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 ةــــــــــــــــــــدمـــمق
 

المشكالت المعاصرة التي تقؼ عائقا أماـ تطكر كتنمية تعتبر حكادث المركر مف أبرز 
قتصادية ، كتتضح ى اىرة بشكؿ ػػػػذه الظػػػػالمجتمعات لما يترتب عمييا مف خسائر بشرية كا 

اف فيما يتعمؽ بالعدد اإلجمالي لحكادث المركر ػػػػة ، سكاء كػػػػػكس في الدكؿ الناميػػػػحاد كممم
فكؿ  ،كادث المركرػػػػػخمفيا حػػػػات التي تػػػػلكفيأك األكثر منيا عدد ا ةػػػػات الجسديػػػػػػأك اإلصاب

ة العالمية كالبنؾ الدكلي يؤكداف عمى أف حكادث الطرؽ ىي ثاني ػػػػمف منظمة الصح
سنكات إلى  05مـ ، خاصة بيف المرحمة العمرية مف ػػف سكاف العاػػػػاألسباب الرئيسة لمكفاة بي

ة العمرية ػػػػـ في المرحمػػػاف العالػػػػاة بيف سكػػػػي الثالث لمكفػػػػالسبب الرئيسيا ػػػػسنة  كما أن 29
  . سنة 44سنة إلى  30مف 

عاقة أكثر مف إلى مميكف نسمة سنكيا ، كتؤدم  1.2كتقتؿ حكادث الطرؽ حكالي  إصابة كا 
 . مميكف نسمة عمى مستكل العالـ 20

% في 80الكفيات بسبب حكادث المركر حكالي ـ يتكقع أف تزيد نسبة  2020كبحمكؿ عاـ 
البمداف النامية ، كتقدر تكمفة اإلصابات الناجمة عف حكادث الطرؽ في البمداف النامية 

 . (1)مميار دكالر سنكيا 65بحكالي 
كتعتبر الخسائر الناجمة عف حكادث المركر سكاء في األركاح أك ما ينجـ عنيا مف  

إصابات كعاىات أك خسائر مادية ك تمفيات في المركبات أك المنشآت أك المكاد مف معكقات 
التنمية في المجتمع بالنظر لتفكؽ أثار الخسائر الناجمة عف تمؾ الحكادث عمى كؿ أنكاع 

 . (2)الجرائـ األخرل
كذلؾ بسبب   ،رة ػػػػػػيا في العشرية األخيػػػة التي إزدادت حدتػػػـ مف ىذه اآلفػػػر لـ تسمػػػكالجزائ

ة في الكثافة السكانية  ػػػػػا الزيادة المحسكسػػػػدت عمى ذلؾ كمف أىميػػػػؿ ساعػػػػػعدة عكام
كاعيا التي تنعدـ عدد السيارات كالمركبات بكافة أنفي كالزيادة المستمرة كالتطكر الحاصؿ 

                                                           
، مركز الدراسات كالبحكث ، جامعة  الدراسات التحميمية لحكادث المركر المؤدية لإلصابة الجسديةطالب أحسف ،  - (1)

 . 2ـ ، ص 1994نايؼ العربية لمعمـك األمنية ، الرياض ، 
 األسكندرية جامعة ، الحقكؽ كمية ، الحقكؽ في الدكتكراه شيادة لنيؿ رسالة ، المركرية الجرائـ ، قاسـ عمي أحمد سعيد-(2)
 .04ص،  2009 ، مصر ،
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عدـ كذلؾ ، ك  ة بحتةػػػػػراض تجاريػػػػػػػػيث تخضع ألغػػػػػػة كاألماف ، بحػػػػػركط المتانػػػػا شػػػػفيي
الذم  ؽػػػػػى السائػػػػافة إلػػػػع ، باإلضػػػػكر الحاصؿ في المجتمػػػػة الطرقات كالتطػػػػػػػتالئـ شبك

الحكادث لككنو يتحكـ في مركبتو حسب حالتيا كحالة الطريؽ  ىك المسؤكؿ األكؿ عف يعتبر
كمف جراء ىذه األسباب تنامت ظاىرة الحكادث المركرية كسجمت ك الظركؼ المناخية ، 

 سنكيا عنيا ينجـ كالتي مستكيات قياسية ليا ، كالتي أصبحت تسمى " إرىاب الطرقات " ،
 كخسائر ، الجرحى مف اآلالؼ كعشرات ، اليكـ في ضحية  11 بمعدؿ أم قتيؿ 4000

 . سنكيا دينار مميار 100 تفكؽ إقتصادية
كاف مف الضركرم أيضا أف تتطكر األنظمة كالقكانيف بما يتكافؽ مع كمع تزايد ىذه الظاىرة 

مما دفع الدكلة إلى كضع منظكمة متكاممة في مجاؿ السالمة جميع المستجدات كاألحداث ، 
رل ػػػػػرة أخػػػػليعدؿ م 05-17القانكف رقـ:  رداػػػػإصرة  ػػػػخيف ىذه األػػػػالمركرية ، كمف بي

 ، حيث  كأمنيا كسالمتيا الطرؽ عبر المركر حركة بتنظيـ تعمؽالم 14-01رقـ :  القانكف
اد تصنيؼ كتقسيـ الجرائـ المركرية  ػػػعكا   اـ الرخصة بالنقاط ،ػػػػاد نظػػػػػنص القانكف عمى إعتم
حؽ مرتكبييا كذلؾ بيدؼ المساىمة في تنظيـ حركة المركر ، كرفع كتشديد العقكبات في 

 ة . ػػػػػػػػة المركريػػػػػػكل السالمػػػػمست
 

 . الدراسةأهمية  -10
 لمقانكفالمعدؿ كالمتمـ  05-17القانكف رقـ : أىمية ىذه الدراسة متكافقة مع صدكر تأتي 
 حيث يعتبر ىذا ، كأمنيا  كسالمتيا الطرؽ عبر المركر حركة بتنظيـ المتعمؽ 14-01رقـ: 

القانكف مف أىـ القكانيف التي تحرص عمى تنظيـ سمكؾ األفراد داخؿ المجتمع لممحافظة عمى 
، كما تكمف أىمية بعد يذا القانكف لـ يحظى بالدراسة حسب إطالعي ف،  السالمة المركرية

فات كالجنح ككذلؾ في األحكاـ المكضكعية بتصنيؼ المخالالدراسة مف أنيا سكؼ تبحث 
الجزاءات المقرر لممسؤكلية المترتبة عنيا ، ككذلؾ في األحكاـ اإلجرائية مف حيث الضبط 

 كتحريؾ كمباشرة الدعكل العمكمية في شأنيا . 
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 أسباب إختيار الموضوع. -10
مازالت  كالتي ايا المتعمقة بالسالمة المركريةػػػػالقضإف إختيػػػػار المكضػػػػكع كاف بسبب كثػػػرة 

تنظيـ حركة المركر عبر بمستمرة كبشكؿ كبير ، رغـ التعديالت المتكررة لمتشريع الخاص 
،  فكؿ يـك نسمع في كسائؿ اإلعالـ المختمفة أعداد مخيفة لحكادث  الطرؽ كسالمتيا كأمنيا 

 .المركر كما ينجـ عنيا مف أضرار مادية كجسمانية 
عالقة العمؿ مع المكضكع ، حيث صادفت  مفلمكضكع نابعا ليذا ا كما كاف إختيارم 

ككذا النقائص في التشريعات كمدل تطبيقيا لممحافظة عمى المركرية ،  القضاياالكثير مف 
 السالمة المركرية .

 
 اإلشكالية:  -10

ح كيفية إستعماؿ ػػػػػراـ القكانيف التي تكضػػػػدـ إحتػػػػج عف عػػػػػرة حكادث المركر ناتػػػػإف كث
العمكمية مف قبؿ مستعممييا ، لذا حرصت الدكلة عمى بذؿ جيكد متنكعة كشاممة المسالؾ 

ذه الحكادث ، كمف ػػػػػاص كالممتمكات مف ىػػػػة األشخػػػػلتنظيـ حركة المركر عبر الطرؽ ، ككقاي
كف ػػػػة ، كمف بينيا القانػػػػة بالسالمة المركريػػػػضمف تمؾ الجيكد إصدار قكانيف كأنظمة خاص

المؤرخ  14-01كف رقـ: ػػػمـ القانػػػدؿ كيتػػػ، يع 16/02/2017ي: ػػالمؤرخ ف 05-17ـ: ػػػرق
، كالمتعمؽ بتنظيـ حركة المركر عبر الطرؽ كسالمتيا كأمنيا ، حيث  19/08/2001في: 

جاء ىذا القانكف ليحدد المخالفات كالجنح المركرية ، كالحد منيا عمى أساس إختيار أنسب 
ئمة ليا ،  لمقضاء أك باألحرل التقميؿ مف الخسائر في األركاح كالممتمكات العقكبات المال

 التي تمحؽ بالفرد كالمجتمع الجزائرم ، كعمى ضكء ذلؾ فإف مشكمة الدراسة تككف كما يمي : 
 يا دل تطبيقػػػػػػة ، كمػػػػػات كالجنح المركريػػػػػػػػلممخالفة ػػػػػة كاإلجرائيػػػػػماىي األحكاـ المكضكعي -

؟رمػػػكف الجزائػػػػػػكتفعيميا في القان
 كتندرج تحت ىذه اإلشكالية أسئمة فرعية أىميا:

 اـ العامة لممخالفات كالجنح المركرية في القانكف الجزائرم مف حيث تصنيفيا ػػػماىي األحك -
 ؟ .الجزاءات المقررة لممسؤكلية القانكنية الناتجة عنيا ك 
 . ؟ الفات كالجنح المركريةماىي القكاعد اإلجرائية لضبط كمحاكمة مرتكبي المخ -
. ؟ ماىي طرؽ الطعف في األحكاـ كالقرارات الخاصة بالمخالفات كالجنح المركرية -
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 : منهج البحث -10
 إتبعت ، المكضكع جكانب حصر ككذا ، اإلشكاليػػػػػة في المطركحػػػػة التساؤالت عمى لإلجابػػػػػة
 لمنتائج لمكصكؿ المكضكع حكؿ المكجكدة المعمكمات سرد تـ خاللػػػػػو فمف ، الكصفػػػػي المنيج

 القانكنية النصكص مختمػػػػؼ لتحمػػػػػيؿ التحميمػػػػي المنيػػػػج إتبعت ككذلؾ ، كالدقيقػػػػػة المناسبػػػػة
 . بالمكضػػػػكع الصمػػػػػػة ذات

 
 أهداف الدراسة : -10

  بالسالمة المركريةالمتعمقة  القانكنية ىذه الدراسة إلى تكضيح ما جاءت بو النصكص تيدؼ 
مكضكعية كالتي تتعمؽ بتصنيؼ كتقسيـ الجرائـ المركرية كالعقكبات الحكاـ حيث األمف 

حكاـ حيث األالتعكيضات المنصكص عمييا ، ككذلؾ مف ك ا ػػػػػػالمقررة ليا كعكامؿ تشديدى
إثبات ىذه الجرائـ كالتحقيؽ فييا ككذلؾ اإلختصاص القضائي كالمتمثؿ في طرؽ جرائية اإل

 القرارات الصادرة في شأنيا كالطعف في األحكاـ ك 
كما تيدؼ ىذه الدراسة كذلؾ إلى الكصكؿ ألىـ اإليجابيات كالسمبيات التي جاءت بيا ىذه 

ة ، مع إقتراح بعض ػػػػػة المركريػػػػػػا في تحسيف السالمػػػػػدل فعاليتيا كتأثيرىػػػالنصكص كم
  .التكجييات في تنفيذىا

 
 الدراسات السابقة. -10

الدراسات كلكف لـ تتعرض بشكؿ مباشر لألحكاـ المكضكعية كاإلجرائية في قانكف لقد تعددت 
المركر الجزائرم ، بؿ كانت تمس جزئياتو فقط ، كما أف ىناؾ العديد مف الدراسات التي 
 أجريت حكؿ مشكؿ حكادث المركر كجميعيا كانت تيدؼ المحافظة عمى السالمة المركرية .

 التالية: كيمكف إستعراض بعض الدراسات
 المخالفاتبعنكاف  عبدم نبيمةلمطالبة  ماستر شيادة نيؿ متطمبات ضمف مقدمة مذكرة -
 – تبسة - التبسي العربي جامعة السياسية كالعمـك الحقكؽ كمية،  المرور بقانون المتعمقة 

، حيث تـ تقسيـ البحث لفصميف األكؿ تـ التطرؽ فيو لمقكاعد  2016/2017الجزائر سنة 
ثبات المخالفات المركرية .  المكضكعية المتعمقة بالمخالفات المركرية كالثاني معاينة كا 

 المترتبة الجنائية المسؤولية بعنكاف شنيف سعيد لمباحث الماجستير شيادة لنيؿ أطركحة -
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 جامعة اإلسالمية العمـك كمية ،والقانون الشريعة بين مقارنة دراسة المرور، حوادث عن
 كتطكرىا الجنائية لممسؤكلية فيو تعرض تمييدم لفصؿ قسميا حيث ، 2012 سنة الجزائر

 المسؤكلية عنكنو األكؿ لفصؿا ك ،العصكر في الفقو كالقكانيف الكضعية  عبركمفيكميا 
 في الجزاءك  العقكبة عنكاف تحت الثالث لفصؿاك  المركر حكادث الثاني كالفصؿ ، الجنائية
 .الكضعي لقانكفاك  اإلسالمية الشريعة

 لنيػػػػؿ شيادة الماستػػػػر في القانكف لمطالباف: جدادكة ميدم ك فارح سميرة رة تخرج ػػػػمذك -
حيث تـ تقسيـ ،  دور األعوان المؤهمين في مجال الحفاظ عمى السالمة المروريةبعنكاف  

لفصؿ أكؿ تـ دراسة فيو اإلطار المفاىيمي لألعكاف المؤىميف كفصؿ ثاني تـ التطرؽ المذكرة 
 لسمطات األعكاف المؤىميف .

 
 صعوبات البحث : -10
 المتخصصة كالمراجع الجزائرية المؤلفات ندرة ةػػػالدراس كاجيت التي اتػػػػػػالصعكب أكثر مف
بسبب  القانكنية المادة تجميع صعكبةالمكضكع كالتي تعتبر تقريبا منعدمة ، ككذلؾ  في

 ة .   ػػػػػػػة المركريػػػػػػتشعب النصكص التي تحكـ مكضكع السالم
 

 :بالخطة التصريح -10
 لممخالفات المكضكعية األحكاـتقسيـ مكضكع الدراسة إلى فصميف ، تناكؿ الفصؿ األكؿ تـ 

 المخالفات تصنيؼ ، الذم قسـ بدكره إلى مبحثيف تناكؿ المبحث األكؿ المركرية كالجنح
 . القانكنية المسؤكلية عف المترتبة الجزاءاتفتناكؿ ، أما المبحث الثاني  المركرية كالجنح

، كقسـ بدكره إلى  المركرية كالجنح لممخالفات اإلجرائية األحكاـأما الفصؿ الثاني فتناكؿ 
 الدعكل، كالثاني تناكؿ  المركرية كالجنح لممخالفات الجنائي الضبط مبحثيف ، األكؿ تناكؿ

 . المركرية كالجنح لممخالفات العمكمية
 كفي األخير تـ ختـ الدراسة بخاتمة فييا أىـ النتائج كالتكصيات المقترحة حكؿ البحث .
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 الفصل األول
 الموضوعية لممخالفات والجنح المروريةاألحكام 

 
تعرؼ الجريمة بصفة عامة بأنيا ذلؾ الفعؿ الذم يقع مخالفا لقانكف العقكبات ، أك أنيا فعؿ  

غير مشركع صادر عف إرادة جنائية يقرر ليا القانكف عقكبة أك تدبير إحترازم ، كتقسـ 
 .حسب خطكرتيا كجسامتيا إلى جنايات كجنح كمخالفات الجرائـ 

ي غير مشركع في قانكف المركر يصدر مف قائد ػػػػىي كؿ سمكؾ إنسانة ػػػػالجريمة المركري ك
كاء كاف إيجابيا ػػػر سػػػػع لمخطػػػػة ألفراد المجتمػػػػح الجكىريػػػرض المصالػػػة ، يعػػػػأك مالؾ المركب
 .(1)رع المركرم جزاءا جنائياػػو المشػػػأـ سمبيا  حدد ل
كسائر الجرائـ تقـك عمى ركنييا المادم كالمعنكم ، كىناؾ رأم في الفقو يرل أف ىذه الجريمة 

، كىك النص الذم يضفي القياـ بالفعؿ أك اإلمتناع الصفة الغير (2)ىناؾ ركف شرعي
سكاء كرد ىذا النص في قانكف  ،مشركعة  فيذا النص ىك الذم يجـر الفعؿ كيعاقب عميو 

 .كف جنائي آخر مكمؿ لو مثؿ قانكف المركر العقكبات األصمي أك كرد في قان
كالركف المادم لجريمة المركر ىك الماديات المحسكسة ليذه الجريمة ، أما الركف المعنكم 

 .(3)لمجريمة ىك الذم قكامو اإلرادة كالعمـ
قانكف المركر متعمقة بتقسيـ كتصنيؼ ىذه الجرائـ كىك  إضافة إلى ىذا ىناؾ قكاعد تضمنيا

ات قرر ليا القانكف ػػػج عف ىذه الجرائـ مسؤكليػػػػػكما ينتو في المبحث األكؿ ، ػػػػما سيتـ دراست
عقكبات ك جزاءات كىك ما سيتـ التطرؽ لو في المبحث الثاني .

                                                           
 . 63، ص مرجع سابؽسعيد أحمد عمي قاسـ ،  -(1)
 . 71ص،  1977،  4محمكد نجيب حسني ، شرح قانكف العقكبات ، القسـ العاـ ، دار النيضة العربية ، ط  -(2)
 . 127سعيد أحمد عمي قاسـ ، مرجع سابؽ ، ص -(3)



 

7 
 

األول المبحث
 المرورية والجنح المخالفات تصنيف

 
لقد إتجيت أغمب التشريعات إلى تقسيـ كتصنيؼ الجرائـ المركرية مف حيث الجسامة 

المشرع الجزائرم حسب  ما فعؿفات ، ذلؾ ػػػػػػما الجنح كالمخالػػػػػكرة إلى نكعيف فقط كىػػػكالخط
 يث نصتػػػػػح،  (1)03-09ر ػػػػاألمح مف ػػػػفي الفصؿ السادس بعنكاف المخالفات كالجن ما كرد

إلى  اعمى أنو تصنؼ المخالفات لمقكاعد الخاصة بحركة المركر حسب خطكرتي 65 ـ 
 مخالفات كجنح .

ة ، كالتي ليا قدر كبير مف الخطكرة سكاء عمى الفرد ػػػػػح ىي اإلنتياكات الجسيمػػػػفنجد الجن
، أما  (2)قانكف المركرأك الدكلة ، غير أف ىذا النكع مف الجرائـ ليس بالعدد الكثير في 

األكبر مف األفعاؿ المخالفات فيي األفعاؿ التي ليس ليا خطكرة كبيرة كىي تمثؿ العدد 
 .المعاقب عمييا

كما أف الييكؿ القانكني ليذه الجرائـ المركرية يتميز بالتقسيـ الثنائي لمجرائـ مف جنح 
 .(3)كمخالفات دكف الجنايات فال مجاؿ لمجنايات في قانكف المركر

يا ، بؿ قاـ بتقسيميا ػػػػلـ يعرفة ػػػركريػػػػـ المػػػػػد الجرائػػػػاـ بتحديػػػػػا قػػػدمػػػػػرم عنػػػػفالمشرع الجزائ
كتفك ة ، ػػػػة جنائيػػػيا عقكبػػػرر لػػػػكقات ػػػػح كمخالفػػػػإلى جن ة كالمخالفة بما ػػػػى بتعريؼ الجنحػػػػا 

 . ؽ ع 27،  05ىك منصكص عميو في المادتيف 
 المطمب األكؿ كسكؼ نتطرؽ في ىذا المبحث لمتقسيـ الثنائي لمجرائـ المركرية في مطمبيف:

 الثاني الجنح المركرية .المطمب ، ك  المخالفات المركرية

                                                           
المتعمؽ بتنظيـ حركة المركر  14-01، يعدؿ كيتمـ القانكف رقـ  2009جكيمية  22المؤرخ في  03-09األمر رقـ -(1)

 .   2009، لسنة   45عبر الطرؽ كسالمتيا كأمنيا ، المنشكر في الجريدة الرسمية العدد 
 .   2009، لسنة   45لرسمية العدد المتعمؽ بتنظيـ حركة المركر عبر الطرؽ كسالمتيا كأمنيا ، المنشكر في الجريدة ا

 . 86سعيد أحمد عمي قاسـ ، مرجع سابؽ ، ص  -(2)
(3) -R.Garraud ، Traite Théorique et pratique du droit pénal français ، L.Larose ، Directeur de la 

librairie  ،  Paris 1898 ، Deuxième Edition P.174.  
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 األول المطمب
 ةـــالمخالفات المروري

 
اف قائد ػػػػػالسمكؾ الذم يأتيو مستخدـ الطريؽ سكاء كة لفظ يستخدـ لكصؼ ػػػػػة المركريػػػػالمخالف

كأيا كاف نكع المخالفة  ،مخالفا لما يأمر بو قانكف المركر ، مركبة أك ماشيا عمى قدميو 
فجميعيا ينظر إلييا في قانكف المركر عمى أنيا مخالفات تشكؿ جريمة تستكجب العقاب 

ف لـ يترتب عمييا ضرر لمغير ألف الخطأ فييا يتمثؿ في صكرة مخالفة  لمجرد كقكعيا حتى كا 
الحبس مف يـك كاحد عمى  كالعقكبة األصمية في مادة المخالفات ىي، (1)المكائح كالقكانيف

 . (2)دج 20000دج إلى  2000الغرامة مف ك  ، األقؿ إلى شيريف عمى األكثر
 حسب بتقسيميا، كلقد عالج المشرع الجزائرم اإلنتياكات المركرية التي تسمى بالمخالفات  

 المخالفات مف معينة أنكاعا مجمكعة أك فئة كؿ تظـ فئات مجمكعات أك إلى خطكرتيا
 المخالفة جسامة بحسب تنقص أك تزيد معينة فئة عقكبات لكؿ تحدد ، بحيث المركرية
عمى أنو تصنؼ المخالفات   (4)05-17مف القانكف رقـ:  66 ـ، فقد نص في  (3)المرتكبة

كلدراسة ىذه المخالفات ( درجات ، 04لمقكاعد الخاصة بحركة المركر عبر الطرؽ إلى أربع )
الفرع ك   كالثانية األكلى الدرجة مف المخالفاتاألكؿ الفرع تـ تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف ، 

 .كالرابعة الثالثة الدرجةالثاني المخالفات مف 

                                                           
الخطأ بيف الشريعة كالقانكف الكضعي ، دراسة  مقارنة ، دار اليدل ، عيف مميمة ، الجزائر صكنيو بف طيبة ، القتؿ  -(1)

 . 115، ص  2010
 مف قانكف العقكبات . 05المادة  - (2)
، جزء مف متطمبات نيؿ  –دراسة مقارنة  –عمار حميد جالب العتابي ، المسؤكلية الجنائية عف الجرائـ المركرية  -(3)

 . 64، ص  2016في القانكف ، جامعة ذم قار ، العراؽ ،  درجة الماجستير
، 19/08/2001المؤرخ في:  14-01قـ: ، يعدؿ كيتمـ القانكف ر  16/02/2017المؤرخ في:  05-17قانكف رقـ: ال -(4)

 ، كالمتعمؽ بتنظيـ حركة حركة المركر عبر الطرؽ كسالمتيا كأمنيا .19/08/2001
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 .الفرع األول: المخالفات من الدرجة األولى والثانية
  05-17ـ: ػػػكف رقػػػػػقانالمف /أ 66 ـ تػنص دػػػػلق ة األولى :ـــــالمخالفات من الدرج -أوال

 : يػػػػكتضـ مايم اتػػػػىذه المخالفعمى 
 ي ػػػات فػػػذه المخالفػػػؿ ىػػ: كتتمث(1)اتػػػػػػالدرج حػػػػػككب ارةػػباإلن ةػػػػػالمتعمق األحكاـ ةػػػمخالف -01

إنعداـ اإلضاءة األمامية أك الخمفية لمدراجة ، إنعداـ التجييزات العاكسة لمضكء مف الجية 
 نصت عميوما كذلؾ حسب   ة المكابحػػػػف الدكاسات ، إنعداـ أك عدـ صالحيػػػػػة أك مػػػػالخمفي
 . (2)381-04مف ـ ت  251  252،  251المكاد 
 كالدراجات  (3)ةػػػات المتحركػػػالدرج حػػػارة ككبػػػكاإلش ارةػػػباإلن ةػػػػالمتعمق اـػػػاألحك ةػػػمخالف -02
ة ػػػػػارة األماميػػػػداـ اإلنػػػػإنعكتشمؿ ،  381-04ي ـ ت ػػػػات كردت فػػػػىذه المخالف: (4)ةػػػػػالناري

  252زات العاكسة لمضكء مف الخمؼ أك مف الدكاسات ـ ػػػػإنعداـ التجيي  ، 251أك الخمفية ـ 
 .250، إنعداـ المكابح أك عدـ فعاليتيا ـ  255إنعداـ أك عدـ صالحية المنبو الصكتي ـ 

 المينية، كعند اإلقتضاء شيادة الكفاءة األحكاـ المتعمقة بتقديـ كثائؽ المركبة ة ػمخالف -03
 يمي:المخالفات تتمثؿ فيما ه ذى
ة ػػػػػػسياق لرخصة حائزا يككف أف يجب مركبة سائؽ كؿف:  السيػػػػاقة رخػصػػػة تقديػـ عدـ -أ

كرخصة  ، 05-17:رقـ قانكفالمف  08 ـ لنص اػػػػػطبقكدىا ػػػػػة التي يقػػػػػػة لممركبػػػػمكافق
المفتكحة  ذات محرؾ في المسالؾلقيادة مركبة حائزه ي ترخيص إدارم يؤىؿ ػػػػػػالسياقة ى

مكرر  10الفقرة األخيرة ك ـ  02طبقػػػػػػػا لنص ـ اؼ ػػػػػػػف عدة أصنػػػػػػ، تتضم ركرػػػػػػػة المػػػػػلحرك

                                                           
: " الدراجة ، مركبة ذات عجمتيف أك أكثر ، غير مزكدة بجياز  05-17مف القانكف رقـ:  26فقرة  02تنص ـ  -(1)

 محرؾ ذاتي ، تخصص لنقؿ األشخاص "
، يحدد قكاعد حركة المركر عبر الطرؽ ، المنشكر في  28/11/2004المؤرخ في:  04/381مرسـك تنفيذم رقـ:  -(2)

 . 2004، لسنة  76الجريدة الرسمية ، العدد 
:" الدراجة المتحركة ذات عجمتيف أك أكثر مزكدة بمحرؾ إضافي ، ال  05-17ف القانكف رقـ : م 27فقرة  02المادة  -(3)

، كليا نفس الخاصيات العادية لمدرجات مف حيث إمكانية إستعماليا ، كال يمكف أف تتجاكز  3سـ 50تتجاكز سعة إسطكانتو 
 كمـ في الساعة " . 45سرعتيا في السير ، نظرا لصنعيا 

" الدراجة النارية : مركبة ذات عجمتيف أك أكثر ، مزكدة بمحرؾ   05-17مف القانكف رقـ:  28فقرة  02المادة  -(4)
 " . 3سـ 50تتجاكز سعة إسطكانتو 
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 (1)239-15مف ـ ت رقـ:  185حسب نص ـ  ، ليا مدة محددة 05-17مف القانكف رقـ: 
اة ػػػػػمع مراع يا المعنيػػػػػػػػي يقيـ فيػػػػػػػػػػػى كالي الكالية التػػػػػػػى الطمب المقدـ إلػػػػػػػتسمـ بناء عمك 

 المؤرخ المشترؾ الكزارم القرارادة األكلى مف ػػػػػػػالمنػػػػصكص عمييا في الم ةػػػػػػالسف القانكني
 .(2)01/08/1989: في

فيي شيادة خاصة لقيادة بعض المركبات مثؿ اآلالت  المينية الكفاءة شيادةأما بخصكص  
 الخاصة باألشغاؿ العمكمية .

مف القانكف  54 ـ، المنصكص عمييا في  ـ )البطاقة الرمادية(ػػػػـ بطاقة الترقيػػػعدـ تقدي -ب
 . (3)14-01ـ: ػػػػػرق
كيتـ إثبات ذلؾ عف طريؽ تقديـ إجبارم إف تأميف السيارة  :عدـ تقديـ شيادة التأميف -ج

 شيادة التأميف ، كالتي تعتبر مف كثائؽ المركبة .
 المخصصة التقنية المعاينة ىي التقنية المراقبة : ك محضر المراقبة التقنية عدـ تقديـ -د

، بحيث ال يمكف خطر بدكف الطريؽ في لمسير كمدل قابميتيا السيارة صيانة حالة مف لمتأكد
 . (4)البقاء في السير إذا لـ تستكؼ متطمبات المراقبة التقنيةألم سيارة 

بحيث تـ تأسيس قسيمة عمى السيارات المرقمة في الجزائر  :  السيارة قسيمة إظيارعدـ  -ق
 قسيمة مقابؿ مرة في كؿ سنة الضريبة تدفعتخضع لمضريبة ، بحيث يجب أف سيارة  فكؿ
 . لمسيارة األمامي بالزجاج نصفيا  يمصؽ شقيف ذات
األحكاـ  كىذه: مخالفة األحكاـ المتعمقة باستخداـ آلة أك جياز مركبة غير مطابؽ -04

كتتمثؿ ،  24/09/1989مف القرار الكزارم المؤرخ في:  03ك  02كاردة في نص المادتيف 
.مطابؽ  رغيكاقي الصدمات ، أك  سـ 05خركج جياز اإلنارة عف إطار المركبة ب في 

                                                           
 381-04دؿ كيتمـ المرسـك التنفيذم رقـ: ػػػػ، يع 06/09/2015المؤرخ في:  239-15ـ: ػػػمرسـك تنفيػػػذم رق - (1)

ة ، العدد ػػػػكر في الجريدة الرسميػػػػرؽ ،  المنشػػػركر عبر الطػػػػد حركة المػػػالذم يحدد قكاع،  28/11/2004المؤرخ في: 
 . 2015، لسنة  49ـ: ػػػرق
ارات ػػػػػة السيػػػـ رخص سياقػػػػدد شركط تسميػػػػالذم يح 01/08/1989ؤرخ في: ػػػػػرؾ المػػػكزارم المشتػػػػرار الػػػالق -(2)

 . 1989، لسنة  45شكر في الجريدة الرسمية ، العدد كصالحيتيا ، المن
ر الطرؽ كسالمتيا ػػػػػركر عبػػػػػة المػػػػػـ حركػػػػؽ بتنظيػػػػ، يتعم 19/08/2001ؤرخ في : ػػػػػالم 14-01ـ: ػػػػػكف رقػػػػالقان -(3)

 .2001، لسنة  46كأمنيا ، المنشكر في الجريدة الرسمية  ، العدد 
، يتعمؽ بتنظيـ المراقبة التقنية لمسيارات ككيفية  10/06/2003المؤرخ في :  223-03:  المرسـك التنفيذم رقـ -(4)

 . 2003، لسنة  37، المنشكر في الجريدة الرسمية ، العدد  ممارستيا
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، السيما القكاعد المتعمقة باستعماؿ الممرات  مخالفة الراجميف لمقكاعد التي تنظـ سيرىـ -05
فيما يمي: ىذه المخالفات المحمية: كتتمثؿ

 كعدـ متر 30 مف أقػػػػػػؿ مسافة عمى كجدت كمما لمراجػػػػػميف العمكية الممرات استعماؿ عدـ - أ
 . 381-04 ـ ت 268 ـاستعماؿ األرصفة ك الحكاؼ عند كجكدىا حسب مانصت عميو 

عدـ استعماؿ الممرات المحمية كمما  عدـ استعماؿ األنفاؽ المخصصة لمراجميف ك -ب
 . 14-01مف القانكف رقـ:  35 ـطبقا لنص متر  30كجدت عمى مسافة أقؿ مف 

كىك ما نصت عميو عكد أك نزكؿ الركاب ػػأثناء صة ػػػػاـ حافمة متكقفػػػعبكر الراجميف أم -ج
 .381-04 ـ ت 03فقرة  270المادة  

عدـ سمكؾ جزء مف كسط الطريؽ الذم يمتد مف الرصيؼ في التقاطعات التي تنعدـ فييا  -د
  . 381-04 ـ ت 272 ـحسب نص ممرات الراجميف 

 ص ػػػػػا لنػػػػػطبقة ػػػػػكئيػػػػارة الضػػػػركر أك اإلشػػػػػـ لممػػػػػظػػػػكف المنػػػػػػػر العػػػػػػراـ أكامػػػػتػػػػحإدـ ػػػػػػػع -ق
 . 381-04ـ ت  273 ـ
 273 ـقا لنص ػػػػطبر ػػػػػػػػػػكء األحمػػػػاؿ الضػػػػػشتعإاء ػػػػػة أثنػػػػػػة الحديديػػػػػط السكػػػػكر خػػػػػػػعب -ك
 .381-04 ـ ت 3رة ػػػػػػفق
 .381-04 ـ ت 274 ـة ػػػػػة محكريػػػػػؽ بصفػػػػػكر الطريػػػػػعب -م
شػػزة اإلنػػػأجي مؿ فيػػػة بالخػػاـ المتعمقػػػػة األحكػػػػمخالف -06  ارات : كردت ىذه ػػػارة السيػػػارة كا 

لطريؽ يما يمي: إستعماؿ أضكاء اػػػػػكتتمثؿ ف 381-04 ـ ت 71 ـي نص ػػػػػفات ػػػػػالمخالف
أك عندما تتبع مركبة أخرل عمى مسافة قريبة إال إذا كانت تقكـ بعممية ، عند التالقي 

أك عندما تنخفض الرؤية بسبب األحكاؿ الجكية ، ككذلؾ إستعماؿ أضكاء مخالفة ، التجاكز 
 التالقي كاءػػػػػأض نعداـيا ، إػػػػلمتشريع المعمكؿ بو أك إنعداـ أضكاء الطريؽ أك عدـ صالحيت

 التجييزات نعداـ، إ عدـ صالحيتيا أك االتجاه تغيير دليؿ أضكاء نعداـ، إ صالحيتيا عدـ أك
 ضكئي نعداـ، إ عدـ صالحيتيا أك الخمؼ إلى السير أضكاء نعداـ، إ لمضكء العاكسة
 يفكؽ أك (أمتار 06 ) طكليا يفكؽ التي لممركبات أقصى العرض حافتي عمى المؤخرة
 عدـ( ، التكقؼ أضكاء) الكبح أضكاء صالحية عدـ( ، الحجـ أضكاء) ـ 2.10 عرضيا
 عدـ صالحيتو أك الترقيـ لكحة إنارة جياز نعداـ، إ الكضعية إعالف أضكاء صالحية
 الضكء عاكس جياز نعداـ، إ عدـ صالحيتيا أك الحمراء الخمفية األضكاء نعداـككذلؾ إ
 . لمقطكرة الخمفي
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  :ة بكضع حزاـ األمف مف قبؿ راكبي المركبات ذات محرؾ ػػػاـ المتعمقػػػػػة األحكػػػػػمخالف -07
 المقاعد في الجالسيف الركاب قبؿ مف األماف حزاـ كضع عدـي ف األحكاـ ىذه كتتمثؿ
، حيث يعتبر حزاـ األمف إجباريا ( الخصكصية لممركبات بالنسبة) الخمفية ك األمامية

لألشخاص الجالسيف في المقاعد الخمفية بالنسبة لمركبات نقؿ األشخاص ، كالمجيزة بيذه 
( مقاعد بما فييا مقعد السائؽ ، بإستثناء 09التجييزات ، كالتي تشتمؿ عمى أكثر مف تسعة)

 (سنة 18 مف أقؿ) القصر الركاب عف مسؤكؿ السائؽ أف كمامركبات النقؿ الحضرم ، 
  . 381-04 ـ ت 100 ك ـ ، 05-17 رقـمف القانكف  11 ـطبقا لنص 

مف القانكف ب  /66 ـكىي مانصت عمييا ة : ــــة الثانيـــــن الدرجــــات مـــــالمخالف -ثانيا
 ا يمي:ػػػػػة كمػػػػػكالمبين 05-17ـ:ػػػػرق
 ات كردتػػػػػػىذه المخالفو الصكتي : ػػػػزة التنبيػػػػػػاؿ أجيػػػػػػة باستعمػػػػمخالفة األحكاـ المتعمق -01
 ا يمي :ػػػػؿ فيمػػػػػكتتمث 381-04 في ـ ت 
 .55 ـاستعماؿ المنبيات الصكتية دكف ضركرة حتمية  -أ

 .56 ـاستعماؿ األبكاؽ المتعددة األصكات ك صفارات اإلنذار  -ب
 . 57 ـاستعماؿ المنبيات الصكتية ليال دكف ضركرة قصكل  -ج
 ـ ػػػػاؾ خطر داىػػػػـ يكف ىنػػػػػة ما لػػػػػات السكانيػػػػػة في التجمعػػػػػيات الصكتيػػػػػاستعماؿ المنب -د

 . 58 ـأك اإلستعماؿ المفرط لممنبيات الصكتية 
 أشرطة أك الدركب أك المسالؾ أك الطرؽ أكساط في بالمركر المتعمقة األحكاـ مخالفة -02

 غيرىا ك العمكمي النقؿ اتػػػػػػمركب لمركر ةػػػػػالمخصص الطرؽ حكاؼ أك ةػػػػػػاألرصف أك الطريؽ
نصت عمى ىذه : فػػػػػالراجمي ركرػػػػلم ك خصيصا ذلؾػػػػػػب اػػػػلي المرخص اتػػػػػالمركب مف

 الطرؽ في كالسير،  الرصيؼ عمى المركبة بسير كتتعمؽ،  381-04 ـ ت 80 ـالمخالفات 
 كاألشرطة المسالؾ في السير ككذلؾ ، الجماعي النقؿ مركبات لمركر المخصصة
 .لمراجميف المخصصة المسالؾ في كالسير ، النارية كالدراجات لمدراجات المخصصة

مف ، ةػػػػػػحتمي أسباب بدكف لمسرعة ادمػػػػػالع غير بالتخفيض ةػػػػالمتعمق األحكاـ مخالفة -03
. 381-04 ـ ت 27 ـ كالمنصكص عمييا في المركر حركة سيكلة تقميص شأنو
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  يػػاالستثنائ النقؿ اراتػػػػإش ك زاتػػػالتجيي ك التسجيؿ بمكحات المتعمقة األحكاـ مخالفػػػػة -04
 ، كالقػػػػػرار 14-01مف القانػػػػػكف  51 ـ كالمنصكص عمييا في:  السرعػػػة مؤشػػػػػرات ككذا

 كتتمثؿ،  15/01/1993 في المؤرخ بالقرار كالمتمـ المعدؿ (1)05/05/1988في المػػػػؤرخ
 نعداـإمطابؽ ،  عاكسة ، أك غير غير خمفية ذات الترقيـ ىذه المخالفات فيما يمػػػي: لكحة

 كضع عدـ،  األخيرة المقطكرة في كمغ 500 اإلجمالي كزنيا تجاكز لمقطكرة الترقيـ لكحة
 عالمة كضع،  كمغ 500 مف أقؿ بيا المرخص حمكلتيا كرةػػػػػلمقط القاطرة ـػػػػػترقي ةػػػػلكح

  ةػػػػػالحرك ةػػػػػذاتي اتػػػػمركب عمى اػػػػػرسمي المميزة اتػػػػػالعالم مع اساػػػػػلتبإ تثير قد رمكز أك مميزة
 النقؿ بإشارات المتعمقة األحكاـ مخالفة،  بالتجييزات المتعمقة األحكاـ مخالفة،  مقطكرة أك

 .السرعة بمؤشرات المتعمقة األحكاـ مخالفة،  االستثنائي
  رخصة صاحب سائؽ كؿ قبؿ مف المالئمة ارةػػػاإلش بكضع ةػػػػالمتعمق اـػػػػاألحكمخالفة  -05

 عمى اليسرل الجية المركبة خمؼ في( 80) إشارة كضع عدـ: في الفترة اإلختبارية سياقة
 . 381-04 ـ ت 25 ـ المعدني الييكؿ
  يشتمؿ الطريؽ كسط كاف فإذا: المتكاصؿ الخط عمى بالسير المتعمقة األحكاـمخالفة  -06
طبقا لنص  يدكسيا أك ازىاػػػيجت أف ؽػػػػػلمسائ يجكز فال ةػػػػمتكاصم خطكط تحدىا الؾػػػمس عمى

 . 381-04 ـ ت 11 ـ
 كتتمثؿ :التعسفي المعيؽ لحركة المركرمخالفة األحكاـ المتعمقة بالتكقؼ أك الكقكؼ  -07
 نفس في منقطعة غير بصكرة لمركبة التعسفي التكقؼ أك الكقكؼ: يمي فيما المخالفات ىذه

 الرصيؼ عمى أك ، 381-04 ـ ت 62 ـكذلؾ حسب نص  رمػػػػالحض الكسط مف المكاف
  اكزػػػػتتج مدة طكاؿ الراجميف رػػػػلسي صػػػالمخص ريؽػػػػالط حافة أك فػػػػػالراجمي راتػػػػمم ىػػػػعم أك
 المختصة السمطة ياػػػػحددت يػػػػالت المدة تتجاكز ياػػػػلكن أقؿ مدة كؿػػػػػط أك اـػػػػػأي( 03) ةػػػػػػثالث

 المخصصة المكاقع ؽػػػػػالطري حكاؼ أك راتػػػػػالمم عمى التكقؼ أك كؼػػػػػالكق أك ،رارػػػػػبق إقميميا

                                                           
يحدد القكاعد اإلدارية المتعمقة بأرقاـ تسجيؿ المركبات الذاتية الحركة ، المنشكر في  ، 05/05/1988قرار مؤرخ في:  -(1)

 . 1988، لسنة 33، العدد  ج ر
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 طػػػالخ ك ؽػػػػػالطري طػػػػكس جانبي بيف أك اتػػػػػركبػػػالم أصناؼ ضػػػبع كقؼػت أك كقكؼػػل 
كىك  المركر اراتػػػإش قرب أك المضيئة اإلشارات قرب أك ؽػػػالطري ؽػػػػضي حالة في المتكاصؿ

 .381-04 ـ ت 64 ـما نصت عميو 
 المفتكحةة بمركر مركبة ذات محرؾ أك مقطكرة في المسالؾ ػػػػاـ المتعمقػػػػمخالفة األحك -08

 أف بػػػػيج : بحيثة مزكدة بمكحتي التسجيؿ ػػػػػػذه المركبػػػػػػػركر دكف أف تككف ىػػػػػلحركة الم
 عمييا نصت ما يػػػػػكى" يـػػػػػػالترق لكحتي " افػػػػػتسمي لمنكر عاكستيف فػػػػػبمكحتي مركبة كؿ تزكد

 دػػػػػػالقكاع ددػػػػيح ذمػػػػػػػال 05/05/1988 :في ؤرخػػػػػالم كالقرار ،381-04ـ ت  161 ـ
 فػػػػػػالمؤرخي راريفػػػػػػبالق كالمتمـ المعدؿ ةػػػػػػػػػالحرك ةػػػػػػػذاتي المركبات تسجيؿ اـػػػػػبأرق ةػػػػػػالمتعمق

 .(2)15/06/1993 ك (1)10/01/1990 في 
 ا لنصػػػػطبق ـػػػػترقي ةػػػػكحػػػبم كمغ 500 فػػػػع اػػػػكزني يزيد كرةػػػػقطػػػم ؿػػػػػك زكدػػػت أف بػػػػيج اػػػكم
 مقطكرة مف أكثر تجر العربة كانت إذا رةػػػػاألخي كرةػػػػالمقط ككذلؾ ،04/381ـ ت  162 ـ 
كذلؾ  خمفية ترقيـ بمكحة ةػػػناري دراجة كؿ تزكد أف يجبكما  ، مف نفس المرسـك 163 ـ

 .15/06/1993 :في المؤرخ القرار مف 06 ـحسب نص 
 ة المركبة أك عدـ التصريح بتغييرػػػح بنقؿ ممكيػػػػة بعدـ التصريػػػػمخالفة األحكاـ المتعمق -09
 .381-04 ـ ت 173،  171تطبيقا لنص المادتيف ،  إقامة مالؾ المركبة 

 تفكؽ رخص بيا بنسبة ال ػػػة المػػػػالقانكنية ػػػػة بتجاكز حد السرعػػاـ المتعمقػػػمخالفة األحك -10
 دكف أك ، بمقطكرة محرؾ ذات لممركبات ياػػػػػبمعاينت المعتمدة يزاتػػػػػػالتجي قامت كالتي ،10%

مقطكرة ، أك نصؼ مقطكرة في بعض مقاطع الطرؽ ، كلكؿ صنؼ مف أصناؼ المركبات 
 أف حيكانات أك مركبة سائؽ كؿ عمى عمى أنو يجب 381-04 ـ ت 23 ـحيث تنص: 

 الطريؽ حالة يراعى كأف بحذر حيكاناتو أك مركبتو يقكد كأف سرعتو في متحكما يضؿ

                                                           
كالذم يحدد القكاعد االدارية المتعمقة  1988مايك سنة  5، يعدؿ القرار المؤرخ في  10/01/1990قرار مؤرخ  في:  -(1)

 .1990لسنة ،  14المنشكر في الجريدة الرسمية ، العدد  بأرقاـ تسجيؿ المركبات الذاتية الحركة ،
، الذم يحدد القكاعد اإلدارية المتعمقة  05/05/1988، يعدؿ القرار المؤرخ في:  1993/ 15/06رار مؤرخ  في: ق -(2)

 . 1993لسنة ،  53بأرقاـ تسجيؿ المركبات الذاتية الحركة ، المنشكر في الجريدة الرسمية ، عدد 
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السرعة ، كتحدد سرعة  كتحديدات المتكقعة كالحكاجز المناخية كالظركؼ السير كصعكبات
في الطريقػػػػػػػة كمـ/سا  120، حيث تككف  381-04 ـ ت 24 ـالمركبات طبقا لنص 

ػة ، كعندما في الطػػػرؽ التي ليست سريعػػة ك /سا خارج المجمعػات السكانيكمـ 100ة ، السريعػػػ
كمـ في  80كمـ/س في الطريؽ السريعة  ك 100يككف الطريػػػػػؽ نديا أك مبتال فإنو تككف 

غير السكانية في المجمعػػػػػات  سا/كمـ 40 ، السكانيػػػػػػة المجمعات كخػػػػارج األخػػػػرل الطػػػػرؽ
ا ػػػػػة أك مؤقتة بقرار كمػػػػػػػة دائمػػػػػػػة القصكل بصفػػػػػػػاؿ السرعػػػػػػػػديد مختمؼ أشكػػػػػػأنو يمكف تح

رخ ؤ ض أصناؼ المركبات بمكجب القرار الكزارم المػػػػػػة النظامية لبعػػػػػديد السرعػػػػػػأنو تـ تح
 . (1)01/06/1988في: 

 
 .الفرع الثاني: المخالفات من الدرجة الثالثة والرابعة

 كفػػػػػػالقان/ج مف 66 ـص ػػػػػي نػػػػػي كاردة فػػػػى: ك ة ـالثـــة الثـــــات من الدرجـــــالفـــــالمخأوال : 
 ي :ػػػػا يمػػػؿ فيمػػػ، كتتمث05-17 رقـ: 
  %10ة القانكنية المرخص بيا بنسبة تفكؽ ػػػبتجاكز حد السرعاـ المتعمقة ػػػػمخالفة األحك -1

 بمقطكرة محرؾ ذات لممركبات بمعاينتيا المعتمدة التجييزات قامت كالتي ،% 20 عف كتقؿ
 أصناؼ مف صنؼ ؿػػػػػكلك ، الطرؽ مقاطع بعض في كرةػػمقط نصؼ أك ، كرةػػمقط دكف أك

 . 381-04 ـ ت 24 ك 23 المادتيف حسب نص المركبات
األحكاـ المتعمقة بمنع المركر أك تقييده في بعض خطكط السير بالنسبة لبعض  مخالفة -2

 كتتمثؿ في السير في :ض أنكاع النقؿػػػػػػأصناؼ المركبات أك بالنسبة لممركبات التي تقـك ببع
ض أجزاء ػػػػات أك بعػػػػػػػاؼ المركبػػػػػػػة بالنسبة لبعض أصنػػػػػػزاء الطرؽ الممنكعػػػػبعض أج 

حسب ما نصت عميو  ؿػػػػض أنكاع النقػػػػػػات التي تقكـ ببعػػػػػة لممركبػػػػة بالنسبػػػػػػػالطرؽ الممنكع
 .381-04 ـ ت 92 ـ
المنصكص  األمف مف قبؿ سائؽ مركبة ذات محرؾمخالفة األحكاـ المتعمقة بكضع حزاـ  -3

  .381-04ت ـ  100  ـ، ك  05-17فقرة األكلى مف القانكف رقـ:  11ـ في عمييا 

                                                           
، يحدد السرعة القصكل كرخص السير لممركبات السيارة التي يتجاكز كزنيا  01/06/1988قرار مؤرخ  في  - (1)

 . 1988لسنة ،  34، العدد  ج رأطناف ، المنشكر في  5.5اإلجمالي بالحمكلة كالمقطكرة المرخص بو 
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 ةػػػػي الدراجات الناريػػػػكذة بالنسبة لسائقػػػػداء اإلجبارم لمخػرتة باإلػػػػاـ المتعمقػػػػمخالفة األحك -4
فإنو ،  05-17رقـ: مف القانكف  05فقرة  11 ـطبقا لنص ة ك راكبييا: ػالمتحركات ػالدراجك 

أك دراجة ذات محرؾ يجب عمى كؿ سائؽ دراجة نارية ذات عجمتيف أك دراجة ذات محرؾ 
ثالثية أك رباعية العجالت أف يضع عمى رأسو خكذة تتكفر فييا الشركط يحددىا القرار 

 . (1)01/12/1984الكزارم المؤرخ في: 
  شريط مخالفة األحكاـ المتعمقة بالمركر أك التكقؼ أك الكقكؼ بدكف ضركرة حتمية عمى -5

  381-04 ـ ت 88 ـنصت حيث لمطريؽ السيار أك الطريؽ السريع:  التكقؼ االستعجالي
يمنع الكقكؼ أك التكقؼ في أكساط الطريؽ كعمى حافتو ، ال سيما عمى أشرطة التكقؼ  بأنو

 اإلضطرارم إال في حالة الضركرة القصكل .
 دػػػػبالقكاع التقيد يجب بحيث ريف :ػػػكؼ الخطيػػػتكقؼ أك الكقػػاـ المتعمقة بالػػػمخالفة األحك -6

 غير الرؤية كانت إذا خطيريف كالتكقؼ الكقكؼ يعتبر حيث ، كالتكقؼ بالكقكؼ المتعمقة
  كالمؤسسات الحديدية السكة كممرات المرتفعات كقمـ كالمنعرجات الطرؽ تقاطع قرب ، كافية

 . 381-04 ـ ت 66 ـ كىك مانصت عميو كالصحية التعميمية
 ( سنكات 10اؿ الذيف تقؿ أعمارىـ عف عشر)ػػػػػػة بمنع نقؿ األطفػػػػمخالفة األحكاـ المتعمق -7

 سنكات( 10) عشرة يبمغكا ـػػػػػل المذيف اؿػػػػلألطف حػػػػػيسم ال : حيثفي القكاعد األمامية 
ة ػػػػػالالزمات ػػػػػاذ اإلحتياطػػػػػػؽ إتخػػػػػػػب عمى السائػػػ، كيج ؽػػػػػػالسائ بجانب دػػػػػالمقع في الجمكس
مف  11 ـاؿ عمى مستكل المقاعد الخمفية لممركبات طبقا لنص ػػػػػػة كتثبيت األطفػػػػػػلحماي

 إال ، (2)10/06/1988:في  المؤرخ ، ككذلؾ نص المادة األكلى مف القرار 05-17القانكف 
 صالحة غير السيارة مقاعد أك،  خمفية مقاعد عمى السيارة تتكفر لـ إذا بذلؾ يسمح أنو

 الخمؼ في كضعيـ يمكف كال األطفاؿ مف كبير عدد تحمؿ السيارة أك مؤقتا لإلستعماؿ
 . مف نفس القرار 02طبقا لنص ـ  أمف بحزاـ جيدة بصكرة محمي الطفؿ يككف أف شريطة

 
 

                                                           
، يأمر سائقي الدراجات النارية التي ليا عجمتاف أك ثالث عجالت أك أربع عجالت  01/12/1984قرار مؤرخ في:   - (1)

 . 1985لسنة ،  12بكضع الخكذ عمى رؤكسيـ كيحدد مكاصفاتيا ، المنشكر في الجريدة الرسمية ، العدد 
افريف عمى السيارات ، المنشكر ػػػػالمساؿ ػػػػة باألطفػػػػركط األمف الخاصػػػدد شػػػػ، يح10/06/1988 :رار المؤرخ فيػػػػالق -(2)

 . 1989لسنة ،  04، العدد  ج رفي 
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  أفػب ؽػػػلمسائ حػػػتسم التي زاتػػػػبالتجيي زكدةػػػػالم رػػػػغي بالمركبات ةػػػػالمتعمق األحكاـ مخالفة -8
 تغطي ال نياككل كاحدة كجكد أك اجػػػػالزج ةػػػػماسح داـػػػػػػكإنع: كاؼ رؤية اؿػػػػمج لو يككف
 مرآتيف كجكد عدـ أك ، الزجاج غسالة صالحية عدـ أك لمسائؽ الكافي الرؤية مجاؿ

 الكاقي الزجاج شفافية عدـ أك ، السياقة تعميـ سيارة في خارجيتيف أك داخميتيف عاكستيف
 .  318-04 ـ ت 123،  126،  124 طبقا لنص المكاد الخمفي أك األمامي

  عمى رلػػػأخ ةػػػػمعتم ادةػػػم ةػػػأي أك يػػػػبالستيك شريط عػػػػبكض ةػػػالمتعمق اـػػػاألحك ةػػػػػمخالف -9
  رمػػػػػأخ ةػػػػػطريق أم اؿػػػػػإستعم أك يػػػػػالستيكػػػب طػػػشري اؽػػػػػػإلص عػػػػيمن حيثػػػب: ةػػػالمركب زجاج
 .14-01مف القانكف  48 ـطبقا لنص  ةػػػػالمركبزجاج  ـػػتعت
: المركبػػػػة عمى ريتػػػأج التي بالتغييرات التصريػػػػػػح دـػػػبع المتعمقة األحػػػكاـ مخالفة -10
 التصريح كفػػػػيك أف يجب ثػػػػبحي المقاعد ددػػػػع أك كةػػػػػالق أك اقةػػػػالط إما تمس يراتػػػػػػالتغ كىذه

مف  43 ـص ػػػطبقا لن ةػػػػالمركب ىػػػػعم راتػػالتغي اؿػػػػإدخ يػػػػػتم يػػالت كـػػػي 15 كفػػػغض يػػػػف
 . 14-01القانكف 

 فػػػػة لمتككيػػػػػاريػػػرة اإلختبػػة في الفتػػزم رخص السياقػػزاـ حائػػػاـ المتعمقة بإلػػمخالفة األحك -11
: حيث تمقػػػػػف مؤسسػػػػػات التكػػػػكيف المعتمػػػػػػػدة كيفيػػػػات تعميػػػػػػػـ سياقػػػػة ـ ػػػػػكعمى نفقتي 

مف  57المركبات لمحصػػػػكؿ عمى رخصػػػة السياقة بمقابؿ مالػػػي كىػػػػك مانصت عميػػػػػو ـ 
 .05-17القانكف رقـ: 

مخالفة األحكاـ المتعمقة بطبيعة األطر المطاطية لممركبات ذات محرؾ ، غير  -12
: فيجب أف تككف شكؿ كحالة األطر المطاطية المطابقة لممعايير المقبكلة كشكميا كحالتيا 

 ما ككذلؾ ، 381-04 ـ ت 110،  109مطابؽ لشركط إستعماليا حسب نص المادتيف 
 . المطاطية األطر بمكاصفات المتعمؽ ، 25/04/2001: في المؤرخ الكزارم القرار في كرد
 عممية التقنية المراقبة تعدك   مخالفة األحكاـ المتعمقة بإلزامية المراقبة التقنية لمسيارات : -13

 عمييا المنصكص لمشركط القانكنية المركبات استجابة مدل مف التحقؽ إلى تيدؼ دكرية
 .ةػػػػإجباريكىي عممية  (1)العمكمية الطريؽ عمى لمسير قابمة تجعميا كالتي

 

                                                           
يزيد شيمي ، المراقبة التقنية لممركبات كدكرىا في تخفيض حكادث المركر بالجزائر ، مذكرة تدخؿ ضمف متطمبات نيؿ  -(1)

 .43، ص  2011-2010شيادة الماستر ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
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 مف القانػػػػػػػكف د/66ادة ػػػػػة في نص المػػػػػػنػي مبيػػػػػػػػكىالفات من الدرجة الرابعة : ـالمخثانيا : 
 ي :ػػػػػػػكما يم 05-17رقـ: 
 الطرؽي ػػػػى مستعممػػػحيث يجب عم :المفركض المركر باتجاه المتعمقة األحكاـ مخالفة -01

، كالغاية  381-04 ـ ت 90 ـحسب نص  في كؿ الظركؼ إشارات المركرأف يحترمكا 
مف ىذه اإلشارات إطالع الجميكر ال سيما السائقيف عمى تدابير السير الكاجب إتباعيا 
كتكجيييـ إلى مقاصدىـ بأسيؿ الطرؽ كأكثرىا أمانا كذلؾ حرصا عمى سالمتيـ ، كتعد ىذه 

المتعمؽ  15/07/1974معينة )القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في: اإلشارات بشركط 
 . بتحديد مكاصفات إشارات المركر(

 المخالفاتذه ػػػػدرج ىػػػ: كتنركرػػػػالم ةػػػػأكلكي ك الطرقات بتقاطع ةػػػػالمتعمق اـػػػػاألحك مخالفة -02
ة ػػػشريط ، 381-04 ـ ت 51 ـ ياػػػػػركبات المعكقيف حركػػػػػػة لمػػػ: عدـ منح األكلكييميفيما 

 (1)اص المعكقيف أك العجزةػػػػا لألشخػػػػارة مييأة خصكصػػػػة مميزة عمى كؿ سيػػػع عالمػػأف تكض
مف نفس  45 ـطبقا لنص  اإلشارة كجكد بالرغـ مف الطرؽ تقاطع عند األكلكية رفض ك

 التجمعات خارج الكبيرة المركر ذات حركة الطرؽ لمستعممي األكلكية رفض ، ك المرسـك
 لمطرؽ لمطرؽ المكصمة الدخكؿ عند األكلكية احتراـ ، عدـالمرسـك نفس مف  43 ـ السكانية
 مبنى أك حكؿ معمـ اليميف عمى اؼػػػػبااللتف االلتزاـ ، عدـ مف نفس المرسـك 46 ـ السريعة

 ذات المركبات مركر تسييؿ عدـأك  دكرانيا يشكؿ اتجاىا تذكارم نصب أك شريط أك
 ما كىك الدكراني التقاطع لدل اليسار مف اآلتية لممركبات المركر أكلكية رفض أك  األكلكية
 .381-04 ـ ت 21 ـ عميو نصت
 المرسػػػػكـ ػالفات في ػػػػذه المخػػػػكردت ى :التجػػػػاكز ك عػػػبالتقاط المتعمقة األحكاـ مخالفة  -03

التجاكز  عمميات أثناء المقررة القكاعدكتتمثؿ فيما يمي: عدـ إحتراـ  ، 381-04رقـ التنفيذم 
 آخر سائؽ تأىب أثناء التجاكز بعممية القياـأك  الالزمة االحتياطات أخذ دكف التجاكزأك 

 عػػػػػػم اتجاىيف ذات طريؽ في التجاكزأك  التجاكز عممية عف اإلعالف دـػػػػعأك  لمتجاكز
 ةػػػعسكري ةػػػػقافم بيف الفصؿ، أك  30ـ  اتػػػػالمرتفع ـػػػقم ك المنعرجات في ك ةػػػػالرؤي انعداـ

  38ـ  فػػػػػالراجمي راتػػػػػمم مف ربػػػػػبالق اكزػػػػػالتج، أك  19ـ  يػػػػرسم بػػػككػػأك م ةػػػػلمشرط أك

                                                           
، الذم يحدد العالمة المميزة لمسيارات التي يقكدىا األشخاص المعكقيف  10/07/1988ؤرخ في: ػػػمالكزارم الرار ػػػػقال -(1)

 . 1989لسنة ،  04أك العجزة كيضبط شركط مركرىـ ككقكفيـ ، المنشكر في الجريدة الرسمية ، العدد 
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 خالؿ ةػػػػمتكقف قطارية ةػػػػحافم أك ارػػػػقط تجاكز،  36ـ  التجاكز عممية تسييؿ رفضأك 

 . 31ـ  اليميف عمى التجاكزأك  نزكليـ أك ابػػػػالرك كدػػػػصع
 اـػػأم التاـ الكقكؼ عدـكتشمؿ  : التاـ بالتكقؼ األمر بإشارات المتعمقة األحكاـ مخالفة -04
حسب ،  قؼ إشارة أماـ التاـ الكقكؼ عدـ، أك  الكامض أك الثابت الضكء األحمر إشارة

 . 381-04 ـ ت 48ك  22المادتيف مانصت عميو 
 : ةػػػالسريع الطرؽ ك السيارة الطرؽ عمى ةػػالممنكع بالمناكرات ةػػػالمتعمق األحكاـ مخالفة -05
 المركزم الشريط في االستدارةأك  السريع السيار كالطريؽ الطريؽ في الخمؼ إلى الرجكعك 

 .381-04 ـ ت 02فقرة  88 ـحسب نص  الطريؽ أكساط الفاصؿ بيف
  تجاكزه محاكلة أثناء المركبة سائؽ طرؼ مف ةػػػػالسرع ادةػػػػبزي ةػػػػالمتعمق اـػػػػاألحك مخالفة -06
 ر.آخ سائؽ طرؼ مف
  الطريؽ كسط في كقكفيا أك إشارة أك إنارة بدكف ةػػػمركب بسير ةػػػػالمتعمق اـػػػػػاألحك مخالفة -07
كىي المخالفات التي  :العمكمية اإلنارة مف خاؿ مكاف في الضباب انتشار أثناء أك ليال

ال دكف إشعاؿ األضكاء أك سير ػػر ليػػػي: السيػػػكتتمثؿ ف 381-04 ـ ت 73 ـنصت عمييا 
أك كقكؼ أك تكقؼ مركبة في كسط الطريؽ ليال في مكاف خاؿ مف اإلنارة العمكمية أك أثناء 

 إنتشار الضباب.
 يتضمف طريؽ يسار عمى مباشرة يقع مسمؾ عمى المركر بمنع المتعمقة األحكاـ مخالفة -8

 التي تشمؿ  األشخاص نقؿ اتػػػلمركب ةػػػػبالنسب لممركر كاحد اتجاه ذات أكثر أك الؾػػػمس ثالثة
( 7) سبعة طكليا يتجاكز التي البضائعلمركبات  أك( مقاعد ، 09عمى أكثر مف تسعة )

 .طنا 3.5 كؽػػػػيف الحمكلة مع بو مرخص يػػػإجمال كزف ذات أك أمتار،
 تعبر التي ؽػػػػػالطري زاءػػػػأج عمىؼ ػػػػبمنع الكقكؼ أك التكق المتعمقة اـػػػػاألحك ةػػػػػػمخالف -09

  ةػػػالحديدي كطػػػػػالخط عمى بذلؾ اػػػػػلي صػػػػػػمرخ غير اتػػػػػمركب سير أك ةػػػػػحديدي سكة سطحيا
 . 381-04 ـ ت 54 ـ
 ضػػػػبع أك رػػػلمسي ةػػػكعػػػالممن رؽػػػػػالط عػػػمقاط ضػػػبع كرػػػبعب ةػػػػمقػػػالمتع األحكاـ ةػػػػالفػػمخ -8
 الحمكلة ذات كرػػػػالجس ضػػػػبع كرػػػػعب : كتتمثؿ في المحدكدة الحمكلة ذات الجسكر 

 صالح قس أك غيرػػػػالط رداءة بسبب رػػػلمسي حػػػػصال رػػػػػغي طريؽ في رأك المرك   دكدةػػػػػػػػالمح
  93 ، 91 المادتيف نص حسب ، ةػػػػنظامي اراتػػػػػبإش ياػػػػعمي وػػػػػالمنب اؿػػػػاألشغ بسبب رػػػػػلمسي

 .381-04ـ ت 
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 : المقبكؿ لممعايير ةػػػالمطابق غير محرؾ ذات المركبػػػػات كزفػػػب ةػػػػالمتعمق األحكاـ مخالفة  -9
 متككنة ةػػػػػمركب سيػػرأك ، المرخصة  ةػػػػالحمكل عف دػػػػػػتزي بحمكلة مركبة رػػػػسي في ؿػػػػتتمثك 

حسب نص المادتيف  المرخصة يةالقانكن الحمكلة عف تزيد بحمكلة العربات مف مجمكعة مف
 .381-04 ـ ت 107ك  103
 نصؼ ك كراتػػػػػالمقط ربط ك رؾػػػمح ذات المركبات بمكابح ةػػػالمتعمق اـػػػاألحك مخالفة -10
 جياز فعالية عدـ أك اليدكم الكبح جياز أك الفرامؿ جياز فعالية عدـ كتظـ: المقطكرات 

  132: المادتيف نص حسب( كمغ 750 مف أكثر) كراتػػػػالمقط ؼػػػكنص كراتػػػػػلممقط الكبح
 . 381-04 ـ ت 133ك 
  يتحمؿ أف كزػػػػيج ال بحيث: محكر ؿػػػلك كلػػالقص ةػػػبالحمكل المتعمقة اـػػػاألحك مخالفة -11

 الحمكلة مع اإلجمالي الكزف اكزػػػػػيتج أف كزػػػػيج ال اػػػػكم ، طف 13 تفكؽ حمكلة المحكر
 حدكد في الييفػالمتت كريفػػػالمح بيف ةػػػػػالمساف في سـ 05 زيادة ابؿػػػػكيق ، أطناف 05 مف أكثر
 108، 107 ، 106 المكاد القصكل الحمكلة مف كمغ 350 اػػػقدرى كزفػػػػػال في زيادة سـ 45
 . 381-04 ـ ت
  (1)تػػػػػبالميق ةػػػػػػالسرع كقت ؿػػػػػػػتسجي ازػػػػػجي يبػػػػػػبترك ةػػػػػػمقػػالمتع اـػػػػاألحك ةػػػػػػػالفػػػػػػمخ -12
ستعمالو تشغيمو ك خصكصياتوك   الجياز تشغيؿ عدـ أك إنعداـ ـػػػكتظ: صيانتو ك ـػػػػالمالئ كا 
المراقبة عند طمبيا مف طرؼ األعكاف المؤىميف ، بحيث أكراؽ تسجيؿ جياز تقديـ  عدـ أك

ع الحمكلة  ػػػمركبات نقؿ البضائع التي يفكؽ كزنيا اإلجمالي المرخص بو م يجب أف تككف
كمغ ، كمركبات نقؿ األشخاص التي تشتمؿ  3.500أك كزنيا اإلجمالي السائر المرخص بو 

ائؽ ، مجيزة بجياز تسجيؿ كقت ( مقاعد بما في ذلؾ مقعد الس09عمى أكثر مف تسعة )
 المراقبة ككاالت، لإلشارة فإف  05-17مف القانكف رقـ:  49السرعة بالمقيت طبقا لنص ـ 

 بالمقيت السرعة كقت تسجيؿ جياز كتصميح كتركيب ببيع تقـك التي ىي لمسيارات التقنية
 . (2)17/255 ـ ت مف 08 حسب نص

                                                           
: " جياز تسجيؿ كقت السرعة بالمقيت  17/05مف قانكف  02المعدلة بالمادة  14-01 رقـ: قانكفالمف  02المادة  -(1)

 جياز يسمح بالمراقبة البعدية لمسرعة المطبقة ك أكقات السياقة كاإلستراحة ككذا المسافة المقطكعة في كقت معيف "
المؤرخ  03/223، يعدؿ كيتمـ المرسـك التنفيذم رقـ:  18/09/2017المؤرخ في:  255-17المرسـك التنفيذم رقـ:  -(2)

، المتعمؽ بتنظيـ المراقبة التقنية لمسيارات ككيفيات ممارستيا ، المنشكر في الجريدة الرسمية ، العدد  10/06/2003في: 
 .2017لسنة ،  54رقـ: 
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 المنػػاكرة أف مف السائػػؽ تأكد دكف اهػػػتجلإل اـػػػػػالي بالتغيير المتعمقػػػػة اـػػػػاألحك ةػػػػمخالف -15
 ما كىك االتجاه تغيير في برغبتو تنبيييـ دكف ك اآلخريف المستعمميف عمى خطرا تشكؿ ال

 . 381-04 ت ـ 17 ـ عميو نصت
 بحيث ، 381-04 ت ـ 11 ـ:  متكاصػػػػؿ خط باجتيػػػاز المتعمقػػػة األحكػػػػاـ مخالفػػػة -16
 . الطريؽ كسط في تكجد التي المتكاصمة الخطكط يدكس أك يجتاز ال أف السائؽ عمى يجب 

  أثناء المركبة مقدمة في البصريػػػػة السمعية األجيػػػػزة بتشغيؿ المتعمقة األحكاـ مخالفػػػػػة -17
 . DVD ةػػػػػاقػػػالسي
  الطرؽ أكساط يفصػػؿ الذم الكسطػػػي الشريط عمى بالمككث المتعمقة األحكاـ مخالفة -18
 . 381-04 ت ـ 88 ـ في عمييا المنصكص السريع الطريؽ ك السيار الطريؽ في
 :  المركبات إشارة ك ارةػػػػإن أجيزة بػػػتركي ك اتػػػالمركب بحجـ المتعمقة اـػػػاألحك ةػػػػمخالف -19

 . 381-04 ت ـ 116: غاية إلى 112: مف المكاد عميو نصت ما حسبكذلؾ 
 الطبي صػػالفح إجراء دكف مركبة قيادة في رارػػػباالستم ةػػػالمتعمق األحكاـ ةػػمخالف -20
 . 239-15 ـ ت 185 ـ اآلجاؿ القانكنية في أم عدـ تجديد رخصة السياقة  :دكرمػػػال

 .مقابؿ بدكف أك بمقابؿ محرؾ ذات المركبات سياقة بتعميـ المتعمقة األحكاـ مخالفة -21
 اـ المتعمقػػػة بعدـ إحتراـ مدة السياقػػػػػة ، كمدة الراحة مف قبؿ سائقػػػػػي ػػػػػاألحكة ػػػػػػػمخالف -22

اإلجمالي المرخص بو مع الحمكلة أك كزنيا اإلجمالي  نقؿ البضائع التي يفكؽ كزنيامركبات 
كمغ كمركبات نقؿ األشخاص التي تشتمؿ عمى أكثر مف تسعة   3.500السائر المرخص بو 

 ( مقاعد بما في ذلؾ مقعد السائؽ .09)
 ة ػػػػة بعبكر السكؾ الحديديػػػػزاـ أك المنع الخاصػػػػاالت اإللػػمخالفة األحكاـ المتعمقة بح -23

: فيمنع التكقؼ عمى أجزاء طريؽ تقطعو سكة حديدية أك كقكؼ مركبات الكاقعة عمى الطريؽ
 دية حسب نص ػػػػػػة الحديػػػػيا عمى السكػػػػة عف مصمحتػػػػػركر مركبات أجنبيػػػكانات أك مػػػػأك حي

 .381-04 ـ ت 54 ـ
  األذنيف بكمتا التصنت أك المحمكؿ لمياتؼ اليدكم باالستعماؿ المتعمقة األحكاـ مخالفة -24

  .السياقة أثناء السمعي ك اإلذاعي التصنت خكذة بكضع
  ؼػػػػػلصن بالنسبة عمييا كصػػػػػالمنص السرعة دػػػػح اكزػػػػػبتج ةػػػالمتعمق اـػػػػاألحك مخالفة -25

ة ػػى رخصػػػف عمػ: يجب عمى السائقيف الحائزيختباريةاإل ةػػسياقال رخصة ائزيفػالح السائقيف
 .380-04ـ ت 30ـكمـ/سا طبقا لنص  80اكزكا سرعة ػؿ مف سنتيف أال يتجػػة منذ أقػالسياق
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 : حيثالمحمية الممرات مستكل عمى الراجميف مركر بأكلكية المتعمقة األحكاـ مخالفة -26
عمى أنو في حالة إنعداـ اإلشارة الضكئية يمـز السائقيف  14-01مف القانكف  38 ـنصت  

الراجميف المكجكديف في الممرات ، كعند اإلقتراب مف الممرات المخصصة بالسماح بمركر 
لمراجميف يجب عمى السائقيف اإلمتناع عف تجاكز السيارات ، دكف التأكد مف عدـ كجكد أحد 

 الراجميف في ىذا الممر.
 : بحيث يجب رىاػػػػػسي أثناء تاػػػػالمركب بيف القانكنية بالمسافة ةػػػػالمتعمق األحكاـ مخالفة -27

خمؼ مركبة أخرل أف يترؾ بينو كبيف مف يسبقو مسافة أمف سائؽ مركبة يسير كؿ عمى 
كافية بحيث يتجنب اإلصطداـ في حالة تميؿ المركبة السابقة تميال مفاجئا أك تكقفيا تكقفا 

 كتزداد ىذه المسافة طكال كمما إرتفعت السرعة .مباغتا 
 كؽ ػػػا أك يفػػػطن 3.5ي المرخص بو مع الحمكلة ػػػػا اإلجمالػػػػكعندما تتتابع مركبتاف يفكؽ كزنيم

( أمتار ، بسرعة كاحدة خارج المجمعات السكانية ، كيجب أف 07ة )ػػػا سبعػػػؿ منيػػػػطكؿ ك
 ( مترا عمى األقؿ .50يترؾ بيف كؿ منيما فراغ يقدر بخمسيف )

 ي ػػػمؾ العمكمػػػػالمتعمقة بالضرر أك الخطر الممحؽ بالغير ، أك بالمساـ ػػػػمخالفة األحك -28
 و .ػػػػكبتجييزاتو أك بممحقات

  ندػػػػع الضجيج دارػػػإص ك ةػػالسام ازاتػػػػكالغ الدخاف بتصاعد ةػػػالمتعمق األحكاـ مخالفة -29
  . (1)410-03 ـ ت: ىذه األحكاـ كردت في  المحددة المستكيات تجاكز
  %20ص بيا بنسبة تفكؽ ػػة المرخػػػػمخالفة األحكاـ المتعمقة بتجاكز حد السرعة القانكني -30

، كالتي قامت التجييزات المعتمدة بمعاينتيا لممركبات ذات محرؾ بمقطكرة   %30كتقؿ عف 
أك دكف مقطكرة أك نصؼ مقطكرة ، في بعض مقاطع الطرؽ ، كلكؿ صنؼ مف أصناؼ 

 . 381-04 ـ ت 24 ـ لمركبات طبقا لنص، تحدد سرعة ا المركبات
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

، يحدد المستكيات القصكل النبعاث األدخنة كالغازات  2003/ 11/ 05المؤرخ في:   410-03مرسـك تنفيذم رقـ:  - 
 . 2003، لسنة  68السيارات ، المنشكر في الجريدة الرسمية ، العدد السامة كالضجيج مف 
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 المطمب الثاني
 الجنــــــــــح المروريـــــــــة

 
  عقكبة ليا  تقرر حيث الجنح  جرائـ مف  المركرية الجرائـ الحديثة التشريعات غالبية تعد

 الحصر  سبيؿ عمى مشددة  ظركفان  ذاتو الكقت في كتحدد  ، مدتو في  ختالؼإ مع الحبس
 ال لكنيا  معينة بنسب  العقكبة تزداد أف  المرتكبة بالجريمة اقترنت ما إذا  بمقتضاىا  يتعيف
 .(1)الجنح نطاؽ عف تخرج

بعض األفعاؿ المخالفة ؼ ػػػػػرم ، حيث صنػػػػػار عميو المشرع الجزائػػػػج الذم سػػػكىك الني
 بقائد أك بالمركبة أك الطرؽ داـػػػػػبإستخ متعمقة فيناؾ جنح ،ح ػػػػإلى جن ةػػػػة المركريػػػػػػلمسالم
  المركرأخرل في قانكف ك   ، قانػػػػػكف العقكباتي ػػػػيا فػػػػػض منػػػػى البعػػػػػنص عم ك  ، ةػػػػالمركب

 . (2)07-95: رقـ األمر مف 190 ـ في مؤمنة غير ةػػػبمركب السير ةػػػػجنح ىػػػعما نص ػػػػػكم
 حبسا سنكات خمس إلى شيريف مف عقكبتيا الضرر المتكسطة ىيبصفة عامة  الجنحة ك

 ألفيف تتجاكز التي لمغرامة إضافة أخرل عقكبات القانكف ليا يقرر التي العقكبات ماعدا
 .  ؽ ع 05 ـ لنص طبقا( ج.د 2000)

 عمييا المنصكص المركرية الجنحكلدراسة ىذا المطمب يتـ تقسيمو إلى فرعيف ، األكؿ يتناكؿ 
 . المركر قانكف في عمييا المنصكص المركرية الجنح، كالثاني  العقكبات قانكف في
 

 المنصوص عميها في قانون العقوبات : يةالمرور  جنحال: األول الفرع
  غير ةػػػػبصف افػػػإنس ركح اؽػػإزى كػػػى أػالخط تؿػػالق :أـــالخط الجرح أو الخطأ القتل جنحة أوال:
 افػػػػػاإلنس ـػػػػبجس ؽػػػيمح يػػػػخارج أك يػػػػداخم ررػػػػػض ؿػػػك أ فيكػػػػالخط رحػػػػػالج أما ة ،ػػػػػػعمدي
 . (3)صحتوأك 

                                                           
-ـ 2015ة ، العراؽ ، ػػػػة اإلسالميػػػػػػيا في القانكف كالشريعػػػة كعقكبتػػػػػػػة المركريػػػاف ، الجريمػػػػػد رشػػػػاذؿ عبد أحمػش -(1)

 . 187ىػ ، ص1436
 .1995، لسنة  13، العدد ج ر، يتعمؽ بالتأمينات ، المنشكر في  25/01/1995المؤرخ في:  07-95 :مر رقـاأل - (2)
، د ط ، ديكاف المطبكعات الجامعية ،  1رم ، جػػػػػع الجزائػػػػػاص في التشريػػػػي دردكس ، القانكف الجنائي الخػػػػمك -(3)

 . 202، ص 2005، ، الجزائرقسنطينة 
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المتكافر في حكادث المركر ىك الخطأ الغير عمدم ، كيعرؼ بأنو الفعؿ الصادر مف الخطأ ك 
 ي ػػػإحداث النتيجة التو اإلرادة نحك ػػػػو فيػػػػػد كالذم لـ تتجػػػػؽ أك عمػػػد سابػػػص بدكف قصػػالشخ
  ةػػػػالرعكن أك اؿػػػػاإلىم بسبب ؽػػػتتحق كالتي يتكقعيا أف عميو يجب كاف التي أك ؿػػػػالفاع تكقعيا

 .(1)عدـ اإلحتياط أك عدـ مراعاة القكانيف كالمكائح كاألنظمة أك
 عف المترتبة المادية النتيجة جسامة في افػػػػكتختمف عناصرىما، اف فيػػػػػتتشارك كالجريمتاف

 : كالركناف الالزماف لقياـ الجريمتيف ىما، (2)يػػػػاإلجرام النشاط
  عدة أك شخص إصابة أك كفاة عنو ينتج الجاني عف صادر ىك سمكؾ الركن المادي : -1

 ي :ػػػمف تكافر ثالثة عناصر ى، كلتحققو البد 3أشخاص
 ضرر إحداث إلى كيؤدم الفاعؿ عف يصدر الذم األمر ىكالسمكؾ : اإلجرامي السمكؾ -أ

 ميما جرحال أك قتؿالفعؿ اإلجرامي المتمثؿ في ال يك، ف(4)عميو لمعقاب المشرع تدخؿ يكجب
 . الصادر عف السائؽ  جسامتو أك طبيعتو كانت

 يميزه ما أف إال ، بدنو سالمة أك اإلنساف اةػػػػحي عمى داءػػػػاإلعت ؿػػػيمث السمكؾ أف باعتبارك 
 الجريمة في أساسيا عنصرا الكسيمة تعد حيث سمككو في الجاني يستخدميا التي الكسيمة ىك

 .   5المركبة كىي المركرية
 السمكؾ عف يتكلد الذم الطبيعي األثر كيقصد بيا)الكفاة أك الجرح( :  اإلجرامية النتيجػة -ب

 .(6)القانكف بو يعتد محسكسا تغييرا الخارجي العالـ في كيحدث
الذم يمكف إدراكو كلمنتيجة مدلكليف ، األكؿ مدلكؿ مادم كىك التغيير في العالـ الخارجي 

حسيا كأثر لمسمكؾ ، كالثاني مدلكؿ قانكني يتمثؿ في العدكاف عمى المصمحة أك الحؽ الذم 

                                                           
، أكاديمية  19/03/2003-8حكادث المركر ، الدكرة التدريبية ، مف عميد عمرك صالح الديف جمجـك ، التحقيؽ في  -(1)

 .2، ص  2003نايؼ العربية لمعمـك األمنية  ، الرياض ، 
 . 117، ص  1992، المكتبة القانكنية ، القاىرة، 4السيد خمؼ محمد ، التجريـ كالعقاب في قانكف المركر، ط  -(2)
 . 103صشاذؿ عبد أحمد رشاف ، مرجع سابؽ ،  - (3)
، مديرية دار الكتب لمطباعة كالنشر ، جامعة  1ط ات ، ػػػػػػة في قانكف العقكبػػػػػر عبد شكيش ، األحكاـ العامػػػػماى – (4)

 .188، ص   1990المكصؿ ، 
كف ، جامعة ػػػػػػػػة القانػػػػػكمي ة ماجستير مقدمػة إلىػػػػي ، رسالػػػػػػػع العراقػػػػػػػػػح ، جريمة الدعس في التشريػػػػػـ محمد صالػػػحات -(5)

 .    35، ص 1988بغداد ، 
 . 126، ص 1989جالؿ ثركت ، قانكف العقكبات ، القسـ العاـ ، المكتبة القانكنية ، الدار الجامعية ، القاىرة ،  - (6)
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كف ، كبيف المدلكليف صمة كثيقة حيث أف المدلكؿ القانكني تكييؼ قانكني ػػػػػو القانػػػػيحمي
 .(1)لكؿ المادملممد

فال يأخذ القانكف إال بالنتيجة المادية ، فحتى نككف بصدد جنحة القتؿ الخطأ يجب أف تقتؿ 
ؽ ع ، كحتى نككف بصدد جنحة الجرح الخطأ يجب أف تصاب  288الضحية طبقا لنص ـ 

الضحية بجرح أك مرض ، بشرط أف يؤدم ذلؾ إلى عجز كمي عف العمؿ لمدة تتجاكز 
حيث تسمـ شيادة طبية لممصاب مف طرؼ ؽ ع ،  289( أشير طبقا لنص ـ 03ثالثة)

 . (2)الطبيب الشرعي تحدد مدة العجز
 كتثبت ، كالنتيجة الفعؿ بيف ما تربط التي الصمة ىي السببية فالعالقة : السببيػة العالقػة -ج
 المادم الركف عنصرم بيف تربط فيي ، النتيجة حدكث إلى أدل الذم ىك الفعؿ ارتكاب أف

 .(3)ككيانو كحدتو بذلؾ قتقيـ ، لمجريمة
كلكي تتحقؽ جنحة القتؿ الخطأ أك الجرح الخطأ في جرائـ المركر البد مف إقامة عالقة 

كقعت سببية بيف الفعؿ المخالؼ لقكاعد السالمة المركرية الصادر عف السائؽ كالنتيجة التي 
العالقة بيف السمكؾ اإلجرامي ىذا الفعؿ كىي إما الكفاة أك الجرح ، فإذا ما أنتفت ىذه بسبب 

كالنتيجة ، كما لك حدثت النتيجة لسبب آخر ال دخؿ لمسائؽ فييا ، فتنتفي المسؤكلية كال 
 يسأؿ السائؽ عف جنحة القتؿ الخطأ أك الجرح الخطأ .

  إحداث أم ، القانكف يحميو الذم الحؽ عمى عتداءاإل الجاني تعمد إذا الركن المعنوي : -2
 انصرفت إذا أما ، القصد ىك الجريمة في المعنكم الركف كاف ، عمييا المعاقب النتيجة
 . (4)الخطأ يككف المعنكم فالركف النتيجة دكف السمكؾ في اإلرادة

  عمديتاف غير جريمتاف اػػػػركر ىمػػػػفي حكادث الم أػػػػػالخط رحػػػػالج أك أػػػالخط القتؿ جنحة إف 
 ، كعمى ىذا فإف الخطأ ىك الركف المعنكم ليما . الجاني لدل الجنائي القصد فييما ينتفي
 الخطأ عرؼ، كي ـ يعرؼ الخطأ الجزائي بؿ إكتفى بتعداد صكرهػػػػػرم لػػػػػرع الجزائػػػػفالمش
 الحيطة مف ـزػػػػيم ما اذهػػػػتخإ دـػػػػلع السائؽ ىػػػػإل ينسب تقصير أك اؿػػػػإىم » وػػػػػبأن لمسائؽ
 السياقة مينة في عمييا المتعارؼ كالقكاعد القكانيف عميو تفرضيا التي الكاجبات في كالحذر

                                                           
 . 288 محمكد نجيب حسني ، شرح قانكف العقكبات ، مرجع سابؽ ،  -(1)
 (3-2-1رقـ: 12ممحؽ ) -(2)
 . 277، ص1988،  ، دار النيضة العربية ، القاىرة 3ط ي ، ػػػػػد الجنائػػػػػػمحمكد نجيب حسني ، النظرية العامة لمقص -(3)
 . 143، ص  1983محمكد نجيب حسني ، عالقة السببية في قانكف العقكبات ، دار النيضة العربية ،   -(4)
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 أف دكف استطاعتو في ذلؾ كاف إف تصرفو عمى ترتبت التي الضارة النتائج تجنب أك لتكقع
 .(1)«الضارة النتيجة إلى إرادتو تنصرؼ

ؽ ع ، بحيث أف إثبات  289ك  288لقد حدد المشرع الجزائرم صكر الخطأ في المادتيف 
أف يتـ حسب أحد األشكاؿ الخمسة المنصكص عمييا في القانكف كىي الرعكنة الخطأ يجب 

 نستنتج ذلؾ خالؿ مف، ك  (2)أك التيكر أك عدـ اإلنتباه أك اإلىماؿ أك عدـ مراعاة األنظمة
 : التالي النحك عمى ىي العمدم غير الخطأ صكر أف
 فالفاعػػػػػؿ،  وػػػػػب ـػػػالعم ينبغي بما كالجيؿ الميارة كنقص التقدير سكءكيقصد بيا :  الرعونة - أ

 عمى أك الكاقعة عمى منصب غمط أك جيؿ لديو فيتكافر ، بو العمـ يجب كاف ما يجيؿ ىنا
 الذم الضػرر لتجنب الضركرية المعمكمات كتسابإ أىمؿ أنو في خطئو كيتمثؿ ، ظركفيا
 فجأة اتجاىو رػػػػػػػيغي الذم ارةػػػػػالسي قائد ، ةػػػػػػالرعكن كرةػػػلص ةػػػػػاألمثم كأبرز، (3)بعممو أحدثػو
 عمى الشخص إقداـ عند كذلؾ الرعكنة كتتحقؽ، (4)شخصا فيدعس المشاة ينتبو أف دكف
 لقيادتيا كؼء غػير كىك سيارة يقكد كمػف ، ألدائو المتطمبة الميارة لديو تتكافر أف دكف عمؿ

ككذلؾ السياقة بسرعة فائقة عمى اساس أنو ماىر في السياقة ، ككذلؾ  ،(5)إنسانا فيصيب
 رجكع السائؽ إلى الخمؼ برعكنة نتيجة إنفعالو .

  ما إتخاذ عف نشاطو يأتي حينما الفاعؿ سػػػػتقاع»  وػػػػػػأن ىػػػعم اؿػػػاإلىم رؼػػيع :اإلهمـال - ب
 وػػػػػػػظركف في يكجد فػػػػػػم يتخذىا افػػػػػػػك كالتي ، كالحذر الحيطة ضركرات عميو وػػػػػػتممي

كما لك أكقؼ السائؽ مركبتو في مكاف خطير معرضة لإلصطداـ ، (6)«بمقتضاىا كيتصرؼ
 بيا ، أك عدـ إستعماؿ السائؽ مصابيح المركبة مع أنيا صالحة لإلستعماؿ .

                                                           
 . 144شاذؿ عبد أحمد رشاف ، مرجع سابؽ ، ص  -(1)
ة العميا ، المجمة ػػػػػح كالمخالفات لممحكمػػػػة الجنػػػػػ، عف غرف 10/05/1988، قرار بتاريخ:  39360ـ: ػػػممؼ رق -(2)

 . 166، ص 1992، لسنة  01القضائية ، العدد 
ة إلى كمية ػػػػػدكتكراه مقدمة  ػػػػي ، أطركحػػػػػػة لمخطأ الجنائي في القػانكف الجنائػػػػػػة العامػػػػػماىر عبد شكيش ، النظري -(3)

 . 249، ص 1981كف ، جامعة بغداد ، ػػػالقان
 . 102، ص 1977فكزية عبد الستار ، النظرية العامة لمخطأ غير العمدم ، دار النيضػة العربيػة ، القاىرة،  -(4)
 .   212، ص 1948، في المسئكليػة الجزائيػة ، مطبعػة جامعػة فؤاد األكؿ ، القاىرة،  محمد مصطفى القممي -(5)
 . 26، ص 2005، الناشر صباح صادؽ جعفر، بغداد ،  1ط كداد عبد الرحمف حمادم القيسي ، جريمة اإلىماؿ ،  -(6)
. 
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 غير كالخفة الطيش يمثؿ كىك اإلىماؿ مفيـك في يدخؿ االنتباه عدـ إف اإلنتباه :عدم  -ج
 إلى ينتبو فال معو مف يمازح كىك مزدحـ طريؽ في يسير الذم السيارة سائؽ، ك(1)المعذكرة
 .(2)المركرية الجريمة في كيتسبب عبكرىـ أثناء المشاة

 يدرؾ الجاني أف رغـ األمكر بعكاقب التبصر عدـ التصرؼ ىذا يعني اإلحتياط : عدم -د
 ىي صكره شيكعا كأكثر ، نشاطو عمى يقدـ ذلؾ كمع ضارة نتائج عممو عمى يترتب قد أنو

 الكافي حقو الخطأ في يتكافر اليسرل الجية في يسير الذم السائؽ مثال ،السيارات  حكادث
 .(3)إحتياط عدـ تعتبر المركر ألنظمة السائؽ يرتكبيا مخالفة فكؿ كلإلشارة ، لمساءلتو

 مف كاألنظمة حػػػػكالمكائ القكانيف وػػػػتفرض ما صػػػػالشخ ةػػػػمخالف أم :األنظمة مراعاة عدم -ه
 مـػػيس أف أمثمتيا كمف ، الخطأ عنصر تكافر عمى قانكنية قرينة رعػػػػػالمش كيعتبرىا ، اتػػػػػكاجب
 ةػػالمسؤكلي ؿػػػػػيتحم ىنا ، ةػػػسياق رخصة يممؾ ال أنو يعمـ صػػػػػلشخ قيادتيا السيارة بػػػػصاح
 .(4)قانكنا بو المسمكح الحد تجاكز فيما سيارتو يقكد أف أك أيضا،
 عمى نسخة أو عميها الحصول أو محاولة ةــالسياق رخصة عمى الحصولجنحة ثانيا: 
لػػػػقد نػػػػػص المشػػػػرع الجػػػػػزائػػػػػرم عمػػػػػى ىذه الجنحػػػػػة  : اذبـك تصريح بواسطة منها ثانية

ؽ ع ،  فيعتبر مرتكب ىذه  223، التي أحالت عمى ـ  03-09مف األمر رقـ:  78فػػػػػػي ـ 
عمى رخصة السياقة ، كىذه األخيػػػػػرة  الحصكؿ في شرع أك حؽ بغير تحصؿ مف كؿالجنحة 

ؽ ع   222ىي مف بيف الكثائؽ التي تصػػػػػدرىا اإلدارة العمكمية المنػػػػصكص عمييا في ـ 
 ـػػػػػبتقدي أك كاذبة ةػػػػػصف أك اذبػػػػػػػك ـػػػػإس بإنتحاؿ أك ةػػػػػكاذب راراتػػػػػػبإق اإلدالءػػػػػب سكاءكذلؾ 
، كيعتبر كذلؾ مرتكب ىذه الجنحة كؿ مف  كاذبة إقرارات أك تشيادا أك اتػػػػػمعمكم

إستعمػػػػػؿ رخصة السياقة  المقمػػػػػدة أك المزيفة أك المزكرة ، أك إستعمميا مع عممو بأف البيانات 
 المدكنة فييا ىي غير كاممة أك غير صحيحة . 

 
                                                           

 . 287، ص 1970عارؼ ، بغداد ، حميد السعدم ، شرح قانكف العقكبات الجديد ، األحكاـ العامة ، مطبعة الم -(1)
 . 172شاذؿ عبد أحمد رشاف ، مرجع سابؽ ، ص -(2)
ات الجامعية ػػػػػكاف المطبكعػػػػػػػ، دي 6اص، ط ػػػػػػػات الجزائرم ، القسـ الخػػػػػكف العقكبػػػػػ، شرح قان محمد صبحي نجـ -(3)

 . 57، ص  2005ر ، ػػػػػػالجزائ
،  أة المعارؼ اإلسكندريةػػػػػػ، منش3ة، ط ػػػػػػػركر كالئحتو التنفيذيػػػػػػط في شرح قانكف المػػػػػػ، الكسي معكض عبد التكاب -(4)

 . 63، ص  1988
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 . المرور قانون في عميها المنصوص المرورية الجنح: الثاني الفرع
 ضمـــن ـــلتدخ أعشـــاب أو مواد تأثيــر تحت أو سكــر حالـــة في القيــــــادة جنحة :أوال

مف األمر  74ـ ب ػػػػة بمكجػػػػػزائرم ىذه الجنحػػػػػالج ـ المشرعػػػػد نظػػػػلق : المخدرات ـافأصنـــ
  . ةػػػػػػجريم، عمى إعتبار قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أك المسكرات  03-09رقـ: 

كنيف قانكنيف ليا ، كفي حالة تخمؼ إحداىما ال تقكـ ر تكافر  كيشترط لقياـ ىذه الجريمة
ة  ػػر ركني الجريمػػػػة لعدـ تكافػػػػػة الجنائيػػػػػػكف ىناؾ محؿ لممساءلػػػػي ال يكػػػػػة ، كبالتالػػػػػالجريم

ة ػػػػػػة المممكسػػػػر الماديػػػػؿ العناصػػػػادم الذم يمثػػػػف المػػػػا الركػػػػف ىمػػػػالجكىريي ػػػػػفركنيالك 
لمجريمة ، كالركف المعنكم كالذم يعبر عف العالقة النفسية بيف السمكؾ كصاحبو ، كيتككف 

 .(1)مف اإلرادة كالعمـ ، كمف ثـ تبدك المسؤكلية الجنائية ليذه الجريمة
ينحصر في تعاطي السائؽ الكحكؿ أك تناكؿ مكاد أك أعشاب  الجريمةكالركف المادم ليذه 

 ة .ػػػػػبسياقة المركب قيامػػػػوتدخؿ ضمف أصناؼ المخدرات ، ثـ 
أما الركف المعنكم فيتمثؿ في عمـ السائؽ بأنو كاقع تحت تأثير المخدرات أك الكحكؿ ، فيك 

 . ىذه الجريمػػػػػةيككف عالما بكافة عناصر بيذا 
غير أف القانكف حدد نسبة الكحكؿ في دـ السائؽ ، بحيث يجب أف تعادؿ أك تزيد عف 

 .ذه الجنحة ػػػجزائيا عف ىالسائؽ  ةيتـ مساءللكي  ، ممؿ 1000 فيغ   0.20
جريمة اليرب في قانكف المركر ، كالتي تعني ىركب قائد المركبة  جنحــــة الفــــــرار:: ثانيا

 ا ال بد ػػ، كلقيامي(2)ركرم ، أك المتسبب في حادث مركرمػػػادث مػػػإرتكاب حكرط في ػػػعقب الت
 : ركنيف قانكنيفتكفر مف تكافر شرط أساسي مفترض كىك كقكع حادث مركرم بالمركبة ، ك 

ات ػلمجيو ػع لػػػػادث الذم كقالسائػػػػؽ عف الحػػالغ ػػدـ إبػػعؿ في ػػكيتمث :ادمػركف الم -1
سعافيـ ، كيكفي تحقؽ كاحد مف ىاتيف الحالتيف المختصة أك عدـ  اإلىتماـ بأمر المصابيف كا 

 .ة ػػػػػػرار كاممػػػػػة الفػػػػلقياـ جريم
د أف ػػػػػكرىا ، كلذلؾ نجػػػػة في جميع صػػػػة عمديػػػػػذه الجريمػػػر ىػػػػتعتب: فركف معنكم  -2 

ركنيا المعنكم يتخذ صكرة القصد الجنائي ، كالذم يعني كجكد العمد الذم يظير فيو خركج 

                                                           
 . 279محمكد نجيب حسني ، شرح قانكف العقكبات ، مرجع سابؽ ، ص -(1)
 . 116سعيد أحمد عمي قاسـ ، مرجع سابؽ ، ص  -(2)
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الجاني عف أكامر الشارع كنكاىيو طكاعية ، كليذا كاف العمد ىك األصؿ في ىذا النكع مف 
 . (1)الجرائـ ، أما الخطأ غير عمدم فيعتبر إستثناء

 ، كتتمثؿ 03-09مف األمر  72ـ نص  جببمك  الفرار جنحةالجزائرم مقد عرؼ المشرع ف
 التي المركبة بكاسطة فيو تسبب أك حادث إرتكب قد أنو عمـ عمى سائؽ كؿ تكقؼ عدـ في

 .(2)ليا تعرض التي المدنية أك الجزائية المسؤكلية مف اإلفالت كحاكؿ يقكدىا
محاكال بذلؾ ، إرتكبت حادث أك تسبب في إرتكابو كلـ يتكقؼ  وفكؿ سائؽ مركبة يعمـ بأن

اإلفالت مف المسؤكلية الجزائية أك المدنية التي يمكف أف تمقى عمى عاتقو مف جراء ىذا 
ة الحادث سكاء خسائر مادية أك خسائر بشرية ػػػركؼ ك مسؤكليػػػػا كانت ظػػػػميمك ادث ، ػػػالح

 أك حتى في قتؿ أك جرح حيكاف كلـ يتكقؼ فإف السائؽ يككف قد إرتكب جنحة الفرار .
ذا نت  73دد طبقا لنص ـ ػػػة تشػػػػرح خطأ فإف العقكبػػػػؿ أك جػػػػقتجريمة رار ػػػػج عف ىذا الفػػػػكا 

 . 03-09مف األمر 
كما تقكـ كذلؾ جنحة الفرار في حالة عدـ تكقؼ السائؽ في مكاف الحادث بالضبط ، حتى 
كلك إتجو إلى مقر الشرطة أك الدرؾ مف أجؿ اإلعالف عف الحادث ، أك قاـ بذلؾ بعد مدة 
زمنية كفي حالة ما إذا كاف التكقؼ غير إرادم لمسائؽ كأف يبعد سيارتو مف مكاف الحادث 

 . (3)عف ىكيتوخاطئة الترقيـ أك يقدـ معمكمات لعدـ مالحظة لكحة 
 :وقفــالت ذارـــإلن الـــاالمتث دمــع و وصـــلمفح وعـــضـــالخ ضـــــبرف ةــالمتعمق حــالجنا: ـــثالث

لمفحكص  دربػػػػالمت ؽػػػػلمسائ ؽػػػػأك مراف ؽػػػػػالسائ طرؼ فػػػػم كعػػػالخض رفضي ػػػف كتتمثؿ
رفض  أك التكقؼ إلنذار السائؽ رفض، ككذلؾ  البيكلكجية ك ةػػػػػاالستشفائي ك ةػػػػػالطبي

 امميفػػػػػػػك الح فػػػػالمؤىمي كافػػػػاألع رؼػػػط مف ك ياػػػػكص عميػػػػالمنص التحقيقات لكؿ الخضكع
مف  76ك  75، طبقا لنص المادتيف  صفتيـ ىػػػعم ةػػػػػالدال ك رةػػػػػالظاى ةػػػػالخارجي لمشارات
 . 14-01القانكف 

                                                           
 . 211، ص  2000قانكف العقكبات ، القسـ العاـ ، دار الجامعة الجديدة لمنشر ،  عكض محمد عكض ، -(1)
نجالء زميتي ، بكصكفة مريـ ، دكر نظاـ النقاط المركرية في الحد مف المخالفات المركرية ، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة  -(2)

 .62، ص 2016-2015الجزائر ،  الماستر في القانكف ، تخصص قانكف عاـ )منازعات إدارية ( ، جامعة قالمة ،
قيسي سامية ، المسؤكلية الجنائية الناتجة عف حكادث المركر ، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في العمـك الجنائية كعمـ  -(3)

 . 129، ص  2005-2004اإلجراـ ، جامعة أبكبكر بمقايد ، تممساف ، الجزائر ، 
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 88،  84،   77كالمنصكص عمييا في المكاد  : ةــــــالمركب ةـــبحال ةــــالمتعمق الجنحرابعا: 
 لمسير مقطكرة أك رؾػػػمح ذات مركبة ضع ةػػػػجنح في كتتمثؿ،  14-01: رقـ قانكفمف 
كجنحػػػػة يا ، ػػػػػع مستعممػػػػم أك ةػػػػالمركب مع تتطابؽ ال ؿ كتابةػػػػتحم أك ؿػػتسجي بمكحة مزكد
 األدكات ؼ عفػػػػلمكش إما ةػػػػمخصص ةػػػآل أك ازػػػػجي كانت ةػػػػػصف ةػػػبأي اؿػػإستعم أك ازةػػػحي

 عرقمة المركر أك بحركة ؽػػػالمتعم ـػػػالتنظي أك عػػػلمتشري اتػػػالمخالف ةػػػػلمعاين ةػػػػالمستعمم
 ياػػػػسحب دػػػػػػػػبع ددةػػػػالمح اؿػػػػي اآلجػػػػػػػػػف ةػػػػػلممركب الرمادية ةػػػػػالبطاق رد دـػػػػػا ، كعػػػتشغيمي
أك تحطيـ مركبة مكضكعة في المحشر  ةػػػػػالؼ أك سرقػػػة إتػػػػجنحككذلؾ ر، ػػػػمف السي اػػػػنيائي

 . 14-01القانػػػكف رقـ: مف  111نصػػػت عمييا ـ  أك محاكلة ذلؾ ، التي 
 رخصة حيازة دكف مركبة قيادة جنحةكتتمثؿ في  : بالتراخيص المتعمقة الجنحخامسا: 

 جنحة ، ك 05-17 رقـ: قانكفالمف  79 ـ المعنية المركبة لصنؼ بالنسبة صالحة سياقة

األمر مف  80 ـالمنصكص عمييا في  ةػػػالسياق ةػػػػعمى رخص الحيازة دكف ةػػػػالمركب قيادة
 الرخصة اءػػػػػإلغ أك تعميؽ غ قرارػػػػتبمي رغـ ادةػػػػالقي في رارػػػػاالستمة ػػػػككذلؾ جنح،  09-03

  الكثيقة ىذه ؿػػػػػيا مثػػػػػقيادت ألجؿ يػػػػػيقتض مركبة في قيادة دةػػػػجدي رخصة استصدار أك منع
 لمسمطة التابع إلى العكف إلغائيا أك الرخصة تعميؽ تبميغ قرار رغـ الرخصة رد رفض جنحةك 

مكرر مف  98، ك المادة  03-09األمر مف  81طبقا لنص المادة بتنفيذ ىذا القرار  المكمفة
ككذلؾ جنحة مخالفة األحكاـ التي تنظـ النقؿ الخاضع لمترخيص ،  05-17القانكف رقـ: 

 . 03-09األمر مف  86المنصكص عمييا في المادة 
جنحة كتضـ  :بممحقاتها أو العمومية بالمسالك الممحقة باألضرار المتعمقة الجنح سادسا:

 82 ـالمنصكص عمييا في  ترخيص بدكف المركر مفتكح لحركة مسمؾ عمى مميالت ضعك 
كجنحة عدـ اإلمتثاؿ لمقكاعد الخاصة بتنظيـ السباقات أك المشاركة في ،  03-09األمر مف 

مف  87 ـسباؽ المركبات ذات محرؾ غير المرخص ليا في المسالؾ العمكمية طبقا لنص 
، أك عدـ اإلمتثاؿ ألحكاـ كجنحة القياـ بأشغاؿ عمى رحاب الطريؽ ،  05-17القانكف رقـ: 

 . 03-09األمر مف  90 ـمنصكص عمييا في الالرخصة بالرغـ مف الحصكؿ عمييا ، 



 

31 
 

مف  89كردت فػػػي نص ـ  الجنحة المتعمقة بتجــــاوز السرعة المرخــــص بها : سابعا:
 %30، كتتمثؿ في تجاكز حد السرعة القانكنية المرخص بيا بنسبة  05-17القانكف رقـ: 

فما فكؽ ، كالتي قامت التجييزات المعتمدة بمعاينتيا لممركبات ذات محرؾ بمقطكرة أكدكف 
مقطكرة ، أك نصؼ مقطكرة في بعض مقاطع الطرؽ كلكؿ صنؼ مف أصناؼ المركبات ، 

 ، ىي التي تحدد السرعة القانكنية المرخص بيا لممركبات. 04/381ـ ت  24كالمادة 
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  يـــــــــالثان ثـــــالمبح
 الجزاءات المترتبة عن المسؤولية القانونية

 
المسؤكلية القانكنية كتشمؿ جميع المسؤكليات المستمدة مف الدساتير كالقكانيف التي يتخذىا    

المجتمع نظاما لو ، كالتي تفرض عمى األفراد تعكيض الضرر الناشئ كيتحمؿ الشخص تبعة 
 .(1)القكانيفخركجو عمى قكاعد ىذه 

 القكاعد مف مجمكعة المخالفات كالجنح المركرية  عف الناتجة القانكنية المسؤكلية تحكـك 
 تضمنتيا قكاعد ىي ك ، عنيا الناجمة القانكنية لممسؤكلية كالمحددة،  المختمفة القانكنية
األمر ك  ،المركر كقانكف مباشر بشكؿ المكضكع عالجت التي المختمفة القكانيف مف مجمكعة

 مباشر غير بشكؿك المتعمؽ بالتأميف اإللزامي مف المسؤكلية المدنية عف حكادث السيارات ،  
 . المدني القانكف ك العقكبات كقانكف

مركرية  لجريمة الشخص ارتكاب عند تثكر جزائية مسؤكلية إلى ىذه المسؤكلية تنقسـ ك
يقرر ليا جزاء كىك العقاب أك المقابؿ الذم ينالو المسؤكؿ لعدـ حيث  القانكف عمييا يعاقب

 حكادث عف الناتج الضرر بضماف تتمثؿك  مدنية مسؤكلية إلى ك ،إمتثالو لألكامر كالنكاىي 
 بالتعكيض تتمثؿ أك ، العيني بالتعكيض يسمى ما أك عميو كاف ما إلى الحاؿ بإعادة السير
 الجسدية األضرار عف كالتعكيض عميو كانت ما إلى الحاؿ إعادة تعذر حاؿ في المادم
 . السير حكادث عف الناتجة

  الجنائيةالجزاء المترتب عف المسؤكلية  األكؿ في مطمبيف، دراستو ستتـ بالمكضكع كلإلحاطة
 .المسؤكلية المدنية عفالجزاء المترتب  كالثاني

 
 

                                                           
المركر ، دراسة مقارنة بيف الشريعة كالقانكف ، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة سعيد شنيف ، المسؤكلية الجنائية عف حكادث  -(1)

 . 40، ص  2012-2011، الجزائر ،  1درجة الماجستير ، كمية العمـك اإلسالمية ، جامعة الجزائر 
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 المطمــــب األول
 الجنائية المسؤولية عن المترتب الجزاء

 
كاف المقصكد بالمسؤكلية الجنائية ىي صالحية مرتكب الجريمة لتحمؿ الجزاء الجنائي لما 

ا في القانكف ، فمف تثبت مسؤكليتو الجنائية عف جريمة معينة جرميا القانكف ينبغي يالمقرر ل
 . (1)الكقائي أك اإلحترازمأف يعاقب بالعقكبة المقررة ليذه الجريمة أك ينزؿ بو التدبير 

 كالذم ةػػالمرتكب الجريمة عف مسؤكليتو تثبت مف عمى المترتب يػػػػالقانكن األثر العقكبات تعدك 
 العقكبات لقانكف كفقان  ـػػػتنقس اػػػػبدكرى كالتي ،(2)كفػػػالقان ددىاػػػيح التي ةػػػبالعقكب عادةن  ؿػػػػيتمث

كفػػػي نطاؽ المخالفات كالجنح ،  ةػػػالعقكبات األصمية كالتكميميرم إلى صكرتيف ىما ػػػالجزائ
المركريػػػػة فإف العقكبات األصميػػػة تكمف في الجزاءات الجزائية ك التكميمية في الجزاءات 

زاءات ػػػػاإلدارية لذلؾ يتـ دراسة ىذا المطمب في فرعيف األكؿ الجزاءات الجزائية كالثاني الج
 ة .ػػػػػػاإلداري

 
ة كجزاء عمى مخالفة ػػػػة المترتبػػػػة القانكنيػػػػالنتيج ىي : الجزاءات الجزائيةالفرع األول: 

كل ػػػػة بالدعػػػػراءات الخاصػػػػاع اإلجػػػػؽ بإتبػػػػي تطبػػػة ، كالتػػػػػركريػػػة المػػػػالنصكص التجريمي
 . (3)الجريمة الجنائية ، كبكاسطة السمطة القضائية عمى مف تثبت مسؤكليتو عف

 د الخاصة بالسالمةػػػي القكاعػػػمخالفة ػػػاذىا في مكاجيػػػف إتخػػػي يتعيػػػالجزائية الت الجزاءاتإف 
ي تنحصر في الحبس أك الغرامة ػػػي، فة ػػػالجزائرية ػػػف كاألنظمػػػاـ القكانيػػػا ألحكػػػالمركرية طبق

 .ي  ػػػػزاء أصمػػػكجمعا يما ػػػأك ب
 أحد في عميو المحككـ كضع نوأ يعرؼ ك ، لمحرية السالبة العقكبات مف الحبس ُيعدحيث 

 إلزاـ ياأن   عمى الغرامة تعرؼبيا ، ك  المحكـك المدة طكاؿ كالعمكمية المركزية السجكف
 .(4)العامة لمدكلة الخزينة إلى الماؿ مف مبمغ بدفع عميو المحكـك

                                                           
،  1977،  4ة ، ط ػػػػالعربي ةالنيضة ، دار ػػػػة لمجريمػػػػامػػػػة العػػػكف العقكبات ، النظريػػػرح قانػػػػمحمكد نجيب حسني ، ش -(1)

 . 717ص 
 . 167عمار حميد جالب العتابي ، مرجع سابؽ ، ص  - (2)
 . 172سعيد أحمد عمي قاسـ ، مرجع سابؽ ، ص  سعيد -(3)
 . 507محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات ، ص  - (4)
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لقد جاءت النصكص التشريعية المركرية ، تنص عمى تكقيع الجزاءات الجزائية كالمحددة 
، كالحبس كالغرامة  كىما بالقانكف الذم ينظـ حركة المركر عبر الطرؽ كسالمتيا كأمنيا 

، كتتمثؿ  بيا خاص جزاءؿ جنحة ػػػػرر المشرع لكػػػعقكبتاف لمجنح دكف المخالفات ، كقد ق
 ا يمي :ػػػػفيم ذه الجزاءاتػػى
 (06بالحبس مف ستة) فيعاقب : الخطأ الجرح أو الخطأ جنحة القتلالجزاءات المقررة ل -0

كؿ سائؽ  دج ، 20.000دج إلى  1.000سنكات كبغرامػػػػة مف ( 03)إلى ثالثة أشير 
( 02ؽ ع ، كما يعاقب بالحبس مف شيريف) 288إرتكب جنحة القتؿ الخطأ طبقا لنص ـ 

دج ، أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ  15.000دج إلى  500( كبغرامة مف 02إلى سنتيف )
( أشير طبقا 03سائؽ أصاب شخص بجرح أك مرض أك عجز كمي عف العمؿ لمدة ثالثة )

 ؽ ع . 289لنص ـ 
 دج 100.000 مف بغرامة ك سنكات( 05) خمس إلى( 02)سنتيف مف بسػػػػعاقب بالحػػػيك 

 تحت أك سكر حالة في ىك ك الخطأ القتؿ جريمة رتكبإ سائؽ كؿ ، دج 300.000 إلى
تشدد العقكبة في حالة إرتكاب ك ،  المخدرات أصناؼ ضمف تدخؿ أعشاب أك مكاد تأثير

 النقؿ أك الثقيؿ الكزف ألصناؼ تابعة مركبة بكاسطة الظركؼ نفس فيك  الخطأ القتؿجريمة 
( 10) عشر إلى( 05) خمس مف بالحبس السائؽ يعاقب الخطيرة، المكاد نقؿ أك الجماعي
مف القانكف  68 ـ، طبقا لنص  دج 1.000.000 إلى دج 50.000 مف بغرامة ك سنكات
 .14-01رقـ:
 إلى دج 50.000 مف بغرامة ك سنكات( 03) ثالث إلى( 01)سنة مف بالحبس يعاقبكما 

أك التجاكز  ، السرعة في اإلفراطجنحة القتؿ الخطأ بسبب  ارتكب سائؽ كؿ دج، 200.000
الخطير أك عدـ إحتراـ األكلكية ، أك عدـ اإلمتثاؿ إلشارات األمر بالتكقؼ التاـ أك بسبب 

 بدكفأك  ،بحمكلة زائدة أك السير بالمركبة  المناكرة الخطيرة أك السير في اإلتجاه الممنكع ،
 مف خاؿ مكاف في الضباب انتشار أثناء أك ليال الطريؽ كسط في كقكفيا أك إشارة أك إنارة

 خكذة بكضع األذنيف بكمتا التصنت أك النقاؿ لمياتؼ اليدكم االستعماؿ أك العمكمية، اإلنارة
 .السياقة أثناء البصرية السمعية األجيزة تشغيؿأك السياقة،  أثناء كالسمعي اإلذاعي التصنت

صناؼ الكزف الثقيؿ أك النقؿ الجماعي أك نقؿ المكاد إذا ىذه الجنحة بأة ػػػػدد العقكبػػػػكتش
( سنكات كبغرامة مف 05( إلى خمس )02الخطرة فيعاقب عمييا بالحبس مف سنتيف )

 . 05-17مف القانكف رقـ:  69 ـ، طبقا لنص دج 500.000دج إلى  100.000
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عمى أف يعاقب كؿ سائؽ لمركبة نقؿ  05-17 رقـ: مكرر مف القانكف 69 ـكما نصت 
البضائع التي يتجاكز كزنيا اإلجمالي المرخص بو مع الحمكلة أك كزنيا اإلجمالي السائر 

، أك مركبة نقؿ األشخاص التي تشتمؿ عمى أكثر مف تسعة كمغ  3.500المرخص بو 
قاعد بما في ذلؾ مقد السائؽ ، بسبب عدـ إحتراـ التدابير القانكنية المتعمقة بمدة ( م09)

بالحبس مف كالذم تسبب في حادث مركر نجـ عنو قتؿ غير عمدم السياقة كمدة الراحة ، 
 دج. 200.000دج إلى  50.000( سنكات كبغرامة مف 03( إلى ثالثة )01سنة )

دج  50.000( سنكات كبغرامة مف 03( إلى ثالثة )01بالحبس مف سنة )ائؽ ػػػػساليعاقب  ك
ت تأثير ػػػر أك تحػػػة الجرح الخطأ كىك في حالة سكػػػإرتكب جنحدج ، إذا  150.000إلى 

مكاد أك أعشاب تدخؿ ضمف أصناؼ المخدرات ، كعندما ترتكب نفس الجنحة في نفس 
نقؿ المكاد  الثقيؿ أك النقؿ الجماعي أك ة مركبة تابعة ألصناؼ الكزفػػػػالظركؼ بكاسط

( سنكات كبغرامة مف 05( إلى خمس )02الخطرة يعاقب السائؽ بالحبس مف سنتيف )
 . 14-01مف القانكف رقـ:  70 ـ، طبقا لنص دج  250.000دج إلى  100.000

دج  20.000( كبغرامة مف 02إلى سنتيف ) ( أشير06بالحػػػػبس مف ستة )يعاقب السائؽ ك 
فراط في الخطأ بسبب الكقكع في مخالفة اإل الجرحإرتكب جنحة  دج ، إذا 50.000إلى 

السرعة أك التجاكز الخطير أك عدـ إحتراـ األكلكية القانكنية أك عدـ اإلمتثاؿ إلشارات األمر 
ر مع ػػػػ، أك السيكع ػػػػر في اإلتجاه الممنػػػػرة أك السيػػػػاـ أك المناكرات الخطيػػػػؼ التػػػقك بالت

 أثناء أك ليال الطريؽ كسط أك إشارة إنارة بدكف مركبةال ؼيتكق أك سير الحمكلة الزائدة ، أك
 المحمكؿ لمياتؼ اليدكم استعماؿ، أك  اإلنارة العمكمية مف خاؿ مكاف في انتشار الضباب

 ريةػػػالبص ةػػػػػالسمعي زةػػػػاألجي ؿػػػػػتشغي، أك  ةػػػػالسياق اءػػػػأثن اإلذاعي التصنت اؿػػػػاستعم أك
 . 05-17مف القانكف رقـ:  71نص ـ ل ، طبقا اؽػػػػأثناء السي

كتطبؽ نفس العقكبة عمى سائؽ مركبة نقؿ البضائع التي يتجاكز كزنيا اإلجمالي المرخص 
كمغ أك مركبة نقؿ األشخاص  3.500اإلجمالي السائر المرخص بو  بو مع الحمكلة أك كزنيا

( مقاعد بما في ذلؾ مقعد السائؽ ، كالذم لـ يحتـر التدابير 09التي تشتمؿ عمى أكثر مف)
في حادث مركر نجـ عنو جنحة الجرح  كتسببالقانكنية المتعمقة بمدة السياقة كمدة الراحة 

  . انكفنفس القمكرر مف  71 ـطبقا لنص  الخطأ
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دج إلى  50.000( كبغرامة مف 03( إلى ثالثة سنكات )01كما يعاقب بالحبس مف سنة )
 تابعة مركبة بكاسطة نفس الظركؼ فيقتؿ خطأ جنحة كؿ سائؽ إرتكب ، دج  150.000

 . 02فقرة  71 ـ رةيالمكاد الخط أك الجماعي النقؿ أك الثقيؿ ألصناؼ الكزف
 100.000 مف كبغرامة سنكات( 05) خمس إلى( 02) سنتيف مف بالحبسالسائؽ  يعاقبك 

ذا كؿ سائؽ إرتكب جنحة القتؿ الخطأ كىك في حالة فرار ، دج 200.000 إلى دج  ترتب كا 
 سنكات( 03) ثالثة إلى( 01) سنة مف بالحبس فيعاقب الخطأ الجرحعف ىذه األخيرة جنحة 

 .03-09مف األمر  73 ـ، طبقا لنص  دج 150.000 إلى دج 50.000 مف كبغرامة
 (02) يفػسن إلى أشير( 06)ةػػػػست مف بالحبس فيعاقب رار:ـــجنحة الفالجزاءات المقررة ل-0

 عممو مف ـػػػػبالرغ كقؼ ػػػػيت ـػػػػل ؽػػػػسائ ؿػػػػدج ، ك 100.000 إلى دج 50.000 مف كبغرامة
 التػػػػاإلف حاكؿ ك ، يقكدىا التي المركبة بكاسطة كقكعو في تسبب أك حادث ، ارتكب قد بأنو
 . 03-09مف األمر  72ـا لنص ػػػػا ، طبقػػػػلي رضػػػػتع التي ةػالمدني أك الجزائية المسؤكلية فػم
  تدخل أعشاب أو مواد تأثير تحت أو سكر حالة في القيادةجنحة الجزاءات المقررة ل-0

( كبغرامة 02( أشير إلى سنتيف )06يعاقب بالحبس مف ستة ) :أصناف المخدرات ضمن
السائػػػػػؽ  يرافؽ أك مركبػػػػػة دج ، كؿ شخص يقػػػكد 100.000دج إلى  50.000مف 

 ضمف تدخؿ أك أعشاب مكاد تأثير تحت أك سكر في حالة مقابؿ بدكف أك بمقابؿ المتػػػػػدرب
 . 03-09مف األمر  74المخدرات ، ، طبقا لنص ـ 

  ذارـــإلن الـــاالمتث عدم و لمفحوص وعـالخض برفض ةـــالمتعمق جنحالجــزاءات المقــررة لم-0
( أشير إلى 06، يعاقب بالحبس مف ستة ) 03-09مف األمر  75طبقا لنص ـ  :التوقف
 مف الخضكع رفضدج ، عند  100.000دج إلى  50.000( كبغرامة مالية مف 02سنتيف )
، التي  البيكلكجية ك االستشفائية ك لمفحكص الطبية المتدرب لمسائؽ أك مرافؽ السائؽ طرؼ

 .  03-09مف األمر  19يقـك بيا ضباط أك أعكاف الشرطة القضائية طبقا لنص ـ 
 20.000 مف ةػػػكبغرام شيرا( 18) عشر ثمانية إلى أشير( 06) ستة مفكيعاقب بالحبس 

 كعػػػػض الخضػػػػرف أك ؼػػػػكقػػػالت ذارػػػػػػإلن اؿػاإلمتثض ػػػؽ رفػػػؿ سائكػػػػػػ،  دج 30.000 إلى دج
 فػػػػالمؤىمي كافػػػػػاألع رؼػػػػػػػط فػػػػػمػػػة بالمركبػػػػة ػػػكالمتعمق ياػػػػالمنصكص عمي اتػػػػػقيقػػػػػالتح ؿػػػػلك

مف األمر  76، طبقا لنص ـ  صفتيـ عمى ك الدالة الظاىرة الخارجية لمشارات فػػػك الحاممي
 .03-09رقـ: 



 

37 
 

( 02فيعاقب بالحبس مف شيريف ) : المركبة بحالة المتعمقة جنحالجزاءات المقررة لم -0
لمسير  كضعدج ، كؿ شخص  150.000دج إلى  50.000( كبغرامة مف 02إلى سنتيف )

 المركبة مع تتطابؽ ال تحمؿ كتابة أك تسجيؿ بمكحة ةمزكد مقطكرة ، أك محرؾ ذات مركبة
 . 03-09مف األمر رقـ:  77طبقا لنص ـ  مع مستعمميا أك

 سحبيا بعد المحددة في اآلجاؿ لممركبة الرمادية البطاقة رد عدـكيعاقب بنفس الغرامة عند 
 . مف نفس األمر 88 ـالسير حسب نص مف  نيائيا

مف األمر  85ا لنص ـ ػػػطبق، دج  150.000ى ػػػدج إل 50.000 فػػػة مػػػعاقب بغرامػػػيك 
ى ال تتسبب حمكلة ػػػػاإلحتياطات حت كامؿصاحب مركبة لـ يتخذ كؿ ،  03-09رقـ: 
و ػػػػو أك ممحقاتػػػػاـ كبتجييزاتػػػؽ العػػػير كبالطريػػػرر بالغػػػاؽ الضػػػو في إلحػػػكرتػػػو أك مقطػػسيارت

أك مركبتو معدة لنقؿ الحاكيات ،  05-17مف القانكف رقـ:  16 ـأك تشكؿ خطرا  عمييـ 
 و مف طرؼ المصالح المعنيةػػػأك غير مصادؽ عمية ػػػع الزاكيػػػاـ ترسيخ قطػػػزة بنظػػػكغير مجي

 . (1)16-04 رقـ: مكرر مف القانكف 16 ـ
 إلى دج 20.000 مف كبغرامة أشير (06( إلى ستة )02)شيريف مف الحبسكما يعاقب ب

 إما آلة تخصص أك جياز يستعمؿ أك كؿ شخص يحكز،  بإحداىما أك دج 50.000
 بحركة المتعمقة ك التنظيـ لمتشريع المخالفات لمعاينة أدكات تستخدـ كجكد عف لمكشؼ
 . 03-09مف األمر رقـ:  84 ـ، طبقا لنص  عرقمة تشغيميا أك المركر

إرتكب  سائؽكؿ ،  فػػػػالعقكبتي دلػػػػػبإح أك  دج 400 إلى دج 500 مف بغرامة يعاقبك 
 أنو غير،  07-95: رقـ األمر مف 190 ـص ػا لنػػػ، طبق مؤمنة غير بمركبة السير ةػجنح

 إلى دج 20.001 مف كيصبح يرفع الغرامة مبمغ فإف ، ؽ ع مكرر 467 ـ بتطبيؽ
 . دج 100.000

 
 
 
 

                                                           
  08/2001/ 19المؤرخ في:  14-01يعدؿ كيتمـ القانكف رقـ:  ، 2004/ 11/ 10المؤرخ في:  16-04قانكف رقـ:  -(1)

 . 2004، لسنة  72كالمتعمؽ بحركة المركر عبر الطرؽ كسالمتيا كأمنيا ، المنشكر في الجريدة الرسمية ، العدد 
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 (03) ثالثة مف بالحبس فيعاقب : ةـــالسياق ةـــبرخص المتعمقة جنحالجزاءات المقررة لم-0
 ـص ػػػا لنػػػدج ، طبق 5.000 ىػػػػػػإل 500 فػػػم ةػػػرامػػػكبغ  كاتػػػسن( 03) ةػػػػالثػػػػػث ىػػػإل رػػيػػأش 

مف تحصؿ أك حاكؿ الحصكؿ عمى رخصة السياقة أك عمى نسخة منيا كؿ ، (1)ؽ ع  223
  . 03-09مف األمر رقـ:  78عمييا في ـ تـ النص بكاسطة تصريح كاذب ىذه الجنحة 
دج إلى  20.000( كبغرامة مف 01( أشير إلى سنة )06كيعاقب السائؽ بالحبس مف ستة )

المركبة  لصنؼ الخاصة الرخصةعمى  الحصكؿ دكف مركبة قيادة، في حالة  دج 50.000
 . 05-17مف القانكف رقـ:  79، طبقا لنص ـ  المعنية
 ةػػػة السياقػػػى رخصػػػازة عمػػػة دكف الحيػػػادة مركبػػػؿ مف قاـ بقيػػػة كػػػػفس العقكبػػػب بنػػيعاقكمػػػا 
 جديدة رخصة استصدار أك منع الرخصة إلغاء أك تعميؽ تبميغ قرار رغـ القيادة في إستمرأك 

 تبميغ قرار رغـ الرخصة رد رفضأك الكثيقة  ىذه قيادتيا مثؿ ألجؿ يقتضي مركبة في قيادة
 81ك  80، طبقا لنص المادتيف  المكمفة لمسمطة التابع إلى العكف إلغائيا أك الرخصة تعميؽ

 . 03-09مف األمر رقـ: 
 :بممحقاتها أو العمومية بالمسالك الممحقة باألضرار المتعمقة جنحالجزاءات المقررة لم -0

دج  25.000( أشير كبغرامة مف 06( إلى ستة )02فيعاقب بالحبس مف شيريف )
مفتكح  مسمؾ عمى مميالت كضعمف  كؿدج  أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف ،  100.000

 . 03-09ر رقـ: ػػػمف األم 82 ـا لنص ػػػػ، طبق ترخيص بدكف ركرػػػالم ةػػػػلحرك
ال يمتثؿ لمقكاعد دج كؿ شخص  150.000دج إلى  50.000كما يعاقب بغرامة مف 

 سباؽة عمى كؿ شخص يشارؾ في ػؽ نفس العقكبػـ السباقات ، كتطبػالخاصة بتنظي
مف  87ذات محرؾ  الغير مرخص بيا في المسمؾ العمكمية ، طبقا لنص ـ  المركبات

 . 05-17القانكف رقـ: 
 رحاب عمى بأشغاؿ يقكـ شخص كؿ،  دج 30.000 إلى دج 20.000 بغرامة كيعاقب
 الرخصة ألحكاـ يمتثؿ لـ شخص كؿ ضد العقكبة نفس كتصدر ، ترخيص دكف الطريؽ
  . 03-09مف األمر رقـ:  90حصكلو عمييا ، طبقا لنص ـ  مف بالرغـ

                                                           
 156-66المعدؿ كالمتمـ لألمر رقـ:  04/02/2014المؤرخ في:  01-14مف القانكف رقـ:  223تنص المادة  -(1)
المتضمف قانكف العقكبات عمى:" كؿ مف تحصؿ بغير حؽ عمى إحدل الكثائؽ المبينة في  08/06/1966لمؤرخ في: ا

إلى ثالثة  ( أشير03أك شرع في الحصكؿ عمييا سكاء باإلدالء بإقرارات كاذبة يعاقب بالحبس مف ثالثة ) 222المادة 
 دج".  5.000إلى  500كبغرامة مف  ( سنكات 03)
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 فػػػػة مػػػػػاقب بغرامػػػػيع : بها المرخص السرعة بتجاوز المتعمقة جنحالجزاءات المقررة لم -0

بنسبة بيا  المرخص القانكنية السرعة تجاكزكؿ مف دج ،  50.000إلى  دج  10.000
لممركبات ذات محرؾ بمقطكرة   المعتمدة بمعاينتيا التجييزات قامت التيفما فكؽ ، ك  30%

أك دكف مقطكرة ، أك نصؼ مقطكرة في بعض مقاطع الطرؽ ، كلكؿ صنؼ مف أصناؼ 
، كالسرعة القانكنية المرخص بيا  05-17مف القانكف رقـ:  89المركبات ، طبقا لنص ـ 

 .381-04ـ ت  24ـ  كفؽحددت 
 05-17ييا في القانكف رقـ: لإلشارة فإنو في حالة العكد إلرتكاب المخالفات المنصكص عم

 تضاعؼ العقكبػػػػة .
 

 .ة ـــــاإلداري الجزاءاتالفرع الثاني : 
يككف  المعني بيذا كىك أساسية، بصفة ردعية طبيعة لو جزاء كأم اإلدارم الجزاء إف

 التي الجية ىك اإلدارم الجزاء يميز ما أىـ كلعؿ ،(1)ما مخالفة عمى عقكبة فرض مكضكعو
 صفة عميو يضفي ما - اإلدارة في متمثمة - قضائية غير جية عف يصدر أنو أم تصدره
، فالمشرع الجزائرم لـ يقر ىذه الجزاءات كنظاـ قانكني منفصؿ  (2)المنفرد اإلدارم القرار

كقائـ بذاتو ، حيث بإستقراء النصكص القانكنية المختمفة يمكف حصر ىذه الجزاءات في 
 إدارية مالية كأخرل شخصية غير مالية . جزاءات ىماصكرتيف 

تنصب الجزاءات اإلدارية المالية عمى الذمة المالية لممخالؼ  إدارية مالية: جزاءاتأوال: 
 كتعد مف أىـ الجزاءات اإلدارية التي تستعيف بيا اإلدارة لمكاجية خرؽ ،كليس عمى شخصو 

الجزافية ، كأىـ الجزاءات اإلدارية المالية شيكعا الغرامة المالية (3)بعض القكانيف كالتنظيمات 
 مف جية كالمصادرة اإلدارية مف جية أخرل .

 

                                                           
(1) - Georges dupuis , marie josé guedon, institution administratives, 2éme édition, Armand 
colin , collection U ,  1998  , p 396. 

 . 72، ص  2009،  2008شريؼ يكسؼ خاطر، القرار اإلدارم، الطبعة الثانية، دار النيضة العربية، القاىرة،   -(2)
القانكني لمعقكبة اإلدارية في الجزائر، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في الحقكؽ، تخصص قانكف ابتساـ قرفي، النظاـ  -(3)

 .20، ص 2013-2012إدارم، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ، جامعة قاصدم مرباح ، كرقمة ، الجزائر ، 
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 تعرؼ الغرامة اإلدارية في التشريعات الحديثة بأنيا عقكبة مالية إدارية  اإلدارية:الغرامة  -0
 ةػػػػالعام الخزينة إلى المختصة المصمحة درهػػػتق الماؿ مف مبمغ بدفع ؼػػػػالمخال زاـػػػػإل تتضمف

لمدكلة ، كذلؾ لتحقيؽ مصمحتيف ميمتيف ىما إصالح األشخاص المرتكبيف لمخالفات ضد 
النظاـ العاـ ككذا تحقيؽ إيرادات لصالح الخزينة العمكمية خاصة في الدكؿ التي تعاني 

 .(1)إقتصادياتيا شحا في المكارد
 جنائيا متابعتو مف بدال المخالؼ عمى اإلدارة تفرضو النقكد مف مبمغ كؿ كتعرؼ كذلؾ بأنيا

 قرار بمكجب إصداره يتـ النقكد مف مبمغ أنيا عمى تعريفيا يمكف كما ، المقترؼ الفعؿ عف
  الحاؿ ىك مثمما الجنائية لممالحقة تجنبا بأدائو المخالؼ يمتـز حيث ، المختصة السمطة مف

  . (2)في جرائـ المركر
 في أصمية كعقكبة اإلدارية الغرامة كتقرر المضمكف ىذا عمى تنص التشريعات بعض فإ

 التشريع غرار عمى ، المقارنة التشريعات معظـ بو تأخذ التكجو كىذا ، كالمخالفات الجنح
 .كالجزائرم األردني التشريع ككذا كالفرنسي اإليطالي كالتشريع األلماني

ات مف الدرجة ػػػي المخالفػػػػب مرتكبػػػيعاق،  05-17كف رقـ: ػػػمف القان 66 ـص ػػا لنػػػفطبق
 دج ، كالمخالفات مف الدرجة الثانية بغرامة جزافية تحدد  2000األكلى بغرامة جزافية تحدد بػ 

دج كالمخالفات مف  3000بػ بغرامة جزافية دج ، كالمخالفات مف الدرجة الثالثة  2500بػ 
 ةػػػعند مخالفرة ػػػػي ىذه األخيػػػػفغير أنو  ، دج  5000بػ ة جزافية تحدد ػػػبغرامالدرجة الرابعة 

يعاقب ة لممعايير المقبكلة ، ػػػػػرؾ غير مطابقػػػػػات ذات محػػػػاـ المتعمقة بكزف المركبػػػػػاألحك 
كمغ مف الحمكلة الزائدة في مركبات يقؿ كزنيا  250دج لكؿ  5000بغرامة جزافية مف 

طف ، كعند مخالفة األحكاـ المتعمقة بالحمكلة  3.5اإلجمالي المرخص بو مع الحمكلة 

                                                           
ة العربية ، ػػػػػػة ، دار النيضػػػػػػارنػػػػة مقػػػػػا ، دراسػػػػػكبدائمي دةػػػػرة المػػػػة قصيػػػة لمحريػػػػات السالبػػػأيمف رمضاف الزيني ، العقكب -(1)

 . 405، ص  2003القاىرة ، 
ة )دراسة فقيية قضائية مقارنة( ، دكف طبعة ، دار الجامعة ػػػػات اإلداريػػػػػػػػة لمعقكبػػػػة العامػػػػمحمد سعد فكدة ، النظري -(2)

 . 120كف تاريخ نشر ، صالجديدة ، األسكندرية ، مصر ، د
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كمغ مف الحمكلة الزائدة  200دج لكؿ  5000القصكل لكؿ محكر يعاقب بغرامة جزافية مف 
 .في كؿ محكر 

ظافت ابؿػػػمق بغير صاحبو مف معيف ماؿ ةػػممكي نزع ىيو ة :ــــــدرة اإلدارياـــــالمص-0  وػػػػكا 
 دػػتع أنيا كما معيف، ماؿ ىػػػػعم ترد كعينية ةػػػػمالي عقكبة المصادرة دػػكتع، (1)ممؾ الدكلة إلى
التدبير  خصائص ليا تككف كعندئذ كجكبا أحيانا بيا الحكـ يككف تكميمية عقكبة غالبا

 .(2)العقكبة خصائص ليا كتككف جكازيا بيا الحكـ يككف أخرل كأحيانا االحترازم
فيمكف مصادرة المركبة المزكدة بمكحة تسجيؿ أك تحمؿ كتابة ال تتطابؽ مع المركبة أك مع 

، كما تتـ مصادرة الجياز أك اآللة التي تكشؼ أك تعرقؿ تشغيؿ أدكات معاينة  مستعمميا
 .  03-09مف األمر رقـ:  84ك  77طبقا لنص المادتيف  المخالفات
 مف شدة أكثر المالية غير اإلدارية الجزاءات تعتبر:  مالية غير إدارية جزاءاتثانيا: 

المالية نظرا لمساسيا بشخص المخالؼ أكثر مف مساسيا بذمتو المالية ، حيث  العقكبات
 ؼ التشريعات عمى ػػكاإلمتيازات ، لذا حرصت مختمض الحقكؽ ػػػاف مف بعػػػالحرميترتب عمييا 

 ، كىي عقكبات (3)تقييد سمطة اإلدارة بفرضيا ، كذلؾ بيدؼ إحتراـ حقكؽ األفػػػػػراد كحرياتيـ
  ينص التي الحاالت عدا فيما ، أصمية عقكبة عف مستقمة بيا الحكـ يجكز التكميمية  بحيث 

، كىذه الجزاءات إما أف تككف  (4)إختيارية أك إجبارية إما كىي ، صراحة القانكفعمييا 
 متعمقة برخصة السياقة فيمكف اإلحتفاظ بيا أك تعميقيا أك إلغائيا أك متعمقة بالمركبة فيمكف

 تكقيفيا أك كضعيا في المحشر .
 ا يمي :ػػػػؿ فيمػػػػػػتتمثو المتعمقة برخصة السياقة: الجزاءات -0
 و ػػػػت طبيعتو تكقعػػزاء ، أيا كانػػػص جػػػػاظ بالتراخيػػػاإلحتفيعد اظ برخصة السياقة :ـــاإلحتف - أ

                                                           
 . 314، ص  2008/2009أحسف بكسقيعة، المنازعات الجمركية الطبعة الثالثة، دار ىكمة، الجزائر،   -(1)
 .791، ص  شرح قانكف العقكباتمحمكد نجيب حسني،   -(2)
في العمـك القانكنية ،  ميدم عقكف، الرقابة القضائية عمى مشركعية الجزاءات الخاصة ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير -(3)

 . 250، ص  2014-2013كمية العمـك اإلقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
" العقكبات التكميمية ىي تمؾ التي ال يجكز الحكـ بيا مستقمة عف عقكبة  مف قانكف العقكبات 02فقرة  04المادة تنص  -(4)

 . التي ينص عمييا القانكف صراحة ، كىي إما إجبارية أك إختيارية " أصمية ، فيما عدا الحاالت 
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السمطة القضائية أك اإلدارة عمى كؿ مف يمارس النشاط الذم خكلو ىذا الترخيص عمى نحك 
كقد يمثؿ اإلحتفاظ بالتراخيص في إلغاء ممارسة الحؽ بصفة مخالؼ لمقكانيف كالتنظيمات 

كيجد اإلحتفاظ برخصة السياقة في حاالت محددة ، (1)ةنيائية أك كقؼ ممارستو لمدة مؤقت
، كقانكف المركر يعد مف أكثر القكانيف التي تبيح لإلدارة إستعماؿ سمطتيا في (2)بنص القانكف

مجاؿ اإلحتفاظ برخصة السياقة في مكاجية األفراد الذيف ال يحترمكف قكاعد المركر ، التي 
 92 ـحيث نصت ، (3)كسالمة مستعممي الطرؽ العمكميةظ عمى أمف ػػػػػيا أف تحافػػػػػمف شأن
اب جنح يعاينيا قانكنا األعكاف ػػػػػة إرتكػػػػفي حالعمى أنو "  15-17القانكف رقـ: مف 

أعاله ، يجب  86ك  85ك  84ك  79ك  77المؤىمكف ، بإستثناء الجنح المذككرة في المكاد 
التحفظ ، طبقا لإلجراءات المنصكص أف تككف رخصة السياقة مكضكع إحتفاظ عمى سبيؿ 

عمى أنو كف ػػػػمف نفس القانمكرر  92 ـا نصت ػػػػػػكم " ، و ػػػػكؿ بػػػػػع المعمػػػػا في التشريػػػػعميي
" عندما يرتكب حائز رخصة السياقة األجنبية أية مخالفة منصكص عمييا في القسـ األكؿ 

 يد الغرامة الجزافية " . بيا إلى غاية تسد اإلحتفاظمف ىذا الفصؿ ، يتـ 
لغاءها : - ب  يا ػػػػػاؿ عميػػػػا يحػػػيمكف لمجية القضائية المختصة عندم تعميق رخصة السياقة وا 

محضر إثبات إحدل المخالفات المبينة في القسـ الثاني مف ىذا الفصؿ ، باإلضافة إلى 
 العقكبات الجزائية األخرل ، القياـ بتعميؽ رخصة السياقة كما يأتي :

( سنكات ، بالنسبة لمجنح المنصكص عمييا في المكاد 04( إلى أربع )02لمدة سنتيف ) -
 . 73مكرر ك  71ك  71ك  70مكرر ك  69ك  69ك  68ك 67
 76ك  75ك  74ك  72ح المنصكص عمييا في المكاد ػػػة لمجنػػػ( بالنسب01ة )ػػػدة سنػػلم -
 . 89ك  02فقرة  87ك  86ك 85ك 84ك  79ك  77ك 

                                                           
أيمف مصطفى محمد ، النظرية العامة لقانكف العقكبات اإلدارم ، دار الجامعة الجديدة لمنشر ، دكف طبعة ،  -(1)

 . 246، ص  2008األسكندرية  مصر ، 
 . 25ميدم عقكف ، مرجع سابؽ ، ص  -(2)
 . 33رجع سابؽ ، صإبتساـ قرفي ، م -(3)
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في حالة العكد ، تقـك الجية القضائية المختصة بإلغاء رخصة السياقة ، غير أنو يمكف ك 
( سنكات ، إذا 05لممعني أف يمتمس الحصكؿ عمى رخصة سياقة جديدة بعد أجؿ خمس )

مف  98، طبقا لنص ـ  لـ يكف قد حكـ عميو بالمنع مف الحصكؿ عمى رخصة سياقة 
 . 05-17القانكف رقـ: 
عمى أنو في حالة إرتكاب صاحب رخصة السياقة ، مف نفس القانكف  99 ـكما نصت 

اإلختبارية المخالفات كالجنح المنصكص عمييا ، تصدر الجية القضائية المختصة قرار 
يمكف ليذا  ، كفي ىذه الحالة الباإلضافة إلى العقكبات الجزائية إلغاء رخصة السياقة 

( شيرا 18الؿ أجؿ مدتو ثمانية عشر )األخير طمب الحصكؿ عمى رخصة سياقة جديدة خ
 .إبتداءا مف تاريخ صدكر قرار اإللغاء

كيمنػػػع كؿ شخػػػػص يقكد مركبػػػػػة دكف أف يككف حائز لرخصة سياقة صالحة لصنؼ 
المعنية ، مف طمب الحصكؿ عمى رخصة السياقة لألصناؼ األخرل ، كال يسرم  المركبػػػػة

عمى رخصػػػػػة السياقػػػػة إال بعد تنفيذ العقكبة كىك مانصت مفعػػػػكؿ منع طمب الحصػػػػػكؿ 
 . 05-17مف القانكف  79عميو ـ 

مف قانكف  62اط كذلؾ حسب نص ـ ػػػػػة بالنقػػػػاـ الرخصػػػػػرم نظػػػػرع الجزائػػػػا أنتيج المشػػػػكم
ـ سحب ػػػػػركر فيتػػػػة المػػػػالفات لحركػػػػدل المخػػػحؽ إػػػدما يرتكب السائػػػػ، فعن 05-17ـ: ػػػػرق

 5ك  1بإستثناء المذككرة في المطات )ى ػػػنقطة كاحدة بالنسبة لممخالفات مف الدرجة األكل
( نقاط 04( بالنسبة لممخالفات مف الدرجة الثانية ، كأربع )02( ، كيتـ سحب نقطتيف )7ك

( نقاط بالنسبة لممخالفات مف الدرجة 06، كستة ) بالنسبة لممخالفات مف الدرجة الثالثة
 78كرة في المكاد ػػػالمذك اء تمؾػػػة لمجنح بإستثنػػػاط بالنسبػػػ( نق10رة )ػػػالرابعة ، كما يتـ عش

 . 90ك  88الفقرة األكلى ك 87ك  82ك  81ك  80ك 
تمقائيا بعد أجؿ  كفي حالة عدـ دفع الغرامة الجزافية المتعمقة بالمخالفات يتـ سحب نقطتيف

 مكرر. 62( يـك ، إبتداءا مف تاريخ معاينة المخالفة ، حسب نص ـ 45خمسة كأربعكف )
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كيتـ إسترجاع النقاط مف حائز رخصة السياقة بعد دفع الغرامات المرتبطة بالمخالفات 
مدة محددة أك بعد تككيف إذا لـ يرتكب المعني أية مخالفة أخرل خالؿ   حالةالمرتكبة في 

 . 4ررػػػمك 62و حسب نص ـ ػػػى نفقتػػػعم
كبعد نفاذ كؿ النقاط تصبح رخصة السياقة غير صالحة تمقائيا كيتعيف عمى المعني إعادة 

 رخصة سياقتو إلى المصالح المؤىمة التابعة لمكزارة المكمفة بالداخمية .
رخصتو إلى المصالح ر ، إبتداء مف تاريخ إعادة ػػػػػ( أشي06ة )ػػػػػاء أجؿ ستػػػػػػكبعد إنتي

ع لمفترة ػػػػػدة تخضػػػػة سياقة جديػػػػكؿ عمى رخصػػػػػف لممعني طمب الحصػػػػػالمؤىمة يمك
اإلختبارية ، كيرفع ىذا األجؿ إلى سنة في حالة ما إذا كانت رخصتو محؿ عدـ الصالحية 

ي أف ( سنكات ، كفي جميع الحاالت المذككرة ال يمكف لممعن05مرتيف خال فترة خمس )
 62يطمب الحصكؿ عمى رخصة سياقة جديدة إذا كاف محؿ منع ، كذلؾ طبقا لنص ـ

 . 05-17مف قانكف رقـ:  6مكرر
 كتتمثؿ فيما يمي :: الجزاءات المتعمقة بالمركبة  -0
  د بو ػػػؼ كيقصػػػكـ التكقيػػمفي 381-04ـ ت  287ـ لقد حددت : ات ـــــف المركبــــــوقيـت - أ

إرتكابػػػػو مخالفػػػػة منصكص عمييا السػػػػائػػػػػؽ بصفػػػػة كقػػػػػػائيػػػػة في حالػػػػػة  إجبػػػػػػػار بوكيقػػصػػػد 
مف ىذا المرسـك ، عمػػػػػػى تػػػػرؾ المػػػػػػركبػػػػة فػػػػي عيػػػػف المكػػػػػاف أك قرب مكاف  291في ـ 

 .إثبػػػػػػات المخالفػػػة مع اإلمتثاؿ لمقكاعد المتعمقة بالتكقؼ 
  الغرض ليذا المؤىمكف ياػػػضباط أك ةػػػالقضائي الشرطة كافػػػػأع بالتكقيؼ يأمر أف فػػكيمك
 حسب كذلؾ 289 ـ في عمييا المنصكص المخالفات إحدل إنياء ضركرة يالحظكف عندما
 . 318-04 ت ـ 288 ـ نص
إتخاذ إجراء التكقيؼ عندما يككف السائؽ عمى متف مركبتو سكاء كانت في حالة  يمكفكما 

كتسميـ نسخة منيا مقابؿ سحب بطاقة ترقيـ  (1)فيتـ تحرير إستمارة التكقؼكقكؼ ،  سير أك
المركبة ، كتحرير محضر المخالفة إف كجدت ثـ دعكتو إلى كضع المركبة طبقا لقكاعد 

                                                           
 ( .01ممحؽ ) -(1)
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، كيمكف لممكظفيف كاألعكاف المؤىميف إلصدار أمر بالتكقيؼ أف يتخذكا أم إجراء (1)التكقؼ
ؽ ػػػػػذم يعينكنو بدال مف اإلستعانة بسائاف الػػػػؼ عاد في المكػػػػػة تكقيػػػػػػلكضع المركبة في حال

كمثاال عف ذلؾ عندما يفترض أف السائؽ في  ، 380-04ـ ت  290ـ  قا لنصػػػطب كؼء
حالة سكر ، كما يمكف تكقيؼ المركبة عندما يككف السائؽ غير متكاجد بالقرب مف مكاف 
كقكؼ المركبة عف طريؽ التكقيؼ المادم لممركبات ، كذلؾ بإستعماؿ كسائؿ مكانيكية 

 .(2)لتكقيؼ لمسياراتكعممية تسبؽ كضعيا المحتمؿ في المحشر كالتي تتمثؿ عادة في ممقط ا
ذكر ف ػػالمرسـك عف الحاالت التي تستكجب تكقيؼ المركبة كيمكنفس مف  289 ـكنصت 

 ؽ عالمات التعب الكاضحة  ػػػػدك عمى السائػدما تبػػر ، عنػالسياقة في حالة سك مثؿ بعض منيا
المكابح ، إنعداـ أجيزة كلة الزائدة ، الحالة السيئة لألطر المطاطية ، خمؿ في ػػػػفي حالة الحم

 ة ػػػكلمة ، كزف الحػػػاز مف المركبػػػاإلشارة ، إنعداـ رخصة النقؿ اإلستثنائية ، إنبعاث دخاف الغ
أك شكميا يشكؿ خطر عمى مستعممي الطريؽ ، سير المركبة مخالؼ لألحكاـ التنظيمية 

 المتعمقة بنقؿ المكاد الخطرة .
لمركبات التي تشارؾ في عمميات الحفاظ عمى النظاـ غير أنو ال يطبؽ ىذا اإلجراء عمى ا

العاـ كعمى المركبات العسكرية ، كال يعرقؿ ىذا اإلجراء الحجز الذم تأمر بو السمطات 
 . 380-04ـ ت  286القضائية المختصة ، حسب نص ـ 

ف العكف الذم أمر بو إذا كاف حاضرا عند إنتياء المخالفة ػػػراء التكقيؼ كؿ مػػػع إجػػػكيرف
، فكر إثبات السائؽ إنتياء المخالفة ، كفي ىذه ككذلؾ ضابط الشرطة القضائية المعني 

الحالة يعيد ضابط الشرطة القضائية البطاقة الرمادية لمسائؽ كيبمغ السمطات المختصة 
 .مؿ مالحظة إنياء اإلجراء المعنية بالمحضر ، نسخة مف إستمارة التكقيؼ تح

 يمكف ، ساعة(  48)  كأربعيف ثماف أجؿ في المخالفة انتياء المركبة سائؽ يثبت لـ إذا
 بكؿ حينئذ كيرفؽ المحشر، في الكضع إلى التكقيؼ يحكؿ أف ، القضائية الشرطة لضابط

                                                           
محمد السعيد كمكش ، تكقيؼ المركبات ككضعيا في المحشر طبقا لمقانكف كالكاقع العممي ، كزارة الداخمية ، المدرسة  -(1)

 . 3، الجزائر ، ص 2007العميا لمشرطة ، الدفعة األكلى ، 
 .04محمد السعيد كمكش ، مرجع سابؽ ، ص -(2)
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 296 ـ في المذككرة لمسمطات اػػػيسممي التي  شرػػالمح في الكضع راءػػإج نسخ مف نسخة
 .ؼػػػػالتكقي ستمارةإ ألصؿ ةػػػمطابق صكرة أك نسخة
 في تسببت التي المخالفة نتياءإ بمجرد المركبة تسير أف يمكػػػف ، الحػػػاالت جميع كفي

 ظؿ في ، اإلجراء إلنياء المعنيػػػػة السمطة إقامػػػػػة كمقر التكقيػػػػؼ مكػػػػاف بيف ما التكقيؼ
 .380-04 ـ ت 297 ـ نص حسب ، لمسائؽ المسممة التكقيؼ ستمارةإ مف نسخة

كبعد أف يصبح ، كما أنو ال يجكز اإلستمرار في التكقيؼ بعد زكاؿ الظركؼ المسببة لو 
 290السائؽ أك المركبة ال يمثالف أم خطر عمى مستعممي الطريؽ اآلخريف طبقا لنص ـ 

 . 381-04ـ ت  02فقرة 
 المركبة، كيقصد بو حجز  381-04ـ ت  298لقد عرفتو ـ   فــــي المــــحشر :الوضع  - ب

في مكاف تعينو السمطة المختصة عمى نفقة مالكيا ، كيعد ذلؾ بمثابة نقؿ المركبة إلى ىذا 
المكاف ، حيث يمكف نقؿ المركبة مف مكاف تكقفيا إلى مكاف الكضع في المحشر مف مالؾ 

رفضو القياـ بذلؾ يتـ نقؿ المركبة بكسائؿ أخرل كتككف عمى نفقة  المركبة أك سائقيا ، كعند
مالؾ المركبة ، كفي حالة غياب السائؽ يتـ نقؿ المركبة مف طرؼ رجاؿ الشرطة المرتديف 
البذلة كأعكاف الدرؾ الكطني المؤىميف قانكنا إلثبات المخالفات الخاصة بالسالمة المركرية في 

ص إقميميا  ػػػة القضائية المختػػػمى أمر يصدره ضابط الشرطالطريؽ بمحاضر ، كذلؾ بناء ع
كيتـ ذلؾ بحضكرىـ كبإستعماؿ كسائؿ غير كسائؿ الدفع الذاتية التي ال تتكفر عمييا المركبة 

 ، كتككف دائما النفقات عمى عاتؽ المالؾ . 381-04مف ـ ت  305كذلؾ حسب نص ـ 
 المركبة ؽػػػػػسائ تػػػػػيثب لـ إذا ة :ػػػػػػع في المحشر في الحاالت التاليػػػػػكيككف األمر بالكض

 ةػػالمتعمق اـػلألحك مخالفات ابػرتكإ ، أك ةػساع( 48)كفػػأربع ك ثماف أجؿ في المخالفة انتياء
( 3 ك 1 الفقرة) 86 ك 66 المادتيف في عمييا منصكص ىك كما ، المركبات ؼػبتكق
 التكقؼ األعكاف بإنياء أكامر تنفيذ يرفض أك غائب السائؽ يككف عندما،  المرسـك ىذا مف
 المخالفة  مرتكب تقديـ عدـ، أك  381-04ـ ت  300طبقا لنص ـ  القانكني غير
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طبقا  الكطني التراب عممو في أك إقامتو محؿ إثبات عميو تعذر إذا قانكنا المقررة لمضمانات
 . 14-01مف القانكف رقـ:  117لنص ـ 

يمكف لمشخص المخالؼ أف يطعف في قرار كضع المركبة في المحشر أماـ ككيؿ الجميكرية 
الذم كقعت المخالفة في دائرة إختصاصو ، كيمكف لككيؿ الجميكرية أف يؤكد اإلجراء المتخذ 

 مف نفس القانكف .  122( أياـ طبقا لنص ـ 05أك يمغيو في أجؿ أقصاه خمسة )
ير أف إجراء الكضع في المحشر ال يطبؽ عمى المركبات التي تشارؾ في عمميات حفظ غ

النظاـ العاـ ، كعمى المركبات العسكرية ، كال يعرقؿ ىذا اإلجراء إجراءات الحجز الذم تأمر 
ذا كاف مالؾ المركبة الذم  286بو السمطات القضائية المختصة ـ  مف نفس المرسـك ، كا 

في المحشر ، يسكف أك يقيـ في دائرة إختصاص ضابط الشرطة عكقب بكضع مركبتو 
يذا األخير أف يقرر بأف تككف المركبة تحت حراسة لالقضائية الذم إتخذ اإلجراء ، يمكف 

 .381-04ـ ت  308مالكيا ، كتسحب في ىذه الحالة بطاقة الترقيـ حسب نص ـ 
 ينتمي التي السمطة تككف لسمطة عمكمية، تابع أك عمكمي مكاف في المحشر في الكضع يتـ
 ةػػػالكالي أك ةػػػػلمدكل اػػػممك األرضية ةػػػالمساح ك ؿػػػالمح كاف ي إذاػػػالكالإما  :ىي المحشر إلييا
 .وػػػالتصرؼ في تممؾ ةػػػػالكالي أك الدكلة انتػػػك إذا أك
 الكطني الدرؾ مف ةػػػالقضائي الشرطة طػػػضاب تخذهإ دػػػػػق حشرػػػالم في الكضع قػػػرار افػػػك إذا
 .الكطني األمف أك
 تممؾ أك لمبمدية ممكا األرضية المساحة أك المحؿ كاف إذا ، البمدم الشعبي المجمس رئيس أك

 التابع القضائية الشرطة ضابط المحشر في كضعيا قد التي المركبات عدا ما ، فيو التصرؼ
 .األمف لمصالح

 . 381-04ـ ت  301طبقا لنص ـ  اػػػعميي اػػػحارس المحشر اػػػإليي ينتمي التي السمطة تعيف
( أياـ ، غير أنو 10ال يمكف أف تتجاكز مدة الكضع في المحشر في جميع الحاالت عشرة )

يقدـ مالؾ يمكف أف تمدد بالنسبة لممركبات التي تتطمب أشغاال تعتبر ضركرية ، إلى أف 
. مف نفس المرسـك 299حسب نص ـ  المركبة فاتكرة تثبت تنفيذ األشغاؿ المأمكر بيا
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بعد إنياء إجراء الكضع بالمحشر بإنتياء المدة المقررة لذلؾ ، تقـك السمطة المؤىمة بإرجاع 
، كعند دفع (1)بطاقة الترقيـ إذا تـ سحبيا كتسمـ رخصة نيائية لمخركج مف المحشر

، كال يجكز أف تسحب  381-04ـ ت  311حسب نص ـ  تسترجع المركبةالمصاريؼ 
 ـ ػػػة إال مف قبؿ مصمحيف يكمفيػػػركط العاديػػر حسب الشػػالمركبات التي ال تسمح حالتيا بالسي

أصحاب المركبات بالقياـ بالتصميحات الضركرية ، كفي حالة حصكؿ إختالؼ عمى حالة 
ذا ثبت أف المػػػحددىا التنظيػػشركط التي يتعييف خبير حسب الة يتـ ػػػالمركب  ركبة ليست ػػػـ ، كا 

السير حسب الشركط العادية لألمف ، يحدد التصميحات الكاجب القياـ بيا قبؿ  قادرة عمى
، كما تعتبر المركبات المتكاجدة في المحشر  14-01مف القانكف  124ـ  لصاحبيا تسميميا

يكما إبتداءا مف تاريخ إشعار صاحب المركبة بكجكب ( 60ميجكرة بعد إنقضاء أجؿ ستكف )
ذا تعذر التعرؼ عمى صاحب المركبة يبم  ة القضائية المختصةػػؼ إلى الجيػػػغ الممػػػتسميميا كا 

، كيمكف لمسمطة التي يخضع ليا المحشر أف ترخص بخركج مف نفس القانكف  125ـ 
ي ػػة فػػػات الالزمػػػاـ بالتصميحػػػالؾ مف القيػػػلمف اػػػر قصد تمكيػػحشػػػا مف المػػػػة مؤقتػػػالمركب

 ذ األشغاؿػػػكرة تثبت تنفيػػػة فاتػػػالؾ المركبػػا ، كيجب عمى المصمح أف يسمـ مػػػػمؤسسة يختارى
فقرة  309ـ  التي تعتبر ضركرية قبؿ إرجاع المركبة إلى مالكيا  381-04ـ ت  310ـ 
 مف نفس المرسـك . 02

                                                           
 (03ممحؽ ) - (1)
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 يـــب الثانــالمطم
 المدنية المسؤولية عن المترتب الجزاء

 
 المدنية تعبر عف مجمكعة مف القكاعد القانكنية التي تطبؽ عمى مسبب الضرر المسؤكلية   

كالمسؤكلية الناتجة ،  (1)كتمزمو بالتعكيض عمى الضرر الذم أصاب الغير نتيجة فعمو الضار
عف حكادث المركر تعتبر مف أىـ تطبيقات المسؤكلية المدنية ، كبسبب تزايد حكادث 

شأ المشرع الجزائرم نظاـ خاص بيذه المسؤكلية يقـك عمى فكرة أنالسيارات كتفاقـ أضرارىا ، 
 أساسيا الضرر ، كمفاده منح تعكيض لمضحية كتقييمو ، كفقا لحالة الضرر التي لحقت بو 

بإلزامية المتعمؽ  (3)31-88دؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ: المع (2)15-74: كذلؾ كفؽ األمر رقـ
 عمى األضرار .التأميف عمى السيارات كنظاـ التعكيض 

الحصكؿ عمى التعكيض  كالثاني  إجراءاتاألكؿ  المطمػػػب في فرعيف:ة ىذا ػػػكسكؼ يتـ دراس
 تقدير التعكيض .

 
 إجراءات الحصول عمى التعويض .الفرع األول : 

يو أثر جزائي يتمثؿ مكؿ حادث مركر تسبب في أضرار جسمانية أك مادية لمغير ، يترتب ع
في معاقبة المسؤكؿ عف الحادث جزائيا سكاء بالحبس أك بالغرامة أك سحب أك إلغاء رخصة 

 االت ػػػػايا كذكم الحقكؽ في حػػػػاس بمصمحة الضحػػػكأثر مدني الذم يتمثؿ في المسالسياقة ، 
 
 

                                                           
 . 8ـ ، ص 1997 -ىػ 1418ندل البدكم النجار ، أحكاـ المسؤكلية ، طرابمس ، المؤسسة الحديثة لمكتاب ،  -(1)
، المتعمؽ بإلزامية التأميف عمى السيارات كبنظاـ التعكيض عمى   30/01/1974المؤرخ في:  15-74مر رقـ: أ -(2)

 . 1974، لسنة  15حكادث المركر ، المنشكر في ج ر ، العدد 
، المتعمؽ بإلزامية التأميف عمى  74/15، المعدؿ كالمتمـ لألمر  19/07/1988، المؤرخ في:  31-88قانكف رقـ:  -(3)

 . 1988، لسنة  29السيارات كبنظاـ التعكيض عمى حكادث المركر ، المنشكر في ج ر ، العدد 



 

50 
 

 عف عميو الحصكؿ لممعنييف يجكزف،  (1)اإلصابة البدنية أك الكفاة في التعكيض عما أصابيـ
 .(2)المدني أك الجزائي لمقضاء المجكء فميـ الا  ك  الكدية، التسكية طريؽ
  الحقكؽ ذكم أك المضركر بيف اػم اؽػإتف عف ارةػعبىي ك  :)المصالحة(ة ـة الوديـالتسوي -أوال

 جراء بو الالحؽ الضرر عف الضحية بتعكيض األخير ىذا بمكجبو يمتـز  حيث ، كالمؤمف
 أحاطيا بحيث المركر حكادث ضحايا لتعكيض ىاـ إجراء كىي ، كدية بصفة المركر حادث
 . الضمانات مف كجممة خاصة بأحكاـ المشرع

ختيارية التأميف لشركة إجبارية تعتبر الكدية المصالحة إف  ىي التاميف فشركات ، لمضحايا كا 
 08 ـلنص  طبقا تمقائيا المدنية االطراؼ عمى المستحقة التعكيض مبالغ قتراحإب تبادر التي
ة ػػػػػكما يمكف لضحايا حكادث المركر تقديـ طمب التعكيض لشرك ، 15-74 األمر مف

مف القانكف  16نصت عميو ـ  كىك ما، ة مؤمف عمييا ػػػػانت المركبػػػػالتأميف بالتراضي إذا ك
 . 31-88رقـ: 

جسمانية يجب أف يككف مكضكع تحقيؽ ، يقـك بو ضابط  كؿ حادث مركر تسبب في أضرار
الشرطة أك أعكاف الشرطة أك أعكاف األمف العمكمي أك كؿ شخص آخر يؤىمو القانكف لذلؾ 

 فأ بالتحقيؽ قامت التي السمطة عمى يجبك  ،  (3)35-80 المرسـك مف 04 ـ نصتل طبقا
 كفي المعنية التاميف شركات الى ياـأ 10 تتجاكز ال ميمة خالؿ المحضر مف نسخة ترسؿ
 الصندكؽ الى المحضر يرسؿ عميو مؤمف غير كأ مجيكؿ قبؿ مف الحادث رتكابإ حالة

. الطبية الشيادات بكؿ مكافاتو الضحية مف يطمب اف لممؤمف يجكز ك بالتعكيضات الخاص

                                                           
مركر في الجزائر ، مذكرة لنيؿ إجازة المعيد زرقط سفياف ، نظاـ تعكيض األضرار الجسمانية الناشئة عف حكادث ال -(1)

 .22، ص 2004 – 2001الكطني لمقضاء ، الدفعة الثانية عشر ، 
 . 1، ص 1995، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  2، ط 1إبراىيـ أبك النجا، التأميف في القانكف الجزائرم ، ج -(2)
تضمف تحديد شركط التطبيؽ الخاصة بإجراءات التحقيؽ في ، ي 16/02/1980المؤرخ في:  35-80 :مرسـك رقـ -(3)

المتعمؽ بإلزامية التأميف  01/1974/ 30المؤرخ في:  15-74مف األمر رقـ  19األضرار كمعاينتيا، التي تتعمؽ بالمادة 
 . 1980، لسنة  08عمى السيارات كبنظاـ التعكيض عف األضرار ، المنشكر في ج ر ، عدد 
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 ـػػػػػػػػتقدي ياػػػػػػػعمي فػػػػػيتعي يػػػػػػػاإلبتدائ ؽػػػػػػالتحقي مف ةػػػػػػػنسخ التأميف ةػػػػػشرك يػػػػػػػتمق فبمجرد
 بالقانكف الممحؽ الجدكؿ في محدد ىك لما طبقا التعكيض مف يديفػػػػػػلممستف الكفاء عرض
 15-74 األمر مف 15 ك 14 المادتيف في عمييا المنصكص االتػػػػػالح مراعاة مع 88-31

 تبقى التي السائؽ اءػػػػأخط تجسد التي (1)34-80 يػػػػػالتطبيق المرسـك مف 5 ك 3 كالمادتيف
 اؽػػػػػػػإلح ةػػػػػػإمكاني كمدل الحادث في السائؽ ةػػػمسؤكلي دػػػػػتحدي في يػػػػلمقاض التقديرية السمطة
 المقترحة التعكيضات ترضييـ لـ إف القضاء إلى المجكء لمضحايا يمكف ك ؽػػػػػػػلمسائ أػػػػالخط
 .التأميف ةػػػػػػشرك رؼػػػػػػط مف
 التي القانكنية الضمانات إحدل القضاء إلى المجكء ؿػػػيمث:  ةــــــالقضائي ةــــالتسوي: ثانيا
 تمكيف في الكدية التسكية أسمكب فشؿ حالة في المركر حكادث لضحايا القانكف يكفميا
 بالتعكيضات ةػػػالمطالب وػػػيمكن بحيث ،(2)التعكيض في وػػػحق عمى وػػػحصكل مف ركرػػػالمض
 كلػػػدع رفع في ؽػػػالح وػػػل اػػػكم ، الجزائي القاضي اـػػػػأم بو ةػػػالالحق رارػػػاألض عف ةػػػػالمدني

 . المدني يػػالقاض اـػػأم
  ادث مػػػركرم جسماني يقػػػػـكػػػكع حػرد كقػػػػػػبمج :الجزائي القاضي امام التعويض جراءاتإ-0

 في الطرؽ بالتحقيؽ في المركر بسالمة الخاصة المخالفات لمعاينة المؤىمكف األعكاف
ثبات مدل األضرار  كتحرير محضر الحادث يحدد فيو ظركؼ الحادث كأسبابو الحقيقية كا 

مكاف الحادث كىكية كؿ مف السائؽ كالضحية أك الضحايا كالكضعية القانكنية  كما يتضمف
مف المرسـك التطبيقي  03،  02 ، 01لمسيارة كالمسؤكؿ المدني ، كذلؾ بمقتضى المكاد 

، كيرسؿ أصؿ ىذا المحضر كنسخة مصادؽ عنو مع جميع البيانات كالكثائؽ  80-35
( أياـ إبتداءا مف تاريخ 10تتجاكز عشرة ) الثبكتية كخاصة خريطة الحادث خالؿ ميمة ال

                                                           
 15-74مف األمر رقـ:  7، يتضمف تحديد شركط تطبيؽ المادة  16/02/1980المؤرخ في:  34-80مرسـك رقـ:  -(1)

، المتعمؽ بإلزامية التأميف عمى السيارات كبنظاـ التعكيض عف األضرار، المنشكر في ج ر ،  1974/ 30/01المؤرخ في: 
 . 1980، لسنة  08عدد 

صابريف ، تعكيض ضحايا حكادث المركر في الجزائر ، مذكرة مكممة مف مقتضيات نيؿ شيادة الماستر في  جابك -(2)
 . 60، ص  2016-2015الحقكؽ ، جامعة محمد خيضر ، بسكر ، 
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حادث إنتياء التحقيؽ إلى ككيؿ الجميكرية لدل المحكمة التابعة لممكاف الذم حصؿ فيو ال
 مف نفس المرسـك . 04طبقا لنص ـ 

بعد دراسة المحضر كالكثائؽ المرفقة بو مف طرؼ ككيؿ الجميكرية يكيؼ ىذا األخير كقائع 
الجريمة كيحرؾ الدعكل العمكمية ثـ يحيؿ القضية أماـ محكمة الجنح أك المخالفات حسب 

 ؽ ع . 289،  288نسبة العجز ـ 
 ـبي الالحقة عف األضرار بالتعكيضات لممطالبة مدنية كأطراؼ التأسس لمضحايا يمكف
 . 31-88رقـ:  القانكف مف مكرر 16 لممادة طبقا لمجمسة التأميف شركة تستدعى أف كيجب

حيث أف المشرع الجزائرم أجاز إستثناءا لمقاضي الجزائي الفصؿ في الدعكل المدنية الناشئة 
القضاء الجزائي أسرع مف غيره ، كيجب عف حكادث المركر كلك قضى بالبراءة ، نظرا ألف 

عمى الضحايا إذا ما تأسسكا كأطراؼ مدنية أف يثبتكا الضرر الالحؽ بيـ عف طريؽ 
، فمف المقرر قانكنا أنو في قضايا حكادث المركر فإف القاضي الجزائي  (1)الشيادات الطبية

، حتى كلك أستفاد ممـز بالفصؿ في الدعكل المدنية كمنح تعكيضات لمطرؼ المدني الضحية 
المتيـ بالبراءة ،  ذلؾ أف نظاـ تعكيض ضحايا المركر أك ذكم حقكقيـ يخضع إلى نظرية 

فالقاضي الجزائي يمنح التعكيضات المستحقة لمضحايا طبقا ، (2)الخطر كليس لنظرية الخطأ
 . 31-88لمجدكؿ الممحؽ بالقانكف رقـ: 

إف الدعكل المدنية الناشئة عف  :المدني القاضي امام التعويض عمى الحصول اجراءات-0
حكادث المركر ، قد تفصؿ فييا المحكمة الجزائية ، كقد تختص بيا المحكمة المدنية 

يحفظ فييا ككيؿ الجميكرية  بإعتبارىا صاحبة اإلختصاص أصال ، كمع ذلؾ ىناؾ حاالت

                                                           
في إطار التأميف  –بف ثابت محمد ، نظاـ التعكيض عف األضرار الجسمانية الناشئة عف حكادث المركر في الجزائر  -(1)

،  2015-2014مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماستر ، جامعة الدكتكر الطاىر مكالم ، سعيدة ،  –زامي عمى السيارات اإلل
 . 50ص 

،  2003، المجمة القضائية ، المحكمة العميا ، العدد األكؿ ،  07/05/2002قرار بتاريخ:  2651144ممؼ رقـ:  -(2)
 . 456ص 
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أك ذكم  الممؼ الجزائي لكفاة المتسبب في الحادث ككذلؾ في حالة حفظ حقكؽ الضحية
 . (1)بابػػػػػف األسػػػػػيا ألم سبب مػػػػػحقكق

 بالتعكيض المتعمقة المدنية الدعكل في لمفصؿ اإلختصاص صاحب المدني القاضي يعدف
 الحقكؽ ذكم أك المضركر برفع ذلؾ ك ، المركر حكادث عف الناشئة الجسمانية األضرار عف

 الثانية الفقرة 39 ـ ألحكاـ طبقا الضار الفعؿ كقكع مكاف لمحكمة القسـ المدني أماـ دعكل
 المحددة قانكنا . الشركط ك لإلجراءات كفقا كذلؾ ، ؽ إ ـ إ مف

فيتـ المجكء لرفع دعكل مدنية أماـ المحكمة المدنية مف طرؼ المضركر أك ذكم حقكقو 
لممطالبة بالتعكيض ، كيجب أف يتـ إستدعاء كؿ األطراؼ بما فييـ شركة التأميف ككذا 

 في الدعكل .ؽ ضماف السيارات فيما يخصو صندك 
، فإنو يجب أف يستدعى المؤمف أماـ  31-88مكرر مف القانكف رقـ:  16كطبقا لنص ـ 

كىك ما أثار إشكاؿ صدكر أحكاـ قضائية ضد شركة التأميف  الجية القضائية الجزائية ،
 بصفتيا ضامنا أك مسؤكال مدنيا دكف إستدعاءىا لجمسة المحاكمة .

المعني  عمىك كمف حؽ شركة التأميف أف تمتنع عف تنفيذ الحكـ بحجة أنيا ليست طرفا فيو ، 
راؾ المؤمف الذم قضى ػػػػالف إشػػػػة بإعػػػػيا مف المحكمػػػكل مدنية يطمب فيػػػرفع دع باألمر

بالتعكيض ي ػػػـ الذم يقضػػػالع عمى الحكػػػد اإلطػػػي بعػػػي المدنػػػض ، كالقاضػػػعميو بالتعكي
كؿ ػػػارم المفعػػػذم كاف سػػػؤكؿ عف الحادث كالػػػى كالمسػػػبيف المدع عف عقد التأميف المبـر ما

كقت كقكع الحادث يحكـ بإعالف إشتراؾ المؤمف في الحكـ األكؿ كيقض عميو بتحمؿ 
ليس في صالح المضركر الذم يككف في حاجة ماسة   ىذه اإلجراءات كطكؿالتعكيض ، 
 .(2)خاصة في األشير األكلى مف الحادثلمتعكيض 

                                                           
سفياف ، نظاـ تعكيض األضرار الجسمانية الناشئة عف حكادث المركر في الجزائر ، مذكرة لنيؿ إجازة المعيد  زرقيط -(1)

 .  29، ص  2004-2001، الجزائر ،  12الكطني لمقضاء ، مجمس قضاء أـ البكاقي ، الدفعة 
كراه ، جامعة ػػػة الدكتػػػػة ، أطركحة لنيؿ رسالػػػػرنة مقاػػػركر دراسػػػة عف حكادث المػػػة المدنيػػػػمحمكدم فاطمة ، المسؤكلي -(2)

 . 331، ص 2011-2010ر ، ػػػػراف ، الجزائػػػػكى
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إف عدـ إستدعاء شركة التأميف لمحضكر لمجمسة يصدر الحكـ في مكاجيتيا غيابيا كيفتح ليا 
 .(1)الطريؽ  لممعارضة كألم طريؽ مف طرؽ الطعف

كع بناء ػػػػفي المكض ؿػػػػؿ الفصػػػػر قبػػػػف خبيػػػػؼ ، ثـ يعيػػػػػة الممػػػػػي بدراسػػػػي المدنػػػػـك القاضػػػػيق
عمى طمب أحد الخصكـ أك مف تمقاء نفسو كىذا اإلجراء مف إجراءات التحقيؽ كفؽ مانصت 

 ؽ إ ـ إ . 126عميو ـ 
ذا كاف األمر يتعمؽ بشركة التأميف فعمى الخبير أف يستدعي ممثميا القانكني ليقـك ىذا  كا 

 . األخير بالنيابة لمدفاع عف مصالح المؤسسة
ـ جزائي ػػػاف ذلؾ الحكػػػػكاء كػػػػـ سػػػػر مف الخبير المنكه عنو بمكجب الحكػػػػاز التقريػػػكبعد إنج

أك مدني يقـك المضركر أك ذكم حقكقو بإعادة السير في الدعكل بمكجب عريضة إعادة 
 .(2)دعكل بعد الخبرة ليفصؿ فييا

كمؤسسة مكضكعا إف دعاكل المتضرريف مف حكادث السيارات ، متى كانت مقبكلة شكال 
ؤمف لو  ػػػة المػػػػي بعدـ مسؤكليػػػػر قد يقضػػػػذا األخيػػػـ ، كىػػػي بمكجب حكػػػا القاضػػػيفصؿ فيي

أك يقضي بمسؤكليتو ، فإذا قضى بمسؤكلية المؤمف لو كألزمو بالتعكيض فإف حجية ىذا 
و الدعكل كحده ػػػو قد كاجاف المؤمف لػػػالؼ ما إذا كػػػؼ بإختػػػالحكـ عمى شركة التأميف تختم

 . (3)أك كاجييا باإلشتراؾ مع شركة التأميف أك كاف المؤمف ىك كاجييا كحده
 
 
 
 
 

                                                           
، عف غرفة الجنح كالمخالفات لممحكمة العميا ، قرار غير  06/07/1999الصادر بتاريخ:  217996قرار رقـ:  -1

 منشكر.
 .331محمكدم فاطمة ، مرجع سابؽ ، ص -2
الحفيظ ، إلزامية تأميف السيارات كنظاـ تعكيض األضرار الناشئة عف حكادث المركر في التشريع بف عبيدة عبد  -3

 . 69، ص 2002الجزائرم ، الديكاف الكطني لألشغاؿ التربكية ، الجزائر ، 
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 الفرع الثاني: تقدير التعويض :
 المشرع حدد لقد رة:ـــة مباشـــة بالضحيـــة الالحقـــرار الجسمانيــــض األضــــتعوي أوال:

 د الحياةػػػػقي عمى داـ ما اػػػػعني ركرػػػػالمض تعكيض يتـ التي ةػػػالجسماني األضرار الجزائرم
 ضرر ك ،الدائػػػـ  الجزئي العجز عف التعكيض ك ؿػػػػالعم عف المؤقت زػػػػػالعج يػػػف رىاػػػػكحص
، كيمكف (1)ةػػػػالصيدالني ك ةػػػػالطبي اريؼػػػػػالمص ك الضرر تفاقـ ك الجمالي ، كالضرر التألـ

 النحك التالي:حسابيا عمى 
قد تصاب الضحية بعجز كامؿ  العمل : عن المؤقتالكمي  العجز عن التعويض -0

ذه الحالة ػي ىػػيا ، ففػػػػا أك مينتيا أك أعمالػػػػة كظيفتيػػػػػا مف مزاكلػػػػز يمنعيػػػػذا العجػػػػػػى 100%
  31-88القانكف تستفيد الضحية مف تعكيض عف العجز المؤقت عف العمؿ طبقا ألحكاـ 

، بحيث يتـ حساب ىذا  (2)كذلؾ لتعكيض فكات الراتب أك الدخؿ نتيجة الضرر الذم أصابيا
مف أجر  %100عمى أساس ،  31-88طبقا لممقطع الثاني مف ممحؽ القانكف التعكيض 

ة ما إذا ػػػػػكف في حالػػػػي المضمػػػر الكطنػػػػػركر أك األجػػػػؿ الميني لممضػػػػالمنصب أك الدخ
 . كانت الضحية بدكف دخؿ 

إف المحكمة العميا في إجتياداتيا إعتبرت معاش التقاعد أك منحة معطكبي حرب التحرير 
 . (3)أجر كاجب إعتماده كأساس لحساب التعكيضات

 ص ػػػػالنق يعني الكمي أك يػػػػالجزئ ـػػػػالدائ زػػػػالعج إف م:ـــالدائزئي ـــالج العجز عن التعويض-0
 حساب ، كيتـ(4)مركر حادث جراء لمضحية المصابة النفسي ك الكظيفي القصكر أك العضكم
بضرب النقطة اإلستداللية المقابمة لدخؿ الضحية السنكم أك األجر الكطني األدنى  التعكيض

                                                           
تعكيض األضرار الناجمة عف حكادث المركر في الجزائر، الجزء الثاني ، المجمة القضائية ، المحكمة  ،أحمد طالب  -(1)

، عف قسـ المستندات ك النشر لممحكمة العميا بالجميكرية الديمقراطية  الشعبية ، الديكاف  1991العميا ، العدد الثاني ، 
 . 300غاؿ التربكية ، الجزائر ، ص الكطني لألش

 . 38، ص  مرجع سابؽثابت محمد ،  بف -(2)
: "تعد منحة التقاعد )بالعممة الكطنية كالعممة الصعبة( دخال مينيا ،  29/07/2009بتاريخ:  481801قرار رقـ:  -(3)

 . 2011، 2كتتخذ كأساس لحساب التعكيض المستحؽ عف حادث مركر" ـ . ؽ ، عدد 
يكسؼ، نظاـ التعكيض عف األضرار الجسمانية كالمادية الناتجة عف حكادث المركر، الطبعة الثانية، دار ىكمة  دالندة -(4)

 . 80، ص  2009لمنشر، الجزائر ، 
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  31-88المضمكف في معدؿ العجز الدائـ أك الجزئي ، طبقا لممقطع الرابع مف القانكف 
 ةػػػػػالضحي صػػػلفح بيرػػػػكخ يعيف صػػػمخت بػػػطبي رؼػػػط مف زػػػػديد العجػػػػتح دػػػػكذلؾ بع
 ز .ػػػػػالعج ةػػػػػنسب كتقدير

 اتػػػػػػػػرر التألـ مف التعكيضػػػػػف ضػػعض ػػػػر التعكيػػػػػػػيعتب م :ــــض عن ضرر التألـــــالتعوي -0
، بحيث لـ يعرؼ المشرع (1)طبيةبمكجب خبرة  31-88بمكجب القانكف رقـ:  المستحدثة 

ىذا الضرر ، بؿ قسمو إلى نكعيف ضرر تألـ ىاـ كيتـ تعكيضو عمى أساس أربع مرات 
األجر الكطني األدنى المضمكف ، كضرر التألـ المتكسط كيتـ التعكيض عنو عمى أساس 

 .(2)مرتيف األجر الكطني األدنى المضمكف
  ددػػػػالمح الممحؽ مف ةػالثالث الفقرة حسب :والصيدالنية الطبية المصاريف عن التعويض -0

 المصاريؼ تعكيض ك يتـ دفع فإنو المركر حكادث لضحايا الممنكحة لجداكؿ التعكيضات
 األطباء كمصاريؼ ، بالمستشفى اإلقامة بكامميا ، كتشمؿ مصاريؼ كالصيدلية الطبية

 لمذىاب النقؿ كمصاريؼ ، الحراسة كمصاريؼ اإلسعاؼ كسيارة كالتبديؿ كالجراحيف كاألجيزة
ذا ، الطبيب إلى  التحقيؽ بعد الخارج في معالجتو تستدعي لممضركر الصحية الحالة كانت كا 
 تككف الشأف ذابي المتعمقة المصاريؼ فإف المستشار لممؤمف، الطبيب بكاسطة ذلؾ مف

 كيتـ ، الخارج العالجات في مادة في العمؿ بو الجارم لمتشريع طبقا ضماف مكضكع
 تثبت التي كاإلدارية الطبية كالمستندات الثبكتية الكثائؽ تقديـ بشرط المصاريؼ ىذه تعكيض

ال ىذه المصاريؼ  .(3)المصاريؼ ىذه عف التعكيض مف حـر كا 
 
 
 

                                                           
لحاؽ عيسى، الزامية التأميف عمى السيارات كنظاـ تعكيض االضرار الناجمة عنيا، أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في  -(1)

 . 233، ص  2014جامعة بسكرة، اص، القانكف الخ
 . 88/31المقطع الخامس مف القانكف رقـ:  -(2)
 . 41بف ثابت محمد ، مرجع سابؽ ، ص   -(3)
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 كه خمقة ػػػرر الذم يشػػػي ىك ذلؾ الضػػػرر الجمالػػػػػالض :عن األضرار الجمالية التعويض -0
، كطبقا  (1)كبالتالي فيك ضرر معنكم أكثر منو جسمانيالضحية ، كحسف مالمحيا ، 

لمممحؽ الخامس فإنو يعكض عف العمميات الجراحية الالزمة إلصالح الضرر الجمالي 
 بمكجب خبرة طبية كتسدد بكامميا .

 عف نتج إذا :المتوفاة الضحية حقوق بذوي  الالحقة الجسمانية األضرار تعويض ثانيا:
 بو جاء لما كفقا التعكيض في الحؽ ليـ وػػػػحقكق ذكم فإف ، ةػػػالضحي كفاة المركر حادث
 بالغ شخص الضحية كاف اػػػفيم التعكيض ؼػػػكيختم ، ـػػػكالمتم المعدؿ 15-74رقـ:  األمر

 .قاصر شخص أك
كاع مف ػػػة أنػػػػؽ في ثالثػػػػـ الحػػلي اة البالغة :ـتعويض ذوي حقوق الضحية المتوف -0

 التعكيضات:
 الحقكؽ ذكم تعكيض في حالة كفاة ضحية بالغة ، يتـ :التعويض عن الضرر المادي -أ

حسب الممحؽ الرابع ،  لذكيو الممنكحة النسب في لمضحية التأسيسي الماؿ رأس بضرب
 : كالتالي 88/31( مف القانكف 04)

 %30.............................(تعددىا أك إنفرادىا) الزكجة أك الزكج
 %15………………….....الكفالة تحت القصر األبناء مف كاحد لكؿ
 لكؿ كاحد منيما . %10......................كلد ك زكج الضحية ترؾ حالة في كاألـ األب
 لكؿ كاحد منيما . %20.................كلد ك زكج الضحية ترؾ عدـ حالة في كاألـ األب

 .منيما كاحد لكؿ %10.....(االجتماعي الضماف بمفيكـ) الكفالة تحت اآلخركف األشخاص
 لألجر المطابقة قيمةال الحقكؽ لذكم المدفكع التأسيسي الرأسماؿ مبمغ يتجاكز أف يمكف ال ك
 القيمة ىذه تجاكز حالة في ك ، 100 في مضركب لمضحية السنكم الميني الدخؿ أك

)قيمة النقطة  نسبي تخفيض مكضكع الحقكؽ ذكم مف فئة لكؿ العائدة الحصة ستككف

                                                           
ة ، أطركحة لنيؿ رسالة الدكتكراه ، جامعة ػػػػػركر دراسة مقارنػػػػة عف حكادث المػػػة المدنيػػػػمحمكدم فاطمة ، المسؤكلي -(1)

 . 321، ص  2011-2010كىراف ، 
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كالحاصؿ نضربو في  100اإلستدااللية تقسيـ مجمكع النسب لذكم الحقكؽ مضركب في 
 نسبة كؿ مف ذكم الحقكؽ(.

فقرة تقضي بأنه يمكن   13-88القانون  لقد تضمف التعويض عن الضرر المعنوي :-ب

 فيمف الكالديف ، الزكج كأكالد الضحية  لكؿ الكفاة بسبب المعنكم الضرر عف التعكيض
، كىذا الحادث  عند األدنى المضمكف الكطني الشيرم األجر قيمة أضعاؼ حدكد ثالثة

 . التعكيض يضاؼ لمبمغ التعكيض الذم يمنح لذكم الحقكؽ 
 المجنى تمحؽ التي الجسمانية األضرار ضمف تندرج التعويض عن مصاريف الجنازة :-ج

عداد كمراسيـ كالجنازة الدفف مصاريؼ عميو ، كلقد حدد المشرع الجزائرم (1)الكجبات التعزية كا 
 الكطني الشيرم لألجر المبمغ أضعاؼ( 05)بخمسة الجنازة مصاريؼ لقاء الممنكح التعكيض
 .الحادث تاريخ عند المضمكف األدنى

الممحؽ طبقا لممقطع الثامف مف  :تعويض ذوي حقوق الضحية القاصرة المتوفاة -0
ر ال ػػػػػد قاصػػػػاة كلػػػػػة كفػػػػض في حالػػػػـ التعكيػػػػو " يتػػػػى أنػػػعم 31-88اص بالقانكف ػػػػػػالخ

يمارس نشاطا مينيا لفائدة األب أك األـ بالتساكم أك الكلي كما كرد تحديده في التشريع 
  المعمكؿ بو كما يمي:

عند  المضمكف األدنى الكطني رػػػػػلألج السنكم غػػػػػالمبم ضعؼ: كاتػػػػػػسن 6 ةػػػػػػغاي إلى-
 .الحادث تاريخ

لى سنكات 6 كؽػػػػػف اػػػػم - الكطني  لألجر السنكم المبمغ أضعاؼ ثالثة: سنة 19 غاية كا 
 .الحادث تاريخ عند المضمكف األدنى

 ، ال بكاممو التعكيض الحياة قيد عمى منيما المتبقي يتقاضى األـ أك األب اةػػػػػػكف حالة كفي -
 .الجنازة مصاريؼ عمى التعكيض ىذا يشمؿ

 
 

                                                           
بحماكم الشريؼ ، التعكيض عف األضرار الجسمانية بيف األساس التقميدم لممسؤكلية المدنية كاألساس الحديث ،  -(1)

 . 32، ص  2008-2007مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستير في القانكف الخاص ، جامعة أبك بكر بمقايد ، تممساف ، 
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 خالصة الفصل األول
 

لقد أصبحت حكادث المركر في الكقت الحالي محؿ إىتماـ ، لما ليا مف صمة كطيدة بحياة 
رتباطيا الكثيؽ ببرامج التنمية كاإلقتصاد ، لذا حرصت الدكلة عمى  األشخاص كسالمتيـ ، كا 

لتأميف حركة المركر عبر الطرؽ ، داخؿ المدف  متكاممة منظكمةبذؿ جيكد متنكعة ككضع 
ة ػػػؿ الناجمػػركر بكصفيا مف أبرز المشاكػػػػكادث المػػاص مف حػػة األشخػػػيا ، كحمايػكخارج
اؿ تعديالت ػػػكد إدخػػػػف تمؾ الجيػػػف ضمػػػػة ، كمػػػػة المركريػػػػد السالمػػػراـ قكاعػػػػدـ إحتػػػػعف ع

  كأمنيا كسالمتيا الطرؽ عبر ركرػػػػالم حركة ـػػػبتنظي ؽػػػالمتعم 14-01 نكف رقـ:ػػعمى القا
دؿ مرة ػػػ، ليع 03-09، ثـ األمر رقـ:  06-04ـ: ػػػكف رقػػػػػالقانبمكجب و ػػػحيث تـ تعديم

  05-17كف رقـ: ػػػػأخرل بالقان
الخاصة بحركة المركر  الجرائـ، نجد أف المشرع قد صنؼ القانكف كعند قراءتنا ألحكاـ ىذا 

، كصنؼ المخالفات حسب دراجاتيا إلى أربعة  65ـ  حسب خطكرتيا إلى مخالفات كجنح
 03-09عمييا في األمر  لما كاف  منصكص خالفا  ياعاد تصنيفأ حيث،  66ـ درجات 

عدد المخالفات مف الدرجة األكلى   بزيادة عدد المخالفات كتكسيعيا ، بحيث أصبح
لثانية عشرة ( مخالفات ، كالمخالفات مف الدرجة ا04( مخالفات بدال مف أربعة )07سبعة)

( 30( مخالفات ، كالمخالفات مف الدرجة الرابعة ثالثكف )08مخالفات بدال مف ثمانية )
 67نص عمى الجنح في المكاد مف ـ كما ( مخالفة ، 22مخالفة بدال مف إثناف كعشركف )

الجزاءات الجزائية المقررة لممخالفات كالجنح  فيشدد  كنجد كذلؾ بأف المشرع قد،  90إلى ـ 
 .   الجزافية المقررة لممخالفات ركرية  كخاصة الغرامةالم
فقرر ليا  ة المدنية عؿ عاتقو ،ػػػر ، فتمقى المسؤكليػػػأضرار بالغيالمخػػػالؼ ؽ ػػػػقد يمحػػػما ك

كيض جبرا لألضرار الالحقة بالمضركر ػػػا يستكجب دفع التعػػػة ، ممػػػػزاءات مدنيػػػرع جػػػالمش
ة ػػػػددة ، ككيفيػػراءات محػػػة بإتباع إجػػػكف صراحػػػو القانػػا نص عميػػػتبعا لم، و ػػػأك ذكم حقكق

 تقدير التعكيض ، كالجيات المكمفة بدفع ىذا التعكيض .
 إلى كييدؼ ، قبؿ مف مكجػكدة كانت التػي كالسمبيات النقائػص لمعالجػة القانكف ىذا جاءلقد 
 . كالمادية البشرية الخسائر مف التقميؿ كبالتالي المركر حكادث مف التقميؿأك  الحد
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 الثاني الفصل
 المرورية والجنح لممخالفات اإلجرائية األحكام

 
 ةػػػاميػػالنظ راءاتػػػػػاإلج ةػػػػػكعػػمجم " بيا دػػػػيقص ركرػػػػػالم كفػػػػقان يػػػف ةػػػػػرائيػػاإلج اـػػػاألحك

ثبات طػػكضب ركرػػػالم ةػػحرك ـػػػػبتنظي مؽػػػتتع كالتي اـػػالنظ ىذا يػػف ياػػػعمي المنصكص  كا 
 .(1)" ياػػػفي قيؽػػػكالتح ـػػػػالجرائ
 تمؾ عف جكانبيا بعض في تختمؼ المخالفات كالجنح المركرية في اإلجرائية األحكاـ إف

فيناؾ إختالفات تتعمؽ بقكاعد اإلختصاص ، كنظاـ الصمح  األخرل، لمجرائـ بالنسبة المقررة
الذم يؤدم إلى إنياء ما قد يترتب عمى ىذه المخالفات كالجنح مف دعاكل تثقؿ ساحات 

كالتي  ،المحاكـ كالقضاء كالمتقاضي ، ككذلؾ إجراءات الضبط الجنائي ، كجمع األدلة 
 المركر عرقمة كعدـ ناحية، مف الجريمة أدلة عمى المحافظة إعتبارات بيف التكفيؽ تستمـز
 في كعممية قانكنية مشاكؿ مف اإلثبات يثيره عما فضالن  ىذا أخرل، ناحية مف العامة بالطرؽ
 ، كلدراسة ىذه األحكاـ نقسـ الفصؿ إلى مبحثيف :(2)ذاتو الكقت

 المبحث األكؿ : الضبط الجنائي لممخالفات كالجنح المركرية .
 تحريؾ الدعكل العمكمية . المبحث الثاني :

                                                           
 .13، صىػ  1419، ية ، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية محمد محيي الديف عكض ، السياسة الجنائ -(1)
يكسؼ مظير أحمد ، بياف مدل مسؤكلية األشخاص الجنائية في جرائـ المركر ، كمية القانكف ، الجامعة األردنية ،  -(2)

 .1370، ص  2016األردف ، 
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 المبحث األول
 الضبط الجنائي لممخالفات والجنح المرورية

  
ـز ػػع اإلستدالالت التي تمػػػيا كجمػػػـ كمرتكبيػػػط الجنائي بأنو البحث عف الجرائػػرؼ الضبػػيع

لمتحقيؽ كالدعكل ، كيقـك بيذا العمؿ رجاؿ الضبط الجنائي ، كىـ األشخاص الذيف يقكمكف 
كضبطيـ كجمع المعمكمات كاألدلة الالزمة لمتحقيؽ كتكجيو بالبحث عف مرتكبي الجرائـ 

، ثـ  ىك خطكة أكلى في أسمكب التصدم لممخالفاتفي نظاـ المركر ، كالضبط (1)اإلتياـ
 .(2)ياػػػػػػة بتطبيقػػػػد العقكبػػػ، ثـ يأتي تأكي بمخالفتو في أسرع كقتإعالـ السائؽ 

إف القرارات التي تصدر مف األعكاف المكمفيف تعد مف إجراءات الضبط القضائي كليست 
قرارات إدارية ، كتعد مف قبيؿ اإلختصاصات المخكلة ليـ كالتي تسبؽ إجراءات التحقيؽ 

قد ضبط قائمة األعكاف المؤىميف لمعاينة المخالفات المركرية  ، كالمشرع الجزائرم كالمحاكمة 
كمنحيـ اآلليات الضركرية التي مف شأنيا أف تحافظ عمى السالمة المركرية في الطرؽ  

 األعكافإلى المطمب األكؿ نتطرؽ فيو  ، كلتكضيح ذلؾ يتـ تقسيـ ىذا المبحث لمطمبيف
، كالمطمب الثاني نتطرؽ فيو إلى سمطة  المركرية كالجنح المخالفات مرتكبي بضبط المكمفيف

 األعكاف.ىؤكالء الضبط لدل 

                                                           
جرائـ في نظاـ المركر الجديد ، رسالة مقدمة منصكر بف صالح إبراىيـ الفكزاف ، األحكاـ المكضكعية كاإلجرائية لم -(1)

إستكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجيستر في العدالة الجنائية ، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية ، الرياض ، 
 .93، ص 2010

كغير المسرعيف مف إدارة السرعة كحكادث المركر، دراسة فارقية بيف المسرعيف  كريمة مقاكسي ، قرمية مشاشك، " -(2)
، مركز  04المراىقيف "، الممتقى الكطني األكؿ حكؿ حكادث المركر بيف مستعممي الطريؽ كتنظيـ المركر، المطبكع رقـ 

 .164، ص  2013سبتمبر  25ك  24التكثيؽ كاإلعالـ لألمف الكطني، يكمي 
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 األول طمبمال
 المخالفات والجنح المروريةمرتكبي األعوان المكمفين بضبط 

 
، بؿ  لضبط مرتكبي المخالفات كالجنح المركريةالمشرع الجزائرم األعكاف المؤىميف  لـ يعرؼ

ختصاصاتيـ ، مياميـ ك حددىـ عمى سبيؿ الحصر كبيف  كيمكف تعريؼ العكف المؤىؿ بأنو ا 
ذلؾ الشخص المختص بضبط المخالفات المركرية كالذم يممؾ القدرة عمى تصنيؼ ىذه 
المخالفات كتحديد العقكبة المناسبة لكؿ مخالفة ، كمف ثمة معاقبة المخالؼ لقانكف المركر 

، كلدراسة ىذا المطمب يتـ تقسيمو إلى فرعيف األكؿ (1)حضر المخالفةبعد ضبطو كتحرير م
 ىؤالء األعكاف.  إختصاصاتقائمة األعكاف المؤىميف كالفرع الثاني  تحديد

 
 الفرع األول: قائمة األعوان المؤهمين.

 الجزائية اإلجراءات قانكف ألحكاـ طبقا ": عمى أنو 14-01رقـ:مف القانكف  130 ـتنص 
 المتخذة التنظيمية النصكص ك القانكف ىذا في عمييا المنصكص المخالفات معاينة تتـ

 : طرؼ مف يحرر محضر بمكجب لتطبيقو،
 .القضائية الشرطة ضباط -
 .الكطني الدرؾ أعكاف ك الرتب ذكم ك الضباط -
 الشرطػة  اطػػضب،  يػػػالكطن فػػاألم كافػػأع ك الرتب ذكم ك اطػالضب ك ةػػالشرط يػػػمحافظ -

 ". القضائية

                                                           
الحفاظ عمى السالمة المركرية ، مذكرة تخرج لنيؿ جدادكة ميدم ، فارح سميرة ، دكر األعكاف المؤىميف في مجاؿ  -(1)

 .09، ص 2016-2015، قالمة ، الجزائر ،  1945مام  08شيادة الماستر في القانكف ، جامعة 
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ف ػػػػػػ، نجد أف الصنفي 05-17 رقـ: مف خالؿ التمعف في المادة كالتي لـ تعدؿ في القانكف
 .ؽ إ ج 15 ـي كالثالث كالىما يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية طبقا لنص ػػػػالثان
 في ركرػػػػالم ةػػػػبسالم ةػػػالخاص اتػػػالمخالف ةػػػػعاينػػػلم مكفػػػالمؤى كافػػػإف األعػػػـ ذلؾ فػػػرغ

باإلضافة إلى ضباط كأعكاف الضبط ، الطرؽ ىـ ضباط الشرطة القضائية كأعكانيـ 
كف ػػػػة العػػػػػركر صفػػػػكف المػػاىا قانػػي أعطػػات التػػة مف الفئػػػػػذلؾ مجمكعػػػػكك ،ي ػػػػالقضائ

مف  131ادتيف ػي المػػػكص عميو فػػا ىك منصػػة كذلؾ مػػة القضائيػػػي الضبطيػػػػالمؤىؿ ف
 ي:ػػػػما يمػػػػك، كسيتـ تكضيحيـ  05-17ـ: ػػرقكف ػالقان

لتحدد  الجزائيةراءات ػػكف اإلجػػػمف قان 15ادة ػػػاءت المػػػج ة:ـــالقضائي ةـــالشرط اطـــضبأوال: 
األشخاص الذيف يتمتعكف بصفة ضابط الشرطة القضائية ، حيث نصت المادة المذككرة عمى 

 أنو يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية :
 رؤساء المجالس الشعبية البمدية . -1
 ضابط الدرؾ الكطني . -2
 محافظك الشرطة . -3
 ضباط الشرطة . -4
 سنكات عمى ةػػدرؾ ثالثػػكا في سمؾ الػػػػف أمضػػدرؾ ، كرجاؿ الدرؾ الذيػي الػػػػذكم الرتب ف -5
ككزير الدفاع الكطني بعد  العدؿ كزير عف صادر مشترؾ قرار بكجب تعينيـ تـ كالذيف األقؿ 

 .(1)مكافقة لجنة خاصة
 األقؿ كات عمى ػػػة ثالثة سنػػػـ بيذه الصفػػػػكا في خدمتيػػػي الذيف قضػػػف الكطنػػػاألم كػػمفتش -6

كعينكا بمكجب قرار مشترؾ صادر عف كزير العدؿ ككزير الدفاع الكطني ككزير الداخمية 
  كالجماعات المحمية بعد مكافقة لجنة خاصة . 

 خصيصاة لألمف الذيف تـ تعينيـ ػح العسكريػؼ التابعيف لممصالػػػػاط الصػػضباط كضب -7

                                                           
نصر الديف ىنكني ، داريف يقدح ، الضبطية القضائية في القانكف الجزائرم ، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،  -(1)

 .30، ص 2009الجزائر ، 
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 .بمكجب قرار مشترؾ صادر بيف كزير الدفاع الكطني ككزير العدؿ
ـ في استقصاء الجرائـ ك جمع أدلتيا ػػػػة بمباشرة إختصاصاتيػػػػاط الشرطة القضائيػػػكيقـك ضب

راءات المككمة في الحدكد التي يقيدىـ  بيا ػػػػيا ك غيرىا مف اإلجػػػػض عمى فاعميػػػالقب ك
فييا القانكف ، حيث يجب أف تجرم ىذه األعماؿ في الحدكد المكانية لممناطؽ التي يعينكف 

مف  5-1فقرة  16، كذلؾ طبقا لنص المادة (1)ك التي تسمى بدائرة االختصاص المكاني
 قانكف اإلجراءات الجزائية .

 المرسـك مف 02 المادة نصت ي :ـــــالوطن الدرك أعوان و بـــــالرت ذوي و اطــــــثانيا: الضب
 العمكمي األمف مياـ بو منكطة ةػػػػػعسكري قكة الكطني الدرؾ أف عمى (2)143-09 الرئاسي
  الحضرية كشبو الريفية المناطؽ في خاصة كبصفة الكطني التراب كامؿ عمى ميامو يمارس
 كالشرطة القضائية الشرطة مياـ ممارسة كيتكلى ، الحدكد كعمى المكاصالت طرؽ كعمى

 ميداف في الفاعميف األعكاف بيف مف الكطني الدرؾ كيعد ، العسكرية كالشرطة اإلدارية
  لمطرقات الكطنية الشبكة مجمكع مف% 85 عمى إختصاصو يمتد حيث ، المركرية السالمة

 الكطني الدرؾ كحدات مياـ كتنحصر ، المركرم الالأمف ظاىرة مكافحة في فعاؿ دكر كلو
 شرطة ، المركرم كاإلعالـ الكقاية ، المركر حركة كمراقبة تنظيـ في الطرقات أمف مجاؿ في

 . المركر حكادث معاينة ، الطرقات في اإلنحراؼ ردع ، النقؿ كتنسيؽ المركر
ىؤالء ينتمكف   الوطني: األمن أعوان و الرتب ذوي و الضباط و الشرطة ثالثا: محافظي

 (3)322-10 رقـ تنفيذم مرسـكمف   05ك  02لمكظفي األمف الكطني طبقا لنص المادتيف 
الشرطة مصطمح كثيرا ما يردده األشخاص ألنو يضطمع بالجانب األكبر في كقاية األفراد ك 

مف الجرائـ ، كىي أقرب المؤسسات إتصاال بالجميكر ، كما تمثؿ رمزا لقكة المجتمع كإلرادتو 
                                                           

بكعكينة أميف شعيب ، ميمب حمزة ، اختصاصات الضبطية القضائية في القانكف الجزائرم ، مذكرة لنيؿ شيادة  -(1)
 .09، ص 2013-2012الماستر في الحقكؽ ، جامعة عبد الرحماف ميرة ، بجاية ، الجزائر ، 

المتضمف مياـ الدرؾ الكطني كتنظيمو ، جريدة  ، 27/04/2009المؤرخ في:  143-09المرسـك الرئاسي رقـ:  -(2)
 . 2009، لسنة  26رسمية العدد 

، يتضمف القانكف األساسي الخاص بالمكظفيف المنتميف  2010/ 12/ 22مؤرخ في: 322-10مرسـك تنفيذم رقـ:  -(3)
 .2010، لسنة  78لألسالؾ الخاصة باألمف الكطني ، الجريدة الرسمية عدد 
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 حفظ بميمةاألعكاف  ىؤالء قـك، ي(1)بحيث غدا مفيـك الشرطة مرادفا لمحماية كالمساعدة
 ضماف ضػػافة إلىباإل،  الحضػػرية كالمناطؽ الكبرل الجزائرية بالمدف العاـ ـكالنظا األمف
  يؤدكا  انيـ كمػػا الجنػػاة عمػػى كالقبػػض الجرائػػـ فػػي كالتحقيػػؽ كالممتمكات الشخاص حماية
المراقبة الدكرية لحركة المركر كمعاينة المخالفات كالجنح  مثؿ خرلاأل الركتينية مياميـ
ثباتػػػػالمركري  .ياػػػػة كا 

إصطمح  :لمغابات  التقنيون واألعوان المناطق ورؤساء العمومية األشغال رابعا: مهندسو
عمى تسمية ميندسك األشغاؿ العمكمية كرؤساء المقاطعات بشرطة حفظ الطريؽ كىـ 
أشخاص يتـ إختيارىـ مف بيف الحائزيف عمى شيادة ميندس دكلة أك تقني سامي في األشغاؿ 
العمكمية ،ىذا الجانب التقني في تككينيـ يؤىميـ أكثر لمتدخؿ ميدانيا ، حيث يتـ التعرؼ 
عمى نكع اإلعتداء ، أك التخريب الكاقع عمى الممؾ العمكمي لمطريؽ كيقـك األضرار الممحقة 
بمككناتو  كيتـ إقتراحيـ مف طرؼ مديرية األشغاؿ العمكمية كيصادؽ عمى ىذا اإلقتراح كزير 

 .(2)اؿ العمكميةاألشغ
ستصالحيا األراضي ةػػكحماي لمغابات فػػالتقنيي كافػػػكاألع  الصؼ اطػػضب أك الضباط سكاء كا 

 صالحياتيـ تحديد تـ الغابية األمالؾ داخؿ كالمركر السير شرطة أك الغابات إلدارة التابعيف
بحيث يقكمكف بالبحث كالتحرم  ،(3)12-84 القانكف رقـ: كالجنح بمكجب المخالفات لمعاينة

ثباتيا في محاضر ضمف الشركط  كمعاينة الجنح كالمخالفات المرتكبة عمى تمؾ المسالؾ كا 
 .(4)المحددة في النصكص القانكنية

لإلشارة فإنو يجب عمى ىؤكالء األعكاف أداء اليميف أماـ المحكمة التابعة لمكاف إقامتيـ في 
 .14-01مف القانكف  135لنص المادة  ابؿ طبقحاؿ إف لـ يسبؽ ليـ تأديتيا مف ق

                                                           
 .7،8، ص 2004م ، التحقيؽ ، دراسة مقارنة نظرية كتطبيقية ، دكف مطبعة ، دار ىكمة ، الجزائر ، جياللي بغداد -(1)
 .20جدادكة ميدم ، فارح سميرة ، مرجع سابؽ ، ص -(2)
،  26العدد  ج ر ، ، المنشكر  ، المتضمف النظاـ العاـ لمغابات 23/06/1984المؤرخ في:  12-84قانكف رقـ:  -(3)

،  62، المنشكر في ج ر، العدد  02/12/1992، المؤرخ في:  20-91، المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ:  1984لسنة 
 .1991لسنة 

 . 199، ص 2003أكىايبية عبد اهلل ، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية ، دكف طبعة ، دار ىكمة ، الجزائر ،  -(4)
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-11يخضع مفتشك النقؿ البرم لممرسـك التنفيذم رقـ:  ري :ـل البـو النقــمفتشخامسا: 
مف المرسكـ عمى أنو يؤدم مفتشك رخصة السياقة كاألمف في  05 ـ، حيث نصت (1)328

 135طبقا لنص ـ  الطرؽ كمفتشك النقؿ البرم اليميف أماـ المحكمة التابعة لمكاف إقامتيـ
ببطاقة مينية تسمميا اإلدارة المكمفة ، ك يزكد ىؤكالء المفتشكف  14-01مف القانكف رقـ: 

ـ المعمكؿ بو حسب نص ػػػػػػع كالتنظيػػػػػػي التشريػػػػػة بيـ فػػػػبالنقؿ تؤىميـ ممارسة المياـ المنكط
. 06 ـ  مف نفس المرسـك

 58 ك 50 المادتيف بمقتضى المؤىميف كاألعكاف المكظفيف فئة ىـ: العمران سادسا: شرطة
 كممارسة المعمارم اإلنتاج بشركط ؽػػػػالمتعم،  (2)07-94 رقـ: ريعيػػػػرسـك التشػػػػػالم مف

 بمحاذاة بالبناء المتعمقة ـػػػكالتنظي عػػػالتشري مخالفات فيما يخص ارمػػػػالمعم دسػػػالمين مينة
المػػػػػػؤرخ  (3)318-95المرسػػػػػـك التنفيػػػػػػػذم  حسب ؤالءػػػػػػى فػػػػبي فػػػػػكم ة،ػػػػكميػػػػػػالعم رؽػػػػػالط

 بيف مف 14/01/1997المػػػػػػؤرخ في:  364-97المعدؿ بالمرسػػػػـك  14/11/1995فػػػػػي: 
 :كالعمراف السكف كزارة إلدارة التابعيف الفئات

 .التعمير في المفتشكف -
 . األقؿ عمى سنتيف خبرة ذكم المعماريكف كالميندسكف الدكلة ميندسك -
 .األقؿ عمى سنكات 3 أقدمية ذكم التطبيؽ ميندس -
 

                                                           
يتضمف القانكف األساسي الخاص بالمكظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة باإلدارة  ، 328-11مرسـك تنفيذم رقـ:  -(1)

 . 2011، لسنة  52العدد  ج ر ،المكمفة بالنقؿ ، منشكر في 
، يتعمؽ بشركط اإلنتاج المعمارم كممارسة مينة  1994/ 18/05المؤرخ في:  07-94مرسـك تشريعي رقـ  -(2) 

 . 32، العدد  الميندس المعمارم ، المنشكر في ج ر
، يحدد شركط تعييف األعكاف المكظفيف المؤىميف  1995/ 10/ 14المؤرخ في:  318-95مرسـك تنفيذم رقـ:  -(3)

، لسنة  61لتقصي مخالفات التشريع كالتنظيـ كمعاينتيا في ميداف اليندسة المعمارية كالتعمير، المنشكر في ج ر ، العدد 
1995 . 

المؤرخ في:  318-95، يعدؿ المرسـك التنفيذم رقـ : 01/1997/ 14المؤرخ في:  36-97المرسـك التنفيذم رقـ  -(4) 
الذم يحدد شركط تعييف األعكاف المكظفيف المؤىميف لتقصي مخالفات التشريع كالتنظيـ كمعاينتيا في  10/1995/ 14

 . 1997، لسنة  04دد ميداف اليندسة المعمارية كالتعمير، المنشكر في ج ر ، الع
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 .األقؿ عمى سنكات 4 أقدمية ذكم اإلداريكف المتطرفكف -
 . (1)األقؿ عمى سنكات 5 أقدمية ذكم التعمير في التقنيكف -
 

 األعوان المؤهمين. إختصاصاتالفرع الثاني: 
المشرع الجزائرم األعكاف المؤىميف لممحافظة عمى السالمة المركرية ، كبيف لقد حدد 

المرتكبة إختصاصاتيـ ، حيث نص صراحة بأف ىؤكالء األعكاف يختصكف بمعاينة الجرائـ 
في الطرقات العمكمية كالمحيط المجاكر ليا ، كما يقكمكف بمعاينة المخالفات المنصكص 

لى  (2)عمييا في قانكف المركر كالنصكص التطبيقية لو بمكجب محضر معاينة المخالفة ، كا 
جانب ذلؾ يعمؿ ىؤكالء األعكاف عمى تنظيـ كمراقبة حركة المركر عبر الطرؽ ، كذلؾ 

  المركر كسرعة حركتو ، كالسير عمى إحتراـ تطبيؽ قانكف المركر.لضماف سيكلة 
عمى  14-01مف قانكف  130لقد نصت المادة  :أوال: معاينة المخالفات والجنح المرورية

أف المعاينة تككف بمكجب محضر يحرر مف طرؼ األعكاف المؤىميف ، كىي مف إختصاص 
اف األمف العمكمي( عمى مستكل األقاليـ الحضرية ، المذيف يباشركف الشرطة القضائية )أعك 

أما عمى مستكل األقاليـ الريفية فيي مياميـ بكضع نقاط مراقبة كأثناء سير حركة المركر ، 
مف إختصاص قيادة الدرؾ الكطني ، كما يختص ىؤكالء األعكاف بمعاينة المخالفات 

 اقترانيا عند كذلؾ محضر بمكجب التطبيقية كنصكصو القانكف ىذا في عمييا المنصكص
 في مرتكبة تككف عندما أك ، بالطرؽ الخاصة العمكمية األمالؾ بسالمة المتعمقة بالمخالفات

 ينتج أف يمكف أك عنيا ينتج ك بجكارىا، أك العمكمي المسمؾ عمى الكاقعة الكرشات مكقع
 فييا المستخدميف بحماية أك المذككرة الكرشات لتمؾ العادم باالستغالؿ يضر ضرر عنيا
 ةػػػالعمكمي األشغاؿ لميندسي يمكف كما ، 14-01 قانكف مف 133 المادة لنص طبقا كذلؾ

 معاينة استصالحيا، ك األراضي حماية ك لمغابات التقنييف األعكاف ك المناطؽ رؤساء ك
                                                           

جميمة دكار، النظاـ القانكني لمطرقات في التشريع الجزائرم ، مذكرة ماجستير، قانكف عقارم، المركز الجامعي سكؽ   -(1)
 . 96، الجزائر ، ص 2008-2007أىراس ، 

 .24جدادكة ميدم ، فارح سميرة ، مرجع سابؽ ، ص -(2)
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 الغابية المسالؾ عمى ترتكب عندما القانكف ىذا أحكاـ في عمييا المنصكص المخالفات
 تقنيي ك لميندسي كيمكف ، القانكف نفس مف 131 ـ لنص طبقا العمكمي لمسير المفتكحة
 في المذككريف األعكاف ك المكظفيف لجميع المخكؿ بالحؽ المساس دكف العمكمية، األشغاؿ
 عف محضر إعداد ك العمكمية، بالمسالؾ تمحؽ التي األضرار معاينة أعاله، 130 المادة

 البرم النقؿ مفتشك كيختص ، 132 المادة نص حسب بحضكرىـ المرتكبة التخريبية األعماؿ
 غير ، محرؾ ذات لممركبات المطاطية األطر بطبيعة المتعمقة األحكاـ مخالفات بمعاينة
 ذات المركبات بكزف المتعمقة األحكاـ كمخالفة ، كحالتيا كشكميا المقبكلة لممعايير المطابقة
 لكؿ القصكل بالحمكلة المتعمقة األحكاـ كمخالفة ، المقبكلة لممعايير مطابقة غير محرؾ
 . 05-17 القانكف مف 134 ـ لنص طبقا بذلؾ محضر إعداد كيتـ محكر،
 حركة كضبط كتنظيـ تكجيو عمى األعكاف المؤىميف يعمؿ : تنظيم ومراقبة المرور:ثانيا

 جعؿ في عاؿ بجيد يقكمكف حيث المختمفة الطرؽ عمى خارجيا أك المدف داخؿ المركر
 فييا تكثر التي الساعات في خاصة المركر لحركة إعاقة دكف انسيابية المركر حركة

 غير عكائؽ عف ناتجة تككف قد مركرية ختناقاتإ حصكؿ عند ككذلؾ المركرية األحجاـ
، فيسعى ىؤكالء األعكاف في المحافظة عمى السالمة المركرية بتطبيؽ قانكف المركر  متكقعة

 كضبط المخالفات كتحريرىا بحؽ المخالفيف كتنظيـ مخططات الحكادث ككتابة تقارير عنيا .
، كالسير  كال يكتمؿ تنظيـ المركر إذا لـ يشتمؿ عمى منظكمة فعالة لمراقبة حركة المركر

لزاميـ بإحتػػػػد السالمػػػػػي الطريؽ بقكاعػػػػى تقييد مستعممػػػػعم راـ القكاعد المنصكص عمييا ػػػػة كا 
 الدكرياتؽ ػػػػػز أك عف طريػػػػػػبة عمى مستكل الحكاجػػػػػػ، كتتـ ىذه المراق(1)كف المركرػػػػػفي قان

  سكاء المركبات مراقبة، حيث تتـ المركر قانكف احتراـ عمى السير في ىاما دكراكالتي تمعب 
 

                                                           
التجارب العربية كالدكلية ، الطبعة األكلى ، دار الحامة لمنشر كالتكزيع ، الرياض ، الياشمي بكزيد بكطالبي كآخركف ،  -(1)

 .128دكف سنة نشر ، ص
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 النفسية ك الجسمانية الحالة أك (1)لممركبة الضركرية أك بالتجييزات بالكثائؽ األمر تعمؽ
، كما تتػػػػػـ المراقبػػػػػػػػة عف طريػػػػػػؽ  ركؼػػػػػالظ أحسف في ةػػػػػػبالسياق لو حػػػػتسم التي لمسائؽ

 تجييزات إلكتركنيػػػػػػػة مثؿ:
 سيرىا أثناء المركبات سرعة بقياس يسمحكالذم  ، السرعة دليؿجياز الردار أك ما يعرؼ ب -
ة المركبات ػػفكرم لسرعػػح بالقياس الػػػػكؿ يسمػػػػاز متحرؾ محميػػػك جػػػكى: ة ػػػمقياس السرع -
 ا .ػػػػػاء سيرىػػػػػأثن
كىك جياز محمكؿ يسمح بالتحقؽ الفكرم مف  بإيثمكتاستأك ما يعرؼ  : مقياس الكحكؿ -

 كجكد الكحكؿ في جسـ الشخص مف خالؿ اليكاء المستخرج .
ة المركبات ػػػكرم لسرعػػاس الفػػػح بالقيػػرؾ محمكؿ يسمػػػػاز متحػػػكىك جي: ؿ ػػػػػاس اإليثيػػػمقي -
 ا .ػػػػػاء سيرىػػػػػأثن
أك مكاد ميمكسة عف  مخدراتكىك جاز يسمح بالكشؼ عف كجكد  :جياز تحميؿ المعاب -

 . 05-17مف القانكف رقـ:  02حسب نص ـ ،  طريؽ تحميؿ المعاب
 المركر حركة مراقبة عمى التجييزات يساعد ىذه استعماؿ إف: كالفيديك التصكير كاميرات -

رفع  في تساىـ كبذلؾ المركر، حركة تنظيـ في فعاال دكرا تؤدم فيي ، المخالفيف كرصد
 .ةػػػػالمركري ةػػػالسالم كلػػػمست
 بنظاـ بكصميا يسمح بات،كبو المر  تزكد إلكتركني، جياز ىكجياز تكجيو كتحذير:  -

  بيا يحدؽ رػػخط أم إلستشعار بعد عف الرقابة تحت اتػػػبكؿ المر ػػػػيجع زم،كػػػػمر  معمكماتي
 حديثا المخترعة األجيزة مف كىك، األخطار ىذه لتفادم كتعميمات تحذيرات لمسائؽ فتكجو
 .(2)المركرية السالمة تعزيز في استعمالو سيساىـ تعميـ كالذم

 

                                                           
بف عباس فتيحة ، دكر اإلعالـ في التكعية كالكقاية مف حكادث المركر في الجزائر ، مقارنة بيف المناطؽ الريفية  -(1)

حة لنيؿ شيادة الدكتكرة في عمـك اإلعالـ كاإلتصاؿ ، كمية العمـك كالمناطؽ الحضرية )دراسة كصفية إستطالعية( ، أطرك 
 . 286، ص  2012-2011، الجزائر ، 3السياسية كاإلعالـ ، جامعة الجزائر 

 . 131الياشمي بكزيد بكطالبي كآخركف ، مرجع سابؽ ، ص  -(2)
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 المطمب الثاني
 سمطة الضبط لدى األعوان المؤهمين

 
يمارس األعكاف المؤىمكف صالحياتيـ في ضبط المخالفات كالجنح لممحافظة عمى السالمة 
المركية ، مع تنفيذ كامؿ السمطات التي خكليا ليـ القانكف ، كمف بيف ىذه السمطات فرض 
الجزاءات اإلدارية عمى مرتكبي المخالفات كالجنح ، كأبعد مف ذلؾ فإف ىذه األخيرة قد ينتج 

األعكاف مف التدخؿ كالتحقيؽ في ىذه الحكادث   ىؤالء، فألـز القانكف عف حادث مركر
كلدراسة ذلؾ يتـ تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف األكؿ فرض الجزاءات اإلدارية كالفرع الثاني 

 التحقيؽ في حكادث المركر.
 

 اإلدارية . الفرع األول: فرض الجزاءات
العامة( طريقا مألكفا لتطبيؽ القانكف ، كما صار الجزاء اإلدارم )العقكبة اإلدارية أصبح 

ظاىرة فرضتيا متطمبات التكازف في الحياة اليكمية اإلدارية ، بيف كاجب اإلدارة في أداء 
دكرىا في تطبيؽ القانكف ، كحؽ األفراد في التمتع بما يكفؿ ليـ مف حقكؽ كىذه المعالـ 

ستقاللية العقكبة  .(1)اإلدارية كاألىداؼ ىي التي تحدد ذاتية كا 
فالجزاءات اإلدارية العامة تصدر عف اإلدارة بقرار إدارم فردم ، كال يعد ذلؾ تعديا عمى 
إختصاص القضاء كتماشيا مع ذلؾ تممؾ اإلدارة سمطة تكقيع الجزاءات حاؿ ممارستيا 

األىمية  مة ػػي بعض الجرائـ قميػػحددة كذلؾ فػػاالت مػػة في حػػة عامػػيا سمطػػبكصف ياػػػلنشاط
 .(2)ةػػػة اإلقتصاديػػػأك ذات الصبغ

 
                                                           

بكمديف ، العقكبة اإلدارية كضماف مشركعيتيا ، مذكرة ماجستير ، تخصص قانكف عاـ ، جامعة أبكبكر بمقايد ،  كتكف -(1)
 . 10كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ، تممساف ، الجزائر ، ص

ؼ ، عبد العزيز عبد المنعـ خميفة ، ضمانات مشركعية العقكبات اإلدارية العامة ، دكف طبعة ، منشأة المعار  -(2)
 . 03األسكندرية ، دكف سنة نشر ، ص
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 ةػػػالغرام تحصيؿ أك ةػػكبػػػالعق ردػػمج وػػمن اليدؼ سػػػػلي الؼػػػالمخ بحؽ زاءػػػالج ذػػفيػػتن إف
 بمكجب كذلؾ وػػػعمي يعاقب أػػػخط بػػػإرتك وػػػبأن ؽػػػالسائ وػػػتنبي ىك دؼػػالي ؿػػػب،  ةػػػػالمادي
رتكاب العكدة عدـ إلى تنبييو ككذلؾ ، النظاـ  ذلؾ عميو ينطكم لما أخرل مرة الخطأ ىذا كا 
 . اآلخريف كتجاه نفسو تجاه خطكرة مف

 كأف الطيب األسمكب يتبع أف المخالؼ السائؽ إيقاؼ عند المركر رجؿ عمى ينبغي كلكف
 جارحة بكممة زجره لك اػػػػمم أكثر فسػػالن في كاقع وػػػل ىذا فإف ، الحسنة باأللفاظ يخاطبو
 . (1)ةػػػػػػالعقكب بحقو كأكقع
 لمخطر كاآلخريف نفسو يعرض فإنو المركر كأنظمة قكاعد يحتـر ال كالذم المخالؼ السائؽ إف

 قكاعد بتطبيؽ األفراد يمتـز حتى كذلؾ ، الرادع كالجزاء العقاب يستحؽ فإنو ثـ كمف ، المحقؽ
 يتدخمكا أف المركرية السالمة عمى لممحافظة المؤىميف األعكاف عمى كما ، المركرم النظاـ
 المخالفيف عمى األعكاف يفرضيا التي الجزاءات ىذه كأىـ ، الالزمة الجزاءات كفرض لتنفيذ
  . مالية غير كأخرل مالية إدارية جزاءات إلى تنقسـ بدكرىا كالتي اإلدارية الجزاءات ىي
خطار مخالفة محضر بتحرير يقـك المركرية المخالفة مرتكب المكمؼ العكف ضبط عند  كا 

 يـك( 45) كأربعػػػػكف خمسة أقصاه أجؿ في الجزافيػػػػة الغرامة دفع أجؿ مف بيا السائؽ
عالمو  محضر يرسؿ ، ةػػػػالجزافي الغرامة دفع دـػػػع ةػػػحال يػػػكف األجؿ ىذا اءػإنقض عند بأنو كا 

 بحػػػػدىا الغرامػػػػة مبمػػػػػغ عػػػػػػيرف الحالػػػػػة ىذه كفي،  الجميكريػػػػػة ؿػػػػػككي إلى(2)الدفع عدـ
 رخصة كػػػػػػػػانت إذا ىػػػػػذا ، 05-17: رقػػػػػػػػػـ القاػنػػػػػكف مف 93 ـ لنص طبقػػػػػػػػػػػػا األقصى
 ذلؾ ىػػػػػػػعم الكةػػػػػػع وػػػػػػفإن ةػػػػػػأجنبي كانت إذا أما ، ةػػػػػػػجزائري بالمخالؼ ةػػػػػػػالخاص السياقػػػػػػػػة

 مكرر 92 ـ نص حسب ةػػػػػػػػالجزافي ةػػػػػػالغرام دػػػػػتسدي ةػػػغاي إلى ةػػػػػػبالرخص اظػػػػػاإلحتف ـػػػػيت
 . 05-17 رقـ: قانكفال مف

                                                           
عبد الرحمف عثماف السنيد ، مدل فعالية أساليب تنفيذ الجزاءات المركرية في الحد مف المخالفات مف كجية نظر  - (1)

الضباط كالجميكر بمدينة الرياض ، بحث مقدـ إستكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في العمـك الشرطية ، 
 . 73، ص 2004قيادة األمنية ، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية ، تخصص ال

 ( .04ممحؽ ) -(2)
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 .المرور حوادث في التحقيق:  الثاني الفرع
 صدـ أك ، أكثر أك مركبتيف بيف إصطداـ ىك المركر حادث أف القكؿ يمكف عامة بصكرة
 ةػػػػكبناي خاصة أك ةػػػعام ةػػػػكممكي مركبتيف بيف داـػػػػػإصط كفػػػيك قد ماػػػػك ، رػػػػأكث أك شخص

 المركرم الحادث فإف األحكاؿ كؿ كفي ، فقط مادية عكاقب لو تككف قد كالحادث منشأة أك
 . (1)العاـ بالنظاـ إخالؿ يعتبر

 في المركر بسالمة الخاصة المخالفات لمعاينة المؤىمكف األعكاف أجبر الجزائرم فالقانكف
 بأنو المركر حكادث في التحقيؽ كيعرؼ ، فيو كالتحقيؽ الحادث مكاف إلى بالتنقؿ الطرؽ

 الكسائؿ حدكد في المركر حكادث في المحقؽ بيا يقـك التي اإلجراءات مف مجمكعة
 مف مجمكعة عمى حقيقية إجابات إيجاد إلى تيدؼ كالتي نظاما بيا المسمكح المشركعة
 ماىي ؟ الحادث أطراؼ ىـ مف ؟ أيف ؟ متى ؟ كيؼ حدث؟ ماذا: يمي فيما تتمثؿ األسئمة
 .(2)؟ النتائج ماىي ؟ األسباب

فعند تمقي البالغ عف كقكع حادث مركرم يعمؿ مستقبؿ البالغ عمى تيدئة المبمغ حتى 
يتمكف مف الحصكؿ عمى المعمكمات الصحيحة كالالزمة ، فيطمب منو تحديد مكقع الحادث 
بالضبط حتى يتـ تحديد أفضؿ الطرؽ المؤدية إلى مكقع الحادث ، ككذلؾ نكع الحادث كما 

سـ المبمغ كع  نكانو كمحؿ إقامتو كعالقتو بالحادث .نتج عنو ، كا 
دات الضركرية ػػػػػػد ذلؾ يتـ اإلستجابة لمبالغ بإتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقديـ المساعػػػػػبع

رساؿ إحدل دكريات المركر المتكاجدة بمنطقة الحادث بأسرع كقت كذلؾ لتجنب مزيد مف  كا 
 األضرار أك الخسائر أك تغيير األدلة .

                                                           
، عميد أكؿ لمشرطة ، الدكرة التدريبية ، التحقيؽ المتقدـ في حكادث المركر ، اإلجراءات  األخضر عمر الدىمي -(2)

القانكنية كاإلدارية كالتنظيمية المتخذة عند كقكح حادث مركر )نمكذج تطبيقي مف الجزائر( ، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك 
 .06، ص 2003األمنية ، 

حقيؽ في حكادث المركر ، دراسة تحميمية تطبيقية لإلجراءات المطبقة في عقاب صقر عكؿ ضاؿ الطبرم ، الت - (2)
المممكة العربية السعكدية ، مشركع مقدـ إستكماال لمتطمبات درجة الماجستير في مكافحة الجريمة ، المركز العربي 

 .97، ص 1989لمدراسات األمنية كالتدريب ، الرياض ، 
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عند كصكؿ األعكاف تأتي مرحمة السيطرة عمى مكقع الحادث كتقدير الكضع ككضع 
 .(1)األكلكيات المطمكبة إلجراء التحقيؽ

فالقاعدة العممية الصحيحة في التحقيؽ تقتضي بأف تككف المعاينة ىي اإلجراء األكؿ الذم 
 (2)مف سائر اإلجراءات عداه كليا الصدارة عمى مايقـك بو المحقؽ 

ثبات ركرمػػػالم ادثػػػػالح ةػػػػمعاين حقؽػػػالم يتكلى  جنائي فعؿ عف ناتجا يككف أف مف كالتأكد وػػػكا 
 . عرضي حادث أك

 مكقع إلى بعد الكصكؿ بو يقـك إجراء أىـ يعتبر الذم (3)الكرككي رسـ المحقؽ يتكلىكما 
 الحادث مكاف إيضاح كيتـ أطراؼ الحادث بيف المسؤكلية تحديد في عميو يبنى ألنو الحادث
 عمى يساعد ذلؾ ألف كقياسيا الفرامؿ كآثار كبعد الحادث قبؿ السيارات كاتجاه كقكعو ككيفية
 .الحادث كقكع حيف السائؽ عمييا كاف يسير التي السرعة معرفة
 المركرم الحادث بمعاينة مسرح يقـك الذم المحقؽ يراعييا أف يجب التي األشياء أىـ كمف
 :ىي لمحادث التخطيطي الرسـ عند
  بعد تػػػكق رعػػػأس يػػػكذلؾ ف اتػػػالقياس راءػػإج ؿػػقب ادثػػػالح عػػػلمكق طيػػػتخطي ـػػػبرس اـػػػالقي -

 .الحادث
 كذلؾ أخرل مرة لو إعادة الرسـ يمكف ال سجال يعد الحادث لمكقع التخطيطي الرسـ إف

 . لمرسـ أفضؿ طريقة إلى لمكصكؿ
 سجال يعد الرسـ ألف حسب تكقعو يرسـ ال كأف يراه ما إال يرسـ ال أف المحقؽ عمى يجب –

 .عػػػلمكقائ
 ـ األشياء كفقا لتنظيميا الشكمي في المخططات كما كانت عميو بدكف زيادة ػػػزاـ برسػػػػااللت -

 . (4)افػػػػػأك نقص

                                                           
 .153سابؽ ، صعقاب صقر عكؿ ضاؿ الطبرم ، مرجع  -(1)
، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ،  3ط محمد ماجد ياقكت ، أصكؿ التحقيؽ اإلدارم في المخالفات التأديبية ،  -(2)

 .393، ص 2007
 ( .06ممحؽ ) -(3)
(4)

السعكدية )دراسة محمد بف عبد العزيز عمى السالمة ، المسؤكلية الجنائية عف الحكادث المركرية في المممكة العربية  - 
تأصيمية تطبيقية( ، بحث مقدـ إستكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى شيادة الماجستير في العدالة الجنائية ، جامعة نايؼ 

 .83، ص 2009العربية لمعمـك األمنية ، الرياض ، 
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 ميمة عناصر بثالثة متميزا يككف أف لمحادث التخطيط في يراعي أف المحقؽ عمى فيجب
 . الدقة – البساطة – الكضكح: كىي
ذا  اختمفت إذا أما العياف كشيكد العالقة ذات األطراؼ أقكاؿ حسب يرسـ المركبات ُحركت كا 

 بعد الحقيقة استنتاج النياية في كيتـ طرؼ كؿ أقكاؿ حسب الكرككي رسـ فيتـ أقكاليـ
يقافيـ الحادث في المتسببيف عمى القبض كيتـ التحقيؽ استكماؿ  إتماـ حتى التحقيؽ رىف كا 
 . بالحادث الخاصة المعمكمات جميع عمى الحصكؿ
 بإثبات الحادث في المشتركة السيارات حالة كرسـ لمحادث معاينتو عند المحقؽ عمى كيجب

 :التالية النقاط(  تسجيؿ) 
 .كاتجاىيا سيارة كؿ مكاف -
 .السيارة في الصدمة مكاف تحديد -
 .الدىس حكادث في الشخص مالبس في دـ بقع كجكد مالحظة -
 .انقالبيا سبب لمعرفة الميشمة السيارة معاينة -
 .السيارة سرعة لمعرفة طكليا كقياس األرض عمى الفرامؿ آثار -
 .ال أـ زائدة أىي لمعرفة السيارة حمكلة مالحظة -
 .تكفرىا الكاجب السالمة شركط تكفر مف التأكد -
 .   الحادث كقكع بعد اآلثار تحريؾ عدـ مف التأكد -

 مكقع بتصكير يقـك أف بالحادث المشتركة لمسيارات التصكير يتكلى مف المحقؽ يكمؼ كما
 . بو يتعمؽ كما الحادث عف نتج ما أك الفرامؿ مف المكجكدة كاآلثار الصدمة كمكاف الحادث
 استخداـ مع كاضحا التصكير كيككف الحاجة عند عمييـ لمتعرؼ المتكفيف تصكير كيجب
 .ليالن  الكقت كاف إذا كاإلنارة الفالش
 قد ممنكعات عف لمبحث بالحادث المشتركة المركبات تفتيش مساعده أك المحقؽ كيتكلى
 الحادث في الرئيس السبب تككف كقد الحادث كقكع قبؿ اػػػػػػتناكلي أك ياػػػػستخدمإ السائؽ يككف
 يتـ حيث عمييا كالمحافظة حرزىا يتـ فإنو المرافؽ أك السائؽ تخص أغراض كجكد حالة كفي

رسالو حرزه يتـ فإنو مخدر أك مسكر أنو يشتبو ما كجكد كفي حالة ألصحابيا تسميميا  إلى كا 
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ذا عميو كالتحميؿ الكشؼ لتتكلى ختصاصجية اإل  جنائي عف فعؿ ناتج الحادث أف تضحإ كا 
 .(1)الجنائي بالجانب الالـز إلتماـ الشرطة إلى السائؽ إحالة يتـ فإنو

بعد ذلؾ يتـ إستجكاب كؿ مف قادة المركبات كالمجنى عمييـ كالشيكد ، ككؿ ذلؾ مف أجؿ 
 تحديد المسؤكلية الناتجة عف الحادث ، ثـ يعد المحقؽ تقرير ك إخالء مكاف الحادث.

كيتـ إعداد محضر تحقيؽ  كالشيكد كالركاب السائؽ أقكاؿ أخذ التحقيؽ ؿػػػػػيشمة ػػػػبصفة عام
 اليامة اإلثبات كسائؿ مف يعدكالذم  (3)المادية المعاينة محضركما يتـ إعداد  ، (2)إبتدائي
 المرتكبة الحكادث عمى السائقيف مسؤكلية إلثبات التأميف شركة القضاء أك عمييا يستند التي

 ككضعية الحادث لمكاف يػػػػبيان مف رسـ المحاضر تخمك ال كلإلشارة،  نفييا أك بنكعييا
 .(6))ممؼ تقني( 5كالضحايا لممركبات فكتكغرافية بصكر كيدعـ 4المركبة

إف األعكاف المكمفيف المذيف حددىـ قانكف المركر يمارسكف إختصاصاتيـ لضبط كمعاينة  
تخاذ المخالفات كالجنح المركرية كفؽ السمطات  المخكلة ليـ ، بتحرير كفرض العقكبات كا 

كافة اإلجراءات الالزمة لردع مرتكبييا ، كذلؾ لممحافظة عمى السالمة المركرية ، كما أف 
سمطة ىؤكالء األعكاف عند كقكع حادث مركرم كالتحقيؽ فيو ىاـ كأساسي في تحديد 

 المسؤكلية القانكنية المترتبة عف ىذا الحادث .

                                                           
 .87محمد بف عبد العزيز عمى السالمة ، مرجع سابؽ ، ص -(1)
 ( .09ممحؽ ) -(2)
 ( .05ممحؽ ) -(3)
 ( .06ممحؽ ) -(4)
ة ضمف متطمبات نيؿ شيادة الماستر ، كمية الحقكؽ منبيمة عبدم ، المخالفات المتعمقة بقانكف المركر ، مذكرة مقد -(5)

 . 61، ص  2017-2016كالعمـك السياسية ، جامعة العربي التبسي ، الجزائر ، 
 ( .08ممحؽ ) -(6)
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 المبحث الثاني
 لمخالفات والجنح المروريةفي االدعوى العمومية 

 
الدعكل بصفة عامة ىي" الكسيمة القانكنية لحماية الحؽ تكصال الستيفائو بكاسطة السمطة 

 .(1)العمكمية " أك ىي " حؽ المجكء لمسمطة القضائية الستفاء الحؽ بكاسطتيا "
 الجاني ضد العامة لنيابةا كتباشرىا تحركيا عمكمية احداىما دعكياف الجريمة كقكع عف ينشأ

 .(2)الجريمة مف ضرر أصابو مف كيباشرىا يحركيا مدنية كأخرل،  لمعاقبتو
بإعتبارىما نكعيف مف الجريمة المركرية ، فقد ينشأ عنيما المخالفات كالجنح المركرية  إف

الجزاء الجنائي ، كتيدؼ إلى كضع حد لإلضطراب كالتي ترمي إلى تكقيع دعكل عمكمية ، 
الذم يمحؽ بالمجتمع مف جراء إقتراؼ ىذه الجرائـ ، كيمارسيا المجتمع بكاسطة النيابة العامة  

ع الجزاء عمى مرتكب المخالفات كالجنح المركرية مف قبؿ الجيات ػػادة بتكقيػػػػع لتنتيي
تنظـ ىذه الدعكل  غير أنو ال تكجد قكاعد خاصة القضائية الجزائية أك إصدار حكـ بالبراءة ، 

مما يستمـز تطبيؽ القكاعد العامة المتعمقة بالدعكل العمكمية المنصكص عمييا في قانكف 
  14-01ـ : ػػػكف رقػػػمف القان 130و في ـ ػػػـ النص عميػػكىك ما ت ةػػػػراءات الجزائيػػػػاإلج

 األكلى المادة نص في بؿ العمكمية الدعكلرؼ كبالرجكع إلى القانكف نجد أف المشرع لـ يع
 المكظفيف أك القضاء رجاؿ كيباشرىا يحركيا العقكبات لتطبيؽ العمكمية الدعكل"  أف عمى

 ىذه يحرؾ أف المضركر، لمطرؼ أيضا يجكز كما ، القانكف بمقتضى بيا إلييـ المعيكد
 ". القانكف ىذا في المحػػػددة لمشركط طبقا الدعكل

كالمطمب الثاني  الجزائيةتحريؾ الدعكل كلدراسة ىذا المبحث سيتـ التطرؽ في المطمب األكؿ 
 .كالقرارات القضائية طرؽ الطعف في األحكاـ

                                                           
 .45المرجع السابؽ ، ص ،  اهلل عبد أكىػػػػػايبيػػػػػػة - (1)
محمد حزيط ، مذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، ، دار ىكمو لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بكزريعة ،  - (2)

 .14، ص  2013الجزائر ، 
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 المطمب األول
 تحريك الدعوى الجزائية

 
 ستكفتإ ما متى كذلؾ المختصة الجية أماـ تسييرىا في البدء الجزائية الدعكل بتحريؾ يقصد

 العمكمية الدعكل تحريؾ تتكلىىي التي  العامة النيابةك ،  الرئيسية لعناصرىا الدعكل
غير أف  ، عاـ كأصؿ ختصاصاإل صاحبة عتبارىاإب المجتمع عف كنيابة تمثيال كمباشرتيا

المدني  المشرع خكؿ لممضركر مف الجريمة بأف يحرؾ الدعكل العمكمية عف طريؽ اإلدعاء
لممطالبة بالتعكيض عما أصابو مف ضرر أماـ المحكمة الجزائية ، فتنظر ىذه األخيرة في 

  الدعكييف معا في كقت كاحد .
كما حدد كذلؾ الجيات القضائية المختصة لمفصؿ في الجرائـ المكصكفة بالمخالفات كالجنح  

 يا .ػػػػيا أمامػػػكبيف اإلجراءات الكاجب إتباع
كلدراسة ىذا المبحث سكؼ يتـ التطرؽ في الفرع األكؿ لإلختصاص القضائي ، كالفرع الثاني 

 إلجراءات رفع الدعكل .
 

 . ائيـــــاص القضــــالفرع األول: اإلختص
 نطاؽ في ةػػػػػكاليتو القضائي رةػػػػلمباش القاضي صالحية"  بأنو القضائي اصػػػػاالختصيعػػػرؼ 
السمطة التي يخكليا القانكف لمحكمة مف المحاكـ لمفصؿ في بأنو  ، كيعرؼ كذلؾ1" معيف

ختصاص المحكمة الجزائية يعني انعقاد الكالية ليا في نظر الدعكل  قضايا معينة ، كا 
 :كىك نكعيفالجزائية المعركضة عمييا ، 

 . يــــأوال: االختصاص النوع
، كيتحدد اإلختصاص النكعي لممحكمة يعينو القانكف لممحكمة بحسب نكع الجريمة  ىك ما

قد حدد المشرع الجزائرم مكضكع االختصاص النكعي مف تبعا لنكع الجريمة التي تنظر فييا ،

                                                           
1
 . 31، مرجع سابق ، ص التواب عبد معوض - 
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 ختصاصإ لممحكمة جعؿ أيف  ،ؽ إ ج  328 ـلمحاكـ الجنح كالمخالفات ، في إطار نص 
" تختص المحكمة بالنظر في الجنح  حيث نصت عمى أنو: ، كالمخالفات الجنح بنظر عاـ

الدرجة األكلى بنظر الجنح  كالمخالفات ..." ، كالتي كضعت قاعدة إختصاص محاكـ
 ف مف دكف أف تنص صراحة عمى ذلؾ .كالمخالفات ، ككرست مبدأ التقاضي عمى درجتي

ح كما يعد مف ػػػػػاؿ جنػػػػػػػد مف األفعػػػيع ة ماػػػكرة في فقرتيا الثانيػػػادة المذكػػػػكما بينت الم
ىذه كع إلى ػػػػكبالرجؽ ع ،  05و ـ ػػػػؽ مع ما نصت عميػػػػات ، إال أف ىذه ال تتطابػػػػػالمخالف
أف العقكبات األصمية نجد أنيا نصت عمى ، لتقسيـ الجرائـ التي تعد اإلطار العاـ  األخيرة

ريف إلى خمس سنكات ما عدا الحاالت التي يقرر في مادة الجنح ىي الحبس مدة تتجاكز شي
دج ، كالعقكبات األصمية في  20.000فييا القانكف حدكدا أخرل ، أك الغرامة التي تتجاكز 

مادة المخالفات ىي الحبس مف يـك كاحد عمى األقؿ إلى شيريف عمى األكثر، أك الغرامة مف 
 دج ". 20.000دج إلى  2000

 
 . ثانيا: االختصاص المحمي

 كيقصد بو جكاز نظر المحكمة في الجرائـ التي كقعت في المكاف الذم حدد فيو اختصاصيا 
ؽ إ ج عمى قكاعد االختصاص المحمي بالنسبة لمحكمة الجنح كىي  329كلقد نصت المادة 

محؿ ارتكاب الجريمة ، محؿ إقامة أحد المتيميف أك شركائيـ ، أك محؿ القبض عمييـ، 
مف نفس  40كحتى كلك كاف ىذا القبض قد حصؿ لسبب آخر، كىك ما بينتو كذلؾ المادة 

 القانكف . 
ؽ إ ج مكضكع االرتباط بيف الجنح أك بيف الجنح كالمخالفات  329 كما عالجت المادة

المرتبطة أك غير القابمة لمتجزئة ، فإنعقاد االختصاص لمحكمة مف المحاكـ بخصكص 
إحػػدل الجنح ، يعقد ليا االختصاص بنظر سائر الجػػػػنح أك المخالفات األخرل المرتبطة 

الرتباط بيف الجرائـ مكضكع مف صميـ اىتمامات بيا، أك التي ال تقبؿ التجزئة ، كمكضكع ا
 . قانكف العقكبات الجزائرم

ككرست  ، كما عالجت نفس المادة مسألة مكضكع االختصاص المحمي لمحكمة المخالفات
، كمكاف إقامة مرتكب الجريمة باالختصاص بنظر تمؾ  معيار مكاف ارتكاب الجريمة

 المتيـ .عمى  كبالتالي استبعدت معيار القبض ، المخالفة
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 العاـ النظاـ مف يعد ، النكعي االختصاص مثؿ مثمو ، المحمي االختصاص بأف كنشير
 المتعمقة الدفكع تثار أف يجكز كما ، األطراؼ قبؿ مف مخالفتو عمى االتفاؽ يجكز ال كبالتالي

 .(1)الدعكل عمييا كانت مرحمة أية في بو
اإلختصاص المحمي فإف المحكمة المطركح أماميا الدعكل العمكمية تختص كتطبيقا لقكاعد 

بالفصؿ في جميع الدفكع التي يبدييا المتيـ دفاعا عف نفسو مالـ ينص القانكف عمى خالؼ 
 ؽ إ ج. 330ذلؾ طبقا لنص ـ 

 
 .إجراءات تحريك الدعوىالفرع الثاني : 

مف القانكف  66المنصكص عمييا في ـ عند ضبط مرتكب المخالفات  أوال: في المخالفات :
كف الذم عايف المخالفة لمسائؽ اإلخطار بالمخالفة مف أجؿ دفع ػػػػـ العػػػػ، يسم 17-05

مف القانكف  93( يـك ،  طبقا لنص ـ 45الغرامة الجزافية في أجؿ أقصاه خمسة كأربعكف )
 الطعف طرؽ بأم امةالغر  لقيمة المحدد القرار ىذا في الطعف يجكز كال،  05-17ـ: ػػرق

 أف المخالؼ عمى كيجب ، ج إ ؽ 385 المادة لنص طبقا قضائيا ال إداريا قرار بإعتباره
 مكاف محصؿ دمػػػأي بيف ، حػػػػالصم غرامة مبمغ ةػػػبريدي بحكالة أك نقدا كاحدة ةػػػػدفع يدفع
 مع  ، اص األقميميػػػػاإلختص اـػػػػا ألحكػػػػػطبق المخالفة فيو إرتكبت الذم افػػػػػػالمك أك ، سكناه
  ج إ ؽ 384 المادة لنص طبقا ، لمدفع تأكيدا الغرامة محصؿ إلى اإلخطار تسميـ كجكب

ؿ أف يبمغ األعكاف المؤىميف المذيف عاينكا المخالفة بدفع غرامة الصمح ػػػكيجب عمى المحص
إ ج ، كما ؽ  386( أياـ مف تاريخ الدفع ـ 10إذا تـ صحيحا ، كذلؾ في ظرؼ عشرة )

ة الجزافية ، حتى ال يتـ ػػع الغرامػػػكاف بأنو قد دفػػػؤكالء األعػػػذلؾ المخالؼ بإعالـ ىػػػـك كػػيق
 تحريؾ الدعكل الجزائية .

كالذم  مكرر ؽ إ ج ، 392كىذا يعد بمثابة التصالح الجزافي الذم نصت عميو كذلؾ ـ  
يتمثؿ في دفع المخالؼ لقانكف المركر غرامة جزافية ألعكاف الضبطية القضائية ، الذيف 

                                                           
الجزائية ، دراسة تحميمية نقدية ، مطبكعة مقدمة لطمبة الدكتكر ناصر حمكدم ، المحاكمة في قانكف اإلجراءات  -(1)

 . 2014-2012الماستر ، الجزائر ، 
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 .(1)ةػػػػكل الجزائيػػػػاء الدعػػػػانكف مقابؿ إنقضػػػيحددىـ الق
 لككيؿ (2)الدفع عدـ محضر يرسؿ الجزافية الغرامة دفع كعدـ األجؿ ىذا إنقضاء كعند

 . فييا كالفصؿ الدعكل في السير ليتـ ، الجميكرية
  األكلى الدرجة مف لممخالفات بالنسبة دج 3000 لتصبح األقصى بحدىا الغرامة غػػػػمبم رفعكي

  الثالثة الدرجة مف لممخالفات دج 6000 ، الثانية ةػػػالدرج مف اتػػػػلممخالف دج 4000
 في لمطعف قابؿ إبتدائي (3)حكـ دارػػػػإص كيتـ ، ةػػػػػالرابع الدرجة مف اتػػػلممخالف دج 7000

 . المخالؼ حؽ
 بالسالمة الخاصة المخالفات لمعاينة المؤىمكف األعكاف ضبط عند :الجنح في: ثانيا 

 طبقا محاضر بتحرير يقكمكا ، القانكف ىذا في عمييا المنصكص الجنح مرتكبي ، المركرية
 ألحكاـ تطبقا المحررة المحاضر ليذه كيككف ، 05-17: رقـ القانكف مف 130 المادة لنص
  14-01: رقـ القانكف مف 136 ـ لنص طبقا العكس يثبت مالـ الثبكت قكة القانكف ىذا
 عايف الذم العكف يقـك ، الجنح ىذه إحدل السياقة لرخصة الحائز السائؽ إرتكاب حالة كفي

 إلى ، الحالة حسب السياقة ةػػػبرخص اػػػػمرفق ةػػػالمرتكب ةػػػالمخالف محضر اؿػػػػبإرس ةػػػػالمخالف
 مف 97 ـ لنص اػػػػطبق ةػػػساع( 72) كسبعكف افػػػػإثن اهػػػػأقص ؿػػػأج يػػػف ةػػػػالجميكري ؿػػػػككي

 . 05-17: رقـ القانكف
 شأف في تحقيقات إجراء المؤىمكف األعكاف عمى يجب جسماني مركر حادث كقكع كعند

 كافة عمى ينطكم ك القانكنية لألحكاـ طبقا محضر التحقيؽ إنتياء عند كيحرر ، الحادث
  35-80: رقـ المرسـك نفس مف 03 ، 02 ، 01 المكاد نص حسب  الضركرية المعمكمات

 الحادث كقكع تاريخ مف أياـ 10 ظرؼ في الجميكرية ككيؿ السيد إلى المحضر ىذا يرسؿ ثـ
 مدل تثبت طبية شيادة أكؿ عمى لمحصكؿ المصاب كيسعى ، المرسـك نفس مف 04 ـ

                                                           
جياللي عبد الحؽ ، نظاـ المصالحة في المسائؿ الجزائية في التشريع الجزائرم ، أطركحة لمحصكؿ عمى شيادة  -(1)

 . 10، ص  2017-2016ستغانـ ، الجزائر ، الدكتكرة في القانكف اإلجرائي ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ، جامعة م
 (04ممحؽ ) -(2)
 ( .08ممحؽ ) - (3)
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 05 ـ بمكجب التحقيؽ في شرعت التي لمسمطة إرساليا ك أياـ 08 خالؿ لحقو الذم الضرر
 الحادث كقكع افػػػػمك ةػػػػمحكم لدل ةػػػالجميكري ؿػػػػتمقي ككي ردػػػػبمجف،  المرسـك ذات مف

 يقكـ ةػػػػالقضائي ةػػػػػالضبطي رجاؿ ؿػػػػقب مف إليو المرسمة ةػػػالثبكتي الكثائؽ ك ؽػػػػالتحقي محاضر
حك  ةػػػػالقضي تكييؼب  أشير 03 يفكؽ الضحية زػػػعج افػػػػك إذا حػػػالجن محكمة الى إما تياالػػػا 
 ، أك فيؽ ع  289الخطأ طبقا لنص ـ  الجرحجنحة  بتيمةكذلؾ  مستديمة بعاىة أصيب أك

 قسـ إلى القضية إحالة أكؽ ع ،  288كفاة بتيمة جنحة القتؿ الخطأ طبقا لنص ـ الحالة 
 ؽ ع. 442طبقا لنص ـ  أشير 03 عف يقؿ العجز كاف إذا المخالفات

 ـبي الالحقة عف األضرار بالتعكيضات لممطالبة مدنية راؼػػػػكأط التأسس لمضحايا يمكف كما
 . 31-88 القانكف مف مكرر 16 لممادة طبقا لمجمسة التأميف شركة تستدعى أف كيجب
 العمكمية الدعكل يفصؿ المرحمة ىذه في ك المحاكمة، مرحمة تأتي القضية تكييؼ بعد

 إبتدائي في شأف مرتكب الجنحة .  (1)إف كجدت ، كيصدر حكـ بالتبعية المدنية كالدعكل
  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

 (09ممحؽ ) - 
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 المطمب الثاني
 القضائية والقرارات األحكام في الطعن

 
تعتبر ضمانة الطعف في االحكاـ مف الضمانات القانكنية الجكىرية التي حرص عمييا 

كككف أف ، كذلؾ حتى ال يداف برمء أك يمفت مجـر مف العقاب مف جية  الجزائرمالمشرع 
العدالة البشرية ليست مطمقة كقد يصدر الحكـ مقترنا بظمـ أك مشكبا بخطأ مف جية أخرل 
ذلؾ اف العمة في طرؽ الطعف في االحكاـ كاحدة أال كىي احتماؿ كقكع القاضي بكصفو 
إنسانا في الخطأ في تطبيؽ القانكف كمف ىنا كاف األمر يقتضي تصحيح ىذا الخطأ فتقـك 

اميا بتصحيح أك تعديؿ ىذا التطبيؽ الخاطئ أك القاصر أك المعيب كؿ جية طعف أم
لمخصـك في  منحتألحكاـ القانكف لذلؾ فأف طرؽ الطعف في األحكاـ ىي كسيمة قانكنية 

الدعكل تستيدؼ اعادة طرح مكضكع الدعكل عمى القضاء بيدؼ تقدير قيمة الحكـ في ذاتو 
 ك تعديمو .أكمف ثـ الغاء ىذا الحكـ 

كيقسـ قانكف اإلجراءات الجزائية  ك القضائية األخطاء لتفادم ضمانة الطعف طرؽ رتعتب ك
 طرؽ الطعف في األحكاـ إلى طريقتيف عادية كأخرل غير عادية .

 
 . الفرع األول: طرق الطعن العادية

 في تتمثؿ ك لممتقاضيف مفتكحة طرؽ ىي ك جديد مف القضية في النظر إعادة إلى تيدؼ
 .االستئناؼ ك المعارضة

  الغيابية االحكاـ في لمطعف العادية الطعف طرؽ حدلإ ىك اإلعتراض إف المعارضة :أوال :
 ضده الصادر الحكـ عمى اإلعتراض الى غيابيا عميو المحككـ أماـ المجاؿ إتاحة الى ييدؼ

  يقدـ تظمـ عف عبارة كىك مامياأ كدفاعو وػػػقكالأ بداءإ مف لتمكينو التي اصدرتو المحكمة اـػػػمأ
 كانت ما الى القضية تعيد فأ شأنيا مف غيابي حكـ ضده الدعكل الصادر أطراؼ حدأ مف
 .(1)الحكـ قبؿ عميو

                                                           
الدكتكر محمد جمعة عبد القادر ، طرؽ الطعف في االحكاـ الجنائية كاشكاالت التنفيذ عمما كعمال ، الطبعة األكلى ،  -(1)

 .48، ص 1985
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 يتمكف لـك  المحاكمة إجراءات يحضر لـ الذم بإرتكاب المخالفات كالجنح المركية المتيـ إف
 تخمفو سبب يككف أف مكفيك ،  حججو إلى المحكمة تستمع لـ كبالتالي دفاعو تقديـ مف

 راءاتػػػاإلج ةػػػحضكري دأػػػػمب إلى عػػػيخض ال ـػػػالحك فإف ةػػػثم كمف،  وػػػإرادت عف اػػػخارج
 تدارؾ لو يرخص كفػػػالقان فإف،  ـػػػػالمتي إرادة عف اػػػخارج الحضكر عف ؼػػػالتخم كماداـ
 .ةػػػػػبالمعارض ـػػالحك
المدني فميا عالقة بالدعكل  المسؤكؿ مف أك المدني الطرؼ مف الصادرة المعارضة أما

 ؽ إ ج. 02فقرة  413 المادة المدنية فقط دكف الدعكل العمكمية كىك ما نصت عميو
يثبت بأنو تمقى التبميغ ، أك أنو  دليؿ يكجد ال كلكف المتيـ تبميغ تـ إذاكيعتبر الحكـ غيابيا 

تمقى التبميغ لكنو قدـ عذرا قانكنيا لعدـ الحضكر ، كأجاز المشرع لممتيـ بأف ينكب عنو 
لمحضكر أحد أعضاء عائمتو بكجب تككيؿ خاص إذا كانت المخالفة ال تستكجب غير عقكبة 

 . ؽ إ ج 407الغرامة حسب نص المادة 
ص المادة ػػػػحسب ن ـػػػػلممتي الحكـ غػػػتبمي خػػػػتاري مف أياـ 10 ةػػػػميم في ةػػػالمعارض بؿػػػػتق

 التراب خارج يقيـ المتخمؼ الطرؼ كاف إذا شيريف إلى المدة ىذه كتمدد، ؽ إ ج  411
 السابؽ المكاعيد في المعارضة تقديـ تعيف المتيـ لشخص التبميغ يحصؿ لـ إذا ، الكطني
 البمدم الشعبي المجمس مقر أك لممكطف الحكـ تبميغ تاريخ مف اعتبارا تسرم كالتي آنفا ذكرىا

  . ؽ إ ج 01فقرة  412النيابة طبقا لنص المادة أك
 التي القضائية الجية ضبط كتابةلدل قمـ  شفكم أك كتابي بتقرير بالمعارضة طعفكيجكز ال
 ؽ إ ج 04فقرة  412طبقا لنص المادة  تبميغال تاريخ مف أياـ 10 ميمة في الحكـ أصدرت

 المدني المدعي إشعار إلييا يعيد التي العامة النيابة إلى كسيمة بكؿ المعارضة ىذه تبمغ كما
 قضى ما عمى قاصرة المعارضة كانت إذا ما حالة كفي الكصكؿ مضمنة برسالة كذلؾ بيا
 بيا مباشرة المدني المدعي بتبميغ يقكـ أف المتيـ عمى فيتعيف المدنية الحقكؽ مف الحكـ بو

كتعتبر المعارضة كأف لـ تكف إذا لـ يحضر المعارض في التاريخ المحدد لو طبقا لنص 
 . ؽ إ ج 03فقرة  413المادة 

 353  المادة ذكرتيا كحيدة حالة في إال فييا، الفصؿ لحيف الحكـ تنفيذ تكقؼ المعارضة أف
 يدفع بأف تأمر أف كليا العمكمية الدعكل في االقتضاء عند كتحكـ" بقكليا 03ك 02فقرة 
 ممكنا يكف لـ إف السمطة ليا أف كما المقدرة المدنية التعكيضات مف جزء أك كؿ مؤقتا
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 قابال احتياطيا مبمغا المدني لممدعي تقرر أف بحالتو المدني التعكيض طمب في حكـ إصدار
 . "كاالستئناؼ المعارضة رغـ بو لمتنفيذ

 الحكـ أصدرت التي الجية أف حيث ، الغيابي الحكـ بو قضى ما المعارضة كما تمغي
 .  القضية في جديد مف تفصؿ الغيابي
 كالقانكنية عناصرىا الكاقعية بجميع الدعكل يطرح عادم طعف ىك طريؽ :االستئنافثانيا :
 طرؼ مف جديد نظرىا مف بغية ذلؾ ك األكلى، الدرجة محكمة مف درجة أعمى محكمة أماـ
 .(1)كالكاقعية الناحية القانكنية مف سميـ حكـ إلى الكصكؿ بيدؼ عددا كأكثر أكفأ قضاة
 ثالثيا تشكيال مشكمة كالمخالفات الجنح مكاد في االستئناؼ في المختصة الجية تفصؿحيث 
 .مستشار برتبة كمستشاريو غرفة رئيس برتبة الرئيس يككف بحيث
 كالمخالفات الجنح مكاد فياألحكاـ الصادرة عف المحكمة اإلبتدائية  لالستئناؼ قابمة كتككف

 أنو عمى تنص كالتي ؽ إ ج ،  416 المادة لنص طبقا دج 100 عف تزيد بعقكبة قضت إذا
 عقكبة أك الحبس بعقكبة قضت إذا الجنح مكاد في الصادرة األحكاـ" لالستئناؼ قابمة تككف
 يكف لـ ذا، فإ "أياـ خمسة تتجاكز المستحقة العقكبة كانت إذا أك دج 100تتجاكز غرامة
 كعمى فييا، الشكمية الشركط تكافر لعدـ استئنافيا فال يجكز الحاالت ىذه في يدخؿ الحكـ

 .(2)فييا اإلجرائية الشركط تكافر لعدـ شكال قبكؿ االستئناؼ بعدـ تحكـ أف المحكمة
 قاضي عف الصادرة األكامر في باالستئناؼ يطعف أف ككيمو أك المدني لممدعي يجكزحيث 
 تمس التي رػػػػاألكام أك ةػػػػلممتابع وػػػػكج بأال أك تحقيؽ راءػػػإج بعدـ ادرةػػػػالص كاألكامر التحقيؽ
 األحكاؿ مف حاؿ أم في ينصب أف يمكف ال ىنا االستئناؼ أف غير المدنية، المدعي حقكؽ
 يستأنؼ أف لو يجكز كما احتياطيا، المتيـ بحبس متعمؽ أمر مف شؽ عمى أك أمر عمى
 أك نفسو تمقاء مف سكاء الدعكل بنظر اختصاصو أمر في القاضي حكـ وػػػػبمكجب الذم األمر
مف قانكف اإلجراءات  173طبقا لنص المادة  االختصاص بعدـ الخصكـ دفع عمى بناءا

 الجزائية .
لممتيـ كلممسؤكؿ المدني كلككيؿ  فإنو يجكز اإلستئناؼؽ إ ج ،  417طبقا لنص المادة 

 الجميكرية كالنائب العاـ كلممدعى المدني كلإلدارات العامة .
                                                           

في المادة الجنائية ، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف الجنائي  ذاكم عبد اهلل ، الطعف بطريؽ اإلستئناؼ -(1)
 .02، ص 2016-2015، الجزائر ،  1، جامعة الجزائر 

 . 478، ص 1992مكالم ممياني بغدادم ، اإلجراءات  الجزائية في التشريع التشريع ، المؤسسة الكطنية لمكتاب،  -(2)
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إذا كاف مف حؽ المتيـ إستئناؼ الحكـ فيما قضى بو في الدعكل العمكمية كالدعكل المدنية  
فإف ككيؿ الجميكرية أك النائب العاـ ال يجكز لو إستئناؼ إال الدعكل العمكمية ، عمى عكس 

 .(1)الطرؼ المدني كالمسؤكؿ المدني فال يجكز ليما إستئناؼ إال الدعكل المدنية
 في االستئناؼ يرفعاإلجراءات الجزائية  مف قانكف  02ك 01فقرة  418طبقا لنص المادة 

 . الحضكرم بالحكـ النطؽ تاريخ مف تسرم أيما (10عشرة ) ميمة
ال لممكطف أك لمشخص التبميغ مف اعتبارا إال تسرم ال االستئناؼ ميمة أف غير  فممقر كا 
 الغياب بتكرار أك غيابيا صدر قد كاف إذا بالحكـ العامة لمنيابة أك البمدم الشعبي مسػػػالمج
 03ك 01فقرة 347ك 345 المكاد في عمييا المنصكص األحكاؿ في حضكريا اعتباريا أك

 ؽ إ ج . 350 كالمادة
 أياـ 05 ميمة اآلخريف لمخصـك يككف المقررة المكاعيد في الخصـك احد استئناؼ حالة في ك

 ميعاد فيككف العاـ النائب السيد يخص فيما أما لمخصـك بالنسبة ىذا االستئناؼ لرفع إضافية
 . الحكـ في النطؽ يـك مف اعتبارا شيريف ميمة في االستئناؼ
 لممكاد كفقا مؤقت إفراج طمب في المحكمة فصمت إذا أنوعمى ؽ إ ج  426 المادة كنصت
 محبكسا ـػػػالمتي ؿػػكيض ، ساعة 24 ميمة في اؼػػػاالستئن عػػػرف فػػػتعي 128/129/130
 ةػػػميم فذػػػتستن ىػػػحت كاؿػػػاألح عػػػجمي في كذلؾ ةػػػالجميكري ؿػػػككي ستئناؼإ في ؿػػػيفص ريثما
 .االستئناؼ ذلؾ

 المتيـ إلى األمر تبميغ مف أياـ 03 ظرؼ في التحقيؽ قاضي أكامر في االستئناؼ كيرفع
 . االتياـ غرفة أماـ كذلؾ
 فيو المطعكف لمحكـ المصدرة المحكمة ضبط بكتابة شفكم أك كتابي بتقرير االستئناؼ يرفع

 ؽ إ ج . 420ـ طبقا لنص   القضائي المجمس عمى كيعرض باالستئناؼ
 كمف طػػػالضب اتبػػك ؿػػقب مف عميو عػػيكق أف كيجب اؼػػستئناإل رػػػتقري كباػػػكج عػػػكيرف

 يرفؽ األخيرة الحالة كفي بالتكقيع عنو مفكض خاص ككيؿ أك محاميو أك نفسو المستأنؼ
ذا ، الضبط أميف دكنو الذم بالمحرر التفكيض  ذكر التكقيع يستطيع ال المستأنؼ كاف كا 

 . ذلؾ طػػػالضب فػػأمي

                                                           
، محاضرات في اإلجراءات الجزائية ، جامعة عبد الرحماف ميرة ، بجاية ، الجزائر ،  الدكتكر عبد الرحماف خمفي -(1)

 .345، ص 2016-2017
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 المنصكص دػػالمكاعي في ةػػػالمحكم ضبط بكتابة تكدع ةػػبعريض اؼػػستئناإل رفع كزػػػكيج
 بالتكقيع مفكض خاص ككيؿ أك كمحاميو المستأنؼ عمييا كيكقع االستئناؼ لتقرير عمييا
 في القضائي المجمس إلى الجميكرية ككيؿ بمعرفة الدعكل أكراؽ ككذلؾ العريضة كترسؿ
 .شيرا أقصاه أجؿ
 

 .العادية غير الطعن طرق: الفرع الثاني
 إعادة ىدفيا، النظر  إعادة طمب ك بالنقض الطعفتتمثؿ في  العادية الغير الطعف طرؽ
 غير الطعف طرؽ اشرةػػػمب فػػيمك ، كال القضائي المجمس مف الصادر القرار قانكنية في النظر
 .التقاضي درجات احتراـ أم العادية الطعف طرؽ مباشرة إال بعد العادية
 كفػالقان مع رارػػػالق أك الحكـ مطابقة إلى ييدؼ عادية غير ؽػػىك طري :بالنقض الطعنأوال : 

 ةػػػاإلجرائي دػػػالقكاع أك كلػػػالدع قكاعد عمى طبقت التي المكضكعية بالقكاعد ؽػػػيتعم سكاء 
 شؽ في لمقانكف قرار أك ـػػػحك ةػػػمخالف العميا لممحكمة يفػػتب ذاا  ك  ، عمييا دػػإستن التي

 القرار أك الحكـ مطابقة حالة في الطعف كترفض ، تنقضو فإنياالمكضكعي  أك يػػػاإلجرائ
 .(1)لمقانكف

رارات كاألحكاـ القابمة لمطعف بالنقض دكف شرط ػػػة الطعف في جميع القػػػػكز لمنيابة العامػػيج
كما أف لممحكـك عميو أك محاميو ، أك المفكض عنو بمكجب ككالة خاصة أف ، قيد  أك

كالقرارات إال ما أستثنى بنص خاص ، كما يحؽ لممسؤكؿ المدني يطعف في كؿ األحكاـ 
طرفػػػػا في القضية كالمدعى المدنػػػي أك محاميػػػو أف يطػػعف بالنقض كػػػؿ فيما اف ػػالذم ك

 ؽ إ ج . 497يخصو ، كفيما لـ يرد نص خاص يمنع ذلؾ طبقا لنص ـ 
 بمكاعيد مقيد إجراء أنو كما ، ؽ إ ج 500 ـ نص في محدد قضػػػبالن فعالط وػػأكج إف

 الطعف كالخصـك العامة منيابةف،  الطعف لقبكؿ كشرط القانكنية المدة إحتراـ يجب ، معينة
 صدكر أك بالحكـ النطؽ يـك مف بتداءإ تسرم أياـ ( 08ثمانية أياـ ) ميمة خالؿ بالنقض
ذا صادؼ اليـك األخير يـك عطمة  بو النطؽ جمسة حضركا الذيف لألطراؼ بالنسبة القرار ، كا 
 الميعاد إلى أكؿ يكـ عمؿ يميو . أمتد

                                                           
 .236، ص  2010عبد الرحماف خمفي ، محاضرات في قانكف اإلجراءات الجزائية  ، دار اليدل ، الج ا زئر ،   - (1)
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 المحدد الميعاد انقضاء بعد إال الميمة ىذه تسرم فال ، لغيابيةا كالقرارات حكاـلأل بالنسبة أما
 تمدد الكطف خارج مقيما الخصـك أحد كاف إذا، غير أنو  أياـ (10عشرة ) كىك لممعارضة

  كتابة قمـ لدل بتقريربالنقض  الطعف يرفع، ك ؽ إ ج  498طبقا لنص ـ  شير إلى الميمة
 . فيو المطعكف القرار أصدرت التي الجية
ض ال ػػػػف بالنقعػػػؿ الطػػػػرار الجزائي محػػػػـ أك القػػػػإف الحكػػػػية فػػػػى خالؼ القضايا المدنػػػكعم

ذا تـ رفع الطعض ، ػػػف بالنقػػػػددة لمطعػػػينفذ خالؿ المدة المح ة أف يصدر ػػػف فإلى غايػػػكا 
أما األحكاـ الخاصػػػة بالدعكل المدنيػػػة فإنيا ال تكقؼ بؿ تنفذ ة العميا ، ػػػالحكـ مف المحكم

 ؽ إ ج . 499طبقا لنص ـ 
 بات الحكـ في عادم غير طريؽ ىك النظر إعادة طمب :النظر بإعادة الطعنثانيا : 
 الطعف ىذا يقيد أف المشرع حرص كقدؽ إ ج ،  531 ـ الكقائع في بخطأ مشكب باإلدانة
 ىذا أف كاألصؿ، (1)الحدكد أضيؽ في الذم أصبح الحكـ بحجية المساس تجعؿ بشركط
 كغير العادية الطعف طرؽ استنفذ الذم الحكـ أم حكـ كؿ في الطعف في شرع الطريؽ
 آخر مف الصادرة األحكاـ في سكاء فيككف بالنقض الطعف عف الطريؽ ىذا كيختمؼ العادية،
 الحكـ ذلؾ يككف أف أم باإلدانة القاضية األحكاـ في كيككف ، بات لكنو درجة أكؿ أك درجة
 الحكـ أخط كاف ميما براءة مف فيو قضى فيما ممارستو يجكز فال ، عميو المحكـك أداف قد

 عمى كقياسا ، (2)باإلدانة بالحكـ يتأذل ما بقدر مجـر بتبرئة يتأثر ال بالعدالة فالشعكر جميا
األحكػػػاـ كالقرارات الصػػػادرة في مػػػكاد المخػػػالفات فإنػػػو ال يقبػػػؿ الطعػػػف بإعادة  فإف ذلؾ

 مؤرخ ىاقرار  في العميا المحكمةبو  قضتالنظػػػر فييا حتػػى كلك قضت باإلدانة ، كىك ما 
 الفقرة 531 المادة نص مف يستفاد:"  بأنو 168793: رقـ الطعف في 1997-03-04: في

 ـػػػالحك يككف أف رػػػالنظ ادةػػػإع بػػطم كؿػػلقب يشترط أنو الجزائية اإلجراءات قانكف مف األكلى
 عقكبة كبتكقيع باإلدانة كقضى فيو المحكـك الشيء قكة حاز قد مراجعتو المطمكب القرار أك

 . جنحيو أك جنائية

                                                           
 . 575، ص   3، مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرم ،  ج  أحمد شكقي الشمقاني - (1)
محمد أحمد أبك زيد ، األحكاـ الجنائية كطرؽ الطعف فييا ، بحث مقدـ لمدكرة العاشرة لمقضاة  ، المركز القكمي ،  - (2)

 .  2001لمدراسات القضائية سنة 
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 قد العميا المحكمة تككف أف عسى التي األخطاء في النظر إعادة التماس يقبؿ ال لذلؾ 
 ". الطالب قبؿ مف المرفكع بالنقض لمطعف نظرىا عند ارتكبتيا
 بو قضى لما بالنسبة النظر إلعادة الطعف ىذا ممارسة لو يحؽ ال المدني الطرؼ كما أف
ف ، بو قضى ما مع تتعارض كقائع مف جد ميما المدنية الدعكل في الحكـ  إلغاء كاف كا 
 التعكيضات مف نفذ ما رد كجكب القضاء ذلؾ سقكط عميو يترتب العمكمية الدعكل في الحكـ

 أمني تدبير مجرد أك بعقكبة سكاء ،نيائيا عميو لممحكـك أساسا خكلو حؽ فيك بيا المقضي
فادة  كال بالتقادـ سقطت أك العقكبة نفذت سكاء العقاب مف المتابعة القانكنية األعذار مف كا 
 . فيو المدني لمطرؼ شاف
 الحكـ أصدرت التي القضائية الجية نفس إلى ال العميا المحكمة إلى النظر إعادة طمب يرفع
 ، غير أنو غير محدد بمدة زمنية معينة . المدنية القضايا في بو معمكؿ ىك مثمما القرار أك
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 الفصل الثاني خالصة
 

في ك  لو أثر كبير في الحد مف الحكادث المركريةإف ضبط المخالفات كالجنح المركرية 
تسييؿ حركة كفؾ اإلختناقات ، فمقد حدد قانكف المركر األعكاف المؤىميف لمعاينة المخالفات 

 يسيرف ، 14-01مف القانكف رقـ:  الخاصػػػػة بسالمة المػػػػركر في الطرؽ في الفصؿ السابع
عمى إحتراـ كتطبيؽ القانكف عف طريؽ معاينة المخالفات كالجنح الناتجة عف األعكاف ىؤكالء 

ة المستمرة لحركة المركر ػػػـ كالمراقبػػػذلؾ تنظيػػػة ، ككػػػة المركريػػػد السالمػػػعدـ إحتراـ قكاع
العقكبات عمى ط ػػػتسميا ػػػؿ أىمػػػ، كلعسمطات العديد مف العبر الطرؽ ، كما خكؿ ليـ 

ا نص عميو ػػػؽ مػػة كفػػػزاءات اإلداريػػػرض الجػػػيا فػػػركر ، كأىمػػػػد المػػػات قكاعػػػمرتكبي مخالف
ة المتسبب فيو ككؿ ذلؾ عف طريؽ ػػػػػػة كمعرفػػػػػػػؽ في الحكادث المركريػػػالقانكف ، ككذلؾ التحقي

ة كذلؾ عف ػػػػكل العمكميػػػؽ في تحريؾ الدعػػػـ الحػػػأف ، كليػػػر في ىذا الشػػػإعداد محاض
طريؽ إرساؿ تمؾ المحاضر إلى ككيؿ الدكلة لدل المحكمة المختصة لمباشرة إجراءات 

صدار  قكاعد قانكف اإلجراءات الجزائية طبيؽ تة كالفصؿ فييا بػػػالدعكل ، كتكييؼ القضي كا 
  .أحكاـ في شأف المخالفيف لقكاعد حركة المركر 
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 ةــــــالخاتم
 
 مف عدت ةػػػػخاص كرةػػػػبص المركر كادثػػػػػح مف ةػػػػكالكقاي ةػػػػعام كرةػػػػبص ةػػػػالمركري ةػػػػالسالم إف

بإرىاب الطرقات  أك ما يسمى  حكادث المركرف ،اليامة في المجتمع الجزائرم  المكضكعات
 سكاء،  ايػػػػعن ةػػػػالمترتب ةػػػػالسمبي جػػػػالنتائ بسبب في أفراد المجتمػػػػػع ، بػػػػالرع تزرعت ػػػأصبح
 جتماعيةإ أك نفسية نتائج مف تخمفو فيما أك ، فػػػكمصابي اياػػػػضح مف فوػػػػخمت فيما ذلؾ كاف
 . ةػػػقتصاديإ أك

 كالعمؿ ، سيئة آثار مف عنيا ينتج كما مشكمةىذه ال مكاجوعمى  العمؿ الضركرم مف فكاف
 أبرز مف كلككنيا ، تيالخطكر  نظرا السمبية تأثيراتيا مف الحد   األقؿ عمى أك ، حميا عمى

 . الحديث العصر في كأمكالو اإلنساف حياة تيدد التي المشكالت
المشرع الجزائرم إلعادة تغيير السياسة الردعية لمكاجية ىذا المشكؿ ، فرغـ الذم دفع  األمر

، الذم يعتبر مف أشد القكانيف  14-01 لتعديؿ القانكف رقـ: 03-09إصدار األمر رقـ: 
الردعية ، إال أنو لـ يتـ التكصؿ مف خالؿ تطبيقو لميدؼ المنشكد ، مما أضطر المشرع 

، كالذم يسعى مف تطبيقو القضاء أك باألحرل  05-17الجزائرم إلصدار القانكف رقـ: 
 التقميؿ مف ىذه الحكادث.

ستخالص إتـ كمف خػػػػالؿ دراسػػػػة ىػػػػذا المكضػػػكع ، كالمتعمؽ بالمخالفات كالجنح المركرية 
 بعض النتائج كالتكصيات :

  :النتائج  -أوال 
 . تصنؼ مخالفة القكاعد الخاصة بحركة المركر حسب خطكرتيا إلى مخالفات كجنح -
 . العدالة عف القضايا إلنقاص كذلؾ مخالفات إلى الجنح بعض درجة تنزيؿ -
 . الجزافية الغرامة قيمة مف كالرفع المخالفات في التكسيع -
 . قانكنية مسؤكلية المركرية كالجنح المخالفات عمى يترتب -
  كجزاءات ، إدارية أك جنائية كانت كاءػػس الجزائية المسؤكلية عف جزائية زاءاتػػػػػج فرض تـ -

 . لمغير ضرر إصابة حالة في مدنية
 لقد كسع المشرع أحكاـ المسؤكليػػػػة الجزائية بنصو عمى مخالفة الراجميف لمقكاعد التي تنظـ  -

 سيرىـ ، غير أف ىذه الجزاءات ال تنفذ في الكاقع  كيصعب تطبيقيا . 
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 عكس فقط إدارية جزاءات المشرع ليا قرر بؿ الحبس عقكبتيا مركرية مخالفات كجكد عدـ -
 . المركرية الجنح 
الجرح لقد سار المشرع الجزائرم كفؽ المنيج التقميدم الذم يعاقب عمى جنحة القتؿ أك  -

 . 14-01مف القانكف رقـ:  67الخطأ ضمف قانكف العقكبات ـ 
 عقكبات تككف قد ةػػػالمركري حػػػكالجن المخالفات يػػػمرتكب ىػػػعم رضػػػتف التي اتػػػالعقكب إف -

 الجزافية الغرامة في تتمثؿ إدارية اتػػػػعقكب كفػػػتك كقد ةػػػكالغرام بسػػػالح يػػػػف ؿػػػكتتمث جزائية
 .  السياقة رخصة إلغاء أك كتعميؽ اإلحتفاظ أك المحشر في ككضعيا المركبة تكقيؼ أك
إلغاء تعميؽ رخصة السياقة مف طرؼ المجاف الكالئية ، كالذم كاف لو أثر سمبي عمى  -

، كجعميا مف إختصاص الجيات القضائية كاإلدارات المعنية بيذا اإلجراء المخالؼ 
 المختصة فقط .

 زيادة مدة تعميؽ رخصة السياقة في بعض الجنح . -
الذم تـ إلغاء رخصة ف لممخالؼ ػػػػيمكماعدا حالة المنع ة ػػػػعند إلغاء رخصة السياق -

( 05أف يمتمس الحصكؿ عمى رخصة سياقة جديدة بعد أجؿ خمس )السياقة الخاصة بو 
ذا كاف صاحب الرخصة في المرحمة اإلختبارية ال يمكنو تقديـ طمب الحصكؿ  سنكات ، كا 

خ صدكر ( شيرا إبتداء مف تاري18عمى رخصة سياقة جديدة خالؿ أجؿ مدتو ثمانية عشرة )
كما يمكف لممخالؼ الذم أصبحت رخصة السياقة الخاصة بو غير صالحة  ، قرار اإللغاء

بعد نفاذ النقاط أف يقدـ طمب الحصكؿ عمى رخصة سياقة جديدة تخضع لمفترة اإلختبارية إال 
( أشير مف تاريخ إرجاع الرخصة الغير صالحة لممصالح المؤىمة التابعة 06بعد إنتياء مدة )

المكمفة بالداخمية ، كترفع ىذه المدة إلى سنة في حالة ما إذا كانت رخصتو محؿ عدـ  لمكزارة
 ( سنكات .05الصالحية مرتيف خالؿ فترة خمس )

 أخذ المشرع الجزائرم بتشديد العقكبة كتخفيفيا في حاالت معينة لبعض الجنح . -
كعمى ىذا األخير  ، المضركر حمايةعمى المسؤكلية المدنية لالجزاء لقد قرر المشرع  -

إثبات الضرر الالحؽ بو كالعالقة السببية بيف تدخؿ السيارة كفعؿ الغير ، كىذا عكس 
 القكاعد العامة التي تحكـ المسؤكلية المدنية كالتي تقـك عمى الخطأ المفترض .
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 ف .ػػػػأعكاف مؤىمية مف إختصاص ػػػات كالجنح المركريػػػضبط المخالف -
 تصالح في المخالفات المركرية طريؽ مف طرؽ إنقضاء الدعكل العمكمية .لإف نظاـ ا -
 الجزائية الغرفة القضائية كالمجالس ، الجنح قسـ أك المخالفات قسـ المحكمة تختص -

 . المركرية كالجنح بالمخالفات المتعمقة المنازعات في بالنظر
 ة .ػػػػؿ في النزاعات كالمخالفات المركريػػػػة لمفصػػػػعدـ كجكد محاكـ متخصص -
 تطبيؽ قانكف اإلجراءات الجزائية بشأف تحريؾ كالفصؿ في المنازعات المتعمقة بالمخالفات  -

 ة .ػػػػػكالجنح المركري
 في لممتسببيف ردعية أحكاـ بإصدار القضاة بعض يقـك ال القضايا بعض في الفصؿ عند -

 . خطأ قتؿ عنيا ينتج ما كخاصة المركر حكادث
عدـ تنفيذ كتطبيؽ قكاعد المركر مف طرؼ األعكاف المؤىميف بسبب المحسكبية كالكساطة  -

 ككقكؼ ىذه األخيرة ضد تنفيذ العقكبة .
عدـ تسجيؿ المخالفة مف طرؼ األعكاف المؤىميف فكر كقكعيا مما يفتح المجاؿ لتدخؿ  -

 الكساطة كالمحاباة.
 المساكاة بيف مخالفي قكاعد المركر في تطبيؽ الجزاءات .عدـ  -
زاءات كالعقكبات المفركضة ػػػي عدـ تنفيذ الجػػػػف مف اليركب كبالتالػػػػػض المخالفيػػػتمكف بع -

 عمييـ 
 ركرم .ػػػػػػػتدخؿ كسائؿ اإلعالـ المختمفة بكتيرة ضعيفة في نشر الكعى الم -

 التوصيات : -ثانيا
إقتػػػراح بعض اإلجػػػراءات كالتعديػػػػالت التػػػػي قد تساعػػػػد عمى الكصكؿ إلى اليدؼ يتػػػـ 

الجكىػػػػػػرم كىك منع كقػػػػكع مثؿ ىذه المخالفػػػػات كالجنػػػح أك عمػػػى األقػػػػؿ التقميؿ منيا كذلؾ 
 عمى النحػػػػػك التالػػػػي :

 المخالفات ىذه تفاصيؿ ذكر مع الجسيمة تالمخالفا بنشر لممكاطنيف المركرية التكعية -
 ضباط الميمة بيذه يتكلى أف عمى ، خاص كردع عاـ ككردع ، العقاب مف كنكع كمرتكبييا

 . كاإلعالـ الصحافة في متخصصيف
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 في الجالسيف الركاب قبؿ مف األمف حزاـ كضع عدـ مخالفة إرتكاب عند المسؤكلية تحديد -
 الذم ىك السائؽ مازاؿ حيث ، الخصكصية لممركبات بالنسبة كالخمفية األمامية المقاعد
 . فقط القصر الركاب عف مسؤكؿ أنو مف بالرغـ يعاقب

، فالمخالفات كالجنح ىي أقساـ  03-09مف األمر رقـ:  65إعادة صياغة المادة  -
 ا مخالفات .مالجريمة كال يمكف إعتبارى

، كلك بتطبيؽ الحد األدنى في المرات تفعيؿ عقكبة الحبس المنصكص عمييا في القانكف  -
 األكلى إلرتكاب المخالفات كالجنح المركرية .

حداث بالنقاط الرخصة لنظاـ الفعمي التجسيد في اإلسراع -  لرخص الكطنية البطاقة كا 
كاإلستفادة منو كتطبيقو بصكرة دقيقة ، مع تسخير كؿ اإلمكانيات التي تساعد عمى  السياقة

 .التطبيؽ األمثؿ لو 
 اإلسراع في تعميـ إصدار رخص السياقة البيكمترية اإللكتركنية . -
إحداث محاكـ أك أقساـ خاصة لمنظر في المنازعات المتعمقة بالسالمة المركرية ، نظرا  -

 لتزايد الممفات الخاصة بيا .
كذلؾ لمتمكف مف تطبيؽ إجراء مع نظاـ المخالفات كالجنح المركرية ربط شركات التأميف  -

 كمما زادت المخالفات كالجنح المركرية زادت قيمة التأميف .
 اؿ .ػػػػػة المعمكمات كاإلتصػػػػر تقنيػػػتطكي -
 تطكير كتعميـ التقنية الحديثة المستخدمة في ضبط مرتكبي مخالفي قكاعد المركر . -
 .كتنفيذ الجزاءات المقررة ليا كالجنح ، كضع خطط فعالة لمتابعة المخالفات  -
 اإلستفادة مف تجارب الدكؿ األخرل في مجاؿ المحافظة عمى السالمة المركرية . -
، كتفعيؿ نص رية في جميع المراحؿ التعميمية العمؿ عمى إدخاؿ مناىج التربية المرك  -

 .05-17مف القانكف رقـ:  60المادة 
مف النتائج دعـ كتشجيع البحكث العممية كالدراسات المتعمقة بقانكف المركر كاإلستفادة  -

 كالتكصيات .
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 قــــــة المالحــــقائم

 
 

 : إستمارة بطاقة التكقيؼ . (01)الممحؽ 
 : تسخيرة الكضع في المحشر . (02)الممحؽ 
 : رخصة إنياء الكضع في المحشر .(03)الممحؽ 
 : محضر عدـ الدفع .(04)الممحؽ 
 . معاينة مادية: محضر  (05)الممحؽ 

  . كرككي:  (06)حؽ مالم
 : محضر تبميغ اإلحتفاظ الفكرم لرخصة السياقة . (07)الممحؽ 
 : ممؼ تقني )صكر الحادث( . (08)الممحؽ 
 : محضر تحقيؽ إبتدائي . (09)الممحؽ 
 : حكـ صادر عف قسـ المخالفات . (10)الممحؽ 
 : حكـ صادر عف قسـ الجنح . (11)الممحؽ 
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 قائمة المصادر والمراجع
 

  مراجع بالمغة العربيةال 
 . القانونيةالنصوص أوال : 

 القوانين . -0
 لمغابات، العاـ النظاـ المتضمف ، 23/06/1984: في المؤرخ 12-84: رقـ القانكف -

 المؤرخ ، 20-91: رقـ بالقانكف كالمتمـ المعدؿ ، 1984 لسنة ، 26 العدد  ، ر ج المنشكر
 .1991 لسنة ، 62 العدد ر، ج في المنشكر ، 02/12/1992: في
  15-74 لألمر كالمتمـ المعدؿ ، 19/07/1988: في المؤرخ ، 31-88: رقـ القانػػػػػكف -

 في المنشكر ، المركر حكادث عمى التعكيض كبنظاـ السيارات عمى التأميف بإلزاميػػػػة المتعمػػػػؽ
 . 1988 لسنة ، 29 العدد ، ر ج
 عبر المركر حركة بتنظيـ يتعمؽ ، 19/08/2001:  في المؤرخ 14-01: رقـ القانكف -

 .2001 لسنة ، 46 العدد ،  الرسمية الجريدة في المنشكر ، كأمنيا كسالمتيا الطرؽ
  14-01: رقـ القانكف كيتمـ يعدؿ ، 2004/ 11/ 10: في المؤرخ 16-04: رقـ القانكف  -

 المنشكر ، كأمنيا كسالمتيا الطرؽ عبر المركر بحركة كالمتعمؽ ، 08/2001/ 19: في المؤرخ
 . 2004 لسنة ، 72 العدد ، الرسمية الجريدة في
  14-01: رقـ القانكف كيتمـ يعدؿ ، 16/02/2017: في المؤرخ 05-17:  رقـ القانكف -

  كأمنيا كسالمتيا الطرؽ عبر المركر حركة بتنظيـ المتعمؽ ، 19/08/2001: في المؤرخ
 . 2017 لسنة ، 12 العدد ، الرسمية الجريدة في المنشكر

 ر .ــــاألوام  -0
 السيارات عمى التأميف بإلزامية المتعمؽ ، 30/01/1974: في المؤرخ 15-74: رقػػػػـ األمػػػػػر -

 . 1974 لسنة ، 15 العدد ، ر ج في المنشكر ، المركر حكادث عمى التعكيض كبنظاـ
 الجريدة في المنشكر ، بالتأمينات يتعمؽ ، 25/01/1995: في المؤرخ 07-95 رقـ األمر -

 .1995 لسنة ، 13العدد ، الرسمية
  14-01: رقـ نكفػػالقا كيتمـ يعدؿ ، 2009 جكيمية 22 في المؤرخ 03-09 :رقـ األمر -
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 ،  45 العدد ج ر ، في المنشكر ، كأمنيا كسالمتيا الطرؽ عبر المركر حركة بتنظيـ المتعمؽ
 .   2009 لسنة
 المراسيم التشريعية -0
 اإلنتاج بشركط يتعمؽ ، 1994/ 18/05: في المؤرخ 07-94 رقـ التشريعي المرسـك -

 . 32 العدد ، ر ج في المنشكر ، المعمارم الميندس مينة كممارسة المعمارم
 .التنظيميةالمراسيم  -0
 المادة تطبيؽ شركط تحديد يتضمف ، 16/02/1980: يػػػػف ؤرخػػػػالم 34-80: رقـ ـكػػػمرسال -
 عمى التأميف بإلزامية المتعمؽ ، 1974/ 30/01: في المؤرخ 15-74: رقـ األمر مف 7

  1980 لسنة ، 08 عدد ، ر ج في المنشكر األضرار، عف التعكيض كبنظاـ السيارات
 التطبيؽ ركطػػػػش دػػػػتحدي فػػػػيتضم ، 16/02/1980: في ؤرخػػػػالم 35-80: ـػػػرق كـػػػػمرسال -

 األمر مف 19 بالمادة ؽػػػػتتعم التي ، ياػػػػكمعاينت رارػػػاألض في ؽػػػػالتحقي إجراءاتػػػػب ةػػػػالخاص
 كبنظاـ السيارات عمى التأميف بإلزامية المتعمؽ 30/01/1974: في المؤرخ 15-74 :رقـ

 . 1980 لسنة ، 08 عدد ، ر ج في المنشكر ، األضرار عف التعكيض
 تعييف شركط يحدد ، 10/1995/ 14: في المؤرخ 318-95: رقـ التنفيذم المرسـك -

 اليندسة ميداف في كمعاينتيا كالتنظيـ التشريع مخالفات لتقصي المؤىميف المكظفيف األعكاف
 . 1995 لسنة ، 61 العدد ، ر ج في المنشكر كالتعمير، المعمارية

 المراقبػػػػة ـػػػبتنظي ؽػػػيتعم ، 10/06/2003: في ؤرخػػػػالم 223-03:  رقـ تنفيذمال كـػػػالمرس -
 . 2003 لسنة ، 37 العدد ، الرسمية الجريدة في المنشكر ممارستيا، ككيفية لمسيارات التقنية

 القصكل المستكيات يحدد ، 2003/ 11/ 05: في ؤرخػالم 410-03: ـػرق ذمػتنفيال المرسـك -
 ، 68 العدد ، ج ر في المنشكر ، السيارات مف كالضجيج السامة كالغازات األدخنة نبعاثإل

 . 2003 لسنة
 الدرؾ مياـ المتضمف ، 27/04/2009: في المؤرخ 143-09: رقـ الرئاسي المرسـك -

 . 2009 لسنة ، 26 العدد ج ر ، ، كتنظيمو الكطني
 كفػػػػالقان فػػػيتضم ، 2010/ 22/12:في ؤرخػػػػػػم 322-10: ـػػػػرق ذمػػػتنفيال ـكػػػػمرسال -

 ، 78 عدد ج ر، ، الكطني باألمف الخاصة لألسالؾ المنتميف بالمكظفيف الخاص األساسي
 .2010 لسنة
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 األساسي القانكف يتضمف  ،  15/09/2011: في المؤرخ ، 328-11: رقـ تنفيذم المرسـك -
 العدد ، ر ج في منشكر ، بالنقؿ المكمفة باإلدارة الخاصة لألسالؾ المنتميف بالمكظفيف الخاص

 . 2011 لسنة ، 52
، يعدؿ كيتمـ المرسـك  06/09/2015المؤرخ في:  239-15تنفيذم رقـ: ال المرسـك -

، الذم يحدد قكاعد حركة المركر عبر  28/11/2004في: المؤرخ  381-04التنفيذم رقـ: 
 .2015، لسنة  49الطرؽ ،  المنشكر في الجريدة الرسمية ، العدد رقـ: 

 رسـك ػػػػ، يعدؿ كيتمـ الم 18/09/2017ؤرخ في: ػػػػالم 255-17ـ: ػػػػػذم رقػػػػالمرسـك التنفي -
، المتعمؽ بتنظيـ المراقبة التقنية لمسيارات  10/06/2003في: المؤرخ  223-03التنفيذم رقـ: 

 .2017، لسنة  54ككيفيات ممارستيا ، المنشكر في الجريدة الرسمية ، العدد رقـ: 
 القرارات الوزارية -0
 ثالث أك عجمتاف ليا التي النارية الدراجات سائقي يأمر ، 01/12/1984: في مؤرخ قرار -

 الجريدة في المنشكر ، مكاصفاتيا كيحدد رؤكسيـ عمى الخكذة بكضع عجالت أربع أك عجالت
 . 1985 لسنة ، 12 العدد ، الرسمية

يحدد القكاعد اإلدارية المتعمقة بأرقاـ تسجيؿ المركبات  ، 05/05/1988مؤرخ في: القرار ال -
 .1988ة ، لسن33الذاتية الحركة ، المنشكر في الجريدة الرسمية ، العدد 

 لممركبات السير كرخص القصكل السرعة يحدد ، 1988/ 06/ 01 :في  مؤرخال قرارال -
 في المنشكر ، أطناف 5.5 بو المرخص كالمقطكرة بالحمكلة اإلجمالي كزنيا يتجاكز التي السيارة
 . 1988 لسنة ، 34 العدد ، ج ر
 عمى المسافريف باألطفاؿ الخاصة األمف شركط يحدد ،10/06/1988 في  المؤرخ القرار -

 . 1989 لسنة ، 04 العدد ، الرسمية الجريدة في المنشكر ، السيارات
 يقكدىا التي لمسيارات المميزة العالمة يحدد الذم ، 10/07/1988: في مؤرخ كزارمال قرارال -

 ،ج ر يػػػػف كرػػػالمنش ، ـػػػػككقكفي ـػػػمركرى ركطػػػش طػػػػكيضب زةػػػػالعج أك فػػػػالمعكقي اصػػػػاألشخ
 . 1989 لسنة ، 04 العدد

 ةػػػسياق رخص تسميـ شركط يحدد الذم 01/08/1989: في المؤرخ المشترؾ الكزارم القرار -
 . 1989 لسنة ، 45 العدد ، ر ج في المنشكر ، كصالحيتيا السيارات

  كالذم،  05/05/1988 :في المؤرخ رارػػػالق دؿػػػيع ، 10/01/1990: في  ؤرخػػػالم رارػػػػالق -
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 ، ر ج في المنشكر ، الحركة الذاتية المركبات تسجيؿ بأرقاـ المتعمقة االدارية القكاعد يحدد
 .1990 لسنة ، 14 العدد

، الذم يحدد  05/05/1988، يعدؿ القرار المؤرخ في:  15/06/1993: مؤرخ  فيالقرار ال -
  53، عدد  ج رالقكاعد اإلدارية المتعمقة بأرقاـ تسجيؿ المركبات الذاتية الحركة ، المنشكر في 

 . 1993لسنة 
 تبــــــــالكثانيا: 

 .ة ـــــالعام -0
 الجامعية ، المطبكعات ديكاف ، 2ط ، 1ج ، الجزائرم القانكف في التأميػػػػف النجا، أبك إبراىيـ -

 . 1995 الجػػػزائر،
 .2009-2008الجزائر، ىكمة، دار الثالثة، الطبعة ، الجمركية المنازعات ، بكسقيعة أحسف -
 ديػػػػكاف ، 3 ج ، الجزائػػػػػرم التشريع في الجزائيػػػػػة اإلجراءات مبػػػػػػادئ ، الشمقاني شكقي أحمد -

 .2003 ، الجامعية المطبكعات
 . 2003الجزائر، ، ىكمة دار ، ط دكف ، الجزائيػة اإلجراءات قانكف شرح ، اهلل عبد أكىػايبية -
 دار ، مقارنة دراسة ، كبدائميا المدة قصيػػػرة لمحريػػػػة السالبة العقكبػػػات ، الزيني رمضاف أيمف -

 . 2003 ، القاىرة ، العربية النيضة
 الجديػػػػدة الجامعػػػة دار ، اإلدارم العقكبػػػػػات لقانػػػػكف العامػػػػة النظرية ، محمد مصطفى أيمف -

 . 2008 ، مصر  األسكندرية ، ط دكف ، لمنشر
 ، القاىرة ، الجامعية الدار ، القانكنية المكتبة ، العاـ القسـ ، العقكبػػػػػات قانكف ، ثركت جػػالؿ -

1989 . 
 ، ىكمػػػػة دار ، ط دكف ، كتطبيقيػػػػة نظريػػػػة مقارنػػػػػة دراسػػػػة ، التحقيؽ ، بغػػػػدادم جياللػػػػػي -

 . 2004 ، الجزائر
 ، بغداد ، المعارؼ مطبعة ، العامة األحكاـ ، الجديد العقكبات قانكف شرح ، السعدم حميد -

1970 . 
 القاىرة ، العربية ، دار النيضة الثانية، الطبعػػػة اإلدارم، القرار خاطػر، يكسؼ شريؼ -

2008 - 2009. 
 دار ، مقارنػػػػػػػة  دراسة ، الكضعػػػػػػي كالقانكف الشريعة بيف الخطأ القتؿ ، طيبػػػػػة بف صكنيػػػػػو -

 . 2010 ، الجزائر ، مميمة عيف ، اليدل
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 ، ط دكف ، العامة اإلدارية العقكبات مشركعية ضمانات ، خميفة المنعـ عبد العزيز عبد -
 . نشر سنة دكف ، األسكندرية ، المعارؼ منشأة

 .2000، لمنشر الجديدة الجامعة دار ، العاـ القسـ ، العقكبات قانكف ، عكض محمد عكض -
 القاىرة ، ، العربيػة النيضػة دار ، العمدم غير لمخطػػػػأ العامة النظريػػػػة ، الستػػػػار عبد فكزيػػػػة -

1977 . 
 الكتب دار مديرية ، األكلى الطبعة ، العقكبات قانكف في العامة األحكاـ ، شكيش عبد ماىر -

 . 1990 ، المكصؿ جامعة ، كالنشر لمطباعة
 ، كعمال عمما التنفيذ كاشكاالت الجنائية االحكاـ في الطعف طرؽ ، القادر عبد جمعة محمد -

 .1985 ، األكلى الطبعة
 كالنشر لمطباعة ىكمو دار ،  الجزائرم الجزائية اإلجراءات قانكف في مذكرات  ، حزيط محمد -

 . 2013 ، الجزائر ، بكزريعة كالتكزيع،
 ،( مقارنة قضائيػػػػة فقييػػػة دراسة) اإلداريػػػػة لمعقكبػػػات العامػػػة النظريػػػػة ، فػػػػػكدة سعد محمد -

 . نشر تاريخ دكف ، مصر ، األسكندرية ، الجديدة الجامعة دار ، ط دكف
 ديكاف ، 6 ط الخػػػاص، القسػػػػـ ، الجزائػػػػػرم العقكبػػػػػات قانػػػػػكف شػػػػرح ، نجػػػػػـ صبحي محمد -

 . 2005 ، الجزائر الجامعية المطبكعات
 دار ، الثالثة الطبعة ، التأديبية المخالفات في اإلدارم التحقيؽ أصكؿ ، ياقكت ماجد محمد -

 . 2007 ، اإلسكندرية ، الجديدة الجامعة
 .1948األكؿ،القاىرة ، فػؤاد جامعػة مطبعػة ، الجزائيػة المسئكلية في ، القممي مصطفػى محمد -
 ، العربيػػػػػػة النيضة دار ، 3ط  ، الجنائػػػػػػي لمقصػػػػػد العامػػػػة النظرية ، حسنػػػي نجيب محمكد -

 .   1988 القاىرة ،
 ، 4 ط ، العربية النيضة دار ، العػاـ القسػػػـ ، العقكبات قانػكف شرح ، حسني نجيب محمػػػكد -

1977 . 
 النيضػػػػة دار ، لمجريمػػػػة العامػػػػة النظرية ، العقكبات قانػػػػكف شػػػػػرح ، حسني نجيب محمكد -

 . 1977 ، 4 ط ، العربية
 . 1983  ، العربية النيضة دار ، العقكبات قانكف في السببية عالقة ، حسني نجيب محمكد -
  ، 3ط  ، األكؿ المجمد ، العاـ القسـ المبناني العقكبات قانكف شرح حسني، نجيب محمكد -

  . 1998 لبناف ، بيركت الحقكقية ، ، الحمبي منشكرات
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 ديػػػػكاف ، ط د ، 1ج ، الجزائػػػػػػرم التشريػػػػػع فػػػي الخػػػػػاص الجنائي القانػػػػػكف ، دردكس مكي -
 . 2005 ، قسنطينة ، الجامعية المطبكعات

 - ىػ1418 ، لمكتاب الحديثة المؤسسة ، طرابمس ، المسؤكلية أحكاـ ، النجار البدكم ندل -
 .ـ 1997

 ىكمة دار ، الجزائرم القانكف في القضائية الضبطية ، يقدح داريف ، ىنكني الديف نصر -
 . 2009 ، الجزائر ، كالتكزيع كالنشر لمطباعة

 جعفر، صادؽ صباح الناشر ، 1ط  ، اؿػػاإلىم ةػػجريم ، يػػػالقيس حمادم الرحمف عبد كداد -
 . بغداد

 . المتخصصة -0
 القاىرة ، ، القانكنية المكتبة ، 4 ط المػػػػركر، قانكف في كالعقاب التجريـ ، محمػػد خمؼ السيد -

1992 . 
السيؼ عبد الجميؿ ، تطكر أساليب تنظيـ إدارة المركر ، مطابع اإلشعاع ، الرياض، الطبعة  -

 ق. 1406الثانية ، 
 .الرياض، مطابع األمف العاـ ، 1، ط الصغير ، عبد اهلل ، كخالد الشنيبر ، الثقافة المركرية  -
 دار ، 1ط  ، كالدكلية في تنظيـ المركر العربية التجارب ، كآخركف بكطالبي بكزيد الياشمي -

 . نشر سنة دكف ، الرياض ، كالتكزيع لمنشر الحامة
 المركر، حكادث عف الناتجة كالمادية الجسمانية األضرار عف التعكيض نظاـ يكسؼ، دالندة -

 .2009 ، الجزائر لمنشر، ىكمة دار الثانية، الطبعة
ة ، ػػة اإلسالميػػػػيا في القانكف كالشريعػػػة المركرية كعقكبتػػػػشاذؿ عبد أحمد رشاف ، الجريم -

 ـ .2015-ق1436،  العراؽ
 مركز ، الجسديػػػػة لإلصابػػػػة المؤدية المركر لحكادث التحميمية الدراسات ، أحسف طالب - 

 . ـ 1994 ، الرياض ، األمنية لمعمـك العربية نايؼ جامعة ، كالبحكث الدراسات
  ، األمنية لمعمـك العربية نايؼ جامعػة ، الجنائية السياسة ، عػػػػكض الديف محيي محمد - 

 . ىػ 1419
 منشأة ، 3 ط التنفيذية ، كالئحتو المػػػػركر قانػػػػػكف شرح في الكسيػػػػط ، التػػػػكاب عبد معكض -

 . 1988 ، اإلسكندريػػػة المعارؼ
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يكسؼ مظير أحمد ، بياف مدل مسؤكلية األشخاص الجنائية في جرائـ المركر ، كمية  -
 . 2016القانكف ، الجامعة األردنية ، األردف ، 

 . المذكرات ثالثا:
قرفي ، النظاـ القانكني لمعقكبة اإلدارية في الجزائر، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في  إبتساـ -

الحقكؽ ، تخصص قانكف إدارم ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ، جامعة قاصدم مرباح ، 
 ، 2013-2012كرقمة ، الجزائر ، 

لممسؤكلية المدنية  بحماكم الشريؼ ، التعكيض عف األضرار الجسمانية بيف األساس التقميدم -
كاألساس الحديث ، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستير في القانكف الخاص ، جامعة أبك بكر 

 . 2008-2007بمقايد ، تممساف ، 
بشرل أمينة بف دعاس ، حكادث المركر ، أثر اليياكؿ القاعدية ، دراسة حالة عالقة اليياكؿ  -

رة لنيؿ شيادة الماستر في اإلقتصاد كتسيير الخدمات ، القاعدية بحكادث المركر بالجزائر ، مذك
 . 2011 -2010كمية العمـك اإلقتصادية كالتسيير ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، الجزائر ، 

بف ثابت محمد ، نظاـ التعكيض عف األضرار الجسمانية الناشئة عف حكادث المركر في  -
مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماستر ،  –ارات في إطار التأميف اإللزامي عمى السي –الجزائر 

 . 2015-2014جامعة الدكتكر الطاىر مكالم ، سعيدة ، 
بف عباس فتيحة ، دكر اإلعالـ في التكعية كالكقاية مف حكادث المركر في الجزائر ،    -

مقارنة بيف المناطؽ الريفية كالمناطؽ الحضرية )دراسة كصفية إستطالعية( ، أطركحة لنيؿ 
اؿ ، كمية العمـك السياسية كاإلعالـ ، جامعة الجزائر ػػػالـ كاإلتصػػػالدكتكرة في عمكـ اإلع شيادة

 . 2012-2011، الجزائر ،  3
بكعكينة أميف شعيب ، ميمب حمزة ، اختصاصات الضبطية القضائية في القانكف الجزائرم ،  -

، بجاية ، الجزائر ،  مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في الحقكؽ ، جامعة عبد الرحماف ميرة
2012-2013 . 

جابك صابريف ، تعكيض ضحايا حكادث المركر في الجزائر ، مذكرة مكممة مف مقتضيات  -
 . 2016-2015نيؿ شيادة الماستر في الحقكؽ ، جامعة محمد خيضر ، بسكر ، 

جدادكة ميدم ، فارح سميرة ، دكر األعكاف المؤىميف في مجاؿ الحفاظ عمى السالمة  -
، قالمة ،  1945مام  08مركرية ، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماستر في القانكف ، جامعة ال

 . 2016-2015الجزائر ، 
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جميمة دكار، النظاـ القانكني لمطرقات في التشريع الجزائرم ، مذكرة ماجستير، قانكف عقارم،  -
 . 2008-2007المركز الجامعي سكؽ  أىراس ، الجزائر، 

، نظاـ المصالحة في المسائؿ الجزائية في التشريع الجزائرم ، أطركحة  جياللي عبد الحؽ -
لمحصكؿ عمى شيادة الدكتكرة في القانكف اإلجرائي ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ، جامعة 

 .2017-2016مستغانـ ، الجزائر ، 
إلى كمية حاتـ محمد صالح ، جريمة الدعس في التشريع العراقي ، رسالة ماجستير مقدمػة  -

 ، 1988القانكف ، جامعة بغداد ، 
ذاكم عبد اهلل ، الطعف بطريؽ اإلستئناؼ في المادة الجنائية ، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة  -

 . 2016-2015، الجزائر ،  1الماجستير في القانكف الجنائي ، جامعة الجزائر 
المركر في الجزائر ، زرقط سفياف ، نظاـ تعكيض األضرار الجسمانية الناشئة عف حكادث  -

 .2004 – 2001مذكرة لنيؿ إجازة المعيد الكطني لمقضاء ، الدفعة الثانية عشر ، 
سعيد أحمد عمي قاسـ ، الجرائـ المركرية ، رسالة لنيؿ شيادة الدكتكراه في الحقكؽ ، كمية  -

 . 2009الحقكؽ ، جامعة األسكندرية ، مصر ، 
دل فعالية أساليب تنفيذ الجزاءات المركرية في الحد عثماف عبد الرحمف عثماف السنيد ، م -

مف المخالفات مف كجية نظر الضباط كالجميكر بمدينة الرياض ، بحث مقدـ إستكماال 
لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في العمـك الشرطية ، تخصص القيادة األمنية ، 

 . 2004جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية ، 
عكؿ ضاؿ الطبرم ، التحقيؽ في حكادث المركر ، دراسة تحميمية تطبيقية عقاب صقر  -

لإلجراءات المطبقة في المممكة العربية السعكدية ، مشركع مقدـ إستكماال لمتطمبات درجة 
الماجستير في مكافحة الجريمة ، المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب ، الرياض ، 

1989. 
بي ، المسؤكلية الجنائية عف الجرائـ المركرية ، دراسة مقارنة ، جزء عمار حميد جالب العتا -

 . 2016مف متطمبات نيؿ درجة الماجستير في القانكف ، جامعة ذم قار ، العراؽ ، 
قيسي سامية ، المسؤكلية الجنائية الناتجة عف حكادث المركر ، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر  -

 . 2005-2004، جامعة أبكبكر بمقايد ، تممساف ، الجزائر ، في العمـك الجنائية كعمـ اإلجراـ 
كتكف بكمديف ، العقكبة اإلدارية كضمػػػاف مشركعيتػػػػيا ، مذكرة ماجستػػػير ، تخصص قانكف  -

 عاـ ، جامعة أبكبكر بمقايد ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ، تممساف ، الجزائر .
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سيارات كنظاـ تعكيض االضرار الناجمة عنيا، أطركحة لحاؽ عيسى، الزامية التأميف عمى ال -
 . 2014لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف الخاص، جامعة بسكرة، 

ماىر عبد شكيش ، النظرية العامة لمخطأ الجنائي في القػانكف الجنائي ، أطركحػة  دكتكراه  -
 . 1981مقدمة إلى كمية القانكف ، جامعة بغداد ، 

محمد بف عبد العزيز عمى السالمة ، المسؤكلية الجنائية عف الحكادث المركرية في المممكة  -
العربية السعكدية )دراسة تأصيمية تطبيقية( ، بحث مقدـ إستكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى 

.2009األمنية ، الرياض ، شيادة الماجستير في العدالة الجنائية ، جامعة نايؼ العربية لمعمـك 
منصكر بف صالح إبراىيـ الفكزاف ، األحكاـ المكضكعية كاإلجرائية لمجرائـ في نظاـ المركر  -

الجديد ، رسالة مقدمة إستكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجيستر في العدالة الجنائية ، 
 . 2010جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية ، الرياض ، 

عقكف، الرقابة القضائية عمى مشركعية الجزاءات الخاصة ، مذكرة لنيؿ شيادة  ميدم -
الماجستير في العمـك القانكنية ، كمية العمـك اإلقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير ، جامعة الحاج 

 . 2014-2013لخضر ، باتنة ، 
ضمف متطمبات نيؿ شيادة  نبيمة عبدم ، المخالفات المتعمقة بقانكف المركر ، مذكرة مقدة -

 ، 2017-2016الماستر ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ، جامعة العربي التبسي ، الجزائر ، 
نجالء زميتي ، بكصكفة مريـ ، دكر نظاـ النقاط المركرية في الحد مف المخالفات المركرية ،  -

ازعات إدارية ( ، جامعة مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماستر في القانكف ، تخصص قانكف عاـ )من
 . 2016-2015قالمة ، الجزائر ، 

الياشمي تاسة ، ضمانات مشركعية العقكبات اإلدارية في الجزائر ، مذكرة نيؿ شيادة  -
الماستر في الحقكؽ ، تخصص قانكف إدارم ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ، جامعة محمد 

 .2014-2013خيضر ، بسكرة ، الجزائر ، 
شيمي ، المراقبة التقنية لممركبات كدكرىا في تخفيض حكادث المركر بالجزائر ، مذكرة يزيد  -

 .2011-2010تدخؿ ضمف متطمبات نيؿ شيادة الماستر ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
 المجالت رابعا : .

 ، الثاني الجزء الجزائر، في المركر حكادث عف الناجمة األضرار تعكيض ، طالب أحمد -
 النشر ك المستندات قسـ عف ، 1991 ، الثاني العدد ، العميا المحكمة ، القضائية المجمة

 .الجزائر ، التربكية لألشغاؿ الكطني الديكاف ، الشعبية  الديمقراطية بالجميكرية العميا لممحكمة
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 . المحاضرات: خامسا
 حكادث في المتقدـ التحقيؽ ، التدريبية الدكرة ، لمشرطة أكؿ عميد ، الدىمي عمر األخضر -

 نمكذج) مركر حادث كقكح عند المتخذة كالتنظيمية كاإلدارية القانكنية اإلجراءات ، المركر
 . 2003 ، األمنية لمعمـك العربية نايؼ أكاديمية ،( الجزائر مف تطبيقي

 ، ميرة الرحماف عبد جامعة ، الجزائية اإلجراءات في محاضػػػرات ، خمفي الرحمػػػػاف عبد -
 . 2017-2016 ، الجزائر ، بجاية

-8 مف ، التدريبية الدكرة ، المركر حكادث في التحقيؽ ، جمجـك الديف صالح عمرك عميد -
 . 2003 ، الرياض ،  األمنية لمعمـك العربية نايؼ أكاديمية ، 19/03/2003
 المسرعيف بيف فارقية دراسة المركر، كحكادث السرعة إدارة"  مشاشك، قرمية ، مقاكسي كريمة -

 مستعممي بيف المركر حكادث حكؿ األكؿ الكطني الممتقى ،" المراىقيف مف المسرعيف كغير
 24 يكمي الكطني، لألمف كاإلعالـ التكثيؽ مركز ، 04 رقـ المطبكع ركر،ػػػػالم كتنظيـ الطريؽ

 . 2013 سبتمبر 25 ك
 ، العممي كالكاقع لمقانكف طبقا المحشر في ككضعيا المركبات تكقيؼ ، كمكش السعيد محمد -

 .الجزائر ، 2007 ، األكلى الدفعة ، لمشرطة العميا المدرسة ، الداخمية كزارة
 .األحكام القضائية  :سادسا

 لممحكمة كالمخالفات الجنح غرفة عف ، 10/05/1988: بتاريخ قرار ، 39360: رقـ ممؼ -
 . 1992 لسنة ، 01 العدد ، القضائية المجمة ، العميا

، عف غرفة الجنح كالمخالفات  06/07/1999صادر بتاريخ: ، قرار  217996ممؼ رقـ:  -
 لممحكمة العميا ، قرار غير منشكر .

 لممحكمة كالمخالفات الجنح غرفة عف ، 07/05/2002: بتاريخ قرار 2651144: رقـ ممؼ -
 . 2003 ، األكؿ العدد ، القضائية المجمة ، العميا
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