/4

ي- 1 القانو الفكر ة-مجلة بو ال لألشغال الوط ي-الديوان الثا سم-العدد .1985د

العليا- 2 للمحكمة نائية ا للغرفة ي القضا اد سنة-ج خاص .2003عدد

:املحاضرات/ 5

السعيد- الرحمان عبد بن العليا املحكمة لدى العام ي- النائب زا ا القا مادة د-محاضرات املع

للقضاء .2004-2003- الوط

بالبليدة- ة العسكر املحكمة س العسكري-رئ القضاء قانون حول .2004محاضرات
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