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  مق�مة                                               

رادة إعلى ال�غ� على  قل ج��عهاأإن ل� ل����عات الق���ة وال��ی�ة ا أغل� ع�ل�

وأه� ه�ه  ا���ع�هأو  ام��رهأ�ا �ان داء ما عل�ه م� ال��امات مال�ة أال��ی� ال����ع على 

ح�� ن اس�ق� على ألى إال�� اخ�لف� ت���قاته اإلك�اه ال��ني ع� ����  ،ال��ادر العق�د

 .ض�انا لل�فاء �ال�ی� م�الم�لها م�ل األل�ق� ���ل ل��ی� ا��ة و�ل� ح ،ال��ی�ال����م عل�ه 

 ف�زأق� ت��ی�ا، ال��ار�ة ال��ن�ة و ال�عاق��ة  ل��اماته ال��ني في االت���� اإلك�ا غ�� أن 

ف�ان م� ن�ائج ذل� ت�اجع أغل� ال����عات ع� م��أ  ،الع�ی� م� االن�قاداتال�ع�ب  ل�� غال��ة

رأت ف�ه م�اسا ����ة ال��� وم�الفة لل��اد�  نأ�ع�  ،ه�ا ال��ال �� اإلك�اه ال��ني فيت��

وأك�ت أن اإلخالل �االل��ام ال  ،ال��ن�ة ال��ی�ة ال�ي �ات� تعارض ال��ام ال��ی� في ش��ه

 .����عي العقاب

 ،�لغاءاء س��ورته ال�ار���ة م� تع�یل و ج��ع ما ��أ على م�ض�ع اإلك�اه ال��ني أث�ن �و 

�ق�ق اإلن�ان ف ،م� ص�غة عال��ة إلى ض�ورة و���ة��ر حق�ق اإلن�ان وت�ل�رها �لكان ن���ة 

اح��ام حق�ق  لىإال�اخل�ة  هاق�ان�� سع�إذ  ،�� أغل� ال�ولج�ءا هاما م� دساتت��ل ال��م  �ات�

اإلن�ان وص�ان�ها ��ا ���� ع�م ان�هاك ال��سانة القان�ن�ة ال�ي وضع�ها ال����عة ال�ول�ة 

ن�ان وح��اته ورو��ة ل�ق�ق اإلواالتفاق�ة األاإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان  وعلى رأسها

 .والعه� ال�ولي لل�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة ساس�ةاأل

أن مآل اإلك�اه ال��ني إلى ال��� ال�� ه� عل�ه ال��م جاء ن���ة  ،م� نافلة الق�ل أ��او 

أن��ة العق��ة مع ت�ام�ا  �ة ه�ا ال��امص��ات أغل� ال�ق�ق��� وال�قاد ال�ام�ة إلى ح���ة أن�

، ال ت�د� إلى ��� أن ت��ن العق��ة إن�ان�ة " هأن، إذ جاء على ل�ان �ع�ه� ��ق ت�ف��هاو 

ع�� اخ��ار على ال���ع أن ی�اعي ذل� و  �م عل�ه بها أو إلى إه�ار آدم��ه،ام�هان ��امة ال���

في إلغاء ���� م� العق��ات ال�ف��ة في ق� �ان ه�ا االع��ار س��ا و  .العق��ات ال�ي �ق�رها

ال�ي �ان� مق�رة في الق�ان�� الق���ة، ��ا أن ه�ا االع��ار و  ، أو ال�ي ت��ح ال�ع�ر العام،��ةالق
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ه� ال�� ی�ع� إلى ت�ل�� ال��ف�� العقابي م� �ل م�اه� الق��ة ال�ي ت���� �أ�ة ص�رة �ان� 

 . 1"ام�هان ��امة اإلن�ان

 �� عه� االس�ع�ار و�ع�هك�اه ال��ني في ال��ام القان�ني ال��ائ�� مق� ت��� ن�ام اإلو 

���ج� القان�ن ال�لغى  �66/154ج� األم� رق�ص�ور أول قان�ن لإلج�اءات ال��ن�ة ال�ادر ��

ال����� قان�ن  66/155األم� رق� ، و دار�ةواإلإلج�اءات ال��ن�ة اقان�ن ال�����  08/09رق�

لى جان� القان�ن إوال����ع ال����ي وال����ع ال����ي  ،وال���� ال�ع�ل اإلج�اءات ال��ائ�ة

سائ�ا  وف� ما �ان هات� ت���� ق� آن�اكأح�ام اإلك�اه ال��ني  نأغ��  ،ال�اص �الق�اء الع���� 

 .�ان القان�ن ال��ائ�� ال ی�ال ی��� ف�ها ع� مالمح ص�اه  ح�� ��حلة تل� الخالل 

في إضعاف ال���� م� الق�� ال���لة  ال��نيفي ال��ال أسه� ت���� اإلك�اه ال��ني وق� 

� ال�ائ� م� ح�� �ع�ض ل��� أغل� أف�اد ال����ع ال��ائ�� ع��ما م�ف في ال��امح وال�أفة،

ناتج ع� ب�ني ك�اه وأخ�ع ال����م عل�ه� ال����س�� ت�ف��ا إل ،��اءا على �ل�هم�ی�ه �إرادته و 

، ف�ال ف�ة ال���اء إلى جان�ال���ن  ل��امق�ن  ت�ار�ة ��لة ما �ق�ب ن�فحق�ق م�ن�ة و 

وه� األم� ال�� عال�ه اإلصالح ال����عي ، ه خ�انة ال�ولة في اإلنفاق عل�ه�ع�ا �ان� ت����

اسي في �ل ال���ات ال�عه�د بها لإلن�ان ه� ال�ع�ار األس� �ان ض�ان ال�ق�ق و قف. ال��ی�

� العه� م 11ال�ؤ�ة ال���ودة ل�� ال�ادة  ت�اوز نهأغ��  ال��ائ��،ال��جه ال��ی� لل���ع 

ال��اس�ة ال�ي اق���ت في م�عها الل��ء إلى اإلك�اه ال��ني على ال�ولي لل�ق�ق ال��ن�ة و 

في ص�اغة ال��ع ال�� ت��اه على ال��ائ�� إذ ل� ی�ق�� ال���ع  االل��امات ال�عاق��ة دون غ��ها،

ع�� ن���ة اإلعفاء على ج��ع ال�ی�ن ال���ت�ة ع� بل ، إث� القان�ن ال��ی� ��ق���ات ه�ه ال�ادة

وأص�ح م�ال اإلك�اه  م��اوزا االل��امات ال�عاق��ة ،  ،ت ال��ن�ة وال��ار�ة على ح� س�اءال�عامال

م��دا �ال��اد ال����ص عل�ها في قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة و�ع� م� ال�اح�ة القان�ن�ة ال��ني 

 �ات� ه�ا ال�فه�م  ل�ل� فإن دراسة  . ج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ةن�ن اإلالق�ان�� ال�اصة دون قا

                                                   
، 2006، أساس�ات عل� اإلج�ام والعقاب، م���رات ال�ل�ي ال�ق�ق�ة، ب��وت، ل��ان/ ل�اذليف��ح ع�� هللا ا 1

 .289ص 
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انة اإلك�اه ال��ني ض�� ت��� في ال��لع ل�ع�فة م� ،على ق�ر م� األه��ة م�ألة قان�ن�ة   ���ت

ال��ائ��  في ال��ام القان�ني مه�ا ال�فه�  أو ص�ة ،قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة ه�افأ و   ت�لعات

 .م القان�ني الف�ن�يم�� مقار��ه مع ال��او 

دراسة مقارنة مع  –تأتي ه�ه ال�راسة ال�ع��نة �اإلك�اه ال��ني في ال����ع ال��ائ�� و 

، 1وت���ت �قل�ها�ا�قة ال�ي ت�اول� ه�ا ال��ض�ع اس���اال ل��ائج ال�راسات ال - ال����ع الف�ن�ي

ال��ار�ة ال�ي �ن�ة و �ح�ل إش�ال�ة اإلك�اه ال��ني في ال��اد الال�راسات  �هه ت���ر مع��و 

في ه�ه ال�ادة خ�قا  لإلن�ان�ة وان�هاكا ل�� الف�د ال��ني خل�� في ال�ها�ة إلى اع��ار اإلك�اه 

أح� "اإلك�اه ال��ني  ف��ه� م� اع���، ي ح�� أی� ����ون ه�ا ال��ام، فال��امةفي ال���ة و 

الق�ائ�ة خاصة �ال��� إلى ف�اد الق�ارات ��اق�ة الع�الة ل��ف�� األح�ام و ال�سائل ال�اجعة في م

 .2"ذمة ال�اس في ال�ق� ال�اض� 

 ال����عمقارن�ه مع في ال����ع ال��ائ�� و اإلك�اه ال��ني م�ض�ع دراسة ت�ل�� م�ي  ق�و 

ن���ه ن اإلج�اءات ال��ائ�ة ال��ائ�� و الف�ن�ي تق��� ت�ل�ل دق�� له�ه ال�ادة في ق�اءة لقان� 

الخ�الفات القائ�ة ب�� القان�ن�� في نقا� أساس�ة ی����ر ، �ال�ق�ف على ج�ه� ان�يالف� 

��ف�ة ت�ف��ه  خاصةاله��ات القائ�ة على ت�ف��ه و ش�و�ه و ت����ه وم�ال ت���قه و  مع��ها ح�ل

  .��نه م�ض�ع إج�ائي ع�لي اآلخ�ب�� ال����ع و 

ل�ي اإلك�اه ال��ني م� ح�� مفه�مه والق�اع� ا إلى دراسة ��اأته�ف ه�ه األ��وحة و 

ال��ائ�ة م� ث� ت�ل�� ال��ء على أه� ما م�� اإلك�اه ال��ني في قان�ن اإلج�اءات و  ،ت���ه

وال�ان� الع�لي  له�ه ال�ادة  ال�عارض ال�اصل  ب�� ال�ان� ال���� و لل��ف ع� م�� ال��اف� 

 �ة�قحقال��ني ���ع ب�� ج�ان� أن م�ض�ع اإلك�اه �االت ال�ي تع��ض ت�ف��ه، خاصة و أه� اإلشو 

إلى تق��� م�� ن�اعة إلغاء اإلك�اه  ألخ��ألخل� في ا ،وأك��ها ج�ان� ع�ل�ةق�ائ�ة قان�ن�ة و و 

                                                   
�امع�ة ، ال��ة ال�ل��ني في القان�ن ال��ائ��، م���ة ل��ل شهادة ال�اج���ك�اه ااإل:على س��ل ال��الأذ��  1

2010-2011 . 

 .13ص  ،م�ل� ق�اء ق�����ة، م���ة شلغ�م الع��، اإلك�اه ال��ني ب�� ال���� وال����قي/ ب�خار� ع�� 2
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الف�ن�ي الع�لي ب�� ال����ع�� ال��ائ�� و ني وال��ار� وواقعه القان�ني و ال��ني م� ال��ال ال��

 .مع اق��اح ال�ل�ل ال��اس�ة

ال��ل�ل لألح�ام ال��علقة و ق�ر اإلم�ان ال���ق �ال��ح  �اولح ،على ه�ا األساسو 

ي م�� �اإلك�اه ال��ني ����قة ت��ح لل���فح له�ا ال��ض�ع �ال��وج �ف��ة ع�ا م�� اإلك�اه ال��ن

ي اإلك�اه ال��ن�اقع ال��علقة ب� اإلش�ال�ة ال�ئ���ة ذل� �ع� اإلجا�ة عإلى غا�ة ال��م، و �ه�ره 

ال��جه ال��ی� ال�� ت��اه ال���ع ال��ائ��  ع�� ة اإلك�اه ال��نيم�� ن�اعف�ا . وت���قاته الع�ل�ة

أث�� تما ، و ؟اق ال��اد ال��ن�ة وال��ار�ةع��ما ألغى اإلك�اه ال��ني م� ن� 2008مع م�لع العام 

  :ال�ال�ة �ان��ةالش�ال�ات اإلالع�ل�ة مقارنة مع ال����ع الف�ن�ي في ذل� على ال�اح�ة الق�ائ�ة و 

  ما هي آثاره؟ و اق ال��اد ال��ن�ة وال��ار�ة م� ن���ني اإلك�اه الما هي خلف�ات إلغاء   -

األخالقي عي و هل �ان إلغاء اإلك�اه ال��ني على ه�ا ال��� م�اس�ا لل�اقع االج��ا -

  ال��ائ��؟

ال��ا�ه ب�� ال����ع ال��ائ�� ما هي أوجه االخ�الف و ك�ف ���� ت�ف�� اإلك�اه ال��ني و  -

  ال����ع الف�ن�ي في ه�ا ال��ال؟و 

  هل ت��� م� س� الف�اغات ال�ي ت��اح ال���ص القان�ن�ة؟� م�قف الق�اء ؟ و ما ه -

 ف��ا ت���ل أه� الع�ائ� أو اإلش�االت ال�ي تع��ض وضع اإلك�اه ال��ني ق�� ال��ف��؟و  -

  :و�ن م� ج�لة األس�اب ال�ي دفع��ي إلى اخ��ار ه�ا ال��ض�ع ما یلي 

، "ل��ائ�� اإلك�اه ال��ني في ال����ع ا" ��يفق� اخ��ت أن ���ن م�ض�ع � اه��امي ال���ي، -

، إذ نهائ�اإلغاء اإلك�اه ال��ني م� ال��ال ال��ني وال��ار� � ام��ئ� ع�م اق��اعيل��� ی�جع إلى 

 ��وعالأنه إج�اء ج�ی� �ان ���اج إلى ال���� م� ال�أني وال��ر م� ق�ل ال���ع ال��ائ�� ق�ل 

    .إلغائه في

م�ض�ع اإلك�اه ال��ني ب���ر حق�ق اإلن�ان ارت�ا� س�� ذل� إلى  و��جع ،ال��ض�ع صع��ة –

 .لعال��ة ه�ه ال�ق�ق  �ل انع�اسا �� فه� ه بهاتأث� و 
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األه��ة الق��� ال�ي �����ها م�ض�ع ت�ف�� أح�ام الق�اء ال��ائ�ة خاصة تل� ال�����ة  -

  .ال��امات مال�ة

اإلك�اه ال��ني خاصة �ع� ال���ل ال��ی� نق� ال�راسات في ال�ان� اإلج�ائي الع�لي ل��ض�ع  -

 .ال�� ان�ه�ه ال���ع ال��ائ�� 

  : وأه�ف م� وراء اخ��ار� له�ا ال��ض�ع إلى بل�غ األه�اف ال�ال�ة 

ص��ات ال����ی� و  ال�ق�ف على خلف�ات إلغاء اإلك�اه ال��ني في ال�ادة ال��ن�ة وال��ار�ة، -

  . له�ا اإللغاءوال�عارض�� 

ت�ل�ل�ة مقارنة ألح�ام اإلك�اه ال��ني في ال����ع ال��ائ�� مع ما ی�عل� به�ه إج�اء دراسة  -

  . وذل� به�ف االس�فادة م� إ��اب�ات ه�ا القان�ن  ،ال����ع الف�ن�يال�ادة في 

 ��ت��ان م�ا�� ال��اف� وال�عارض القائ�ة في م�ال إج�اءات ت�ف�� اإلك�اه ال��ني ب�� ال����ع -

  .الف�ن�يو  ال��ائ�� 

تق��� س�ل و  ،ال����ع ال��ائ��  فيي وم� ث� تق��� واقع اإلك�اه ال��ن ،ل إلى ن�ائج نهائ�ة�ص�ال -

وت�ص�ات ت�اف إلى ما س�� اق��احه م� خالل دراسات خل�، ق� تلف� ب�ورها ان��اه ال���ع 

ه ال��ني ال��ائ�� إلعادة ال��� في أح�ام ه�ه ال�ادة �االس�فادة م� أه� ما ���� ت���قات اإلك�ا 

  .في ال��ام القان�ني الف�ن�ي

ال��اه�ة في إث�اء ال����ة القان�ن�ة في م�ال اإلك�اه ال��ني ح�ى ی���ى لل�اح� ال�ج�ع إل�ها  -

 .و�ضفاء عل�ها ما نق� م�ها م��ق�ال

ال�راسة في م��لها إلى ه�ه ت����  ،�غ األه�اف ال��ج�ة م� ه�ا ال���وم� أجل بل

ع  ���ا لع�م اش��ال القان�ن ال��ائ�� على ج��ف، �لي أساسه ال�ق� وال�قارنةال��ل ت���ف األسل�ب

�ال�ق� وضع� ه�ه ال�راسة في ع�� االع��ار ه�ف ال�قارنة  ،ال��ائل ال��علقة به�ه ال�ادة

الف�ن�ي و�ج�اءات ال��ائ�� و  ��القان�ن� ��ه في ال��امب�� اإلك�اه ال��ني ال�ع��ل �وال��اق�ة 

م� ث� و  ،� ما ه� أم�ل �ال���ة لل��ام��ح�� أن الغا�ة ت��� في تق�� ،ل�اح�ة الع�ل�ةت�ف��ه م� ا

  .م و���عة ال����ع ال��ائ�� ومع��اته و��وفهءإفادة ال����ع ال��ائ�� ��ا ی�ال

  :یلي ماولعل م� أه� ال�ع��ات ال�ي واجه�ها في إن�از ه�ا الع�ل 



 -ارنة مع ال����ع الف�ن�يدراسة مق - اإلك�اه ال��ني في ال����ع ال��ائ�� 

- 6  - 

 

ع اإلك�اه ال��ني خاصة في ال����ع ال��ائ�� ال�ي ت�اول� م�ض� ال�����ة قلة ال��لفات  - 

  .على ال�غ� م� ��نه م�ض�ع إج�ائي ���اج ال���� م� االه��ام

 . ن�رة االج�هاد الق�ائي ال��ائ�� في م�ال اإلك�اه ال��ني إن ل� نقل انع�امه - 

عا إح�ام اإلدارة ���الح ال��ائ� وال��ارك ع� تق��� ال�عل�مات ال�اصة به�ه ال�ادة ت�ر  - 

 .���ة س� وأخالق�ات ال�ه�ة 

في ت���� إج�اءات اإلك�اه ال��ني م� جهة ق�ائ�ة ألخ�� ����  ق�ائيت�ارب ال�ان� ال - 

 . شغ�ر ال���ص القان�ن�ة أح�انا وغ��ضها أح�انا أخ�� 

  .ال��ائ��  ال��ائ�ة وقان�ن ت���� ال���ن  ج�اءاتح�ام ال��ف�� ب�� ن��ص قان�ن اإلأت�ع��  - 

ال��جه  ة اإلك�اه ال��ني �ع�م�� ن�اعح�ل  واإلجا�ة ع� اإلش�ال�ةن�از ه�ا الع�ل وإل       

اق ع��ما ألغى اإلك�اه ال��ني م� ن� 2008ال��ی� ال�� ت��اه ال���ع ال��ائ�� مع م�لع العام 

ق�� ب�ق��� ال��� إلى �اب�� رئ�����  ،الع�ل�ةال�اح�ة خاصة م�  ال��اد ال��ن�ة وال��ار�ة

 ،ال��علقة ���ض�ع اإلك�اه ال��ني �ا ف�ل ت�ه��� ت�اول� م� خالله ال�فاه�� العامةی�ق�مه

��ره ع�� القان�ن الق��� ف���ق� إلى ماه��ه م�اولة م�ي إلع�اء ن��ة تار���ة ع� �ه�ره وت

ما ��ع� فه�ه  �ق�رت��� في وضع اإلك�اه ال��ني ق�� ال��ف�� ال�ع��ة أن إذ ، وال��ی�

ل� غ�� أن ال�قارنة األساس�ة ب�� ال����ع�� ال��ائ�� والف�ن�ي  �ع�ه القان�ن�ة،وال�ع�ف على ��

 ،ت��ع�ي م� ال���ق إلى �ع� ال����عات األخ�� �القان�ن ال�وماني وال���� والقان�ن األردني

  . وق�ل ذل� وقف� على م�انة اإلك�اه ال��ني ض�� ال���عة اإلسالم�ة الغ�اءل�� 

اب األول دراسة م�ال ت���� اإلك�اه ال��ني ال�� �ال�ا ش�ل وال ث� حاول� م� خالل ال�

 ی���ل س�� ن��ء اإلك�اه ال��ني في ال����عی�ال إلى ح� ال�اعة م��ر حق�ق اإلن�ان، إذ 

 ،�ع���ات ال��ن�ة ورد ما یل�م ردهوال��ار�� الق�ائ�ة وال ال��ائ�� في ع�م ت��ی� الغ�امات

م� قان�ن  599م�ال ت���� اإلك�اه ال��ني ���ج� أح�ام ال�ادة  ال��ائ�� ���ع الل�ل� فق� ن�� 

  .وح��ه �ال��ال ال�� ال ���ج ع� ن�اق األح�ام ال�ال�ة ال����رة أعاله  اإلج�اءات ال��ائ�ة، 

فق� ألغى اإلك�اه ال��ني م� ال��ال ال��ني وال��ار� م���ا، وفي  ،أما القان�ن الف�ن�ي

ل��  ،ت���قاته الق�ائي��ائ�ة ال��ال ال�ح�� ال�� ��� ف�ه اإلك�اه مقابل ذل� جعل م� ال�ادة ال
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م�ال اإلك�اه ال��ني �ال���ة له�ا القان�ن ال ��ع لل�ع���ات ال��ن�ة ال�ي ���� بها الق�اء 

ق�ائ�ة ل��ف�� الغ�امات  جهة ه على األش�اص ال��ان�� م� ق�لإذ أص�ح جائ�ا ت���قال��ائي، 

ال�ي  ال�����ة، و��ا ل��ف�� ق��ة ال��ادرة ع��ما ی�ع�ر م�ادرة ال�سائلال��ائ�ة وال�����ة و 

، إلى جان� ال��ار�� الق�ائ�ة ال�ي ���� بها الق�اء الع����  ،اس�ع�ل� في ارت�اب ال����ة

  .وعق���ي اإلع�ام وال��� ال���� ال��ائ� ال��اس�ة�مع ت���� ه�ا ال��ال خاصة ف��ا ی�عل� 

ع�  ت���لها �ی�ن ال�ائ�األول م� ه�ا ال�اب ل���ی� ال خ��� الف�لفق� ل�ل� 

، األولدی�ن م���قة لل�ولة �ان� م�ض�ع ال���� لى إوهي ت�ق�� ، اإلك�اه ال��ني ����

 .�انيكان� م�ض�ع ال���� ال وال��امات مال�ة م��ت�ة ع� ال�ع�� ال��ن�ة ال�اش�ة ع� ج���ة

م�اولة م�ي في  ش�اصم� ح�� األ��ني اإلك�اه ال� الف�ل ال�اني ل��اق ت���� وخ��

القاع�ة ب�� أن م��أ ع��م�ة  .األولفي ال���� إلك�اه ال��ني ل �اضع��الش�اص ل���ی� األ

ت��لله اف��اضات مع��ة ت���� في إعفاء �ع� الف�ات م� ال���ع لإلك�اه  هاوت����القان�ن�ة 

أش�اص مع���� ن أخ�� و م�ا ��عل ن�اق ت���قه ���� ل�ق��� على حاالت دو  ال��ني ،

 ،ال�اني إلى االس���اءات ال�اردة على ت���� اإلك�اه ال��ني ����ل�ل� ت��ق� في ال ��فاته� ،

م ال����ل�ة ع�ما ب�� ال����خة و  �اوح� ال�ي ت�وهي قائ�ة أساسا على س� ال����م عل�ه ال��ی

م� ال����ع ال��ائ�� �ص��ها �ل �ع� العالقات األس��ة ال�ي راعى خ�و  ،ال��ائ�ة للقاص�

  .ال����ع ��فة إج�ال�ةتأث��ها على ��ان األس�ة و أه���ها و إلى �ال��� ن���ه الف�ن�ي و 

اإلك�اه ال��ني ج�اءات ال�اب ال�اني إل خ��� ،في م�ضع آخ� م� خ�ة ه�ه ال�راسةو 

حلة م� ��� و الم�حلة  ت��لاإلك�اه ال��ني و ، تعل� الف�ل األول ���احل ت�ف�� ت��� ف�ل��و 

��ان ف،  1" أخ�� في ال��ف��و  م�ة أمام م�اك� ال��ض�ع ،: ��ال�ع�� ت��ح م�ت" أن ذل���ف��، ال

بل إن األم� ی�ع�اه إلى  حق�ق ال��قاض�� ال �ق��� على إص�ار األح�ام والق�ارات الق�ائ�ة ،

  .ض�ان  ت�ف�� ه�ه األح�ام

                                                   

 . 2000، ����ة، ال��ائ�لق�اع� اإلج�ائ�ة أمام ال��اك� وال��ال� الق�ائ�ة، دار ال���، ق�ا/ ���� س�حان 1  
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م�اش�ة  وق� ت��� ،ف�ل ال�انيوهي الا ال�اب �م� هث� ان�قل� م�اش�ة إلى نق�ة م�ال�ة 

إذ ت��ل ه�ه ال��حلة م�ض�ع ه�ه ال�راسة ل�ا ت��له م� �ل ما ی�عل�  ،اإلك�اه ال��ني ت�ف��

ك�ا أن م�حلة ت�ف�� اإلك�اه ال��ني هي الغا�ة م� وضع  ،�و� وه��ات وآثار وم�ازعات ت�ف����

  .األح�ام ال��ائ�ة ال�����ة ال��امات مال�ة ق�� ال��ف��
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  ل ت�ه���ف�

  ماه�ة اإلك�اه ال��ني

ال�الي، ح�� �ان�  كان اإلن�ان ل�� ال�ع�ب ال��ائ�ة م��وال في ج��ه ع� ال��امه        

اإلك�اه  ف��ل ،���ج� عقا�ه� إذنا�اام��اعه ع� ال��ف�� أو  ال���في إع�ار ت�� ال�ع�ب ه�ه 

 الغا�ة ت��ر ال�س�لة�اال ل���أ إعالس�ق�ار ال����ع  اض�ور�و  اوقان�ن� اش�ع� اإج�اء" ال��ني

و�ذا . ج�اماإ ع�م ال�فاء �االل��ام ال �ع� في ح�� ی�� رواد القان�ن ال��ی� أن، 1"������ن���ل

م�ن�ا  اإلك�اه ال��ني ��س�لة إلج�ار ال��ی� على ت�ف�� ال��امه ق� ت��� ةال��ی� اتال����عكان� 

ت�اما ع� ال���قة ال�����ة ال�ي ات�ع�ها  على ن�� ���لف ، فإنه ت�ت�ار�ا أو ج�ائ�ا كان،

  .ال����عات ال��ائ�ة

�لغ م� الل��نة وال�عي ل��ا�ة ال�� واإلق�ار ومه�ا تغ�� و  وم�ا ال ش� ف�ه أن القان�ن 

ع� أجازت ال��� ج�اءا  ال�ي ��ن أس�ى م� ال���عة اإلسالم�ةفإنه ل� � ، ال�� �قابله�ال�اج� 

اس�ق�ت في نها�ة األم� على نها إرغ� ذل� فو  ،ق�ل أ�ة قاع�ة قان�ن�ةال�ال�ة  ل��اماتاال�إلخالل ا

  . م��أ ال��احة في ال�ق�ق 

األن��ة القان�ن�ة في  على ال�غ� م� ال����ة ال�ي خاضها اإلك�اه ال��ني في ج��ع�نه و و 

 ه� ال�ص�ل إلى مفه�م شامل ودق�� لإلك�اه ال��ني ، اح�إال أن أصع� ما اع��ض ال� ،العال� 

في ، و ع��� �ال�فاه�� ال�ي ی����هافق� ج�ت العادة في أغل� األح�ان أن ����ع القان�ن ع� ال�

ات سأتع�ض ع��ف، حاول الفقه إع�اء �ع� ال�ال����ع ع� تع��� اإلك�اه ال��ني�ل ق��ر 

  .إل�ها في ال��ء ال���� لها م� ه�ا الف�ل

اإلك�اه ال���� األول  ���ت ،سة ه�ا الف�ل ب�ق���ه إلى م�����س��� درا ،وعل�ه

ل�فه�م اإلك�اه ال��ني  �هأما ال���� ال�اني فق� خ�� ،ال���عة اإلسالم�ة والقان�ن  فيال��ني 

  .وأساسه ال�ولي

                                                   
1  Jules Méline/  De la contrainte par corps en droit Romain  et en droit Français,thèse 
de doctorat  ,Paris, France,1865 , p 37.  
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   ال���� األول

  القان�ن ال���عة اإلسالم�ة و  فيال��ني  اإلك�اه

ته� عالقا ج��ع األح�ام ال����ة لل�عامل ب�� ال��� في ال���عة اإلسالم�ةن��� 

ال ل�ل� فهي ت�ل ال���عة العامة ال�ي و  ،أك��ها العالقات ال�ال�ة�ة و ال��اساألس��ة واالج��اع�ة و 

فالقاع�ة القان�ن�ة على ال�غ� م� ع��م��ها وت����ها إال أنها  ،في ال�ج�د ��اه�ها أ� ت���ع

ال���عة  �للفي ح�� ی� ،ما ��� أن ت��ن علي��ق�ها و م�غ��ة وال ن�ف ع� ت���ل ما �ع��ها و 

ال�ی� الج��اعه� م� أجل و  ال�ي ت���عي ت�خل أهل الفقه  اتف�اغال� أو ائ�قال �ع�اإلسالم�ة 

ق�را في ال���عة اإلسالم�ة م�ألة اإلك�اه ال��ني أو ح�� ال��ی�  ق� بلغ�ف" .االج�هاد وال�ف��� 

�ان ت�خل ، و ا�ة الفائقةالع�الم �االه��ام و ك���ا ��اهي ق��ة ال��ائل األخ�� ال�ي أوالها اإلس

تارة  ال�االت ال��ت��ة تارة �ال��ی� و ال����� ب�� ه�ة ض�ور�ا ل�ف��� �ع� األح�ام و ال��اه� الفق

م�ة ل�ل� أوج�� ال���عة اإلسال، آلخ��� في اإلسالم أه��ة �الغةفل�ق�ق ا .أخ��  �ال�ی� ذاته

اع���ت م�ل ال��ی� القادر بل و ، ه� ع� ال��ا�لة في ال��ادنعلى ال��ل��� ت��ی� دی�نه� و 

  .1" على ال�فاء �ل�ا ����� العق��ة

رة ح�� ال��ی� ال��ا�ل م�� �ه�رها على ض�و و  ك�ا اتفق� ج��ع الق�ان�� على إ�القها

لغ أق�ى درجات الع�ف ، فاص�لح على ال��� ���� ال�ی� �اإلك�اه ال��ني ال�� بفي ال��اد

� ان�قل إلى القان�ن الف�ن�ي ال��ة أشه�ها القان�ن ال�وماني و ق��ال�ع�ی� في الق�ان�� الوال����ة و 

��ت على اق�� ت��رت أسال�� اإلك�اه ال��ني و ، ث���عات �اقي ال�ل�ان ال�ي اح�لهاتال��ائ�� و 

 ،اق في ن�ام آخ�ضن�ام قان�ني و ت���قه فات�ع في  تفاوت م�الو ، ح�� ال��ی� دون تع�ی�ه

  .ت�اع�ات حق�ق اإلن�ان ق�م�ها ي في مم�أث�ا ب�ع� الع�امل تأت

أتع�ض في  ،ه�ه الف��ة ب�ق���ها إلى م�ل��� سأحاول ت�س�ع ،ذل�وتأس��ا على 

�ال��� إلى م�ان�ه في القان�ن و  .ال��ل� األول إلى م�قف ال���عة اإلسالم�ة م� اإلك�اه ال��ني

                                                   

 .06، ص 2013،الفقه اإلسالمي، م�لة الفقه والقان�ن، الع�د ال�ال�، ی�ای� االس��انة في/ رقاقي سال�  1 
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ت�� قة في ال��ف�� دراسة ال���ر ال�ار��ي له�ه ال���م� خالل ال��ل� ال�اني أ��ا سأحاول 

          .ني لإلك�اه ال��ني القان�  ���رع��ان ال

  م��� ال���عة اإلسالم�ة م� اإلك�اه ال��ني    :ال��ل� األول

شغل� ح��ا مه�ا في ح�اة  ال�يإلسالم�ة �ع� األع�اف وال�قال�� أخ�ت ال���عة ا "

ام ال��ی�ة �ع� ی�ف� مع األح�ع�ل� ال�ع� اآلخ� ال�� ل� ك�ا أنها ألغ� و  ،الع�ب ومعامالته�

 ، 1 "، إذ أنها غ��ت ال�عال� ال�ي �ان� عل�ها ح�اة الع�ب في ال�اهل�ةال�ي أتى بها اإلسالم

م� تل� ال�عال� ن�ام ال�ق ال�اتج أغل�ه ع� الع�� ع� س�اد ال�ی� ال�� �ان ���ح لل�ائ� ب��ع و "

 تل� في الع���ة الق�ائل تع��ه كان� ال�� الق�لي ال����ع ح�� �ان. م�ی�ه العاج� ع� ال�فاء

 في ال�فاء ����ع ل� �اس��قاقه ما ال��ی��نه� م� دی الع�ب �ق�ي اإلدار�، لل����� �ف�ق� الف��ة

ال��ني أص�له م� وج� اإلك�اه  ،ومع �ه�ر ال���عة اإلسالم�ة 2. "ال�ی� ل��اد ال���د ال��ع�

 ، 3"�عي لالل��ام ی�ل�� في وج�ب ت�ف��ه ال��إذا �ان األث� العاد� و  "و .خالل ح�� ال��ی�

فإن ذل� ال ���ج ع� أح�ام ال���عة ال���اء ال�ي أجازت ال��ای� ب�� ال��� الع��ارات 

ل��ها في ال�قابل أحا�� ه�ا ال��ای� ���لة  �ة مه�ة ت���ع�ها ال�اجة ال�ل�ة،اج��اع�ة وأخالق

ف�� اإلسالم على  ،م� جهة أخ�� ال�ق�ق �ق�اع� تق�� ال���ول�ة وال�اج� م� جهة وتق� 

ی� إذا ص�ر م� ال�ائ� ���ن " ، ال�فاء �ال�ی�ن  ح��  ،إی�ارًا لل��ی� في أغل� ال�االت ذل� أن ال�َّ

وق� �ان ��ق�ور  ،ال�ق��ة وال���ع �ال�الق�م صاح� ال�ال غ��ه على االس�فادة م� ال���لة 

 ،4 "���ح ال�ائ� إلى إی�ار غ��ه �ال�ال ول�� ق� صاح� ال�ال أن ال ���ح ف�صة االس�فادة لغ��ه،

ال�ائ� ���� ص�عا لل��ی� وق� ال��ة ف�ع��ه ماله و����ه ی��فع �ه ف�ج� أال �قابل ه�ا ف "

                                                   
�س�ة ال�امع�ة ال� م�خل إلى دراسة الق�ان�� الق���ة، ال��عة األولى، تار�خ الق�ان��،/ دمحم جعف� علي 1

 .164ص  ،1998 ب��وت، ال��ز�ع،لل�راسات وال��� و 

دراسة مقارنة،  ،2005ل��ة ) 23(ح�� ال��ی� وفقا لقان�ن ال��ف�� الفل����ي رق� / شاد� أسامة علي دمحم 2

 .24، ص 2008 ، نابل�، فل����،ة ال��اح ال����ةة ماج����، جامعرسال

، عامة الل��امات، أح�ام االل��ام، ال����ة الفي ش�ح القان�ن ال��ني ال��ائ��  ال�اضح/ دمحم ص��� ال�ع�� 3

 .07، ص 2010ال��ائ�، ي الق�ان�� الع���ة، دار اله��، دراسة مقارنة ف

 .143ص  ،ه 1419 ،القاه�ة ،دار ال�خائ� ،األول ال��ء �ث في الفقه ال�عاص�،�� /ح�� ال��اه��  4
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 ، 1 "الع�ل �اإلساءة إل�ه واالم��اع ع� إ��ال حقه إل�ه م�ى ما �ل�ه أو حان أجل األداء ال���د

ام�ة تأم� �ال�فاء ت���ه وف� م�اد� سو  ت��ح ال��ای� خالل ن��ص ش�ع�ة  و���ح ذل� م�

ال��اث�� العه�د و  م�ألةفإن أك�� ما اع��ى �ه الق�آن  ،�امات وت�هى ع� ال�ع�� في األداء�االل�

َ�ا َأیَُّها الَِّ�یَ�  (ق�له تعالىم� ذل� و ، ع�ی�ةل� ن��ص ق� ن�� على ذو  اإلخالل بها، ن��و 

فإذا  �ان اإلسالم ق� أق� ال��ای� ل�����  ". 2" َأَجٍل مَُّ���ى َفاْكُ�ُ��هُ  آَمُ��ْا ِإَذا َتَ�اَی�ُ�� ِبَ�ْیٍ� ِإَلى

ال ��ق� ع�ه ال��ی�  ةفي ذمل�ی� واج� نه ل� ی�ع م�اال لل��ا�لة في ت��ی� اإال أال�عامالت 

أن م� ام��ع ع� أداء ما وج� عل�ه و  أو غ��ها م� أوجه سق�� ال�ی�، إال �األداء أو اإلب�اء

فإن نف� ال��ی� معلقة  اآلخ�ة، أما في اآلخ�ةو  فإنه �ال� آث� م���� للعق��ة في ال�ن�ا �غ�� ع�ر

نف� ال��م� معلقة ب�ی�ه ح�ى  (ملسو هيلع هللا ىلص �ه لق�ل رس�ل هللا م���عة م� دخ�ل ال��ة ح�ى �ق�ى دیو 

  .3)�ق�ى ع�ه

ح�ا�ة جل أم� ت م�ل ه�ه ال��اوزات في االل��اما��� لدی��ا ال���ف وسائل  أق�لق� 

وه� م��وع في الفقه  "، ح�� ال��ی� م� ب��هاو  ،ل��و� ثاب�ة هاخ�عأو  ض�انهاال�ق�ق و 

ذل� ألن ال��ی� إما أن ���ن م�ه ���لف �اخ�الف حال ال��ی�، و م��و�، إال أن اإلسالمي و 

ل�ف��� وافي الف�ع األول  تع��� ال���ل�ل� �ان ال ب� م� ، 4"م�س�ا أو م�ه�ل ال�ال أو مع��ا

 .ح�� ال��ی� في الف�ع ال�انيحاالت  ب��

 

 

  

                                                   

، 2007اإلل�ام في ال���فات ال�ال�ة في الفقه اإلسالمي، ��عة أولى، دار ال�فائ�، األردن، / ول�� خال� ال���ع 1  

  .225ص 

 .282آ�ة  /س�رة ال�ق�ة 2

 .227ال�اب�، ص  اإلل�ام في ال���فات ال�ال�ة في الفقه اإلسالمي، ال��جع/ ول�� خال� ال���ع 3

ت�ف�� األح�ام الق�ائ�ة في الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة �قان�ن ال��افعات، /م���د األم�� ی�سف ال�ادق 4

 .455، ص 2011دار ال��� القان�ن�ة، م��، 
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  تع��� ال��� :  الف�ع األول

 ال���عة اإلسالم�ة ع�ف�ه ،" 1الق���ة ال��ة ���ل ال��� إح�� العق��ات ال�ال�ة لل���ة

العق��ات ال�ال�ة لل���ة ف، 2"�الزمة ال�ائ� م�ی�ه وم�عه م� ال���ف� ص�ر ت���قاته ع�دتوت

ح�مان ال����م عل�ه م� ح� ال��قل، إذ تل�مه �اإلقامة في م�ان م��د "في  ت���كو ، 3أن�اع

خاصة م� ع�ف� في الع�� ال��ی� ل��ها و  ق���ة، وهي"، 4"وت��عه م� ح� االت�ال �غ��ه

للعق��ات ال����ة  ةب�یل�ه� ال��� �عق��ة سال�ة لل���ة  ق�و  ، 5"ت��را ����ا ت�ف��هاح�� ��ق 

  . 6"�1789ع� العام 

                                                   
أثار ال��� الق��� ال��ة أ��ا ج�ال فقه�ا م� ح�� م�� ج�واه في إصالح ال����م عل�ه في �ل ال��اسة  1

ه� ما عادته� ل����عه� أف�اد صال���، و � س تأه�ل و�صالح ال����م عل�ه� و �ة ال��ی�ة ال�ي تق�م على أساال��ائ

ن��ة القان�ن�ة ال���قة األال�� تع��ه ال��س�ات العقاب�ة و  ال ی��ق� �ال��� الق��� ال��ة في �ل ال�ضع العام

�ق�ل ال�ع� اآلخ� أنه الزم ألن ه�اك ج�ائ� م� ال���ة إلغاءه ألن ع���ه أك�� م� م�ا�اه، في ح�� ف�ها، و 

ع�� : ال��جع.�الي فه� ��ال��ن �اإل�قاء عل�ه�الو  م��س�ة أو خف�فة ال��ر ال ت���� س�� ح��ا ق��� ال��ة

دردوس ، و 373، ص 2011، ال��ائ�، �م�ف� لل�� ش�ح قان�ن العق��ات ال��ائ��، الق�� العام،/ هللا أوهای��ة

 .76، ص ��2010عة ال�ان�ة، ب�ون دار ن��،العقاب، الال��ج� في عل� / م�ي

 ب�ائل العق��ات ال�ال�ة لل���ة في ال���عة اإلسالم�ة،، ال��ائل ال��ع�ة للعق��ات ال�ضع�ة/ ح��ي ع�� ال���� 2

 .89، ص 2007دار ال�فائ� لل��� وال��ز�ع،األردن،

هي م�ل و إلى عق���ي ال��� ب��ع�ه وال���،  العق��ات ال�ال�ة لل���ة ح�� درجة ال��م ال��ت��ت�ق��    3

ه�اك ف��� ی�اد� �إلغاء ه�ه العق��ات نهائ�ا �� ومعارض له�ا ال�ع�اد، و ج�ل ب�� الفقهاء ال�ی� انق���ا إلى م� 

 .ة� إش�االت ���� ك�نها ل� ت�ق� اله�ف ال���خى م�ها في الق�اء على ال����ة، ��ا أن ��ق ت�ف��ها ت��

ع��  ف��حز�ي أب� عام� و  دمحم�، 70،71، صال�اب� ال��جع ال��ج� في عل� العقاب،/�يدردوس م : ال��جع

 .106، ص 2000، ال��عة األولى، م�اد� عل� اإلج�ام والعقاب، م��أة ال�عارف، اإلس���ر�ة/  ال�ادليهللا

 .70، ص ال�اب�ال��ج� في عل� العقاب، ال��جع / دردوس م�ي    4

، ه�مة اإلن�ان، داراس�ة العقاب�ة في ال��ائ� على ض�ء ال��اث�� ال�ول�ة ل�ق�ق ال��/ ع�ام��ة ال����ي 5 

 .140، ص 2012ال��ائ�، 

 .263،264، ص 2012دروس في القان�ن ال��ائي العام، دار ه�مة، ال��ائ�، / ح��� ب� ش�خ آث مل��ا    6
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ه� ض� ال��ل�ة ح�� ق�ل ح��ه ����ه ح��ا ي اللغة مع�اه ال��ع واإلم�اك و ال��� فو 

��اد �ه ��ل� ال��� ف�قال ح�� و  ،1ح��ه ب���ی� ال�اء أم��ه ع� وجههاح���ه و فه� م���س و 

  .2ك�ا �ق�� �ه ال��ان ال�� ی�� ف�ه ال��� ال�اك� ال���م إذا س��ه،

ل���� فه� ل� �ف�ق�ا ال��� ��ع�ى ال�ضع في ا أما اص�الحا فق� أ�ل� ج�ه�ر الفقهاء

  .3ال��� ف��لق�ن �ل واح� م�ه�ا ��ع�ى اآلخ� ب�� ال��� و 

اإلك�اه ال��ني �ال��� أو ال��� ل�� الس��الل ال�اس، بل الس��فاء  "��� الفقه �أنو 

�ن�ا ه� �ان ض�� و ال��� ال��عي ل�� ه� ال��� في مو  ا م�له م� عل�ه ال��،ال�� م�ى م

ب����ل نف� م�عه م� ال���ف ب�ف�ه، س�اء �ان في ب�� أو م���، أو �ان ع��� ال��� و ت

  . 4"مالزم�ه لهال��� أو و��له ع�ه و 

 ارح� هللا ام�ء ( رواه ال��ار�  رس�ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ح�ی�و  ال��احة في ال�ق�ق اع��ارا ل���أ "و

قه اإلسالمي ان�القة م��ق�ة ���� فه�ها إذا ان�ل� الف،)�ذا اق��ىو ،ش��� إذا ا ،س��ا إذا �اع

�ل� ح�ر رس�ل هللا عل�ه ال�ق��� ق�رة م���تة، ل، و فالق��ر ع�� �ق���،��ر والف�ق�ا ب�� الق

م� أخ� أم�ال (ملسو هيلع هللا ىلص� دون رده، فقال ال�الم م� س�ء ن�ة ال��ی� ال�� ی��� أخ� مال ال�ائال�الة و 

  .5")م� أخ�ها ی��� إتالفها أتلفه هللاو   ع�ه ،اس ی��� أدائها أد� هللال�

  �حاالت ح�� ال��ی :�انيالف�ع ال

   :6كاآلتي م� ذ��ها �أس ف�ق اإلسالم في ال��� ���� ال�ی� ب�� ثالث حاالت ال        

                                                   
ال��ل� ال�ادس، دار صادر،  األولى،ل�ان الع�ب، ال��عة / اب� م���ر ج�ال ال�ی� دمحم ب� م��م األن�ار�  1

 .44ص ،1990ل��ان،، ب��وت

 .ما یل�هاو  29ال���، ص  ح�� ل�ان الع�ب  ال����، /دمحم ب� ع�� هللا األح��  2

 .102ص  ال��ائل ال��ع�ة للعق��ات ال�ضع�ة، ال��جع ال�اب�،/ ح��ي ع�� ال���� 3

��ف�ة ت���ل م�ادر ألف�اد م� ق�ل ال�ولة و � ج�ائ� اتع��� ال���ور ع /رم�ان ع�� هللا ال�او�  4

 .254،255، ص 2006، ، م��ال�ع���، دار ال�امعة ال��ی�ة لل���، اإلس���ر�ة

 .10، ص 1994، ، م��، اإلس���ر�ة��ق ال��ف�� الق�ائي، م��أة ال�عارف/  دو��ار�لع� دمحم 5

 .256جع ال�اب�، ص تع��� ال���ور ع� ج�ائ� األف�اد، ال��  /رم�ان ع�� هللا ال�او�  6
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داء اخ�الفا األش�ل ح�� ال��ی� ال��س� ال����ع ع�  : ال��ی� ال��س� ال����ع ع� األداء )والأ

  :انق���ا إلى ف��ق��فاء ب�� الفقه

وق� اس��ل ، أداء ال�ی� رف�إذا  ���� إلى أن ال��ی� ال��س�ذه� و  :الف��� األول .1

َوِمْ� َأْهِل اْلِ�َ�اِب َمْ� ِإن َتْأَمْ�ُه ( الق�آن قال هللا تعالى ففي ،ال��ة�الق�آن و  ف���ه�ا ال

ِه ِإَلْ�َ� َوِمْ�ُه� مَّْ� ِإن َتْأَم�ْ  ِه ِإَلْ�َ� ِإالَّ َما ُدْمَ� َعَلْ�ِه َقآِئ�اِ�ِق�َ�اٍر ُیَ�دِّ  ،1") ُه ِبِ�یَ�اٍر الَّ ُیَ�دِّ

 )عق���هلي ال�اج� ��ل ع�ضه و ( رواه ال��ار�  ملسو هيلع هللا ىلص رس�ل هللا ح�ی� ف�اء ال��ة أما في

�ي ال�� ��� ما ی�د� �ه ال�اج� ه� الغ�ل ب�أخ�� أداء ال�ی� �ال ع�ر، و اللي ه� ال�و "

عق���ه أ� ���ز م�ل�ي، و ��ل ع�ضه أ� ���ز لل�ائ� أن �ق�ل �ل��ي �، و ال�ی

والغ�ي ه� م� ق�ر على " ،)م�ل الغ�ي �ل�(رواه ال��ار�  ملسو هيلع هللا ىلص ح�ی�هو��ل�  ،2"ح��ه

 .3"م�له مع�اه م�عه ق�اء ما اس��� أداؤه ب�ون ع�راألداء ول� �ان فق��ا، و 

��ع ع� أداء ال�ی� ال إذا ام إلى أن ال��ی� ال��س� ه�ا الف���ذه� : الف��� ال�اني .2

هللا  ق�ل و�ان دل�له� م� الق�آن، 4"ال ����� ماله ب�� الغ�ماء، و �ق� بلس��ه  ��ز�

وم�  .5)ِرْزِقهِ  ِم�ْ  َمَ�اِكِ�َها َوُ�ُل�ا ِفي َفاْمُ��ا َجَعَل َلُ�ْ� اَألْرَض َذُل�الً  ُهَ� الَِّ�� (تعالى

ل�� ل�� إال خ�وا ما وج�ت� و  ( رواه ال��ار�  ملسو هيلع هللا ىلصل��ي ح�ی� لى ال��ة اس��� ه�الء عل

 .)ذل�

 

 

                                                   
 .57ج�ء م� اآل�ة /س�رة آل ع��ان  1

    م� تع��� ال���ور ع� ج�ائ� األف�اد م� ق�ل ال�ولة، ال��جع ال�اب�، ص /رم�ان ع�� هللا ال�او�  2

  .259إلى 257

 .459ص ال�اب�، ال��جع ام الق�ائ�ة في الفقه اإلسالمي، ت�ف�� األح� /م���د األم�� ی�سف ال�ادق 3

-259ع� ج�ائ� األف�اد م� ق�ل ال�ولة، ال��جع ال�اب�، ص  تع��� ال���ور /�ان ع�� هللا ال�او� رم 4 

260 . 

 .15ج�ء م� اآل�ة  /س�رة ال�ل� 5
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  ال��ی� ال�ع��) ثان�ا

أج�ع الفقهاء على ع�م ج�از ح�� ال��ی� ال�ع�� ال�اب� ع��ه أمام الق�اء بل ���  "

ِ�ْن َ�اَن ُذو ُعْ�َ�ٍة وَ  (اس��ادا إلى ق�ل هللا تعالى،  1"إمهاله إلى ح�� ���ه ألنه ال فائ�ة م� ح��ه

فق� جاء أن  ،فإنه ��ال� �ال�ی�ن ال�ا�قة فإذا �ه� له أ� مال �ع� ذل�  "،2) َفَ�ِ�َ�ٌة ِإَلى َمْ�َ�َ�ةٍ 

ج�د ما �انا ����لفان ال�ع�� ال�� ال �عل� له مال على ع�م و  - رضي هللا ع�ه�ا-أ�ا ��� وع��

ان��ارا ��عى في األرض �ل�ا لل�زق و انه لال م� ق�ض ث� ��ل��ق�ي �ه دی�ه ال م� ع�ض و 

  .3" لل����ة

  ال��ی� م�ه�ل ال�ال) ثال�ا

 ا�ا إذا �ان م���را أو مع��ر ف�ل��ی� ق� ی�ع�ر على القاضي مع�فة ال�ضع�ة ال�ال�ة ل

ع� ماله له أن ��أنه ���ز للقاضي أغ��  ع��ه ال��ع�م، ف��� ح���� ح��ه لل��ق� م�

، و إن ن�ل ��� ال��ی�ال�ائ� ال���ة على قام أ إذاإال  ،س�احه فإن حلف أ�ل� ،���لفهو�

  .4ح��ه

   إلك�اه ال��نيلالقان�ني ���ر ال: ال��ل� ال�اني

 لى ح��إت���ل ���ق�ه أن وشه� ق�ل ��س�لة لل��ف�� ع�ف اإلك�اه ال��ني م�� الق���        

 ،هرغ� ت��ر ل�� و  ،����عات� وج� م�ان�ه في م��لف الث ،ةال��ی� تأ�اها ال��اد�ع��فة م�ارسات 

وال "، �األس�اب ال�ي ت�د� إلى ت���قه م�اسا �ال���ة وال��امة اإلن�ان�ة مقارنة ه �ل ���لإال أن

                                                   
 .256تع��� ال���ور ع� ج�ائ� األف�اد م� ق�ل ال�ولة، ال��جع ال�اب�، ص  /رم�ان ع�� هللا ال�او�  1

 .280ج�ء م� اآل�ة رق� /س�رة ال�ق�ة  2 

 والقان�ن ال��ار� ال�ضعي، دراسة ��ق ح�ا�ة ال��ی� في الفقه اإلسالمي /ح��� دمحم ب��مي علي ال��خ 3   

 .39، ص2008نة، دار الف�� الع��ي، م��، مقار 

 .479ت�ف�� األح�ام الق�ائ�ة في الفقه اإلسالمي، ال��جع ال�اب�، ص  /م���د األم�� ی�سف ال�ادق 4
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 اق���ت���ل إذ أنه  ،عات رغ� أنه ��� ح��ة اإلن�انی�ال ���ل م�انة هامة ض�� م��لف ال����

  .1"ث��� في ح�اتهال�ي هي جان� ح�اس و  ن�انة اإلل���

سأحاول م� خالل الف�وع ال��ال�ة ال�ع�ض و  اإلك�اه ال��ني ،أغل� ال����عات إذن � ت��

وم�اره ض�� �ع� ال����عات خاصة ال����عات ذات ال�لة �ال��ض�ع ال��ني ل�اقع اإلك�اه 

لقان�ن ال�وماني ال�� ال ت��ق لأل�� ق�ل ذل� سالف�ن�ي وت���ل في ال����ع�� ال��ائ�� و م�اش�ة 

إلى جان�  سأتع�ض إل�ه م�اش�ة في الف�ع ال��الي و دراس�ه �اع��اره أصل الق�ان��  غفال���� إ 

  . �ع� ال����عات الع���ة

   اإلك�اه ال��ني في القان�ن ال�وماني: الف�ع األول

� ال�ول ��ا ف�ها ال��ائ� �ع��� القان�ن ال�وماني ال���ر ال�ار��ي لق�ان�� ���� م "

ني الف�ن�ي العام ال����عات القان�ن�ة ال��ی�ة ع� ���� القان�ن ال��إلى  ه، ان�قل� أح�اموف�ن�ا

وان�قل� أح�ام القان�ن الف�ن�ي إلى م�� و�لى ال��ائ� �ع� االس�قالل  ،م�الد�ة 1804

"ال���ي
إلى درجة  األورو�ي،الق�ائي ال�وماني م��ر االج�هاد الق�ائي ك�ا ش�ل االج�هاد  "،2

  .3 "ةالق�ائ� م�ال على ح�اب م�اد� الع�الة االع��اف ���ادئه  في ف�ن�ا

وت�سخ م��أ ال�فاوت ب�� ال�اس، سادت ال��ق�ة االج��اع�ة في ال����ع ال�وماني وق�   "

ل��ار األغ��اء وع�د م� ال���خ ا��قة عل�ا تق��� على ��ار ال�الك�� العقار��� و  �ان� ه�اكو 

�ع�ها ال��قة ال�س�ى ، و   رجال ال�ی� ،���� و � والع��ال���ف�� ال��ار ال��ن��� م�هو سالل�ه� و 

أف�اد ه�ه ال��قة في غال���ه� شغل�ا ال��ائف العاد�ة و ، ض��لة ���� م�اخ�لها ال���ودة إم�اناتها

 ق� أص��� تل� ال��قة لو  ،  ة ال�ف�وضة عل�ه� ���ل تلقائي�أج�ر م��ن�ة مع تأدی�ه� لل����

 

                                                   
، م���ة ل��ل شهادة ال��ی� في قان�ن اإلج�اء األردني، دراسة مقارنةح��  /��أب� رمان ع�� ال�زاق رش 1

 .12، ص 1999ل��ان، ، ب��وت، ال�امعة الل��ان�ة، ��ال�اج��
 ،�ال��ائ��ة، دار ال�ل�ون�ة، ال��ائ االج��اع�ة الق���ة اإلسالم�ةتار�خ ال��� القان�ن�ة و  /ب��اشأرزقي الع��ي أ 2

 .136، ص 2006
3 Roland Séroussi/Introduction au droit comparé, 3èmeédition , DUNOD, Paris, 2008, 

p09. 



 -ارنة مع ال����ع الف�ن�يدراسة مق - اإلك�اه ال��ني في ال����ع ال��ائ�� 

- 18 - 

 

 فق�اى م���� ال��قة الفق��ة، وهي ال��قة األك�� ب�سا و بها إل�ال���� م� األض�ار ال�ي ه��� 

"ع�ال ال�راعة ال�ی� ارت���ا �األرض فام�ل�ه� أص�ابها �ع��� ف�ها الع�ال وال��اع و و 
 �نو  .1

ع �عامة دف ،ش�اف في أوسا� ال����ع ال�ومانياألاالم��ازات �أی�� ال��الء و ت���� ال��وة و 

ه�الء ال��الء ��ع�ن إلى إخ�اع القان�ن لق�ته�، ف�ان�ا  انح�� �و  ،ال�ع� إلى االق��اض م�ه�

ی�ه��ن أنف�ه� إلى دائ��ه� في إ�ار �ان ال��ی��ن و  ،�ددون في  إق�اضه� مقابل ض�اناتال ی�

 ال�ق�� �ی� ال�ی�ب����� ع�له ل�� عق� یل��م ف�ه ال��ی�ه� و Le nexum »   «ما �ان ���ى

 الع�ل ل�� ���� على ،حل�ل آجال ال�فع ع����ئة ذم�ه م� ت إذا ل� ی����ف ال�� تعاق� م� أجله،

ال�ق به�ف ال��ف�� ع� ���ع ل�ف� م�اه� الع��د�ة و فخ�ماته ���فع م� ع�له و ل دائ�ه

�ان ال�ومان ح��  ،3"�ل�ف للع��د�ةال���ار �الال��� اإلك�اهي  ق� وصفل�ل� ف" ،2""ال�ن�

ه�ا على  أ�ل�وم� ه�ا  ���� لل��ی� ره�ها،�ع���ون ج�� اإلن�ان سلعة ذات ق��ة ت�ار�ة 

ی�ف� ال��ی� مع دائ�ه  ح�� ، « la contrainte conventionel »اإلك�اه االتفاقي  ت���ةاإلك�اه 

� ل��ة تفي ال��اماته ال�ال�ة إذا ل� ����ع ال�فاء �ال�ی� ��ع�س�ته أف�اد أمع �اقي ل�ه ��على أن �

���ع ل��ع آخ� م� اإلك�اه  ت�ف�� ال��امه �ع� ه�ا ال�ار�خ ،ع�� حل�ل اآلجال، فإذا رف� ال��ی� 

��ل� القاضي ���ج�ه ال��ی� ح�� »  contrainte judiciaire la «ال��ني وه� اإلك�اه الق�ائي

ال����م عل�ه ال�� رف� ال�فاء ب���ی� م�الغ مال�ة س�اء في ال�ادة ال��ن�ة أو ال�ادة ال��ائ�ة 

  .4إلى دائ�ه

إلى أن ق�ر ال�ومان إقامة  ،�ني م�� ب�ا�ات العه� ال�ومانيذاع اإلك�اه ال�ى ذل� وعل         

وضع قان�ن األل�اح اإلث�ي  ع� سف�تأم� القان�ن ال��ناني،  �حاةإصالحات قان�ن�ة ج�ی�ة م��

                                                   
 مقارنة، ال��عة األولى، م���راتال���عة اإلسالم�ة، دراسة ال�ج�� في القان�ن ال�وماني و  /غ�ان ر�اح 1

 .56، ص 2007ال�ل�ي ال�ق�ق�ة، ل��ان،

  
2 Jules Levieil de la Marsonnière / Histoire de la contrainte par corps , faculté de  

droit de Pothier, Paris ,France ,1842 , p15-16. 
 ال��ائ�، ،دی�ان ال����عات ال�امع�ة األص�ل، معاملة ال��ز�ع، ��ق االح��ا� وال��ف��، /ی�سف ن�� ج��ان 3

  .27ص  ،1980
4 Jules Méline/  De la contrainte par corps en droit Romain  et en droit français, op 

cit, p 07.  
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ل��ی� وال��امات ال�ائ� ا�ني ح�دت ���ج�ه ض�انات ال�� ت��� أح�اما ت�عل� �اإلك�اه ال� ع��

آجال ت�ف��  ض��و اس���اد ضافة إلى إدخال القاضي ب�� ال��ف�� ل��ع أ� تع�ف و إ ،ت�اهه

في  اإلك�اه ال��ني وم�اش�ة اإلج�اءات، وهي رغ� ذل� فإنها ت���ت �الق��ة وال��ائ�ة خاصة

ة س��� ��ل���ه ال�اص � م�ی�ه ��� ال�ائ� في زجق�ي تح�� ، ال��ائل ال��ن�ة واالل��امات

ح�د قان�ن األل�اح االث�ي ع�� وزنها ����ة ع��ة  ل���ة  ا ��السل ح�ی��ةخاللهی�ما، ی���ه 

� م��ل�اته في الع�� واالس�فادة وال�غ��ة م همع حق م�ل�ا ح�د ���ة ال�عام ال��احة لل��ی�

، إضافة إلى إم�ان�ة ح�وث ت���ة ب�� ال��ف�� ب�اءا على رغ�ة ال��ی� ال�اصة ��ال م�ة أس�ه

�ه ل��ة ت�في ل��ف�� ال��امه ب�ال م� ال��� و�ال س�� ال��ی� إلى ال�احة م��دا في خ�مة دائ

به�ف اس�ع�اف ال�ی� ق��ة و اس� ال��ی�  ����م��ال�ة أی� �عل� ال�ام الع��م�ة م��ا ثالثة أ

ن ل� ت��� ه�ه ال��اوالت نفعا ت�اش� ض�ه إف ،�ه�ل م� ی�غ� في ت��ئة ذمو أهله وأص�قائه 

 " أنه�األل�اح االث�ي ع�� قان�ن أح� ال��اب  ق� وصفو  .1"و �ق�لأف��اع  ��ق ال��ف�� ال��ائ�ة

وت��ح  .ت���ع ب���� ی��ه� ل�ا في ق�ا�ا ال��ن��� العاج��� ع� ال�فاء ع� ق�اوة ال رح�ة ف�ها

ال�ح��ة إذا ما ع�ف� أن أح�ام ه�ا القان�ن في ال��ن��� العاج��� ع� ال�فاء و ه�ه الق�اوة 

و�ذا تع�د ال�ائ��ن فله� ج��عا  ،ئ� وتع�ي له�ا ح� ب�عه� أو ق�له�� م� ق�ل ال�اتق�ي �اس��قاقه

  .2"ال�� في تق��ع ج�� ال��ی� أر�ا أر�ا وه� حي

وهي تع��� ���قا م� ��ق  ،ألل�اح اإلث�ي ع�� دع�� وضع ال��ن ا� ناقك�ا ت���  "       

، أو ض� م� أق� �ان�غال ذم�ه نب�ج�ب أداء ���ة م� ال�ع� عل�هت�جه ض� ال����م  ال��ف��،

ال�عاو� ال��ف���ة ال�ي تقع على ش�� ال��ی� ال��  م�" ، و�ع�فها ال�ع� �أنها3"ب�ی� نق��

ش�ل�ات ه�ه  وم�" .4 "ك����� عل�ه ���لغ م� ال�ق�د أو ال�� �ع��ف ب�ی� ال�ائ� أمام ال�ا

 ال����  على قارعة ه�  و  �هال�ع�� ق�ام ال����م له �الق�� على ال����م عل�ه ع��ما یل�قي 

                                                   
1 Jules Méline/  De la contrainte par corps en droit Romain  et en droit français, op 
cit , p 10 -11.  

 .63ال���عة اإلسالم�ة، ال��جع ال�اب�، ص ال�ج�� في القان�ن ال�وماني و /  غ�ان ر�اح 2     

 .173، ص 1978اسة في ت��ر ال�ق�ق ال�ومان�ة وم�س�اتها، ال���عة ال��ی�ة، دم��، در / شف�� ال��اح  3

 .80ص  م�خل إلى دراسة الق�ان�� الق���ة، ال��جع ال�اب�، تار�خ الق�ان��،/ علي دمحم جعف�  4
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ی�اش� ال����م له ب�ضع ال�� لل��ة األولى  ،ح�ل� مقاومة م� ق�ل ال����م عل�هفإذا  العام ،

���ه، إذ ی�اش� � لل��ال�ة، الق�اءخارج الق�اء ف�ق�� على ال����م عل�ه  و���ه إلى والي 

اءت على ل�ان الفق�ه غای�س دع�اه ب����ل�ة ع��فة ومع��ة ض� م�ی�ه م�اح�ة ل�ق�لة رس��ة ج

رغ� ذل� أن� ت�ف� � ���لغ ع��ة آالف س����س، و �ال�ا أنه ح�� عل�:" ن�� على ما یلي

�ان ت�ف�� ال��� ی�� في م�ان ل�� ف�ه غ�اء وال و  " ،1"ال�فاء، فإن�ي اآلن أف�ض عل�� ال��

إال أقار�ه لل��اورة وال ���ز أن ی�خل عل�ه أح�  ف�اش ح�ى ��ع� ال��ی� �ال��� ف��في ال�ی�،

في أم�ه ش���ة أال �����ا ���ال، ��ا ال ���ز لل��ی� ال���وج أن ی��ل ب�وج�ه خالل ف��ة 

  .2"ح��ه و�ال ضاع� الغا�ة م� ال��� وهي ال���

ل�ع�یل ن��ص قان�ن  األل�اح االث�ي ع�� ال��علقة  »  Poetilia « ث� ص�ر قان�ن  "

ع�ل على ت���� ات ل��ان ال�ی�، و �االتفاق على ره� ال��مل� �ع� م���حا و  �اإلك�اه ال��ني،

ال����  �ع� أداءإعفاء ال��ی��� م� ال�ی�ن له�ا اإلج�اء ال�ه��، ث� ناد� �ج��ع ال�اضع�� 

ك�ا قل� القان�ن م� حق�ق ال�ائ��� ت�اه م�ی��ه� في . وضع��ه� ال�ال�ةع�  ح�اب وتق���

ح�� أنه ل� یلغ عق��ة ال��� ���� ال�ی�ن و�ن�ا  مقابل حقه� في ال���ل على تع��� م�ه� ،

ن� على ض�ورة ت�ف�ف ��وف االح��اس ال����ص عل�ها في قان�ن األل�اح اإلث�ي ع�� 

س�ح لل�ائ� ب��� م�ی�ه �أ�ة وس�لة و اع��ض على  ال�س�لة ذاتها، غالل فخاصة تل� ال��علقة �األ

ص�ح ت���� ��ق ال��ف�� على ج�� ال��ی� وفي م�حلة أخ�� أ". 3"ال�السل تل� كان� ف��ا ع�ا 

ف�ات �إم�ان ال��ی� أن  م� ق�له و��عه ی�الشى خاصة في آخ� أ�ام اإلم��ا��ر�ة ال�ومان�ة،

وذل� �أن ی��لى  ح�� �ه�ت ���قة ال��ف�� على ال���ل�ات ی��ل� م� أل� ال��ف�� على ج��ه،

ال��� ع��ئ� على أم�اله و���ل� ه��ا ال��ی� لل�ائ��� ع� ج��ع ما في ح�زته م� أم�ال، ف��ف� 

                                                   
 .174، ص ال�اب�ال��جع  م�س�اتها،ال�ومان�ة و  دراسة في ت��ر ال�ق�ق / شف�� ال��اح  1

ص  ،�1967ج�اءات ال��ز�ع، م���رات م�ی��ة ال��� ال�امع�ة ��ق ال��ف�� ال���� و /ح��رم�ال ن��ة  2

، �1948عة العق�د في ال���عة اإلسالم�ة، �ال����ة العامة لل��ج�ات و / �اني، أخ�ا ع� ص��ي ال���252

 .258ال��ء ال�اني، ص 
3 Steven Vain berg/ Le Nexum et la contrainte par corps en droit Romain, , Ernest 
Leroux, Paris, France, 1874, p 54 - 55.  



 -ارنة مع ال����ع الف�ن�يدراسة مق - اإلك�اه ال��ني في ال����ع ال��ائ�� 

- 21 - 

 

ال�ي تق�ل ال�مة ال�ال�ة لل��ی� ب�� ال�ائ� و االل��ام عالقة قان�ن�ة  م�ا جعل ،1م� ال��ف�� ال�ه��

 .وح�ها ال��ف�� ال���� 

 :"ال�ا��ة ب�� ال�ائ� وال��ی� قائال ه�ه  ت��روق� ذه� ال����ر ال��ه�ر� في وصف         

بل إنها ت��رت ف�ان� في أول أم�ها  ،ت��� على حال واح�ة� وال��ی� ل� إن ال�ا��ة ب�� ال�ائ

و�ان� سل�ة ال�ائ� على ال��ی� سل�ة  ،هل�ائ� على ج�� ال��ی� ال على مالسل�ة تع�ى ل

، ث� تل�ف� ه�ه ال�ل�ة ف�ارت إلع�ام وح� االس��قاق وح� ال���فواسعة ی�خل ف�ها ح� ا

ل��ی� م�ًال، ول� ��ل ال�ائ� إلى ال��ف�� على مال ال��ی� إّال مق��رة على ال��ف�� ال��ني ���� ا

   .2"�ع� ت��ر ���ل 

  ال����عات الع���ة�ع� اإلك�اه ال��ني في : الف�ع ال�اني 

أخ� �ال��� القان�ن ال���� و الع���ة اإلك�اه ال��ني ن�ام أخ�ت �ه أغل� ال����عات 

  .القان�ن األردني ثان�او  أوال

  ل��ني في القان�ن ال���� اإلك�اه ا: أوال

ت��ى ال�����ن ن�ام اإلك�اه ال��ني، ل��ه� �ان�ا أول م� أع�ى م�اال على ت��ره 

ب�عه أو م�ع ال�ائ� م� ارتهان ج�� م�ی�ه أو ن�ام اإلك�اه و ���ج� م�ونة ب�خ�ر�� ال�� ألغى 

  . 3 م�الق� �ال��ف�� على األوأإج�اره على الع�ل ل�ال�ه 

ال���� إلى م�حلة أخ�� ال �ق� ف�ها القان�ن اإلك�اه ال��ني في ال��اد  ث� ان�قل ال����ع

�أث�ا �القان�ن الف�ن�ي، على أنه ����ه في �ع� م�اد األح�ال ال����ة مال��ن�ة وال��ار�ة 

وح�� ال��ی� في "، 4أج�ة ال��انة وال�ضاعة وال����و وال��ائ�ة، وم� ذل� ت�ف�� ح�� ال�فقة 

                                                   
 .215م�س�اتها، ال��جع ال�اب�، ص ال�ق�ق ال�ومان�ة و / شف�� ال��اح  1

 . 131، ص في الفقه ال�عاص�، ال��جع ال�اب����ث  /ح�� ال��اه��   2

 215ال�ق�ق ال�ومان�ة وم�س�اتها، ال��جع ال�اب�، ص / شف�� ال��اح   3

إذا ام��ع ال����م عل�ه م� ت�ف�� :" م� الئ�ة ت�ت�� ال��اك� ال��ع�ة ال����ة على أنه 343ن�� ال�ادة  4

 =، ی�فع ذل� إلى ال����ة ال��ئ�ة ال�يج�ة ال��انة أو ال�ضاع أو ال����ال���  ال�ادر في ال�فقات أو في أ
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�ف��ا ل��� ال�فقة و�ن�ا ه� ت�ف�� ل��� الح� ���ر ����ه ج�اء على إص�اره ه�ه ال�ال ال �ع� ت

"على االم��اع ع� ت�ف�� ح�� ال�فقة رغ� م���ته
وم� ث� فإن ال��� ال �ع�و ��نه م��د وس�لة  ،1

 اإلك�اه  "ولإلشارة فإن  .لل�غ� على ال��ی� القادر ال����ع ع� ال�فاء و�ه�ف ال�غل� على تع��ه

 .ال����ل ع� ���� ال��ق القان�ن�ة العاد�ة ���زه�ه ال��ألة ال ی��� ذمة ال��ی� و  في ��نيال

  2:"و����ل� م� ه�ا ال�� أن ح�� ال��ی� في ال�ی� جائ� �ال��و� اآلت�ة

 .أن ���ن ال��� ال��اد ت�ف��ه صادرا في نفقة أو في أج�ة ح�انة أو رضاع أو م��� -

ام ��ا ح�� �ه عل�ه، وق� أم�ته ال����ة ب�ل� فل� أن ���ن ال����م عل�ه قادرا على الق� -

 .����ل

 .أن ���ر ح�� ���� ال��ی� م� ال����ة ال��ئ�ة ال��ع�ة ال�ي ب�ائ�ته م�ل ال��ف�� -

أال ت��� م�ة ال��� على ثالث�� ی�ما، ��لى س��له �ع� ان�هائها، أو ق�ل ان�هائها إذا  -

  . �ف�ال أث�� ال�غ� على ال��ی� فأد� ما ح�� �ه أو أح��

غ ت���� اإلك�اه ال��ني في ت���ل ال��ال أ��ا أجاز ال���ع ال���� في ال��اد ال��ائ�ة و 

 ��قا ض� م�ت�� ال����ة ال�ع���اتوما ��� رده و  ال��ار��الغ�امة و �ال����قة لل���مة 

  .          وما �ع�ها م� قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة 5113ألح�ام ال�ق�رة في ال��اد

                                                                                                                                                  

، وأم�ته ول� ����ل، ر على الق�ام ��ا ح�� �هل�یها أن ال����م عل�ه قاد ب�ائ�تها م�ل ال��ف��، وم�ى ث��= 

أو  ،إذا أد� ال����م عل�ه ما ح�� �ه ، وال ���ز أن ت��� م�ة ال��� ع� ثالث�� ی�ما، أماح��� ����ه

 ".، وه�ا ال ���ع م� ت�ف�� ال��� �ال��ق االع��اد�ةأح�� �ف�ال، فإنه ��لى س��له

، دی�ان ال����عات 2006 ،ءات ال��ن�ة ال��ائ��، ال��عة ال�ام�ةا��ق ال��ف�� في قان�ن اإلج� / دمحم ح���� 1  

 .31، ص ال�امع�ة، ال��ائ�

 ال��ء ال�اني، م���رات ال�ل�ي ال�ق�ق�ة،ال�س�� في ش�ح القان�ن ال��ني ال��ی�، / ع�� ال�زاق أح�� ال��ه�ر�  2

 .802، ص 1998، ل��ان ب��وت،

" :على أنهال�ع�ل وال����  1950ل��ة 150ال���� رق� ائ�ة م� قان�ن اإلج�اءات ال��511ن�� ال�ادة  3

���ن و  مة ض� م�ت�� ال����ة،���ز اإلك�اه ال��ني ل����ل ال��الغ ال�اش�ة ع� ال����ة ال�ق�ي بها لل��� 

 ".اإلك�اه �ال��� ال����
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��ف�� األح�ام ال�ادرة  لغ�� ال���مة لاز ال���ع ال���� اإلك�اه ال��ني ك�ا أج

ال����م عل�ه  ح�� ت��ره م���ة ال��ح ال�ي �قع ب�ائ�تها م�ل �اءا على�ال�ع���ات وذل� ب

  .1ال�فع  �القادر ال����ع ع

  اإلك�اه ال��ني في القان�ن األردني: ثان�ا 

� أح�ام ح�� ال��ی� �اع��ار أن أم�ال ال��ی� س�� القان�ن ال��ني األردني ع� ت���"

م�  315ضام�ة لل�فاء ب�ی�ه، وأن ج��ع ال�ائ��� م��اوون في ال��ان ع�ال �أح�ام ال�ادة 

ول�� ما س�� ع�ه القان�ن ال��ني األردني أتى على ذ��ه قان�ن ال��ف��  القان�ن ال��ني األردني،

ع أن�اع ي أجازت ص�احة ح�� ال��ی� في ج��م� ذات القان�ن وال� 22وت��ی�ا ب�� ال�ادة 

ها م�ن�ة أم ت�ار�ة أو دی�ن أح�ال ش���ة أم ناش�ة ع� ج���ة ال�ی�ن على اخ�الف م�ادر 

"ك�ع���ات م���م بها لل���ي عل�ه 
2.  

و�ف�ق ال���ع األردني في اإلك�اه ال��ني ب�� حاالت ح�� ال��ی�، فه�ال� حالة ال  "

ال��ی� دون حاجة  حاالت ���ز ف�ها ح�� ه�اكو  ،ت اق��اره�ع� إث�ا � إال���ز ف�ها ح�� ال��ی

 20م� القان�ن ال��ف�� في ص�غ�ها ال�ع�لة �القان�ن رق�  22ال�ادة  ح�� ن�� ،إلث�ات اق��اره

  3:"على أنه 2003ل��ة 

���ز لل�ائ� أن ��ل� ح�� م�ی�ه إذا ل� ���د ال�ی� أو �ع�ض ت���ة ت��اس� ومق�رته  -1

 م� ال��لغ  %15الل مهلة اإلخ�ار على أن ال تقل ال�فعة األولى م� ال����ة ع� ال�ال�ة خ

                                                   
عل�ه ب��ف�� ال��� إذا ل� �ق� ال����م " :م� قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة ال���� على أنه 519ن�� ال�ادة  1

ذا ث�� ال�ادر لغ�� ال���مة �ال�ع���ات �ع� ال����ه عل�ه �ال�فع، جاز ل����ة ال��ح ال�ي ب�ائ�تها م�له إ

 ".، وأم�ته �ه فل� ����ل أن ت��� عل�ه �اإلك�اه ال��نيل�یها أنه قادر على ال�فع

م�لة ال���عة  القان�ن األردني،ه اإلسالمي و ح�� ال��ی� في الفق/ خل�ق ض�ف هللا آغا خلف ب�ي سالمة و دمحم 2  

 .56- 55، ص 2011، 47الع�د  ،والقان�ن 

، ال��عة ع�ان ،ال�قافة دار ،وال��ار�ة وال��ع�ةال��ف�� ال���� في ال��اد ال��ن�ة / صالح ال�ی� ش�شاو�  3  

 .292-291 ص ،2009،األولى
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ال����م �ه فإذا ل� ی�اف� ال����م له عل ه�ه ال����ة فلل�ئ�� أن �أم� ب�ع�ة ال��ف�� ل��اع 

أق�اله�ا و�ق�م �ال��ق�� مع ال��ی� ح�ل اق��اره على دفع ال��لغ، وله س�اع أق�ال ال�ائ� و 

  .لى اق��ار ال����م عل�ه و�ص�ار الق�ار ال��اس�ب�اناته ع

  :لل�ائ� أن ��ل� ح�� م�ی�ه دون حاجة إلث�ات اق��اره في ال�االت ال�ال�ة  - 2  

 .ال�ع��� ع� األض�ار ال�اش�ة ع� ج�م ج�ائي -     

 .�ع��� �ل ق�� م�ها دی�ا م��قالا و دی� ال�فقة ال����م به -     

 .جةال�ه� ال����م �ه لل�و  -     

�م االل��ام ب��ف�� ح�� ��ل� ع�� ال�غ�� ال�� عه� إل�ه ��ف�ه و االم��اع ع� ت�ل -     

  .، و ���د ال��� تلقائ�ا ل��� اإلذعانال��اه�ة

  م�احل ت��ر اإلك�اه ال��ني في القان�ن ال��ائ�� : الف�ع ال�ال�

، ول�ع�فة واقع اإلك�اه ن�يل��ائ� إلى عه� االح�الل الف� �ع�د ت���� اإلك�اه ال��ني في ا        

ف��ة ب�ءا �م�احل أساس�ة  أر�عةال��ني في ال��ائ� ���� دراسة م�احل ت��ره وذل� ب�ق���ها إلى 

الف��ة ال�ي عق�� االس�قالل وهي الف��ة  وت��عها ،)ولىال��حلة األ(لل��ائ�االح�الل الف�ن�ي 

إلى  1966س�ة ال����ة م� و ��اس�ة ال�ا�قة ع� ال���ی� ع� العه� ال�ولي لل�ق�ق ال��ن�ة وال

م�ورا ب�أث�� العه� ال�ولي على القان�ن ال�اخلي �ع� م�ادقة  ،)ال��حلة ال�ان�ة(1989غا�ة 

، إلى غا�ة إلغاء اإلك�اه ال��ني م� ن�اق )ال��حلة ال�ال�ة(  1989العام و�ان ذل� ال��ائ� عل�ه 

  .)ل�ا�عةال��حلة ا(2008ال��اد ال��ن�ة وال��ار�ة �ل�ا س�ة 

  1962 - 1830لل��ائ�م�حلة االس�ع�ار الف�ن�ي : ال��حلة األولى

��� م�  ،عاما 130تع�ض� ال��ائ� الح�الل ره�� على ی� الف�ن���� اس��� ق�ا�ة    

ول�  ،ال�ي �ان� سائ�ة في ف�ن�ا آن�اك خاللها ال���ل م�� أن و�أت أق�امه ال��ائ� الق�ان��

وم� أه� ال���ص القان�ن�ة وال������ة ال�ي أص�رها  .إلك�اه ال��نيها تل� ال��علقة �ات����ى م�

ال���ل الف�ن�ي أث�اء وج�ده في ال��ائ� وال��علقة ب����� اإلك�اه ال��ني خالل تل� الف��ة أذ�� 

 ال����� ت�ف�� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة  ��1843ل م� س�ة بأ 16األم� ال�ل�ي ال�ادر في 
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ت���� اإلك�اه ال��ني على ج��ع على األولى م�ه  ��� ال�ادةف ،1الف�ن�ي �ال��ائ�

م� نف� األم� على  45، ��ا ن�� ال�ادة 2ال��ا���� وال��ان وال�عا�ا ال��ج�دی� في ال�الد

أذ��  ��ا ،3وال��عل� �اإلك�اه ال��ني في ال��ائ� 1832أب��ل  17ت���� القان�ن ال�ادر في

ال�� نق� ب�ون  1959ن�ف���  ��18ائ�ة ال�ادر ب�ار�خ ق�ار الغ�فة ال "على س��ل ال��ال

في  1959أك����  16إحالة وألغى ح�� ال����ة الع����ة ل�اح�ة ش�ال ق�����ة ال�ادر في 

ي �م� قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة ال 749و�ان ذل� ت���قا لل�ادة  ج�ئه ال��عل� �اإلك�اه ال��ني،

"ارت���ا ج�ائ� ذات �ا�ع س�اسي��ع ت���� اإلك�اه ال��ني ض� أش�اص ت
4 . 

وال����ة  م�حلة ما ق�ل ال���ی� على العه� ال�ولي لل�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة:ال��حلة ال�ان�ة

  1989إلى1966 م�

 ذل�و اس��� ت���� القان�ن الف�ن�ي رغ� جالء الق�ات الف�ن��ة م� األراضي ال��ائ��ة         

���ورة ت��ی� تفع�ل القان�ن الف�ن�ي إال ما تعارض  ال�� ق�ى ���62/157ج� القان�ن رق� 

، ودون ش� اس���ار ت���� اإلك�اه ال��ني ح�� ما �ان مع��ال �ه في 5م�ه مع ال��ادة ال����ة 

 ث� �ادرت ال��ائ� إلى إقامة إصالح ت���عي ف����ت ه�ه ال��حلة ���ور أول .القان�ن الف�ن�ي

 

 

                                                   
1 L’ordonnance du Roi  du 16 Avril 1843 pour l’exécution en Algérie du code de 

procédure civile , Bulletin des lois de la Royaume de  France, série , Règne de Louis- 

Philippe 1er roi des français, tome vingt –sixième , N° 971  à1018 ,Imprimerie Royale, 

Paris, France, Juillet 1843, p290. 
2 Article 01 de l’ordonnance du Roi  du 16 Avril 1843: « Le code de procédure  civile 

sera exécuté en Algérie sous les modifications ci- après établies ». 
3 Article 45 de la même ordonnance :« La loi du 25 Mai 1838,sur les justices de paix, 

et la loi du 17 Avril 1832,sur la contrainte par corps , seront exécutées , en Algérie en 

tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions ci-dessus, ni aux dispositions des 

ordonnances, arrêtés ou règlements antérieurs qui ne sont point modifiés par la 

présente ordonnance ». 
4 Jean Pradel et André Vari nard/ Les grands arrêts du droit pénal général , 3 ème  

édition, Dalloz , 2001, p 321-322. 
 . 31/12/1962ال��رخ في  62/157القان�ن رق�   5
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ص�اغ�ه ت��  إال أن ،1ال�لغى154- 66وه� القان�ن رق�  ائ�في ال�� قان�ن لإلج�اءات ال��ن�ة  

 ،في ��وف س�اس�ة واج��اع�ة واق��اد�ة ف�ض�ها ال���ورة ال�ار���ة لل�ولة ال��ائ��ة ال��ی�ة

مادة مق��ة إلى ت�عة  478في م���ع ض��ها اع��� ال���ع في وضعه على ق�اع� ����ة 

  .2ع�زه� ال����� القان�ني ال��ل�ب ك�� به�ف ت�ه�ل ع�ل ال��ارس�� ال�ی� �ان �

إن ال����ة ال��ائ��ة ال�س��ر�ة في م�ال حق�ق اإلن�ان ال�ي ت�ام�� مع  ف��ة س��ان          

ق�ق اإلن�ان أث��� أن ج��ع دسات�� وم�اث�� ال��ائ� اع���ت حال�لغى قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة 

�� حق�ق اإلن�ان في الق�� ال�اني م�ه ال�� ت� 19633ب�ءا ب�س��ر  ،م� األر�ان األساس�ة

 ���نها ات���ساد ��ال ف��ة و  ،ع��ة  مادة �في م���ع إح� "ال�ق�ق األساس�ة "ت�� ع��ان

وثالث س��ات ق�ل ص�ور  ،جاءت خ��ة ع�� س�ة عق� اإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان"

ا على ال�غ� م� �ل ما وأن ه�ا ال�ضع ی��� ق���ه العه� ال�ولي لل�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة،

 اس���ارلعل أه� ما س�ل على ال����مة اإلج�ائ�ة ال��ن�ة آن�اك ه� و ، 4"���� أن ی�خ� عل�ها

في ال��اد ال��ن�ة وال��ار�ة  هوف�ح ال��ال ل����ق ،ن�ن اإلج�اءات ال��ن�ةاإلك�اه ال��ني في قا

  .لغىفي قان�ن اإلج�اءات ال��� ال���� وفقا لألح�ام ال��رجة واع��اره ��س�لة فعالة لل��ف

 �ع��ة ع� تار�خ ص�ور قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة ال��ائ�� ل��� و في م�حلة الحقة و          

��ف�� في ودخل ح�� ال 1966العه� ال�ولي لل�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة س�ة ص�ر ،ال�لغى

ان��امها إلى  رغ� العه� ه� ع�م ان��امها إلى على ال��ائ� س�لإال أن ما  ،03/03/1976

، م�ا انع�� ب�ض�ح على اس���ار إع�ال اإلك�اه ال��ني على 5وال�عاه�ات الع�ی� م� االتفاق�ات

                                                   
 47، ال����� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة ال�لغى، ج ر ع�د08/06/1966ال��رخ في  66/154 األم� رق� 1

  .09/06/1966م�رخة في 

 .04، ص28/01/2008م�رخة في ، 47ع�د ، لل��ل� ال�ع�ي ال���ي ال����ة ال�س��ة لل��اق�ات  2

 .1963س�����  10ال�ادر في  �ة ال���ق�ا��ة ال�ع��ة��ائ� ��ه�ر�ة الدس��ر ال  3

دار  ،)2003- 1989(ال��ائ� ب�� ال�ق�قة ال�س��ر�ة وال�اقع ال�فق�د حق�ق اإلن�ان في  /ش�اب ��ال 4

 .36، ص2005ال��ائ�،  ،ال�ل�ون�ة

في إ�ار دع�ها لل�ه�د ال�ول�ة ح�ل ح�� ان�هاك حق�ق اإلن�ان على م���� العال�، إلى ان��� ال��ائ� و  5

  = :ال�عاه�ت�� ال�ال���� على س��ل ال��الن��� م�ها ع�ة اتفاق�ات 
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في دولة ال ت�ال ت��� اه��امها ���امة اإلن�ان ت��ی�ا لل��اعي  ،ض�ء قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة

ارت ض���ا إلى تع��� ه�ه ال�ث�قة ال�ي أش ،19761ال�ول�ة اإلن�ان�ة ال����ة م� خالل دس��ر 

حق�ق اإلن�ان م� خالل ت���ها ال��اد� ال�ي �ق�م عل�ها م��اق األم� ال����ة وجامعة ال�ول 

  .2الع���ة وم���ة ال�ح�ة اإلف��ق�ة 

ل����  3جاء دس��ر ال��ائ�"وفي ال�ال� والع���� م� شه� ف��ای�، ،1989عام          

 ،ف�ان م�اال واسعا إلج�اء ع�ة إصالحات � ال�ا�قة ،حق�ق اإلن�ان ���ل أح�� مقارنة �ال�ثائ

 "��� ال��ادقة على إلغاء �ل عق��ة غ�� إن�ان�ةف
ل ت�ف��ها ائإلغاء وسض�ورة �ا ����عي م ،4

 ،���ة ت�� ��ف ه�ه العه�د ال�ول�ةمع الق�� اإلن�ان�ة ال� ه ال��ني �ال��� إلى تعارضهكاإلك�ا 

إلك�اه ال��ني ا ت���� غ�� أن ،ج� ع� ال�فاء �ال��ام تعاق��العاخاصة وأنها ت�� ��امة ال��ی� 

ذل� أن  ،�ولة ال��ائ��ة إلى العه� ال�ولي���� ع�م ان��ام الوذل� القان�ن ال��ائ�� في اس��� 

  .أث� ال�عاه�ة ال ���� إال على األ��اف ال����ة

 

 

                                                                                                                                                  

 ، ال�ي ت�� ال��ادقة عل�هال�ل�ث �ال�ف�ألض�ار ال�ات�ة ع� اال�عاه�ة ال�ول�ة ال�اصة �ال���ول�ة ال��ن�ة ل - =

ال��رخ في  72/17ال�ع���ة م� ��ف ال��ائ� ���ج� األم� رق� ، و 29/11/1969في ب�و��ل ب�ار�خ 

17/06/1972. 

االتفاق�ة ال�ول�ة ال�اصة ���ا�ة ال��� األب�� ال���س� ض� ال�ل�ث األتي م� ال��، ت�� ال��ادقة عل�ها في -

 .11/12/1982، و اع���تها ال��ائ� ���ج� ال��س�م ال�ادر في 17/05/1980أث��ا ب�ار�خ 

���ق�ا��ة    الال��ه�ر�ة ال��ائ��ة دس��ر  ، ال����� إص�ار22/11/1976ال��رخ في 76/97األم� رق� 1

 .24/11/1976 م�رخة في 94ال�ع��ة، ج ر ع�د 

" م�اد� ال��اسة ال�ارج�ة "�ان ال�� جاء ت�� ع� 1976م� الف�ل ال�ا�ع م� دس��ر  86ن�� ال�ادة  2

ت����ها م�اث�� األم� ال����ة وم���ة ال�ح�ة  األه�اف ال�يى ال��ه�ر�ة ال��ائ��ة ال��اد� و ت���" :على أنه 

 ".ال�امعة الع���ةاإلف��ق�ة و 

ی�عل� ب��� ن� تع�یل ال�س��ر ال��اف� عل�ه في  28/02/1989م�رخ في 89/18م�س�م رئاسي رق�  3

 .01/03/1989م�رخة في  09ج ر ع�د،02/1989/ 23اس�ف�اء 
 .84، ص ة وال�اقع ال�فق�د، ال��جع ال�اب�حق�ق اإلن�ان في ال��ائ� ب�� ال�ق�قة ال�س��ر�/ ش�اب ��ال  4
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ال�ولي لل�ق�ق ال��ن�ة تعارض القان�ن ال��ائ�� مع العه�  2008 -1989: ال��حلة ال�ال�ة 

  ال���ی� عل�هوال��اس�ة رغ� 

 89/08وافق� ال��ائ� على العه� ال�ولي لل�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة ���ج� القان�ن رق�         

ال��رخ في  89/67ث� ان��� إل�ه ���ج� ال��س�م ال�ئاسي رق�  ،25/04/19891ال��رخ في 

وال���ئ�ة على إلغاء ن�ام اإلك�اه ال��ني اس��ا�ة  ، و�ال�الي م�افق�ها ال����ة2 16/05/1989

لل�ل�ة فاالن��ام إلى ال�عاه�ة إن�ا �ع�� ص�رة ال�ضائ�ة . 3م� العه� 11ل�� ال�ادة 

ا أو ت�اهل م���نها ، إذ ���� عل�ها االم��اع ع� ت�ف��ه ال��و� ال��قعة �ع� اس��فاذ ج��ع

���ة أن في ذل� م�اسا ���رة  �4نها ال�اخلي، ��ا ال ���ز لها أن ت���� �قانت�� أ� ذر�عة

ال��اه� لف��ة ت���� اإلك�اه ال��ني في م�ال االل��امات ال�ولة وم�ان�ها ب�� ال����ع ال�ولي 

  . ال�� ان��� إل�ه �إرادتهاال�عاق��ة و 

     

 

                                                   
ل�ق�ق ال�ولي ال�اص �ا، ال����� ال��افقة على العه� 25/04/1989ال��رخ في  89/08القان�ن رق� 1

ال��اس�ة وال��وت���ل االخ��ار� ال�ولي ال�اص �ال�ق�ق ال��ن�ة و  قاف�ة والعه�ال�االق��اد�ة واالج��اع�ة و 

م� ��ف ال��ع�ة العامة لألم� ال����ة  عل�ه� ال��عل� �العه�  ال�ولي ال�اص �ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة ال��اف

  .17/05/1989م�رخة في ، 20، ج ر ع�د 1966د����� س�ة  16ی�م 

ال��عل� �االن��ام  إلى العه� ال�ولي ال�اص  ،16/05/1989ال��رخ في  ،89/67ق� ال��س�م ال�ئاسي ر   2

ال��وت���ل ال�ولي ال�اص �ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة و  العه�ق��اد�ة واالج��اع�ة وال�قاف�ة و �ال�ق�ق اال

ال��ع�ة العامة  م� ��ف عل�ه� االخ��ار� ال��عل� �العه� ال�ولي ال�اص �ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة ال��اف

  .17/05/1989م�رخة في ، 20، ج ر ع�د 1966د����� س�ة  16لألم� ال����ة ی�م 

ت��� ال��ه�ر�ة ال��ائ��ة ال���ق�ا��ة ال�ع��ة إلى العه� " :على أنه  نف�هن�� ال�ادة األولى م� ال��س�م    3

لي ال�اص �ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة ال�و  العه�ل�ق�ق االق��اد�ة واالج��اع�ة وال�قاف�ة و ال�ولي ال�اص �ا

م� ��ف  عل�ه� ال�ولي ال�اص �ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة ال��افت���ل االخ��ار� ال��عل� �العه� ال��و و 

 .1966د����� س�ة  16ال��ع�ة العامة لألم� ال����ة ی�م 

معاه�ة أن ی���� �قان�نه �ف في ال ��� ل�" :ف���ا لقان�ن ال�عاه�ات على أنه م� اتفاق�ة 27ن�� ال�ادة    4 

 ".، ���� لع�م ت�ف��ه ه�ه ال�عاه�ةال�اخلي
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ان��امه إلى  ل�ي خ�ع لها على إث�االل��امات ا� �ق��ال��ائ�� ل� ی غ�� أن ال���ع   

ال�ورة خالل  ح�� ع��ت الل��ة ال�ع��ة ��ق�ق اإلن�ان ،ال�ولي لل�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ةه� الع

على  2007ن�ف��� 02أك���� إلى 15ما ب�����ف �ال��عق�ة � لألم� ال����ة �ال��عال�اد�ة و 

 ت���قا 04/10/2007ب�ار�خ إث� ن��ها في ال�ق��� ال�ور� ال�ال� ال�ق�م م� ��ف ال��ائ� 

ص�ح� ال��ائ� م� خالل ردها على قائ�ة ال��ائل ال�ي ی��غي  �ع� أن ،1م� العه� 40ة ل�ادل

 ��11ادا إلى ال�ادة ���ور ع�ة أح�ام وق�ارات اس ،ال��� في ال�ق��� ال�ور� ال�ال� ت�اولها ع��

اض في ق�ا�ا ال��ارة واق�� ( ق� رأت ال��اك� ال��ائ��ة أن الل��ء إلى اإلك�اه ال��نيو . م� العه�

م� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة، م�الف لل�ادة  407ال�� أدخل ���ج� أح�ام ال�ادة ) األم�ال 

أسفها الس���ار ت���� اإلك�اه ال��ني و  ال��ی�قلقها ع� الل��ة ال����رة ع��ت ف. م� العه� 11

ك�اه و�ال�غ� أ��ا م� اع��ار اإل، �ها على القان�ن ال���ي ال��ائ�� رغ� م�انة ال�عاه�ة وس�

 م� العه� ال�ي ت��ع سل� ح��ة ال��ی� العاج� ع� ال���ی� ، 11ال��ني خ�قا ل�ق���ات ال�ادة 

وأك�ت الل��ة ذاتها على ض�ورة ت���� ال�ق�ق ال�ع��ف بها في العه� إع�اال ل�� ال�ادة 

إج�اال  أمال م�ها أن تق�م ال��ائ� ال�ق��� ال�اص �ال��ة ال��ال�ة ع�  ت�ف�� العه� ال�ان�ة م�ه،

واض�ا ب�� في تل� الف��ة ب�ا ال�عارض ق� ف، 2لف� ال�عارض ب�� العه� ال�ولي والقان�ن ال�اخلي

                                                   
لل��ة أن ت�ل� إلى ال�ول األ��اف " :م� العه� ال�ولي لل�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة على أنه 40ن�� ال�ادة  1

�ق�م ال���ز في وع� ال ،ل إع�اال لل�ق�ق ال�ع��ف بها ف�هال�ي ت����اب�� ال�ي ات��تها و تق��� تقار�� ع� ال

وعل�ها أن ت�افي ه�ه  ،ة م� ال�ول األ��اف في ه�ا العه�تق�م الل��ة ب�راسة ال�قار�� ال�ق�م ،به�ه ال�ق�ق ال���ع 

 ".و�أ�ة مالح�ات عامة ت�����ها ال�ول ��ا ت�عه م� تقار��،

:" ال�� ت��� ما یلي ) ج(ح�� أب�ت الل��ة ال�ع��ة ��ق�ق اإلن�ان مالح�ات خ�ام�ة م� خالل ال��� ج�� 2  

  =تالح� الل��ة ،اس��ادا إلى تق��� ال�ولة ال��ف  أن للعه� األس�ق�ة على القان�ن ال���ي وأنه ���ز االح��اج

غ�� أنها تأسف ل��ن ال�ق�ق ال�ي ����ها العه� غ�� م�رجة ���ل �امل  ،�أح�امه أمام م�اك� ال�ولة ال��ف=

على ال��� ال�افي ���� ���� االح��اج �ه �ان��ام أمام ال��اك� في ال����ع ال��لي ولع�م ن�� العه� 

وتأسف أ��ا أنه رغ� اع��ار أح�ام ال��اك� ال��ائ��ة الل��ء إلى اإلك�اه ال��ني ال�� ن��  .وال�ل�ات اإلدار�ة

إلى إلغاء إال أن ذل� ل� ی�د �ع�  ،م� العه� ��11ن�ة م�الفا لل�ادة م� قان�ن اإلج�اءات ال 407عل�ه ال�ادة 

 ".ه�ا ال��� م� ه�ا القان�ن 
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وقان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة في م�ال اإلك�اه ال��ني وذل�  ال�ولي لل�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ةالعه� 

  :لألوجه ال�ال�ة

ت���قها على األقل م�  ول� �ع�ل على ت���� ،ه ل� یلغ ال���ص ال����ة لإلك�اه أن .1

وه�ا راجع  ،ول�ة على القان�ن ال�اخليس�� االتفاق�ات ال� ال�اح�ة الع�ل�ة اح��اما ل���أ

سل�ة وشع� خالل  ر��ا لألزمة ال��اس�ة واالق��اد�ة ال�ي ه�ت ال��ان ال��ائ�� م�

ل�ل� األح�اث �الح� اه��ام سل�ات ال�ولة  ��عخاصة وأن ال�� ،ف��ة ال��ع���ات

����ف ال�ه�د للق�اء على م��لف االن�هاكات واألوضاع ال��ر�ة ال�ي آل إل�ها ب

ال�غ� ل�� على  .ال����مة القان�ن�ة والق�ائ�ةال����ع ال��ائ�� آن�اك على ح�اب 

م� ذل� فق� حاول� ال��ائ� أث�اء تل� الف��ة إخفاء ال��اق� ال�اصل ب�� ال�اقع 

ل�ولي م� خالل تق���ها ال�ور� ال�اني ال�� القان�ني والق�ائي ومق���ات العه� ا

ق�م�ه أمام ل��ة حق�ق اإلن�ان وق�� ف�ه ص�احة �ع�م ت���� اإلك�اه ال��ني في 

 .1العالقات ب�� األش�اص

أن ت���� القاضي ال���ي ألح�ام ال�عاه�ة ال�ول�ة ق� ال ی��� م�اكل إذا �ان�  " .2

ارض مع الق�ان�� ال�اخل�ة، فإذا واض�ة ال ت��اج إلى تف��� و�ان� ال ت�ع ن��صها

والقان�ن ال�اخلي �ان على القاضي أن �ف� ه�ا  وقع ال�عارض ب�� ن��ص ال�عاه�ة

خاصة في غ�اب م���ة في ال��ائ� ت��� في ال��ق� م� ت�اف� "، 2"ال�عارض

س���ار في ت���� اإلك�اه االإلى  ءالق�ا�م�ا أد�  ،3"الق�ان�� ال����ة مع أح�ام العه�

 . في ن�اق ال��امات ال�عاق��ةني ال��

أن ع�م ن�� اتفاق�ة ال��ق�ع أعاق ت���قها خاصة وأن ال�س��ر ل� ��� ص�احة إلى   .3

ال��ل� ، وه�ا ما جعل ه�ة ال�ول�ة على القان�ن ال�اخليإل�ام�ة ال��� ل��� ال�عا

                                                   
1 Examen des rapports présentés par les états parties en vertu de l’article40 pacte 

international des droits civiles et politiques, ,11/03/1998.  
 .66ص ،ال�اب�م القاضي ال��ائي، ال��جع ال�عاه�ات ال�ول�ة أما/ علي ع�� القادر القه�جي 2

3 Réponses du gouvernement de la République Algérienne à la liste des points à 

traiter à l’occasion de l’éxamen du troisième Rapport périodique de l’Algérie, 04/10/ 

2007. 
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 ل��ع ح�ا له�ه اإلش�ال�ة 08/19901/ 20ی��خل ���ج� ق�اره ال��رخ في ال�س��ر� 

ون��ا ل��ن أ�ة اتفاق�ة �ع� ال��ادقة عل�ها ون��ها  "وذل� م� خالل ال����ح ��ا یلي

ال�قابلة لل�ادة  1989م� ال�س��ر123ت��رج في القان�ن ال���ي وت���� ح�� ال�ادة 

سل�ة ال��� على الق�ان�� و���� �ل م�ا�� ج�ائ�� أن  - 19962دس��ر  م� 132

ال�� 10/11/1990، إلى جان� ال��س�م ال��رخ في "ی��رع بها أمام ال�هات الق�ائ�ة

��عى وز�� : "ن�� ال�ادة العاش�ة م�ه على ما یلي���د صالح�ات وز�� ال�ارج�ة 

ال�ارج�ة إلى ال��ادقة على االتفاق�ات واالتفاقات وال��وت���الت والل�ائح ال�ول�ة ال�ي 

ول�� اص�الح ��عى ،"ات�قع عل�ها ال��ائ� أو ال�ي تل��م بها  ��ا ��عى إلى ن��ه

�ام ال�� و�فه ال���ع في ص�اغة ه�ه ال�ادة ب�وره ��ح إش�اال آخ� ���� في م�� ال�

و�اس�ق�ائ�ا ل�� ال�ادة نالح� أن ال�عي إلى ن��  ،وز�� ال�ارج�ة ل��� ال�عاه�ة

 ل�ل�، .ما �قع على عات� وز�� ال�ارج�ة ال�عاه�ة ال �ع�و ��نه م��د خ�ار ول�� ال��ا

���� ت�اف� ج�لة ش�و� و�ج�اءات إلدراج �ال�س��ر ال��ائ�� م�� ذل� ال�ار�خ �ات 

م�  132ف��قا لل�ادة .ن�ن ال�عاه�ة ال�ول�ة في القان�ن ال�اخلي والق�ل ����ها على القا

  :، ��� أن ت��ع ال�عاه�ة لإلج�اءات ال�ال�ةال�س��ر

  .أن ت��ن م�ل ت��ی� م� ��ف رئ�� ال��ه�ر�ة  -         

   .إص�ار م�س�م ال���ی� على ال�عاه�ة ال�ول�ة -         

  .ض�ورة ن�� ال�عاه�ة ل���ح ج�ءا م� ال����� القان�ني ال���ي  -         

غ�� أن مل�قات االن��ام ل� ت��� إال �ع� ث�ان�ة س��ات م� االن��ام و�ان ذل� 

و��رت  ،هات الق�ائ�ةب�� ال�ال��ني  اإلك�اه  اخ�لف� ت���قاتح��  ،26/02/1997ب�ار�خ 

إذ ل� ���ع  ،1966م�قفها ه�ا �ع�م تع�یل قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة ال�ار� مفع�له م�� العام 

                                                   
م�رخة في  36د ج ر ع� ،م�عل� �قان�ن االن��ا�ات20/08/1989ق�ار ال��ل� ال�س��ر� م�رخ في  1

20/08/1989. 

ی�عل� �إص�ار ن� تع�یل ال�س��ر ال��اف� عل�ه في  07/12/1996م�رخ في  96/438رئاسي رق�  م�س�م 2

ال��رخ في  02/03مع�ل �القان�ن رق� ، 08/12/1996م�رخة في  76ج ر ع�د  ،28/11/1996اس�ف�اء 

 .14/04/2002م�رخة في   25ج ر ع�د  ،10/04/2002
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ه�ا القان�ن خالل اث�ي وأر�ع�� س�ة إال ل�ع� ال�ع��الت �ال�غ� م� تغ�� ال��وف ال�ي �ان� 

ال�عاه�ة الالحقة  "أن � م�دود عل�هأن ه�ا ال�أ� غ��  .سائ�ة ح�� وضع ن��صه ألول م�ة

ت��� في ال��ال ال���د دون ان��ار إللغاء أو وقف القان�ن ال�اب� ال��عارض م� ال���وع 

وه� ما جعل الغ�فة ال��ن�ة لل����ة العل�ا ت��خل  ،1"أ� أن ه�ا ال���ان ی�� تلقائ�ا ال�اخلي،

  :وت��ر الق�ار اآلتي ن�ه

ال��  1989/ 25/04ال��رخ في  89/08و�ع� ال�ج�ع إلى أح�ام القان�ن رق� " ...  

ی���� ال��افقة على العه� ال�ولي ال�اص �ال�ق�ق االق��اد�ة وال�قاف�ة والعه� ال�ولي ال�اص 

�ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة ال��اف� عل�ه�ا م� ��ف ال��ع�ة العامة لألم� ال����ة ی�م 

16/12/1966.  

 ال��عل� �ان��ام 16/05/1989 ال��رخ في 89/67و��اءا على ال��س�م ال�ئاسي رق� 

  .ال��ائ� إلى االتفاق�ة ال��ار إل�ها أعاله

م� االتفاق�ة ال����رة أعاله ،وال����رة �ال����ة  11و�ع� اال�الع على أح�ام ال�ادة 

ال : "وال�ي جاء ف�ها ما یلي 26/02/1997ال��رخ في  11ال�س��ة لل��ه�ر�ة ال��ائ��ة ع�د 

  ".د ع��ه ع� ال�فاء �ال��ام تعاق�����ز س�� أ� إن�ان ل��� 

وت�عا ل�ل� أص�ح م� غ�� ال�ائ� ت�ق�ع اإلك�اه ال��ني لع�م ت�ف�� ال��ی� االل��ام         

  .ال�عاق��

 –أص�ح وح�� أن م�ادر االل��امات، ت�ق�� إلى م�ادر إراد�ة وم�ادر غ�� إراد�ة، و         

ن م��رها س�اء �ا - جائ� ت�ف�� االل��امات اإلراد�ة غ�� –ن��ام ال��ائ� إلى تل� االتفاق�ةم�� او 

  .ع� ���� اإلك�اه ال��ني –معاملة م�ن�ة أو ت�ار�ة

وح�� أنه ��ا ه� ثاب� م� وقائع الق��ة أن االل��ام ال��اد ت�ف��ه م��ره معاملة ت�ار�ة         

  .ت�ار�  عق� أ� 

                                                   
 .74ال�عاه�ات ال�ول�ة أمام القاضي ال��ائي، ال��جع ال�اب�، ص / القادر القه�جي علي ع�� 1
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ب�� االل��ام ال�عاق�� ال��ار� وغ��  ال��ار إل�ها أعاله ال ت��� 11وح�� أن ال�ادة         

ال��ار�، ف��في أن ���ن ه�اك ال��ام تعاق�� س�اء �ان م�ض�ع ه�ا االل��ام معاملة م�ن�ة أو 

والق�اء خالف ذل� �ع� ان�هاكا  ت�ار�ة، ف���ع ت�ف�� ه�ا االل��ام ع� ���� اإلك�اه ال��ني،

  .     1"ق�اء لإللغاءألح�ام ال�ادة ال��ار إل�ها أعاله م�ا �ع�ض ه�ا ال

إث� إلغاء قان�ن اإلج�اءات  م� ن�اق ال��اد ال��ن�ةإلغاء اإلك�اه ال��ني  :ال��حلة ال�ا�عة

  2 اإلدار�ةقان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة و ���ج�  66/154رق�  ال��ن�ة

ت�ع ال��ائ� االتفاق�ة ال�ول�ة في م�ت�ة أس�ى م� القان�ن ال�اخلي، ل�ل� فق� �ان ل�اما    

في إ�ار اإلك�اه  –ه�ا  ، فل� ی�أتى لها��عاتها ال�ق�ق ال���سة في العه�ل�ها أن ت�فل في ت�ع

و�ص�ار قان�ن ب�یل ع�ه، ت�اش�ا  66/154إال �ع� إلغاء قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة رق� - ال��ني 

��ا وت��  ، 3مع مق���ات اإللغاء ال�� ت���ه ن� ال�ادة ال�ان�ة م� القان�ن ال��ني ال��ائ�� 

لل���الت الف���ة والقان�ن�ة في العال� ال��اه�ة الن�هاج أسل�ب اإلك�اه ال��ني في ال�غ� على 

�ولة في العال� ت��ؤ على لوج�د ال��م ذ ال إ "ال��ی� ال�ل��م ب��ف�� ما ال��م �ه رغ� ع��ه ،

ة تعارفها على ال����ح ���الفة ال��اد� ال�ي ی���� عل�ها اإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان ن���

. 4"أو ال����ح ب�ل� على األقل شع�را م�ها �أن ه�ه ال��اد� مل�مة ول� ل� ت�ق إل�ها ت���قه ،

ح�ى �اع��ارها وس�لة لل�غ� على ال��ی� القادر على "-�ق�ل ال��ه�ر�  –فف��ة اإلك�اه ال��ني 

                                                   
الع�د األول،  م ق، 11/12/2002ب�ار�خ  ، 288587رق�  ،ع� الغ�فة ال��ن�ة لل����ة العل�ا ق�ار صادر  1

 .201،204، ص 2002

 21ج ر ع�د ،ل��ن�ة واإلدار�ة����� قان�ن اإلج�اءات اال ،25/02/2008ال��رخ في 08/09القان�ن رق�  2

 .ال����� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة  66/154، ال�� ألغى القان�ن رق� 22/04/2008م�رخة في 

عي ال ���ن له أث� رج�ن إال على ما �قع في ال���ق�ل و ال ���� القان" :على أنه ق م جن�� ال�ادة ال�ان�ة  3

  =.ص�احة على ه�ا اإللغاءال ���ز إلغاء القان�ن إال �قان�ن الح� ی�� و 

ج�ی� ق� ���ن اإللغاء ض���ا إذا ت��� القان�ن ال��ی� ن�ا ی�عارض مع ن� القان�ن الق��� أو ن�� م� و =      

 ".ذل� القان�ن الق���م�ض�عا س�� أن ق�ر ق�اع�ه 

 اسة مقارنة،در  ال����ة العامة ل�ق�ق اإلن�ان ب�� ال���عة اإلسالم�ة والقان�ن ال�ضعي،/ج�ار صاب� �ه 4

 .238ص  ،ل��ان ،ب��وت ،ت ال�ل�ي ال�ق�ق�ةم���را ،2009 ال��عة األولى،
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�ه، وج�اء االل��ام ال�فاء ت�الف ال��اد� ال��ن�ة ال��ی�ة، فال��ی� یل��م في ماله ال في ش�

تع��� ال عق��ة، ف��� ال��ی� في ال�ی� رج�ع �ف��ة االل��ام إلى عه�ها األول ،ح�� �ان 

وح�� �ان القان�ن ال��ائي ���ل� �القان�ن ال��ني ف��القى مع�ى  ال��ی� یل��م في ش��ه،

  .1"العق��ة مع مع�ى ال�ع��� في ال��اء ال�اح�

ف�ض نف�ه ل�أم�� ح�ا�ة  ،ال�ي ت��ل الع�الة قل�ها ال�ا�� تع��� دولة القان�ن  إن        

م��را أساس�ا في وال�� ف��ل� جه�د ال��ائ� ن�� إرساء دولة القان�ن  ،�ل ل�ق�ق اإلن�انأف

��ا ف�ها ق�اع الع�الة  ب�نامج ال���ی� ال���ي لل��� رئ�� ال��ه�ر�ة وال�� م� ج��ع ال��االت

إذ أك� ف�ام�ه  ،ج ض�� اإلصالحات الع��قة ال�ار�ة�ة ت��ر ف�عل م�ه أول��ة و�� ،والقان�ن 

الع�الة تع� ال��� ال��ور�  " على أن 2001/ ���2000اس�ة االف��اح ال�س�ي لل��ة الق�ائ�ة 

  ".ل�ل تق�م وأن إصالح الع�الة �قع في قل� وفي �ل�عة ال���وع ال��� لل���ی� ال���ي

، تار�خ 1999ى شه� أك���� م� العام ال��وع في إصالح الع�الة إل �ع�د تار�خو 

حاول ال���ع ال��ائ�� �فالة ج��ع ال�ق�ق  ح��"،� الل��ة ال����ة إلصالح الع�الةت���

وع�ل على  ،وال�ه��ة ال��علقة ��ق�ق اإلن�انوال���ات ال�ق�رة في ال���ك ال�ول�ة واإلقل���ة 

 ،2"ع ال�����ات ال�ول�ة في ه�ا ال��الإق�ار ح�ا�ة لها في ال����مة القان�ن�ة ال����ة ت���فا م

ه�ه ال��ا�ة وت�ق��ها ام��ادا لل��ه�دات ل���ي ال��ال س�ع ال�ع� أن ت�ج� رغ��ه فعل�ا في ت� 

االن��ام إلى م��لف ال�ثائ� ال�ول�ة ال��علقة ��ق�ق اإلن�ان ��ا ف�ها وذل� �وال��اعي ال�ول�ة 

وه� وصف  ،حق�ق ال��ل األول"�أنها  �ي وصفتل� ال��علقة �ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة ال�

 .3 "ی��اب� مع مفه�م ال���ة

                                                   
ص  ،ال��جع ال�اب�ال�س�� في ش�ح القان�ن ال��ني ال��ی�، ال��ء ال�اني، / ع�� ال�زاق أح�� ال��ه�ر�  1

801،802. 

 .313، ص فق�د، ال��جع ال�اب�ال��ائ� ب�� ال�ق�قة ال�س��ر�ة وال�اقع ال�حق�ق اإلن�ان في / ش�اب ��ال 2  

 ال�����ات واآلل�ات، دار ه�مة، حق�ق اإلن�ان في القان�ن ال�ولي والعالقات ال�ول�ة،/قادر� ع�� الع��� 3  

 .19ص  ،2002ال��ائ�، 
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 ،ضع�ة الق�ائ�ة والقان�ن�ة لل�ولةت�فل� الل�ة ال����ة �إع�اد تق��� دق�� ح�ل ال� 

و��اءا  ،ف��واق��اح ت�اب�� �ف�لة �االس��ا�ة ل��لعات ال��ا�� وال�ل�ة وتع��� ال�قة ب�� ال�� 

����مة ال����ع�ة وع��نة ه األخ��ة م� اه��ام ���ورة م�اجعة العلى ما ورد في تق��� ه�

إدخال ال�عای�� ال�ول�ة ال���لة ��ق�ق اإلن�ان ض��  اس�ه�ف� ال���ات األولى ،الع�الة

 "ص�ح �أن  ال�� األح�ام القان�ن�ة ال����ة وت�ق��ها ان�القا م� �ل�ة وز�� الع�ل حاف� األخ�ام

��لف االتفاق�ات ال�ول�ة، ال��ت��ة بها �الدنا، في ال��ال�� ال��ني ت�ج�ة األح�ام ال�الئ�ة ل�

ف�ان قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة  "، 1"وال��ائي، س��� ال��فل بها ���ل م���� ض�� القان�ن ال�اخلي

ح�� ما جاء في ت���ح رئ�� ال��ل� ال�ع�ي ال���ي ���اس�ة اف��اح ال��اق�ات ح�ل م��وع 

م� ب�� أه�  ،2008ی�ای�  �06ن�ة واإلدار�ة �ال�ل�ة العل��ة ال��عق�ة ب�ار�خ قان�ن اإلج�اءات ال�

إن ل� ��� أه�ها على  ال���ص ال����ع�ة ال�ي ت�ل�� إعادة  ال��� في ال��ل وال����ن،

ن��ا إلى م�ان�ه في ال����مة ال����ع�ة ال��ی�ة ���اك�ة ه�ه ال���الت ول��نه �ع���  اإل�الق،

وم�� أول وهلة ��ح� ال��ف�ة ال�ي �ان ی�ع�� اع��ادها ل��اجعة " .2 "ل����عيع�اد اإلصالح ا

القان�ن، تق�ر في األخ�� اس���اث قان�ن م�س� على خ�ة مغای�ة وعلى أح�ث ما ت�صل إل�ه 

الف�� القان�ني العال�ي م� مفاه�� أص��� القاس� ال����ك ل���ع ال�ع�ب ال�ي ت��ح إلى 

" وت�ا�قا مع ما جاء في دی�اجة اإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان على أن ،3"إرساء دولة القان�ن 

ح�ا�ة حق�ق اإلن�ان ب�اس�ة القان�ن، هي ال���ل األم�ل ال�� ���ل دون ل��ء اإلن�ان إلى 

ص�ر قان�ن ج�ی� �أك�له ع� خ��ة س��ات م� ال�راسة وه��ا و� ،"ال��ران ض� االس���اد والقه�

ت�� ص�اغ�ه على ض�ء ال�عای��  ،خ��ة ���و لى ف�ل ت�ه��� مادة م�زعة ع1063ی���� 

م�� ص�ور أول قان�ن لإلج�اءات  اإلك�اه ال��ني ال�ع��ل �هإلغاء ن�ام وت� العال��ة ال��ف� عل�ها 

                                                   
كل�ة معالي ال��� وز�� الع�ل حاف� األخ�ام ���اس�ة  ال��م ال�راسي ح�ل ع��نة الع�الة، ال����ة العل�ا،   1

  .2004 /09/03ثاء ال�ال

 .03، ص ل�س��ة لل��اق�ات، ال��جع ال�اب�ال����ة ا 2

�اك�ة العادلة، ��عة ثان�ة م�ق�ة، م�ف� اإلدار�ة ال��ی�، ت�ج�ة لل�قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة و /دی� ع�� ال�الم 3 

 .17-16، ص2011، ال��ائ�، لل���
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و��ل� ت��ن ال��ائ� ق� 20081وت�ام� ص�وره مع ال�ع�یل ال�س��ر� ل��ة ، � ال��ن�ة ال��ائ� 

وعلى  ��ا �ق��ه العه� م� ال��امات�ع�ة ال��ف���ة والق�ائ�ة ال���  ال��م� م� خالل سل�اتها

داخل  ال��نيم�ا أد� بها إلى إلغاء الع�ل �اإلك�اه ال��ني في ال��ال  ،م�ه 11األخ� ال�ادة 

  ).ثال�ا(وق��ه على ال��ال ال��ائي ) ثان�ا(ل���رات ���� ال���ق إل�ها ) أوال( ال��اب ال���ي

  ��ني م� ن�اق االل��امات ال��ن�ةإلغاء اإلك�اه ال: أوال

م�ال�ة  "مع ت�ام�  هإلغاء رغ� أنال�عاق��ة ،  االل��امات ن�اقاإلك�اه ال��ني م� لغي أ

فقهاء الع�ی� م� ال�ول ال�ي ال تأخ� ب��ام اإلك�اه ال��ني م��ع�ه� ���ورة األخ� ���� ال��ی� 

ضع ال��ا�� ال�اصة ل��ع إساءة ال��س� ال��ا�ل ال����ع ع� ت�ف�� ح�� ق�ائي نهائي مع و 

"اس�ع�اله
2

���ورة اس��عاب ال�ادة  �ع� إل�اح ����م� ه�ا ال��ال �ان اإلك�اه ال��ني  إلغاءف . 

ل�ی�ن ا م� م�الم� العه� ال�ولي لل�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة وت�ای� ال��ال�ات �إلغائه  11

 م�� الل��ة ال�ي صادق� ف�ها على ائ�ال��  إ�ار ت�ف�� ال��ام وقع على عات�في  جاءو  ال�عاق��ة

م� اتفاق�ة ف���ا لل�عاه�ات ال�ي  26في ذل� ن� ال�ادة  ام��س العه� ال�ولي ال�الف ال���،

وال�����  ف�اس�ق�اء أح�ام ال��اب ال�ال� .��3اف ال�عاه�ة ال�اف�ة ب��ف��ها ���� ن�ةأل�م� أ

ال����� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة  09- �08 م� القان�ن رق "ال��ف�� ال���� لل���ات ال��ف���ة"

��ف�� ج��ع ل  أث� �لخال م� و  ، 4نقف أمام ت���ع ج�ی� یلغي ال����ع الق���  فإن�ا ،واإلدار�ة

  .االل��امات ال��ن�ة ع� ���� اإلك�اه ال��ني ول�� فق� االل��امات ال�عاق��ة

 

                                                   
م�رخة  63ج ر ع�د� ال�ع�یل ال�س��ر�، ی��� 2008/ 15/11ال��رخ في  2008 08/19القان�ن رق�  1

 .16/11/2008في

 .15ص  ف�� الفل����ي، ال��جع ال�اب�،ح�� ال��ی� وفقا لقان�ن ال��/شاد� أسامة علي دمحم   2

     كل معاه�ة ناف�ة ت��ن مل�مة أل��افها وعل�ه� ت�ف��ها  ":م� اتفاق�ة ف���ا لل�عاه�ات على أنه 26ن�� ال�ادة  3  

 ".���� ن�ة

 66/154رق�  األم� ����د س��ان مفع�ل ه�ا القان�ن، أح�امتلغى " :على أنهق إ م إ ج  1064ن�� ال�ادة  4   

�ن اإلج�اءات ال��ن�ة، ال�ع�ل ال����� قانو  1966ی�ن�� س�ة  8ال��اف�  1386صف� عام  18ال��رخ في

  ".ال����و 
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   م��رات اإللغاء: ثان�ا 

 ها�� ذ���� ع�ی�ة الل��امات ال��ن�ة وال��ار�ة الع��ارات ألغي اإلك�اه ال��ني م� ن�اق ا

  :ف��ا یلي

وفقا  ومفاده أن أم�ال ال��ی� هي ال��ان العام لل�ائ� دون ش��ه،: اع��ار قان�ني .1

 1ق م ج 188/10ل�ا جاء �ال�ادة 

غ�� قابلة ح���ه و  ،��امة اإلن�انی��افى مع اإلك�اه ال��ني مفاده أن : اع��ار أدبي .2

 .لل���ف

مفاده أن في ح�� ال��ی� تع��ل ل��ا�ه االق��اد� وانق�اع " : اع��ار اق��اد� .3

م�رده ال�الي ف��� لل�ائ� ت�ك ال��ی� ح�ا ح�ى ���� ماال �في م�ه �ال��امه م� 

" ن�ا�ه ح��ه وتع��ل
،خاصة إذا ما أخ�نا �ع�� االع��ار ال��ائ� ال�ال�ة وما ی����ه 2

" . 3ة ل�غ��ة م�ار�� ال��اماة وال��ارات ال�����ةال����س وأس�ته م� نفقات �اه�

ه�ا إلى جان� ت�لفة ب�ل نفقات ال���ن وت���ل في األر�اح وال��اس� ال�ال�ة ال�ي 

و�ان م� ال���� ت�ق�قها  فق�ها ال����ع لإلنفاق على ت�ف�� العق��ات ال�ال�ة لل���ة،

لف�ائ� على اإلن�اج وال���ل عل�ها واس���ارها في م��وعات تع�د �األر�اح وا

                                                   
 ".� ج��عها ضام�ة ل�فاء دی�نهأم�ال ال��ی: " ق م ج على أنه 188/10ح�� ن�� ال�ادة  1
 .537ص  ،ال��جع ال�اب� ي الفقه اإلسالمي،ت�ف�� األح�ام الق�ائ�ة ف/ م���د األم�� ی�سف ال�ادق  2

ع� ح�� تل�  ،��ا �ال�ال�ات ال����ة األم����ةال�ي أج��� في وال�ة فل�ر  1982دل� ال�راسة ال���ان�ة لعام  3

عائالت ال��الء م� أف�اد أس� و ) %34(، فق� أك�ت تل� ال�راسة أن د أس�ه�لى ع��ة م� ال���اء وأف�ااآلثار ع

م� أف�اد الع��ة على أن فق�ان دخل ) %26(أك� ��ل الع�ء األك�� م� ال�فقات، و أن ال�ف� ل��ارته� �ان �

أن  على ة،م� أف�اد الع��) %16(ال����م عل�ه ���ل ال���لة األك�� م� م�اكل األس�ة االق��اد�ة ، ب���ا أك� 

   ���� رضا راضي: ت�لفة االت�االت مع ال����م عل�ه في ال��� ت��ل الع�ء األك�� م� ال�فقات، ال��جع

دار  ،ال��عة األولى، دراسة مقارنة، ها في ال�� م� ال���رة اإلج�ام�ةأث� ب�ائل العق��ات ال�ال�ة لل���ة و / سع�

  .47، ص 2013ع�ان، األردن،  ئل لل���،وا
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"واالق��اد ال���ي
ف�ال ع� أن ال�عامالت ال��ار�ة واالق��اد�ة ال ت��اج إلى . 1

 .اإلك�اه ال��ني �ال�ا أن ال�اج� ال�ع�� �عل� إفالسه

 م�ا ومفاده أن اإلك�اه ال��ني ق� ی�ع� ال��ی� ع� أس�ته ال�ي �ع�لها، :اع��ار إن�اني .4

 .واالن��اف األخالقي � األس��،وال�ف� ،�ع�ضه� لل��مان وال�اجة

فال   ،ح�� ال��ی� ه� إك�اهه على ال�فاءمفاده أنه إذا �ان اله�ف م�  :اع��ار م��قي .5

 .س����� م� فعل ذل� وه� م���س ،�م� ل� ی���� م� ت��ئة ذم�ه وه� ح ن���ر أن

وقع  و�ن�ا ،ن ل� ی�ت�� ج���ة ت���ج� معاق��هومفاده أن إك�اه إن�ا: اع��ار اج��اعي  .6

ك����ة  وح��ه ق� ی�ث� سل�ا على سل��اته ض��ة ع��ه ال�الي ع� ال�فاء �ال��امه،

خاصة وأنه ق� ی�عل� م�ه� ت أقل ما �قال ع�ها أنها م���فة ���ع�ة الخ�ال�ه مع ف�ا

 . س�ل ال��� غ�� ال���وع لل�فاء �االل��ام ال�� أد� إلى ح��ه

ال�ا�ع  ذات��ني في العالقات ب�� األف�اد ����ا ما اس��� معارض�ا ت���� اإلك�اه الو 

�اتها في ال��ال ال��ني أن ف��ة اإلك�اه ال��ني �ه�ت في ب�ا " همفاد ال��ني وال��ار� إلى أساس

غل� األن��ة القان�ن�ة ، وت��� �ق��ته ال�ي اس���ها م� ق��ة العق��ة ال�ي �ان� ت��د أ وال��ار� 

ل��ني ال��م مع ال��جهات ال��ی�ة للعق��ة وال�ا�ع غ�� أنه ال م�ال لإلك�اه ا ،م�� األزل

  . 2 "اإلصالحي ال�� �ات� ت��� إل�ه

م� ال��ائل ال��ن�ة إلغاء اإلك�اه ال��ني " نأی�� �ع� الفقه ،  على ال�ق�� م� ذل�و 

ن أم�اله� دون أخفاء إك���ا م� ال��ی��� س�ع�ل�ن على  نلى ات�اع دائ�ة االح��ال ألإس��د� 

على ال���ع ال��ائ�� ب��ال في  و�ق��ح ه�ا االت�اه ،ج�اء ات�اهه�إ� أق�اء ات�اذ �����ع ال

"ع�ار �ال��ل�� ق�اسا على ت���� ال�فل��ع�ار �ال�فل�� واإله��ة ���� في ت���� اإلغا�ة األ
3. 

  ، فإذا ��ا ن�ل� �أن اس��عاد اإلك�اه ال��ني م� ال�ی�ن ال�عاق��ة  ، م��قي إلى ح� ما� أوه�ا ال� 

                                                   
، ال�اب� ،ال��جعها في ال�� م� ال���رة اإلج�ام�ةأث� ب�ائل العق��ات ال�ال�ة لل���ة و / ضا راضي سع����� ر  1

 .45ص 
2Fabienne Ghelfi / Le droit de l’exécution des peines , op cit , p15. 

 .409ص  ،ال��جع ال�اب� ،ف�� في ال��اد ال��ن�ة وال��ائ�ة��ق ال��/ ب��ارة ع�� ال�ح��   3
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ع��� إج�اءا � هإال أن م�ع� ���ع�ة دس��ر�ة، ال��ن�ة وال��ار�ة، ق� جاء ت�ف��ا الل��ام حق�قي دولي

�الح� أول ما �الح�ه غل�  ،وت��ر اإلك�اه ال��ني م�� الق���فال����ع ل��أة  .غ�� م��ازن 

لغ�ها في ت���� وم�ا ال����عات ال�����ة وال�ومان�ة ال�ي ت��ق�ا إل�ها في ب�ا�ة ه�ه ال�راسة،

وال�ي �ان� في  ،هفي ت�ف�� ��عةو�ن�ا م� ح�� ال��ق ال� ،ال م� ح�� ��نه إج�اء،اإلك�اه 

وت��ل له في س��ل اس��فائه حق�قه أ��ع ال�سائل ت�ل  ،هم�ی��ام�الك  ل�ائ�ل ��حم��لها ت

ي ق� تغ��ت أما ال��م، و�ذا �ان� ن��ة ال����عات إلى اإلك�اه ال��ن. إلى ح� الق�ل وال�ق��ع

القان�ن ���د تغ��� في  فإن وت��رت إلى درجة أن الع�ی� م�ها ع�ل على إلغائه ول� ن���ا،

خالق�ات ال�ي األو  ال��اك� القان�ن�ة ف���، إذ أص�ح ح�  ال�ائ� م�ه�نا �إرادة ال��ی� وض���ه

  .عل�ها أن�

ل م�ی�ه فق�، ض�ان ال�ائ� أص�ح في ال�ق� ال�الي ی��� على أم�ا" ��ن و�ال��� إلى 

فإن ه�ه ال�ضع�ة  ،ج�اءات ال��� في ال��ائل ال��ن�ةال����ل خاصة في إ 1 "القه� ال�الي أو

ال��ی�ة ت�عل�ا ن���ر ����عة األم� ال��ایل ال��ي ال�� ق� یل�أ إل�ه الع�ی� م� األش�اص 

�عل األم� في إذ أن إعفاءه� م� ال��� وق�� ال��ف�� على ال���ل�ات � ،داء�األال����م عل�ه� 

����ل � غا�ة ال�ه�لة �ال���ة له�الء ال�ی� ���ل��ن وسائل أخ�� لل�ه�ب ح�ى م� ال��� ذاته،

و�ال�الي ال ��� القائ� �ال��ف�� وه� ال���� الق�ائي ما ����  م��ل�اته� إلى أف�اد عائالته�،

ون ت��� ال�ائ��� م� وهي في ال�اقع إج�اءات قان�ن�ة و�ج�ائ�ة معق�ة ت��ل في ال�ها�ة د ح��ه،

اس��جاع أم�اله� ���� القان�ن خاصة إذا تع�ض ال��� ال��ني ال�ادر في ال�ع�� لل�قادم �فعل 

خ��ة ع��  ت�ع��إص�ار ال����م عل�ه على ع�م ت���ل أ� عقار أو م�ق�ل لف��ة تعادل أو 

ا ال�ع���ات ف��ا ع� .2ال��ائ��  وهي م�ة ت�في ل�قادم ال�ق�ق ح�� القان�ن ال��ني ،عاما

                                                   
 .28، ص 2004، ال��ائ�، ال�ج�� في أح�ام االل��ام، دار العل�م، ع�ا�ة/ ر�ال ع�� ال�زاقد  1

ال��ائ�� ال����� القان�ن ال��ني  1675/ 09/ 26ال��رخ في  58-75م� األم� رق�  308ن�� ال�ادة   2

ق�اء خ��ة ع��ة ی�قادم االل��ام �ان"  :على أنه30/09/1975م�رخة في  ، 78ال�ع�ل وال����، ج ر ع�د

 . "...وف��ا ع�ا االس���اءات اآلت�ةس�ة ف��ا ع�ا ال�االت ال�ي ورد ف�ها ن� خاص في القان�ن ) 15(
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ال����ة ل��ص�فة �أع�ال إرهاب�ة وت�����ة و ال��ا�ات وال��ح ا�ع� ال��ائ� �ال�ق�ي بها في 

  .1 العاب�ة لل��ود ال����ة أو ال�ش�ة أو اخ�الس األم�ال الع��م�ة

ل�� على أساس م�  ،��ی� ف�ه تع��ل ل��ا�ه االق��اد�ك�ا أن الق�ل �أن ح�� ال

،ألن ح�� ال��ی� ال��ا�ل �ع�ز ال�عامالت االق��اد�ة �� م� ذل�بل على الع ،دائ�ا ال��اب

 وهي �لها أع�ال قائ�ة على االئ��ان وال�قة ال���ادلة ب�� األ��اف، وال��ار�ة واالق��اض ال�ق��،

م��قا ��ا له وما عل�ه وما ق� ی�ع�ض إل�ه م� عق��ات ال ت�ع م�اال مادام �ل م�ه� على عل�  

  . ال�فاء وت��ي ج��ع ه�ه العالقات لل��ایل وال���ل م� 

فال���ة و�ن  أن ح�� ال��ی� ال ی�عارض مع م��أ ال���ة ال����ة،�الق�ل وأض�ف 

كان� م�ف�لة وم���ة ���ج� ال�س��ر، إال أنه ح� م� ال���ة ال��لقة ال�ي �ان �ع�فها اإلن�ان 

وح�ا�ة ال��ام  ،� وحق�قه�في مق�م�ها ح��ة اآلخ��تأتي  حا�ها ���لة ق��دفي ع��ره األولى وأ

  .واألم� العام

وه� في ال�اقع ع��  ���ح ال��� ال��ف��� غ�� فعال في ت�ق�� غا�ة ال���ع، وعل�ه،

اد ق�ائي ��ع ح�ا ���� لل���ع ال��ائ�� تفادیها خاصة في غ�اب اج�ه ناتج ع� ثغ�ة قان�ن�ة،

، ���ق�ع ال��� لل��ف�� ال����  أخ�� أك�� فاعل�ة، �أن ی���ى القان�ن وس�لة له�ه ال��اوزات

ال��ف�ي م�اش�ة �ع� ص�ور ال��� ال�� ���ع ���ج�ه ال����م عل�ه م� ب�ع ال��ق�الت والعقارات 

  . 2ال�ي ���زته إلى غا�ة ص�ور ال��� ال�هائي في ال�ع�� 

                                                   
ال ت�ق�ي ال�ع�� الع��م�ة �ال�قادم في ال��ا�ات :" على أنه ال�ع�ل وال����م��ر ق إ ج ج  08ن�� ال�ادة  1

�علقة �ال����ة العاب�ة لل��ود ال����ة أو ال�ش�ة أو اخ�الس وال��ح ال��ص�فة �أع�ال إرهاب�ة وت�����ة وتل� ال�

  .األم�ال الع��م�ة 

ال ت�قادم ال�ع�� ال��ن�ة لل��ال�ة �ال�ع��� ع� ال��ر ال�اج� ع� ال��ا�ات وال��ح ال����ص عل�ها في      

 ".الفق�ة أعاله

�مان ال��ی� ال��ف� عل�ه م� ح� ی��ت� ع� ت�ق�ع ال��� ال��ف�ي على ال��ق�الت ال�اد�ة والعقار�ة ح 2

أم�ال ال��ی� ال��� ال��ف�ي ه� وضع " :على أنهج ق إ م إ  646ح�� ن�� ال�ادة  ،ال���ف في مل���ه

 ".�قع ال��� على م��ول�ة ال�ائ� ال��ق�لة ال�اد�ة والعقار�ة ت�� الق�اء وم�عه م� ال���ف ف�ها، و 
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 ال��ف�ي م�اش�ة �ع� ص�ور ال��� ال�� ���ع ���ج�ه ال����م عل�ه م� ب�ع ال��ق�الت والعقارات

  . 1ال�ي ���زته إلى غا�ة ص�ور ال��� ال�هائي في ال�ع�� 

فإن االن��ام إلى أ�ة معاه�ة إن�ا ی��ل� م� واقع ال����ع وآل�ات  ،وم� جهة أخ�� 

فال���ع ال�ا�ه ه� ال�� �أخ� في اع��اره أن القاع�ة القان�ن�ة وضع� ل��اجه م��لة  " ح�ای�ه

"االق��اد�ة واالج��اع�ة وال��ار�ة وغ��ها ف��� أن ت�ف� مع ��وف ال����ع اج��اع�ة ،
2 ،

�ع�� القان�ن الق�� األخالق�ة وم����ات ال�ل�ك ال���اضع عل�ها ب�� أف�اد ال����ع ال��  نأ �أ"

ی���� م�ه ، فال��اغة ال����ع�ة ل��� أك�� م� ص�غ الق�� األخالق�ة ال�ي ارت�ى ال����ع 

�ق�ق وال�اج�ات ت���� ال��اء في أح�ال ال��وج ع� االح��ام إل�ها في ش�ل ق�اع� م��دة م� ال

"ه�ه الق��
ل�� ه�اك م� داع لل��رع ��ق�ق اإلن�ان م� أجل ح�ا�ة ح� على ح�اب ��ا أنه ،  3

ف��ة رجع�ة ال ت�ف ع� ن��  " س���ن فعال ��ا ق�ل ع�ها -أ� حق�ق اإلن�ان–ح� آخ� ألنها 

" �آثارها ال���ة ووضع ال��ام االج��اعي م�ضع خ�
إذ ن��ن أمام ض�ورة مل�ة في ردع  ،4

فعال�ة إل��ال ال�ق�ق إلى  أك��م�ل ه�ه ال��اوزات واالن�هاكات في ال�ق�ق وت��ي وس�لة 

ن ال���ع ال��ائ�� ی�� في ح�� ال��ی� العاج� ع� ال�فاء �ال��ام تعاق�� اأص�ابها، فإذا �

وه�ا ما  ،ل��ني نهائ�ا م� ه�ه ال�ادة�اه افإن ه�ا ال �ع�ي إلغاء اإلك م�اسا �����ه و��ام�ه،

كأن ی���  ه�ه ال�س�لة ، اق��اح ب�یل ع���عل�ي ان�ه� ه�ه ال�راسة ل�ع�ة ال���ع ال��ائ�� إلى 

 522و 521و 520م��ى ال���ع ال���� م�ال ال�� أجاز لل����م عل�ه ���ج� ال��اد 

 ،"�ال�غل لل��فعة العامة "ال��ني م� قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة أن ��ل� اس���ال اإلك�اه  523و

  .5غ�ار ال���ع الف�ن�ي على" ی�م غ�امة"أو أن ی��هج ن�ام 

                                                   
ت ال�اد�ة والعقار�ة ح�مان ال��ی� ال��ف� عل�ه م� ح� ی��ت� ع� ت�ق�ع ال��� ال��ف�ي على ال��ق�ال 1

أم�ال ال��ی� ال��� ال��ف�ي ه� وضع " :على أنهج ق إ م إ  646ح�� ن�� ال�ادة  ،ال���ف في مل���ه

 ".�قع ال��� على م��ول�ة ال�ائ� ال��ق�لة ال�اد�ة والعقار�ة ت�� الق�اء وم�عه م� ال���ف ف�ها، و 

 .30ال��خل للعل�م القان�ن�ة ، ال��جع ال�اب�، ص /أح�� دمحم ال�فاعي 2

 .04، ص �2013ن ال�غ��ي، الع�د ال�ادس، القانم�لة الفقه و  3
4 Francois Terré/ L’avenir du droit ,Dalloz ,1999, p329. 

 .وما یل�ها 100ه ص سأب�� راجع ما 5  
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وفي األخ�� أخل� إلى الق�ل �أن إلغاء اإلك�اه ال��ني م� م�ال االل��امات ال�عاق��ة في 

�ة �ان وخ� ت�ف�� الل��ام تعاق�� وأث� ح��ي لالن��ام إلى ال�عاه�ة ال�ول�ة، ه�القان�ن ال��ائ�� 

الب� م�ها لل�د على ان�قادات وجه� لل��ائ� م� ��ف األم� ال����ة في أك�� م� م�اس�ة دول�ة 

 . وال�ه�ر في ص�رة دولة القان�ن القائ�ة على ت�ف�� واج�اتها

  ائ�ة �ك�اه ال��ني على االل��امات ال�ق�� اإل  :ثال�ا 

ال��ني ال�ي خاضها اإلك�اه  اس�ق� ال��ام القان�ني أخ��ا �ع� رحلة ال��اق� وال�عارض

م�� االس�قالل وما ت�ت� ع�ه م� تغ��� لل��روث االس�ع�ار� ال�� �ان سائ�ا ��لة ف��ة س��انه 

�ة على ت���� م�ال اإلك�اه ال��ني اس��ا�ة لالل��امات ال�ول ق�ل ذل� ال�ار�خ ��ا ذ��نا أعاله،

ل س�� االل��ام ك�اه ال��ني م� م�اول� �ع� ه�اك ل����� اإل ،ول�ق���ات دولة ال�� والقان�ن 

ائي أو االل��ام ال�اشئ ع� ج���ة وه� ی�ق�� إلى ال��ام ج�ائي م�� وال��ام م�ني ناشئ ع� � ال�

�ه ع� خ�ائ� و����� االل��ام ال�اشئ ع� ال����ة �����عة م� ال��ائ� ال�ي ت��" .ج���ة 

 فقهاء م�� الع�� العل�ي،الق� ع�فها  وال��ائ� ال����ة لالل��ام ال��ائي ،االل��ام ال�عاق��

ث� قابل�ا  وأ�لق�ا عل�ه م��لح ال����ة ، ول�ل� ج�ع�ا �ل ال��ائ� ال�اصة في م��ر واح�،

  1: ب��ه و��� االل��ام ال�عاق�� في م�اولة إلج�اء مقارنة ب�� أه� ال��ائ� ال����ة ل�ل م�ه�ا

��م بها ال�رثة ،إال في ح�ود وال یل ی�ق�ي االل��ام ب�فع الغ�امة ���ت ال�اني ، .1

 .إث�ائه�

ی���� االل��ام ال��ائي ع� االل��ام ال�عاق�� في أث� ال��ت ال��ني ،ف����ا ��ق�  .2

إن االل��ام االل��ام ال��ني ع� ال��ی� إذا فق� ش����ه القان�ن�ة �ال��ت ال��ني ،ف

� ق���ا �ان� و��جع ه�ا ال����� ب�� االل��ام�� إلى أن ال��ائ ،ال��ائي ال ��ق�

ولل���ي عل�ه اس�ع�ال ه�ا ال�� ما  ،ال���ي عل�ه ال�أر م� ش�� ال�انيت��ح 

 .�قي على ق�� ال��اة

                                                   
، 2009، ب��وت، ل��ان، ات ال�ل�ي ال�ق�ق�ةتار�خ ال��� القان�ن�ة، م���ر /فای� دمحم ح���، �ارق ال���وب 1

 .288ص 
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ف�� ح� ال���ي عل�ه  ی�ع�د االل��ام ال�اشئ ع� ال����ة ب�ع�د ال��اة أو الفاعل�� ، .3

 .ال���ل على تع��� ل��� ال��ر ال�� ل�قه م� �ل واح� ت��� في إح�اثه

أف�غ ت�ازل ال�ائ�  ل ال�ائ� ع� حقه فإن االل��ام ال�عاق�� ال ی�ق�ي إال إذاإذا ت�از  .4

، ��الف االل��ام ال��ائي فإنه ی�ق�ي ����د ت�الح ال���ي عل�ه في قال� رس�ي

  ."وال�اني دون حاجة إلى إف�اغ ت�ال�ه�ا في ص�غة رس��ة مع��ة

 �اال ح���ا ل����� اإلك�اه ال��ني،وه��ا أص�ح االل��ام ال�الي ال�اشئ ع� ال����ة ���ل م  

وض�ورة اإلك�اه ال��ني  وه�ا ما ی��� ال��اؤل ح�ل م�انة حق�ق اإلن�ان في االل��امات ال��ائ�ة،

  .و�أن ال��ی� ع� ��امة اإلن�ان �أتي فق� في إ�ار العالقات ال�عاق��ة  في ت�ف�� ه�ه األخ��ة ،

م�ال االل��امات ال�عاق��ة ��ف� ماء وجه ال��ائ�  فإذا سل��ا �أن إلغاء اإلك�اه ال��ني م�    

��فه�م  –فإن ه�ا �ع�ي  ،�ها �اح��ام اإلع�ار م� جهة أخ�� ت���ح م�اش� مو  ،م� جهة

  .أن ت���قه في م�ال آخ� ض� نف� ال��� ال�ع�� ���ح �إه�ار آدم��ه و��ام�ه  -ال��الفة

ال�هات �ع� �الح� اس���ار  ،الل ال��ض في ه�ه ال��ألة ال�ه�ةك�ا أنه وم� خ    

في ت���� اإلك�اه ال��ني ��س�لة ل����ل ج��ع ال�ی�ن ال�ات�ة ع� االل��امات ال��ن�ة الق�ائ�ة 

وال ش� أن ت��� الق�اء ب����� اإلك�اه  غ�� ال�عاق��ة ��ا ف�ها االل��امات ال��ن�ة وال��ار�ة،

ل�ولي ح�� ح�� ح�� ال��ی� ال�� اان�هاكا أل� مق��ى قان�ني �ال�ا أن  �� ف�هال��ني ال ی

إذ ی��و ذل� واض�ا م� خالل اس�ق�اء  ع� ال�فاء في االل��ام ال�عاق�� فق�، العاج�

خاصة ما تعل� �االل��ام ال�عاق��، ب���ا  م� العه� ال�ع�ي، 11ال���ل�ات ال�ي ت����ها ال�ادة

وم� ث� الق�ل  ،اق��ا� دی� آخ� ال ���ن س��ه تعی�قى ال��ال خ��ا ل��� ال��� نف�ه أل

  . ���ع�ة اإلك�اه ال��ني في ال��اد ال��ن�ة وال��ار�ة ع�ا ال�عاق��ة 

وأش�� ض�� ه�ا ال��اق أ��ا إلى أن االن��ام إلى  أ�ة معاه�ة م� ق�ل ال�ولة ال �ع�ي    

و�ن�ا ����ها ال��ف� على ما ال ی�الءم واألوضاع  ال��ق�ع على م��ل ال���ص ال�اردة بها ،

قائ�ة �ال�ولة وم� ث� �ان �إم�ان ال�ولة ال��ائ��ة االن��ام إلى العه� ال�ولي لل�ق�ق ال��ن�ة ال

 مع��ات ن��ا ل���ص�ة ال����ع ال��ائ�� و م�ه   11ال�ادة ن� وال��اس�ة مع ال��ف� على 
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� �ف�ح ال���ل للع�ی� مسألن الع�ل ��الف ذل� ��ا ذ��ت  االس�ق�ار في العالقات وال�عامالت،

 افإذا أخ�نا م�ال أح�ام أص�اب ال��ا�ا ال���ة في الغ� وال��ایل على القان�ن وعلى األش�اص ،

في خاصة إذا ع�ف�ا واقع العقار  م��ة�ع���ات م�ن�ة ���ن م�الها م�ازعة عقار�ة ب ق��

 ت�ف�� ه�ه ال�ع���ات ع� ���� اإلك�اه ال��ني ف�ه م�اس فع�م ،ال��ائ� وال��اكل ال�ي ���حها

  .��ق�ق األ��اف ال�ي م�ع ال���ع ال��ائ�� ت�ف��ها ع� ���� اإلك�اه ال��ني 

  اإلك�اه ال��ني في القان�ن الف�ن�ي:الف�ع ال�ا�ع 

  «l’emprisonnement pour dettes» و أ«la contrainte par corps»�ه� اإلك�اه ال��ني       

ال�ي عال��  وتعاق�� ال���ص القان�ن�ة ،م�أث�ا ���اد� القان�ن ال�وماني الف�ن�يفي القان�ن 

 الصادر عام » Moulin» Ordonnance deأم� م�النم�  ال�ه�� �األها ه�قاع�ة اإلك�اه ال��ني أ 

خاصة ��أن ثارت ج�ال فقه�ا وس�اس�ا حادا أ  ث� خ�ع ل���رات ع�ی�ة، 1667أم�و  1566

س�ة   � ن�اق ال��اد ال��ن�ةماإلك�اه ال��ني  لغىأت���قه في ال��ال ال��ني وال��ار� ف

 . 17971س�ةقان�ن ص�ر وأعاد ت���قه 1793

ص�ر م�س�م ت�ف���  ی�أ ،1848لى غا�ة واس���ت ه�ه ال���عة في ح�� ال����� إ       

اع��� اإلك�اه ال��ني م� �قا�ا القان�ن ، ع� ال���مة ال��ق�ة في ف�ن�ا09/03/1848في

وق�ى ب��ق�ف س��ان اإلك�اه ال��ني في ، ��ی�ان�ن الی�عارض مع الق ت���قهأن و  ،ال�وماني

ج��ع ال�االت ال�ي ت��ح ب����قه ��س�لة في م�ل�ة ال�ائ� لل���ل على أم�اله إلى ح�� 

لغي ه�ا ال��س�م في الفاتح س����� م� نف� أث�  ،2ب� ال��ع�ة العامة في م�ألة اإلك�اه ال��ني

ب�� غال��ة م��لي ألغاء وال�ع�یل واالس���ار و �� اإلرجح بأی� اإلك�اه ال��نيو�ل واقع  ،ال��ة

ن�ان�ة ال�ع� في ع�ة م�اس�ات رف�ه� له�ه ال�س�لة ال���هة �الع��د�ة وال�ق ال��اف�ة لإل

                                                   

1 Pierre Cyrille Hautcoeur/ La statistique et la lute contre la contrainte par corps, 

l’apport de jean- Baptiste Bayle-Mouillard ,2008, Histoire mesure ,revues org, 09 /12/ 

2008, p 01. 
2 L’Ami de la religion ,journal ecclésiastique, politique et littéraire ,Tome cent trente-

sixième, Paris ,1848, p 605; Hip Durand /Commentaire sur la contrainte par corps, 

libraire de la cour de cassation ,1851, p1-2. 
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"وال���ة على ح� تع���ه� خاصة في ال��ال ال��ني وال��ار� 
 18672ح�ى ص�ور قان�ن  1

 ول� ی�� سار�  ،3وال��ار�ة وض� األجان� ���رة عامة في ال��اد ال��ن�ة اإلك�اه ال�� ألغى 

فق� جاء في  ،4ائ�ة� الغ�امات وال�د وال�ع���ات ال����م بها في ال��ائل ال� ل��ف��إال  ال�فع�ل

عق��ات الف�ن�ي ق�ل إلغائها أنه ���� ت�ف�� اإلدانات ال�ات�ة م� قان�ن ال 52م���ن ال�ادة 

ك�ا  ،5وال��ار�� ع� ���� اإلك�اه ال��نيع� ج�ا�ات وج�ح �الغ�امات وال�د وال�ع���ات 

ام�� ن�اق اإلك�اه ال��ني ل���ل ت�ف�� الغ�امات وال��ار�� ورد األش�اء ال����م بها في مادة 

  . 6ال��الفات

ال��ائ�ة  ج�اءاتاإل، جاءت أح�ام قان�ن �7ع� ه�ا ال�ار�خ وعلى إث� ص�ور دس��ر ف�ن�ا

لغي ال�ع���ات ال��ن�ة م� ن�اق اإلك�اه ال��ني ل� ،06/08/1959ال�ادر ب�ار�خ الف�ن�ي 

وت��� ح� ح�� ال��ی� ��الة ت�ف�� األح�ام القاض�ة ب�فع غ�امة أو نفقات أو أ� م�لغ آخ� 

ل��ل�ة ال����ة العامة وال�ادرة ع� ال��اك� ال��ائ�ة ���د ج���ة غ�� س�اس�ة وغ�� معاق� 

اإلصالحات ال��ی�ة آن�اك �أن  ل��جه ال�� أف�زتهفع�� الفقه الف�ن�ي ع� ا. 8عل�ها �عق��ة م���ة

                                                   
1 Hip Durand /Commentaire sur la contrainte par corps, op cit  p40 .    
2 loi du 27/07/1867 relative a la contrainte par corps. 
3 Article 01 de la  loi du 27/07/1867:  « La contrainte par corps est supprimé en 

matière commerciale, civile et contre les étrangers ».  
4 Articles 02et 03 de la  loi du 27/07/1867:«elle est maintenue en matière criminelle 

,correctionnelle et de simple police »,« Les arrêts, jugements et exécutoires portant 

condamnations aux profit de l’Etat  à des Amendes, restitutions et dommages intérets 

en matière criminelle, correctionnelle et de police ne peuvent être  exécutées par la 

voie de  La contrainte par corps  que cinq jours après le commandement qui est fait 

aux condamné à la requête du receveur de l’enregistrement et des domaines» .   
5 Article 52 c.p.f (le premier code pénal promulgué en 1810 entre en vigueur le1er 

janvier 1811) : « l'exécution des condamnations: à L' amende، aux restitutions،aux 

dommages intérêts et aux frais par suite de crimes et délits pourra être poursuivie par 

la voie de la contrainte par corps ». 

   6 Article 499 du même code :« La contrainte par corps aura lieu pour le paiement 

résultant de contraventions de  police ».  
 .1958أك����  4دس��ر ف�ن�ا ال�ادر في  7

 .25-24ص  ،��1963ق ال��ف�� وم��الته ، م��عة ال����، ب��وت، / ادوار ع��    8



 -ارنة مع ال����ع الف�ن�يدراسة مق - اإلك�اه ال��ني في ال����ع ال��ائ�� 

- 46 - 

 

اإلك�اه ال��ني ت�قف ع� ح�ا�ة ال�ق�ق ال�اصة وأص�ح وس�لة ل��ان ت�ف�� الغ�امات  "�أن 

"الع��م�ةوج��ع ال��ار�� ال����م بها ل�الح ال����ة 
1.  

 مةها م�انةالف�ن�ي في ن�اق االل��امات ال��ائ�ة في القان�ن اإلك�اه ال��ني  اح�لق� و 

ع� ج���ة على  �اش�ة�ع� إلغاء ال��ف�� ع� ���� اإلك�اه ال��ني ل����ل م�الغ ال�ع���ات ال

ال��رخ  529م� األم� رق�  12م� قان�ن العق��ات الف�ن�ي ���ج� ال�ادة  52إث� إلغاء ال�ادة 

رف� ت�ق�ع على الق�اء الف�ن�ي ع�ل و  ال����� تع�یل قان�ن العق��ات، 07/1960/ 04في 

وفي  ،c.p.f �52ة على أساس إلغاء ن� ال�ادة م�ال ال�ع���ات ال��ن فيك�اه ال��ني اإل

القان�ن رق�  ���ج�مقابل ذل� ألغى ال���ع الف�ن�ي ال�ع��� م� م�ال ت���� اإلك�اه ال��ني 

ال�ادة  ن�اق ت���� اإلك�اه ال��ني  ه�ه ح��تح��  ال��عل� �اإلج�اءات ال��ائ�ة ، 85/1407

وال�ي ال ت��ل صفة  ����ة الع��م�ةوج��ع ال��ار�� ال�ي ��� دفعها ل�الح ال �الغ�امات

ال��ار�� الق�ائ�ة ال�ي ���� بها الق�اء  ،وم� ه�ه ال��ار�� ،2ال�ع���ات ال��ن�ة

و��ل� ���ن ال���ع الف�ن�ي ق� قل� م�ال ت���� اإلك�اه ال��ني وه� ما ��سه  الع����،

ال�� دخل ح�� »  «2004Loi de Perbin/ 09/03رخ في ال��  204 - �2004القان�ن رق� 

ال��ني اإلك�اه  "ع�ارة و���ج� ه�ا القان�ن اس���ل ال���ع الف�ن�ي  ،2005ال��ف�� في أول ی�ای� 

" La contrainte par corps»  «اإلك�اه الق�ائي "ع�ارة�" La contrainte judiciaire»  
«

مع  ،3

ل�غ���ات  خ�ع اإلك�اه ال��نيح��  ،4و�لغاء م�اد أخ��  ص�اغة ج�ی�ة ل�ع� ال��اد وتع�یل

                                                   
1 Alfred Légal / « La nature juridique de la contrainte par corps », Revue Des sciences 

criminelles ,1965, p 867. 
2Article749c.p.p.f : «Lorsqu'une condamnation à l'amende ou à tout autre paiement au 

profit du Trésor public qui n'a pas le caractère d'une réparation civile est 

prononcée pour une infraction n'étant pas de nature politique et n'emportant pas peine 

perpétuelle, la durée de la contrainte judiciaire est applicable ,en cas d'inexécution de 

la condamnation, dans les limites prévues par l'article 750 ». 
3 Article198De la loi n°2004/204 du 09 Mars 2004 portant adaptation de la justice aux 

évolutions de la criminalité ,JORF n°4567du10/03/200entrent en vigueur le 1
er 

janvier 

–31 mars 2005 :« Le titre VI du livre V du même code est intitulé :« De la contrainte 

judiciaire»   .  
4 Article73du Rapport n°856tome premier fait de l’appart de Jean-Luc Warsmann, 

Député au nom de la commission des lois constitutionnelles de la législation et de= 
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وت�ج� ال���ع الف�ن�ي على إث�ها رغ��ه في ت����  هامة خاصة م� ح�� م�ده وم�ال ت���قه،

واح��ام ال��اد� وال�ق�ق األساس�ة لل��ا�� اس��ا�ة  ع�ل الق�اء و�ج�اءات ال�قاضي،

. وذل� م� خالل ج�لة تع��الت ، 1م�� زم� ���للالن�قادات ال�ي أثارها ت���� اإلك�اه ال��ني 

إج�اء وذل� � اإلك�اه ال��ني واإلك�اه الق�ائي،واالخ�الف ب��  وجه ال��ا�هأم� اس���ا� ال �أس و 

أه� ما  ال�ع�ف علىمقارنة ����ة م� وق� آلخ� ب�� األح�ام ال�لغاة واألح�ام ال��ی�ة،  به�ف 

���� االس��شاد بها ف��ا ���م و���� م� ن�ام اإلك�اه ت�صل إل�ه ال���ع الف�ن�ي م� ت��رات 

  .ال��ني في القان�ن ال��ائ�� 

 :وجه ال��ا�ه أ .1

ل� ���لف اإلك�اه الق�ائي ال�� ت��اه ال����ع الف�ن�ي ع� اإلك�اه  ،م� ح�� ال�ع�ى  -

ال��ني م� ح�� ��نه ���ح ���� األش�اص ال�ی� ل� ی�����ا م� ت��ئة ذم�ه� م� 

���� الق�ل �ات�اد اإلك�اه  ث�وم�  ات ال����م عل�ه� بها ل��ة م��دة،الغ�امق��ة 

  ".ال��� ���� ال�ی�"الق�ائي مع اإلك�اه ال��ني في ال�ع�ى  وه� 

فإن ه�ف اإلك�اه الق�ائي �اإلك�اه ال��ني ی���ل في إج�ار  م� ح�� الغ�ض ، -

 .ال����م عل�ه على ت��ی� الغ�امة �ع� رف�ه ذل� ��عا

   : خ�الفوجه االأ .2

 ت��لف األح�ام ال��ی�ة ال��علقة �اإلك�اه الق�ائي ع�ا �ان مق�را �ال���ة لإلك�اه    

  :ال��ني  ف��ا ی�عل� �األح�ام ال�الثة ال�ال�ة

، �ل ال��ادرة�و تقل�� م�ال ت���� اإلك�اه الق�ائي وح��ه في ت���ل الغ�امات -

 .���� لق�اء العال�اصة بواإل�قاء على ال��ار�� الق�ائ�ة 

 .تقل�� م�ة ال��� في اإلك�اه الق�ائي مقارنة مع ال��ة ال�ق�رة لإلك�اه ال��ني-

                                                                                                                                                  

=l’administration générale de la République sur le projet de loi n°784, portant 

adaptation de la justice  aux  évolutions  de la criminalité. 
1 Présentation des dispositions de la loi n°2004/ 204du 9 mars 2004 portant adaptation 

de la justice aux évolutions de la criminalité   relatives à la contrainte judiciaire et à la 

peine de jours-amendes, Bulletin officiel du ministère de la  justice n° 97 (1er janvier – 

31 mars 2005),p01  .  
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 . ����ج� ت�ف�� اإلك�اه الق�ائي ص�ور أم� ع� قاضي ت���� العق��ات -

 عق���ي الغ�امةفي ت���� اإلك�اه الق�ائي  ح�� ن�اقالف�ن�ي ال���ع أن ال�الح�   

أورو، إذ ی����  2000ال����م بها أن ال �قل م�لغها ع�  �ل ال��ادرة ��ا ����� في الغ�امة�و 

أن ال�� األدنى للغ�امة ال�ي ���� ال���ع الف�ن�ي  750c.p.p.fم� خالل اس�ق�اء ال�ادة 

��فه�م ال��الفة ���ع ت���� اإلك�اه إذا قل أورو، و  2000ني ل��ف��ها ��او� ت���� اإلك�اه ال��

إذا �ان ال��� م���ما عل�ه في ج�ائ� م�ف�لة معاق� عل�ها م�لغ الغ�امة ع� ه�ه الق��ة إال 

 �1000عق��ة ال��� �ع�ة غ�امات ی�� ض�ها �أن ���� عل�ه في ج������ م�ف�ل��� ���لغ 

   .أورو ع� �ل ج���ة

ن� ه�ه ال ���� ت�ف�� العق��ات ال�ال�ة ع� ���� اإلك�اه الق�ائي إال إذا �ا ك�ا

��ل� ق��ة ال��ادرة ع��ما ، و ال�عاق� عل�ها �عق��ة ال��� ا�اتال��العق��ات م�ت��ة �ال��ح و 

فق�ة  131/21، فق� أجاز ال���ع الف�ن�ي م� خالل ال�ادة �ع�ر م�ادرة األش�اء م�ل ال����ةی

أولى م� قان�ن العق��ات ت���� اإلك�اه الق�ائي ل����ل الق��ة ال��یلة ع� م�ادرة ال����م 

  .تال��ا�ا�ا�ا ال��ح و بها في ق

أه� تع�یل ��أ على اإلك�اه ال��ني ���ج� ال����ع الف�ن�ي ال��ی�،  ح�اموتع��� ه�ه األ

إذ ی��و جل�ا م�اولة ال���ع الف�ن�ي ت���� ال����م عل�ه ال��� ت�ف��ا إلك�اه ق�ائي ما ل� 

��، �ال�الي ال�قل�ل م� ف�ص الل��ء إلى ه�ه ال�س�لة في ال��ف، و ال��� هية ت�� العق��ة األصل�

ت�اما ��ا ه� ال�ال �ال���ة لعق��ة الغ�امة ال��م�ة ال�ي ال ���� ال��� بها إال ���یل ع� عق��ة 

ع� رغ��ه في ال�قل�ل م� العق��ات  ع��و���� تف��� ذل� أك�� �أن ال���ع الف�ن�ي  ال���،

� ال���ن � ال�� م� �اه�ة اك��اال�ال�ة لل���ة إلى أق�ى ح� ت�اش�ا مع ال��جهات ال��ی�ة ن�

، فإذا �ان القان�ن نف�ه ه� م�قف ����� ال��اءو . ��ة ال�اج�ة ع� ��وف االح��اساآلثار ال�و 

، ف��ف ���� معاق�ة ال����م عل�ه �ال��� لع�م لى ال��الفات األقل خ��رة �ال���ال �عاق� ع

 .ت��ی�ه غ�امة نات�ة ع� م�الفة؟
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ل��ی�ة ه� إلغاء االس���اءات ال��علقة أه� ما ���� مالح��ه على األح�ام ا نأك�ا     

�ال��ائ� ال��اس�ة وال��ائ� ال�عاق� عل�ها �عق��ة ال��� ال���� ، وه�ا ���ح ال��اؤل ع� س�� 

ح�� اق���ت ال�االت ال�ي ���ع ف�ها ت���� اإلك�اه  إلغاء ال���ع الف�ن�ي له�ه االس���اءات،

  :  على ال��الي على ال�االت ال�ال�ة c.p.p.f  752،753، 751الق�ائي ح�� ن��ص ال��اد 

س�ة وق�  65، واألش�اص ال�الغ�� أك�� م� ألش�اص الق�� وق� ارت�اب ال����ةا -

 .  1اإلدانة

 .  2ال����م عل�ه� ال�ی� ی����ن ��ل ال�سائل ع��ه� ال�الي -

        .3ح�ى ول� �ان به�ف ت���ل م�الغ في إدانات م��لفة ال�وج وال�وجة في وق� واح� -

الغ�امة ع� ���� اإلك�اه  ه ال��ني �اإلك�اه الق�ائي ت�ف��وق� ت�ت� ع� اس���ال اإلك�ا     

في ج�ائ� ارت��� ق�ل ه�ا ال�ار�خ ما ل� ت�� حائ�ة  �2005ادرة ق�ل الفاتح ی�ای� والالق�ائي 

� ب�ء لق�ة ال��ئ ال�ق�ي إع�اال ل���أ ال����� الف�ر� للقان�ن ال��ائي على ال��ائ� ال�ا�قة ع

و��عل� األم�  ،4س��انه إذا ل� ت�� حائ�ة لق�ة ال��ئ ال�ق�ي و�ان أقل ش�ة م� القان�ن الق��� 

وه� ما ذه�� إل�ه م���ة  ،ائي وت�ف�� وت���� العق��ات�ق�ان�� االخ��اص وال����� الق�

لق�ة  ول� ��� حائ�ا�اإلك�اه ال��ني  ق�ى����ة االس���اف ل اال�ق� الف�ن��ة ح�� ألغ� ق�ار 

 ال�يءأما �ال���ة لألح�ام ال��ائ�ة ال�ائ�ة لق�ة . 20055 ی�ای�ال��ئ ال�ق�ي ع�� أول 

                                                   

  1 Article 751 c.p.p.f : «La contrainte judiciaire ne peut être prononcée ni contre les 

personnes mineures au moment des faits ، ni contre les personnes âgées d’au moins 

soixante –cinq ans au moment de la condamnation...»  . 

       2 Article n°752 du même code : « La contrainte judiciaire ne peut être prononcée 

contre les condamnés qui، par tout moyen، justifient de leur insolvabilité …» 

       3 Article 753 du même code : « Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari 

et la  femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations 

différentes». 

   4 Article 112/01 c.p.f.  
5 Cass crim, Le /09/03/2005, Revue La Semaine Juridique-Entreprise et Affaires- , 

n°21,Le26 /05/2005:«2°Les articles198 et 207-II de la loi du 9mars 2004 interdisent 

de recouvrer par la contrainte par corps ,les condamnations prononcées par les 

juridictions répressives en application des anciens articles749 et 750 du code de 

procédure pénale et non définitives au 1er janvier 2005doivent donc être annulées        

par voie de retranchement les dispositions d’une décision ayant prononcé la = 
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، ف����� ت�ف��ها ع� ���� اإلك�اه ال��ني �ف��ها ق�ل س��ان القان�ن ال��ی�ال�ق�ي وال�ي ب�ء ت

ام ���ن ال�ائ� الع أن على 2004/204م� القان�ن رق�  2111إلى نهای�ها ع�ال ب�� ال�ادة 

ال�امي إلى ح�� ق� �اش� إج�اءات اإلك�اه ال��ني ق�ل س��ان القان�ن ال��ی� وق�م ال��اسه 

 1364/2004م� ال��س�م رق�  34أن ال�ادة  غ��.أمام قاضي ت���� العق��اتال����م عل�ه 

ال��عل� ب����� العق��ات ن�� على أن ���ع ال����س�ن ت�ف��ا  13/12/2004ال��رخ في 

 211ه�ا ال�عارض ب�� ن� ال�ادت�� �� �فل��ام ال�اص �اإلك�اه الق�ائي، و إلى ا إلك�اه ب�ني

لقاضي ت����  ���ز هأن� 2004/1364رق�  م� ال��س�م 34و 2004/204م� القان�ن رق� 

في ال��� ال����م عل�ه العق��ات وضع ح� ل��ة اإلك�اه ال��ني ما إن بلغ� ال��ة ال�ي ق�اها 

  . إلك�اه الق�ائيلال��ة الق��� ال�ق�رة 

" اإلك�اه ال��ني"على ض�ورة اس���ال ع�ارة 204/ 2004ق  198ون�� أ��ا ال�ادة    

و���� ع�ض أه� أوجه ."اإلك�اه الق�ائي "ع�ارة� 2في ج��ع ال���ص ال����ع�ةال�اردة 

 ���على الاالخ�الف ب�� �ل م� اإلك�اه ال��ني واإلك�اه الق�ائي في ال��ام القان�ني الف�ن�ي 

 :ال���� أدناه

 

 

 

                                                                                                                                                  

=contrainte par corps mais n’ayant pas acquis force de chose jugée avant le 1er 

janvier 2005.  
1 Article211de la loi n°2004/204:«Les contraintes par corps en cours à la date d'entrée 

en vigueur des dispositions du II de l’article 198 s'exécutent jusqu'a leur terme, sans 

préjudice des décisions qui pourront être prises par le juge de  I’application des peines 

dans les conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale ». 
2Article 198 de la loi n°2004/204 :«4. Dans tous les textes de nature législative, les 

mots: «contrainte par corps» sont remplacés par les mots: «contrainte judiciaire » .  
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  اإلك�اه الق�ائي  اإلك�اه ال��ني               

م�ال 

  ال�����

، ب�ل الغ�امة ، ال��ار�� الق�ائ�ة

  في مادة ال��ارك ال��ادرة

ال�اصة  ال��ار�� الق�ائ�ة ،الغ�امة

في  ، ب�ل ال��ادرة�الق�اء الع���� 

  مادة ال��ارك

 

 

 االس���اءات

  

  اس�ةق�ا�ا ال��ائ� ال�� - 

  العق��ات ال����ة - 

  األش�اص الق�� - 

س�ة وق�  65ال�الغ�ن على األقل - 

  اإلدانة

  ال����م عل�ه� ال�ی� ی����ن ع��ه� - 

  ال�وج وزوج�ه في آن واح�- 

األش�اص الق�� وق� ارت�اب - 

  ال����ة

س�ة وق�  65ال�الغ�ن على األقل - 

  اإلدانة

  ال����م عل�ه� ال�ی� ی����ن ع��ه� - 

  وج�ه في آن واح�ال�وج وز - 

  عام�� �أق�ى ح�  م� خ��ة أ�ام إلى أر�عة أشه�   م�ة ال���
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  ال���� ال�اني

  مفه�م اإلك�اه ال��ني وأساسه ال�ولي

إال أن ذل� ال ���ع م� م�اولة تق���  ،غ� م� صع��ة تع��فه تع��فا دق�قااإلك�اه ال��ني وعلى ال� 

ف��� �ان مع��ال �ه في  �ني م� تغ��� في م�ال ت���قه ،ف��ة مق��ة م�����ة م� �ل ما م� �اإلك�اه ال�

و�ذ تغ��ت ه�ه ال����ة ع��ما �ات  ،ان ی�صف ���نه وس�لة ت�ف�� م�ن�ةن�اق ال��اد ال��ن�ة وال��ار�ة �

اإلك�اه ال��ني ���� فق� ل��ف�� االل��امات ال��ائ�ة فأص�ح ی�صف �أنه وس�لة ت�ف�� ج�ائ�ة م�أث�ا �أساس 

ي ق��، ل�ل� فق� �ان ال ب� م� م�اولة ال��� ع� مفه�م لإلك�اه ال��ني في ال��ل� األول دولي وش�ع

ث�  وذل� �االس�فادة م�ا ق�مه الع�ی� م� الفقهاء وال�ارس�� له�ه ال�ادة في غ�اب ن� قان�ني ص��ح،

  .ال���ق لألساس ال�ولي لإلك�اه ال��ني في ال��ل� ال�اني

  ال��ني مفه�م اإلك�اه: ال��ل� األول 

اإلك�اه ال��ني ه� ن�ع م� أن�اع اإلك�اه ال�ي ی�ع�ض لها اإلن�ان في ح�اته أح�انا إذا اق��� إل�ه "

ال��وف، ل��ه ���لف ع�ها ��نه في ص�رته ال �قع م� ش�� على ش�� أو م� م���عة على 

 ا رأ� مع�� وثاب�،ش�� و�ن�ا له أس�ه وم��راته وش�و�ه ال�ي ل� ی�ف� عل�ها العال� �ع�، ول� �ق�ع ف�ه

وح�ى و�ن اع��� م� أن�اع اإلك�اه، إال أنه ���ف في خانة اإلك�اه ���، أو اإلك�اه ال�ق��، أو أنه  وعل�ه،

تع���  ل�ل� فق� �ان الب� م� .1"م� �اب العق��ة وال�غ� ألس�اب سا�قة هي ال�ي ت���ه ال���وع�ة

  .وم�اولة ت��ی� ���ع�ه القان�ن�ة في الف�ع ال�اني الف�ع األولفي  اه ع� اإلك�  هت���� و اإلك�اه ال��ني 

 La contrainte par corpsتع��� اإلك�اه ال��ني : الف�ع األول

 م� ق�اع� م�ض�ع�ة و�ج�ائ�ةال��ائ�� �ن رغ� تع�د ال��سانة القان�ن�ة وت��عها ب�� ف�وع القان        

�ا ب�اته ل�فه�م اإلك�اه ال��ني، م�����ا ل���لف ل� تع�ي تع��فا قان�ن�ا دق�قا وقائنها أ إال ،عامة وخاصة

الب�ق� �ان ل�ل� ف. ال��ني وال��ائيال��ال�� في ال�غ��ات أو ال�ع��الت ال�ي ��أت على ه�ا ال��ام 

                                                   
 .227، ص �ام اإلك�اه في الفقه اإلسالمي والقان�ن ال�ضعي، ال��جع ال�اب�أح/ ع��ى دمحم ال��اجي 1
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، إلحا�ة ���ان�ه العامةا خالل إلك�اه ال��ني م�ل تع�����اد إلم�اولة في الفقه  ىإلم� الل��ء 

  .  وع�اص�ه ال����ة ل�ل م�ال 

وس�لة م� وسائل اإلك�اه ل��ل ال��ی� على ت�ف�� "أنه �ففي  ال��ال ال��ني �ق�� �اإلك�اه ال��ني 

ال��امه ال�اب� ب�م�ه ���ج� س�� ت�ف��� دون أن ی�ع�� أث�ه إلى إسقا� ال�ی� ال����س م� أجله، بل 

  .1"ی�قى لل�ائ� ال�� في ال��ف�� على ما ��ه� م� أم�ال لل��ی� اس��فاء ل�قه

ف إلى وضع ال��ی� ، ته�، ل��ها ض�ور�ةوس�لة ت�ف�� قاس�ة"�ع�فه الفقه الف�ن�ي أ��ا �أنه و 

  .2"ت����ه ب�� ت��ی� ما عل�ه م� دی�ن أو فق�ان ح���ه ل��ة م� ال�م� ق� ���ل أم�هات�� ی� دائ�ه و 

ي ���ة ال�ع��فات ك�ا ت�د على اإلك�اه ال��ني ع�ة تع��فات ال ن��� اإلك�ار م�ها، فالغا�ة ل��� ف

  :��ا یلي ه�ه ال�عار�� ، ل�ل� ���� إ��از ال�ع� م�ه�م�ق�ر ال�ص�ل إلى مع�ى أق�ب لل�ف

 .3ح�� ال��ی� إلج�اره على ال�فاءه� اإلك�اه ال��ني  -

ح�� ال����م عل�ه م�ة مع��ة، ���دها ال��� ال�ادر �ه ��قا ل�ق���ات القان�ن ال���� له�ا  -

 .   4ه على أداء ما ال��م أو أل�م �ه ق�اءاإلج�اء القه��، إلج�ار 

اإلك�اه ال��ني ه� وس�لة إلج�ار ال��ی�  ال����م عل�ه �أداء دی� على ال�فاء به�ا ال�ی� ع�  -

 .����5 إی�اعه �ال���  ل��ة ���دها ال��� الق�ائي عل�ه �األداء

 .1رغامه على دفع الغ�امةإح�� ال����م عل�ه م�ة مع��ة م� أجل  -

                                                   
، ص والقان�ن األردني، ال��جع ال�اب�ح�� ال��ی� في الفقه اإلسالمي / خل�ق ض�ف هللا آغادمحم خلف ب�ي سالمة و  1

35. 
2 Jean Esprit,Marie Pierre et Lemoine Villeneuve/ Dictionnaire du contentieux commercial 

ou résumé de législation, de doctrine  et de jurisprudence en matière de commerce suivi du 

texte annoté du code du commerce avec la nouvelle loi des faillites, et de la loi sur la 

contrainte par corps ,Imprimerie de cosse et G. Laguionie ,Paris, France,1839, p 217.  
 .33ال��جع ال�اب�، ص  ،في ش�ح القان�ن ال��ني ال��ائ��  ال�اضح/ دمحم ص��� ال�ع�� 3

درة ع� �ل�ة العل�م ، صا��لة ال�غ���ة لالق��اد والقان�ن ال/اإلك�اه ال��ني ب�� ض�ورات اإل�قاء، وم�ال� اإللغاء 4 

 .81، ص 1996، ة، م�اك�، الع�د ال�ام� والع��ون القان�ن�
 . 146، ص 1999 ،34، صادرة ع� ه��ة ال��ام��  ���اك�، الع�د م�لة ال��امي 5
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ك�اه ال��ني أ��ا �أنه ع�ارة ع� ح�� ال����م عل�ه ح��ا ����ا ألنه ل� ���د و�ع�ف اإل -

 .2العق��ات ال�ال�ة ال�ق�ي بها لل���مة

���� م� ��ق ال��ف�� غ�� العاد�ة ی���� في  أنهعلى إلك�اه ال��ني و���� تق��� تع��� ���� ل   

حق�ق مال�ة م���لة في ءا م� ل�م �ه ق�اأما ت��ی�  ح�� ال��� ال����م عل�ه الم��اعه ع�

  . �ات�ة ع� ج���ةال�ع���ات الق�ائ�ة و ال��ار�� الغ�امات و ال

م� ح�� اله�ف ال�� ���� إل�ه �ل م�ه�ا ووجه تأث��ه  ع� اإلك�اه  ���لفاإلك�اه ال��ني غ�� أن       

� مع�� لق�له ل�فعه ن�� أم ماد�ا أو مع���ا ���وس�لة ضغ� على ال 3، فإذا �ان اإلك�اه ���على ال

 ���أو فعله أو االم��اع ع�ه و�ن اخ�لف� ال�سائل ال���ع�لة، ف���ن م� آثاره ال�أث�� على إرادة ال

وتغ��� ت��فاته و�ال�الي ت�ف�ف م��ول��ه أو رفعها على اإل�الق وذل� ح�� درجة ال�أث�� واإلك�اه، 

                                                                                                                                                            
ة، ال��اء ال��ائي، ال��عة ال�ان� ، ن���ةد� قان�ن العق��ات ال��ائ��، الق�� العام، ن���ة ال����ةم�ا/ ع�� القادر ع�و 1

 .374، ص 2013 ،دار ه�مة، ال��ائ�
، ، ال��عة ال�ان�ة، دار العل� لل���ع، ب��وتته�ی� -ال��س�عة ال��ائ�ة، ال��ء ال�اني، إض�اب/ ج��� ع�� ال�ال� 2

 .737، ص ن س�ة ن��، ب�و ل��ان

ال��ه �ال�� ما أك�ه� و ح�ل اإلن�ان على أم� ���هه أو على أم� ال ی��� ��عا أو ش�عا، " اإلك�اه في اللغة مع�اه 3

، 3"ف�قال ��ه� ال��ئ ��ها و��ها و��اهة و��اه�ة "،"وال��ه �ال�� ی�ل على خالف ال���ة وال�ضا ، نف�� عل�ه

، و�قال أ��ا ��ه األم�، وال���� ��اهة ه، وت��ه� ال��ئ ت��ها إذا س���هوأك�ه� فالنا على ��ا و��ا إذا أج��ته عل�"

 ،ال��ء ال�اني، )ك�ه(م� مادة ال���اح ال����، /لف��ميا: ال��جع . ق�ح ق�احة فه� ق��حفه� م��وه و���ه على وزن 

أما في ال���عة اإلسالم�ة ف���� فقهاء اإلسالم إلى اإلك�اه م� زوا�ا م��لفة، تارة �ال����� على ��ن اإلك�اه  .729ص

فعل ی�جه م� ال���ه ف���ث في " على أنه و��ه� ذل� جل�ا م� خالل ال�ع��� ال�� ق�مه اب� عاب�ی� لإلك�اه  فعل،

وتارة �اع��اد م��لح ال�ه�ی� في تع��� ال�اساني لإلك�اه  ،"ال��ل مع�ى ���� �ه م�ف�عا إلى الفعل ال�� �ل� م�ه

ش�ح  حاش�ة رد ال���ار على ال�ر ال���ار،)/ اب� عاب�ی�(دمحم أم�� :ال��جع ."ال�عاء إلى الفعل �اإل�عاد وال�ه�ی�" �أنه

اإلمام عالء ال�ی� أب� ��� ب� م�ع�د  ،128ص  ،1979ال��عة ال�ان�ة، دار الف��،  ت���� األ��ار،ال��ء ال�ادس،

 .175ص  ،1910م��عة ال��ال�ة، م��، ب�ائع ال��ائع في ت�ت�� ال��ائع، ال��ء ال�ا�ع،ال��عة األولى،/ ال�اساني

ع�� ال�دود :ال��جع ."غ��ه ف���غي �ه رضاه أو �ف�� �ه اخ��ارهفعل �فعله ال��ء �" أنه�ه اإلك�ا �ع�ف وع�� الفقهاء، 

، 1997، ال����عات ال�امع�ة، اإلس���ر�ة ال��خل ل�راسة �ع� ال����ات في الفقه اإلسالمي، دی�ان/ ال����ي

 .128ص
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ال���ه  ال��� �ول�ة �ال�غ� م� أنو�ال����ة ال �ع�و اإلك�اه ��نه وس�لة غ�� م��وعة مانعة لل��

و�ن - ك�ا س�أتي دراس�ه- في ح�� أن اإلك�اه ال��ني ����ه االم��اع ع� ت�ف�� ما أك�ه عل�ه وت��ل الع�اء،

كان ���ل أ��ا وس�لة ضغ�، إال أنه وجهان لع�لة واح�ة ، إذ �ع��� وس�لة م��وعة لل��ف�� ال���� 

ع� على غ�ار القان�ن الف�ن�ي ��� ت�ف��ه ح�� القان�ن ال��ائ�� ون���ة لل�ع�� ع� ال��ف�� االخ��ار�، و 

  . ك�ا أنه على ع�� اإلك�اه �ق�� م��ول�ة ال��ف� ض�ه على ع�م ت�ف�� ال��امه ال�الي  ،���� ال���

، فإن اإلك�اه ال��ني ���ع في ت�ف��ه إلى ش�و� وض�ا�� قان�ن�ة م��دة م��قا، ف�ال ع� ذل�       

ق�عه دون وج�د ح�� ق�ائي ودون ت�ل�غ أو ت���ه وه�ا ما ال ن�� له أث�ا في اإلك�اه ال�� إذ ال ���� ت� 

  .  ی�� ���رة مفاجأة 

وه� ال�ق��� ال�� ت��اه ال�افع�ة  ت���� ب�� إك�اه م��وع و�ك�اه غ�� م��وع ،ه�ا ال����� ه� و  "      

فأما ال��ع األول فغ�ضه م��وع،  ، - اإلك�اه ��� واإلك�اه �غ�� ح�- ل�� ت�� ت���ة أخ�� وهي

ال��ع ال�اني فغ�ضه غ�� أما ��عا، و  ذل����ه ال��ی� على ت�ف�� ال��امه ال�الي �ع� رف�ه  و���ن ع��ما

إلك�اه ال ���ن إال إذا �ان الق�� م�ه ال�ص�ل اف م��وع و�ال�الي ت��ل ال���فات ال�اج�ة ع�ه وت�ع�م، 

ی��ق�، فإك�اه ال��� على أداء ال�� ال�� عل�ه ���ن إك�اها  إلى غ�ض غ�� م��وع، فإن اإلك�اه ال

��� أو ج��ا ش�ع�ا، وم�  مع���ا، وال ی�ث� في ال���ف ال�� ی�د� �ه ال��، و���ن اإلك�اه ه�ا إك�اها 

ص�ر ال��� ال��عي ج�� القاضي ال��ی� على ب�ع م�اعه للغ�ماء وج�� م� عل�ه ال��اج على ب�ع ماله 

 . 1"ألداء ال��اج 

  ال���عة القان�ن�ة لإلك�اه ال��ني:  �انيالف�ع ال

غ��  ،�ور�ة لل�فا� على ال��ام العامعق��ة ض في ف�ن�ا ال���عة القان�ن�ة لإلك�اه ال��نيش�ل� "       

أن ه�ه الف��ة تع�ض� ل�ق� ش�ی� مفاده أن اإلك�اه ال��ني ال�ع��ل �ه في ه�ا ال��ال م�جه ل��ا�ة 

بل إنه م��د  ،ة على ج�ا�ة أو ج��ة أو م�الفةال ���ل عق��، و م�ل�ة ال����ع ح األف�اد الم�ال

                                                   
، م��عة ب��ي ةي في ض�ء آخ� ال�����ات ال����ع�الق�ائي في م���ة اإلك�اه ال��نال�ل�ل الع�لي و / ی�سف ب��اص� 1

 .30، ص 2004ال�اخلة، ال�غ�ب، 
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��ار وس�لة اخ اإلك�اه ال��ني اس�ق� ال�ضع على اع��ارو ، ال ���� اع��ارها عق��ةوت�ف�� إك�اه وس�لة 

  .1 "رغ��ه في إخفاء أم�الهال���ة و  �ه� ن�ال��ف عو  ،�همالءة ذمة ال����م عل

ال�ل�ة ال�ي  �ال��� إلىذل� و جعل� م� ���عة اإلك�اه ال��ني م�دوجة اك ت���عات ب���ا ه�"       

، و�ذ تأم� ب��ف��ه ��� مع�ى العق��ة، فه� إذ ���ر أوال ع� جهة ال��� �ع� ج�اءا ج�ائ�ا ی�أم�ت �ه

�عاب عل�ه  إال أن ه�ا ال�أ� .ال�ل�ة القائ�ة على ال��ف�� اع��� وس�لة ت�ف�� ول�� ج�اءا في مع�اه العام

ت �ه أو ال�� ال�� ن�� في أن اإلك�اه ال��ني م��د وس�لة لل��ف�� ال غ�� مه�ا اخ�لف� ال�هة ال�ي أم� 

 ، ب��ال ع�هاوال 2"��ل�ه ح���ه إال أنه ال �ع� عق��ة� أن ت�ف��ه س��دع ال��� ال��� و رغأح�امه، و 

أنه ی���� ع�ها في أوجه ����ة  إال  ،ائ�����ك مع العق��ة في ع�ة خ��ن �ان ، وه� و وال ت�ب��ا وقائ�ا

  .ذات أه��ة و 

ا �ع��ان ع� م��أ ��نه� ف�ع�ى اش��اك العق��ة مع اإلك�اه ال��ني في ج�لة خ�ائ� ��� في       

اه ب�ني إال ب�� ت���عي ص��ح ، ال إك� و  ،� قان�نيفال ج���ة وال عقاب إال ب� ،قان�ني ودس��ر� 

ه ع� ال��ائ�ة ع� ال����ة أ� أنها ال ت�قع إال على م� تق�رت م��ول��العق��ة م�ت��ة �ال���ول�ة و 

ال����ع ع� -س��� الحقا ��ا –اإلك�اه ال��ني ب�وره إال على ال��� ال���ول وال ���� ، فعل ج�مي

ال�ي ت��لى ت�ق�عه�ا  ك�ا �����ان في ��ن ال�ل�ة الق�ائ�ة هي ،�ع� االس���اءاتس�اد ال�ی� ما ع�ا 

  .3...�ج�اءاتو  ��� ش�و�

  : أما مع�ى اخ�الفه�ا ف���� في ال�قا� ال�ه�ة ال�ال�ة 

�اه ال��ني ج�اءا أل�ة ، ب���ا ال �ع� اإلكعلى ارت�اب ج���ة، أ� أنها ج�اء العق��ة تقابلها ج���ة -

 .�ج�ار�ن�ا ه� وس�لة ضغ� و و  ،ج���ة

ال جه م� أوجه ال�ع� ، و قابل أل� و  م�ة العق��ة واج�ة الق�اء ب��امها م�ى صار ال��� غ�� -

، أو إ�قاف ال��ف�� ال����ص عل�ها س��ل التقائها إال ب��ف� س�� م� أس�اب االنق�اء أو اإلعفاء

                                                   

   1Annals du Sénat et du corps législatif,tome premier, moniteur universe Paris, France,1865. 
 .ال��جع ال�اب�، م���ة ل��ل شهادة ال�اج����، ك�اه ال��ني في القان�ن ال��ائ�� اإل 2

 .112، ص ال�اب� ، ال��جعفي م���ة اإلك�اه ال��نيال�ل�ل الع�لي والق�ائي / ی�سف ب��اص� 3
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، إذ ���� لل����م ة اإلك�اه ��املهاأما اإلك�اه ال��ني ف���لف ت�اما م� ح�� وج�ب ق�اء م�

 .1عل�ه أن ی��ل� م� ت�ف�� ال��� م�ى أد� م�لغ ال�ی� 

أما ال��ة و�ق�رها القاضي ح�� خ��رة ال�ضع ، ،� أق�ىى وحة العق��ة ب�� ح� أدنت��د م� -

 .اإلك�اه ال��ني ف���� القاضي ���ها األق�ى 

�ن ق���ة و  ةم�ة اإلك�اه ال��ني م� ، في ح�� أنةق� ت�ل� العق��ة ح��ة ال����م عل�ه ل��� ال��ا -

 .ح�دت ���ها األق�ى

 . ���ف�� ال���ه ب�ن�ا م� ال���ة إال �ع� االنق�اءب���ا ال ق� ت��ع العق��ة للعف�، -

ال����ة األورو��ة ل�ق�ق اإلن�ان لل���عة القان�ن�ة لإلك�اه ال��ني م� خالل ق� تع�ض� و "

 وص�ح ،ه ال��ني ی�ت�� �ال�ادة ال��ائ�ةال�� ق�� ف�ه �أن اإلك�ا  08/08/1995ق�ارها ال�ادر ب�ار�خ 

�ف�ي �ه�ف إلى ردع ال����م عل�ه و ي و ج�ائ ئيعل�ه في ح�� ق�ا نه ی��عق��ة �ال�ا أ���ل �أنه 

تع�ض لل�ق� م� ��ف ال�ف�ض�ة األورو��ة ل�ق�ق اإلن�ان على الق�ار  ن ه�اأغ�� ،إلى سل� ح���ه

م� االتفاق�ة األورو��ة ل��ا�ة حق�ق اإلن�ان ال�ي ت��ع ال��� على  07/01أنه ���ل خ�قا لل�ادة سأسا

� القان�ن ال�اخلي أو ال�ولي، ج���ة في ن� ���ل �ا�ه فعل ل� ��� وق� ارت�ا�هأ� ش�� م� أجل ارت

  .2 "ال ال��� عل�ه �عق��ة أش� م� تل� ال�ق�رة وق� ارت�ابها و 

���أ ع�م لخ�ق نه أتف�� ���ا أ ن�قاداتالع�ی� م� االال���عة العقاب�ة لإلك�اه ال��ني ثارت أ ك�ا"

ال���عة  اس��ع�لى ال��خل فالف�ن�ي إدفع� �الق�اء و  الفعل، ج�از معاق�ة ال��� م�ت�� على نف�

ال��ی� ال����م عل�ه س�ئ مع���ا إ�اه وس�لة لل����ل ت��� به�ف ال�غل� على تع��  ك�اه لإلالعقاب�ة 

ج�هاد وح�ت م���ة ال�ق� الف�ن��ة االو "،3"ه� ���لف ع� العق��ة ال�ام�ة إلى ح�ا�ة ال��ام العامال��ة و 

��س� م�قفها ه�ا في م���عة ق�ارات م� ب��ها ف " ،4"نف� وصف العق��ة على اإلك�اه ال��نيالق�ائي و 

                                                   
 .247القان�ن ال�ضعي، ال��جع ال�اب�، ص �ام اإلك�اه في الفقه اإلسالمي و أح/ ع��ى دمحم ال��اجي  1

2 Cren Rozenn / Poursuites et sanctions en droit pénal douanier, Thèse de doctorat en droit 

privé spécialité droit  pénal ,Université Panthéon-Assas, école doctorale de Droit privé, 

2011, p 328. 
3 Cren Rozenn/ Poursuites et sanctions en droit pénal douanier, op cit , p 327. 
4 Cass  Crim, Le25 /07/1991, Bull crim n°307; « La contrainte par corps n'est pas une peine 

mais une voie d'exécution, attachée de plein droit aux condamnations pécuniaires = 
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إ��ال ق�ار م���ة االس���اف ال�� لى إال�امي ق�ارها ال�ادر ���اس�ة ال��� في ال�ع� ال��ف�ع أمامها 

ال�� ص�ر على أساس أن اإلصالح ال����عي  ،أشه� إلى س���� 4ق�ى ب�فع م�ة اإلك�اه ال��ني م� 

م�ة ال��� في االس���اف �ان ق� رفع ص�ور ال��� ع� م���ة أول درجة و  خالل ال��ة ال�ي تف�ل ب��

ه� ما و  ف�ن� ف�ن�ي، ���500.000م بها م�ة اإلك�اه ال��ني إلى س���� إذا ت�اوزت ق��ة الغ�امة ال�

مام م���ة ال�ق� على ، األم� ال�� دفع �ال����م عل�ه إلى رفع �ع�ه أ��ق�ه م���ة االس���اف

غ�� أن الغ�فة ال��ائ�ة  ،��أ ع�م رجع�ة القان�ن ال��ائي�ل اخ�قق�ار م���ة االس���اف ���ل  أنأساس 

ك�اه ال��ني ���قة أن اإل� وق��ل����ة ال�ق� الف�ن��ة رف�� ق��ل ال�ع� ال��س� على ه�ا ال�جه 

األح�ام ل��علقة ب��ف�� العق��ات و ائ�ة ��ل� اأن الق�ان�� اإلج� و  ف�� عق��ة ول�� عق��ة ��� ذاتها،ت�

  . 1"ة أمام الق�اء ع�� ب�ء س��انها ت��ع لل����� الف�ر� على ال�االت القائ�

، ال�ول ال��قعة عل�ها م� ��ف����� أح�ام ال����ة األورو��ة ب االل��امواج� على ال�غ� م� و 

ات ال����ة األورو��ة ل�� لها تأث�� ص�ح� �أن ق�ار و  ،� اس���ت على م�قفهاإال أن م���ة ال�ق

سارت على نهج م���ة ال�ق� أغل� جهات الق�اء و  على ص�ة ق�ارات الق�اء الف�ن�ي،م�اش� 

أك�ت الغ�فة ال��ائ�ة ل����ة و  .�اه ال��ني وس�لة ل��ف�� عق��ة ول�� عق��ةفاع���ت اإلك ،الف�ن��ة

�� العق��ة ����ز ال�ل� ب��ه و  ال ه���ت� ع� ذل� أنو  ،ك�اه ال��ني ل�� عق��ة ثان��ةال�ق� م�ارا أن اإل

نالح� ه�ا أن الق�اء و  .�2ن �ان اإلك�اه ���ل ���قة ت�ف�� ذات �ا�ع عقابي ال�ال�ة لل���ة ح�ى و 

ل��� إلى اله�ف ال�� الف�ن�ي خفف م� م�قفه إذ أق� �أن اإلك�اه ال��ني ���ل إلى ال�ا�ع العقابي �ا

م� ال��ف�� ال����ص عل�ه ���م عل�ه �اإلك�اه ال��ني لى ع�م اس�فادة ال�مع إص�اره ع ���� إل�ه،

  . 3م� قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة ال��علقة ب��ف�� العق��ات721/1و�721ال��اد

ت�اما ع� ال��ق م��د وس�لة إج�ار ت��لف ه�  بل ،عق��ةل�� فاإلك�اه ال��ني في اع�قاد� و 

�� ال�� �ان� ت���ه ال����عات الق���ة ل�ائ� على ج�� م�ی�ه، ك�ا ت��لف ع� ال ،ال�����ة الق���ة

                                                                                                                                                            

=prononcées par les juridictions répressives, dont la durée doit être fixée d'après la loi en 

vigueur lors de la condamnation ». 
1 Cass Crim, Le 26 /06/ 1989, Bull crim n° 271, 1989. 
2 Cass Crim, Le26 /02/ 1996, Bull crim n° 100, 1996. 
3 Cass Crim, le 29 /01/ 2003, Bull crim n° 20, 2003. 
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فال��� ���� ال�ی�  .وه� ال�� ال�ح�� ال�� ���� أن ���ن م�ل االن�قادات ال��جهة لإلك�اه ال��ني

ها لل�فاء ����إلج�اره على إ�هار أم�اله ال�ي ��ف�ها وت،ش�ة ض� ال��ی� إلث�ات إع�ارهوس�لة غ�� م�ا

 ،و�ال�الي ال ���� اع��ار اإلك�اه ال��ني عق��ة ،م االل��ام �ال�فاء ال �ع� ج���ةك�ا أن ع� .�ال��اماته 

  .و�ن�ا ح�� إج�ائي وفي ه�ا ���لف ع� ال��� ال��ائي

  األساس ال�ولي لإلك�اه ال��ني  :ال��ل� ال�اني 

رغ� خ��ص��ه ل��ه  ،األن��ة القان�ن�ة على اخ�الفها غل�أاإلك�اه ال��ني ن�ام داخلي خاص �

بل �ع� خ�قا ل�ل� الق�ة �ل  ق�تها ،م� ق���ها و  إذ ����� أساسه ،ع� �ق�ة دول�ة تعل� تل� الق�ان��فإنه م�

  . ت� ال��ق�ع عل�ها نإقاع�ة قان�ن�ة داخل�ة ت��اوز ما ت��سه ه�ه األخ��ة ما 

�ان ال�ي ت���ها ����ل األساس ال�ولي لإلك�اه ال��ني في تل� ال�ثائ� ال��علقة ��ق�ق اإلنو 

 ال����عة ال�ول�ة ونادت ���ورة اح��ام ح� اإلن�ان في ع�م ح��ه لع��ه ع� ت�ف�� ال��ام مالي

�ق ل�ل� سأت� .ومعاه�ات دول�ة مع��ة العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان ،أه� تل� ال�ثائ� اإلعالن تعاق��، و 

 ،إلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�انلأخ�� الف�ع األول م� خالل ف�ع�� ، ألساس ال�ولي لإلك�اه ال��نيل

  .ل�عاه�ات ال�ول�ةث� أن�قل للف�ع ال�اني ال�� خ���ه ل

  1اإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان : لوالف�ع األ 

ت���� �أنها واح�ة في أ� م�ان في ال�ع��رة، فهي اإلن�ان حق�ق أصل�ة في ���ع�ها و حق�ق "

�تاحة و "، 2"ح�ای�هاش��لها ���� ��� اح��امها و ها و ت���� ب�ح�تو  ل��� ول��ة ن�ام قان�ني مع�� ،

  .         3 "الف�صة الزدهار ش���ة �ل ف�د في ال����ع اس��ادا إلى ��ام�ه اإلن�ان�ة

                                                   
 .1948د����� م� العام  10في اإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان  ال�ادر  1

 .05ص  ،2007،القاه�ة،  ح�� القان�ن �ق�ق اإلن�ان ب�� س�ادة ال�ل�ة و ال��ع�ة ال�ول�ة ل/دمحم فه�� درو�� 2

دار ال�امعة ال��ی�ة ، �ق اإلن�ان ب�� ال����ع وال�����حق/ إب�اه��،ع��� ع�لي، �ارق إب�اه�� ال�س�قي بهاء ال�ی� 3

 .35، ص 2008، ، األزار��ة، م��
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ي الع�� ال��ی� م� خالل ال���ص وال��اث�� ق� �ه�ت أولى ب�ادر ح�ا�ة حق�ق اإلن�ان فو 

صاح��ها أص�ات تعال� س��ها على واقعها،�ب و قل���ة ال�ي أف�زها ف�� ال�عاإلواإلعالنات ال�ول�ة و 

� حق�قه ،حقه في ال��اة وفي ال��ال م� أجل وضع ت����ات ت�فل لإلن�ان ال�� األق�ى ملل��ال�ة و 

ن االس�قالل األم���ي س�ة ،إعال1205إلى جان� ال�اج�اكارتا ل��ة -تأتي في مق�م�ها ،ال��اواة ال���ة و 

ن��ص ����ة ی�ع�ر و  1945، م��اق ع��ة األم� ل��ة 1789إعالن ال��رة الف�ن��ة س�ة ،1776

أه�ها اإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان، ح�� �ان� ال��ا�ة ال�ول�ة ل�ق�ق اإلن�ان م�ل اه��ام  -ذ��ها

  . 1ت��� ص�احة ما ی�ل على ذل� ال��م�� إص�ار م��اق األم� ال����ة 

ذ��ها اح ماه�ة ال�ق�ق األساس�ة ال�ي ورد اه��� األم� ال����ة �إع�اد وث�قة ته�ف إلى إ�� "

في 10/12/1948في  ���ور اإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان ذل� ��ق�ف في م��اق األم� ال����ة،

 هاس�ق�ار و  وح��اته إلن�انلب�ضع إعالن ال�ق�ق األساس�ة  ف�ن�ا،ح�� ق�م اق��اح� "د� شای�"ق��

ال�ل�  اس���ابو ت�اس� ووح�ة أس�ة ال����ع ال�ولي ي �ال��� ل�ا له�ه ال�ق�ق م� دور ف" 2"و��ام�ه

4"� في ال�المة ال����ةوال� على ال���ة على ف��ة ال�اساإلعالن  ك�أو "،3"ف�هالع�ل و 
 .  

  ال�عاه�ات ال�ول�ة: الف�ع ال�اني

 وت��ی�) أوال(��� اإلك�اه ال��ني أص�له في ال�عاه�ات ال�ول�ة س��� دراس�ها م� خالل تع��فها      

اآلثار القان�ن�ة ال���ت�ة على ال���ی� على ذ��  ث�) ثان�ا(ال�عاه�ات ال�ول�ة ذات ال�لة �اإلك�اه ال��ني

  ).ثال�ا( ال�عاه�ة

                                                   
ال��اد� ة و دراسة مقارنة في ض�ء أح�ام ال���عة اإلسالم� ال��ا�ة ال��ائ�ة ل�ق�ق اإلن�ان،/ خ��� أح�� ال��اش 1

 .755، ص 2002ال��اث�� ال�ول�ة  ،ال�س��ر�ة و 

ان�ن�ة اإلن�ان�ة في زم� ال�ل� القان�ن ال�ولي ل�ق�ق اإلن�ان، دراسة قان�ن�ة ت�ل�ل�ة للق�اع� الق/ م�ى م���د م��في 2

 .17ص  ، القاه�ة ،1989ال��ب ،و 

 .71-70، ال��جع ال�اب�، ص ني�ة اإلك�اه ال��الق�ائي في م��ال�ل�ل الع�لي و / �اص� ی�سف ب� 3

ی�ل� ج��ع ال�اس أح�ارا م��او�� في ال��امة ": أنهاإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان على  م� 01ن�� ال�ادة  4

: م�ه على ما یلي 02، ون�� ال�ادة "وال�ق�ق وق� وه��ا عقال وض���ا، وعل�ه� أن �عامل �ع�ه� �ع�ا ب�وح اإلخاء

م� نف�  اإلعالن على  03، ون�� ال�ادة "في ه�ا اإلعالن فة ال�ق�ق وال���ات ال�اردةل�ل إن�ان ح� ال���ع ��ا"

 ".      ل�ل ف�د ال�� في ال��اة وال���ة وسالمة ش��ه" :أنه
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        تع��� ال�عاه�ة :الأو   

 .1"ل��انرعا�ة ال��مة واال�فا� و ال�فاء و  �ع�يه� لغة لف� م��� م� العه� و ال�عاه�ة "        

��ال ع�ف�ه �ه واألم� ��ا  عه�تهو  ، 2ه� إح�اث العه� ��ا عه�تهال�عاه� واح� و و  وال�عاه�ة واإلع�هاد

 .4، أو ج�اع���اتفاق م���ب ب�� اث��� ك�ا تع�ي ،3ق���ه� أ� ��ا ع�ف� و " عه�ت"

ال�ي و  1969 �مای 23ال��عق�ة على م���� األم� ال����ة ب�ار�خ  "ف���ا"ق� ع�ف� اتفاق�ة و 

  .5م���ب ب�� ال�ول اتفاق دوليأنها �ال�عاه�ة ال�ول�ة 1980ی�ای�  �27 ح�� ال��ف�� في دخل

ل�عاه�ة ال�ول�ة �أنها اتفاقات دول�ة ت�عق� ب�� ال�ول في ص�غة م����ة ل ���� تق��� تع���و 

 .ض�� الق�اع� ال����ة لهابه�ف ت�ت�� عالقة دول�ة و  مل�مة ل���ع األ��اف، وف� إج�اءات ش�ل�ة

�ة حال�ا األداة ال���ع�ة في العالقات ال�ول�ة، وزادت ه�ه األه��ة ح�ی�ا أص��� ال�عاهولق� "

فل� تع� ال�عاه�ات  "، 6"ن���ة ل��وف ال��رت�� ال��اع�ة وال����ل�ج�ة ال�ي ��� بها ال����ع ال�ولي

بل تع�ت ه�ه "، 7"على تل� ال�ي ت�عل� �ال��وب ورس� ال��ود وال�لح –ك�ا �ان� في ال�اضي-تق���

                                                   
، م���ة ل��ل شهادة اه�ات ال�ول�ة في الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنةتغ�� ال��وف وأث�ه في ال�ع/ أ��� دمحم ال��ا�ات 1

 . 15، ص2008في الفقه وأص�له، ال�امعة األردن�ة،  ال����راه 

 1300، ب��وت ولى، دار صادر، ال��عة األل�ان الع�ب /، أب� الف�ل ج�ال ال�ی� دمحم ب� م��ماب� م��ر اإلف��قي 2

 .313ه، ص 

 .2/435، ال��جع ال�اب�ال���اح ال����،  /الف��مي  3

 .640، ص1965، م�� ،عة ال�ان�ة، دار ال�ع�ةال�ع�� ال�س��، ال��/ م��فى اب�اه�� وآخ�ون  4

أ� اتفاق ،"Traité"تع�ي �ل�ة معاه�ة " :ما یليعلى  23/06/1969اتفاق�ة ف���ا ال��عق�ة في م� 02ال�ادة ن��  5

دولي، �عق� ��ا�ة ب�� دول��� أو أك�� و���ع للقان�ن ال�ولي، س�اء ت� في وث�قة واح�ة أو أك�� وأ�ا �ان� ال����ة ال�ي 

 ."عل�ه� ت�ل

ال��عة األولى، دار  القان�ن ال�ولي،م�ة ت�ف��ها في الفقه اإلسالمي و إل�ا:ال�عاه�ات ال�ول�ة /ص�اح ل��ف ال����لي 6

 .31، ص2011، �غ�اد، دجلة، ع�ان

ص ، 2010، دار ال�امعة ال��ی�ة، اإلس���ر�ة ،�ات ال�ول�ة أمام القاضي ال��ائيال�عاه/ علي ع�� القادر القه�جي 7

05. 
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ود ل���ن ال�الذ ال�� یل�أ إل�ه ل�ع�فة أه� ما �ع��� اإلن�ان م� حق�ق ارت�� ت��رها ب���ر ه�ه ال��

آل�ات الع�ل ال�ولي، وال�ي م��� في األخ�� م� ت�ق�� ال��ازن وحق�ق الف�د في ال��امة اإلن�ان�ة وح� 

    .1"ال����ع في ح�ا�ة ال��ام العام

  �ني  االتفاق�ات ذات ال�لة �اإلك�اه ال�: ثان�ا

  االتفاق�ة األورو��ة ل�ق�ق اإلن�ان وال���ات األساس�ة)أ

أل�ق� �����عة ، و 04/11/1950م�ل� أورو�ا في روما في  على م���� وقع� ه�ه االتفاق�ة        

 م�ه ال��� ���� ال�ی�ق� م�ع ال��وت���ل ال�ا�ع ال�ل�� �اإلتفاق�ة في ال�ادة األولى و  .ب�وت���الت

«Interdiction de l’emprisonnement pour dette  »  ف�� على ع�م ج�از سل� ح��ة أ� إن�ان

  .ل���د ع�م ق�رته على ت�ف�� ال��ام تعاق�� 

  ال��اس�ة    ل�ق�ق ال��ن�ة و العه� ال�ولي ل)ب

�ان وال نه إبل  اإلل�ام القان�نياإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان م��د ت�ص�ة تف�ق� ل�فة ال �ع�       

ل��ة حق�ق اإلن�ان وج�ت نف�ها أمام ض�ورة وضع ص�غة ح�ی�ة  نأغ�� ��ا�ة ال�ق�مة، ی�ال �

، ت��اول ال��اد� ال����ة في اإلعالن العال�ي �ال��� إلى أه���ها، ال�ول�ةومالئ�ة مع��ة ع� ال��ع�ة 

ال�ي وت���� أح�اما ل�ع��� اح��ام حق�ق اإلن�ان، ��ا ت��د تف��ال ال�ق�ق وال���ات األساس�ة 

ت��ر في ش�ل معاه�ات دول�ة وت��ل ن�عا م� اإلل�ام واإلش�اف  ،وردت إج�اال في ال��اث�� ال�ا�قة

، ف���� ع� �ل ه�ه ال�ه�د م�الد وثائ�  أ�لق� عل�ها ت���ة ل�قا�ة على ال�ول ال��ادقة عل�هاوا

 ��ال��علق ��ال��وت���لإلى جان� " العه� ال�ولي ال�اص �ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة" ی���رها ،)عه�د(

، ف���ور ه�ی� اإلعالن�� ،"العه� ال�ولي ال�اص �ال�ق�ق االق��اد�ة واالج��اع�ة وال�قاف�ة" ،و��ا�2ه

إذ ����د ،ال�ولي�ق االج��اع�ة ال�ا�ع القان�ني و ال�ق��ن�ة وال��اس�ة واالق��اد�ة و اك���� ال�ق�ق ال

                                                   
، ل��ل شهادة ال�اج���� في ال�ق�ق  م���ة ،دور الق�اء ال��ائي ال�ولي في ح�ا�ة حق�ق اإلن�ان/م��ارخ�ا�ي  1

 .56، ص 2011،�ل�د مع���، ت��� وزو، ال��ائ�جامعة م ،�ولي العامت��� القان�ن ال

 ف�ادن تق��� ش�او� م� ق�ل األأ��ة  العه� ال�ولي لل�ق�ق ال��ن�ة وال��اس��ول ال�ل�� االخ��ار� األال��وت���ل  2

 .إلغاء عق��ة اإلع�امه�ف الع�ل على ب االخ��ار� ال�انيال��وت���ل و 
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، خاصة ال�ق�ق ال��ن�ة �ك مع����ل صاح�ها نهج سلإق�ار اإلعالن العال�ي ل�ق�ق اإلن�ان ال�ي ت

، أص�ح العه� ال�ولي ال�اص �ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة م� 1)ال��ل األول ل�ق�ق اإلن�ان(ال��اس�ة و 

أه� ال�ثائ� ال�ول�ة ال�ع��ة ب����� حق�ق اإلن�ان على م���� العال�، وه� ���ا�ة معاه�ة م�ع�دة 

 �23 حّ�� ال��ف�� في ، ودخل1966د�����  16لعامة لألم� ال����ة في األ��اف اع���تها ال��ع�ة ا

   .�هال��ام ال�ول األ��اف ال��قعة علوت��لى ل��ة حق�ق اإلن�ان م�ا�عة العه� وال�أك� م�  ،1976مارس 

��وع�ة و���� الق�ل أن العه� ال�ولي ال�اص �ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة ���ل أساس ع�م م"       

، واالت�اه ال�اف� ��� الس���ار إع�اله �آل�ة ردع�ة في ت�ف�� االل��امات ال�عاق��ة، إلك�اه ال��نين�ام ا

فإذا �ان� مع�� ال����عات الق���ة ق� أق�ت ه�ا  ،م� العه� ادة ال�اد�ة ع��وفقا ل�ا ن�� عل�ه ال�

ی�اه م�اس�ا م� عق��ات ال��ع م� اإلك�اه، وجعل� م�ه وس�لة في ی� ال�ائ� الق��اء حقه ع� ���� ما 

اإلك�اه ال��ني م�ل خالف في  م�ال، و�ذا �ان ال��ی� في ش��ه ال��امعلى ج�� م�ی�ه ان�القا م� 

تع� ال����ع ال��ی� ب�� م��� ومعارض ل����قه، إال أن االتفاق�ة ال�ول�ة لل�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة 

و��ام�ه ، وذل� م� خالل ال����� ص�احة  ن�ان في ح���هح� اإلاألساس القان�ني ال�ائ� في م�ال 

وه� ما أق�ه ، 2" )ال ���ز س�� إن�ان ل���د ع��ه ع� ال�فاء �ال��ام تعاق��(على أنهم�ه  �11ال�ادة 

وم�ها دورته ال�ام�ة  ،�ة األم� ال����ة في أغل� دوراتهال��ل� االق��اد� واالج��اعي ال�ا�ع ل���

ال�ع�ی� ق�ا�ا  - ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة ح�ل  05/03/2002 وال����� ال��عق�ة �ال����� ب�ار�خ

إذ أوصى ال���مات وأك� على ض�ورة ات�اذ اإلج�اءات الالزمة إللغاء األح�ام  - وال��� ال�ع�في

   .القان�ن�ة ال�ي ت��ح ���� ال��ی� ال�ع�� ح�� ال��ة ب�ی�ن م�ن�ة

  ل�عاه�ةاآلثار القان�ن�ة ال���ت�ة على ال���ی� على ا:ثال�ا

االل��ام في ج�لة آثار قان�ن�ة ی�ل�� مع��ها  3ال�ول�ة ال���ی� على ال�عاه�ةی��ت� على        

على ال�غ� م� وج�د �ع�  2م��أ س�� ال�عاه�ة على ال�س��رو  ،1ال ال�عاه�ة في القان�ن ال���ي�إدخ

                                                   
 .167ص حق�ق اإلن�ان ب�� ال����ع وال�����، ال��جع ال�اب�،/ ��بهاء ال�ی� اب�اه 1
 .58ص ، ال��جع ال�اب�،ال�ل�ل الع�لي والق�ائي في م���ة اإلك�اه ال��ني /ی�سف ب� �اص� 2

ق��ل االل��ام بها رس��ا م� ال�ل�ة ال�ي ت�ل� عق� ال�عاه�ات ع� ال�ولة،  "�ق�� �ال���ی� على ال�عاه�ة ال�ول�ة  3

 =وه� إج�اء ج�ه�� ب�ونه ال ت�ق�� ال�ولة أساسا �ال�عاه�ة ال�ي وقعها م��لها بل وت�ق� ال�عاه�ة ذاتها إذا �ان� ب��
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إذا اس���ل� ال�عاه�ة ال�ول�ة ف"، ال�عاه�ة االل��ام ب�����إلى جان�  ،3االت�اهات ال�عاك�ة له�ا ال���أ

ج��ع ش�و�ها وم�احل ت����ها، فإنها تعامل ب�ات ال�عاملة ال�ي تعامل بها ق�اع� ه�ا ال��ام ف���� في 

م�اجهة ج��ع األف�اد وأجه�ة ال�ولة ال�ع��ة، وتل��م ال��اك� ال����ة ب����� أح�امها تلقائ�ا دون أن 

 ، م�ا4"ل����� ال�� تل��م ف�ه ب����� أح�ام القان�ن ال�اخليعلى نف� ا ای���� ال���م ب�ل� أمامه

� ش�� أح��  ال�ي ت��ع ال�ولي لل�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ةم� العه� 11ن�ال ح�� ال�ادةإ����عي 

ه� وج��ع ن��ص  �ع� أن أض�ى –و��د� ت���� ه�ا ال���أ"،تعاق��ال�فاء �ال��ام  ع�م ق�رته علىل

                                                                                                                                                            

م�س�عة / ع�� الف�اح م�اد : ال��جع."واش��� ل�فاذها ع�د مع�� م� ال����قاتدول��� فق� أو �ان� ب�� ع�ة دول =

 .1188حق�ق اإلن�ان، ص 

ال�ول ال��قعة على ه�ه �ع� م��أ إدخال االتفاق�ات ال��علقة ��ق�ق اإلن�ان في القان�ن ال�اخلي ال��اما �قع على  1

و��جع س�� ذل�  ، و�ن�ا ه� أساسي �ال���ة له�ه ال�ادة،�انإلى تل� ال��علقة ��ق�ق اإلن ال ی���ف فق�ه� و  ،االتفاق�ة

و�ال�الي إدراجها  ،ت���قها في القان�ن ال�اخلي إلى أن ال�أث�� الفعلي لل���ص ال��علقة ��ق�ق اإلن�ان ی��قف على

 :. voirم��قا في ال��ام القان�ني لل�ول ال��عاق�ة مع ح���ها في اخ��ار ال�سائل ال��اس�ة ل�ل�

Claudia Sciotti–Lam/ L’Applicabilité des traités internationaux relatifs aux Droit de 

l’homme en droit  interne, Revue international de droit comparé, n°3,2006, Bruxelle.  
ت�� على أن بل أن دسات�� ال�ول  �ع��� ال����ع ال�ولي أساس ال����ع ال�اخلي في م��ان حق�ق اإلن�ان، " 2

م� دس��ر  55ال���ی� على االتفاق�ة ��عل م� ن�ها أعلى درجة م� م�ت�ة ال����ع ال�اخلي وه� ما تق�ي �ه ال�ادة 

ال�� ��عل م� ن� االتفاق�ة ال��ادق عل�ها في م�ت�ة أعلى م� م�ت�ة الق�ان�� العاد�ة ���ل ��عل  ،1958ف�ن�ا 

ق�ق ح�ا�ة ح/ ���او� ن�رة: ال��جع. �ا�لة مع م�اعاة م��أ ال�عاملة �ال��لالق�ان�� ال�اخل�ة ال��عارضة معها ن��صا 

كل�ة  العالقات ال�ول�ة ،ادة ماج���� في القان�ن ال�ولي و القان�ن ال�اخلي، م���ة ل��ل شهاإلن�ان في القان�ن ال�ولي و 

 .40، ص 2001ال�ق�ق، ب� ع���ن، جامعة ال��ائ�،

، رم� س�ادتها وال�� ���� نه ����� على أح�ام دس��ر ال�ولةلي �عل� على االتفاق�ة أله�اك م� ی�� �أن القان�ن ال�اخ3

فه� �عالج م�ض�عات ذات ���عة خاصة ت��لف ع� ال��ض�عات ال�ي تعال�ها �ق�ة " ب�وره ع� القان�ن ال�اخلي

، أعلى م� الق�ان�� العاد�ة ب�رجة ، و�ق��ي م�ه ذل� أن ���ن �ه ال��ض�عات �أه��ة خاصة وعال�ةالق�ان��، وت��از ه

القان�ن ال�ولي  /سل�ان رش�� ال���ار� : ال��جع."ال�ها م� ح�� األه��ة وال���رة وه�ا لعل� ال��ض�عات ال�ي �ع

 .24، ص 2004كل�ة القان�ن، جامعة ال��صل، راه،ل�ق�ق اإلن�ان ودسات�� ال�ول رسالة مق�مة ل��ل شهادة ال���� 

 .65ص  ،م القاضي ال��ائي، ال��جع ال�اب�ال�عاه�ات ال�ول�ة أما/ علي ع�� القادر القه�جي 4
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إلى اس��عاد �ل عق��ة سال�ة لل���ة م� ال��ائ� ال�ي ی���ل –� ال��ام القان�نيج�ءا م االتفاق�ة األخ�� 

  . 1"ن��ذجها القان�ني في ع�م الق�رة على ال�فاء �ال��ام تعاق�� فق�

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

                                                   
 .38،39ص  ،نف�هال�عاه�ات ال�ول�ة أمام القاضي ال��ائي، ال��جع / علي ع�� القادر القه�جي 1
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 ال�اب األول

  م�ال ت���� اإلك�اه ال��ني

ألنه ال���ر فقه�ا حادا  الج�غا�ة ال��م �لى م�� �ه�ره و ت���� اإلك�اه ال��ني  م�الأف�ز        

ما د و � العقال��ای� ال�ق�� و ه� ق���ا ن��ء اإلك�اه ال��ني ف��� . ي في دائ�ة ت���� ه�ه ال�ادةاألساس

اإلك�اه اإلج�ار و ف��ها ع� ���� ال�غ� و ی��ت� ع�ه م� ال��امات مال�ة رأت ال�ع�ب األولى ض�ورة ت�

م�ع أساسا به�ف ح�ا�ة م�ل�ة ال�ائ� و ج� اإلك�اه ال��ني ح�� و " ،ال�� ت�لى في ص�رة اإلك�اه ال��ني

ت�ف�� ذات �ا�ع على ذل� ���� الق�ل �أن األصل في اإلك�اه ال��ني أنه وس�لة و . 1"ال��ی� م� اله�وب

ت�ت�ها ما ن�� ع�ه م� ت��الت م���ع�ة وت�ا�� في العالقات و �فعل ت�اث� ال����ة و غ�� أنه و . م�ني

ا�ة ف�ان ل�اما أن ت��خل ال�ولة أ��ا ل�� ،ال�ولة واألف�ادام واإلض�ار ���الح ج� أضف� إلى ش��ع اإل

ذل� م� أجل ��� سل�انها ع� ، و ومع���اأ� ج���ة م�� ��انه ماد�ا ���ر م�ال �ق حقها و �قحق

 الم��اعه ل�ولة،ألش�اص آخ��� غ�� ا���م عل�ه ب�فع م���قات لل�ولة و ���� إج�ار �ل ش�� م

�ل ال�ی�ن على ذل� لع� اإلك�اه ال��ني دوره في ت��ع� ���� اإلك�اه ال��ني، و  ذل�ع� أدائها و 

ل ع� ���� ت���" ،األح�ام ال�ال�ة ال���ت�ة ع� ح�� ج�ائيو  ال�عاق��ة وغ�� ال�عاق��ة ال��ن�ة وال��ار�ة،

  .2 "تع���ات إلى عق��ات ج���ة  ه�ه األح�ام م� عق��ات مال�ة و 

نادت أول ما نادت �ه ض�ورة ح�ا�ة اإلن�ان بلغ� حق�ق اإلن�ان ذروتها و  ،في م�حلة أخ�� و         

ي عق�ده ال��ار�ة ت�ف�� ما ال��م �ه ف لىم� �ل تع�ف في تق��� ح���ه أو سل�ه إ�اها ���� ع�م ق�رته ع

اق�ة التفاو ال��اس�ة ا العه� ال�ولي لل�ق�ق ال��ن�ة و �ع� ه�ا ال�ق��� أح� أه� ال��اد� ال�ي أس�هو  ،ال��ن�ةو 

أث� م�ال ت���قه في جان�ه فانع�� ذل� م�اش�ة على اإلك�اه ال��ني ال�� ت، �ق اإلن�اناألورو��ة ل�ق

�ة ، ل�ق��� �ع� ه�ا ال�ار�خ على ت���ل ال��الغ ال�ال�ة ال����م بها م� ��ف الق�اء ���اسال��ني

� إج�ار م� واج� ت�ف��ه ��عا ق�ل أ���ل ال��اما مال�ا �قع على ال��لف �ه فائ�ة � ن��ه في ال��ائل ال�

                                                   

 1 Nadine Levratto/ Abolition de la contrainte par corps et évolution du capitalisme au 19ème 

siècle , Economie et Institutions , n°10 et 11– 1er et 2 /09/ 2007 , p 229. 

  2 René Demogue /de la réparation civile des délits (étude de droit et de législation) , Librairie 

nouvelle de droit et de jurisprudence ,Arthur Rousseau, Paris,1898, p20. 
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إذ ت��ل ه�فه إلى خ�مة "أص�ح لإلك�اه ال��ني جان� هام في القان�ن ال��ائي و . العامةال�ل�ات 

ه�ا ال���ل رضاء �اقي ، ف�ال 1"ال��الح ال�اصة لألش�اص ال�ائ���ال�الح العام أك�� م� خ�مة 

م��ار  �ع�، و �ها ال�اخل�ةل��اد� ض�� ق�ان��ال�� هي األخ�� سل�ات دولها ب���ي ه�ه ا، و ال�ع�ب

�ات م�ال ت���� اإلك�اه ال��ني في ت���عات غال��ة  ،معارض��� م��� و ، و ال��ر���ل م� ال�راسات و 

  .وس�لة ت�ف�� ذات �ا�ع ج�ائي أص�ح اإلك�اه ال��نيو ال�ول ض�قا ال ��ع إال ل��ف�� االل��امات ال��ائ�ة  

، ف����و جل�ا اتفاق أغل� األن��ة القان�ن�ة ال��م ال��ائياالل��ام  في م�ض�ع ال��ض�ذا أردنا و 

رد األش�اء الق�ائ�ة وال�ع���ات ال��ن�ة و  ال��ار��إلك�اه ال��ني ل��ف�� الغ�امات و على ت���� ا

، فق� ل�أ � ی��قف ال�غ��� ع�� ه�ا ال��لو  ،�ة أو دع�� م�ن�ة تا�عة لهاال�ق�ي بها في دع�� ع��م

تع�یل ع��� في ن�ام اإلك�اه ال��ني ات�ه ف�ه ات�اها م�ف�دا ض�� م� ج�اء إالف�ن�ي م�خ�ا إلى ال����ع 

وال��ار�� خالله ح�ى ال��ال ال��ائي ال�� �ان مع��ال �ه في ف�ن�ا إلى ح� ح��ه في الغ�امة 

  .جان� ب�ل ال��ادرة في ن�اق م��ودإلى   لق�اء الع���� �ا ال�اصة الق�ائ�ة

ه� ، و اص ال�اضع�� له ���� القان�ن ���� اإلك�اه ال��ني أ��ا م� خالل األش�ی���د م�ال ت

ق� ی���� ت�� و  ،و ع����اأس�اء �ان م�ا��ا عاد�ا  ، معاق�ا عل�ه ���ج� القان�ن كل م� ارت�� فعال

، ل�ل� سأحاول م� خالل ه�ه ال�راسة ال��ف ع� ال���ام�، ال���� و فاعل، الفاعل األصليلف� ال

  .  إخ�اعه� لإلك�اه ال��نيال�ی� ���ز  األش�اص 

غ�� أن تأث�� اإلك�اه ال��ني ع�� ال�ع�ب األولى �ان ��ل ح�ى إلى أف�اد عائلة ال����م عل�ه 

إع�اال ل���أ ال��ام� األس�� أو العائلي ال�� �ان �ق�ي  ب��اوز اإلك�اه ال��ني ال��� ال�� �قع 

                                                   

   1 Nadine Levratto/Abolition de la contrainte par corps et évolution du capitalisme au 19ème 

siècle, op cit, p226. 
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ث� ألغ�� ه�ه  � معه وعلى رأسه� عائل�ه م� زوجة وأوالد ،ى ج��ع األف�اد ال���ام��عل�ه االل��ام إل

  . 1القاع�ة مع إلغاء م��أ ال��ام� األس�� في ت�ف�� العقاب

ذل� على أساس ال����ل�ة ع� ه ال�ی�ن على غ�� ال����م عل�ه و ك�ا ق� �قع ال��ام ت�ف�� ه�

ك�اه ال��ني على غ�� ال����م م� أث� اإلم� مع�فة م�قف ال���ع ال��ائ�� عل�ه  �ان ال ب� و . الغ��

  .، ث� ال��� في قائ�ة األش�اص ال������� م� ن�اق اإلك�اه ال��ني الف�ن�يمقارنة مع ال���ع عل�ه 

الف�ن�ي �ني في �ل م� القان�ن ال��ائ�� و ، س���اج ت��ی� م�ال اإلك�اه ال�تأس��ا على ذل�و 

م� خالل تق��� ه�ا ال�اب إلى  ،�عى األم� ذل��ع�� �ل�ا اس���� إلى ال��ل�ل مع إج�اء مقارنة ب�� ال

ما دام اإلك�اه ال��ني في م� ح�� األم�ال  اإلك�اه ال��نيم�ال ت���� ف�ل�� ی���� الف�ل األول م�ه 

ن�ة قاع�ة قان� اء اس���ائي و أن اإلك�اه ال��ني إج� غ�� .غا�ة ���� إل�هااألصل وس�لة ت�ف�� م�الغ مال�ة و 

���ز ق� حاول� في الف�ل ال�اني ت��ی� ف�ات األش�اص ال�ی� ل�ل�  ،أخ�� ت�ا�� ف�ة مع��ة دون 

واالس���اءات م� ح�� األش�اص  اإلك�اه ال��نيت�� ع��ان م�ال ت���� ح��ه� ت�ف��ا إلك�اه ب�ني 

 . ل�هال�اردة ع

 

 

 

 

  

 

                                                   
1John Glissen /Les suretés personnelles, première partie synthèse générale, Civilisations 

Archaïques , Antiques, Islamiques et Orientales ,éditions de la librairie Encyclopédique, 

Bruxelles, 1974, p158- 159. 
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  الف�ل األول

  م� ح�� األم�ال اإلك�اه ال��نيم�ال ت���� 

اع��ار االل��ام ال��ائي ال��ال ال�ح�� ال�� ��� ف�ه اإلك�اه ال��ني اس�ق� القان�ن ال��ائ�� على 

ل��ام مالي مق�ي �ه أص�ح  اإلك�اه ال��ني ���ل وس�لة ل��ف�� ا، و ��ا س�ق� اإلشارة إل�ه أعالهش�ع��ه 

ق� ح�ث ذل� �ع� ج�لة اإلصالحات الع��قة ال�ي �ادر بها ال���ع ال��ائ�� في نها�ة في ج���ة، و 

إلغاء قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة وص�ور قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة لى إسف�ت أات الق�ن ال�اضي، ت�ع���

ه�ا األه� في دائ�ة ه�ا اإلصالح و ، و 2009ل�فع�ل م�� ب�ا�ة العام ال�ار� ا 08/09اإلدار�ة رق�و 

ها في اجإدر  �ع�ال���ی�، إق�ام ال���ع على ت�ف�� ال��امه القاضي ب����� ال�عاه�ة ال��ادق عل�ها 

ال��اس�ة � العه� ال�ولي لل�ق�ق ال��ن�ة و م �11ال����ة ت���� ح���ات ال�ادة و  ،القان�ن ال���ي ون��ها

�ه في القان�ن ال��ائ��  �ع��لال االل��امات ال�عاق��ةال��ني م� ن�اق ال�ي �ان� س��ا في إلغاء اإلك�اه 

 .م�� االس�قالل 

��� على القاضي ال��ني ال��ائ�� االس��ا�ة لل��ال�ات الق�ائ�ة أص�ح �،اإللغاء���ج� ه�ا و        

، أ�قى في مقابل ذل�، و ت�ار� أو م�ني �ال��ام تعاق����ی� الال�ام�ة إلى ال��� �اإلك�اه ال��ني ض� 

��ما ی�عل� األم� ب�ع�� ع��م�ة وما ی��� ع�ها م� عق��ات ال���ع على ه�ه ال�س�لة في ال��ف�� ع

أخ��ا الغ�امة �� م��لة في ال��ار�� الق�ائ�ة ورد ما یل�م رده وال�ع���ات ال��ن�ة و أخأح�ام مال�ة و 

  . 1ق إ ج ج  ��598قا لل��ت�� ال�� وضعه ال���ع ال��ائ�� ب�� ال�ادة 

ض�� ن�اق ت���� اإلك�اه الق�ائي إلى أق�ى ح� على إث� تع�یل قان�ن لف�ن�ي فق� أما ال���ع ا  

م�ار�� ح�� ل� �ع� �اإلم�ان ت���� اإلك�اه الق�ائي إال م� أجل ت�ف��  ،2004اإلج�اءات لعام 

                                                   
إذا ل� ت�� أم�ال ال����م عل�ه �اف�ة ل�غ��ة ال��ار�� "  :على أنهق إ ج ج ال�ع�ل وال����  598ن�� ال�ادة  1

 :والغ�امة أو رد ما یل�م رده أو ال�ع���ات خ�� ال��لغ ال��ج�د فعال ل��ه ح�� ت�ت�� األول��ة اآلتي 

  .الق�ائ�ة ال��ار�� -1

 . رد ما یل�م رده -2

 .ال�ع���ات ال��ن�ة  -3

 ."الغ�امة -4
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��ل� ���ن ال���ع الف�ن�ي ق� اس���ى م� وق��ة األش�اء م�ل ال��ادرة، و  الغ�امةو  الع����  الق�اء

ت�ة ع� ج�ائ� االح��ال أو الغ� ال�ق�ق ال�اال�س�م و �ال�ة ال� ح�اماأل �ع�م�ال اإلك�اه الق�ائي 

 .1ال�أدی��ةاإلدار�ة  و و  الغ�امات ال��ن�ةلى جان� إ ،ال�ع���ات ال��ن�ةو  ات في مادة ال�فقاتالعق��و 

�اه�ة  ،���� م�ال ت���� اإلك�اه الق�ائيلعل م� ب�� األس�اب ال�ي دفع� �ال���ع الف�ن�ي إلى تو 

، م�ا خ��ة�اع� م���� ��ال ال���ات األ، فق� �ل ع�د ال����س�� في تاك��ا� ال���ن �ال����س��

بلغ� ن��ة ال����س��  وق�. ال��س�ات العقاب�ة في ال�ولة ن�ج ع�ه ت��� م�ار�� االح��اس أثقل�

   .2 2001في الفاتح ی�ای� م� العام   %2،0 ب�نيإلك�اه 

ی�ع�� دراسة ال�ی�ن ال�ي ���� ت���لها ب�اس�ة  ،في م�ال ت���� اإلك�اه ال��ني لل��سع أك��و 

ح�� ت�ق�� األح�ام ال�ال�ة ال�اقعة في ذمة ال����م عل�ه  .��� ه�ا الف�ل إلى م�����اإلك�اه ال��ني ب�ق

و��ل  الغ�امات�ة ت���ل في ال��ار�� الق�ائ�ة و إلى أم�ال ت��ن ف�ها ال�ولة دائ ق�ائيح��  ���ج�

، ��� م�ض�ع ال�ع�� ال��ن�ةف��أما ال���� ال�اني و  ،، س���ن م�ض�ع ال���� األولال��ادرة

ل�الح م� أصا�ه هي االل��امات ال�ي ���� بها الق�اء ، و ل�م رده وال�ع���ات ال��ن�ةت��ل رد ما یو 

 . ه ح�� األص�ل ال�ق�رة في القان�ن �صالحو  ض�ر م� ال����ة و�ال� ���� ه�ا ال��ر

  ال���� األول 

 ال�ی�ن ال����قة لل�ولة

 اتعل�ه �ال��ار�� الق�ائ�ة والغ�امم ، دائ�ة لل���� ت��ن ال�ولة، م��لة في ال����ة الع��م�ة

هي في س��ل م�ارسة سل��ها و  ،بها نهائ�ا ���مل�اال�ال�ة ال�ي ت�ل م�ل األش�اء ال��ادرة  وال��الغ

ل�ي الق�ائ�ة اني �ع� ف�ل ج��ع ال��ق ال��ن�ة و ����ها الل��ء إلى ���قة اإلك�اه ال�� ،ق��اء حق�قهاال

                                                   
1 Circulaires de la direction des affaires criminelles et des grâces ,Signalisation des 

circulaires du 1er janvier au 31 mars 2005,Présentation des dispositions de la loi n° 

2004/204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité 

relatives à la contrainte judiciaire et à la peine de jours-amendes, Le 05,08,21/03/2005, n° 

0530049, p04. 
2   Lorho Gérard et Pélissier Pierre /le droit des peines , Paris, l'Harmattan, 2003, p12. 
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�ها قان�ن اإلج�اءات ما عل�ه وف� األح�ام ال�ي أق ��ورة أداءره ��ن�ااع���تها في إشعار ال��ی� و 

آل ��ع ال���ص القان�ن�ة ال�ي ت���� أح�اما ع� اإلك�اه ال��ني، فق� �ات واض�ا مال��ائ�ة وج

�ن العق��ات الف�ن�ي قانه في قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة و إذ ��� م�ان� ،م�ض�ع اإلك�اه ال��ني ال��م

ف��ا ی�عل� �ال��ائ� ال��اش�ة  الق�ان�� ال�اصة ال�ي ت��قها اإلدارات ال���لفة خاصةأ��ا في �ع� و 

  .ع��ما في ال�ادة ال��ائ�ة وغ�� ال��اش�ة وال��ارك و 

ت�اول ���ل دی�ن ال����م عل�ه ت�اه ال����ة الع��م�ة في ال��ار�� الق�ائ�ة ال�ي سأتو   

إلى ال��� في العق��ات ال�ال�ة ف�أتع�ض م� خالله  أما ال��ل� ال�اني ،دراس�ها في ال��ل� األول

  .و��ل ال��ادرةوهي ت���ل في الغ�امة 

  ال��ار�� الق�ائ�ة : ال��ل� األول 

األولى م� ب�� ت��ل ال��ت�ة وهي ،���ز ت���ل ال��ار�� الق�ائ�ة ع� ���� اإلك�اه ال��ني

ف�ال ع�  رها في إث�اء ال����ة الع��م�ةدو ل��� إلى �اوذل� ، في ال����ع ال��ائ��  ال����م عل�ه دی�ن 

تع��ل ع�له ب�فع ق�ا�ا ���� حلها ���ق أخ�� ت�فف تقل�ل ف�ص الل��ء إلى الق�اء و  أث�ها في

��ان�ة ف"،م� جان� آخ� �قاضيت��� ال��قاضي م�ار�� الو م� جان� ء على ال�هات الق�ائ�ة الع�

م� ال�س��ر ال��ائ�� ال ت�عارض في  �140/02ادةال��مة ال�ي ی����ها م�ف� الق�اء ع�ال �أح�ام ال

مع م�ال�ة ال��قاض�� ب�فع ال��ار�� الق�ائ�ة، ذل� أن ال�ق�ار ال���د لل��ار�� ���ج�  شيء

"�ن�ا هي م�اه�ة في ج�ء م� األع�اء العامة لل����ةو  ،ال ���ل مقا�ال حق�ق�ا لل��مةال����ع 
و����  .1

ال��ام القان�ني ال�اص بها في و  ولألتع��فها في الف�ع ام�اولة  م� خالل ل��ار�� الق�ائ�ةادراسة 

  .الف�ع ال�اني

  

  

                                                   
، م���رات �غ�اد�، ال��ائ�، م�ق�ةش�ح قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة، ��عة ثال�ة م���ة و / ب��ارة ع�� ال�ح�� 1

 .325، ص 2011
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  ل��ار�� الق�ائ�ةاتع���  :ولالف�ع األ 

ال�س�م ال�ي ت�فع إلى ال����ة الع��م�ة في �ل دع�� ال��ار�� و "�ق�� ���ار�� ال�ع��         

"مقابل الف�ل ف�ها
ال�ع�� أو ال����م عل�ه على س��ل  ن ه�ه ال��ار�� ال ی�فعها م� خ���و " ،1

�ن�ا ی�فعها ألن القان�ن یل�مه ب�فعها ل�ق���ات ، و ض�ار ال�ي ل�ق� ال����م لهال�ع��� ع� األ

"الع�الة
2

  .ال�ع�� ال��ن�ة ال�ي ی�فعها ال��عي ال��نيم�ار�� ال�ع�� الع��م�ة و ت��ل هي و ، 

  ل��ار�� الق�ائ�ةال��ام القان�ني ل :الف�ع ال�اني

ه� األم� � ال��عل� �ال��ار�� الق�ائ�ة، و أول م�ة ���ج� ال� ل��ار�� الق�ائ�ةان���  

ال��رخ في  69/79حل م�له األم� رق�ال�� ألغي و  22/07/19663 ال��رخ في 66/224رق� 

، 17/09/1969ال��رخ في  69/146ال��س�م رق� و  ، 4ال����� ال��ار�� الق�ائ�ة 18/09/1969

ال��س�م ال��ف��� رق� ، و 5ال��ائ�ة� ال��اب في ال��اد ال��ن�ة وال��ار�ة واإلدار�ة و قل ال����� تع��فة

ة ع� ت���� اإلج�اءات ال���د تع��فات �ع� ال��ار�� ال�ات� 30/09/1995ال��رخ في  95/294

 "أن أ�، 7ك�ا ت��د ال��ار�� الق�ائ�ة ���ج� ق�ان�� ال�ال�ة ل�ل س�ة ،��6ف�ات دفعهاالق�ائ�ة و 

"أما دفعها ف�ق�ر ���ج� ح�� ق�ائي ،ائ�ة ت��د م��قا م� ��ف ال�ولة��ار�� الق�ال
1.  

                                                   
، دار  06/22ج� القان�ن رق� م���ات في قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة ال��ائ�� على ض�ء آخ� تع�یل ���  /دمحم ح��� 1

  .37ص  ،2012ة ال�ادسة ،ال��ع ،ال��ائ� ،ه�مة

 .421، ال��ائ� ، صال��س�ة ال����ة لل��اب �ائ��،اإلج�اءات ال��ائ�ة في ال����ع ال�/م�ال� مل�اني �غ�اد� 2

 .01/08/1966م�رخة في  65ج ر ع�د   3

 .1969/ 09/ 26م�رخة في  82ج ر ع�د   4

 .1969/ 26/09م�رخة في   82ج ر ع�د   5

 .04/10/1995م�رخة في  57ج ر ع�د  6

م�ه ق��ة  ���35ج� ال�ادة  2003ال����� قان�ن ال�ال�ة ل��ة  24/12/2002ال��رخ في  02/11ح�د القان�ن رق�  7

  :م��ر م� قان�ن ال����ل على ال��� ال�الي 265و  213ال�س� الق�ائي ال����ص عل�ه في ال��اد 

 .دج �800ح دج، في ق�ا�ا ال�500في ق�ا�ا ال��الفات : أمام ال��اك� -

  =.دج1000دج ، في ق�ا�ا ال��ح 700في ق�ا�ا ال��الفات : أمام ال��ال� الق�ائ�ة -



 -ارنة مع ال����ع الف�ن�يدراسة مق - اإلك�اه ال��ني في ال����ع ال��ائ�� 

73 

 

لى إ 2في الق�ا�ا ال�ا�عة للق�اء الع���� اإلك�اه ال��ني ت�ف�� ال���ع ال��ائ��  حالأ ك�ا

ال��ار�� الق�ائ�ة "ت�� ع��ان ال��ار�� الق�ائ�ةح�� م�اله �و ،3ق إ ج ج وما یل�ها597ال�ادة

 ت��ق  �اك ،4ال�ع��فات و��ق ال�فع وال����ل و��ق ال�ع�خاصة  وهي ت��ل ،"ال��ني اإلك�اه و 

�ال��ار��  هوح�� ن�اق5إلك�اه الق�ائي ض�� قان�ن الق�اء الع���� الف�ن�يلال����ع الف�ن�ي 

                                                                                                                                                            

 ".دج 1500:في الق�ا�ا ال��ائ�ة  - =

ال����� قان�ن ال�ال�ة ل��ة  29/12/2004ال��رخ في  04/21ق  18ق ت ج ���ج� ال�ادة 213وع�ل� ال�ادة 

  :ك�ا یلي 213ادةال����ص عل�ه في ال�ال�س� الق�ائي  ، وح�دت30/12/2004م�رخة في 85، ج ر ع�د2005

 .دج  1000: الق�ا�ا االس�ع�ال�ة -

  .دج 1000: الق�ا�ا االج��اع�ة ال�ي ت�فعه اله��ات ال�����مة  -

 .دج 500: الق�ا�ا االج��اع�ة ال�ي ی�فعها ال�����م�ن  -

  .ى ال����ن �عفى م� ذل� ال�����م�ن ال�ی� �قل أج�ه� ع� ضعف األج� ال���ي األدن

  :أمام ال��ال� الق�ائ�ة

 .دج 3000: االس���اف في م�اد األح�ال ال����ة -

 .دج 2000: االس���اف في ال��اد االس�ع�ال�ة -

 .دج1500: ال�� ت�فعه اله��ات ال�����مة االس���اف في ال��اد االج��اع�ة -

 .دج 500: ال�� ی�فعه ال�����م�ن  االس���اف في ال��اد االج��اع�ة -

  ".م� ذل� ال�����م�ن ال�ی� �قل أج�ه� ع� ضعف األج� ال���ي األدنى ال����ن �عفى 
1Baghdadi Djilali /Guide pratique du tribunal criminel ,édition ANEP,L’Algérie,1998,p299.  

 38ج ر ع�د ،ال����� قان�ن الق�اء الع���� ال�ع�ل وال���� ، 22/04/1971ال��رخ في  71/28األم� رق�  2

 .11/05/1971 م�رخة في

� ال����ص عل�ها في ت�ف� ض�� ال��و ك�اه ال��ني و ت�ارس ��ق اإل"  :على أنهج  ق ق ع 241ن�� ال�ادة  3

 ."ما یل�ها م� قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ةو  597ال�ادة 

و أحالة ال��� داء لل�ولة في ���� على ال��ه� �ال��ار�� ال�اج�ة األ " :ج على أنه ق ق ع 240ن�� ال�ادة  4

  .199ال�ادة ح�ام أذا ��ق� إال  إ ،ك�اه ال��نيوتق�ي ال����ة �اإل ،العف�

مام ج��ع ال��اك� الع����ة ���ج� م�س�م ���ر أت��د ال��ار�� ال�ي ت�خل ت�� ت���ة ال��ار�� الق�ائ�ة        

وال س��ا  ،الق�ائ�ة�افة ما ی�عل� �ال��ار�� ف���� ���ج�ه ع��ما ، ب�اءا على تق��� وز�� ال�فاع ال���ي ووز�� ال�ال�ة

 ".ال�ع��فات و��ق ال�فع وال����ل و��ق ال�ع�
5 Code de justice militaire ,version consolidée au 01/11/ 2014, Légifrance . 
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وأوج� ت���� ال��اد  » Des frais de justice et de la contrainte judiciaire « الق�ائ�ة �ع��ان

  .1ي ال��ال الع���� فل��ف�� ال��ار�� الق�ائ�ة  762إلى  497م�

��ائي �ل��م ال��عي ال��ني ب�فع ال�س�م الق�ائ�ة م��قا ���� لق��ل دع�اه أمام الق�اء الو 

�ال��ار�� الق�ائ�ة، وال�� اخ�ار ت����  و�أتي إل�ام ال��عي ال��ني" ،2ق إ ج ج75 ةل�ادل ��قا

ل�ا �ان� ه�ه ال�فقات على عات� ال����ة ل��ق�� ی��ل� م�ار�فا، و ��ن ا ال�ع�� الع��م�ة ان�القا م�

الع�الة �ق���ان �أن ی���ل م�ة ��ل� م� ال��ا�ة، فال���� و العامة في حالة ت���� ال�ع�� الع�� 

"ال��عي ال��ني ه�ه ال��ار��
مع إم�ان�ة اس��دادها ش�� ع�م خ�ارة دع�اه خالل ال��ة أشه� م�  3

�عفى ال��عي ال��ني ح�� أن و���ز ، ���4ز ف�ه ق�ار خ�� ال�ع�� ق�ة الق��ة ال�ق��ةال��م ال�� 

   .و ج�ء م�هاأال��ار�� �ل ال��ة م� 

ی��ت� عل�ه ع�م ق��ل ال�ع�� ما ل� ��� ال ���ح إش�اال �ال�ا ع�م دفع ال�س�م الق�ائ�ة و 

  عل�ها �قان�ن ال��اع�ة الق�ائ�ةوفقا لألح�ام ال����ص  ،ال�اكي ق� اس�فاد م� ال��اع�ة الق�ائ�ة

على ال��ه� أو ال����ل ال��ني أو ال��عي ال��ني  إذا ح�� القاضي���لف  إال أن األم� .5ال��ائ�� 

                                                   
1Article L269/3 c.j.m.f : « La contrainte judiciaire est exercée et exécutée dans les conditions 

prévues aux articles 749 à 762 du code de procédure pénale ». 
ی�ع�� على ال��عي ال��ني ال�� ���ك ال�ع�� الع��م�ة إذا ل�  ":على أنهق إ ج ج ال�ع�ل وال���� 75ن�� ال�ادة  2

��، و�ال �ان� ل�عأن ی�دع ل�� قل� ال��اب ال��لغ ال�ق�ر ل�ومه ل��ار�� ا� ق� ح�ل على ال��اع�ة الق�ائ�ة ��

ی��غي على ال��عي ال��ني ال�� ��لف : " م��ر م� نف� القان�ن على أنه 337ن�� ال�ادة ك�ا . "ش��اه غ�� مق��لة

  ".م�ه�ا ت�ل�فا م�اش�ا أمام م���ة أن ی�دع مق�ما ل�� �ات� ال��� ال��لغ ال�� �ق�ره و��ل ال��ه�ر�ة

 .85، ال��جع ال�اب�، ص ل��ائ�ة ال��ائ�� ن�ن اإلج�اءات ام���ات في قا/ دمحم ح���  3

 .جق م ق  02/ 122ال�ادة  4

، م�رخة 29، ج ر ع�دال��ائ��  ال��اع�ة الق�ائ�ةقان�ن ، ال����� 05/08/1971ال��رخ في 71/57األم� رق�  5

وال�� �ق�ر ال�ع���  ،22/05/2001ال��رخ في ،�01/06ال���� ���ج� القان�ن رق،ال�ع�ل و 05/08/1971في

 :ة ���ج� ال�اب ال�اني م�ه ل�ل م�ال��اع�ة الق�ائ�ة في ال�ادة ال��ائ�ل�لقائي و ا

 .ل���ع الق�� ال�اثل�� أمام قاضي األح�اث أو م���ة األح�اث أو أ�ة جهة ج�ائ�ة أخ��  -

 .=ل����ة ال�ي تف�ل في م�اد ال��حلل��ه� ال�� ��ل�ها أمام قاضي ال��ق�� أو ا -



 -ارنة مع ال����ع الف�ن�يدراسة مق - اإلك�اه ال��ني في ال����ع ال��ائ�� 

75 

 

ق  100ال�ادة و  1ق إ ج ج�367أداء ال��ار�� الق�ائ�ة ع�ال ��ق���ات ال�ادة   ال�� ���� دع�اه 

ئ�ة ����ج� ث��ت ال�ه�ة في حقه ���ف ال��� ع� على أن إل�ام ال��ه� ب�فع ال��ار�� الق�ا ،2ق م

إال  إذا �ان� ال��اءة ،3ق إ ج ج  368إعفائه م� العقاب أو م� ال���ول�ة ال��ائ�ة ��قا ل�� ال�ادة 

��ه� ��ل ، ح�� ���ز ال��� على ال�انع ال���ول�ة �ال���ن أو الع�هقائ�ة على أساس أح� م

                                                                                                                                                            

ا أمام الغ�فة ال��ائ�ة �ال����ة العل�ا ع��ما ت��اوز العق��ة ال����م بها عل�ه خ�� لل�اع� �ال�ق� إذا �ل�ه- = 

 .س��ات س��ا 

 .إذا �ان ال��ه� م�ا�ا �عاهة م� شأنها أن ت�ث� على دفاعه   -

 .  لل��ه� ال�� ��ل�ها أمام م���ة ال��ا�ات  -

 :�ال�الي 28عل�ها ال�ادة  غ�� أن ه�اك حاالت ت��ح ف�ها ال��اع�ة الق�ائ�ة ���� القان�ن ن��

 .أرامل و��ات ال�ه�اء غ�� ال���وجات-

 .مع���ي ال��ب -

 .الق�� األ��اف في ال���مة  -

 .ال��عي في مادة ال�فقة  -

 .األم في مادة ال��انة  -

 .الع�ال في مادة ح�ادث الع�ل أو األم�اض ال�ه��ة و إلى ذو� حق�قه� -

 .  ض�ا�ا االت�ار �األش�اص أو �األع�اء -

 .ا�ا ته��� ال�هاج���ض�   -

 .ض�ا�ا اإلرهاب -

 .  "ال�ع�ق�� -

ع�� ل ح�� ���ر �اإلدانة ض� ال��ه� و ی�� في �:" على أنه ق إ ج ج ال�ع�ل وال����  367/01ن�� ال�ادة  1

ك�ا ی�� ف�ه �ال���ة  ،ال��ار�� ل�الح ال�ولةال��ن�ة على إل�امه�ا �ال�س�م و  ال����ل ع� ال�ق�ق  االق��اء ض�

 ."ك�اه ال��نيعلى م�ة اإللل��ه� 

ح�ام قان�ن اإلج�اءات كل ق�ار أو ح�� �اإلدانة ��� أن ی���� ��قا أل:" على أنهج ق م ق  100/01ن�� ال�ادة  2

 ".ال����ل�� م�ن�ا ب���ی� ال��ار�� لعق��ات، إل�ام ال����م عل�ه� و قان�ن اال��ائ�ة و 

ال ���ز إل�ام ال��ه� م��وفات ال�ع�� في حالة ال��� " :ى أنهق إ ج ج ال�ع�ل وال���� عل 01/ 368ن�� ال�ادة  3

  .ب��اءته

غ�� أنه إذا ق�ي ب��اءة ال��ه� ���� حالة ج��ن اع��ته حال وق�ع ال�ادث ف���ز لل����ة أن ت�عل على عاتقه   

 ".ال��ار�� �لها أو ج�ء م�ها
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 ،1 ال����ة العل�ا وق� سارت على ذل� ،�ة ال�ان�ة م� نف� ال�ادةذل� ��قا للفقال��ار�� أو ج�ء م�ها و 

��ار�� ال�� ال ی��ج ال��ء م� ال���م عل�ه� م� ن تعفي ال�ألل����ة  ف�ها ���زه�اك حاالت ل�� 

عات� ال����ة  و�قع ع��ئ� ت�ف��ها على، نة في ال��ض�عادم�اش�ة ع� ال����ة ال�ي ن��� ع�ها اإل

  .2ي ال��نيو ال��عأالع��م�ة 

ح�دها في ال�س� � الق�ائ�ة م���ن ه�ه ال��ار�� و ق� ت��� القان�ن ال��عل� �ال��ار�و 

و األ��اء ونقل الق�ائي إضافة إلى ال�لف ال�ي تق�مها ال����ة العامة ع� م�ار�� نقل ال��ه��� أ

تع���ات ال�ه�د اإلی�اع في ال��ائ� و األخ�ام و  ح�اسةوثائ� اإلث�ات وم�ار�� ال���ة أو ال��ج�ة و 

ال��ار�� ال�اصة الق�اة وم�اع�یه� ع�� ت�قله� وم�ار�� ال��ع و  تع���اتورجال الق�ة الع��م�ة و 

  . 3ب��ف�� األح�ام ال��ائ�ة

ت��أ �إع�اد قائ�ة في  ،�ف�ة ال��ار�� الق�ائ�ة وت���لها��ف�ة تك�ا ن� القان�ن على 

ت�رج ه�ه و  ع� �ل ج�ا�ة أو ج��ة أو م�الفة،ت�ف�ة ال��ار�� غ�� ال�ي ت��ن على عات� ال�ولة 

ال ی�� إدراجها في ال�الة ال�ي � ال�� ی���� ال��� �ال�فقات، و ال��ف�ة في األم� أو الق�ار أو ال��

في ذیل قائ�ة ال��ف�ة  ، ���ز للقاضي أن ���ر أم�ا �ال��ف�� على م� یل�م قان�ناعلى ال��� ال�اب�

، ����د أن ى األم�� العام لل����ة الع��م�ةأن ��ل� �ات� ال��� إلت��هي ع�ل�ة ال��ف�ة �و  ،ذاتها

                                                   
، 1992 ،04ع�د ق ، م 70814، ملف رق� 13/04/1991ب�ار�خ ع� الغ�فة ال��ائ�ة لل����ة العل�ا صادر  ق�ار 1

 .124ص  ،ال��جع ال�اب�، اإلج�اءات ال��ائ�ة/ح�� ب�سق�عة أ :ال��جع .218ص 

ج��ع  دانةاإلفي ال�الة ال�ي ال ت��اول ف�ها ���ز لل����ة " :على أنه ق إ ج ج ال�ع�ل وال����  370ن�� ال�ادة  2

ث�اء س�� أما إال ���� ج�ائ� �ان� م�ض�ع تع�یل في وصف ال�ه�ة إت�� و ل� أال��ائ� ال�ي �ان� م�ض�ع ال��ا�عة 

ب�� م��� ن تعفي ال����م عل�ه� أخ�اج م�ه��� مع���� م� ال�ع�� إال��ق�� وع�� ال��� �ال��� و��ل� في حالة 

  .ة في ال��ض�عدانال�� ال ی��ج م�اش�ة ع� ال����ة ال�ي ن��� ع�ها اإلالق�ائ�ة ��ء م� ال��ار�� الم� في ح��ها 

عف� م�ها ال����م عل�ه وت��ك ه�ه ال��ار�� على ح�� ال��وف على أ وت��د ال����ة مق�ار ال��ار�� ال�ي    

 ".و ال��عي ال��نيأعات� ال����ة الع��م�ة 

 .جق م ق  124ال�ادة  3
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أو  ال���  ف��ا ��� ال��ف�ة واس��داد ال��ار��، ���ح ال��� نهائ�ا مل��ا ع� األم� أو الق�ار أو

 . 1ن��ة م� قائ�ة ال��ف�ة ال�ي ت��ح قابلة لل��ف��

    تالعق��ا: ال��ل� ال�اني 

ت��ای� ���ع�ها ��ا ت��لف  ،2"��قعه الق�اء على ال���مائي �ق�ره القان�ن و � ة هي ج�اء جالعق�� "      

�ها ال��ائ�� إم�ان�ة ت�ف�فق� أق� �ل م� القان�ن الف�ن�ي و ال�سائل ال�ق�رة ل��ف��ها ، أما العق��ات ال�ال�ة 

وق� ل��ادرة و��ل اوسأتع�ض ل�راس�ها في الف�ع األول، وهي ت��ل الغ�امة  ،ع� ���� اإلك�اه ال��ني

  .ال�اني ف�عل�راس�ه ال خ���

    الغ�امة : الف�ع األول 

خالل م�اولة تع��فها ��فة عامة س��� دراسة الغ�امة �أح� م�االت ت���� اإلك�اه ال��ني م� 

ة ع��ت��ی� الغ�امة ال�و  ،)ثال�ا(ث� ت����ها ع� ال�ع��� ،)ثان�ا (م�اوءهاو  م�ا�ا الغ�امةوذ�� أه�  )أوال(

  ).را�عا( اه ال��ني�اإلك� 

        تع��� الغ�امة: أوال

ال��علقة  ق إ ج ج  �599/1الح� م� خالل ق�اءة ال�ادة ، و غ�امةال�ع�ف ال���ع ال��ائ��  ل�       

ل��ال أن ال���ع ال��ائ�� ذ�� الع�اص� ال���لة �اه ال��ني في ال�ادة ال��ائ�ة ب���ی� م�ال ت���� اإلك

ف��ا ع�ا الغ�امة ال�ي ع�� ) ، ال�ع���ات ال��ن�ة ، ال��ار��رد ما یل�م رده( �قةاإلك�اه ب����اتها ال�ق

 ال�ي اس�ع�لها في "اإلدانة �الغ�امة" و�ان أولى �ال���ع ال��ائ�� ت���ف ع�ارة ،"اإلدانة "ع�ها بلف�

 «Dés condamnations à l’amende» ادة �اللغة الف�ن��ةن� ال�
لقان�ن �قابله ذات ال���لح في او  3

  .ال��ائي الف�ن�ي

                                                   
 .جق م ق  99لىإ 97م�ال��اد   1

2 Roger Merle et André Vitu / traité de droit criminel , Cujas ,1981,p741.  
3 Article 599 /01 c.p.p.a : «Indépendamment des poursuites sur les biens prévues par l’article 

597, l’exécution dés condamnations à l’amende, aux restitutions ,aux réparations civiles et 

aux frais peut être  poursuivie par la voie de la contrainte par corps» . 
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، غ�� أنها اتفق� في م��لها على الفقهاء ف�ع�دت م�اوالت تع��فها ق� ح��� الغ�امة �اه��امو 

ل��ائع ، وت�جع في أصلها إلى ن�ام ال��ة ال�� �ان م��قا في ام� أق�م العق��ات "تع�ا الغ�امةأن 

ع� ذل� إلى أن أص��� في ال��ائع ث� ت��رت � ، وهي ن�ام ���ل� ف�ه العقاب �ال�ع���،الق���ة

"ال��ی�ة عق��ة خال�ة خال�ة م� مع�ى ال�ع��� 
نق�� لغ م� ����م عل�ه ب�فعإل�ام ال" وع�ف� ���نها ،1

  .  2" إلى ال�ولة ���� مق�ر

    الغ�امة م�اوئ و م�ا�ا : ثان�ا

 خ��صا في ت�ای�ت أه��ة الغ�امة في ال����عات ال��ائ�ة ال��ی�ة س�اء �ان� عق��ة أصل�ة "

، �ع� ت�ای� م��لة اك��ا� �ات ال�ال�ة لل���ة، أو �عق��ة ب�یلة للعق� ال��ائ� ذات ال���عة االق��اد�ة

"ال���ن �ال��الء 
3  .  

"ج�ا�ةأنها أك�� العق��ات فائ�ة و  "ق�ل  ففي تق��� ن�ام الغ�امة
 ل�یها ج�و� نفع�ة و�صالح�ة " 4

ال�مة  إنقاص��نها ت�د� إلى ة ف����ل في ت�ق�� ال�دع ال�فع�أما فائ�تها  اق��اد�ة في ال�ق� نف�ه،و 

أما فائ�تها اإلصالح�ة فهي ت�ق� إصالح ال�اني م� خالل عقا�ه على ال��م و  ال�ال�ة لل����م عل�ه،

، ف����ل في تع��� ال����ع ع� األض�ار ال�ي س���ها فه، أما ج�و� الغ�امة االق��اد�ةال�� اق�� 

االق��اد�ة ی� م� ال���الت االج��اع�ة و ا هاما ���� م� خالله عالج الع�ت��ل م�ردو  ال����ة،

                                                   
م���رات ال�ل�ي  الق�� العام، ال���ول�ة ال��ائ�ة وال��اء ال��ائي، ش�ح قان�ن العق��ات،/علي ع�� القادر القه�جي 1

 .204، ص 2009ل��ان، ب��وت، ال�ق�ق�ة،

ال��� ال�امع�ة لل�راسات و ، ال��س�ة 1998، العق��ات وال��اب�� وأسال�� ت�ف��ها، ال��عة األولى/ جعف�علي دمحم 2

   :و 49ص  ،وال��ز�ع

    Emmanuel Daoud /Gérer le risque pénal en entreprise ,Wolters Kluwer, France, 2011,p311. 

، ص ها في ال�� م� ال���رة اإلج�ام�ة، ال��جع ال�اب�أث� ب�ائل العق��ات ال�ال�ة لل���ة و / ���� رضا راضي سع�  3

131. 

  
4 Georges Kellens /Punir ,Pénologie et droit des sanctions pénales , liège ,éditions juridique 

de l’Université de Liège, Belgique ,2000, p400. 
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 "ك���لة ال��الة
أ الق�ائي أقل ض�را �ه في حالة ال��غ�امة أقل إف�ادا لل����م عل�ه و ك�ا تع� ال "،1

 " .2" هي ت�اف� على �ا�عها ال�دعي ح�ى في حالة تع�د ال��� بها أك�� م� م�ةمقارنة �عق��ة ال��� و 

���ع أ� تع�ف م� ��ف لل��اواة ب�� ال��قاض�� و  اض�ان ت���� غ�امة واح�ة ض� ال���ع إن�ا ���لو 

"الق�اء ع�� ال��� �الغ�امة
عادلة ألنها ال تف�ق نها غ�� �� ل�� في مقابل ذل� ع�� على الغ�امة  ". 3

�امة الع���ة الق��ة �ال���ة الغ اتذالفق�� فال ت�اعي ال��ارد ال�ال�ة لل����م عل�ه م�ا ��عل ب�� الغ�ي و 

"ع�ء على الفق�� ،للغ�ي
ف�غ� أنها  األض�ار ال�ي ت��� بها الفق�اء ،ال ت��� األغ��اء ب�ف� و  " ،4

إال أنها م�غ��ة، ت��� ق���ها �اس���ار على ن�� ق� ی�ث� ���ة في ذمة  ،أقل ج�امة مقارنة �عق��ة ال���

"ال����م عل�ه 
ق� ی�ت� إلى سل� ال���ة في حالة ع�م الق�رة على ال�فاء أسل�ب ت���لها  "ك�ا أن ،5

تأج�ل دفعها وال��اح ب�ق���ها بها، ل�ل� ���ل الفقه ال��ائي إلى ت���� عق��ة الغ�امة ���� ���ز 

ع�م ت���� اإلك�اه ال��ني أو ال��� في حالة ع�م ال�فاء �ق���ها ما ل� ی�� ت�ق�� ق�ائي ���ف ��ار و 

 م� ع�مهال����م عل�ه بها 
"

6                  .  

 ت���� الغ�امة ع� ال�ع���: ال�ثا

ی�ع�� ال م��دة ���ج� القان�ن و و  مق�رةق���ها  الغ�امة ع� ال�ع��� م� ح�� ��ن  ت��لف

ه�ا و  ،الفعل ال�اح� إذا تع�د م�ت���هف�ال ع� ��نها عق��ة ق� ت�ع�د ع�  ،ال��� بها في �ل ال��ائ�

، غ�� أن القان�ن ل� ���د مقابل �ل ض�ر �ه القاضي في �ل ال��ائ� على ع�� ال�ع��� ف����

                                                   
 266، ص 2010،ال��عة األولى فة العق��ة و دورها في اإلصالح وال�أه�ل، دراسة مقارنة،و��/ فه� ی�سف ال��اس�ة 1

  :و

Jean Larguier / Droit pénal général , 19e édition , Dalloz , Paris , France, 2003 , p 123.  
2 Fabienne kéfer /Précis de droit pénale social , Anthémis, Louvain-la-Neuve , 2008, p 197. 
3 Ann Jacobs / L'adaptation de l’amende à la situation sociale du condamné ,édition Kluwer , 

Belgique, 2001, p280; Dermagne Jean-Marie/Amendes et situation sociale du contrevenant , 

journal des procès n° 249,Le 26 /11/1993 , p31  . 
4 Raoul Combaldieu /Le recouvrement des amendes pénales, Bibliothèque de l’institut de 

Criminologie et de sciences pénales de Toulouse ,France ,1929,p 154. 
5 Emmanuel Daoud / Gérer le risque pénal en entreprise ,op cit ,p 312. 

.668، 664ص  ��ف�� ال��ائي، ال��جع ال�اب�،م�س�عة ال/ م�ح� ال�ب��ي  6 
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أو�ل ه�ه ال�ه�ة للقاضي على أن �ق�ر ال�ع��� �الق�ر ال�� �في �إصالح ال��ر فب�� مق�اره 

  .ال�اج� ع� ال����ة 

��ان الق��اف �صالح أض�ار ال����ة ی��ابهان مع الغ�امة في ��نه�ا عق� و�ذا �ان ال�ع��� و  "

في ح�مانه�ا لل�اني م� ج�ء م� م�ارده ال�ال�ة، إال أنه�ا ���لفان معا في اله�ف، م��م قان�نا و  سل�ك

رت�اب ال���� م� ال��ائ� م�عه م� ال�أث�� على إرادة ال����م عل�ه و ففي ح�� ته�ف الغ�امة إلى ا

ل���ور م� ، فإن ال�ع��� یه�ف إلى ج�� ض�ر أصاب ال��ل�ة الف�د�ة لل���ي عل�ه أو ام��ق�ال

ت��لف الغ�امة ، و �ع��� �ا�ع نق�� و�ا�ع ع��يال����ة، ��ا أن للغ�امة �ا�ع نق�� ب���ا ق� ���ن لل

، في ح�� ت�ه� ق��ة مة ت�ه� م�اش�ة إلى خ���ة ال�ولةع� ال�ع��� أ��ا م� ح�� أن الغ�ا

"ال�ع��� إلى ال���ور م� ال����ة 
1 .  

�ها وال�هة ال�ي ح��� بها ، فه�اك الغ�امة ال��ائ�ة وت�ع�د أن�اع الغ�امة وت��لف ح�� ���ع

ج�اء ع� ال��ائ� إدارة إلى جان� الغ�امة ال�ي تف�ضها  ال�����ةهي ت��ل الغ�امة و والغ�امة ال��ائ�ة 

ل�ل� �ان ال ب� م� ت��ی� ���عة الغ�امة ال�ي �ق��ها �ل م� ال���ع  ،2اإلخالل �االل��امات ال��ائ�ة

                                                   
 .141-140، ص ب�ائل العق��ات ال�ال�ة لل���ة، ال��جع ال�اب�/ ���� رضا راضي سع� 1

ل�اني واإل��الي على س��ل وأش�� إلى ات�اه �ع� ال��� القان�ن�ة إلى ت��ي قان�ن العق��ات اإلدار� �ال����ع�� األ 2

الغ�امة اإلدار�ة وت���ى ه�ه ال��� عق��ة . ، ب���ا ل� تأخ� غال��ة ال����عات به�ا ال��ام �ال����ع الف�ن�ي وال��ائ�� ال��ال

، وق� ت��ن في ش�ل ب�ال م� م�ا�ع�ه ج�ائ�ا ع� الفعلال�ق�د تف�ضه اإلدارة على ال��الف  هي ع�ارة ع� م�لغ م�و 

���� ت�ف�� الغ�امة  ح�� ،ان�ن العق��ات اإلدار�  األل�انيقك ،ارة وال��الف وهي ت��� ع�ة أش�الم�ال�ة ب�� اإلد

، أما الغ�امات اإلدار�ة ال�ي اإلدار� ال�� ق�رها�ة نف� الع�� م� قان�ن العق��ات اإلدار� ب�اس 92اإلدار�ة ��قا لل�ادة 

، 91، ف���� ب��ف��ها ال��ا�ة العامة وفقا لل�ادة ��ائ� اإلدار�ة ال�ي ت��� ب���هاتق�ي بها ال����ة ال��ائ�ة ��أن ال

، ف��� الق�� على  96وت��ى القان�ن أسل�ب اإلك�اه ال��ني إلج�ار ال����م عل�ه �الغ�امة اإلدار�ة على ال�فع وفقا لل�ادة 

  :ال����م عل�ه إذا ت�اف�ت ع�ة ش�و� 

 .ع�م دفع الغ�امة اإلدار�ة أو الق�� ال����� م�ها -

  .ال����م عل�ه ل� ی��� إع�اره  -

ه�ة ق�ائ�ة مقارنة، ب�ون دار ، دراسة فق��ام القان�ني للعق��ات اإلدار�ةال/ دمحم سع� ف�دة :�جعال�. ت� إخ�اره ب�ل� -

  .306 - 304و 117- 116 ، ص2007 /2006، ن��
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أص�اف أخ�� للغ�امة ثار  ألن ه�اكع��ما جعلها م�اال ح���ا هاما ل����� اإلك�اه  ال��ائ�� والف�ن�ي

 ����ح��  ،لغ�امة ال��یلة ع� ال����اخالف ح�ل م�� قابل��ها لل��ف�� ع� ���� اإلك�اه ال��ني 

اس���ال عق��ة ال���  على غ�ار الع�ی� م� ال����عات سالف ال��� ال��ائ�� قان�ن الق�اء الع���� 

ت�ه� م�ا�ا عق��ة الغ�امة ال��یلة خاصة ع��ما ت��ن وس�لة ل���� ال����م  "و ،1الق��� ال��ة �الغ�امة

، وع� ح�� االنف�اد االج��اع �أنها ال تف�� األخالق عل�ه وس� ال���ن ال�ف��، فهي ت��از ع� ح��

�ع االس���ار في ع�له، وال ، و�ال�الي ����ال ت���ع ال����م عل�ه م� عائل�ه�أنها ال ت�ه� الق�ة، إذ 

" ���ل� ��� ه� أع�ف م�ه إج�اما
2.  

ت���  م� ح��و�ال�غ� م� ��ن الغ�امة ال��یلة س��ال م���ا و���م م�ل�ة �ائفة مع��ة 

ال�اح�ة الع�ل�ة أث��� ع�م قابل�ة الغ�امة ال��یلة في ال���� م� األح�ان  م�او� ال���، إال أن

وال�ج�ع م� ج�ی� إلى أسل�ب اإلك�اه وف� الق�اع� ال�ق�رة، ج��ا �ها ت�ف� غ�� أنه �����ل لل����ل،

األم� ال�� ق� ی�ه� ال�ه�د ال���ولة في م�اولة تفاد� م�او� العق��ة ال�ال�ة لل���ة ع� ���� الغ�امة 

  .ال��یلة واخ��ار أخف ال��ر�� 

ة ال ی��رج وق� ح�ص� ه�ه ال����عات على ت��ي وسائل أخ�� في ت���ل الغ�امة ال��یل

و�ع� تأج�ل أداء ق��ة الغ�امة " ض��ها اإلك�اه ال��ني وذل� به�ف تفاد� م�او� العق��ة ال�ال�ة لل���ة،

و�أخ� به�ا  ،�� الغ�امة ال��یلة ع� ال���وتق���ها م� أف�ل األسال�� ال�ي یل�أ إل�ها الق�اء في ت�ف

 �ع� ال�ال�ات ال����ة األم����ة وأل�ان�ا،األسل�ب الع�ی� م� ال����عات واألن��ة الق�ائ�ة ��ا في 

ح�� ی���� أسل�ب تأج�ل دفع الغ�امة وتق���ها �أنه ی��ح للقاضي سل�ة تق�ی��ة ل�ف��� العقاب ���� 

ال�الة االق��اد�ة لل����م عل�ه، و��ل� ی��� ه�ا األسل�ب م� إم�ان�ة تأه�ل ال����م عل�ه م� خالل 

                                                   
ع��ما ت��ر عق��ة الغ�امة ع� ج�م تا�ع للقان�ن العام ض� " :أنهعلى  ق ع ج ال�ع�ل وال����ق  251ن�� ال�ادة  1

 6عق��ة ال��� م� ،ل���ا في رت�ة ال��ا� ف���ز لل����ة أن تق�ر ���ج� ن� خاصو ،أو ال��اثل�� له�الع������ 

ولل����م عل�ه  ،خ��ة ع�� ی�ما �ال���ة لل��الفة لىإق��ة الغ�امة �ال���ة لل��م وم� ی�م�� أشه� م�ان ع 6لىإأ�ام 

 ."دفع الغ�امة م�ان ق�اء م�ة ال���أن ���ار 

والق�ان�� ال�ضع�ة، م�س�ة ، دراسة مقارنة ب�� ال���عة اإلسالم�ة ال��ادرات والعق��ات ال�ال�ة/ ع�اف� دمحم م�ل 2

 .173، ص2000ن، األردال�راق، ع�ان ،
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ل����ة على م��له ورغ�اته ال��لفة، وت��ق� م�ل�ة ال����م عل�ه في اع��اده االق��اد في ال�فقات وا

تأج�ل دفع الغ�امة ل��� م���ة أو تق���ها ل���� إرهاقه �أدائها دفعة واح�ة ،ك�ا ت��ق� م�ل�ة 

"ال����ة العامة في ال���ل على �امل ق��ة ال�فقة
1.  

  ة �اإلك�اه ال��نيع��الغ�امة ال�: را�عا

  :اق ت���� اإلك�اه ال��ني �أص�اف الغ�امة ال�الي ذ��های���د ن�        

            الغ�امة ال��ائ�ة) أ 

و�ن �ان ال����ون م�� ی�ون �أنها أص��� في  فه�م العام�تع��� الغ�امة ال��ائ�ة عق��ة �ال "

ق��ة وردت في قان�ن العق��ات ال��ائ�� �ع،�ل ال��جهات ال��ی�ة أق�ب إلى مفه�م ال�ع��� و���ع�ه

وأح�انا عق��ة م�ف�دة �ال���ة ل�ع� ال��ائ� ��ا  ،وال��ح وال��الفاتفي �ل م� ال��ا�ات  أصل�ة م��دة

وأح�انا أخ�� ت�اف  ،ج ق ع 118،170،247ه� ال�ال �ال���ة لل��ح ال����ص عل�ها �ال��اد 

ي اإلع�ام وال��� ، وال ���� بها م�افة إلى عق���ق��ة ال��� وال��� وال��� ال��ق�الغ�امة إلى ع

"ال���� 
ال�ي جعل� م� الغ�امة عق��ة أصل�ة ل�ل م� ال��ح  ق ع ج 05وم� ق��ل ذل� ن� ال�ادة . 2

  .3 وال��الفات وعق��ة ال��� ال��ق� في ال��ا�ات ما ع�ا عق���ي اإلع�ام وال��� ال����

                                                   
، ال��جع ال�اب�، ها في ال�� م� ال���رة اإلج�ام�ةأث� ب�ائل العق��ات ال�ال�ة لل���ة و / ���� رضا راضي سع� 1

 . 136ص

، 2006، ال��ائ�، فقه، ق�ا�ا، دار العل�م لل��� وال��ز�ع، ع�ا�ة، ال�ج�� في القان�ن ال��ائي العام/ م���ر رح�اني 2

  .245ص 

  :العق��ات األصل�ة في مادة ال��ا�ات هي:" على أنه ق ع ج ال�ع�ل وال���� 05ن�� ال�ادة  3

  .اإلع�ام -

   .ال��� ال���� -

 .س�ة) 20(ع���� س��ات و ) 5(ل��ة ت��اوح ب�� خ�� ال��� ال��ق� -

  : العق��ات األصل�ة في مادة ال��ح هي   

  .ي �ق�ر ف�ها القان�ن ال��ائ�� ح�ودا أخ�� ال��� م�ة ت��اوز شه��� إلى خ�� س��ات ما ع�ا ال�االت ال� -

  =.د ج20.000الغ�امة ال�ي ت��اوز  -
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�ة االج��اع��اد�ة و االق �����اتال�ال��ائ�� ال����ع في  ال��ائ�ة ت عق��ة الغ�امةتأث� وق� 

 ��ق� وفقا ل�ا، وذل� هامق�ار  ورفع الغ�امةل���أ ت���� ال���ع اس��اب ف،ال�ي ��ه�ها ال����ع ال��ائ�� 

غ�� أن ه�ا ال��جه أثار م�اوف الع�ی� م� الفقهاء م�  ،الغ�امةم� ت���� ��خى ال� االج��اعي له�فا

ه�ا ال��جه على أه���ه س��عل ع�ل�ة ت���ل "نتأث��ه على فعال�ة ت���ل الغ�امة، إذ ی�� ال�ع� �أ

فق� ح�دت  ،1أو س���� م� ف�ص ال�ه�ب م� دفعها ،���ة ج�ا في ال���� م� األح�انم�الغ الغ�امة ع

سل� رفع ق��ة الغ�امات ال�ق�رة لل��ح وال��الفات �ع� إحال�ها إلى  06/23م� القان�ن رق�  60ال�ادة 

م� جهة أخ�� فق� ر�� ال���ع ال��ائ�� ق��ة الغ�امة و  ،12م��ر 46م��ر و 467ال�ادت�� 

عق��ات، إذ ن� على معاق�ة ال��لف ال�� ی��لى  �161ال�ع���ات ال��ن�ة وذل� م� خالل ال�ادة 

                                                                                                                                                            

  :العق��ات األصل�ة في مادة ال��الفات هي =   

  .ال��� م� ی�م واح� على األقل إلى شه��� على األك�� -

  ."دج20.000دج إلى 2000الغ�امة م�  -   

ی�ان ، د2006ل��ة  ��23ات وفقا ألح�ث ال�ع��الت �القان�ن رق� م�اد� الق�� العام لقان�ن العق/ شهابدمحم �اس�  1

 .253، ص 2007ال����عات ال�امع�ة، وه�ان، 

 :ت�فع ق��ة الغ�امات ال�ق�رة في مادة ال��ح ��ا یلي:" على أنه ق ع ج ال�ع�ل وال����م��ر   467ن�� ال�ادة 2

  . دج20.000ه�ا ال�� أقل م� دج ، إذا �ان  20.001ی�فع ال�� األدنى للغ�امات إلى  -  

  . دج 100.000دج، إذا �ان ه�ا ال�� أقل م�  100.000ی�فع ال�� األق�ى للغ�امات إلى  -  

دج، ما ع�ا ال�االت  ��100.000اعف ال�� األق�ى لغ�امات ال��ح األخ�� إذا �ان ه�ا ال�� ��او� أو �ف�ق     

ت�فع ق��ة :" على أنهم� نف� القان�ن  1م��ر  �467ادة ن�� الو  ،"�� القان�ن ف�ها على ح�ود أخ�� ال�ي ی

   :الغ�امات ال�ق�رة في مادة ال��الفات ��ا یلي 

  .د ج 4.000د ج إلى  2.000د ج، ���ح م�لغها م�  50د ج إلى  20إذا �ان� الغ�امة م�  -  

  .د ج 6.000د ج إلى  3.000د ج، ���ح م�لغها م�  100د ج إلى  30إذا �ان� الغ�امة م�  -  

  .د ج 8.000د ج إلى  4.000د ج، ���ح م�لغها م�  200د ج إلى  50إذا �ان� الغ�امة م�  -  

  .د ج 10.000د ج إلى  5.000د ج، ���ح م�لغها م�  500د ج إلى 50إذا �ان� الغ�امة م�  -  

  .د ج 12.000د ج إلى  6.000د ج، ���ح م�لغها م�  500د ج إلى  100إذا �ان� الغ�امة م�  -  

  .د ج 16.000د ج إلى  8.000د ج، ���ح م�لغها م�  1.000د ج إلى  100إذا �ان� الغ�امة م�  -  

  ."د ج 20.000د ج إلى  1.000د ج، ���ح م�لغها م�  1.000د ج إلى  500إذا �ان� الغ�امة م�  -  
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 ،1إلى جان� عق��ة ال����غ�امة ال ی��اوز مق�ارها ر�ع ال�ع���ات ال��ن�ة  ع� ال��امه ب����� ال���

ف��ا ع�ا �ع�  2ذل� في حالة إص�ار ش�� ب�ون رص�� و  �374ادة �ها �ق��ة ال��� في الك�ا ر�

وق� انع�� ت���� الغ�امة  .ج ق ع 350و330ادت�� �ص عل�ها في ال�ال��ح ����ة ال��قة ال���

ال��ائ�ة في قان�ن العق��ات على أح�ام اإلك�اه ال��ني خاصة ف��ا تعل� �ال��د القان�ن�ة ال�ق�رة له�ه 

وت�ق�� الغ�امة  .�ه ال��ألة �ال�ف��ل في ال��ء ال���� ل�راس�ها م� ه�ا ال���ال�ادة، وسأت�اول ه

  :ال��ائ�ة م� ح�� ���ع�ها إلى

غل� في قان�ن هي ال�ي ���ن مق�ارها معل�ما ب�� ح� أدنى وح� أق�ى وهي األ ": الغ�امة العاد�ة - 1

ي �إع�ال سل��ه ال�ق�ی��ة في ، وه�ا ال�ق�ی� ب�� ح�ی� أق�ى وأدنى ���ح للقاضالعق��ات ال��ائ�� 

  .3" ، ووفقا ل�ضع�ة ال�اني ال�ال�ة��ی� وفقا ل��امة ال�ل�ك ال��ت��تق�ی� م�لغ الغ�امة ب�� ه�ی� ال

بل ی�� ر�� مق�ارها �ال��ر الفعلي  ،ال����ة غ�� م��دة م� ق�ل ال���عالغ�امة  ": الغ�امة ال����ة - 2

ققها أو ت�قعها ال����م عل�ه، وت��لف ع� الغ�امة العاد�ة في أو ال����ل لل����ة أو �الفائ�ة ال�ي ح

"ت�ام� ال����م عل�ه� في حال تع�ده� �االل��ام �أدائها 
، وم� أم�لة الق�ان�� ال�ي ت��� �الغ�امة 4

ل�ا �ان م� ال�اب� أن الق��ة " الق�ار ال�اليوم�الها أ��ا ��� بها الق�اء �ال����ة قان�ن ال��ارك ، ��ا 

دج وأن القان�ن ی�ج� في ه�ه ال�الة ال��� �غ�امة  760000ن�ن�ة لل��ائ� ال�ه��ة ال�ه��ة هي القا

                                                   
ي ش��ة ت�ر�� أو كل ش�� م�لف ی��لى إما ش���ا أو �ع�� ف:" ق ع ج على أنه 161/01ن�� ال�ادة  1

عه�ت إل�ه ما ل� ت��هه على ذل�  ع� الق�ام �ال��مات ال�ي ��اب ال��� ال���ي ال�ع�ي،مقاوالت أو و�االت تع�ل ل

ال تقل ال�ع���ات ال��ن�ة، و  ارها ر�ع�غ�امة ال ی��اوز مق�� م� خ��ة س��ات إلى ع�� س��ات و ق�ة قاه�ة، �عاق� �ال��

 ".اإلخالل ب����� العق��ات األش� في حالة ال��اب�ة مع الع�و دج �ل ذل� دون  2.000ع� م�لغ 

�غ�امة ال تقل ع� � س��ات و �عاق� �ال��� م� س�ة إلى ع�:" أنه ىعل ق ع ج ال�ع�ل وال���� 374ن�� ال�ادة  2

  :ق��ة ال��� أو ع� ق��ة ال�ق� في ال�ص��

  .كل م� زور أو ز�� ش�� -

 ".� مع عل�ه ب�ل� كل م� ق�ل اس�الم ش�� م�ور أو م�� -

 .374-372، ص عق��ات ال��ائ��، ال��جع ال�اب�م�اد� قان�ن ال/ ع�� القادر ع�و 3

، ال��جع ال�اب�، ص ها في ال�� م� ال���رة اإلج�ام�ةأث� ب�ائل العق��ات ال�ال�ة لل���ة و / ���� رضا راضي سع� 4

132. 
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دج غ�امة ����ج� ال��الن 50000، فإن ال��� القاضي ب ة ت�او� ضعف الق��ة ل��ل ال����ةمال�

  . 1م� قان�ن ال��ارك  32و 281ل��الف�ه أح�ام ال�ادت��

وتق�ي بها ال�هات الق�ائ�ة  ،ال�ال�ة م� أق�م العق��ات تع� الغ�امة وفي القان�ن الف�ن�ي

س�اء �ان�ا �الغ�� أو ق�� واألش�اص  ال��ائ�ة ض� األش�اص ال���ع��� في ال��ا�ات وال��ح

، وهي تع��� عق��ة أصل�ة في م�اد   131/40c.p.fو 131/37جاء �ال�ادت��  ال�ع����� وفقا ل�ا

غ�� أنه ���ز للقاضي اس���ال عق��ة الغ�امة  ، 4ي مادة ال��ا�اتوعق��ة ت���ل�ة ف 3وال��ح 2ال��الفات

أو ال��� بها م�ف�قة ب�ع��� ال���ور م� ال����ة وذل� في ج��ع ال��الفات م� ال�رجة ال�ام�ة ، 

  .أورو  1500ف���د ق���ها دون أن ت��اوز 

 أك�ف  ،�اك�ة العادلة����� ض�انات ال�ل 5وق� ت��ي ال���ع الف�ن�ي م��أ تف��� عق��ة الغ�امة

م� قان�ن العق��ات �فق�ة ثان�ة تق�ي ���ورة ت��ی� ق��ة الغ�امة  132/20ت���� ال�ادة  ض�ورةعلى 

                                                   
ج�اللي �غ�اد�، : �جعال� .8/7/1986ار�خ ب��ة العل�ا ع� غ�فة ال��ح وال��الفات لل���صادر  ،497/43ق�ار رق� 1

 . 416، ص االج�هاد الق�ائي، ال��ء األول، ال��جع ال�اب�
2Article131-12c.p.f: « Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques 

sont  

- L'amende. 

- Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-14 . 

- La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-15-1.. ».  

   3 Article131-3 du même code : « Les peines correctionnelles encourues par les personnes 

physiques  sont  : 

     - L'emprisonnement . 

  - L'amende. 

  - Le jour-amende .  

  - Le stage de citoyenneté » . 
4 Article131-2 du même code : «  Les peines de réclusion criminelle ou de détention 

criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines 

complémentaires prévues à l'article 131-10 » . 
دور القاضي ��ا �ان في ال�اب� ال��� �العق��ة ��ا وردت  ، إذ ل� �ع�ال�ف��� الق�ائي للعق��ةه� وال�ق��د �ال�ف���  5

= ��� ش���ة ال���م وخ��رة ال����ة� �ع ��ل�ة واسعة في تق�ی� العق��ةفي ن� ال����� والعقاب، و�ن�ا أص�ح ی��
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وذل� وأع�اءه العائل�ة ع�� ال��� عل�ه �عق��ة غ�امة  1أخ�ا �ع�� االع��ار ال��ارد ال�ال�ة ل��ت�� ال����ة

درجة خ��رته �ی� العق��ة ح�� خ�أ ال����م عل�ه و ال ���في ب�� وعلى القاضي أن" ،2ه�ضعلم�اعاة 

ب�ف��� العق��ة وذل� �ال��� إلى دوافع ال��ه� ن�� اإلج�ام وس�ا�قه الق�ائ�ة  یل��مو�ن�ا  ،ف���

ذل� أن تف��� عق��ة الغ�امة م� شأنه أن ����  ،3ووضع��ه وخاصة م�� تأث�� العق��ة على م��ق�له 

  ."لغ�امةأك�� لعل�ة اف

، اع��� ال���ع الف�ن�ي على وس�لة م�نة في ض�ان ت���ل أك�� فاعل�ة للغ�امة لوفي س��

م� ال��لغ ال�لي في حالة  %20ح�� م�ح ال����م عل�ه ح� االس�فادة م� ت�ف��  ،هات���ل م�الغ

  . 4ال���ی� االخ��ار� أو ال��عي للغ�امة في أجل شه� واح� م� تار�خ ص�ورها

                                                                                                                                                            

وم��أ  غ�� أن م��أ تف��� العق��ة تع�ض ل�ق� ش�ی� على أساس أنه ی�عارض. �عها ال���عوفي إ�ار ال��ود ال�ي �=

 325- �93ن�ا إلى إص�ار الق�ار رق�األم� ال�� دفع �ال��ل� ال�س��ر� في ف اة ب�� ال��ا���� أمام القان�ن،ال��او 

�أنه م��أ دس��ر�    22/07/2005ی�في ف�ه ه�ا ال�عارض وأك� في ق�ار آخ� ص�ر ب�ار�خ  13/08/1993ب�ار�خ 

رغ� ذل� ال ی�ال الفقه الف�ن�ي ی�� �أن تف��� و  .1789اإلن�ان وال��ا�� ل��ة م� إعالن حق�ق  08وأق�ته ال�ادة 

 ل��ه ه�ا جان� إ��ابي،ل�ه م�قة ال��� ال���ل ال���، و �ال�الي ���� ال����م علعقاب م� شأنه أن �قل� العق��ة و ا

ل�ل� ی�اد� الفقه . �ال�عف ج�اء ه�ه العق��ة ال��ففة �ح�اسه� أل� ال���ور م� ال����ة و م ی��� هفي ال�ق� نف�

ع�� القادر : ال��جع.�ام بها، ب�ضع ال��ود القان�ن�ة ال�ي ی�ع�� عل�ه االل�رة ض�� ح��ة القاضي في ه�ا ال�أن���و 

 :و 431- 430 ال��جع ال�اب�، صم�اد� قان�ن العق��ات ال��ائ��، ع�و ،
Yvan Laurens et Pierre Pedron / Les très longues peines de prison , L’Harmattan , Paris, 

2007, p 20 ; Frédéric Desportes et Francis le Guennec /Droit pénal général , Economica , 

13ème édition , 2006, p 922. 
1 Projet de loi relatif à l’individuation des peines et renforçant l’éfficacité des sanctions 

pénales(texte définitif),première session extraordinaire de 2013-2014,Le07 juillet 2014 .  
2 Article 03/02 du projet de loi du 17/07/2004 : L'article 132-20 est complété par un alinéa 

ainsi rédigé : « Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des 

charges de l'auteur de l'infraction. » . 
3 André Kuhn et Joëlle vuille /La Justice pénale,Les sanctions selon les juges et selon 

l’opinion publique ,Conseiller scientifique de la  collection Le savoir suisse ,2010,p 32. 
4 Article707-2/01 c.p.p.f : «  En matière correctionnelle ou de police, toute personne 

condamnée peut s'acquitter du montant du droit fixe de procédure dû en application de 

l'article 1018 A du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, du montant de 

l'amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d'un mois à compter de la date à 

laquelle le jugement a été prononcé. Lorsque le condamné règle le montant du droit fixe= 
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 �ه�م�اعاة لل��� ال��املة وذل� أج�ل ال��� �العق��ة ل��ة س�ة ال���ع الف�ن�ي إلى ت��عى و 

مع إل�امه �إی�اع م�لغ مالي أمام أمانة ال��� ل��ان ت��ی� أ�ة غ�امة ���� ال��� بها �ع� انق�اء 

الغ�امة ق� شه� م�� وق�  خاصة غ�� أن ت�ف�� العق��ات ال�ال�ة في ف�ن�ا". 1مهلة تأج�ل ال��اك�ة

"�ا مقارنة ب�ع� ال�ول األورو��ة �أل�ان�ا وس����ا و���ال�ا���ل ضعفا مل�� 
، إذ س�ل مع�ل 2

ج��ع ال��ار�� و ، في ح�� بلغ مع�ل الغ�امات و 3%75ن��ة  1964الغ�امات ال�ي ل� ت�ف� العام 

وما  ،19855س�ة  %25، %314ن��ة  1976ال�ع���ات ال�ق�رة ل�الح ال�ولة وال�ي ت� ت�ف��ها س�ة 

مل��ن أورو ال��لغ اإلج�الي 2787مل��ن أورو غ�امة م� ب��  820ما �عادل ق��ة  أ�  %�30ق�ب 

  .20016للغ�امات ال�اج� ت�ف��ها العام 

وال�ائ� ه� ال�ولة،  � وه� ال����م عل�ه،مفاد ال��� �الغ�امة ه� ن��ء ال��ام في جان� ال��یو  "

 "عل�ه ع� ج����ه وق�ر ال��امه �عق���ها وس�� الغ�امة ه� ال��� الق�ائي ال�� أث�� م��ول�ة ال����م

 بها دفعة واح�ة أو على أق�ا�،واألصل أن ت�ق�ي الغ�امة ب��ف��ها، أ� ب�فع �امل ال��الغ ال����م " ،7

                                                                                                                                                            

=de procédure ou le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, ces 

montants sont diminués de20%sans que cette diminution puisse excéder1500euros ; article 

707-3/01du même code : «Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine 

d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il 

s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la date à 

laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de20%sans que cette 

diminution puisse excéder 1500 euros».   
1 Article 06 du Projet de loi relatif à l'individualisation des peines et renforçant 

l'efficacité des sanctions pénales ,op cit . 
2  Jean Pradel /Le droit pénal comparé , Dalloz ,1995 , p 732. 
3 Jean Pelier / Réflexions sur le recouvrement des condamnations pécuniaires , Dalloz , 

France, 1964 , p 223.  
4 Philipe Robert et Claude Faugeron / Les forces cachées de la justice , la crise de la justice  

pénale, Paris , le Centurion, 1980, p 82. 
5 Marc Puech et Rapport français / l’effectivité des décisions de justice en droit pénale 

général , 1985, p295. 
6 Jean-Luc Warsmann, / Rapport n° 856 tome 01  fait au nom de la commission des lois 

constitutionnelles, op.cit  . 
 .175، ص 2005ف�� ال�امعي، اإلس���ر�ة، ، دار الال��س�عة ال�����ة/ �د م�� حاف� م��� م�� 7
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الغ�امة ت�ف��  ع�قلول�� ق� �"، 1 "وذل� �أن ی�ق�م ال����م عل�ه إلى ال����ة العامة ل�فع ال��لغ ال���د

ت���ل س��فاء الغ�امة، ��ق الال���ع  ل�ل� فق� ح�د��ف�� ال ����م عل�ه ع��ام��اع ال ��وف واقع�ة

"ال��ف�� على م��ل�ات ال����م عل�ه  وال فيأ
وفي ه�ا هي ت��لف  ،� ����� اإلك�اه ال��ني���فال، أو 2

ي ال��� بها إلى ال��اك� ع� الغ�امة ال��ن�ة، فالغ�امة ال��ن�ة ل��� عق��ة ، و��جع االخ��اص ف

الغ�امة ال�ي ���ز ت���لها ����� ف ، وال ت�ف� ����� اإلك�اه ال��ني،��ف��الوقف  تق�لال  هال�� ،ل��ن�ةا

 . اإلك�اه ال��ني هي الغ�امات ال��ائ�ة ال����م بها في ج�ا�ة أو ج��ة أو م�الفة 

   :ال��ائ�ة الغ�امة ) ب

  .غ�امة في مادة ال��ائ�و ج����ة لى غ�امة إوهي ت�ق��        

ته�ف ال�ع�� و  ،3ع��م�ةودع�� دع�� ج�ائ�ة ال�ع�� ال�����ة  ت��ل� ع� :الغ�امة ال�����ة- 1

  .ال��ادرة ال�����ةال����لة في الغ�امة و  4ال�����ة أو ال��ائ�ة إلى ت���� ال��اءات ال��ائ�ة

م ت�ف��ها و��د� ع� ،ت�� �ال��انة الع��م�ة ال�ي ��الفات ال ج�اءا علىالغ�امة ال�����ة  ع�تو 

�ال��ل و  رك ال��ائ�� ض�� ق�� ال��ا�عات ،ت���� اإلك�اه ال��ني ال�� ت��� أح�امه قان�ن ال��الى إ

م�رخ في 1453/ 77رق�  م� قان�ن ال��ارك382 في الفق�ة ال�ان�ة م� ال�ادة ت�اوله ال���ع الف�ن�ي

29/12 /1977.  

الق�اء  ال�قارن الفقه و  ب��م�ل نقاش واسع ت�ال  ال لغ�امة ال�����ةلال���عة القان�ن�ة ن أغ�� 

�ال�الي ف�� األه��ة ��ا �ان  عق��ة ج�ائ�ة أو تع��� م�ني؟ و ت��ل ال��ائ�� ف��ا إذا �ان� القان�ن و 

                                                   
 .936، ص �ام اإلك�اه في الفقه اإلسالمي والقان�ن ال�ضعي، ال��جع ال�اب�أح/ ل��اجيع��ى دمحم ا 1

 -125 ، ل��ان، صال��س�عة ال��ائ�ة، ال��ء ال�ام�، ال��عة ال�ان�ة، دار العل� لل���ع، ب��وت/ � ع�� ال�ال�ج�� 2

126. 

 .199ص  ،2013/ 2012، �ائ�ال��ازعات ال�����ة، ال��عة ال�ادسة، دار ه�مة، ال�/ أح�� ب�سق�عة 3

 61ج ر ع�د  ،ال��ائ��  ، ال����� قان�ن ال��ارك22/08/1998ال��رخ في  98/10م� القان�ن رق�  259ال�ادة  4

 . 23/08/1998م�رخة في 
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 ��نيأو ال يال��ائ �ا�عن��ا إلى ال��ائج ال���ت�ة على اللغ�امة ال�����ة لال���عة القان�ن�ة ت��ی� 

  .هاال��ن�ة ل

الغ�امة ال�����ة اع���  ات�اه " ،ات�اه��إلى  لغ�امة ال�����ةلالقان�ن�ة ��أن انق�� الفقه  وق�        

 ���� بها إال في دع�� ت��ت� عل�ها �افة اآلثار ال���ت�ة على العق��ات ال��ائ�ة ��نها العق��ة ج�ائ�ة و 

�ن�ا م�ن�ا ال��ال�ة بها و  رك أن ت�عيل�� ل��ل�ة ال��ام���ة ت�� في ال��ائل ال��ائ�ة و م� ج�ائ�ة و 

أن ال��� ال�ادر ب��ق�عها �ع� ح��ا ج�ائ�ا ���ز ح��ة ة وح�ها ح� ال��ال�ة ب��ق�عها، و لل��ا�ة العام

 "م�لقة أمام الق�اء ال��ني
قابله ات�اه آخ� ی�� أن الغ�امة ، و أن ه�ا ال�أ� تع�ض إلى ال�ق�إال  " .1

�ن�ا ال�اجح أنها تع��� لل��انة ع� ال�س�م ، و ة ال��ائ�ةج�ائي م�ل الغ�ام ال�����ة ل��� ذات �ا�ع

ال��ه�ب م�ها، مع���ی� في م�قفه� على أیل�لة م�لغ الغ�امة ال��ائ�ة إلى خ���ة ال�ولة في ح�� ی�ول 

"م�لغ ال�ع��� إلى إدارة ال��ارك
2. 

���� أه�ها في  ك�ا ی�ت� أن�ار ه�ا االت�اه على ال���عة ال��ن�ة للغ�امة ال�����ة ج�لة ن�ائج

بها القاضي في ح�ود ه�ه  ح� م�ل�ة ال��ارك في ال��ال�ة بها ع� ���� اإلدعاء ال��ني ل����"

"، ��ا أنها قابلة لل��الح مع إدارة ال��اركال�ل�ات
نه أساس أوق� ان�ق� ه�ا االت�اه ب�وره على   .3

"�ائ��ف��ض وق�ع ض�ر مالي ����ج� ال�ع��� وه� ال ی��اف� في �افة ال�"
4.  

ع��� الغ�امة ا ، ���عة ال��دوجة للغ�امة ال�����ةذاك، �ه� رأ� آخ� ت��ى الو��� ه�ا و  "

ة ج�ائ�ة ض� م�ت�� ج���ة ل�ع���، فهي عق����عة م��ل�ة ت��ع ب�� العق��ة واال�����ة ذات �

��ل� ال��ر ال�� أصاب خ���ة ال�ولة، و نف�ه هي تع��� على أساس ال��أ و  في ال�ق�و  ،ال�ه���

 على ذل� ���ن جائ�ا ة القان�ن�ة للغ�امة ال�����ة، و ���ن ه�ا االت�اه ق� وف� ب�� اآلراء ح�ل ال���ع

                                                   
  .322-321ص، �ازعات ال�����ة، ال��جع ال�اب�ال�/ أح�� ب�سق�عة  1

 .20، ص ال��جع ال�اب� ،ق�اء والفقه�� ال��ائي في ض�ء الال��ف/ ع�� ال���� ال��ار�ي 2

 .304، صال�اب�ال��ازعات ال�����ة ، ال��جع / أح�� ب�سق�عة  3

، 1965  س���ر�ة،اإل ،ال���ال�ه��� ال����ي، ال���� ال���� ال��ی� لل��اعة و ج�ائ� ال���رات و  /ع�ض  دمحم 4

 .205ص
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ت���� اإلك�اه ال��ني في ه�ه ال�الة ��س�لة ت�ف�� ض� ال��ی� لع�م وفاءه ���اء ج�ائي وتع��� م�ني 

  .1 "في نف� ال�ق�

ف�ع��� األولى عق��ة  ،�ائ�ة والغ�امة ال�����ةة ال�ب�� الغ�امق� م�� فال���ع ال��ائ�� ما أ "

ج�ائ�ة ت���� م�جع��ها م� قان�ن العق��ات، في ح�� أن ال�ان�ة ج�اء ج�ائي ت�� س��ها في قان�ن 

�غ�امة مال�ة أ� ب�ع��� إدارة ال��ارك �اع��ارها ��ف �ق��ن ال��� �الغ�امة ال��ائ�ة و ق� و  ،ال��ارك

"م�ني
2 .  

، فإنه على ع�� ذل� س�� له أن ع�ف ��ائ�� ل� �ع�ف الغ�امة ال��ائ�ة�ذا �ان ال���ع الو 

ق�ل تع�یلها ���ج�  ،3م� قان�ن ال��ارك 259األخ��ة م� ال�ادة مة ال�����ة في الفق�ة ال�ا�عة و الغ�ا

أضف� ال����ة العل�ا ال�ا�ع ال��ني للغ�امة ال�����ة ، و فاع���ها تع���ا م�ن�ا98/10القان�ن رق� 

��ص عل�ها في اع���ت إدارة ال��ارك ��فا م�ن�ا م� ن�ع خاص ال ت���� عل�ه ال��و� ال�� ع��ما

��في ل����� �ل�ها للغ�امة ال��ائ�ة أو ال�ال�ة و  ...4ال�ال�ة م� قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة ال�ادت�� ال�ان�ة و 

إال . 5س�م ال�ق�رة قان�ناال�ي هي ���ا�ة ال�ع��� اف��اض ح�مان ال����ة العامة م� ال���ل على ال� 

�ال����ع الف�ن�ي على غ�ار الع�ی� م� ال����عات ح�ال �ع� ذل� أن م�قف ال���ع ال��ائ�� تأث� 

، ح�� ح�ف الفق�ة ال�ا�عة م� 1998إث� تع�یل قان�ن ال��ارك في ال���عة القان�ن�ة للغ�امة ال�����ة 

ال�����ة ��نها تع���ات م�ن�ة، ن�ة للغ�امة ال�ي �ان� تع�� ص�احة ع� ال���عة القان�  259ال�ادة 

دون �ال�الي ب�ا واض�ا م��ل ال���ع ال��ائ�� إلى إضفاء ال�فة ال��ائ�ة على الغ�امة ال�����ة و 

                                                   
 .307ص، ال��ازعات ال�����ة، ال��جع ال�اب�/ �� ب�سق�عة أح 1

 .292، ص ال��جع ال�اب�، ال��ازعات ال�����ة/ �� ب�سق�عة أح 2
 30ج ر ع�د  ،، ال�ع�ل وال����ال��ائ��  ����� قان�ن ال��اركال ،1979/ 07/ 21ال��رخ في  79/07ق� القان�ن ر  3

 .  24/07/1979م�رخة في 
، م�لة 04/06/1985 ب�ار�خ 639/34في ال�ع� رق� لل����ة العل�ا � الغ�فة ال��ائ�ة ال�ان�ة ع ق�ار صادر 4

ب�ون دار وتار�خ ، ال��ء األول، هاد الق�ائي في ال��اد ال��ائ�ةاالج�/ ج�اللي �غ�اد� :ال��جع .، ع�د خاصال��ارك

  .319ال��ع ، ص 
ال��لة  ،1989/  02/  28  ب�ار�خ 199/55في ال�ع� رق� لل����ة العل�ا  � الغ�فة ال��ائ�ة األولىع ق�ار صادر 5

 . 1991 ،، الع�د األولالق�ائ�ة لل����ة العل�ا
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س�ح لل��ا�ة العامة في نف� ال�ادة �ال�ل�ل م�ل إدارة ال��ارك ل�ق��� �ل�اتها  �ح�" ال����ح ب�ل�

" ال��علقة �الغ�امة ال�����ة
�ال�ا�ع  ال���ع م� خالل القان�ن ال��عل� ���اف�ة ال�ه��� ن ص�حألى إ، 1

�ع� ال إ، ال�����ة لغ�امةاال�� ل� ���د ���عة م�أث�ا �ال����ع الف�ن�ي  ،2ال��ائي للغ�امة ال�����ة

تع�ي األول��ة لل�ا�ع ال�ع���ي للغ�امة ال�����ة  في ف�ن�ا �ان� ال����ة العل�اق� ف ،اح��ام ال��ل

م�ا جعل ال����ة األورو��ة ل�ق�ق اإلن�ان ت�ی� ف�ن�ا في  ،3ال����ة العامة�� ال��ر ال�� ل�� ع

�ة نات�ة ع� ج���ة ���� إن�ار الق�اة الف�ن���� ال�ا�ع ال��ائي لغ�امة ج��� 1995شه� ج�ان 

��ارك م� قان�ن ال  377ال�ادة م� خالل  إلى اإلق�ار�ال���ع الف�ن�ي  دفعم�ا  .ته��� م��رات

�اإلضافة إلى  -ذل� م� خالل ال�� على أن ال�هات الق�ائ�ة تأم��ا�ع ال��ائي للغ�امة ال�����ة و ال

أك�ت م���ة و  ،���� االح��ال أو ع� غ�� وجه ح� ب���ی� ال��الغ ال���لة ع� -العق��ات ال��ائ�ة 

اف� أن ال�ع�� ال�ي ت�اش�ها أض، و  4ال�ق� ال���عة العقاب�ة للغ�امة ال�����ة دون ال�ع���ات ال��ن�ة

ه��ا إلى أن اس�ق� اج�هاد م���ة ، و 5ال ���� اع��ارها دع�� م�ن�ة  343إدارة ال��ارك وف� ال�ادة 

تع��� ��ل�ة أ��ا ، فهي غ�امة ج�ائ�ة و ال�ق� الف�ن��ة على أن الغ�امة ال�����ة ذات ���عة م

  .م�ني في نف� ال�ق�

ف��ها م�ادرة ال��الف ب��ف��ها و�ال خ�ع إلى ع الغ�امة �ق��ي ت��اقي أن�ا ك امة ال�����ةالغ� و    

قان�ن ال��ارك م� جهة ن�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة م� جهة و ال�غ� ال�ي ت���ها قا��ق اإلج�ار و 

  .أخ�� 

                                                   
  :لق�ع ال��ائ� ال�����ة  : "على أنه ق ج ج  259/01ن�� ال�ادة  1

 .ت�ارس ال��ا�ة ال�ع�� الع��م�ة ل����� العق��ات -

 ".�م�ة ���ز لل��ا�ة العامة أن ت�ارس ال�ع�� ال��ائ�ة �ال��ع�ة لل�ع�� الع�ارة ال��ارك ال�ع�� ال��ائ�ة و ت�ارس إد -

م�رخة  59ج ر ع�دال��عل� ���اف�ة ال�ه���، ،23/08/2005ال��رخ في  05/06م� األم� رق�  29ن�� ال�ادة  2

ت�اعف الغ�امة ال����ص عل�ها في ه�ا القان�ن في حالة الع�د ، ت�اما م�ل عق��ة " :على أنه  28/08/2005في 

 ."ال���

   3 Cass Crim, Le 07 / 04/ 1992, Bull crim  n° 145, 1992.    
4 Cass Crim, Le20 /11/ 1978, Bull crim n° 319,1978. 
5 Cass Crim, Le 11 /05/1995, Bull crim n° 173,1995. 
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ال�ي ت���ها الق�� ال�ا�ع م� ف�ل  ال��ا�عاتل���ص ال��علقة �ا ءف�� خالل اس�ق�ا          

اإلك�اه "الح� وج�د ما اص�لح عل�ه ال���ع ال��ائ�� ب �م� قان�ن ال��ارك  ال��ازعات ال�����ة

�اه ���� لقا��ي ال��ارك أن ���روا األم� �اإلك" :ق ج على أنه 262ح�� ن�� ال�ادة  ،"ال����ي

، ����د إث�ات أن األخ�� ال����قة إلدارة ال��ارك ال��الغالغ�امات و ال�س�م و ق�� ت���ل ال�ق�ق و 

  ".ال����� ال��لفة ب����قه�ا إدارة ال��اركع�ل�ة نات�ة ع� ت���� ال����ع و  ا أص�ح م���قا إث�م�لغا م

ق ج ه� اع��ار اإلك�اه ال����ي م� ب��  262لعل أه� ما ���� اس��الصه م� ن� ال�ادة و      

حقه م�الغ  ال�سائل أو اإلج�اءات األول�ة ال�ي خ�لها ال���ع إلدارة ال��ارك لل�غ� على م� ث�� في

  . ركاال��اص ��الغ�امات �ان س��ها م�الفة ال����ع م���قة لها م� حق�ق ورس�م و 

ق ج على  293/3في ه�ا ال��د ن�� ال�ادة و: La contrainte par corp  اإلك�اه ال��ني - 

ه ال��ني ال�ادرة ع� م�الفة ج����ة �اإلك�ا ��ة ح��ا �اإلدانة، و الق�ارات ال���إم�ان�ة ت�ف�� األح�ام و 

  . ��قا ألح�ام قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة 

، جاءت الوة على أن�اع اإلك�اه فع:   La contrainte par corps anticipéeاإلك�اه ال��ني ال����  -

ه� اإلك�اه ال���� ال�� �ع��� ، و ال��ني ق ج ���� ی���� ت���� ن�ع خاص م� اإلك�اه  299ال�ادة 

 ،2992ع�ال ب�� ال�ادة  ،�1ائي ال����ي مقارنة �القان�ن ال��ائي العامم� أه� م���ات القان�ن ال�

����� م�ال ت���� ه�ه ال�ادة على ج���ة ال�ه��� ال����ي دون �اقي أن�اع ال��ائ� ال�����ة و 

إذ ���� ب�اء  ،إج�اء إدار� ول�� ق�ائي" األخ��، غ�� أنه �أخ� على ه�ا ال��ع م� اإلك�اه ال��ني أنه

���� م� إدارة ال��ارك ت�جهه إلى و��ل ال��ه�ر�ة ال���� م�ل�ا ��ف�ه ال�هة ال���فة  على �ل�

ل�  299ال�ادة  ك�ا أن ،"���� ���ف ال��� ع� العق��ة ال����م بها ج�اء لع�ل ال�ه���، ف��على ال��

                                                   
  .340ال��ازعات ال�����ة ، ال��جع ال�اب� ص / أح�� ب�سق�عة  1

�ة العق��ات ى أن ی�فع ق����� �ل ش�� ح�� عل�ه الرت�ا�ه ع�ل ته��� إل" :على أنهج ق ج  299ن�� ال�ادة  2

، إال أن م�ة ال��� ال ���� أن ت��اوز ��� ع� �ل اس���اف أو �ع� �ال�ق�ذل� �غ� الال�ال�ة ال�ادرة ض�ه، و 

 ".ال��ة ال�ي ح�دها ال����ع ف��ا ��� اإلك�اه ال��ني
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ت��ل ه�ه و  ائ�ةال اله��ة ال���لة ب�ل� بل أحالها إلى قان�ن اإلج�اءات ال�� م�ة اإلك�اه ال��ني و ت��د 

  .1 "ع�وانا على اس�قالل�ة الق�اءلى م��أ ح��ة ال��ئ ال�ق�ي ف�ه و تع��ا عم�اسا و ��� ذاتها ال�ادة 

� ��� م��لفا ع�ا ه� مق�ر لو ، 2ك�ا ��� اإلك�اه ال��ني ت���قاته في ال��ام ال����ي  الف�ن�ي

ج�ارك ف�ن�ي ت��ح ����  388ادة فق� �ان� ال� "،��ائ�� إلى ح�� تع�یل �ع� أح�امهفي القان�ن ال

إلى ح��  � ع� أ� اس���اف أو �ع� �ال�ق�،ال����م عل�ه في ج���ة ته��� ج���ي �غ� ال��

��اء على ه�ا االف��اض، ���� لل����ة ض�ان ت�ف�� العق��ة ال��ائ�ة ، و دفعه ال��لغ ال����م �ه عل�ه

"ق�ل ح��ل ال��� على ح���ه 
االع��ارات سالفة ال��� أعاله هي ال�ي  ت��ر اإلشارة إلى أنو "  .3

ح�� ع�ل  ق ج ج�ائ��، 299بلة ل�� ال�ادة ، ال�قاق ج ف�ن�ي 388ء تع�یل ن� ال�ادة كان� ورا

ال���� في ال��ح دون ال���ع الف�ن�ي على ال�ل��ف م� ح�ة م���نها وذل� ���� ت���� اإلك�اه 

�ي ت�� في أصل ال�ع�� وال��� �ه أم� ج�از� ل����ة ال��عله إج�اء ق�ائي ���ر ع� اال��الفات و 

�ضافة إلى ذل� ح�د ال���ع الف�ن�ي م�ة اإلك�اه ه� ال�ال في ال����ع ال��ائ��، و ��ا  ل�� إل�اميو 

أوضح م� جهة أخ�� ، و للعق��ة ال�ال�ة ال���ح بها ال���� ح�� ال ت��اوز م�ته ال�� األدنى ال�ق�ر

، ث� ما ل�� 4"��ة ال����م بها ت��� م� م�ة اإلك�اه ال���� أن م�ة ال��� ال�ق�ات ت�ف��ا للعق

م� القان�ن  �161ان ذل� ���ج� ال�ادة سالفة ال��� و  c.d.f 388ال���ع الف�ن�ي أن ألغى ال�ادة 

الق�ارات الق�ائ�ة في ال�ادة ال�����ة ع� ���� اإلك�اه  األح�ام و دون أن ���ع ت�ف��  ،2011/5255رق� 

                                                   
 .341، ص �ازعات ال�����ة، ال��جع ال�اب�ال�/ أح�� ب�سق�عة   1

2Article 388c.d.f, modifié par la loi n°2004/204 :«Par décision expresse du tribunal, celui qui 

est condamné pour un délit douanier ou une infraction en matière de contributions indirectes 

peut, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, être maintenu en détention jusqu'à ce qu'il 

ait acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui ; sauf dans le cas de trafic 

de stupéfiants, la durée de la détention accomplie dans ces conditions à compter de la 

condamnation s'impute sur celle de la contrainte judiciaire prononcée par le tribunal et ne 

peut excéder le minimum prévu par le code de procédure pénale pour une condamnation 

pécuniaire de même montant que celui des sanctions fiscales prononcées » .  

     
3 Jean–Marc Fédida /Le contentieux douanier, 1èreédition , presses universitaires de France, 

2001, p104. 

 .342- 341ص ، �ازعات ال�����ة، ال��جع ال�اب�ال�/ أح�� ب�سق�عة  4  

  5 Loi n°2011-525 du 17 /05/ 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit,  

 jorf du 18 /05/ 2011.   
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ن�� على ض�ورة اس���ال ع�ارة اإلك�اه  204- 2004م� القان�ن رق�  198ال�ادة  �ان�و  .الق�ائي

ال��ني �ع�ارة اإلك�اه الق�ائي وذل� في ج��ع ال���ص ال�ي ت���� أح�اما ع� اإلك�اه ال��ني �القان�ن 

ارك غ�� أن ع�ارة اإلك�اه ال��ني ال�اردة في قان�ن ال��" ،1م�ه 407و 382/2ال����ي خاصة ال�ادت�� 

اس���ت على حالها ألن قان�ن ال��ارك ل� ی�ع�ض إلى أ� تع�یل أو إلغاء م�ا أد� إلى خل� إش�االت 

أی� ت� إلغاء  2014إلى غا�ة تع�یل القان�ن س�ة ،ش�ل�ة ت�عل� �ال���ف مع ب�ء س��ان األح�ام ال��ی�ة

ت���� أح�ام ال��اد  إلى ج��ع تل� األح�ام واك�فى ال���ع الف�ن�ي �إج�اءات ����ة أشار م� خاللها

ال��علقة �اإلك�اه الق�ائي ع�� ت�ف�� الغ�امة و��ل ال��ادرة ال�ق�ي بها في  c.p.p.f 762إلى 749م� 

على ذل� ی��و جل�ا ات�اه ال���ع الف�ن�ي ن�� إسقا� أح�ام اإلك�اه و  ،2ال��ح وال��الفات ال�����ة

    العامب�� القان�ن ه�اك تعارض  غ�� أن ،�����ةن�ن العام على ال�ادة الالق�ائي ال�ق�رة في القا

(c.p.p.f) ال����ع ال�اص �ال��اركو(c.d.f) 749، فإذا �ان� ال�ادة c.p.p.f  ت��� م�ال اإلك�اه

 c.d.f 382فإن ال�ادة  ،في ه�ا ال��ال دون غ��ها م� العق��ات ال�ال�ة الق�ائي �الغ�امة ال�����ة

ه� ���ل الغ�امة و مع��ال �ه في ف��ة س��ان اإلك�اه ال��ني الق��� أ�ق� على نف� ال��ال ال�� �ان 

  .��ل ال��ادرةو 

ل رغ� أف�ل�ة إدارة ال��ارك في ��نها ��فا م��ازا في ال�ع�� الق�ائ�ة ل�ا ت��زه م� وسائو 

ار على غ�  - إال أنها ت�ل كال��� واإلك�اه ال����ي واإلك�اه ال��ني ، ،هامة ل����ل دی�نها ق�ل ال��ی�

ل�ي ت��ن ��فا ف�ها رغ� ���تها تعاني ��ء إج�اءات الف�ل في الق�ا�ا ا -�اقي ال��قاض�� العادی��

ف�ال�ج�ع إلى إح�ائ�ات إدارة ال��ارك ی����  ".ال��� الق�ائي الفاصل في ال�ع��  خاصة ��ء ت�ف��و 

                                                   
1 Article 382/2c.d.f : « les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois 

de douane sont, en  outre,exécutées par corps »; Article 407 du même code: « les 

propriétaires de marchandises de fraude, ceux qui sont chargés de les importer ou de les 

exporter sont tenus solidairement et contraignables par corps pour le payement de l'amende, 

des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens».     

  2 Article 382 /01et 0 2 c.d.f : « 

   - L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane   peut avoir lieu par toutes 

voies de droit  .     

   - Les articles 749 à 762 du code de procédure pénale sont en outre applicables aux 

condamnations à l'amende et à la confiscation ordonnée en valeur prononcées pour délits 

douaniers et contraventions douanières». 
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��ف�� أح�انا س���� الأن م��س� الف�ل نهائ�ا في الق�ا�ا ال�����ة ی�ور ح�ل س���� ف��ا ���غ�ق 

، 1" %50ال ���� ال��ف�� ت���ل �ل م���قات إدارة ال��ارك إذ ال ت��اوز ن��ة ال����ل و  ،أخ����

س�اء ق�ل أو �ع� ال��ف�� ع� ���� اإلك�اه ال��ني، ل�ل� فقل�ا تل�أ إدارة ال��ارك إلى ن�ام اإلك�اه ال��ني 

الغ�امة ال�����ة أص��� ت��ل ال��م "�ن��ة أن ب���ا أفادت م�ادر ف، مقارنة مع أسل�ب ال��ال�ة

 أغل� األس�اب ال��د�ة إلى اإلك�اه الق�ائي ال�� ت��ل م�ته �ال��� إلى ج�امة الغ�امة ال�����ة

"خاصة ال��علقة م�ها ���ائ� ال���رات 
2 .  

  الغ�امة في مادة ال��ائ�-2

ال����ة م�ردا مال�ا هاما  ح�� تع���ت���ع وت��ة ال����ل ال����ي ، تع�ل ال�ولة على "

����  غ�� أنهال��اما على عات� ال��لف بها ی�د� إح�امه ع� دفع ه�ه األع�اء إلى معاق��ه، و  لل�ولة

أ��ا ج�اءات مق�رة إما ل�ع��� ال��ر ال�� ل�� ال����ة أن ی���� ال��ل�ف م�لغ ال����ة و 

ن�ي في ل�ة ال�ق�رة في ال��ام ال��ائي الف� ت���ل العق��ات ال�ا�م�ة أو عقاب ال��لف ع� خ�أه ، و الع�

"الغ�امة خاصة إذا تعل� األم� ����ة الغ� ال��ائيف�ائ� ال�أخ�� و 
3
.   

ل�� ی���د م�ال ت����  ،ال��ادرةائ�� عق���ي الغ�امة ال��ائ�ة و في ح�� �ق� القان�ن ال�� 

�� ال���عي في الغ�امة ال��ائ�ة اإلك�اه ال��ني في إ�ار ت�ف�� العق��ات ال�ال�ة ال����م بها على ال�

  .دون ال��ادرة 4ال���قة على �ل ال��ائ� ال�����ة على اخ�الف درج�ها

                                                   
 ،وفي ال�ادة ال�����ة ب�جه خاص، دار ه�مة، ال��ائ� ل�ة في ال��اد ال��ائ�ة ب�جه عامال��ا/ عةأح�� ب�سق� 1

 . 51، ص 2013
2 FARAPEJ (Fédération des Associations Réflexion Action Prison Et Justice) , service 

juridique  / La contrainte judiciaire , Septembre 2008 , p 02. 
3  Hervé Kruger / les principes généraux de la fiscalités , Ellipses édition marketing , Paris, 

2000, p54-55.   
، ال����� قان�ن ال��ائ� 09/12/1976، ال��رخ في 76/101ق� م� األم� ر  314، 306،  304، 303ال��اد  4

، 538، 524، 523، ال�ع�ل وال����، وال��اد 22/12/1976رخة في م�  102، ج ر ع�د وال�س�م ال��اثلةال��اش�ة 

���� قان�ن ال��ائ� غ�� ال��اش�ة، ، ال�09/12/1976، ال��رخ في 76/101ق� م� األم� ر  546، 545، 544

 =قان�ن ال����� ،09/12/1976ال��رخ في  76/102م� األم� رق�   122، 116، 114ال�ع�ل وال����، وال��اد 
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 ،تع�دت ال���ص ال�ي ت���� اإلشارة إلى اإلك�اه ال��ني ق�ر تع�د ف�وع ال��ام ال��ائي علىو 

ل�ا�ع ، قان�ن ال����ل ، قان�ن ال��ائ� ال��اش�ة، قان�ن اقان�ن ال�س� على رق� األع�ال��عل� األم� �و 

  .قان�ن ال��ائ� غ�� ال��اش�ةو 

  قان�ن ال�س� على رق� األع�ال                  :أوال

ی��ت� على العق��ات ال�ال�ة ال����ص عل�ها في ه�ا  ":م�ه على أنه  137ن�� ال�ادة 

  .ة �اإلك�اه ال��نيما یل�ها م� قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة ال��علقو  597لقان�ن ت���� أح�ام ال�ادة ا

ل��الغ ال����قة ���د ���د ال��� أو ق�ار اإلدانة م�ة اإلك�اه ال��ني �ال���ة ل����ع او         

  ".ال�ی�ن ال��ائ�ةالعق��ات و 

                 قان�ن ال��ائ� ال��اش�ة: ثان�ا

���ل ت���� اإلك�اه ال��ني على ال��لف �ال����ة  :"أن ق ض م ج 134جاء في ال�ادة 

ال ���� إل�ها على انف�ال في ت����ه اش�ة على أص�ل م� خارج ال��ائ� و ��فة م�اش�ة أو غ�� م�

  ."م أو أغفلها.ض.ق ��119/3قا لل�ادة 

ت���� أح�ام ال�ادة  ی��ج ع� العق��ات ال�ال�ة :"على أنه ق ض م ج 362/8ك�ا ن�� ال�ادة 

 2و ��1ما ت��ر العق��ات ت���قا ألح�ام ال�ق�ع�� ما یل�ها م�علقة �اإلك�اه ال��ني عو  ق إ ج  597

  .1" 303م� ال�ادة

                                                                                                                                                            

، 40،90، 35،37، 33، وال��اد 26/12/1976م�رخة في  103ج ر ع�د  ال����ل�ع�ل و اال�س� على رق� األع�ال،=

، �49ن ال�ا�ع، ال�ع�ل وال����، وال��اد ال����� قان  09/12/1976، ال��رخ في 76/103م� األم� رق�  106

ال�ادة ��، و ل����� قان�ن ال����ل ال�ع�ل وال��، ا09/12/1976، ال��رخ في 76/105م� األم� رق�  122، 120

 22/12/2001ال��رخ في  01/21م� القان�ن رق�  40م� قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة، ال�ادر ���ج� ال�ادة  102

 . 23/12/2001م�رخة في  79، ج ر ع�د  2002ال����� قان�ن ال�ال�ة ل��ة 

1
  :ال�ق�ع األول  

س ال��ائ� أو ال�س�م ال�ي ���ع لها أو �ل م� ت�ل� أو حاول ال��ل� �اس�ع�ال ��ق ت�ل���ة في إق�ار أسا -  

  =.��ف�ها س�اء �ل�ا أو ج�ئ�ا
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               قان�ن ال�ا�ع: ثال�ا 

العق��ات ال�ال�ة ال����ص عل�ها في ه�ا القان�ن ت�د�  :"هم�ه على أن 36/3ن�� ال�ادة 

اه ال��ني �ال���ة ���د ال��� أو ق�ار اإلدانة م�ة اإلك� إج و  ق 611 -�599ام ال��اد م� إلى ت���� أح

  ."ال�ی�ن ال��ائ�ةل��الغ ال����قة ب�س� الغ�امات و ل����ع ا

  قان�ن ال����ل: را�عا 

الغ�امات ال�ال�ة ال����ص عل�ها في ه�ا القان�ن ی��ج ع�ها ":على أنه 121/3ن�� ال�ادة

و ق�ار اإلدانة م�ة ���د ال��� أو ج ال��علقة �اإلك�اه ال��ني، إ ق599ع�� االق��اء ت���� أح�ام ال�ادة

  ".ال�ی�ن ال��ائ�ةلغ�امات و اإلك�اه ال��ني �ال���ة ل����ع ال��الغ ال����قة ب�س� ا

  قان�ن ال��ائ� غ�� ال��اش�ة: خام�ا 

العق��ات ال�ال�ة ال����ص عل�ها في ه�ا القان�ن :"م على أن .غ.ض.ق 553ن�� ال�ادة 

أن ائ�ة ال��علقة �اإلك�اه ال��ني و اإلج�اءات ال�� � قان�ن وما یل�ها م 601ل��اد ی��ج ع�ها ت���� أح�ام ا

ال�ی�ن ل��الغ ال����قة ب�س� الغ�امات و ح�� أو ق�ار اإلدانة ���د م�ة اإلك�اه ال��ني �ال���ة ل����ع ا

  ."ال��ائ�ة

  1:���� أن ن���ف م� خالل ه�ه ال���ص  ال�الح�ات ال�ال�ة و 

                                                                                                                                                            

�ل م� أغفل ع� ق�� ع� ت���ل أو األم� ب����ل ح�ا�ات أو الق�ام ب����ل أو األم� ب����ل ح�ا�ات غ��  - =

   .ت�ار� . ق 10و 09ص���ة أو ص�ر�ة في ال��ل ال��مي و في س�ل ال��د وفقا ألح�ام ال�ادت�� 

  .أو ال��ل� ع� ق�� في ال����ح ب�ق� األع�ال اإلغفال -

اس�ع�ال ف�ات�� أو اإلشارة إلى ن�ائج ال ت�عل� �ع�ل�ات فعل�ة الس��ا ����ص وضع ال��ف ال�ف�ل لل��ائ� وفقا  -

  .  م ض ق 224ألح�ام ال�ادة 

  : ال�ق�ع ال�اني 

 . ال��الفات أنف�ه� ة على م�ت��يال���اء م�ت��ي ال��الفات نف� العق��ات ال���ق على� ت��

 .313، ص 2008ال��ازعات ال�����ة في ال����ع والق�اء ال��ائي ال��ائ��، دار ه�مة، ال��ائ�،/ فارس ال���ي 1
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ق إ ج  611إلى  ��597 اإلك�اه ال��ني إلى أح�ام ال��اد أن الق�ان�� ال��ائ�ة أحال� ��أن ت�� -1

� اإلك�اه ال��ني �إج�اء ق�ائي إال أنه ت��� م� ع�ض ال���ص ال�الف ذ��ها أنها ل� ت��ج 

�ن�ا ه� إج�اء إدار� ���� ب�اء على �ل� ���� م� اإلدارة ال��ائ�ة إلى و��ل ال��ه�ر�ة و 

 .ت�ف�� العق��اتال���� م�ل�ا ��ف�ه ال�هة ال���فة على 

 ق إ ج ج  602أن ال�ادة ل��ني خاصة و أن ال���ص ال�الف ذ��ها ل� ت��د م�ة اإلك�اه ا -2

 . �ال�الي فأ� ال��ی� ����؟ك�اه ال��ني ���ی� أدنى وأق�ى و ح�دت م�ة اإل

 1أما ال���ع الف�ن�ي فق� ألغى ج��ع األح�ام ال����ة له�ه ال�ادة في قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة

 ،ال��ی�ةلق�ائي اون��ها في إ�ار أح�ام اإلك�اه  2 204/2004م� القان�ن رق�  �198ج� ال�ادة ��

، أص�ح العق��ات ال��ائ�ة ��فة عامة ل��ف�� ت���� اإلك�اه ال��ني ���ت �240Lان� ال�ادة ن أ ف�ع�

ل� ��� ه�ا و  ،c.p.p.f 749ال�ادة ���ج�وذل� ����ل الغ�امات ال��ائ�ة فق� لاإلك�اه الق�ائي ���قة 

�اه ال��ني في ال�ادة اإلكي ال ���� ب�� اإلك�اه الق�ائي و ال�فه�م ال��ی� واض�ا م�ا جعل الق�اء الف�ن�

اإلك�اه الق�ائي �ة ت���� اإلك�اه ال��ني و م� ق��ل ذل� ق�ار ل����ة االس���اف ق�ى �إم�انو ، ال��ائ�ة

ل ل��ف�� ال����ة على ال�خ c.p.p.f 750و 749ح�� الق�اع� ال����ص عل�ها ض�� ال�ادت��

غ�� أن ه�ا الق�ار تع�ض ل�ق� م���ة ال�ق� الف�ن��ة على أساس أنه ق�ار ، ال��اءات ال�اردة عل�ها

م�  L  272ق� ألغ� ال�ادة  2004مارس 09م� قان�ن  198غ�� م�س� �ال��� إلى أن ال�ادة 

اإلك�اه ال ���� ت���� م� جهة أخ�� � جهة، و �اإلك�اه ال��ني مقان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة ال��علقة 

اإلك�اه على ذل� ن�ل� إلى الق�ل �أن و  .3ج�ائ�ة�عل� �غ�امة تال  االق�ائي في ه�ه ال�الة ألنه

في م�ال ال��ائ� ت��� أح�امه قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة الف�ن�ي دون قان�ن اإلج�اءات الق�ائي 

القان�ني ال��عل� به�ه  �� ن�� اإلك�اه ال��ني ض�� ال��امعلى ع�� ال���ع ال��ائ�� ال ،ال��ائ�ة

  .قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة على ال��� ال�� ت�� معال��ه أعاله وه�ال�ادة 

                                                   
1   Articles L  240  , L 271 , A 272 c.p.f.f 

   
2 Article 198/08 de la loi n° 2004/204 : «7-Les articles 473, 755, 756 et 757 du code de 

procédure pénale ainsi que les articles L 240, L 271, L. 272 el L 272 A du Livre des 

procédures fiscales sont abrogés. 

       8- Dans l'article L 273 du livre des procédures fiscales, les mots: «les artic1es L 270 et L 

271  sont remplacés par les mots: «l'article L 270 ».  
3 Cass crim, Le /27/09/ 2006, n° 05-87.162, Revue de Droit Fiscal n°26 du 28/06/ 2007.  
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 : الغ�امة ال��اف�ة) ج

، وم�ها عادة ل�ي ی�� عل�ها القان�ن دون غ��هاال��اف�ة على ال��الفات االغ�امة ��� ت "

"�ی��ة وم���ات ال�قل العامم�الفات ال��ور وال��� ال�
اإلك�اه ال��ني، وهي تق�ل ال��ف�� ع� ����  ،1

غ�� أنه ال �ع�ل �إج�اء الغ�امة ال��اف�ة إذا �ان� ال��الفة تع�ض م�ت��ها للق�ام �إصالح ال�ع���ات 

لألش�اص أو األم�ال وفي حال ارت�اب م�الفات في آن واح� وال�ي ال ت���� على إج�اء الغ�امة 

  .  2 ف�ةال��ا

خالل ال�الث�� ی�ما ال�ي و نق�ا ل���ر ال���� م�اش�ة أال��اف�ة �ل��م ال��الف ب�فع الغ�امة و 

و��ل� ت�ق�ي  ،داء�اج�ة األالتلي تار�خ ارت�اب ال��الفة ب�اس�ة �ا�ع ت�او� ق���ه م�لغ الغ�امة 

لى و��ل إ�ال م��� ال��الفة � ل� ���د ال��الف الغ�امة �ذاو  ،3 ال�ع�� الع��م�ة ال�اش�ة ع� م�الفة

�ام م� تار�خ أفي ��ف ع��ة  خ��و��� ه�ا األ ،ال���� لى القاضيإال��ه�ر�ة ال�� ���له ب�وره 

 ه�ا ال��ام ���لف غ�� أن ،ق إ ج ج ����597 ت�ف��ه ��قا لل�ادة م� ج�ائي أ���ج�  رفع ال�ع�� 

وم�ها م�الفات لل��الفات م� ال�رجة األولى غ�امة ج�اف�ة عق��ة أ��ا �ق�ر ال��  القان�ن الف�ن�يع� 

م� ال��لغ اإلج�الي إذا قام �ال���ی�  %20ب���ة  ات�ف��ال��الف  ی���� ���نه ���حل��ه  ،ال��ور

في ال�الة الع���ة  ، و و تار�خ ت�ل�غ األم� الق�ائيم� تار�خ ارت�اب ال��الفة أأو في أجل شه� م�اش�ة 

  4.����� اإلك�اه الق�ائي���ع ال��الف لق�اع� ال��ف�� 

                                                   
دی�ان ال����عات  ،ات ال��ائ�ة في ال����ع ال��ائ��، ال��ء ال�اني، ال��عة ال�ا�عةم�اد� اإلج�اء/أح�� ش�قي ال�لقاني 1

 .423، ص 2008، ال�امع�ة

 .ق إ ج ج ال�ع�ل وال���� 393ال�ادة  2

م�ة ال�اش�ة ع� م�الفة في ال��اد ت�ق�ي ال�ع�� الع�� ن أ����  " :نهأعلى  نف�ه م� القان�ن  392ال�ادة ن��  3

  .ب�فع غ�امة ج�اف�ة داخلة في قاع�ة الع�د ، ال����ص عل�ها ��فة خاصة في القان�ن 

ب�اس�ة ، �ال��الفة خ�ار�الفة ل�� ال��ل�ة ال����رة في اإلن ی�� ت��ی� الغ�امة خالل ثالث�� م� ت�ق� ال�أو����    

  .داء�ا�ع غ�امة �عادل م�لغ الغ�امة واج�ة األ

لى و��ل ال��ه�ر�ة ع��ال م��� ال��الفة ، عالهأ ال�ان�ة ذا ل� ��� ال���ی� في ال�هلة ال����ص عل�ها في الفق�ة �و    

 ".م�ف�عا ��ل�اته لى  القاضيإه ب�وره �فعال�� ی
4 Articles R42-R49/ 09 c.p.p . f. 
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  Le jour amendeالغ�امة ال��م�ة  ) د

 "غ�امة على أق�ا�"���نها الغ�امة ال��م�ة ع�ف الفقه 
م��ج ب�� العق��ة ال�ال�ة لل���ة  "و�أنها 1

"والعق��ة ال�ال�ة 
 وت��لف �اخ�الف دخل ال����م عل�ه، ،� األ�ام���دها القاضي �ع�د مع�� م "، 2

ة للغ�امة، فق� �ه�ت الغ�امة ال��م�ة في مفه�مها ال��ی� ألول م�ة م� خالل م��وع وهي ص�رة ح�ی�

، وال�� ن� في 1931، ال��ادق عل�ه وال�ار� مفع�له س�ة 1916لقان�ن ال��ائي ال����� س�ة ا

ی�م �أق�ى ح�  200م�ه على ال��ام القاضي ب���ی� ع�د أ�ام الغ�امة ب��م واح� ��� أدنى و 20ال�ادة 

، وال�ان�ارك س�ة 1921ا س�ة ال��أ واإلم�ان�ات ال�ال�ة لل����م عل�ه، وت�ع�ها ف�ل�� ل� ح��وذ

، إس�ان�ا ، ال��نان1991س�ة (Day fine)3، ان�ل��ا1978، ال���  1975، أل�ان�ا وال���ا عام 1939

ك��ا س�ة  ،1929، ال��از�ل عام 1924ل ال���و عام ، إلى جان� دول م� أم���ا الالت���ة م�ال��تغالو 

 .1984وال����� عام  1973، ب�ل�ف�ا س�ة 1971، ��س�ار��ا س�ة 1936

الغ�امة ال��م�ة ن�ام ت��ل إلى األخ� �ه ت���عات غال��ة ال�ول �ال��� إلى ال��اس� ال�ي و 

  :4ع�الة وشفاف�ة وسه�لة في ال����ل  ���لها م�

  �ة ل��ت�� ال����ة ، ألنها تأخ� �ع�� االع��ار اإلم�ان�ات ال�اد:ع�الة  -

ال��ت��ة ����رة ) الغ�امات ال��م�ة(ف�فعل انق�امها إلى ج�أی� ���� مع�فة ق��ة ال�ح�ات  :شفاف�ة  -

  . ال��م ال��ت�� وق��ة ال�ح�ات ال�ق�رة �االع��اد على م�اخ�ل ال����م عل�ه

  .م� ال�ع��ات ��هل على ال�ولة ت���لها مقارنة �الغ�امة ال�ي �ع��ض ت�ف��ها الع�ی�  -

                                                   
1 Laila Abouloula /La peine privative de liberté en droit marocain  et comparé , Revue 

marocaine d’administration locale et de développement , 2005,p245. 
2 Eveline Bonis Garçon et  Virginie Peltier/Droit de la peine Nouvelle Edition à jour de la loi 

du 15/08/ 2014, Lexis Nexis,  Paris, France, Janvier 2015, p64- 65 .  
3 Lexique Anglais – français du conseil de l’Europe ( principalement juridique) , édition du 

Conseil de l’Europe ,1993, p179 . 
4 Georges kellens ,Ann Jacobs, Georges de Leval et Christine Denis /Les jours-amende –

Tentative d’individualisation de l’amende pénale, faisabilité des jour-amendes dans le 

contexte belge , p12. 
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تع��� الغ�امة ال��م�ة �ال���ة للقان�ن الف�ن�ي أ��ا عق��ة ح�ی�ة مقارنة ب�اقي العق��ات و "

و��جع س�� ل��ء ال���ع الف�ن�ي إلى ت��ي ه�ا ال��ع م� العق��ات ب�ال م� عق��ة ال��� " ،1"ال�ال�ة

، وان��ار ���1974ن العام ال���د ال�ي ثارت داخل الم�جات الع��ان و  ،�ة أو الغ�امةق��� ال�

ع�م فاعل��ه في إعادة تأه�ل ال����م � ال��ال�ف ال�ي ی����ها ال��� و �اه�ة اك��ا� ال���ن إلى جان

فال�قل�ل م� ن��ة االح��اس ه� ال��م م� ب�� أه� ان�غاالت ال���ع الف�ن�ي ال�� �ات " ، 2"عل�ه� 

وذل� ب�قل�ل ع�د األش�اص  اب�ة ،ی��� ع� س�ل ج�ی�ة ل��ف�ف الع�ء ع� ال��س�ات العق

ال�غ� م� أن ف�ن�ا تع� م� ب�� ال�ول ال�ي س�ل مع�ل األش�اص ال����ن�� ل�یها على  ،3"ال����ن��

، ولعل م� ارنة ب�اقي دول اإلت�اد األورو�يمق 4ن��ة 100.000ش�� ل�ل  96ن��ة  2011العام 

م�ة على وجه ال���ص ���حه إلى االس�فادة أه� دوافع ال���ع الف�ن�ي إلى ت��ي ن�ام الغ�امة ال�� 

  .عات ال�ول ال��اقة في ه�ا ال��الم� إ��اب�اتها ال�ي أث���ها ال����ة ال�ي خاض�ها ت���

في ض� ال��� ال���عي إح�� العق��ات ال�ق�رة هي  لل����ع الف�ن�يالغ�امة ال��م�ة وفقا و 

في العامة ل عق��ة الع�ل م� أجل ال��فعة و���� أن ت�ل م� ،5ال��ح ال�عاق� عل�ها �عق��ة ال���

                                                   
1 Guy-Pierre Cabanel / Pour une meilleure prévention de la récidive, 1996, p55. 

  2 Nouveau guide du prisonnier (observatoire international des prisons),11/10/2000 , p92. 

www.amazon.com . 
3 Guy Casadamont et Pierrette Poncela /Il n’y a pas de peine juste ,Odile Jacob , 

Paris ,France, 2004, p102-103. 

  4 Rapport pour renforcer l’efficacité de l’exécution des peines présenté par Eric Ciotti, 

député en conclusion des travaux d’une mission confiée par monsieur le président de la 

République Française, Le05/06/2011, p04.  

   5 Articles 131/03 c.p.f: « Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques 

sont :1°L'emprisonnement ; 2°L'amende ; 3°Le jour-amende ... » ; et131/5 c.p.f: «Lorsqu'un 

délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de 

jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant 

global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain 

nombre de jours Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut 

prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une 

somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution 

quotidienne pendant un certain nombre de  jours. Le montant de chaque jour-amende est 

déterminé en  tenant  compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 

1000 euros.Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances 

de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante» .  
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وهي ت���ل في   .وال ���� بها على القاص� 1ال��ف�� ال��ئي له�ه العق��ة م� ��ف ال����م عل�ه ةحال

م�لغ مالي ی�فعه ال����م عل�ه لل����ة العامة و���د ال��لغ اإلج�الي مقابل ع�د مع�� م� األ�ام على 

األجل ال�اص �أ�ام الغ�امة، على أن ال ت��اوز الق��ة ال�ق�رة ل�ل ی�م  أن ����� ه�ا ال��لغ ع�� نها�ة

 ع�اءهم�ارد ال����م عل�ه وأ و ��اعي القاضي ع�� ال��� بها ��وف ومال��ات ال����ة و  أورو 1000

و�قع على ال����م عل�ه �غ�امة ی�م�ة ع�ء . ی�م ��360ا یل��م ب���ی� ع�د أ�ام الغ�امة بال�ال�ة 

وذل� ، c.p.f 2 25-�131ال تع�ض لل��� ����� اإلك�اه الق�ائي ع�ال �أح�ام ال�ادة ت�ف��ها و 

، فإذا س�د  ال����م ، و��ع�ى أدق، �ل ی�م غ�امة �قابله ی�م ح��غ�امة إلى أ�ام ح��ل أ�ام ال��� �ب

ت�لف و  ی�م 360مة وال�� ال ��� أن �ف�ق عل�ه ج�ءا م� ال��لغ اإلج�الي ع�� نها�ة ع�د أ�ام الغ�ا

أ ذمة ، و��ل� ی���ل ی�م غ�امة إلى ی�م ح�� وت�� نه ���� ل�ا �عادل ال��ء ال���قيع� ج�ء آخ� فإ

ع�م دفع الغ�امة و�ن�ا ع�� ل� ���د م�ة ال��� الف�ن�ي أن ال���ع غ�� . ال����م عل�ه م� ی�م غ�امة

أن األح�ام  علىc.p.p.f 762ل�ل� ن�� ال�ادة . هي ت��لف �اخ�الف ال�ضع�ة ال�ال�ة لل����م عل�ه

  . ال��علقة ���ة اإلك�اه الق�ائي ال ���ز ت���قها في حالة الغ�امة ال��م�ة

�ذا �ان ال���ع الف�ن�ي ق� أحال ��ق ت�ف�� الغ�امة ال��م�ة إلى نف� اإلج�اءات واألح�ام و 

�ه ال�ادة �ر في هفال��� ال�ق ،ت�ابهه�ان ذل� ال �ف��ض اتفاق ال��ام�� و ال�اصة �اإلك�اه الق�ائي فإ

��ه� جل�ا اخ�الف الغ�امة ال��م�ة ع� اإلك�اه و ، ول�� وس�لة ل��ف��ها الغ�امة ه� ج�اء ع� ع�م ت�ف��

الق�ائي م� ح�� ��ن ه�ا األخ�� ال ی��� ذمة ال����م عل�ه بل ت�قى إم�ان�ة ال��ف�� على أم�اله 

 ح�� �� ع�م دفعه الغ�امة ال��م�ة،، ��الف ح�� ال��ی� ع�ة م�ى أجازت وضع��ه ال�ال�ة ذل�قائ

                                                   
1 Article 132/57 c .p. f : « En cas d'exécution partielle d'un travail d'intérêt général, le juge 

de l'application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-

amende ». 
2 Article131/25 du même code :« En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le 

montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende 

prononcés. Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du 

condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés .Il est procédé 

comme en matière de contrainte judiciaire. La détention ainsi subie est soumise au régime 

des peines d'emprisonnement » . 
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ك�ا أنه ��� ال�����  .1 ب���ی� ما عل�ه م� غ�امات ی�ميت��� ذم�ه و�����ل ع��ئ�  م�ال��ه م��ق�ال

ب�� ال��ام�� م� ح�� ��ن الغ�امة ال��م�ة ت��د وف� ج�امة ال����ة ودخل ال����م عل�ه ول��� 

�ام خاصة م� ح�� �ا إلى ال��ا�ا الع�ی�ة له�ا ال�ون�، توس�لة ت�ف�� ���دها قاضي ت���� العق��ا

ض�� ال��ام القان�ني  ت���ه، ودوره في تأدی� ال����م عل�ه ، أدع� ال���ع ال��ائ�� إلى قابل��ه لل��ف��

  .ال��ائ�� 

  ال�����ةال��ادرة   ب�ل: الف�ع ال�اني

���لة إلى غا�ة العام  ات�� ال����ع الف�ن�ي ال��عل� ���ادرة وسائل ال����ة �ال���د لف��ة

الق�اء إال �ال���ة بها ،ال ���� �ل ه�ا ال�ار�خ س�� عق��ة ثان��ة، ح�� ل� ت�� ال��ادرة ق 1992

أص��� ت��ل ، ث� ما ل��� أن ال�ي ���ع ف�ها ح�� ال��ه� ائ�لألش�اء ال�ي لها صلة م�اش�ة �ال�� 

���� األم�ال في ف�ن�ا ه�ف ال��اسة ، �ع� أن ش�ل� وسائل ارت�اب ج���ة تم��ر ال��اسات العامة

ال��ح ال�عاق� ��ة ت���ل�ة مق�رة في ال��ا�ات و أص��� ال��ادرة عق، و 19902ال��ائ�ة مع ب�ا�ة العام 

في  تأأن� و�ه�ف تفع�ل ت�ف�� ه�ه العق��ة .3عل�ها �عق��ة ح�� تف�ق م�ته س�ة �اس���اء ج�ح ال��افة

   .  4 ال��ادرةال����زة و  ��ل�ات�وت���ل ال دارةو�الة إلم�خ�ا  ف�ن�ا

ر�ة م��ل�ات ال����م عل�ه العقاعلى ج��ع ��قا لل����ع الف�ن�ي ت��� عق��ة ال��ادرة و 

غ�� . 5س�اء اس�ع�ل� في ارت�اب ال����ة أو �ان� م���ة الرت�ابها ،وال��ق�لة مه�ا �ان� ���ع�ها

                                                   
1 Bulletin d’information, Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications , n°808 ,Le 

01/10/2014, p10. 
2 Jean‐François Thony / Gel, saisie et confiscation des avoirs criminels : les nouveaux outils 

de la loi française, Revue internationale de droit pénal ,N°01, 2013, Editions ERES , p205 
3 Article131-21/ 01c.p.f : « La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les 

cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les 

crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, 

à l'exception des délits de presse ». 
4 Article706-159 du même code : «L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis 

et confisqués est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la 

tutelle conjointe du ministre de la  justice et du ministre chargé du budget».  
5 Article 131/21- 02 du même code : « La confiscation porte sur tous les biens meubles ou 

immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction 

ou qui étaient destinés à la commettre ». 



 -ارنة مع ال����ع الف�ن�يدراسة مق - اإلك�اه ال��ني في ال����ع ال��ائ�� 

104 

 

ه�ه ت�ف��  م�ان�ةإمع ال�ال�ة له�ه األش�اء، رة الق��ةأجازت ال��� ���اد  c.p.f 09-131/21أن ال�ادة

ال�ي ی���ف إل�ها ح�� دون أن ���د ال���ع الف�ن�ي ال�االت  ، 1لق��ة ع� ���� اإلك�اه الق�ائيا

، �ع� أن �ان� ذات ال�ادة ت�� على إم�ان�ة م�ادرة ق��ة األش�اء ال��ت��ة في اق��اف ه�ه ال�ادة

ال�الة ال�ي ی�ع�ر ف�ها م�ادرتها ع��ا ���� ع�م ال��� عل�ها ال����ة أو ال���لة م� ال����ة في 

 �09ع� أن أعاد ص�اغة الفق�ة ال�اسعة م� ال�ادةه�رها، غ�� أن ال���ع الف�ن�ي و ع�م �لم��قا أو 

131/21-c.p.f  أص�ح ��ع� مع�فة ، و �عل� ���ال ت���� ه�ه ال�ادةسالفة ال���، ألغى ال��� ال�

أما ال����ة العل�ا �ال��ائ� فق� ق�� ���ورة إدانة  .ف�هارة ق��ة األش�اء ال�الة ال�ي ���� م�اد

ب�فع  ،�ان� ال��الفة تع�ض م�ت��ها ل��ادرتهام�ى تع�ر ح�� ال��اعة و ، ل�����ةم�ت�� ال��الفة ا

م�لغ �عادل ق��ة األش�اء القابلة لل��ادرة ل��ل م�لها عالوة على الغ�امة ال��ائ�ة ال�ق�رة ج�اء 

 . �2الفةلل�

��ادرة به�ف األش�اء م�ل الق��ة على  ال��ف��ص�ب ع الف�ن�ي ��� �ال ی��ه ،على الع��مو 

ت�ف�� ه�ه األح�ام في م�اجهة �ع�  به�ف ت�ه�لم�ادرة وسائل ال����ة تفع�ل عق��ة ال��� و 

ى بل� ال ت���ه ته���ها إل �إخفاء األش�اء م�ل ال��ادرة و ال�االت االس���ائ�ة �ق�ام ال����م عل�ه م�ال

��ل ت���� اإلك�اه الق�ائي ل��ان ت���ل ب�ل ، و �3ف�ن�ا عالقة أو اتفاق تعاون في م�ال الق�اء

إج�اءات ف�ن�ي 749خالل ال�ادة  ال��ادرة خ�وجا ع� ال��ال ال�� ح�ده ال���ع الف�ن�ي م�

  . ، ح�� أن م�ال اإلك�اه ح�� ه�ه ال�ادة ه� الغ�امة فق� اس���اءا ع�هو 

                                                   
1 Article131/21- 09 c.p.f: « La confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en 

valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné 

ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi , dont il a la libre disposition. Pour le 

recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les 

dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.». 

��ة ال��ازعات ال��� /أح�� ب�سق�عة : ال��جع .17/03/1997ل����ة العل�ا ب�ار�خصادر ع� الغ�فة ال��ائ�ة لق�ار  2   

 ،325، ص 1998، في ض�ء الفقه واج�هاد الق�اء، دار ال���ة، ال��ائ�

   Chambre criminel, Le 02-29/10/1984, n°32331 ; Le19/06/1988, n°47665, Rev CS n°02 

,1993 ,p189. Baghdadi Djilali / Guide pratique du tribunal criminel , op cit , p 302.  
3 Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines, Le 26/01/2012 : Exécution 

des peines, rapport par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat au nom de la commission des lois.  
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ق� تع�ض� إل�ها في ، ف�عل� �ق��ة األش�اء م�ل ال��ادرةف��ا ��� اإلك�اه الق�ائي ال� أما

إلك�اه الق�ائي ت�صل� إلى أن ال���ع الف�ن�ي �ق� ت�ف�� ق��ة ه�ه األش�اء ع� ���� ام�ضع ساب�، و 

��ع ه�ا ��الف ال�و  ،سالفة ال��� c.d.f  20/ 382ال��الفات ع�ال ب�� ال�ادة في ق�ا�ا ال��ح و 

�ل� ع� ل� ی��اول ن�ام اإلك�اه ال��ني في قان�ن العق��ات على ال�غ� م� أنه ت م� جهة،فه�  ،ال��ائ�� 

على أنها األیل�لة ال�هائ�ة إلى ال�ولة ل�ال أو ج ق ع  15ال�ادة ع�فها ب�� ال��ادرة �عق��ة ج�ائ�ة و 

م� و  ع� ���� اإلك�اه ال��ني،ف�� � تق�ل ال��ل��ه س�� ع�ا إذا �ان ،م���عة أم�ال مع��ة أو ق���ها

�اه ال��ني �ال��ار�� الق�ائ�ة ورد األش�اء وال�ع���ات ال��ن�ة جهة أخ�� ح�د ن�اق ت���� اإلك

ل�� ، ارة إل�ه أعاله دون ال��ادرةالغ�امة في قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة على ال��� ال�� ت�� اإلشو 

ت���� ه�ه ال�س�لة في ال��ف�� أث�اء  جازأال��ائ��  �ال�ج�ع إلى قان�ن ال��ارك، ی���� أن ال���ع

ص�ار ح�� ب�فع إس�ح إلدارة ال��ارك أن ت�ل� م� ال����ة ح�� ، 1ت���ل ب�ل ال��ادرة ال��ائ�ة

 واع��� مال�ي ال��ائع م�ل الغ� وال���ف��ی� ،2م�لغ �عادل ق��ة األش�اء القابلة لل��ادرة ل��ل م�لها

وق�  .3ك�اه ال��نيوخاضع�� لإلال��الغ ال�ي تق�م م�ل ال��ادرة �امات و م�ه م��ام��� في دفع الغ

                                                   

لل�ع��� ع� ب�ل ال��ادرة، " غ�امة ال��ادرة"ب�ال م�  " ق��ة ال��ادرة "ال�الح� أن ال���ع ال��ائ�� اس�ع�ل لف�  1  

���ع ال��ائ�� �أنه ل�� م� �اب ال��فة و�ن�ا م�ده إلى ن�ة ال���ع ال����� وق� ف�� ال����ر أح�� ب�سق�عة م�قف ال

أن ��ف�ة ت��ی� ق��ة ه�ا ال��لغ ور��ه �ق��ة ال��اعة القابلة و���ف ال����ر  امة ال�����ة،ب�� ال��ادرة والغ� 

ة تع��� ��ع لها �أنها ���ا�لل��ادرة ح�� سع�ها في ال��ق ال�اخل�ة ل�ار�خ إث�ات ال��الفة إن�ا �ع�� ع� ن��ة ال�

، ص ��ازعات ال�����ة، ال��جع ال�اب�ال /أح�� ب�سق�عة :�جعال�.ال�� تع�رت م�ادرتهال��ئ القابل لل��ادرة و 

346. 

، ب�اءا على �ل� م� إدارة ال��ارك، ال��� ب�فع م�لغ �عادل ت��ر ال����ة:" على أنهج ق ج  336ن�� ال�ادة  2  

لل��ادرة ل��ل م�لها، وت��� ه�ه الق��ة ح�� سع� ه�ه األش�اء في ال��ق ال�اخل�ة اع��ارا م�  ق��ة األش�اء القابلة

  ". تار�خ إث�ات ال��الفة

3
م�  ن ال���ف��و ال��ائع م�ل الغ� و  مال�� �ع��� ،في م�ال ال��الفات" :على أنهم� القان�ن نف�ه  317ن�� ال�ادة 

دفع الغ�امات وال��الغ  جلأم� ك�اه ال��ني م��ام��� وخاضع�� لإل ،ن م� ه�ا القان�  310الغ� ح�� مفه�م ال�ادة 

 ". ال��ادرة قامال�ي تق�م م
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ال�ی� ش�اص ال�ی� شار��ا في ج��ة ته��� و ق ج ج ال���ف��ی� م� الغ� �األ 310ع�ف� ال�ادة 

  .1اس�فادوا م� الغ�

  ال���� ال�اني

  األح�ام ال�ال�ة ال���ت�ة ع� ال�ع�� ال��ن�ة ال�اش�ة ع� ج���ة

ال��ن�ة ال�ي ی�ت�� م�ض�عها �ال�ع�� الع��م�ة جان�ا ح�اسا ��� اإلك�اه ال��ني ت��ل ال�ع�� 

ت��ل االل��ام ب�د ما یل�م رده هي و  ،�يل��ائ�� دون ال����ع الف�نف�ه ت���قاته ض�� ال��ام القان�ني ا

 ع��ان،فق� ی��أ ع� ال����ة د "االل��ام ب�فع ال�ع���ات ال��ن�ة إلى جان� ال��ار�� الق�ائ�ة، و 

ودع�� م�ن�ة  ،�ال�المة وال��أن��ة في ال����ع دع�� ع��م�ة ���ن اله�ف م�ها م�ا�عة ال��ه� إلخالله

��� ج�ائ�ا ع� ارت�ا�ه ال����ة ت�ت�� ع� ض�ر أل�ق�ه ه�ه ال����ة ���ل�ة خاصة، ف�عاق� ال��ه� ح�

ال��ف ال��ني (ل����م له نهائ�ا أجاز ال���ع ال��ائ�� ل ل�ل� .2"���ن م���ال م�ن�ا ع� الفعل ال�ارو 

م�ف�لة ع�ها، ���� أن لل�ع�� الع��م�ة أو  تا�عةفي دع�� م�ن�ة ) أو رافع ال�ع�� ال��ن�ة ال���قلة

 ع�دع�� م�ن�ة م�ف�عة أمام الق�اء ال��ني ت�مي إلى ال��ال�ة �ال�ع��� ( ���ن م�ض�عها ج�ائ�ا 

  .ق إ ج ج 600و 599و 598ذل� في ال��اد ال��ني و أن ی��ع ���� اإلك�اه )ال��ر ال�اج� ع� ج���ة

م�ض�ع ، أت�اول ض�� ال��ل� األول إلى م�ل��� هتق���ه�ا ال���� عل�ه تق��ي دراسة و 

  .ل�راسة ��ق رفع ال�ع�� ال��ن�ةق� خ���ه ، و�ل�ه ال��ل� ال�اني و ال�ع�� ال��ن�ة

  م�ض�ع ال�ع�� ال��ن�ة :ال��ل� األول 

إذا �ان  ائ�ة �ال�� في ال�ع�� ال��ن�ة ال�اش�ة ع� ال����ة إالال ت��� ال����ة ال�� 

���ة ال��ائ�ة �ع�م ، فإذا خ�ج م�ض�ع ال�ع�� ع� ال�ع���  ت��� ال�م�ض�عها ه� �ل� ال�ع���

                                                   
األش�اص ال�ی� شار��ا ، م��ف��ی� م� الغ�، �ع��� في مفه�م ه�ا القان�ن :" ه على أنج ق ج  310ن�� ال�ادة  1

  .��فة ما في ج��ة ته��� وال�ی� ���ف��ون م�اش�ة م� ه�ا الغ�

 ".م�ت��ي ال��الفة ال��اش��� على� ل�ف� العق��ات ال�ي ت��، ��ع ال���ف��ون م� الغ� ��ا ورد تع��فه� أعاله �     

2 Mini encyclopédie de droit Algérien /notions fondamentales et doctrinales ,Berti éditions, 

Alger, 2009, p340.  
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أوجه ال�ع��� ال�ي ت��رج ض�� اخ��اص ال����ة ق إ ج ج 03/04ق� ح�دت ال�ادة و .هااخ��اص

ت��ل  ك�ا .���1اني أو األدبي ما دام� نات�ة ع� ال�ع�� ال��ائ�ةال��ائ�ة في ال��ر ال�اد� أو ال

  .رد ما یل�م ردهال��ال�ات ال�ام�ة إلى ال�ع�� ال��ن�ة 

، ب���ا ال�ع��� ال��ني ال�يءوالف�ق ب�� ال�د وال�ع��� ���� في أن ال�د ���ل اس��قاق  "

، ��ا أن ال�د ���� أن ج�اء ال����ةال�� ل�� ال���ة م� أو ال�ع��� /فه� ما �قابل ال��ر ال�اد� و

�ق��ن مع ال�ع��� في حالة ع�م تغ��ة االس��داد ل�ل مق�ار ال��ر ال�اصل، أما ال�ع��� إذا ما 

، �اإلضافة إلى ما زاد ع� ذل� االس��داد، فإنه ���ل ما �ق�م مقام � �ه ل�ح�ه في حالة اس��الة ال�دح�

"م� ض�ر
�اه ال�اص ول� أن أساسه�ا ال����ة في أن ال�ال م�ض�ع و�ف��ق ال�د ع� ال�ع��� ��ع " .2

"ال�د �ان له وج�د ق�ل وق�ع ال����ة في ی� صاح�ه 
ما االل��ام �ال�ع��� ف���ره ال����ة نف�ها أ "،3

"
الف�ع األول  إلى ف�ع��، ی����ه�ا ال��ل�  تق���م�ض�ع ال�ع�� ال��ن�ة عل�ه، تق��ي دراسة و  .4

 .ال�اني إلى ال�ع���ات ال��ن�ة الف�ع��ق في ، ث� أترد ما یل�م رده

  رد ما یل�م رده : الف�ع األول

م�ع�ه وص�ف�ه، ورددت عل�ه ق�له أ� رجع� : ردا ال�يءال�د في اللغة م��ر رددت 

 . 6اس��جعه: اس��ده أعاده وأرجعه ، و : رده إل�ه : �قال ، و 5وأرسل�

                                                   
تق�ل دع�� ال����ل�ة ال��ن�ة ع� �افة أوجه ال��ر س�اء :" على أنه � ق إ ج ج ال�ع�ل وال��� 04/03ن�� ال�ادة  1

 ".ج��ان�ة أو أدب�ة ما دام� نات�ة ع� ال�قائع م�ض�ع ال�ع�� ال��ائ�ة  كان� ماد�ة أو

ن�ن ما یل�م رده في قاال��ف�� ل����ل ال�ع���ات و اإلك�اه ال��ني ����� م� ��ق :م�اخلة �ع��ان/ زه�ور ال�هلي 2

��ق ال��ف�� في القان�ن ، ی�م دراسي م��� م� ��ف م���ة ال��ام�� ل�ه�ان ح�ل اءات ال��ائ�ة ال��ائ�� اإلج� 

 .  22/11/2012ال��ائ�، ، وه�ان،اإلج�ائي، ال�ان�ا

 .211، ص 1997، اإلس���ر�ة، ال��اك� ال��ائ�ة، م��أة ال�عارفال�ع�� ال��ن�ة أمام / ح�� صادق ال��صفاو�  3 

 .564ص  ،ل��ان ،ب��وت ،م���رات ال�ل�ي ال�ق�ق�ة ،ال��اب األول،أص�ل اإلج�اءات ال��ائ�ة /ال��ع�  سل��ان ع�� 4

 .305، ص ال���اح ال����، ال��ء األول/ الف��مي 5  

 .338ص  ،ال��جع ال�اب�، ال��ء األول/ ال�ع�� ال�س��  6  
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�عادته إلى م���قه ���ب م� ض�وب و  ال�يءإرجاع  "ائي لل�د ف�ق�� �هأما ال�ع�ى ال��

، م���قا للغ�� ال�يءذل� ع��ما ��ه� ��ن ذل� ، و ��ةال�ع��� الع��ي ع� ال��ر ال�اتج ع� ال�� 

�ن�ا ه� م��ل للعق��ة ألنه �ع�� لل��ام ، و م� ق��ل العق��ات ال����ل�ة م� خ�ائ�ه أنه ال �ع�و 

  .           1 "االج��اعي ت�ازنه �ع� اخ�الله ���� وق�ع ال����ة

إذ ی���د م�اله �ال��ائ�  إعادة ال�ال إلى ما �ان عل�ه ق�ل ح�وث ال����ة، "أ��ا�ق�� �ال�د و 

"ال�ي ���ن م�لها ماد�ا ماال م�ق�ال أو عقارا 
���ق� إعادة ال�ال إلى ما �ان عل�ه ق�ل وق�ع ال����ة ، و 2

ال���وقة إلى مال�ها في ج���ة ال��قة،  ال�� فق�ه ال��عي �ال�� ال��ني ��د األش�اء ال�يءم�ال ب�د 

أو إتالف ال��� ال��ور، أو ال��� ب��الن العق�د ال��ورة في ج�ائ� ال��و�� عامة، أو رد األش�اء 

  .ال�����ة ما ل� ت�� م�ال لل��ادرة

م�ال�ة  " فال�د ��ع�اه ال��� �ق�� �ه �ه،سعح�� ض�� ال�ع�ى و  ���لف ال�دى مع� غ�� أن

 " ،3"�ال�� ال��ني ب�د ال�ال ال�� ���زته �أث� لل����ة إلى ال��عي �ال�� ال��ني ����لالال��ه� أو 

ال���وق إلى ال�ال� أو ال�ائ� ال��عي فال ی�خل  ال�يءال �أتي إال على م�ض�ع ال����ة �إعادة فه� 

الع��ي في ه�ه  ال�� اش��اه ال�ارق م� ث�� ال���وقات ال�ي قام ب��عها لع�م ج�از ال�ل�ل ال�يءف�ه رد 

وس�لة  ةال�الة، أما ال�ع�ى ال�اسع لل�د فه� ی��ه إلى إعادة ال�ضع إلى ما �ان عل�ه ق�ل ال����ة �أ�

، على أساس أن تع���ا �ال�ع�ى االص�الحي ال��� �ذا �ان ه�اك م� ال �ع���ون ال�دو ".4"كان�

�ن�ا �ان ق� رد إل�ه ع�� ماله، و إذا  ، فال نق�ل ع�ض ال����رع��� به�ا ال�فه�م �ق�� �ه ال��لال�

ه� ی�ون أن ال�د ی�صف �ال�ع��� الع��ي ألن ت����ه م� ه�ه ��لح األصح ه� أنه رد له ماله، و ال�

ال�ع��� ج�اء م�ني وال �غ�� فه� � ،5"ال�فة ی�د� إلى ع�م إم�ان ق��ل ال�ع�� أمام الق�اء ال��ائي 

                                                   
 .31-30صب�، لعق��ات ال�ال�ة، ال��جع ال�ااال��ادرات و / ع�افدمحم م�ل�  1

 .29، ص ءات ال��ائ�ة، ال��جع ال�اب�ش�ح قان�ن اإلج�ا/ دمحم لع�اك� 2

 .564ل��ان، ص  ،ب��وت ،أص�ل اإلج�اءات ال��ائ�ة، ال��اب األول، م���رات ال�ل�ي ال�ق�ق�ة/ ل��ع�سل��ان ع�� ا 3

  .61، ص ل��جع ال�اب�ع� ج�ائ� األف�اد م� ق�ل ال�ولة، ا تع��� ال���ور/ رم�ان ع�� هللا ال�او�  4

 .153ش�ح قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة، ال��جع ال�اب�، ص/  های��ةع�� هللا أو  5
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ت��� �ه ت�عا ل�ا �ع�ض عل�ها م� ق�ا�ا ج�ائ�ة �غ�� م� ���ع�ه ه�ه ��ن ال��اك� ال��ائ�ة هي ال�ي 

  . 1م���عة �ادعاءات م�ن�ة 

وت�سع الق�اء الف�ن�ي في ت��ی� مفه�م ال�د ل���ل �ل إج�اء یه�ف م�اش�ة إلى وقف ال�الة 

ال�اقع�ة ال�ات�ة ع� ال����ة �إغالق م���دع لل���و�ات أو ع�ادة ل�� األس�ان مف��ح�� على ن�� 

  .2م�الف للقان�ن 

وما 372و 163و 86و 04م��ر 37و م��ر 36خ� ال���ع ال��ائ�� �ال�د في ال��ادأولق� 

ف�ال���ة ل��حلة  ،جازه في م�حل�ي ال��ق�� االب��ائي وال��اك�ة أو ج�اءات ال��ائ�ة یل�ها م� قان�ن اإل

�ني و ال��عي ال�أش�اء م�ض�عة ت�� ت��ف الق�اء م� ��ف ال��ه� أال��ق�� ���� �ل� اس��داد 

و ب�اءا على أن �ق�ر م� تلقاء نف�ه أو���ز ل���ل ال��ه�ر�ة  ،3حق��ه عل�هاأ� ش�� ی�عي أو أ

ق إ ج ج  163/3ال�ادة و�ل� أك�ا  ،4م�ل ن�اع ج�� مل���ها ال����زة ما ل� ت�� األش�اء �ل� رد 

الس��اد إلى اوفي م�حلة ال��اك�ة ����  ،5قاضي ال��ق��لرد األش�اء ال�����ة  صالح�ة ال�� في

                                                   

 .253ن�ن العق��ات،  ال��جع ال�اب�، صم�اد� الق�� العام لقا/ �اس� دمحم شهاب 1  

�عات دی�ان ال���ة ال�ا�عة، ات ال��ائ�ة في ال����ع ال��ائ��، ال��ء األول، ال��عم�اد� اإلج�اء/ أح�� ش�قي ال�لقاني 2

 .109، ص 2005ال��ائ�،  ال�امع�ة،

أن  ی�عي آخ�ل��ه� وال��عي ال��ني ول�ل ش�� ���ز ل:" على أنهق إ ج ج ال�ع�ل وال����  01/ 86ن�� ال�ادة  3  

أو ��ه� ��ل� اس��داده م� قاضي ال��ق�� و��لغ ال�ل� ال�ق�م م� ال أنم�ض�ع ت�� سل�ة الق�اء  شيءعلى له حقا 

و�ق�م ال�ل� ال�ق�م م� الغ�� إلى ال��ا�ة ولل��ه� ول�ل خ��  اآلخ���ال��عي ال��ني لل��ا�ة ��ا ی�لغ �ل م� ال���م 

 . "آخ�

أص�ر قاضي  إذاأو �ة جهة ق�ائ�ة أإذا ل� ی�� إخ�ار : " على أنهم� القان�ن نف�ه  01م��ر  36ن�� ال�ادة   4

و ب�اءا أن �ق�ر تلقائ�ا أال����زة ���� و��ل ال��ه�ر�ة  رد األش�اء دون أن ی�� في ال��ق�� أم�ا �ان�فاء وجه ال�ع�� 

 . "ما ل� ت�� مل���ها م�ل ن�اع ج�� األش�اءعلى �ل� رد تل� 

��� قاضي ال��ق�� في نف� ال�ق� في شأن رد األش�اء و :" على أنهق إ ج ج ال�ع�ل وال����  163/03ن�� ال�ادة  5

إذا رأت غ�فة االتهام أن ال�قائع ال ت��ن ج�ا�ة :"على أنهب��ها  م� نف� القان�ن  195إلى ال�ادة ، إضافة "ال�����ة

أو ج��ة أو م�الفة أو ال ت��ف� دالئل �اف�ة إلدانة ال��ه� أو �ان م�ت�� ال����ة ال ی�ال م�ه�ال أص�رت ح��ها �أال 

تف�ل غ�فة االتهام في ال��� و . ن�ا م���س�� ل��� آخ�وجه لل��ا�عة و�ف�ج ع� ال��ه��� ال����س�� م�ق�ا ما ل� ��� 

 " .نف�ه في رد األش�اء ال�����ة وت�ل م���ة �الف�ل في أم� رد األش�اء ع�� االق��اء �ع� ص�ور ال���
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ب�اءا على  ش�اء ال��ض�عة ت�� ت��ف الق�اءم� �اس��داد األجازت لل����ة األأال�ي  372ةال�اد

 ، 2ق إ ج ج 1/ 373جان� ال�ادة   إلى ، 1و م� تلقاء نف�هاأ 86ش�اص ال����ر�� �ال�ادة �ل� األ

ما ال�د في  أ.3وم�اف��ه م� قان�ن ال�قا�ة م� الف�اد  51ال�ادة  ن�� عل�هما  ��اوم� ق��ل ال�د أ

� ما ی�اد �ه م�ال�ة ال��ه� وال����ل ع� ال�ق�ق أال��ني فه� ال�د في مع�اه ال���  ك�اه م�ال اإل

على ك�اه ال��ني اإلع �ال��ال�ة ب��قذ ال �عقل إما �ان� عل�ه ق�ل وق�ع ال����ة  إلىعادة ال�ال إال��ن�ة �

  .�ض�عة ت�� ت��ف الق�اءش�اء ال��د األب الق�اء الم��اعه ع� ال���

 ال�ع���ات ال��ن�ة : الف�ع ال�اني 

صفة  ب��، ح�� ���ع ع���هكان اق��اء ال�� وال�فاء �ه �ع��� على ق�ة ال��� و  "

� ت�اجع� ف��ة االن�قام ، ثالقاضي في آن واح�ال���ي عل�ه ال���ة م� ال����ة و��� صفة ال��عي و 

��ر أو ع� ال هئ�� ال��اعة إلج�ار ال�اني على تع���أص�ح ال���ي عل�ه یل�أ إلى ر ال���ي و 

���م في ح�� ال�الف ال� ،في ف�ن�اساه� عل� ال��ا�ا و ، االن�قام م�ه في حالة ع�م ال�فاء �ال�ع���

االس�ق�ار على االع��اف ��� ال���ي و  ،ب�� فقهاء القان�ن ال��ني والقان�ن العام و��� الفقه ال��ائي

  .4"���ا�اي ال���ل على ال�ع��� تأس��ا على وضعه� القان�ني عل�ه� أو ال���ور�� ف

                                                   
وال����ل ع� ال�ق�ق ل��ه� وال��عي ال��ني �ل م� ا���ز ل:" أنه علىق إ ج ج ال�ع�ل وال����  372ن�� ال�ادة  1

  .ش�اء ال��ض�عة ت�� ت��ف الق�اء األمامها ال�ع�� رد أال����ة ال���وحة  إلى��ل�  أنال��ن�ة 

 " . م� به�ا ال�د م� تلقاء نف�هاأن تأو���ز لل����ة    

ل��ه� وال��عي ال��ني وال����ل ��ا ل�ل ش�� غ�� اأ���ز :" على أنهم� القان�ن نف�ه  373/01ن�� ال�ادة  2

��ل� ب�دها إلى ال����ة  أنش�اء م�ض�عة ت�� ت��ف الق�اء أله حقا على  أن ع� ال�ق�ق ال��ن�ة ی�عي

 ".مامها ال�ع�� أال���وحة 

م�اف��ه قان�ن ال�قا�ة م� الف�اد و ال�����  ،20/02/2006ال��رخ في  06/01رق� األم� م�  51/03 ن�� ال�ادة 3

أ��ا ب�د ما ت� اخ�السه أو ق��ة ما ح�ل  ت��� ال�هة الق�ائ�ةو " :على أنه 08/03/2006م�رخة في 14ج ر ع�د 

ول� ان�قل� إلى أص�ل ال��� ال����م عل�ه أو ف�وعه أو إخ�ته أو زوجه أو أصهاره س�اء  ،أو ر�ح عل�ه م� م�فعة 

 ". �ق�� تل� األم�ال على حالها أو وقع ت���لها إلى م�اس� أخ�� 

، جامعة نا�� الع���ة ة والقان�ن، ال��عة األولى، ال��اضفي ال���عتع��� ض�ا�ا ال����ة / دمحم م�ن� م�ي ال�ی� 4  

 .28،129، ص 2010للعل�م األم��ة ،
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م�  ����124 م��ر ال�ع��� في ال����ع ال��ائ�� في الفعل ال�ار ح�� ن� ال�ادة و 

تقابلها ال�ادة ، و 1 2005ج�ان  20ال��رخ في  05/10القان�ن ال��ني ال�ع�لة ���ج� القان�ن رق� 

م� القان�ن  124ذه�� ال����ة العل�ا إلى أن ع�م ذ�� ال�ادة  ق�ال��ني الف�ن�ي، و م� القان�ن  1382

على ال��ر ال�� ه�  ال��ني في ال��� ال ی�ث� في سالمة ال��� �ال�ا �ان تق�ی� ال�ع��� م�س�ا

  . 2مق�اس ال�ع���أساس ال��� و 

أنه �ن�ا ب�� ���قة تق�ی�ه، أما الفقه ف�ع�ف ال�ع��� �� ال�ع��� و ال��ائ�  ���عل� �ع�ف الو 

اق��اع ج�ء م� ال��ارد ال�ال�ة لل�اني ل�ع��� ال���ي عل�ه أو ال����ر م� ال����ة ال�ي ارت��ها 

���ل� ال�ع��� في الفقه اإلسالمي �ال�د ح�� �ق�م على أساس إزالة ال��ر ب�د ال�الة إلى و  ال�اني،

����ة إما اشئ ع� الوال�ع��� به�ا ال��ل ه� إصالح ال��ر ال�" ،3ن� عل�ه ق�ل وق�ع ال��رما �ا

، و�ما ب�د ال��ئ إلى صاح� ال�� ف�ه، و�ما ب�فع ما ت���ه م� م�ار�� ب�فع مقابل مالي لل��ر

"���� رفع ال�ع�� ال��ن�ة لل���ل على حقه
4
. 

ال��ر ال�� ل��  ل�ي ����ج�� ال��ر ال�� ل�� ال��اب، و "نه أ� �ك�ا �ع�ف ال�ع��

ال��ر أو ال����ل ع� ت��ف م� أح�ث ال��ر ب�فع تع��� أن �ق�م ال����ل ع� ال��اب فال ب� و 

، أو ما ت���ه م� نفقات ما فاته م� ���، ���� ما ل�� �ه م� خ�ارة و عادل لل��اب م� ال����ة

    .5"للعالج أو غ��ه ، ن���ة ل�ا ل�� �ه م� إی�اء 

                                                   

، ی�ت��ه ال��ء و ���� ض�را للغ�� یل�م م� �ان س��ا في ح�وثه كل ع�ل أ�ا �ان : "ق م ج على أنهال�ادة  ن�� 1  

 ".�ال�ع���

�ة ق�اء ال���/ �ن��ل صق :ال��جع. 07/04/1992ار�خ العل�ا ال�ادر ب�ل����ة صادر ع� الغ�فة ال��ن�ة لق�ار  2

 .161، ص 2008العل�ا في اإلج�اءات ال��ائ�ة، ال��ء ال�اني، دار اله��، ال��ائ�،

م�س�ة ال�قافة ال�امع�ة لل��ع وال��� وال��ز�ع، اإلس���ر�ة،  ،تق�ی� ال�ع��� ب�� ال��أ وال��ر/ �قيدمحم إب�اه�� دس 3

  .73، ص ب�ون س�ة ��ع

 .153، ص 2010، �ع�� مل�لة، ال��ائ دار اله��، ،�ات في قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ةم�اض/ ع�� ال�ح�� خلفي 4  
 .09، ص األف�اد م� ق�ل ال�ولة، ال��جع ال�اب�تع��� ال���ور ع� ج�ائ� / رم�ان ع�� هللا ال�او�  5
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���لح ال��ل�ل ال�اص ل "ه� 1م� القان�ن ال��ني 132/02ح�� ال�ادة ال�ع��� ال�ق��و 

ح�� أن تع��� ال���ور م�  ،�ال�فه�م ال��� لل�ل�ة وه� األصلأو ه� ال�ع���  ،ال�ع���

ال����ة عادة ���ن ع� ���� ج�� ال��ر ال�� ل�� ال��عي ال��ني ب�اس�ة إصالح ما أح�ث�ه 

  .2"ال����ة م� أض�ار ب�فع م�لغ مالي أو نق�� له على س��ل ال�ع���

� أ، �م� ت�ف��ه ب�اس�ة اإلك�اه ال��ني أن ���ن ناش�ا ع� ج����� في ال�ع��� ال�� ی�و 

ف�� ���� عل�ه �ارت�اب ج���ة إص�ار ش�� ب�ون  "ال�ع��� ال�� ���� �ه على م�ت�� ال����ة،

ح�� ال����ة  ق���ذا اإما دفع ق��ة ال���، أمع �العق��ة ما �، و ب�فع ق��ة ال���ما إ� ���� عل�ه رص�

�ال��  ي�ع� ث��ت الفعل ال���م على أساس أن ال����ي ل� ی�عفق� ال��ائ�ة ال��ائ�ة على العق��ة 

�ع�� ال��ائ�ة فق�� له ال����ة ال��ن�ة على م��ر ال��� لل ت�عام�ن�ة  � دع� رفع إال أنه ،ال���ي

  . 3"هي إل�امه ب�فع ق��ة ال�����ة ال��� �االل��امات ال��ن�ة و ال�� ق�� ض�ه ال����ة ال��ائ�ة �عق

م�ال ال�ع��� ه�ا م�ال و  ع� ���� اإلك�اه ال��ني، القان�ن ال��ائ�� ت�ف�� ال�ع��� أجاز ق�و 

، 4لل��عي ال��ني ال�� أصا�ه ض�ر م�اش� م� ال����ة ���ل�ل� ال�ع��� ال� ی����مف��ح 

أساء ��ني ال�� ح�ك ال�ع�� الع��م�ة و ال�ع��� ال�� ��ل�ه ال��ه� ال����م ب��اءته ض� ال��عي الو 

��ا تع��� ال��ر ال�اشئ ع� خ�أ ال��ه� ال�� ��ل�ه ال��عي ال��ني في و ، 5قه في اإلدعاء م�ن�اح

                                                   
 ".�ق�ر ال�ع��� �ال�ق� و " :على أنه ق م ج 02/ 132ن�� ال�ادة  1

 .152ص  ، ال��ائ�،ات ال��ائ�ة ال��ائ��، ال���� وال��ق��، دار ه�مةش�ح قان�ن اإلج�اء/ ع�� هللا أوهای��ة 2

 .255، ص ق�اع� اإلث�ات وأح�ام ال��ف��، ال��جع ال�اب�/ ���د ال��النيم 3

��ال�ة ب�ع��� ال��ر ی�عل� ال�� في ال�ع�� ال��ن�ة لل ":على أنه  ق إ ج ج ال�ع�ل وال���� 02/01ن�� ال�ادة  4

 . "صابه� ش���ا ض�ر م�اش� ت��� ع� ال����ة أو م�الفة ��ل م� أو ج��ة أال�اج� ع� ج�ا�ة 

، إذا �ان ال��عي ال��ني 463في ال�الة ال����ص عل�ها في ال�ادة " :على أنه م� القان�ن نف�ه 366ن�� ال�ادة  5

ا نف�ه في �ل�ات ال�ع��� ال��ني ال��ف�عة م� ال��� ه� ال�� ح�ك ال�ع�� الع��م�ة تق�ي ال����ة في ح��ه

 ".ال����م ب��اءته ض� ال��عي ال��ني ع� إساءة حقه في اإلدعاء م�ن�ا
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اإلك�اه ال��ني أ��ا في ت�ف�� ال�ع��� ال�� تق�ي �ه ���� ت���� ، و 1حالة ال��� ب��اءة ال��عى عل�ه

  .2ال����ة العل�ا على ال�اع� في حالة تع�فه ل�الح ال��ع�ن ض�ه

ال�ع���ات في ت���لها ع� ���� اإلك�اه ال��ني ل�ع���ات ال�ي ���ز او����� مفه�م 

لل����ر م� ج�ا�ة أو ج��ة أو م�الفة أن ال���ع ال��ائ��  أجازح��  ،ال�اش�ة ع� ج�م ج�ائي

ی�أس� ��فا م�ن�ا لل���ل على تع��� ع� ال��ر ال�� ل�� �ه، ف��د� ذل� إلى ن��ء ال�ع�� 

 "�ه�ا، و 3"��ن�ة دع�� ال�� ال���ي ال�ي ی�فعها ال����ر م� ج�م ج�ائي�ق�� �ال�ع�� الو  ".ال��ن�ة

وال ، ع� ال����ة أن ت��أ���� ت��لف ال�ع�� ال��ن�ة لل��ال�ة �ال�ع��� ع� دعاو� م�ن�ة أخ�� 

ح�مان القاتل م� إرث أو  ،عة إل��ال ال��� ال��ورال�ع�� ال��ف� �، م�ض�عها �ل� ال�ع��� ���ن 

 .4"��لال���ي عل�ه الق

  ��ق رفع ال�ع�� ال��ن�ة: ال��ل� ال�اني

ال��ائي أو  �اءز رفع ال�ع�� ال��ن�ة لل��ال�ة ب�ع��� ال��ر أو رد األش�اء أمام الق� ��

رفع ال�ع��  و�ن �ان" ،م� أجل نف� ال��رى �ل م�ه�ا الل��ء إل، غ�� أنه ال ���ز ال��ني �اءالق

 ي م� شأنها ع�قلة ع�ل الق�اء،� الفقه �ع� الع�ائ� ال�ال��ن�ة أمام الق�اء ال��ائي ی��� ح�� �ع

��الة أم� ال���مة ،ح�� ���� نف� القاضي ال�ا�� في ال�ع�� الع��م�ة إلى ال�� في ال�ل�ات و 

                                                   
���ز لل��عي ال��ني في حالة ال��اءة ��ا في حالة و :" على أنه ق إ ج ج ال�ع�ل وال���� 02/ 316ن�� ال�ادة  1

 "  .أ ال��ه� ال�� ��ل� م� ال�قائع م�ض�ع االتهاماإلعفاء أن ��ل� تع��� ال��ر ال�اشئ ع� خ�

�ع� إذا ما ان��� ���ز لل����ة ف�ال ع� ذل� في حالة رف� ال: " على أنهم� القان�ن نف�ه  525ن�� ال�ادة  2

 ".، أن ت��� عل�ه �ال�ع���ات ال��ن�ة لل��ع�ن ض�هال�ع� على تع�ف

، ص 2002، ل�� واالج�هاد والفقه، دراسة مقارنة، ال��ء األولل ال��اك�ات ال��ائ�ة ب�� اأص� / إل�اس أب� ع�� 3

114. 

 .563، ص ال�ق�ق�ة، ب��وت، ل��ان ، م���رات ال�ل�يأص�ل اإلج�اءات ال��ائ�ة، ال��اب األول/ سل��ان ع�� ال��ع� 4
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����ل إلى جهة اتهام م�ا عل�ه ق� �ق�ي على ه�وء ال�ل�ة و  ك�ا أن ح��ر ال���ي " ،1"ال��ن�ة

  .2"ال��عي �ال�� ال��ني، ال��ا�ة العامة و جه�ي اتهام ةجه�ام يف��عل ال��ه� 

، إما ت�عا � ال�ي ت���� إلى ج���ة ����ق���في القان�ن ال��ائ�� أ��ا ت�فع دع�� ال�ع��و     

وس���ن م�ض�ع  4أو اس�قالال أمام القاضي ال��ني، وسأت��ق لها في الف�ع األول3 ائ�ة� �لل�ع�� ال

 .الف�ع ال�اني

   5ائ�ة�� ت�عا لل�ع�� ال� ال��ن�ة رفع ال�ع� :  الف�ع األول

ا ت���ة ��ل� عل�ه، و ا �ان مق�ار ال�ع��� ال��ل�ب���� القاضي ال��ائي ب���ها مه�و         

وال�اقع أن ه�ا األسل�ب ���م م�ل�ة ال��عي ال��ني ��نه ���ف�� م� أدلة  ،ال�ع�� ال��ن�ة �ال��ع�ة

 ،ال���ل على ح�� عاجلم� ت�ف�� ال�ه� وال�ال و  ����ه اإلث�ات ال�ق�مة في ال�ع�� الع��م�ة م�ا

، س�اء ال�ي ل�ق�ه م� ج�اء ال����ة�ع��� ع� األض�ار الال���ور في  ��� �ل�اتأن ت� ���ل�� 

الق�اء على صالح�ة ال����ة ال��ائ�ة في ح�� ی�ف� �ل م� الفقه و "أو ج�ائ�ا، اكان ق�اء م�ن�

ه�اك وجها لل��� �ال�ع���، وال��اواة ب�� ال��ر ال�اقع  الق�اء �ال�ع��� لل��عي ال��ني إن رأت أن

، و���رج تق�ی� ال�ع��� ض�� ال�ل�ة 6"و��� ق���ه هي األساس ال�� ت���د عل�ه ق��ة ال�ع���

والب� أ��ا م�  ،8"ال�ع��� في ی�م ص�ور ال��� و���� ت��ی� مق�ار"، 7ال�ق�ی��ة لق�اة ال��ض�ع

                                                   

   1 Michel Franchimont ,Ann Jacobs et Adrien Musset /Manuel de procédure pénale , 2ème 

édition , Larcier ,Belgique ,2006, p192-193. 

   2 Adolphe Braas /Précis de procédure pénale ,Tome premier, édition Bruylant , Belgique, 

1950,p189.  
���ز م�اش�ة ال�ع�� ال��ن�ة مع ال�ع�� الع��م�ة في :" على أنه ق إ ج ج ال�ع�ل وال����  03/01ن�� ال�ادة  3

  ". ح�  أمام ال�هات الق�ائ�ة نف�هاوق� وا

 ".���ز أ��ا م�اش�ة ال�ع�� ال��ن�ة م�ف�لة ع� ال�ع�� الع��م�ة"  :على أنه نف�ه م� القان�ن  04/01ال�ادة  ن�� 4

ص  ،1966/1967، ال���ة ال����ة للع�الة، 19/01/1966ب�ار�خ لل����ة العل�ا الغ�فة ال��ن�ة صادر ع� ق�ار  5

355 .  

 .63، ص د م� ق�ل ال�ولة، ال��جع ال�اب�تع��� ال���ور ع� ج�ائ� األف�ا/ ع�� هللا ال�او�  رم�ان 6  

 .290ص  ،1989 ، 04 ع�دق ، م 06/06/1989ائي ب�ار�خ �نق� ج  7
 .ما یل�ها و  11ال��جع ال�اب�، ص  ال��ی�،ال�س�� في ش�ح القان�ن ال��ني / ع�� ال�زاق ال��ه�ر�  8
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ذا إذ ی�ع�� عل�ه ال��ق� ما إ ،�1ال �ان ال��� �ا�ال قاضي ت��ی�ها و �اص� ال ب� على الت�اف� ج�لة ع

وج�د عالقة س���ة ب�� ال��أ مع  ض�ر هاع� ت�ت� ةم�الفج���ة إما ج�ا�ة أو ج��ة أو  الفعل ���ل

  .2ال��ره�ا و 

وهي  أمام الق�اء ال��ائي ال�ع�� ال��ن�ةوق� ح�د قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة ثالثة ��ق ل�فع        

ال��اب ق�ل  ق إ ج ج، ال��خل في ال�ع�� ل�� قل� �72ادة ��قا للاإلدعاء ال��ني أمام قاضي ال��ق�� 

أو ع� ���� ال��ل�ف ال��اش� �ال���ر أمام ، ق إ ج ج240،241،242ال��اد  ح�� أو أث�اء ال�ل�ة

  .ق إ ج ج 337ال�ادةال�ارد � ال����ة

   ال��ني اءقالال أمام الق�اس�رفع ال�ع�� ال��ن�ة  :الف�ع ال�اني

���ز لل����ر م� ال����ة رفع دع�� أمام ال����ة ال��ن�ة ����قة أصل�ة لل��ال�ة ب�ع���        

ال��ر ال�� ل�قه م� ال����ة ��ا ���ز له ت�ك ال�ع�� ال��ن�ة ال��ف�عة أمام الق�اء ال��ائي ل�ل� 

ام الق�اء ال��ائي ت�أث� دائ�ا �ال�ع�� الع��م�ة ال���� ال��ني، على أن ال�ع�� ال��ن�ة ال��ف�عة أم

، فإذا �ان� ال����ة ال��ائ�ة ق� ف�ل� في ال�ع�� الع��م�ة، فإن ق�ار ��ائيال�قامة أمام الق�اء ال

و�ذا �ان� ال����ة  ،3ال�ائ� لق�ة ال�يء ال�ق�ي ف�ه ���ن مل�ما لل�ع�� ال��ن�ة ال����ة ال��ائ�ة

ح���� على القاضي ال��ني أن ی�قف ال��� ف�ها و �� ال��ن�ة ال��ف�عة أمامها ال��ائ�ة ل� تف�ل في ال�ع

ا هي س�� ال���ور ، إذ �ال�ا �ان� ال����ة �اع��ارها فعال ضار 4تعل�قا على ص�ور ح�� ج�ائي �ات

، ذل� أن علة ال�ع�� ال��ن�ة ه� الفعل ال�ار ال�� ���ل في القان�ن ج���ة، فإنه في �ل� ال�ع���

                                                   

   1 Chambre crim, Le 01-24/02/1981,n°22979;Le05 /01/1982 ,n°28278 ; 24/10/1989 ,n° 

59113 .Baghdadi Djilali /guide pratique du tribunal criminel , o p cit , p341.   
د�����  02في ال�ادر 06/22ش�ح قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة في �ل ال�ع��الت ال��ی�ة ��قا لألم�/ جفافلة مع���  2

 .41،42، ص �2013ون دار ن��، ، ب2006

 .43م���ات في قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة ال��ائ��، ال��جع ال�اب� ، ص/ دمحم ح��� 3

غ�� أنه ی�ع�� أن ت�جئ ال����ة ال��ن�ة ال��� في تل� :" ق إ ج ج ال�ع�ل وال���� على أنه 02/ 04ن�� ال�ادة  4

  ".ل�ع�� الع��م�ة إذا �ان� ق� ح���ال�ع�� ال��ف�عة أمامها ل��� الف�ل نهائ�ا في ا
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ح��ة ال��� ال��ائي "���أ ل، إع�اال 1ال ی��ق� ذل� إال ���ور ح�� �ات���ق� ه�ا الفعل و  ��� أن

   ." �ال���ة للقاضي ال��ني

ال����م ع�� و ال����ة �الغ�امة وال��ار�� وال�د ال���ت�ة ع� ك��ة االل��امات ال�ال�ة  إال أن "

على  عاتال����ع�ل� ل�ل�  ،���ال ال�� ق�ى �هال�ع���  ت�ف�� ت�قل �اهله وت��ل دون ق� عل�ه 

األع�اء وق� اتف�  .خ�� �الغ�امةأ ب�ق���ه على ال��امات في ال�ع��� ���رض�ان وص�ل ح� ال�

على إم�ان ال��ف�� ولي ال�اد� ع�� لقان�ن العق��ات ن في ال�لقات ال������ة لل��ت�� ال�� ال��ار�

ت�ف�� ال��� �ال�ع��� ت�ف��ا  ����ح�� ئ�� القان�ن ال��اما ��سه  ��اأ ه�و  ،2"لل�ع���ال��ق� 

ذ إ ،ةنهائ� ��فةوال�ع��� ال�� �قابله ����ة تق�ی� ال��ر وذل� في ال�الة ال�ي ی�ع�ر على ال، 3م�ق�ا

 ه���قا ل�ا ��س، 4ال����ل م� ح�اب ال�ع��� ی�فعه م�ق� �ع���ب ���ةأن تق�ي ال� ����

حق�ق ال��عي ت�ع�� على ح�� ارت��ت ه�ه ال��اجعة " ،20145لعام  قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ةم�اجعة 

الل��ء إلى قاضي االس�ع�ال  ه���� ح��،ال�ع�� ال��ن�ة أمام الق�اء ال��ائي إذا رفع �هاح�ایو ال��ني 

�ال�الي ح�ا�ة حق�قه في ت�عل� �ال�قائع م�ض�ع ال��ا�عة و الس���ار أم� �ات�اذ أ�ة ت�اب�� م�ق�ة 

  .6" �اج� ع� ال����ةال�ع��� ع� ال��ر ال

                                                   
 .100- 99، ص 2005ل�امعي ال��ی�، اإلس���ر�ة، م��، ، ال���� ادع�� ال�ع���، ال��عة األولى/ أن�ر �ل�ة 1

 .271، ص ف�اد م� ق�ل ال�ولة، ال��جع ال�اب�تع��� ال���ور ع� ج�ائ� األ/ رم�ان ع�� هللا ال�او�  2

لها أن �� االق��اء في ال�ع�� ال��ن�ة و ت��� عو "  :ج ال�ع�ل وال���� على أنهق إ ج  03و 357/02ن�� ال�ادة  3

  .تأم� �أن ی�فع م�ق�ا �ل أو ج�ء م� ال�ع���ات ال��ن�ة ال�ق�رة 

أن تق�ر لل��عي ال��ني م�لغا -� في �ل� ال�ع��� ال��ني ��ال�هإن ل� ��� م���ا إص�ار ح� –��ا أن لها ال�ل�ة    

 ". االس���افل��ف�� �ه رغ� ال�عارضة و اح��ا��ا قا�ال ل

ب�ون  ، ال��ائ�،�ر ال�ع��� في ال���ول�ة ال��ن�ة، ال��س�ة ال����ة لل��ابن���ة ال�ع��� ع� ال�/ مق�م ال�ع�� 4

 .203، ص س�ة ��ع

ر ، ج العق��اتال����� قان�ن  66/155ال���� لألم� رق�ال�ع�ل و  10/11/2004ال��رخ في  04/14القان�ن رق� 5

 .11/2004/ 10م�رخة في  71ع�د 

، ت�قى ال�هة الق�ائ�ة إذا رفع� ال�ع�� الع��م�ة " :ق إ ج ج ال�ع�ل وال���� على أنهم��ر  05ن�� ال�ادة  6

ال��ن�ة ال�ي رفع� أمامها ال�ع�� االس�ع�ال�ة م���ة الت�اذ أ�ة ت�اب�� م�ق�ة ت�عل� �ال�قائع م�ض�ع ال��ا�عة م�ى �ان 

 " .ل� تأس� ال��عي ��فا م�ن�ا أمام ال�هة الق�ائ�ة ال��ائ�ةم ال ی��� ن�اعا ج��ا ح�ى و ل��اوج�د اال
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ح�� ���ز لل��عي ال��ني في (���ز ح��ة األم� ال�ق�ي ح�� الال�ع��� ال��ق�  أنغ�� 

دع�� االس���اف أن ��ل� ز�ادة ال�ع���ات ال��ن�ة �ال���ة لل��ر ال�� ل�� �ه م�� ص�ور ح�� 

ع� ابل لل��ف�� ال���� غ�� قم�ا ��عله ال���مة  ال ی�هينه أ "و��� الفقه  ،1)م���ة ال�رجة األولى 

 إضافة�ق�ي �إن ل� القابل وح�ه لل��ف�� ال����  ال�هائيإال �ع� ص�ور ال���  اإلك�اه ال��ني ����

ه�ا ����ه م� ق��ة ال�ع��� ال�هائي ف���� ت�ف�� إن اع�� ��ا ق�ى �ه م�ق�ا ف ،ال�ع��� ال��ق�

  .2"اإلك�اه ال��نيخ�� �األ

��� �ائ�� ن�� تق��� ح� ال���ي عل�ه في ال���ل على تعم�اعي ال���ع ال� �ال�غ� م�و 

ی�قى اإلك�اه ال��ني  ،قان�ن�ة ��ا ف�ها اإلك�اه ال��ني�ف�ل ���� ال��ر ال�� أصا�ه ��افة ال��ق العادل و 

قاص�ا ع� ت�ق�� م��أ تع��� ال���ور م� ال����ة ألنه م��د وس�لة ضغ� ���� على إث�ها 

أن ال�ع��� ، خاصة و ال�ع���ال���ور حقه في �هي غال�ا  دون بل�غ ال����م عل�ه م�ة زم��ة ت�

ال�د م�ا ��عل أمل ال���ور في تع��� عادل م�أخ�ة �ع� ال��ار�� الق�ائ�ة و  �أتي في م�ت�ة

  . ضع�فا ج�ا مقارنة �األح�ام ال�ال�ة األخ�� 

فلها قان�ن �ق� ��ع� ح��ل ال����م له على حقه ج�اء ف�ل ��ق ال����ل ال��ن�ة ال�ي �و 

، الفاعل ض�الس���ار م�ل�ل ج�ائ� االن�قام والع�ف م�ا ق� �ف�ح ال��ال واسعا  اإلج�اءات ال��ن�ة،

�ال م� اس�فادة خ���ة ال���ع ال��ائ�� م�لغ الغ�امة ل�ع��� ال���ي عل�ه م�اش�ة ب ����ف���ا ل� 

الغ�امات �خ�انة خاصة ن�اء إفي ا ���ال��ع� ال�الد األورو��ة �أل�ان�ا و و ���و ح�و أ ،ال�ولة بها

إذ ی��غي أن ت��ن  "ل�فع ال�ع���ات ال��ن�ة، ����م عل�هأم�ال ال ���ة في حالة ع�م �فا�ةل�ع��� ال

الغ�امة أح� ال��ادر ال�ي ت��ل ال�ولة ال�ع��� م�ها ألنها ت��ل� م� ال��ائ� فأولى بها أن ت�او� 

  . 3"ال��اح ال�ات�ة ع� ال��ائ� �ال�ع���

                                                   
 .ق إ ج ج ال�ع�ل وال���� 433/04ال�ادة  1

  .264، ص دع�� ال�ع���، ال��جع ال�اب�/ أن�ر �ل�ة   2

 .401، ص �اب�د م� ق�ل ال�ولة، ال��جع التع��� ال���ور ع� ج�ائ� األف�ا/ رم�ان ع�� هللا ال�او�  3
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��� ال���� في ال���ل على أج� مقابل ع�له داخل ال��س�ة �ع��ف ال���ع ال��ائ�� و 

ت�ف��ا ل�ا ت����ه الق�اع� ال���ذج�ة ال�ن�ا ل�عاملة ال����ن�� ال����قة ع� م�ت�� األم� وذل�  ،1العقاب�ة

م�ح القان�ن ، ل�ل� اس���االو  ،1955العام ال����ة األول ل��ع ال����ة ومعاملة ال��ن��� ال��عق� ����ف 

ال�� في ال���ل على م��ة مال�ة مقابل �ل ع�ل م�د�  ،05/04ق  ���162ج� ال�ادة لل����س 

���م ف�ة ال�ل� �����ي ال���ع ال��ائ�� و األع�ال الالزمة ل��� س�� ال�الح، �افة و ف��ا ع�ا أع�ال ال�

ف���ج� ال�ادة  ،�ة العقاب�ةع�ل مأج�ر داخل ال��سم� ح� ال���ل على عل�ه� �اإلك�اه ال��ني 

ه�ه  ال��ائ��  ���عالم��  ،1989/ 25/12وزارة الع�ل ب�ار�خ  ال�ادر ع� 25م� الق�ار رق� 142

ل��  �اس�ق�ائ�ا  ،�و� ال�ق�رة ل�اقي ال����م عل�ه�م� االل��اق �ع�ل ب�اءا على �ل�ه� و��ف� ال�ف�ة ال

ل���� ل���ی� حق�ق م��لفة �اس���اء م�الغ ل�� ال�ادة ال����رة نالح� أن القان�ن خ�� أج� ا

�فع م��ة ال���� ل�ائ�� أ��ا ال���ع ال�ف�صة ل�ع�ة  وه� ،2ال�ع���ات ال�ق�ي بها ل�الح ال���ة

على تع��� عادل ���ة ض�ان ح��ل ال به�ف ال�ع���ات ال�ال�ة وت���� ج�ء م�ها ل���ی�

ل��ال�ة ب�قف جل اأم� ل����س لف�صة  حوم�، م� جهةل��� ال��ر ال�� أصا�ه م� وراء ال����ة 

  .خ�� أم� جهة  ت�ف�� اإلك�اه ال��ني أو على األقل اإلنقاص م� م�ته �ع� خ�� م�لغ ال�ع���ات

  

  

 

                                                   

�عادة اإلدماج ت���� ال���ن و قان�ن  ���ال��، 06/02/2005ال��رخ في 05/04م� القان�ن رق� 160ن�� ال�ادة  1

���ف�� ال����س ال�ع�� للق�ام �ع�ل أو ���مة ":على أنه13/02/2005م�رخة في  12،ج رع�د االج��اعي لل����س��

 ."ما ل� ��� ذل� م�عارضا مع وضعه �����س ، ت���ع الع�ل وال��ا�ة االج��اع�ةم� أح�ام 

ت�زع إدارة ال��س�ة العقاب�ة ال���� ال�الي لل����س على ثالث : " على أنه نف�ه م� القان�ن  98/02ن�� ال�ادة  2

  :ح�� م��او�ة 

 .، ع�� االق��اء امات وال��ار�� الق�ائ�ة واالش��اكات القان�ن�ةح�ة ض�ان ل�فع الغ�  -

 .��ف ت��� الق��اء ال����س حاجاته ال����ة والعائل�ة ح�ة قابلة لل� -

 ."ح�ة اح��ا� ت�ل� لل����س ع�� اإلف�اج ع�ه -
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  الف�ل ال�اني

  االس���اءات ال�اردة عل�هو األش�اص م� ح�� إلك�اه ال��ني م�ال ت���� ا

�ع�ض إل�ها ح�ام ال�ال�ة ال�ي ت� الال �ق��� م�ال ت���� اإلك�اه ال��ني على ال�ی�ن أو األ

�ن�ا ���ل األش�اص ال�اضع�ن لإلك�اه ال��ني أو ال��ف� عل�ه� جان�ا ح�اسا ج�ا في أعاله ف���، و 

، وس�لة لقان�ن�ةفاإلك�اه ال��ني إذا �ان ���ل ل�� ال�ول ال�ي أق�ته ض�� أن���ها ا  .ه�ه ال�ادةت���� 

����ع �ع��� قاع�ة، م�جهة إلى عامة أف�اد ال ع� دع�� ج�ائ�ة، فه�مال�ة نات�ة عق��ات ل��ف�� أح�ام و 

  . � ��� ال ��ف��الح���ة ل��� العقاب و �ع�ض�ن أنف�ه� ال�ی� ��ل�ن �ال��اماته� و 

فإن ذل� ال ���ع م� وج�د  ،األش�اص ال��لف��ج��ع ��ا�� ن �ان �غ�� أن اإلك�اه ال��ني و 

ال��اواة أمام  ال ی�عارض ذل� مع م��أ، و الع��ارات مع��ة ه�ع ف�ها ت���ق�ع� االس���اءات ال�ي ��

  .الع�الة والقان�ن 

ال��ف ع� م� ، �ان ال ب� م� خالل ه�ا الف�ل في غ�اب ن� قان�ني ص��حو  ،وعل�ه

، ث� االن�قال في ال���� اإلك�اه ال��ني في ال���� األول األش�اص ال�ی� ���� ال��ف�� عل�ه� �����

أن  غ��. ال��ائ�� � عل�ها �ل م� القان�ن الف�ن�ي و ت���� اإلك�اه ال��ني ال�ي نال�اني إلى م�انع 

، ل� ی�ع�ض لها ال����ع أخ��  ت��لله اس���اءاتم� ح�� األش�اص ن�اق ت���� اإلك�اه ال��ني 

، ف��ل� ف�اغا قان�ن�ا �ات ی�ث� على ع�ل الق�اء خاصة الق�اء ال��ائ�� مقارنة �ال����ع ال��ائ�� 

  . ج�ه� لعالج م�ل ه�ه ال�االت ات��� في غال� األح�ان و �ي ال�� الف�ن

  ال���� األول

  األش�اص ال�اضع�ن لإلك�اه ال��ني

�اص ال�اضع�� ال ن���ه الف�ن�ي ص�احة األشن اإلج�اءات ال��ائ�ة ال��ائ�� و ل� ���د قان� 

ی�عل� �ع�ها  هي حاالت، و قه�ائ�ة ال�ي ���� ف�ها ت���اك�فى ب��� ال�االت االس��، و لإلك�اه ال��ني

��فه�م ال��الفة، األش�اص ال��ان�� ، و ، في ح�� ی�عل� ال�ع� اآلخ� ب�ضع�ة ����عة �ع� الق�ا�ا

فإن �ل ما ���ج ع� ه�ا ال��اق ���ن قا�ال لل��ف�� عل�ه ����� اإلك�اه ال��ني إذا ت�اف�ت ش�و� 
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ال����م عل�ه و  )ال��ل� األول( انف�اد�ة��فة ض� ال����م عل�ه  و���� اإلك�اه ال��ني ،ال��ف��

   ).ال��ل� ال�اني(ال��ام��

              ��فة انف�اد�ةال����م عل�ه :  ال��ل� األول

�اع��اره  فاعللل وه� ی���ل في، ���م عل�هال� وه�إلك�اه ال��ني ش�� مع�� ل ���ع 

ال�� لى جان� ال��عي ال��ني إ ،الف�ع األول له سأخ��و  ال��� ال��ا�� م�اش�ة �اإلك�اه ال��ني

  .الف�ع ال�اني سأخ�� له���� ال�ع�� 

  فاعلال :الف�ع األول

ش�و�  هو��� أن ت��اف� ف��ئ��ي ال�ع�ي �اإلك�اه ال��ني ه� ال��� ال فاعلال ش� في أن ال

ار�� ال��ج�ا�ة أو ج��ة أو م�الفة ، إح�� ال��ائ�في  ����ل ت�عا إلدان�ه، و أه�ها األهل�ة وال����ل�ة

الفاعل �أنه  ق ع ج 41ق� ع�ف� ال�ادة ال�د ع�� االق��اء، و ل��ن�ة و ال�ع���ات االق�ائ�ة والغ�امات و 

ال��� ال�� ��اه� في ت�ف�� ال����ة م�اش�ة أو �ال����� على ارت�ابها �اس�ع�ال وسائل ال�ه�ی� أو 

���ع ال��ائ�� أضفى صفة أعاله أن ال �41الح� م� ق�اءة ن� ال�ادة و  .1ال�ع� �اله�ة أو غ��ها

ل� ���� ب��ه�ا، ��الف ال���ع الف�ن�ي ال�� �ع��� �ل م� الفاعل األصلي وال���ض و  الفاعل على

����� أ��ا أن ���� �اإلك�اه ال��ني على و  ،ل�� فاعال���ض على ارت�اب ال����ة ش���ا و ال

ة �ال����ع ال����ي ال����م عل�ه نهائ�ا م� أجل م�ا�عات على أساس ت���عات خاصال��� 

���ن �ال����ة ی���ل ال��ار�� الق�ائ�ة وح�ه و  ،فإذا �ان ال����م عل�ه واح�ا .وال����ع ال����ي

 ق إ ج ج  367وذل� ح�� ال�ادة  ،لغ ال�ق�ر م� ق�ل ال�هة الق�ائ�ةم�ال لإلك�اه ال��ني ح�� ال��

�م بها ض� ال��ه� مع ت��ی� م�ة ال�ي ق�� ���ورة ش��ل ال��� على ال��ار�� الق�ائ�ة ال���ج 

                                                   

�ع��� فاعال �ل م� ساه� م�اه�ة م�اش�ة في ت�ف�� ال����ة أو "  :على أنه ق ع ج ال�ع�ل وال���� 41ن�� ال�ادة  1  

ة اس�ع�ال ال�ل�ة أو ال�ال�ة أو ال��ایل أو ال��ل�� ح�ض على ارت�اب الفعل �اله�ة أو ال�ع� أو ته�ی� أو إساء

 ".اإلج�امي
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��ل ل�ي تا 79/69القان�ن رق� م� 100ال�ادة و ، 1اإلك�اه ال��ني ض� ه�ا األخ�� دون ال����ل ال��ني

االت�اه ذاته سل�ه ال���ع ال��ائ�� ع��ما و  ،ل�� م�ن�ا ع�ء ال��ار�� الق�ائ�ةال���� ال����م عل�ه� و 

  .2ك�اه ال��نيال�� على اإلل�ام ال��ه� �ال��ار�� و إن ی���� ح�� الق�اء الع���� أق�ى ���ورة 

ال��عى عل�ه ل�الح ال��عي ال��ني س�اء في حالة اإلدانة أو  ها����ل، فال��ن�ة ال�ع���اتأما        

، وه� م�ت�� ل��ع�ة ���ن عادة  مق��ف ال����ةال��عى عل�ه في ال�ع�� ال��ن�ة او  "،ال��اءة أو اإلعفاء

، ح�� ت��� ال�هة الق�ائ�ة 3"أ��ا م� ی��� إل�ه ال��أ ال��ائي ��فة واقع�ة ثاب�ة الفعل ال�ار وه�

ل��ني ال�ي ال����ة �ع� أن تف�ل في ال�ع�� الع��م�ة ودون إش�اك ال��لف�� في �ل�ات ال�ع��� ا

 ، ف���ن ال����م عل�هت��ز ح��ة األم� ال�ق�ي، وت��ح قابلة لل��ف�� ع��ما �ق�مها ال��عي ال��ني

ال����ة غ�� أنه ال ��في وق�ع "،أو ع� ���� اإلك�اه ال��ن اخ��ارامل�ما ب�فعها ل�الح ال����م له  

، وأن ���ن ه�ا ال��ر ن ���ن ه�اك ض�ر ناتج ع� ال����ة، بل یل�م أل�ي ��ح الق�اء �ال�ع���

ال�ع�� ال��ائ�ة  ن���ة م�اش�ة لل��أ ال�� وقع ، ل�ل� ال ���ن ه�اك ت�اق� في ال��� ال�� �ف�ل في

في حالة اإلعفاء أو  أما. 4"�عقاب ال��ه�، ث� �ق�ي في ال�ع�� ال��ن�ة �ال��ع�ة ب�ف� �ل� ال�ع���

ض� ال��ه� ال����م ب��اءته على ال�غ� م� ال��� عل�ه فال ���ز ت���� اإلك�اه ال��ني  ال��اءة

   .ص�ور ح�� �اإلدانة ل����� اإلك�اه ال�ني ����� ألن القان�ن  �5ال�ع���ات ال��ن�ة

                                                   

ع�� االق��اء ل ح�� ���ر �اإلدانة ض� ال��ه� و ی�� في �" : على أنه ق ع ج ال�ع�ل وال���� 367ن�� ال�ادة  1  

على م�ة اإلك�اه ض� ال����ل ع� ال�ق�ق ال��ن�ة على إل�امه�ا �ال��ار�� ل�الح ال�ولة ��ا ی�� ف�ه �ال���ة لل��ه� 

 ".ال��ني

��� �ال��ار�� ل�الح ال�ولة و ���� ال��� إل�ام ال��ه� ": على أنه ق ع ج ال�ع�ل وال����ق  169ن�� ال�ادة  2

 ".و اإلعفاء م� العقابأف�ه على اإلك�اه ال��ني وذل� في حالة اإلدانة 

 .23، صش�ح قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة، ال��جع ال�اب�/ ف��ل الع�� 3

 .414، ص�، ال��جع ال�ابات ال��ائ�ة في ال����ع ال��ائ�� اإلج�اء/ م�ال� مل�اني �غ�اد�  4

ق إ ج ج ت��ح ل����ة ال��ا�ات وح�ها �اس��الص ال��أ ال��ني  361اس�ق� ق�اء ال����ة العل�ا على أن ال�ادة  5

�� الع��م�ة أو تع���ات م�ق�ة أو م�الغ م� ال�قائع م�ض�ع االتهام �ال�غ� م� اس�فادة ال��ه� �ال��اءة في ال�ع

 =ق إ ج ج  دون أن 361اح��ا��ة قابلة لل��ف�� ل�الح ال��عي ال��ني �لها أو ج�ء م�ها وفقا ل�ا جاء ب�� ال�ادة 
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ال��ن�ة ال�ق�ي ال�ع���ات ل��ف��  ��نيالك�اه م�ان�ة ت���� اإلإلل�� ال���ل ق� ی��ر �ال���ة  "

ق�ا�ا ح�ادث ال��ور ال�ي ت��ر �ال��اءة مع إل�ام م� ت�� ت��ئ�ه �ال�ع���ات ��قا للقان�ن بها في 

 30/01/19742ال��رخ في �74/15 ال�ع�ل وال���� لألم� رق 19/07/19881ال��رخ في 88/31رق�

ن�ام ال�ع��� على األض�ار، ألن ال��ر ه�ا قائ� على أساس �إل�ام�ة ال�أم�� على ال��ارات و ال��عل� 

  .3 "ن���ة ال��ا�� ول�� ال��أ

�ع�  ال��ام القان�ني ال��ائ��  ح�����ف��  ���ن ال����م عل�ه ش��ا أج���ا  ك�ا ���� أن

 على ���� ه�و ، ق إ ج ج 136 - 132إلف�اج ال���و� ال���� ���ج� ال��اد م� ن�ام ا، تق��� �فالة

قاضي ال��ق�� ب�اء على �ل�  ع� و���ر ،ال�ی� �ان�ا م�ل وضع في ال��� ال��ق�فق� األجان� 

ا�ة الق�ائ�ة ق�ل وق�ل ال��اك�ة الفعل�ة أو ال�ق" ،�ع� اس��الع رأ� و��ل ال��ه�ر�ةال����س األج��ي و 

، إذا ات�ح �أن ال��ه� ال ���ن م�ل ش� �الف�ار م� وجه الع�الة أو أن اإلف�اج ع�ه ال �ق��ان�هاء ال�

و���ن ق� اإلف�اج ال�� ��ل�  أنال����س م�ق�ا  ج��يألل ���زح�� ،4"ی�ث� على ح�� س�� ال��ق��

ج�ء  و����، ذل� في ال�االت ال�ي ال ���ن ف�ها اإلف�اج �ق�ة القان�ن م��و�ا ب�ق��� �فالة و  اإلف�اج

���� ال��ء ال�اني و ، ال�ع�� ل��ف�� ال��� م��ل ال��ه� في ج��ع إج�اءات ل��انال�فالة  م� م�لغ

ل���ی� ال��ار�� ال���ت�ة ع� إج�اءات إت�ام ال��ق�� ح�� ال��ت�� القان�ني وال����لة في  هم�

، ةالقائ� �ال�ع�� الع��م�ي أنفقها ، ال��ار�� ال�س�� أن قام ب�فعها ال��عي ال��نيال��ار�� ال�ي 

ذا ح�� في إول لل��ه� ن ی�د ال��ء األأعلى  ،5ال��الغ ال����م ب�دها وال�ع���ات ال��ن�ة، الغ�امات

                                                                                                                                                            

، ملف رق� 20/07/2004ل����ة العل�ا ب�ار�خ ائ�ة ل� الغ�فة ال�ع� ق�ار صادر  :راجع. ی�صف ه�ا ال��� �ال��اق�=

  .385، ص 2004 ل��ة 02 �دق ع، م 297025

  . 20/07/1988م�رخة في  29ج ر ع�د  1

 . 1974/ 19/02م�رخة في  15ج ر ع�د  2

 .ال��جع ال�اب� ، م���ة ل��ل شهادة ال�اج����، ك�اه ال��ني في القان�ن ال��ائ�� اإل 3

 ،2004، �فالة، دار اله��، ال��ائ�ب�ائل ال��� ال��ق� االح��ا�ي، ال�قا�ة الق�ائ�ة، ال /علي ب�ل��ة ب� ب�خ��� 4

 .71ص 

ج��ي م��و�ا ب�ق��� �فالة وذل� أل اإلف�اجن ���ن أ���ز  :"على أنه ق إ ج ج ال�ع�ل وال����  132ن�� ال�ادة   5

  = :، وه�ه ال�فالة ت������ن ف�ها اإلف�اج �ق�ة القان�ن في ال�االت ال�ي ال 
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ل�ه ال��ء ال�اني إفي ح�� ی�د  ،ج�اءات ال�ع�� وفي ال�الة الع���ة ت�ول مل��ة ه�ا ال��ء لل�ولةإج��ع 

ذا ص�ر ح�� ف���� ه�ا ال��ء إما أ ،و ب�اءتهأعفائه و ق�ي �إأال وجه لل��ا�عة أذا ص�ر ق�ار �إ

و ب�اءا أوتق�م ال��ا�ة العامة تلقائ�ا  .ل��اد ال��ار�� ح�� ال��ت�� القان�ني و��د ما ت�قى م�ه لل��ه�

 ال����قةل� ت�� ال��الغ  ذاإمام م�ل�ة ال����ل ما �ف�� �ال��امات ال��ه� فأعلى �ل� ال��عي ال��ني 

 .��1نيال�ف�ج ع�ه لإلك�اه الج��ي األ��ه� الم�دعة ���ع 

ت��عها ب�اقي أع�اء اإلت�اد عالقات تعاون في  ،إح�� دول اإلت�اد األورو�ي �ع�فف�ن�ا  أما

أح�ام االع��اف  2 2005-214ن�� الق�ار رق� وق� . الع�ی� م� ال��االت وم� ب��ها ال��ال الق�ائي

ت�ف��ها م� ��ف دولة أخ�� أو إدار�ة تا�عة ل�ولة مع��ة و ة �الغ�امات ال�ال�ة ال�ادرة ع� جهة ق�ائ�

ج��ا ع� ج���ة األإذ أق� إم�ان�ة ت�ف�� العق��ات ال�ال�ة  ،�����3 ف�ه�ا الع���ة في اإلت�اد األورو�ي

 األج���ةأما في ال����ع الف�ن�ي فإن ت�ف�� العق��ات  .4م�ه ����10 ال��� وذل� ���ج� ال�ادة 

                                                                                                                                                            

  .=��ف�� ال���م��ل ال��ه� في ج��ع إج�اءات ال�ع�� ل - =

  : اآلتي ب�انهح�� ال��ت�� داء ما یل�م أ -  

   .س�� أن قام ب�فعها ال��عي ال��نيال��ار�� ال�ي ) أ     

   .ةال��ار�� ال�ي أنفقها القائ� �ال�ع�� الع��م�) ب     

   .الغ�امات) ج     

  .ل��الغ ال����م ب�دهاا) د     

  . ال�ع���ات ال��ن�ة )ه     

 ."اإلف�اج ال��لغ ال���� ل�ل ج�ء م� ج�ئي ال�فالة ���د ق�ار

 .ق إ ج ج ال�ع�ل وال���� 136، 135 ةال�اد 1
2
 La decision cadre du21/04/2005JAI,concernant l'application du Principe de reconnaissance 

mutuelle aux sanctions pécuniaires . 

   :voir .ألج��ي عادة �االع��اف �ال��� ال��ائي األج��يح�� �ع�� ع� ت�ف�� ال��� ال��ائي ا 3  

   N.Kunter /Les conséquences positives directes ousupplémentaires des jugements répressifs 

européens ,Revu international du droit pénal ,1965 , p 108. 

    4Article10 de la décision-cadre du 21/04/2005:« Lorsqu'il n'est pas possible d'exécuter une 

décision, en tout ou en partie, l'état d'exécution peut appliquer des peines de substitution, y 

compris des peines privatives de liberté, si son droit le prévoit dans ce type d'affaire et si 

l'état d'émission a prévu la possibilité d'appliquer de telles peines de substitution dans le 

certificat visé à l'article4 ». 
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 ،1333/641رق� ال��س�موق� ن��  ،�ة ال�فع�ل في ال����ع ال���ي� األح�ام ال�ار ��فة عامة ی�� ح�

 D48 /36  c.p.p.fال�ادة، في ح�� ت��� أح�ام ال�ال�ة األج���ةاألح�ام  1246/20122ال��س�م رق� و 

�ة ال��علقة �اإلك�اه الق�ائي في حالة ال�ق��� ال��ع�� م� ��ف ال����م عل�ه ع� دفع العق��ات ال�ال

� الق�اء األج��ي ض�ه في ج�ائ� م� ن�ع ج�ا�ات أو ج�ح معاق� عل�ها �عق��ات سال�ة مدرة ال�ا

  .لل���ة ��قا لل����ع الف�ن�ي وت���ع ال�ولة ال�ي أرسل� ال��� 

ف�ن�ا �ع� ت���قها على ال��ام األساسي لل����ة ال��ائ�ة ال�ول�ة القان�ن رق�  ص�رتك�ا أ

ل�ضع آل�ة ه �ف�� أح�ام ال����ة ال�ول�ة، وت� ت���� الف�ل ال�اني م�ل��اه�ة في تل 2000- 268

األح�ام ال�ادرة �عق���ي الغ�امة وال��ادرة وتع��� ���ة ال��ائ�ة ال�ول�ة ��ا ف�ها ل��ف�� أح�ام ال�

، وال ��ل� سل�انا إال على ال��� ه�ه ال����ة ل�� ق�اء و���ا م��اق�اء ل��ن و  ". ال��ا�ا

���ها، أمامه، وأم�ال ه�ا ال��� عادة ت��ن في دولة أخ�� ق� ت��ن ال�ولة ال�ي ���ل ج� ال�� ��اك�

، أو ح�ا�اته ال����ة، ل�ل� فال إم�ان�ة م� ت�ف�� األح�ام ال�ادرة �الغ�امة أو ال�ي ف�ها م��� أع�اله

األ��اف ب��ف�� العق��ات ، وتل��م ال�ول 3"وال��ادرة إال ب�عاون ال�ول ال�ي ت�ج� في إقل��ها ه�ه األم�ال 

          . �4هالها إلت��  ث�ال�ال�ة ال�ي ت��� بها ال����ة ال��ائ�ة ال�ول�ة على أم�ال ال����م عل�ه 

  ال��عي ال��ني ال�� ���� ال�ع�� : الف�ع ال�اني

خاصة ، و��عل� األم� �ال��عي ال��ني ال����م عل�ه ه����ن ال��ف� عل�ه �اإلك�اه ال��ني ال ق� 

إذ ی�ع�� ات�اعا ل��ارته ه�ه ال�ع�� أن ت��� عل�ه ال����ة  ،�� ال�ع�� ال�ي ح��ها ب�ف�هخذا إ

  . �ال��ار�� الق�ائ�ة و��ع���ه لل��ه� ال����م ب��اءته إذا �ل� ه�ا األخ�� تع���ا

                                                   

  1 Décret n°64/1333 du 22/12/1964 relatif au recouvrement des amendes et    condamnations 

pécuniaires par les comptables directs du Trésor . 

  2 Décret n°2012/1246 du 07/11/2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 

applicables aux sanctions pécuniaires étrangère( Les articles 108 à 110). JORF n°0262 du 

10/11/2012 . 

اسة مقارنة ب�� الق�ان�� ال�ضع�ة والقان�ن در  ال�عاون ال�ولي في ت�ف�� األح�ام ال��ائ�ة ال�ول�ة، /ج�ال س�ف فارس 3   

  .429، 425، 424، ص2007، دار ال�ه�ة الع���ة، القاه�ة ال�ولي ال��ائي،
4 B.Broomhall/La cour pénale internationale, présentation générale et coopération des Etats, 

Revu international pénale,1999, p82.  
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ق  313، ح�� ن�� ال�ادة ال��ار�� الق�ائ�ةب�فع ال��عي ال��ني ال�� ���� دع�اه ل��م ی

ى أن ی���ل ال��عي ال��ني ال�� ���� ال�ع�� الع��م�ة ال�ي ح��ها ب�ف�ه ال��ار�� علإ ج ج 

  .1ذا ق�ل� دع�اه فال ���ز ت���له ه�ه ال��ار��إما أ الق�ائ�ة ،

ل��ه� ال�� اس�فاد م� �ال��اءة، اعي ال��ني إذا خ�� ال�ع�� تع��� ال�� قع على عات��ك�ا 

ع��� ال��ر ال�� أصا�ه ج�اء اتهام الغ�� له أو إساءة ح�� ���ز ل�� ق�ي ب��اءته أن ��ل� ت

، ففي ه�ه ال�الة ت�غ�� 2ق إ ج ج 366و 316/01 ت��ال�ادحقه في اإلدعاء م�ن�ا ع�ال ب�� ال�ادة 

  .ال��اك� القان�ن�ة ل��في ال���مة و���� ال��عي في دع�� ال�� ال���ي م�عى عل�ه

  ���امالال����م عل�ه �:  ال�اني ��ل� ال

ال��ام� أص�له في م��أ ��� و  ذا تع�د ال��ه��ن ف���� عل�ه� �ال��ام� في دفع ال��ار�� ،إ

في حالة تع�د ال��ی��� ���ح �ل  "أنه  تع�ي القاع�ةو  ، 3ال��ائ��  م� القان�ن ال��ني 126ن� ال�ادة 

إذ ، إذا تع�دوا  و���ل ه�ا ال��ام ض�انا لل�ائ� ت�اه م�ی��ه ،م�ی� م���ال ن�� ال�ائ� ع� �امل ال�ی�

م�ه� ج��عا أو م� أح�ه� وم� ث�ة فإنه ال ��ار م� إع�ار أح�ه� وم�  �إم�انه اس��فاء ال�ی� �امال

  .4"رد األش�اء وال��ار�� الق�ائ�ة و األش�اص ال����م عل�ه� ب�ف� ال����ة في الغ�امة 

                                                   
، 1992  ،04ع�د  ، م ق70814رق� ملف  ،13/4/1991غ�فة ال��ائ�ة لل����ة العل�ا ب�ار�خ ق�ار صادر ع� ال 1

 .218ص 

، إذا �ان ال��عي 364الة ال����ص عل�ها في ال�ادة في ال�:" على أنهق إ ج ج ال�ع�ل وال����  366ن�� ال�ادة  2

�ل�ات ال�ع��� ال��ني ال��ف�عة م�  ال��ني ه� ال�� ح�ك ال�ع�� الع��م�ة تق�ي ال����ة في ح��ها نف�ه في

 ".ال��� ال����م ب��اءته ض� ال��عي ال��ني ع� إساءة قه في اإلدعاء م�ن�ا 

إذا تع�د ال����ل�ن ع� ع�ل ضار �ان�ا م��ام��� في "  :على أنهج ال�ع�ل وال����  ق م 126ن�� ال�ادة  3

 او� إال إذا ع�� القاضي ن��� �ل واح� م�ه� في االل��امال��امه� ب�ع��� ال��ر ف���ن ال����ل�ة ف��ا ب��ه� �ال��

 ".�ال�ع��� 

 .360، صال��ائي ال��ائ��، ال��جع ال�اب�الق�اء ال��ازعات ال�����ة في ال����ع و / فارس ال���ي  4
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 ���04/05 ال�ادة ف ، 1ال��ائ�� ال�ع�ل وال���� ث� ان�قل م��أ ال��ام� إلى قان�ن العق��ات

م�ه على ت�ام� األش�اص ال����م عل�ه� ب�ف� ال����ة في الغ�امة ورد األش�اء وال��ار�� 

غ�� أن ال���ع ال��ائ�� ما ل�� أن ع�ل ه�ه ال�ادة ���ج� تع�یل قان�ن العق��ات ل��ة  الق�ائ�ة،

مق���ا على رد األش�اء ل�ق�ر اس��عاد الغ�امة م� م�ال ت���� م��أ ال��ام� ال�� ی�قى  ،2006

على أن ال ���� �ال��ار�� ��فة ت�ام��ة إال على  ،2وال�ع���ات ال��ن�ة وال��ار�� الق�ائ�ة

، إال أن ال���ع ال��ائ�� ل� ی�ضح 3األش�اص ال����م عل�ه� في نف� ال��ا�ة أو في نف� ال���ة 

أنه ال ���ز إل�ام ة مع عل��ا ن و��ان ال�ع� اآلخ�،خاص� ح�� ال�الة ال�ي ی��أ ف�ها �ع� ال��ه�

، فهل 4ق إ ج ج 368ال��ه� ال����م ب��اءته ���ار�� ال�ع�� الق�ائ�ة اس��ادا إلى ن� ال�ادة

ی���ل ال����م عل�ه� �امل ال�فقات وح�ه� دون أن ی���ل األب��اء أ�ا م�ها ح�ى ول� ث�� أن ه�ه 

عل�ه ال����ة العل�ا في ت����ها �أنه ی��ت� وه�ا ما أجاب�  ،5ال�فقات أنفق� في ��ق إث�ات ب�اءته�؟

  .6ع� ت��ئة �ع� ال��ه��� و�دانة ال�ع� اآلخ� ت���ل ال����م عل�ه� ج��ع ال��ار�� الق�ائ�ة 

                                                   
��أ م ت����ل�  66/156م� قان�ن العق��ات ال�ادر ���ج� األم� رق�  04أش�� ض�� ه�ه ال��ألة إلى أن ال�ادة  1

م�رخة في  80ج ر ع�د  ،16/09/1969ال��رخ في  69/74ق� �ن�ا ت��� ه�ه ال�ادة ���ج� األم� ر ال��ام�،و 

في الغ�امة  �ع��� األش�اص ال����م عل�ه� ب�ف� ال����ة م��ام���"، �فق�ة خام�ة وح�رت ��ا یلي 19/09/1969

 ".م� قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة 370و 310/04 ال��ار�� مع م�اعاة ما ن�� عل�ه ال�ادةال��ر، و ورد األش�اء و 

ل����ة �ع��� األش�اص ال����م عل�ه� ���� نف� ا" :ق ع ج ال�ع�ل وال���� على أنه 04/05ن�� ال�ادة 2

)  4الفق�ة ( 310ال��ار�� الق�ائ�ة مع م�اعاة ما ن�� عل�ه ال�ادة م��ام��� في رد األش�اء وال�ع���ات ال��ن�ة، و 

 ".ن اإلج�اءات ال��ائ�ةم� قان�  370و

  .جق م ق  100/02ال�ادة  3  

ات ال�ع�� في حالة ال��� ال ���ز إل�ام ال��ه� م��وف" :ق إ ج ج ال�ع�ل وال���� على أنه 368ن�� ال�ادة  4  

غ�� أنه إذا ق�ي ب��اءة ال��ه� ���� حالة ج��ن اع��ته حال وق�ع ال�ادث ف���ز لل����ة أن ت�عل على  .ب��اءته

 ".اتقه ال��ار�� �لها أو ج�ء م�ها ع

ردن�ة وال����ة ش�ح قان�ن أص�ل ال��اك�ات ال��ائ�ة، دراسة ت�ل�ل�ة  تأص�ل�ة مقارنة في الق�ان�� األ/ �امل ال�ع�� 5

 .257، ص2005وال��ر�ة وغ��ها، دار ال�قافة، ع�ان، األردن، 
6«En cas de pluralité d’accusés, si certains sont acquittés et d’autre condamnés , ces derniers 

devront supporter tous  Les frais », Baghdadi Djilali/ Guide pratique du tribunal criminel,op 

cit ,p299.   



 -ارنة مع ال����ع الف�ن�يدراسة مق - اإلك�اه ال��ني في ال����ع ال��ائ�� 

127 

 

ك�ا ی�خ� على ال���ع ال��ائ�� إلغاءه ل���أ ال��ام� في دفع الغ�امة ال����م بها ض� 

ال ی�ال ���س م��أ ال��ام� في دفع  لف�ن�ي ال��ل���ع ال ا���ة، خالفاألش�اص ال��ان�� في نف� ال�

أنه في حالة إلى م���ة ال�ق� الف�ن��ة  ، وذه��1عق��ات ف�ن�ي 480الغ�امة م� خالل ن� ال�ادة 

وفاة  ال����م عل�ه نهائ�ا �غ�امة أثقل� ذم�ه ال�ال�ة، ���� م��أ ال��ام� ب�� ورثة ال����م عل�ه 

م� أجل ض�ان ت���ل ، وذل� ��ة ال�� ال ی�ال على ق�� ال��اةال�� ال���فى وال��ان ال�اني في نف� 

  . 2، ول�� ه�اك ما ی�عارض مع ت�ف�� ه�ه الغ�امة ع� ���� اإلك�اه ال��ني ض� ه�ا األخ��الغ�امة

 ،في دفع الغ�امة ائ�� ی�� ص�احة على م��أ ال��ام�في ح�� ال ی�ال قان�ن ال��ارك ال�� 

� م� الغ� م��ام��� وخاضع�� لإلك�اه ی�ي ال��ائع م�ل الغ� وال���ف��الح�� �ع��� ه�ا القان�ن م

أ��ا ه�ا ال����ة العل�ا ق� ��س� و  ،3ال��ني م� أجل دفع الغ�امات وال��الغ ال�ي تق�م مقام ال��ادرة

ت�ام� األش�اص في  هم� 407و 406ادت��ن�ن ال��ارك الف�ن�ي ���ج� ال��ق� قا �ال��لو  .4ال���أ

، وت��د �ال�الي م�ة اإلك�اه ق��ات ال�ال�ة ال����م عل�ه� بها الرت�ابه� نف� ج���ة الغ�العت��ی� 

  . الق�ائي ح�� م���ع  العق��ات ال�ق�رة �ال���ة ل�ل واح� م�ه�

م��أ ال��ام� في دفع  ال�� ت�اولال��ائ�� وت���� نف� ال�الح�ة على ال��ام ال��ائي 

ووصف ، �ان�ا أش�اصا ���ع��� أو مع�����ف�� �ال����ة، س�اء ال�ق�ق وال�س�م ال���ت�ة على ال��ل

، وم� أه� ت����ات ه�ا ال��ام ه� أنه ال��ادرةلغ�امات ال��ائ�ة و �ا�ع تع���ي و����ل على ا"���نه 

���� ح�ا�ة م�الح ال����ة العامة ب�صفه وس�لة لل����ل أك�� ���ا وسه�لة وم� ث�ة فإنه ��ق� 

ض� خ�� إع�ار  �ا�ة ��فة عامة غ�ضها األساسي ال����ل في ح�ای�ها ��ائ�إلدارة ال��ائ� وال�

ن ���� عل�ه� أن ال��ائ� تقع ت�عا التفاق الفاعل�� وم� ث� ف�� ال���عي أو ، أح� ال����م عل�ه�

                                                   
1Article 480 c.p.f :« Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues 

solidairement des restitutions et des dommages- intérêts. En outre, le tribunal peut, par 

décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré de coauteurs ou de 

complices insolvables sera tenu solidairement des amendes ».      
2 Cass crim, Le17/07/1975, Bull crim  n°187,1975. 

  .جق ج   317ال�ادة  3  

أح�� : ال��جع.156676ملف رق�  22/12/1997لل����ة العل�ا ب�ار�خ ال��ح وال��الفات ق�ار  صادر ع� غ�فة  4  

 .412ال��ازعات ال�����ة في ض�ء الفقه واج�هاد الق�اء، ال��جع ال�اب�، ص/ ب�سق�عة
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"�ال��ام� في س�اد الغ�امات ال�����ة ال�ق�ي بها
1
وس�لة ل��ف�� تل� الغ�امات وض�انة  إنهو�ال�الي ف" ،

2"��لهال��
غ�� أن ت���� م��أ ال��ام� ب�� ال���اء في ال����ة م�داه ت���ل �ل واح� م�ه� ج�ء ، 

نقاص م� ق���ها والفائ�ة م�ها وه� ما ی�اق� أه�اف اإلو�ال�الي  � ال�ع��،م� ال��ار�� ال���ت�ة ع

وم� . ����م عل�ه�وفاعل��ها في ردع ال، م�ا ی��ج ع�ه ال�قل�ل م� ق�تها ش���ة العق��ة أوم�� ال��اء

في أن األش�اص وال���ات ج م  ض ق 303/07على س��ل ال��ال ما أق�ه ن� ال�ادة أذ�� ذل� 

وه� ما ، ال����م عل�ه� ب�ف� ال��الفة ی��غي أن ی�فع�ا �ال��ام� العق��ات ال�ال�ة ال�ادرة في حقه�

ال����م عل�ه� ب�ف�  في ن�ها على أن األش�اص أو ال���اتج م  غ ض ق 551ذه�� إل�ه ال�ادة 

ك�ا ت��� أ��ا قان�ن ال�ا�ع م��أ .ال��الفة ی��غي عل�ه� أن ی�فع�ا �ال��ام� العق��ات ال�ال�ة ال�ق�رة

األش�اص وال���ات ال����م عل�ه� ب�ف� ت�ام� م�ه ح�� ن�� على  36ال��ام� �ال�ادة 

  .ال��الفات ب�فع الغ�امات ال�ادرة ��قه�

   ال���� ال�اني

  ��� اإلك�اه ال��نيم�انع ت�

ال  �ال�فاتاألف�اد ج��ع أ� أنها ت�ا��  ،� القاع�ة القان�ن�ة أنها عامة وم��دةم� خ�ائ        

، ل�ل� فق� اس���ى ال���ع ال��ائ�� �ع� ال�االت م� ن�اق ت���� ب���ا ل�ل قاع�ة اس���اء.ال�وات�

����ة لل��ی� الال�ال�ة و  ، االج��اع�ة ئلها م���عة م� االع��ارات العاراعى م� خالل اإلك�اه ال��ني

�ع�ها ی�عل� ����عة ق إ ج ج،  600ت����ها ال�ادة، لل�ق�ق وال���ات ح�ا�ةت�ق�قا للع�الة و و 

 ی�عل�اآلخ�  ال�ع�و ، و ال��� ال����أع�ام وعق��ة اإل ق�ا�ا ال��ائ� ال��اس�ة�العق��ة ال����ة و 

إلى جان�  ،3و ت�اوز ال�ام�ة وال����أ �ام�ة ع���ال��� ال�� �قل ع��ه ع� الاألش�اص �� �

                                                   
ال��ازعات ال�����ة  /فارس ال���ي ،30ص  ،1998 ،، الع�د األولالغ� ال����ي،ال��لة الق�ائ�ة /أح�� ب�سق�عة 1

 .363، صفي ال����ع والق�اء ال��ائ��، ال��جع ال�اب�

   
 .408ص ،ال��جع ال�اب�،ال��ازعات ال�����ة / أح�� ب�سق�عة   2

  : ���قه في األح�ال اآلت�ةال ���ز ال��� �اإلك�اه ال��ني أو ت: "على أنهال�ع�ل وال���� ق إ ج ج   600ال�ادة ن��  3

  .ق�ا�ا ال��ائ� ال��اس�ة -

 =. في حالة ال��� �عق��ة اإلع�ام أو ال��� ال���� -
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جعل ال��� �اإلك�اه ال��ني  ح��وذه� ال���ع ال��ائ�� إلى أك�� م� ذل�  "،�1ع� العالقات األس��ة

وجها م�  ،ةأو ت���قه في إح�� ال�االت ال����رة على س��ل ال��� في قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�

� على ال����ة العل�ا أن تق�ي ب�ق�ه دون إحالة ألنه ال فائ�ة م� إحالة �ال�ق� ی�ع�أوجه ال�ع� 

ال�ع�� إلى ال�هة الق�ائ�ة ال�ي أص�رت ال��� أو أ�ة جهة ق�ائ�ة أخ�� م� أجل  إعادة 

 .2"ال��اك�ة

س��� دراسة ه�ه االس���اءات مقارنة مع ما ت��اه ال���ع الف�ن�ي ال�� ���ع ت���� عل�ه، و         

ول خ�� ال��ل� األأ ،��م� خالل م�ل�ذل� و  ،ب��اق ض��  ��ها�اه الق�ائي في م�االت حاإلك

  . الس���اءات ال��علقة �األش�اصلال��ل� ال�اني  خ��أو ، الس���اءات ال��علقة ����عة العق��ةل

  العق��ةال����ة و االس���اءات ال��علقة ����عة :  ال��ل� األول

ق� ق�� قان�ن و ، ح�ال �عقا�هفي غال� األل م�اك�ة ت��هي �ارت�اب الف�د ل����ة ���ن م�

ه�اك ، و اك م�ال ج�ائ� القان�ن العام، فه�بل �ال م�ها ��ا ی�اس�ها م� عقابقاال��ائ� و ال��ائ�� العق��ات 

العق��ات ال�ق�رة ��ائ�� ب�� ال��ائ� و ، ف�ق ال���ع ال��ت��ة ض� األش�اص أو ض� األم�الال��ائ� ال

تق�ی� ال�الة ال�ع�وضة أمامه  ال��� �ه وف� سل��ه في� ���� القاضي م� إن�ال العقاب و لها على ن�

  م�ار��� ���له ال��� م� عق��ات مال�ة و ما قو  ،القان�ن�ةالعق��ة ال�الئ�ة دون أن ی��اوز ال��ود و 

ف��ها ل��ني ع��ما ی�ف� ت����� الق�اء إلى ت�ف��ها ج��ا ع� ال����م عل�ه ع� ���� اإلك�اه ا

ال��ني ت����ا  ل�� مع م�اعاة �ع� االس���اءات ال�ي ال ���ز ف�ها للقاضي ال��� �اإلك�اه  ،اخ��ارا

  .وال��� ال����اإلع�ام وعق���ي  ت�عل� ه�ه االس���اءات �ال��ائ� ال��اس�ة، ، و ل�غ�ة ال���ع

                                                                                                                                                            

 .إذا �ان ع�� الفاعل ی�م ارت�اب ال����ة �قل ع� ال�ام�ة ع�� - =

 .إذا ما بلغ ال����م عل�ه ال�ام�ة وال���� م� ع��ه -

أو أخ�اته أو ع�ه أو ع��ه أو خال�ه أو أخ�ه أو أخ�ه أو  ض� ال��ی� ل�الح زوجه أو أص�له أو ف�وعه أو إخ�ته -

 ".اب� أح�ه�ا أو أصهاره م� ال�رجة نف�ها
1

ض� ال�وج أو زوج�ه  ك�اه ال��ني ال ���ز ال��ال�ة ب����� اإل" :أنهعلى ال�ع�ل وال���� ق إ ج ج  601ن�� ال�ادة  

 ". ح�ام م��لفةل� �ان ذل� ل�غ��ة وفاء م�الغ م�علقة �أ� ح�ى و في وق� واح

 .464-463، صال��جع ال�اب�ال��ن�ة في القان�ن ال��ائ��، �ع� �ال�ق� في ال��اد ال��ائ�ة و ال/ج�ال ن���ي 2
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�ن�ي �ان �����ي ،ال ب� م� اإلشارة إلى أن ال��ام القان�ني الف�ألةق�ل ال��ض في ه�ه ال�و 

ق� سای� ،  و 1م�ت��ي ال��ائ� ال��اس�ة م� اإلك�اه ال��ني ال�� �ان سائ�ا ق�ل ت��ي اإلك�اه الق�ائي

 18م� ذل� ق�ار الغ�فة ال��ائ�ة ال�ادر ب�ار�خ قف القان�ن ح�ال ه�ه ال��ألة، و الق�اء الف�ن�ي م� 

���ة ل�اح�ة ش�ال ق�����ة ال�ادر في ألغى ح�� ال����ة الع�ال�� نق� ب�ون إحالة و  1959ف��� ن� 

م� قان�ن  �749ان ذل� ت���قا لل�ادة ، و �ئه ال��عل� �اإلك�اه ال��نيفي ج 1959أك����  16

ال�� ���ع ت���� اإلك�اه ال��ني ض� أش�اص ارت���ا ج�ائ� ذات �ا�ع الف�ن�ي اإلج�اءات ال��ائ�ة 

� ال��افة ���ا�ة ج�ائ� اع���ت ف�ه �أن ج�ائال��  18/01/1994، وأ��ا ق�ارها ال�ادر في 2س�اسي

غ�� أن ال���ع الف�ن�ي ما . لإلك�اه ال��ني ف�هاال ���ع ت�ف�� اإلدانات ال�ال�ة ال�ق�ي بها س�اس�ة و 

س���اء ال��عل� �عق��ة اإلع�ام ، ��ا ألغى اال204/2004ل�� أن ألغى ه�ا االس���اء  ���ج� قان�ن 

جه ال���ع ن�� إلغاء االس���اء ال��عل� �عق��ة اٍإلع�ام إلى إلغاء ه�ه ��جع س�� ت� ال��� ال����، و و 

ف�ن�ا على ال��وت���ل�� ال�ادس �ل�ه م�ادقة ، و 19813العق��ة م� ال��ام القان�ني الف�ن�ي م�� العام 

  .على ال��الي 2007و 1985ال�ال� ع�� لالتفاق�ة األورو��ة ل�ق�ق اإلن�ان عامي و 

  ائ� ال��اس�ةال�� : الف�ع األول

ال ���ع ال��� ال����م عل�ه في ج���ة س�اس�ة  ��قا لل����ع ال��ائ�� إلى اإلك�اه ال��ني 

�ع��� م� ال�فاه�� مفه�م ال����ة ال��اس�ة ن أغ��  ال����م بها عل�ه،ال�ال�ة ����قات ال���ل ل�

تع��فه و��جع س�� ذل� غل� ال����عات ع� أ ك�� غ��ضا حال دون ت��� الفقه م� ت��ی�ه وع�ف� األ

ف�زت ه�ه أوق�  .لل�ول ��اس�ةن��ة الاأل���عة وارت�ا�ها � ال���عة ال�عق�ة لل����ة ال��اس�ةإلى 

ف���  "،أد� إلى �ه�ر ف��ق�� اخ�الف حادع� �ه�ر مفه�م ال����ة ال��اس�ة ال�ع��ة في ت��ی� 

ل��ه� ال�اد� فه� ی�� �أن ال����ة فأما ا .ي���ف��� آخ� اع��� ال��ه� اله� ال�اد� و �ع��� ال��

                                                   
1 Article 749 c.p.p.f : «Lorsqu'une condamnation à l'amende ou à tout autre paiement au 
profit du Trésor public qui n'a pas le caractère d'une réparation civile est prononcée pour 
une infraction n'étant pas de nature politique et n'emportant  pas peine perpétuelle la durée 
de la contrainte par corps est applicable, en cas d'inexécution de la condamnation, dans les 
limites prévues par l'article 750 ».   
2 Jean Pradel et André Varinard\Les grands arrêts du droit pénal général, 3ème édition , 

Dalloz,2001,p321. 
3 Article  01 de  La loi n° 81/908 du 09/10/1981, portant abolition de la peine de mort, 
JORF n°2759 du 10/10/1981 :«La peine de mort est abolie» .    
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���ن ��ل� إذا �ان� ل�� ال�ع��� عل�ه ف�ها س�اس�ا، و ال��اس�ة هي ال����ة ال�ي ���ن ���عة ا

ف�اد ، أو م�اسا ��ق�ق األ�ولة أو ال��اس ���س�اتها العامةال����ة ت���� االع��اء على ن�ام ال

 .ال�ارجيئ� ال�اسة �أم� ال�ولة ال�اخلي و �� �افة ال��ا�ه�ا ال�فه�م فإن ال����ة ال��اس�ة ت، و ال��اس�ة

، ���ن ال�اع� إلى ارت�ابها س�اس�ا، ف��� أن�اره أن ال����ة ال��اس�ة هي ال�ي أما ال��ه� ال���يو 

  1. "أو �ان� الغا�ة م� ارت�ابها س�اس�ة

�� ب�� ال����ة ال��� ت�ای� م�قفه ��أن، و ال����ة ال��اس�ةل� �ع�ف فال��ائ��  ال���عأما  "

، ففي قان�ن العق��ات ل� ع�ه في قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ةال����ة العاد�ة في قان�ن العق��ات ال��اس�ة و 

�أخ� ال���ع به�ا ال�����، إذ على ال�غ� م� أنه أورد �ائفة ����ة م� ال��ائ� ال��اس�ة ���� ال�ع�ار 

أما في قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة فق�  . 2"مع ���ع�هاالع��� إال أنه ل� ����ها �ق�اع� م����ة ت�الءم 

هي ح���ا ح�� على و��ل ال��ه�ر�ة أن �أم� ائ� ال��اس�ة في ثالثة م�اضع ، و ت�اول ال���ع ال�� 

 وح�� ،ق إ ج ج 59وذل� ���ج� ال�ادة ���� ال��ه� إذا تعل� األم� �ال��ح ذات ال��غة ال��اس�ة 

وت��ل ال��ضع ، 600/2ل ت���� اإلك�اه ال��ني وذل� ح�� ال�ادة اس���ى الق�ا�ا س�اس�ة م� م�ا

ه�ا ال��ع م� ال��ائ� أ��ا م� قاع�ة ج�از ت�ل�� ال���م�� إذا �ان� لل��ا�ة أو ال�ال� في اس���اء 

  .م� نف� القان�ن  698قا لل�ادة ال���ة ص�غة س�اس�ة وف

� القان�ن العام في ال��ام الف�ن�ي ت�ار�ا ج�ائف القائ� ب�� ال��ائ� ال��اس�ة و لق� أف�ز االخ�الو "

�ل� ���عة العق��ة أو ، و ی�ا �اإلجا�ة ع� ه�ه ال��ألةل� �ق�م ال���ع الف�ن�ي مع�ارا ج�و في اآلراء 

��ة ب���ا اق��ح الفقه الف�ن�ي مع�ار�� ل�ع��� ال��  .ص الق�ائي ���� ع� ه�ه اإلش�ال�ةاالخ��ا

ي، �أخ� ال�ع�ار األول �ع�� االع��ار ���عة ال�� ال�ع��� آخ� ش��، و ال��اس�ة، مع�ار م�ض�عي

لل�ولة ، أ� ��� أن ��� الفعل ال��ت�� م�ل�ة س�اس�ة ��ی� ما إذا �ان� ال����ة س�اس�ةعل�ه في ت

، ی�� ال�ع�ار ال���ي أو ال�اتي �أن ال�ا�ع ال��اسي لل��م ال��ت�� على ع�� ذل�أو لل��ا��، و 

                                                   

 ، ص2013، ال��ائ� ،ال��عة ال�ان�ة، دار ه�مة ،م�اد� قان�ن العق��ات ال��ائ��، الق�� العام/ع�� القادر ع�و 1    

328-329. 

 .330-329، صنف�ه، ال��جع م�اد� قان�ن العق��ات ال��ائ�� / ع�� القادر ع�و  2    
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ذه� أص�اب ه�ا ال�أ� إلى األخ� �ال���ان ال�� أد� إلى ارت�اب الفعل، و  عی��� ع� اله�ف أو ال�اف

  .           1"ال�الة ال�ف��ة للفاعل

  عق��ة اإلع�ام أو ال��� ال����: الف�ع ال�اني 

أو ال��� ال���� لع�م ج�واه،  لق� اس��ع� ال���ع ال��ائ�� اإلك�اه ال��ني في حالة ال��� �اإلع�ام        

ال��� و ) أوال(اإلع�ام ، وسأت��ق إلى عق��ة ل��� إلى أح�ام م���ة ال��ا�اتأث� ه�ا ا ����فو 

  ).ثان�ا(ال����

  عق��ة اإلع�ام: أوال 

�ع�ي إزهاق روح ال����م عل�ه بها ه� تق�رها الق�ان�� ألخ�� ال��ائ� و اإلع�ام عق��ة أصل�ة  "

ال ���� ت���قه إال ب�اء و "، 2"ات م��دة سلفا�إه�ار حقه في ال��اة �اس���اله م� ال����ع وف� إج�اء

ال��� الق�ائي ن��ن أمام ت�ف�� ، وفي غ�اب ال�ع�� و جهة ق�ائ�ة ع�دع�� في على ح�� صادر 

� ���ل�ن خ��ا تل�أ ال����عات إلى عق��ة اإلع�ام إلق�اء ال���م�� ال�یوان�قام أو ع�الة خاصة ، 

عق��ة اإلع�ام ع� ���� وس�لة ���دها القان�ن إما ش�قا أو  ��� ت�ف��، و 3"األف�اد على أم� ال����ع و 

ال�س�لة ر ال�ه��ائي أو رم�ا �ال�صاص، و �الغاز أو �ق�ع الع�� �ال��ف أو �ال�ق�لة أو �اس�ع�ال ال��ا

، إذ ن� عل�ها ال���ع 4مع تعل�� ت�ف�� عق��ة اإلع�ام � ال��ائ� ال����ع خ��ة هي ال�ع��ل بها في األ

                                                   
1  Jean Pradel et André Vari nard\ Les grands arrêts du droit pénal général ,op cit, p 321-

322. 

 . 371-370، صش�ح قان�ن العق��ات ال��ائ��، ال��جع ال�اب�/ ة ع�� هللا أوهای�� 2  

ة للعل�م القان�ن�ة االق��اد�ة وال��اس�ة، ع�د ال��لة ال��ائ�� ة اإلع�ام ب�� القان�ن والع�ل وال�ی�،عق�� /ز��ومة در�اس 3

 . 296، ص 2010 ،03

على أساس أنها " ر�اب��ا"أشه� م� ناد� ���ورة إلغائها ى عق��ة اإلع�ام أو إلغاؤها، و انق�� الفقه ��أن اإل�قاء عل 4

�ن م� ال�����ل أن تعاد ال��اة إلى إن�ان �ع� إع�امه أخ�ه و  علىب�ي اإلن�ان ه�ا ال�� ل�� ألح� م�  ت�ل� ال��اة 

ش�دوا على ف��� آخ� إلغاء ه�ه العق��ة بل و ب���ا عارض . يخ�أ ق�ائ ���ح�� ی��ح أن إدان�ه ل� ت�� في م�لها �

ال ی�ر� أح� ث�ها ال�انع م� اإلج�ام ش�ی�، و ، ألنه عق��ة زاج�ة أ�ن ��ان ال����ع ض� ج�ا�ات خ���ةواج� إ�قاءها ل�

 =ال ع��ة �ه في تق���، فنادر ال��وث ه� ی�ون �أن ال��أ الق�ائي�د ال��ائ� ال����ة ل� ألغ��، و ماذا ���ح ع
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ق ع  61،62،63،64،77،261،263م��ر، �54ق�رها في ال��اد ه�و  ،1ق ع ج �05ادة ال��ائ�� �ال

ال��اس�ة في ج�ئها ال�ال� ال��ن�ة و ألخ�� ال��ا�ات م�أث�ا �ال�ادة ال�ادسة م� العه� ال�ولي لل�ق�ق  ج

على أش�  ال ���ز في ال�ل�ان ال�ي ل� تلغ عق��ة اإلع�ام أن ���� به�ه العق��ة إال ج�اء":جاء ف�ه أنهو 

  . "غ�� ال��الف ألح�ام ه�ا العه���ع ال�اف� وق� ارت�اب ال����ة و ال��ائ� خ��رة وفقا لل��

�عادة اإلدماج االج��اعي لل����س�� قان�ن ت���� ال���ن و  ع�امعق��ة اإل ��� أح�امك�ا ت

ل�ه �اإلع�ام ، وال����م عم�ه157 - 151ف�� على األح�ام ال�اصة �ال����م عل�ه� �اإلع�ام �ال��اد 

، 2نهائي غ����قا له�ا القان�ن ه� �ل م� ال����س ال����م عل�ه ���� نهائي وال����م عل�ه ���� 

ل�فل �قل ع��ه ال��ضعة ال�امل و ض� إال �ع� رف� �ل� العف� و غ�� أنه ���ع ت�ف�� عق��ة اإلع�ام 

  .3ة وال�ی��ةوفي األع�اد ال���� م ال��عة وشه� رم�انفي ی� و ع� أر�عة وع���� س�ة 

  عق��ة ال��� ال���� : ثان�ا

��ة ����ل في سل� حو "، ة ه� أخ�� عق��ة �ع� اإلع�امال��� ال���� أو ال��� م�� ال��ا

، فهي غ�� م��رجة، تف�ض في ف �أنها عق��ة قاس�ة ذات ح� واح�ت��، و ح�اتهال����م عل�ه ��لة 

ل إح�� م�انع ت���� اإلك�اه ال��ني، فإن ، وهي ت��4"�ائ� ال�ي تفل� م� عق��ة اإلع�امأخ�� ال�

على ��ع�� ف ال��� ال����،�عق��ة  في حالة ال���اإلك�اه ال��ني تق�ي �الق�اء أح�اما م�الفة  أص�ر

                                                                                                                                                            

ال��جع  ال��ف�� ال��ائي في ض�ء الق�اء والفقه،/ ع�� ال���� ال��ار�ي: جع� ال�. �وع�ة عق��ة ما م� ح�� ال���أم�=

 .14، ص ال�اب�

 :�ات األصل�ة في مادة ال��ا�ات هيالعق� " :ق ع ج ال�ع�ل وال���� على أنه 05ن�� ال�ادة  1

 .اإلع�ام  -

 .ال��� ال���� -

 ...".س�ة) 20(ع���� س��ات و ) 5(ل��ة ت��اوح ب�� خ�� � ال��ق� ال��-

  :�ق�� �ال����س ال����م عل�ه �اإلع�ام في مفه�م ه�ا القان�ن :" على أنه ق ت س ج 151ن�� ال�ادة  2  

 .ال����س ال����م عل�ه نهائ�ا �عق��ة اإلع�ام -

 ."هال����س ال����م عل�ه �اإلع�ام ول� ���ح ال��� نهائ�ا في حق -

 .م� القان�ن نف�ه 157ال�ادة  3 

 .444، ص ش�ح قان�ن العق��ات ال��ائ��، ال��جع ال�اب�/ ع�� هللا سل��ان 4



 -ارنة مع ال����ع الف�ن�يدراسة مق - اإلك�اه ال��ني في ال����ع ال��ائ�� 

134 

 

��س�ه فعال ال����ة ه�ا الق�� و  ،ال�ق� دون إحالة ف���ن م���ها اال����ة العل�ا ��� رقاب�ها عل�ه

 ال�� ،15/12/2006فيال�ادر ق�اراتها م�ها على س��ل ال��ال الق�ار في الع�ی� م� في ال��ائ� العل�ا 

دون إحالة مع ح�ف عق��ة اإلك�اه ال��ني ل��� ق�ى �اإلك�اه ق�ى �ال�ق� ع� ���� االق��اع و 

ال��  )م���ر غ��(13/05/1986رخ فيال��  270والق�ار رق� ال��ني ض� م���م عل�ه �عق��ة اإلع�ام، 

ن ال��� ه ال��ني في حالة ال��� �عق��ة اإلع�ام أو ال��� ال���� ال ی�د� إلى ��الأن اإلك�ا  اس�ق� على

  .1ف��ا ��� اإلك�اه ال��نيب�ون إحالة  �اع�االق���ل على وجه كل�ة و�ن�ا ی�ق� ج�ئ�ا و 

   االس���اءات ال��علقة �األش�اص: ال��ل� ال�اني

��ا ی�اس� ال�� ال�ي  أخ�� ع�  �ل م�حلة ة���� مفي ت����ه ���احل م��لفة   ������ ال

���� ال���ع القاص� غ�� ال���� ، و ال���� و  ه�اك القاص�، و ی�لغها، إذ ���لف القاص� ع� ال�الغ

فق� راعى . ال���� م� الع��الغ س� ال�ش� وال�الغ ال�ام�ة و ال��ائ�� على غ�ار ن���ه الف�ن�ي ب�� ال�

ن�اق عاما م�  65م� بلغ ع��ه �ل ى القاص� و ، وأعفم�� م��ول��ه���ة و ال���ع س� م�ت�� ال�

 وه� ما سأتع�ض إل�ه في الف�ع األول ،اإلك�اه ال��ني ل��ف�� العق��ات ال�ال�ة ال�ادرة ض�هت���� 

  . �ع��ان ش�� ال��

، �ع� ه�ه لإلك�اه ال��ني ن�اق ت����اس���اها م� ��ع �ع� العالقات األس��ة و ك�ا راعى ال�

ب��ف�� اإلك�اه ال��ني ال�ع� اآلخ� ی�عل� ال��ع ف�ها ، و هوت���قضي ال��� �ه ال�االت ال ���ز للقا

  . وج�د عالقة ق�ا�ة �ع��ان خ��� ل�راس�ها الف�ع ال�انيل�� ال��� �ه و 

في ال����ع و�ع� ع�� ال����م عل�ه �اإلك�اه س��ا الس���اءه م� ن�اق ت���� اإلك�اه الق�ائي 

     .ال� الف�ن�ي س���ن م�ض�ع الف�ع ال�

  ش�� ال��: الف�ع األول

 )أوال( ی�م ارت�اب ال����ة���ع ت���� اإلك�اه ال��ني ما ل� ی�لغ ال����م عل�ه س� ال�ش� ال��ائي        

  ).ثان�ا(عاما 65س�ه  بلغ�ان ق� أو 

                                                   

 1 Cass crim, Le10/11/1987,Pourvoi n°51758 ; Le14/12/1989, Revu n°01,1992,p187. 



 -ارنة مع ال����ع الف�ن�يدراسة مق - اإلك�اه ال��ني في ال����ع ال��ائ�� 

135 

 

  األش�اص ال�ی� �قل ع��ه� ع� ال�ام�ة ع�� ی�م ارت�اب ال����ة: أوال

القان�ن ال�ولي ال�� ی�ن� إلى إ��اد م���مة قان�ن�ة م� شأنها ض�ان  ت�اش�ا مع مق���ات "        

"ت��� له حق�قه األساس�ة، و �ل أش�ال اإله�ال وس�ء ال�عاملة ة لأل�فال م�ح�ا�ة حق�ق�
اس���اعا و  ،1

ال�ي ��سها حق�ق ال�فل ئ�� في ف�وع القان�ن و ل��ل�ل ح�ا�ة حق�ق اإلن�ان ال�� ت��اه القان�ن ال��ا

�ل ش�� ل� ی�لغ ال�ام�ة ع�� ال���ع ال��ائ�� اس���ى  ،2على وجه ال���صح�ا�ة ال�فل  قان�ن 

ق�ر اإلم�ان تع��� ه�ه الف�ة  تفاد�وذل� به�ف ، 3اإلك�اه ال��نيم� ن�اق أ� س� ال�ش� ال��ائي 

 ه� حقه في ت�اب��لعق��ة ال��� ماع�ا في حاالت خاصة، ح�� �ع� ال��� خ�قا أله� حق�ق القاص� و 

س� ال��� ال�ع�ي  ت��ی�تع��� ال����ة في ، و ه�ی� في م�س�ات مع�ة له�ا الغ�ضال�اإلصالح و 

   .على شهادة ال��الد، أو ب�اءا على خ��ة

ال�ق� ال�� �ع�� ف�ه ��� القاص� ���� إلعفائه م� اإلك�اه ال��ني ال���ع ال��ائ��  وق� ح�د

، ول�� م� قان�ن ح�ا�ة ال�فلم�  02/04 ال�ادةو ق إ ج ج  600/03ة ل�اد��قا لال����ة  وق�ع ب��م

ق� ��س الق�اء ال��ائ�� ه�ه القاع�ة م� خالل ق�ار و  .ال م� ی�م تق���ه لل��اك�ةو  ی�م اك��افها،

  .4 30/12/1986الغ�فة ال��ائ�ة لل����ة العل�ا ال�ادر ب�ار�خ 

و�فها ال���ع ال��ائ��  إال أن الع�ارة ال�ي ،ق� ی��و ع�م مالئ�ة لف� ال�فل في ه�ا ال��لو 

أت� ��فه�م  األش�اص غ�� ال�الغ�� له�ه ال�� م� م�ال ال��ف�� ����� اإلك�اه ال��ني اس���ىح�� 

ال��� �اإلك�اه ال��ني أو ت���قه إذا �ان ع�� الفاعل ق إ ج ج  600/03ال�ادة  م�ع�، ح�� الع��م

أن ال���ع ل� ���د أ�ة ف��ة �ق�� م� على  دل�له� و  ،ی�م ارت�اب ال����ة �قل ع� ال�ام�ة ع��ة

                                                   
القان�ن ال��ائي، �ل�ة شهادة ال�اج���� في ال��ا�ة ال��ائ�ة لل�فل في القان�ن ال��ائ��، م���ة ل��ل /بلقاس� س��قات 1

 .06، ص2010/2011، ل�م ال��اس�ة، جامعة قاص�� م��اح، ورقلةالعال�ق�ق و 

 .19/07/2015م�رخة في39ر ع�د ،جل، ی�عل� ���ا�ة ال�ف15/07/2015، ال��رخ في15/12القان�ن رق� 2

، ��ا "س� ال�ش� ال��ائي في ت�ام ال�ام�ة ع��ة ���ن بل�غ" :ق إ ج ج ال�ع�ل وال���� على أنه 442ن�� ال�ادة  3

بل�غ ث�اني : س� ال�ش� ال��ائي - :...�ق�� في مفه�م ه�ا القان�ن ��ا �أتي:" على أنه 15/12ق  02ن�� ال�ادة 

 ".س�ة �املة) 18(ع��ة

 4 Baghdadi Djilali/Guide pratique du tribunal criminel , op cit ,p 301.  
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��ات ت��� ج��عها إلى ح�� ی�ج� أر�ع م�".1ق�ل بل�غه ه�ه ال�� ���ال��احل ال�ي ��� بها ال

��� �ال��وف ال�ارج�ة ال�أث� ���ل �عل�ه م� ق��ر عقلي وضعف ال�ف� و ما ی���� صغ� ال�� و 

"القاص�ال��ي و ، ، ال��ثت���ل ه�ه ال����ات األر�ع في ال�فلال����ة، و 
، وح�� اتفاق�ة حق�ق 2

، ما ل� ی�لغ �ان ل�  ی��اوز ال�ام�ة ع��ة س�ةكل إن "فال�فل ه�  20/11/1989ال�فل ال��رخة في 

في ، و "اخلي لل�ولة ال�ي ی���ي إل�هاس� ال�ش� ق�ل ذل� ���ج� القان�ن ال����� عل�ه، أ� القان�ن ال�

ال�ان�ة م� ال���اق اإلف��قي أن ال�فل ه� �ل إن�ان �قل  نف� ال��اق ن� ال��ء األول م� ن� ال�ادة

، ��ا ع��� اتفاق�ة األم� ال����ة ��أن ح�� أس�أ أش�ال ع�ل األ�فال ني ع��ة س�ةع��ه ع� ث�ا

�ائ�� ل� ���ج ع� ال�الح� أن ال���ع ال�، و 3لف� ال�فل على ج��ع األش�اص دون س� ال�ام�ة ع��ة

س�ة ) 18(ال�فل �أنه �ل ش�� ل� ی�لغ ال�ام�ة ع��ة  15/12ق  02 إذ ع�ف� ال�ادةه�ا االت�اه، 

ج��ع ال��احل ال�ي ��� بها ق�ل بل�غه ال��� في على  ل�ال�الي ���� إ�الق وصف ال�فو كاملة 

   .س� ال�ش� ال��ائي

ف�ها ال��� �اإلك�اه  ���عب�قة م�حلة ما ق�ل ال�ل�غ ال�ي  �ضحل� یال��ائ�� �ذا �ان ال���ع و 

أن ال�ادة � ی�لغ س� ال�ام�ة ع��ة  خاصة و ع�� القاع�ة على �ل م� لق�  �ف��ض أن ���ن ف ،نيال��

 "م��لح ال���ع الف�ن�ي ال�� و�ف��الف  ،4ح�رت �اللغة الف�ن��ة ب�ف� ال��اغة 600

ة ال�ل�غ ت�ق�� إلى ثالث ال�ي ت�����حلة ال غ�� أن .5ح�� اس���ى ه�ه الف�ة م� اإلك�اه الق�ائي"الق��

، 6س��ات، ال ���ن م�ال لل��ا�عة ال��ائ�ة 10 ع� فال��حلة األولى ال�ي �قل ف�ها ع�� القاص� ،م�احل

                                                   
 ،04/04/2014ال��رخ في 14/01م� القان�ن رق� ���49ج� ال�ادة  ق ع 49ل��ائ�� إلى ال�ادةأضاف ال���ع ا 1

� ال�� ل� ال ���ن م�ال لل��ا�عة ال��ائ�ة القاص:فق�ة أولى م��رة �ال�الي 156/ 66ال���� لقان�ن العق��ات رق� ال�ع�ل و 

  ."س��ات ) 10(���ل ع��

   .07، صال�اب�ل في القان�ن ال��ائ��، ال��جع ال��ا�ة ال��ائ�ة لل�ف/ بلقاس� س��قات  2

اع���ت م� ��ف ال��ت�� العام  ت الف�ر�ة للق�اء عل�ها،ااتفاق�ة ��أن ح�� أس�أ أش�ال ع�ل األ�فال واإلج�اء 3

 .��19/11/2000أ نفاذ ه�ه االتفاق�ة في و  1999 /17/06ل����ة الع�ل ال�ول�ة في 
4 Article 600/02c. p. p. a :« 3-lorsqu’ au jour de l’infraction l’auteur était âgé de moins de 

dix huit ans » .     
5 Article 751c.p.p.f:«La contrainte judiciaire ne peut être prononcée ni contre les personnes 

mineures au moment des faits, ni contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans 

au moment de la condamnation». 



 -ارنة مع ال����ع الف�ن�يدراسة مق - اإلك�اه ال��ني في ال����ع ال��ائ�� 

137 

 

إال ت�اب�� ال��ا�ة أو س�ة ال ت�قع ف�ها على القاص�  13إلى  10ال��حلة ال�ان�ة ال����ة م� ، و 1ال��ائ�ة

ا�ه وف� ال��ود ال�ي س�ة فإنه ال مانع  م� عق 18إلى  13ب�� ما ی��اوح ه إذا �ان س� أما ،ال�ه�ی�

على إم�ان�ة ال��� ج ق ع  51ح�� ن�� ال�ادة  ق��ات الغ�امة،م� ب�� ه�ه العو  ،2 قان�ن ق�رها ال

 ،�ال����خ أو �عق��ة الغ�امة س�ة في م�اد ال��الفات إما 18إلى  13على القاص� ال�� ی��اوح س�ه م� 

ال�ه�ی� وم�الها ال�ضع في م�س�ة مع���ة و���� أن ت��ن عق��ة الغ�امة ب�یلة ع� ت�اب�� ال��ا�ة و 

فهي ال��حلة ال�ي �ع��ها  �ذنو  ،3أو في م��� م���� في ح�ا�ة األ�فال ال�ان��� ل��اع�ة ال�ف�لة

ح�� ت��ن الغ�امة واج�ة ال��ف�� ���ج� ح�� حائ� لق�ة ال��ئ ال�ق�ي �ه ��ل ال��ق ال��ائ��  ���عال

 م� دون ال�ام�ة ع��ةالقاص� �����ي " ال��ع الف�ن�ي �� �ال وه� نف� م�قف .دون اإلك�اه ال��ني

ح�� ی�ع�� على قاضي ت���� العق��ات االم��اع ع� ال��� �اإلك�اه الق�ائي ه الق�ائي ت���� اإلك�ا 

ضعف الفائ�ة الع�ل�ة  الفقه  �ل� ی�� ول .�عق��ة غ�امة وق� ارت�اب ال����ةض� القاص� ال����م عل�ه 

ع�م قابل��ها و  ،ح�ال م� جهةخ�� في �ل األلى ع�� ه�ا األإالقاص� ل��� ی�جع للغ�امة ال�ق�رة ض� 

  .4"خ�� أع�ه م� جهة  ال����لض�  اإلك�اه ال��نيلل��ف�� ع� ���� 

   ن س� ال�ام�ة وال�����األش�اص ال�الغ :ثان�ا 

                                                   

ال ���ن م�ال لل��ا�عة ال��ائ�ة القاص� ال�� ل� ���ل ع��ة : "على أنهع ج ال�ع�ل وال���� ق  49/01ن�� ال�ادة  1   

 ".س��ات) 10( 

� ج�ائي ل�� 18إلى13إذا ق�ي �أن ���ع القاص� ال�� ی�لغ س�ه م�" :على أنه نف�ه م� القان�ن 50ن�� ال�ادة  2  

 :ق��ة ال�ي ت��ر عل�ه ت��ن �اآلتيفإن الع

نه ���� عل�ه �عق��ة ال��� م� ع�� س��ات إإذا �ان� العق��ة ال�ي تف�ض عل�ه هي اإلع�ام أو ال��� ال���� ف    

  .إلى ع���� س�ة

ال�ي �ان ی�ع��  و�ذا �ان� العق��ة هي ال��� أو ال��� ال��ق� فإنه ���� عل�ه �ال��� ل��ة ت�او� ن�ف ال��ة    

  ".ال��� بها عل�ه إذا �ان �الغا

���� جهة ال��� ��فة اس���ائ�ة �ال���ة لل�فل ال�الغ م� الع�� م� ثالث :" على أنه 15/12ق  86ن�� ال�ادة  3

أعاله  85ال�ادة  أن ت����ل أو ت����ل ال��اب�� ال����ص عل�ها في س�ة، ) 18(س�ة إلى ث�اني ع��ة ) 13(ع��ة

 ".م� قان�ن العق��ات على أن ت��� ذل� في ال��� 50الغ�امة أو ال��� وفقا لل��ف�ات ال���دة �ال�ادة  �عق��ة

    
4
 Bernard Boulok /Pénologie ,Exécution des sanctions adultes et mineurs, 2ème édition, 

Dalloz ,Paris, France, 1998 ,p370.   
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�ال تع�ض ه�ا ال��� س�ة و  65غ ال����م عل�ه ال ���ز ال��� �اإلك�اه ال��ني إذا بل

ح��ه على ال��� ال�الغ تار��ا �ع�� �ه القاضي إلص�ار  ��دال���ع ال��ائ�� ل� � غ�� أن،1لل�ق�

ق� �ع��  و�ع� ه�ا إش�اال ال��ف��؟ ف��ةأو  ال��اك�ةی�م ی�م ارت�اب ال����ة أو  ه�، فهل له�ه ال��

��� عل�ه ال �ز��ف، س�ة 65ع�� ال��� عل�ه �قل ع�  الفاعل إذا �ان ع��خاصة إج�اءات ال��ف�� 

  اإلك�اه ال��ني ؟ �ا ه� م��� ، فال��ف�� ث�اءأبلغ ه�ه ال��  ث�، �اإلك�اه ال��ني

ح�امه ��عل م� ال�ع� أن غ�اب ن� ص��ح �ق�� ع�ل الق�اء والقائ��� على ت�ف�� إ    

اه اإلك� �ل ه�ه ال�االت على اس���ار ت�ف�� مالع�ل في  �� �� ح��، لى حل�ل ع�ل�ة مالئ�ةإال��صل 

ذا ص�ر عف� إال إث�اء ال��ف�� ال ی�قف ال��ف�� أ ال�ام�ة وال����ن بل�غ ال����م س� ألى نهای�ه و ال��ني إ

والعق��ة ال�ي اإلك�اه ال��ني ��ل� ب��  وه� إج�اء ،و ش��أرئاسي ف���ف�� م�ه ال����م عل�ه دون ق�� 

 ،ئ�� في ح�ا�ة ه�ه الف�ة م� ال���ارغ�ة ال���ع ال��  ی��افى مع ناتج ع� ف�اغ ت���عي ،ت��ع للعف�

ش�اص ال�ی� ی�لغ�ن س� � ت���� اإلك�اه ض� األاس��عف��� األم� � ل�ال���ع الف�ن�ي ن أخاصة و 

وه� ما ��س�ه الغ�فة ال��ائ�ة ل����ة ال�ق�  ،ص�ور ال���ال���� مق��ا ذل� ب�ار�خ ال�ام�ة و 

ه�ا اإلش�ال ل ی����الف�ن�ي  ال����ع �ع� أن �ان ،20/06/19952 فيق�ار صادر في الف�ن��ة 

أدع� ال���ع ال��ائ�� إلى األخ� �ع�� االع��ار  وه�ا .�3 م�ة اإلك�اه ال���ق�ة إلى ال��ف���فب

م�ل�ة ال����م عل�ه ال�� ی�لغ س� ال�ام�ة وال���� أث�اء ال��ف�� عل�ه وذل� ب���ي ن� قان�ني 

                                                   

، 1991 ،01 �دق ع، م 50745، ملف رق� 25/10/1988ار�خ ة لل����ة العل�ا ب�الغ�فة ال��ائ�صادر ع� ق�ار   1  

 .167ص
2 « En application de l’article 751 du code de procédure pénale, la contrainte par corps ne 

peut être prononcée contre les personnes âgées d’au moins soixante-cinq ans au moment de 

la condamnation », Cass crim, Le 21/01/2004, Revue n°751, 2004.    

على ت��ی� ال�لغى ال��عل� �اإلك�اه ال��ني  16/12/1848م� ال��س�م الف�ن�ي ال�ادر ب�ار�خ  09ن�� ال�ادة  فق� 3   

ما ق�ل م�اك��ه، أما إذا بلغ م�ة اإلك�اه ال��ني ���ة ت��اوح م� ثالثة أشه� إلى ثالثة س��ات ض� م�  بلغ ال��ع�� عا

  voir:.ه�ه ال�� ق�ل أو أث�اء  ح��ه ف��ف� م�ة اإلك�اه ال���ق�ة إلى ال��ف

    C-M Galisset /corps du droit français ou recueil complet des lois ,décrets, ordonnances, 

tome neuvième ,Paris, imprimerie et librairie générale de jurisprudence de Cosses et 

N.Delmotte, p823. 



 -ارنة مع ال����ع الف�ن�يدراسة مق - اإلك�اه ال��ني في ال����ع ال��ائ�� 

139 

 

أو ت�ف�� م�ته  ،عاما أث�اء ال��ف�� 65ال����م عل�ه  إذا بلغاإلك�اه ال��ني  ب�قف ت�ف��إما  �ق�ي

 .ال���ق�ة

  وج�د عالقة ق�ا�ة: الف�ع ال�اني  

ال��ی� ل�الح �����ى م� ن�اق اإلك�اه ال��ني �ع� األش�اص ل�ج�د عالقة ق�ا�ة ت��عه� �

أو م� اب�  زوجه أو أص�له أو ف�وعه أو إخ�ته أو أخ�اته أو ع�ه أو ع��ه أو خال�ه أو أخ�ه أو أخ�ه

ض� ال�وج أو زوج�ه في وق� واح� ح�ى  ه، ��ا ���ع ت�ف��)أوال(أح�ه�ا أو أصهاره م� ال�رجة نف�ها 

وردت على غ�� أن ه�ه االس���اءات .)ثان�ا( ول� �ان ذل� ل�غ��ة وفاء م�الغ م�علقة �أح�ام م��لفة

ل� ی�ع�ض إل�ها  ،�اه ال��ني���ع ف�ها ت���� اإلكأخ�� حاالت وذل� ل�ج�د  س��ل ال��ال ال ال���

ض�ورة اج�هاد  ت���عي��د� ت�اف�ها إلى خل� إش�االت ع�ل�ة ع��قة و ال الف�ن�ي، ع ال��ائ�� و ال��� 

اإلك�اه ال��ني ت���� أن ح��  ��ا .)را�عا( وال����ل ال��ني ).ل�اثا(�م عل�ه��رثة ال���، الق�اء ل�لها

في ح�ا�ة م�ل�ة ال�فل � ت�ج�ة ل�غ�ة ال���ع ن�ا هی��لله اس���اء ال �ع� م� ق��ل ال�عارض و�

  .اس���اء ع� القاع�ة العامة�ج���ة ع�م ت��ی� ال�فقة في اإلك�اه ال��ني وحق�قه و��عل� األم� ب����� 

ض� ال��ی� ل�الح زوجه أو أص�له أو ف�وعه أو إخ�ته أو أخ�اته أو ع�ه أو ع��ه أو خال�ه : أوال 

  � أح�ه�ا أو أصهاره م� ال�رجة نف�هاأو أخ�ه أو أخ�ه أو م� اب

�ن�ا  ����  إلى ال��� �اإلك�اه ال��ني و  ،ق�ة �الغ�امة وال��ار�� الق�ائ�ةی�عل� ح�� ه�ه الفال 

وه� ما ��س�ه ال����ة العل�ا في ق�ارها ال��رخ في  ال����� ال�ع���ات ال��ن�ة أو رد ما یل�م رده،

ال ت��� فعال ال��� �اإلك�اه ال��ني أو  600/05ن� ال�ادةإذا �ا :"ال�� جاء ف�ه  1996د����� 30

 س��داد أوت���قه ض� ال��ی� ل�الح زوجه فإن م�ال ت���� ه�ا ال��� م���ر في حال�ي ال��� �اال

ف�ه م� ث� فإن الق�ار ال��ع�ن و حالة ال��� �ال��ار�� الق�ائ�ة، ال ی���ف إلى و  ،ال��نيال�ع��� 

و�ان ذل� نف� ما ،"عل�ه �ال��ار�� ل� ���ق القان�ن ي ض� ال�وج �ع� ال��� ال�� ق�ى �اإلك�اه ال��ن
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ال ���ز ت�ف�� اإلك�اه ال��ني " اس�ق� عل�ه  االج�هاد الق�ائي الف�ن�ي ل�ا ق�� م���ة ال�ق�  �أنه

   .1"  س�ةداخل  األ

قة �أح�ام ل� �ان ذل� ل�غ��ة وفاء م�الغ م�عل�وج أو زوج�ه في وق� واح� ح�ى و ض� ال: ان�ثا

  م��لفة

م� االت�اهات ال�����ثة في ال����عات العقاب�ة ال��ف�� ال�ور� لل��� في ح� أح� ال�وج�� 

ذل� م�اعاة ل�ق�ق أب�ائه�ا ، و ال����م عل�ه �عق��ة ال��� ت�ام�ا مع عق��ة ال�وج ال�اني ل�واع إن�ان�ة

ى األقل أح�ه�ا  م� أجل ت����ه� ال�ی� أث�� س�ه� أنه� ال زال�ا ��اجة إلى وج�د وال�یه� أو عل

، ف�ال�ا أب�� إص�اره على ح�ا�ة األس�ة ض� ل�� �الغ��� على ال���ع ال��ائ�� ه�ا م�قف و ورعای�ه�، 

ال��قة ب�� ال�وج�� و��ل�  اس���ى ���و ذل� جل�ا ح��� أن یه�دها ج�اء ح�� ال�ال�ی� و ما ���

  .2ت���ج� العق��ة ات ال�ي�ق�م� م�ال الالف�وع داخل األس�ة ال�اح�ة األص�ل و 

عقابه�ا في ال��ود ال�ي �ق�ها م�اك��ه�ا و م� في آن واح� ال ���ع  فارت�اب ج�ائ� م� ال�وج��

غ�� أنه ���ع وضع ه�ا اإلك�اه م�ضع  ،ض�ه� اإلك�اه ال��ني ال�� علىك�ا ال ���ع م�  القان�ن،

األوالد م� �ل ض�ر ح�ا�ة �اس� األس�ة و �ع في ال�فا� على تال��ف�� ألن ذل� س��عارض مع رغ�ة ال��

 جاء ف�هاال��ائ�� ال�ي  ق إ ج ج 601م� خالل اس�ق�اء ال�ادة ، و �اف وال��اعم� �ل أش�ال االن�و 

                                                   
ان�ن ال�ار� ال�فع�ل الق �ام�ا معص�ر ت �ت��ر اإلشارة إلى أن اج�هاد الق�اء الف�ن�ي  �ال���ة له�ه ال��ألة �ان ق 1

ض� ال��ني ال ���ز ت���� اإلك�اه " :أنهعلى  1867م� القان�ن ال�ادر العام  15ال�ادة  ن��، ح��  في تل� الف��ة

اب� أخ�ه أو اب� أخ�ه، م� نف�  ، خاله،، وأ��ا أص�له وف�وعه، إخ�انه أو أخ�اته ،ع�ه)ق���ه( ل�الح زوجهل��ی� ا

�ع� أن ع�ل ال���ع  ف�ها ت���� اإلك�اه ال��ني���ع غ�� أن ه�ه ال�الة ل� تع� م� ب�� االس���اءات ال�ي  ."ال�رجة 

م�رخة في  ج ر، 05/07/1974ال��رخ في 74/631رق�ن م� القان�  13الف�ن�ي ه�ه ال�ادة ���ج� ال�ادة 

07/07/1975. 

م� األش�اص ال������  ال �عاق� على ال��قات ال�ي ت�ت��: " على أنه ق ع ج ال�ع�ل وال���� 368ن�� ال�ادة  2

 :ت��ل إال ال�� في ال�ع��� ال��نيال ف��ا �ع� و 

  .األص�ل إض�ارا �أوالده� أو غ��ه� م� الف�وع -  

  .الف�وع إض�ارا �أص�له� -  

  ".أح� ال�وج�� إض�ارا �ال�وج اآلخ� -  
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ل� �ان ذل� أو زوج�ه في وق� واح� ح�ى و  ال ���ز ال��ال�ة ب��ف�� اإلك�اه ال��ني ض� ال�وج" أنه

ی��ح �أنها ال�الة ال�ح��ة ال�ي ���ع ف�ها ال���ع ت�ف�� اإلك�اه  ،ةل�غ��ة وفاء م�الغ م�علقة �أح�ام م��لف

، إذ ���ز ال���� بها أمام جهة ال��ف�� لل��ال�ة �ع�م ال��ف�� ض� ال�وج ال��ج�د ل�� ال��� �هي و ال��ن

  .في حالة إف�اج 

س�ع�ال ال�ي ع�� ف�ها ال���ع الف�ن�ي ع� ذل� �ا c.p.p.f 753ح�� ه�ه ال�ادة تقابله ال�ادة و 

��ني مع ت�ف��ه ض� أح� ت���� اإلك�اه الال��ائ�� �ع�ارة م�ج�ة �ق�� ال���ع ، و  « exercer »م��لح

فأجاز  ق ت س ج �16ال��� ال�ادس م� ال�ادة  فأك� على ذل� ،تأج�له �ال���ة لل�وج اآلخ�ال�وج�� و 

�أف�اد العائلة خاصة  ه�ا معا إض�اراح��في ألن  إذا �ان زوجه م���ساتأج�ل ح�� أح� ال�وج�� 

  .1 والع��ة الق�� م�ه� وال��ضى

                ورثة ال����م عل�ه:  ثال�ا

ال ت���فى م� غ��ه �اع��ارها � ���ر ��قه ح�� �اإلدانة وح�ه و ال ت�ف� الغ�امة إال على م

ش���ة  ولق� �ان م� مق���ات خ��ع الغ�امة ل���أ"، 2ت��ع ��ائ� العق��ات ل���أ ش���ة العق��ة

�ها �����ى مصل��� أو ال���اء في ال����ة و العق��ة أنه ال ���ز ال��� بها إال على الفاعل�� األ

، إذ أن ال��ه� إذا مات أث�اء س�� ال�ع�� ، ��ا ال ���� بها على ورثة ال����ل�ن ع� ال�ق�ق ال��ن�ة

فاته لل���ل على ح�� ال��� في ال�ع�� �ع� و �ة ت�ق�ي ب�فاة م�ت�� ال����ة، و ال�ع�� الع��م

عها على �ما رفا رفع ال�ع�� على ذ��� ال���فى وه� أم� غ�� معق�ل، و �الغ�امة م�داه في ال�اقع إم

                                                   

ح�ام ج�ل ال��ق� ل��ف�� األأم�ح ال����م عل�ه نهائ�ا االس�فادة م� ال� ���ز:"  على أنه ق ت س ج 16ن�� ال�ادة  1 

خ� إل�اق ض�ر �الغ ، و�ان م� شأن ح��ه ه� اآلإذا �ان زوجه م���سا أ��ا) 6... ال�ال�ة لل���ة في ال�االت اآلت�ة

 ".�األوالد الق�� أو �أ� ف�د م� أف�اد العائلة اآلخ��� ال��ضى م�ه� أو الع��ة

 ضع�ة، ح�� �ق�ل هللا��� م��أ ال����ة في العق��ة أص�له في ال���عة اإلسالم�ة ال�ي س�ق� ال����عات ال� و  2

ُ َعِل�ً�ا َحِ��ً�ا َوَ�اَن  ْثً�ا َفِإنََّ�ا َ�ْ�ِ�ُ�ُه َعَلٰى َنْفِ�هِ َ�ْ�ِ�ْ� إِ  َوَم�ْ :" م� س�رة ال��اء 111س��انه وتعالى في اآل�ة  َّ� ." 

م�  15في اآل�ة عال شأنه ك�ا جاء في ق�له جل و  ،"ِ�َ�ا َ�َ�َ�� َرِه�َ�ةٌ  َنف�ٍ ُكلُّ :" م� س�رة ال��ث� 28و�ق�ل في اآل�ة 

ِب�َ� َمِ� اْهَ��� َفِإنَّ�ا َیْهَ�ِ�� ِلَ�ْفِ� :" س�رة اإلس�اء ِه َوَمْ� َضلَّ َفِإنَّ�ا َ�ِ�لُّ َعَلْ�ها َوال َتِ�ُر واِزَرٌة ِوْزَر ُأْخ�� َوما ُ��َّا ُمَع�ِّ

 ". َح�َّى َنْ�َعَ� َرُس�ًال 
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"ه� أم� غ�� عادل ألنه� ب����ن م� ال����ة ال�ي ارت��ها م�رثه�ورث�ه و 
، ل�� إذا ت�في ال����م عل�ه 1

  ع� ���� اإلك�اه ال��ني ض� ورث�ه ؟  ، فهل ���ز ت�ف��ها�غ�امة واج�ة ال�فاذ ق�ل ت�ف��ها

ذل�  "، فف��� ی�� �أنها ت�ق�ي ب�فاة ال����م عل�ه م�ف�و القان�ن لق� اخ�لف الفقه وم��ق� و 

�ه م� ال���عي أن ال ت��ق� ه، و ى إ�الم ال����م عل�ه وردعهألن الغ�امة هي عق��ة ش���ة ته�ف إل

"لع�م ال�فاءله�ا فإنها ت�ق� األه�اف ب�فاة ال����م عل�ه و 
ب�مة  ��� الف��� ال�اني أن الغ�امة ت�عل�و "، 2

����� ال�ع� اآلخ� أن �ق��� ال��ف�� على ذمة و  ل�� ����ه ���� ت�ف��ها،ال����م عل�ه و 

، فإذا �ان ت���� ع���ة ال��ف��ع�ء إلى ال�رثة ل����ة العق��ة و فال ی��قل ال ال����م عل�ه ال���فى،

� العق��ة ال�ال�ة لل���ة م����لة فإن ت���� العق��ة ال�ال�ة م���ة مع ت�ف�ة قاع�ة ال�فاة ��عل ت�ف�

 "ال���ة
، في ع�ارة أخ�� فإن ال���ة ت��قل إلى ال�رثة م��لة ب�ی� الغ�امة ف��ع�� عل�ه� ال�فاء �هو  ".3

ال یل��م�ن �ه إال  األولى أن ال�رثة: ���ت� على اع��ار االل��ام �الغ�امة دی�ا م�ن�ا على ال���ة ن����ان و 

ام ال ی���ل �ال���ة ال����ة ال�ان�ة أن ه�ا االل�� ، و في أم�اله� ال�اصةفي ح�ود ال���ة فال یل��م�ن �ه 

، فال ���ز غ�ا دی�ا م�ن�ا ���اه� م� صف�ه ال��ائ�ة ال�ا�قة ، و ، إذ ق� ت��د ب�فاة م�رثله� إلى ح��

"ال���ع إزاءه� �غ�� ��ق ال��ف�� ال��ن�ة
4.  

ال�ي  c.p.f 133/1رغ� اخ�الف ش�اح القان�ن الف�ن�ي أ��ا ح�ل تأو�ل م���ن ال�ادة و 

��ا ال��ار�� الق�ائ�ة و اك�فى م� خاللها ال���ع الف�ن�ي �ال�أك�� على إم�ان�ة ت���ل الغ�امة و 

 لق�بل�غ ال��� ح��ة ال��ئ ال�ق�ي و  ت�ف�� ال��ادرة �ع� وفاة ال����م عل�ه إذا ح�ل� ال�فاة �ع�

إال أن الق�اء الف�ن�ي ق� اس�ق� على أنه ���ز في ه�ه ال�الة ال��ف�� ض� ال�رثة  " ،5ت�ف�� ه�ه األح�ام

                                                   
 .111ال��س�عة ال��ائ�ة، ال��جع ال�اب� ، ص/ ج��� ع�� ال�ال� 1

 .516 إلى 515 م� ، صء ال�انيش�ح قان�ن العق��ات ال��ائ��، الق�� العام، ال�� / انع�� هللا سل�� 2

ر م�ق�ة، دامع آخ� ال�ع��الت، ��عة م���ة و ي �لالعاإلج�اءات ال��ائ�ة ب�� ال���� و ش�ح قان�ن / ف��ل الع�� 3

 .77-76، ص2008ال��ر، ال��ائ�، 

�لة وم�ق�ة، مع��عة ثال�ة ج�ی�ة  ش�ح قان�ن العق��ات الل��اني، الق�� العام، ال��ل� ال�اني، /يم���د ن��� ح�� 4

  .1034، ص 1998ل��ان،  ،، ب��وتم���رات ال�ل�ي ال�ق�ق�ة

5  Article 133/01 c.p.f. 



 -ارنة مع ال����ع الف�ن�يدراسة مق - اإلك�اه ال��ني في ال����ع ال��ائ�� 

143 

 

"ت��قل �ال�فاة إلى ورث�ه �ا ت��ح دی�ا على ال����م عل�ه و ألن الغ�امة �ع� ال��� بها نهائ
ف���ز  "، 1

ث�ات ال��ام ال����م عل�ه ب�ع��� ح���� م�ارسة ال�ع�� ال��ن�ة ض� ورثة ال����م عل�ه ال���فى إل

"���� ذم�ه ال�ال�ة
أك�ت م���ة ال�ق� الف�ن��ة على أن �ق��� ه�ا ال��ف�� على ال��ق  ال��ن�ة و  ،2

�أن �ل م�  17/07/1975ال���ة دون اإلك�اه ال��ني �ع� أن �ان� ق� ق�� في الق�ار ال�ادر في 

ال����  ال����م عل�ه، و ال�ي أص��� نهائ�ة ض�هغ�امة ورثة ال����م عل�ه ال�� ت�في ق�ل ت�ف�� ال

في ذمة ال����م عل�ه ال���فى،  ، یل��م�ن �ال��ام� ب���ی� م�لغ الغ�امة ال�اقيال�� نف� عق���ه ال�ال�ة

 ، فال مانع م� ت���لها ع� ���� اإلك�اه ال��ني ض� ال����م عل�ه ال����،في حالة ع�م ت�ف��هاو 

ه�ا الق�ار أن الق�اء الف�ن�ي اق��� في إق�اره ت���ل الغ�امة ع�  ل�ل� ی���� م� خالل ح���ات

  . ���� اإلك�اه ال��ني ض� ال����م عل�ه ال���� فق� دون ال�رثة 

، ف��ق�ع الغ�امة ثة ع� ���� اإلك�اه ال��ني واض�ةت�ف�� ح�� الغ�امة ض� ال�ر  م�ع م�العلة و 

ح�ود ن���ه� م� ال���ة أم� ��ها ض� ورث�ه في ت�ف، و �ان بها أث�اء ح�اتهل��� ال�اه�فه إ�الم 

، غ�� أنه ال فائ�ة م� ت�ف��ها ع�ه� ج��ا ع� ���� اإلك�اه ال��ني ألنه ال �ق�ل ال��ف�� إال ق�ل معق�ل

  .ال����ل ج�ائ�ا

����ل ت�ف��ها ، ل�� � 3انق�اء ال�ع�� الع��م�ة ���� ال�فاة مع��ل �ه في القان�ن ال��ائ�� و 

ف��ا إذا �ان �ع�ي ج��ع و  ال�لف� لالن��اه أن ال���ع ل� ی�ضح ال�ق��د �العق��ات،و  ،عل�ه ل�فاته

اس�ق� الفقه ال��ائ�� على أن قاع�ة ش���ة العق��ة  في ح��، 4العق��ات ��ا ف�ها العق��ات ال�ال�ة

ه �أنق�ي ، ذل� أن م�اد� القان�ن ال��ني تق��ات �اس���اء العق��ات ال�ال�ةت��� على ج��ع الع

ال��ادرة ال�ي ت��ح نهائ�ة ق�ل وفاة ال����م عل�ه ت��� ��� العق��ة ال�ال�ة �الغ�امة و  اس���ائ�ا ف��ا

                                                   

 .  111، صل��س�عة ال��ائ�ة، ال��جع ال�اب�ا/ ج��� ع�� ال�ال�  1  
2 Corinne Renault –Brahinsky / procédure pénale  à jour de toutes les lois ,2005 et début 

2006,7ème édition, Galion éditeur ,Paris, 2006, p 96. 

عق��ة ب�فاة ت�ق�ي ال�ع�� الع��م�ة ال�ام�ة إلى ت���� ال" :ق إ ج ج ال�ع�ل وال���� على أنه 06/01ن�� ال�ادة  3  

 ." ال���ئ���ور ح�� حائ� لق�ة  امل و�إلغاء قان�ن العق��ات و �العف� ال�ال��ه� و�ال�قادم و 

م� قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة على  535 ة�ادالإذ ن��  ،�ال����ع ال���� ت��� ه�ا ال�ل ��عات ه�اك �ع� ال��و  4  

  ...".إذا ت�في ال����م عل�ه �ع� ال��� عل�ه نهائ�ا ت�ف� العق��ات ال�ال�ة" :أنه 
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ال ت��ة إلى �ع� س�اد على ال�مة ال�ال�ة لل����م عل�ه ال���فى �اع��ارها دی�ا م��ازا ت��� عل�ها قاع�ة 

ال�ی�ن ال�اب�ة �ل ال�ف� و �� ال��ه�� ألس�ة ال��ائ�� م�ار ح�� ی�خ� م� ال���ة وف� قان�ن ا ،ال�ی�ن 

��ة ��خل في ع�ارة ال�ی�ن �ل ما ه� م���� لل��اص أو لل�� و  "، 1أخ��ا ال�ص�ةفي ذمة ال���فى و 

وه�ه ال�ی�ن ت��ل ال�ان�  األش�اء م�ل ال��ادرة وال��ار�� الق�ائ�ة،العامة �الغ�امات ال��ائ�ة و 

، 2"ف��ا ب��ه� إال �ع� ت�ف�ة تل� العق��ات ال�ال�ة ل��رثه� فال�رثة ال �ق����ن ال���ة ال�ل�ي لل���ة،

العق��ات  ت���� اإلك�اه ض� ورثة ال����م عل�ه ل��ف�� جائ�اه�ه ال�غ�ة  ت�ع�ر مع�فة ما إذا �ان  ����و 

ه�ه ال�ق�ي في ال����ع ال��ائ��، و  ���ج� أح�ام حائ�ة ق�ة األم� م�رثه� ال�ال�ة ال�ادرة في ح�

 ما فعله في ال��ال ال����ي، ح��ال���ع ال��ائ�� إلى معال�ة ه�ه ال��ألة على غ�ار  ف�صة ل�ع�ة

اإلك�اه ال��ني ل����ل العق��ات ال�ال�ة ال�ادرة ض� م�ت�� ال��الفة ال�� ت�في ق�ل ص�احة س��ع� ا

لفة �ذا ت�في م�ت�� ال��ا، و 3 1998ل��ة ج م��ر واح� ق ج  293دفعها وفقا ل�ا ورد ب�� ال�ادة 

، ت�هل إدارة ال��ارك ل��اش� ض� ال���ة دع�� الس���ار ح�� ب�فع ال�����ة ق�ل ص�ور ح�� نهائي

ال ���لف م�قف و . 4م�لغ �عادل ق��ة ه�ه األش�اء م� اله��ة الق�ائ�ة ال�ي ت�� في الق�ا�ا ال��ن�ة

احة م�ا�عة ت�ف�� از ص� أج ح��، ال��ارك في مادةال���ع ال��ائ�� ع�ا ذه� إل�ه ال���ع الف�ن�ي 

                                                   

 :خ� م� ال���ة ح�� ال��ت�� ال�اليی� :" على أنه ج  ق أ 183ن�� ال�ادة   1     

 .ال�ف� �الق�ر ال���وعو م�ار�� ال��ه��  -

 .ال�ی�ن ال�اب�ة في ذمة ال���فى -

    ".ال�ص�ة -

  
 . 393، ص عام، ال��جع ال�اب�دروس في القان�ن ال��ائي ال/ ح��� ب� ش�خ آث مل��ا  2
إذا ما ت�في ال��الف ق�ل دفع العق��ات ال�ال�ة ال�ي ص�رت ض�ه " :على أنهج م��ر واح� ق ج  293ن�� ال�ادة  3

ل����ل م� ال���ة وفي �� نهائي، أو ن� عل�ها في ��ق ال��ال�ة األخ�� ال�ي ق�لها، ���� م�اصلة ا��ق��ى ح

 ". ، ما ع�ا اإلك�اه ال��ني�ن�ة، ��ل ال��ق القانح�ودها

إذا ت�في م�ت�� ال��الفة ال�����ة ق�ل ص�ور ح�� نهائي أو �ل ق�ار  :"على أنه نف�ه م� القان�ن  261ن�� ال�ادة  4  

 الق�ا�ا ال��ن�ة، م�له، ت�هل إدارة ال��ارك ل��اش� ض� ال���ة دع�� الس���ار اله��ة الق�ائ�ة ال�ي ت�� في ��ل

 ".���� وفقا لل�ع� ال�ع��ل �ه في ال��ق ال�اخل�ة في تار�خ ارت�اب الغ�و  ح�� ب�فع م�لغ �عادل ق��ة ه�ه األش�اء
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ق��ة األش�اء م�ل ال��ادرة ال�ادرة في ح� ال��الف ال���فى ���ج� أح�ام نهائ�ة، ��ل الغ�امة و 

  .1ال��ق القان�ن�ة ما ع�ا اإلك�اه الق�ائي

                  ال����ل ال��ني :را�عا

، إال أنه ���� �ة شأنها شأن ال���ول�ة ال��ائ�ةال���ول�ة ال��ن�ة ش�� على ال�غ� م� ��ن  "

�ل ال��ا�عة م� ارت�� ال����ة مفي ال�ع�� ال��ن�ة ه� ن ال��عى عل�ه ال��ال� �ال�ع��� أن ال ��� 

�ن�ا ���ن ال��عى عل�ه ه� م� یل�مه القان�ن ب�ع��� ال��ر ال�اتج ع� فعل ، و وال ی��� إل�ه ال��أ

���ول�ة ع� تع��� خ�أ الغ�� ال�� ق� ففي ه�ه ال�الة، �ق�ر القان�ن ال��ني اس���اء ال .ارت��ه غ��ه

إذ �ف��ض القان�ن ل���د وق�ع ه�ا ال��أ أن إه�اال ق� وقع م�  ،���ن ج���ة أو م��د فعل ضار

أن � إش�افه أو رعای�ه أو رقاب�ه، و ال����ل ع� اإلش�اف أو ع� ال�قا�ة على األش�اص ال��ض�ع�� ت�

ر م� ����عي تع��� ال���و  �ت� عل�ه م� ض�ره�ا اإله�ال ه� ال�� أد� إلى ح�وث ال��أ ��ا ت

"ق�ل ال����ل ال��ني
تق��� على  -س�ق� اإلشارة أعاله ك�ا-قاص�ال خاصة مع عل��ا أن عق��ة، 2

م� ث� ، و ����� اإلك�اه ال��نيض�ه ، �����ل ت�ف��ها ����� إلى ت�ف��ها ، فإذا ل�ال����خ أو الغ�امة

ق إ ج ج  367ق�  أجاب� ع� ذل� ص�احة ال�ادة ع�ه م�ن�ا، و ت�ف��ها ض� ال����ل �ا ع�م م��قی��و 

 ال��ه� دون ال����ل ع� ال�� ال��ني �ال�غ� م� ت���له ال��ار�� الق�ائ�ة خ��عب��ها على 

، 3ال��ا�� �اإلك�اه ال��نيه� ال��� ال�ح��  �ن�ال�ال��� �ال����ة ���ن و  ،لإلك�اه ال��ني

  . ى ال����ل ال��ني الس��الة ت���قه على القاص� �����ل ال��� �اإلك�اه ال��ني علو 

الع�ی� م� ����ل ال��ني في ال��ام الف�ن�ي ق� أثارت م�ألة ت�ف�� اإلك�اه ال��ني ض� الو 

األمهات ال����ل�� ���� اإلك�اه ال��ني ض� اآل�اء و ال�الفات إلى أن اس�ق� الق�اء على اس��الة ت

                                                   
1 Article 382/01et 02 c.d.f :«Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le 

règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées 

contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions 

contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession 

par toutes voies de droit, sauf par contrainte judiciaire ».  
 .119، ص ات ال��ائ�ة في ال����ع ال��ائ��، ال��جع ال�اب�م�اد� اإلج�اء/ أح�� ش�قي ال�لقاني  2

3 Baghdadi Djilali /Guide pratique du tribunal criminel, op cit, p 301 . 
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رد �ع األح�ام ال�ال�ة م� تع���ات و ج�� أوالده� الق�� و ال����م بها ض م�ن�ا ع� دفع الغ�امات

�ف�� ج����ة إذا �ان� ه�ه األح�ام تق�ل ال�م�ار�� مق�ي بها في ج�ا�ات وج�ح وم�الفات وج�ائ� و 

، 1أنه ال ���ز ت���� اإلك�اه ال��ني إال ض� ال��ه� ال����م عل�ه �اإلدانة، و ع� ���� اإلك�اه ال��ني

ال�� ق�ى ب�ق� دون إحالة ق�ار م���ة الف�ن��ة فة ال��ائ�ة ل����ة ال�ق� إلى جان� ق�ار الغ� 

القاضي ب����� اإلك�اه ال��ني  ل��ف�� عق��ات مال�ة ض�  16/12/1971االس���اف ال�ادر ب�ار�خ 

  . 2م�الفة م�ورفي ال����ل ال��ني لقاص� ع� ق��ة 

ذل� أن ، ع� ���� اإلك�اه ال��نيال��ف��  ك�ا أن ال���� �ق�ي �إعفاء ال����ل ال��ني م�

ال��� �ه ض� ال����ل  ، إذ ���زنه ال ���ل عق��ة أصالألل�ع��� ا ال ت��� علىعق��ة الش���ة 

فق� ���ن ال����ل ال��ني ه� ش��ة ال�أم�� وهي ش��  ،مع اس��الة ت�ف��ه �اإلك�اه ال��نيال��ني 

ال��� عل�ه �ال�ع���، ���ز ال��� على ورث�ه �ذا مات ال�اني ق�ل ، و إك�اهه ب�ن�ا ���مع��� ال �

  . ض� ورث�ه ك�اه ال��ني ض� ال����ل ال��ني و أ��ا �ال�ع��� دون أن ���ع ال��ف�� إلج�اءات اإل

ال ب� م� اإلشارة أ��ا إلى أن قان�ن ال��ارك ق� ت��� أح�اما ع� ال���ول�ة ال��ن�ة في و 

م� خالل ه�ا القان�ن ال����ل�ة ال��ن�ة على �ائ�� ح�� �ق�� ال���ع ال� ،م�ال الغ�امة ال�����ة

ال��ادرات ی�عل� �ال�ق�ق وال�س�م ال�����ة و أص�اب ال��ائع ع� ت��فات م����م�ه� ف��ا 

م���ل�ة ال�ال� ه�ا مف��ضة دون حاجة إلى إث�ات دل�ل على عل�ه أو أن و  ،3والغ�امات وال��ار��

ة ك�ا ال �ف��ض إث�ات أن ال��أ وقع م� العامل أث�اء تأد� ،4العامل ت��ف وفقا ل�عل��ات ال����ع أم ال

                                                   

   1 Cass crim, chambre criminelle, Le11/05/1995 ,Ledru-Rollin/Journal du Palais, Guiraud et 

Ch .Jouaust , Tome 2,1843, p467  .  
2 Cass crim, Chambre criminelle /14/03/1973, bull n°131 ,p313 . 

م����م�ه� ف��ا  � أص�اب ال��ائع م���ل�� م�ن�ا ع� ت��فات�ع��" :على أنهج ق ج  315/01ن�� ال�ادة  3

 ".ال��ار��ی�عل� �ال�ق�ق وال�س�م وال��ادرات والغ�امات 

 .412في ض�ء الفقه واج�هاد الق�اء، ال��جع ال�اب�، ص  ال��ازعات ال�����ة/ح�� ب�سق�عة أ 4
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م� ه�ا ت��ز خ��ص�ة ال���ول�ة ال��ن�ة في ال����ع ال����ي مقارنة مع تل� ، و ع�له أو ���اس��ه

           .                 1ت���� لق�امها إث�ات خ�أ ال�ا�ع وال�ي ت���ها القان�ن ال��ني و ال��س�ة على فعل الغ�� 

   ج���ة ع�م ت��ی� ال�فقة اس���اء ع� القاع�ة العامةفي اإلك�اه ال��ني  -

، ل�� مع وج�ب ال�ف�قة في ال��� فقهاءال اتفاق ح�� ال����م عل�ه �ال�فقة م��رش�ل� م�ألة "    

فإن �ان له مال  فإن �ان م�س�ا ی��� هل له مال �اه� أم ال؟ ب�� ما إذا �ان ال�وج م�س�ا أم مع��ا،

ل� �ال��� ل���� �عاق� و �ن ل� ��� له مال �اه� ، و ل� ب��ع ش��ا م� م��ل�اتهو  عل�ها، أج�� �اه�

  .2 "�فع إلى ال

 إح�� العالقات األس��ةفي حالة وج�د ت���� اإلك�اه ال��ني  أنه ال ���زالقاع�ة العامة و  

ج���ة في  ل����م عل�ه�ق�ي �إم�ان�ة ح�� اغ�� أن ه�ه القاع�ة ی��للها اس���اء ، ال����رة أعاله

�ا على حفال�واع إن�ان�ة و  وذل�، الف�ن�ي ع��� �الع ال��ائ�� على غ�ار ��� �الفي  ع�م ت��ی� ال�فقة

ال��� األه�  " ال�ي ت��له� ال�� في ال�فقة ، و العالج وال�عل�� حق�ق األب�اء في ال�أكل وال�ل�� وفي

، والع�� دون ض�ورات ال�فقة فق�ان ل�اقي ب�قاء ال��اةال�� ال����د، والع�ز او في دائ�ة ال�ق�ق ال�وج�ة 

"تام لألم�
�ذا �ان القان�ن ال��ائ�� ق� ألغى اإلك�اه ال��ني إث� إلغاء قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة، و  .3

����م بها على ال���لف ع� ل����ل ال�فقة ال �ع� �ع�� به�ا ال���� في ال��ف��فال����ة هي أنه ل� 

، فق� أجاز القان�ن لل����م له �ال�فقة أن ��ل� ال���� ال �ع�ي إعفاءه م� ت�ف��ها� ه�ا ل� ،أدائها

ارت�ا�ه ج��ة ع�م �ال��ائي لل��ال�ة �أحق��ه في ال���ل عل�ها ل���ت� ع� ه�ه ال��ال�ة إدانة ال�اني 

���ة إلى ح�� ل� ب��ف�� اإلك�اه ال��ني ألنها ج��ة م�و ال ��ق� االل��ام ب�فع ال�فقة و  ،ت��ی� ال�فقة

                                                   

قا رقا�ة ش�� في حاجة إلى ال�قا�ة ���� ق��ه كل م� ��� عل�ه قان�نا أو اتفا:" على أنهج ق م 134ن�� ال�ادة 1 

  ."ال�ار �فعله للغ�� ال��� ذل� ���ثه ال�� ال��ر ب�ع��� مل�ما ���ن  ال����ة، أو العقل�ة حال�ه ����

، دار الف�� ال��عة األولىأح�ام األس�ة في الفقه اإلسالمي، / ، ع�� ال�ل�� دمحم م���ر عليأح�� ���� الغ�الي 2

 .202 -201، ص2008/2009، م�� ،س���ر�ةال�امعي، اإل

  .192، ص نف�هال��جع أح�ام األس�ة في الفقه اإلسالمي،/ أح�� ���� الغ�الي، ع�� ال�ل�� دمحم م���ر علي 3



 -ارنة مع ال����ع الف�ن�يدراسة مق - اإلك�اه ال��ني في ال����ع ال��ائ�� 

148 

 

ال�فقة  ك�ا نال� م�ألة.���1م عل�ه وصفح ال���ةال��ل� ال�ام م� دفع ال��الغ ال�ق�رة على ال�

حق�ق  ألجل ح�ا�ةو  ،حق�ق ال�فل ��فة خاصةالف�ن�ي �ال��� إلى م�انة الغ�ائ�ة اه��ام ال���ع 

��� ل��ة س���� �ال 2عائلي، �عاق� ال���ع الف�ن�ي على ج���ة اإله�ال الاألوالد �ع� انف�ال اآل�اء

ع�ا ه� مق�ر في القان�ن ال��ائ��،  ����اإج�اءات ال ت��لف  ب�اءا على، 3أورو15000غ�امة مق�رة بو 

�ات�ة الأو ����م بها ق�اءا ال�ال�ة ال��الغ الح�� ���ز رفع دع�� ق�ائ�ة ض� األب ل��ال��ه ب�فع 

ة ات أو أ�ة م�الغ أخ�� نات�ة ع� االل��امات العائل�ال��اه�ات واإلعانكال�فقة و  ب���ب�� األع� اتفاق 

في م�ني ف�ن�ي قان�ن  2- 2/ 373ت���ل ه�ه االل��امات ح�� ال�ادةو (ال�ي ���دها القان�ن ال��ني 

أو أل� ش�� آخ� ���� ال�اج�ة ال�فع ألح� ال�ال�ی�   « La pension alimentaire » ال�فقة الغ�ائ�ة

ذل� ل��ال��ه �ال�فع �ع� وأص�له وف�وعه، و  ل�الح أوالده الق�� ،) �ع� ���� ال�� وأال�ث�ق �ه 

�أن ت���� ه�ه ��� الفقه الف�ن�ي و ، ال�فقة ت��ی�ل�ف�ه رف� ال��ی�  ����و  ،4م�ور أجل شه���

ال��� عل�ه �اإلك�اه  ال����م عل�ه �ع�األب�ة أو ال�واج ب�� ال�ائ� و  �ن ث��� عالقةال�ادة جائ� ح�ى و 

  .5في ال�ال���س ال�ال��� ���ل�م معه ت���� م�ا ال��ني، 

                                                   
و��ع صفح ال���ة �ع� دفع ال��الغ ال����قة ح�ا :" ق ع ج ال�ع�ل وال���� على أنه331/04ن�� ال�ادة  1

 ."لل��ا�عة ال��ائ�ة 

 .ع�م ت��ی� ال�فقة واك�فى ب����فها في ج�ائ� اإله�ال العائلي���ة ��ها ���ع الف�ن�ي ل� ���لح عل�الف 2

3 Article 227 /03-01 c.p.f : « Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision 

judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit 

d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une 

contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des 

obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans 

s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 

15000 euros d'amende » . 

4 Article 373/2-2 c.c.f : «En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, 

la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire 

versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été 

confié »  .  

   5 Guy Fitoussi /Essai comparatif et critique du rôle du juge dans la procédure de divorce ,op 

cit , p 174.  
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ب��� ع�اص�ها  1األس�ة م� قان�ن  78ال�ادة واك�فى �ال�فقة �ع�ف ل� ال���ع ال��ائ��  غ�� أن

 والعادة الع�ف ج�ته، وما �ع��� م� ال��ور�ات فيوال��� أو أ وهي ت��ل الغ�اء وال���ة والعالج فق�

ب��  ،ت�الءم و���عة ال����ع ال��ائ�� اة م� ال���عة اإلسالم�ة و م���ح 3أف�د لها ن��صا خاصةو  ،2

جعل ال���ع ال��ائ��  ،م� م��ل� ه�ه ال��ا�ةو  ،فاق، وال��� ال��ا�� �ال�فقةف�ها ض�ورة اإلن

�ال��ازاة ج�م ، و �4 ب�� األم�ال غ�� القابلة لل���م ءاال�فقة ال����م بها ق�ا ق إ م إ ج 636ال�ادة �

 اأف�د لهو جعله ج��ة ت���� ال��ا�عة ال��ائ�ة االم��اع ع� ت��ی� ال�فقة و  5ق ع 331ة ل�ادا ���ج�

��� لق�ام ه�ه  ل��. اإله�ال العائلي�ع� أن ص�فها ض�� ج�ائ� ، 6 عق��ة م��دة �ال��� والغ�امة

  :وال��� ال�ع���  ال��� ال�اد�ال����ة ت�اف� 

احة على ض�ورة ص�ور ح�� �ق�ي �ال�فقة ق ع ص�  331/01ن�� ال�ادة  : ال��� ال�اد� )أ

ه� ال��� ال�� ���ره قاضي ق�� ش�ون األس�ة ض�� اخ��اصه ال���د و  ،ل�الح ال��ال� بها

                                                   
 12/06/1984م�رخة في 24ج ر ع�د،ال����� قان�ن األس�ة ال��ائ�� ،09/06/1984ال��رخ في84/11القان�ن رق� 1

 .27/02/2005م�رخة في  15ج ر ع�د ، 27/02/2005ال��رخ في  05/02األم� رق� ال�ع�ل وال���� ���ج� 

ا �ع��� م� ال��ور�ات مالغ�اء وال���ة والعالج وال��� أو أج�ته، و : ال�فقة ت��ل:" لى أنهع ق أ ج 78 ال�ادة ن�� 2

 ".العادةفي الع�ف و 

 . نف�ه م� القان�ن  80 - 74راجع في ه�ا ال�أن ال��اد  3

ال�اصة على ع�م ج�از ال��� ف�ال ع� األم�ال ال�ي ت�� الق�ان�� " :على أنهج ق إ م إ  636ن�� ال�ادة  4

) 2/3(إذا �ان� ق���ها ال ت��اوز ثل�ي ال�فقات ال����م بها ق�ائ�ا -4... :األم�ال اآلت�ة ل��� على ، ال ���ز اعل�ها

 ..." .األج� ال���ي األدنى ال����ن 

س��ات ) 3(لى إأشه� ) 6( �عاق� �ال��� م� س�ة ":على أنه  ق ع ج ال�ع�ل وال���� 02و 331/01ن�� ال�ادة  5

تق��� ال��الغ ال�ق�رة  ع�) 2(ول��ة ت��اوز ال�ه���  ،دج �ل م� ام��ع ع��ا300000لى إدج  50000و�غ�امة م� 

وذل� رغ� ص�ور ح��  ،لى زوجه أو أص�له أو ف�وعهإوع� أداء �امل ق��ة ال�فقة ال�ق�رة عل�ه  ،تهعالة أس� ق�اءا إل

  ".ل�ه�إل�امه ب�فع نفقة اض�ه �

 و ال��لأع�ار ال�اتج ع� االع��اد على س�ء ال�ل�ك وال �ع��� اإل ،ن ع�م ال�فع ع��� ما ل� ی��� الع��أو�ف��ض      

 ".ح�ال�ة حالة م� األأو ال��� ع�را مق��ال م� ال��ی� في أ

، 2009، 02ق ع ، م 26/04/2008ب�ار�خ 380958ل����ة العل�ا رق� ع� غ�فة ال��ح وال��الفات ل ق�ار صادر 6

 .262ص
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عالة أس�ته أث�اء ض� ال����م عل�ه إل اال�فقة ال�ق�رة ق�اء ت��ل ال�فقة،و . ق إ م إ ج �426ال�ادة 

ق إ ج ج م� تار�خ رفع  ���202 ��قا لل�ادة ت� وال�فقة ال���ت�ة ع� ال�الق و ، ال��اة ال�وج�ة

��ول و ، ع�� ال�ع�� وللقاضي أن �أم� �اس��قاقها ب�اء على ب��ة ل��ة ال ت��اوز س�ة ت��� رفع ال�

و��اعى في تق�ی�ها ع�ف ، 1االخ��اص في دع�� ال�فقة إلى م���ة م��� ال�ق�ر له ق�� ال�فقة

���ة على ق�ار ه�ه الا في ال����ع الف�ن�ي ف�ع��� ق�ام أم ،ج أق  79ل�ادة ل ��قا وعادة أهل ال�ل�،

وتق�ر ح�� ال��ارد ال�ال�ة لل�ائ� بها وال��اماته وأع�ائه م� م�ار��  ق�ائي أو اتفاق ب�� ال�وج��

  .وض�ائ�

ت��ل الغ�اء وال���ة والعالج وال���� أو أج�ته  فهي��ل اإل��ار و  اإل��ارو���ج ع� ال�فقة     

ال�� الف�ن�ي لل�ادة  ، ��ا أنج أق  78ال�ادة  ح��ال��ور�ات في الع�ف والعادة  وما �ع��� م�

وق� أف�ز ه�ا ال�عارض  ،»   «La pension alimentaire �أق ع ح�� ال�فقة في ال�فقة الغ�ائ�ة  331

اع��ادا م� ن�اق اإلك�اه  ب�ل اإل��ارم� �����ي فا ب�� ال�هات الق�ائ�ة ف��ها القائ� ب�� ال���� اخ�ال

، ال��ني م� م���الت ال�فقة ال�ي تق�ل ال��ف�� ����� اإلك�اه  ه�ع���  م� على ال�� الف�ن�ي، وم�ها

    .وال�أ� األخ�� ه� ال�اجح ��نه م� ال�ق�ق األساس�ة ال�ي ت��� لل�فل ح�اة ����ة

��قات ب�� األخ� اخ�ل�� ال��، و عة ال��� القاضي �ال�فقة���ل� ���د ال���ع ال��ائ��  غ�� أن       

 ،األوام� االس�ع�ال�ة�ائ�ة وق�ارات ال��ل� الق�ائي و �ال�ع�ى ال�اسع لل��� ال�� ���ل ال��اك� االب�

ف�ال ع� أح�ام ال��اك� األج���ة �ع� إمهارها �ال��غة ال��ف���ة م� ��ف الق�اء ال���ي ح�� 

والق�ارات واألوام� الق�ائ�ة إضافة فاألح�ام  "، ق إ م إ ج 608إلى605األوضاع ال�ق�رة �ال��اد م� 

��� ت�ف��ها ل��اسها �أم� إلى العق�د ال�س��ة ��فه�م القان�ن األج��ي وال�ي ص�رت ب�ل� أج��ي ال �

رات الق�ائ�ة األج���ة والعق�د ت���� ع�ل�ة ت�ف�� األح�ام واألوام� والق�ا فيفق� ل�أت ال�ول  ،ال�ولة

ق�ام ال�ول ، و ع� ���� االتفاق�ات ال�ول�ة األخ�� أو على أرضها ال���ات األج���ة على أرض ال�ولةو 

                                                   
بل�اج  :ال��جع.39007ملف رق� ،30/12/1985ل����ة العل�ا، ب�ار�خلق�ار صادر ع� غ�فة األح�ال ال����ة  1

أح�ام ال�واج، ال��ء األول، دی�ان ال����عات ال�امع�ة، ال��عة ال�ادسة، ال�ج�� في ش�ح قان�ن األس�ة ال��ائ��،/الع��ي

 .351، ص2010
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غ�� أن  ،1"��� الق�ان�� ال�اخل�ة إلج�اءات ت�ف�� األح�ام واألوام� والق�ارات والعق�د وال���ات األج���ة 

 ه�ی��وذل� ل� ،ج ق ع 331/01س� الف�اغ ال�اصل �ال�ادة و الق�اء ل� ی�غاضى ع� ه�ه ال��ألة 

ح�� ق�ى ب�ف��� �ل�ة ح�� ��فه�مها ال�اسع ال�� ���ل ال��� والق�ار  ،�� القاضي �ال�فقة���عة ال�

، أو أن ه ����� في ال��� أن ���ن حائ�ا لق�ة ال�ئ ال�ق�ي ف� ك�ا ، 2الق�ائي واألم� االس�ع�الي

  . 3االس���افاذ ال�ع�ل رغ� ال�عارضة و ���ن م� ض�� األح�ام ال����لة �ال�ف

   ق��ة ال�فقةام��اع ال����م عل�ه ع��ا ع� أداء أو �ع��� ال��� ال )ب

على ت�ف�� ال��� في ال�هلة القان�ن�ة ال�ي ح�دها ال���ع ال��ائ�� ال��ی� ����ل في رف� و         

وعلى ه�ا  ،4ال�� ی�� خارج األجل القان�ني إذ ال �ع�� �ال�فاء "،��ه��� �امل�� ال���ع الف�ن�ي غ�ار

 ،5ج��ة ت�ك األس�ةأن ��لف ال��ه� م�اش�ة �ال���ر أمام ال����ة على أساس  ��عياألساس ���ز لل

�ع��� ج�م : " في ذل� ق�� ال����ة العل�ا ��ا یليو ، ل�فقة �املةك�ا أل�م ال���ع ال��ی� �أداء ق��ة ا

زوج�ه ع�م ت��ی� ال�فقة ج��ة م����ة فال��ه� ال�� ت�ا�ل في دفع ال�فقة ال����م بها عل�ه ل�الح 

  .  6"ی�قى م�ت��ا له�ه ال���ة إلى ح�� ال��ل� ال�ام م� دفع ال��الغ ال�ي عل�ه

ع� ���� الق�ائ�ة ال�اصة بها ح�ام األ ورغ� أه��ة ال�فقة وض�ورتها ل��اة ، ��ل ت�ف�� ل��        

  :هام� ب��ذل� راجع إلى ج�لة أس�اب و ض��ال م�ه�نا �إرادة م���ق�ها اإلك�اه ال��ني 

                                                   
ل�اني، �ل�� لل���، ال��عة األولى، ي ش�ح قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة، ال��ء اال�ج�� ف/ ب�ض�اف عادل 1

 .31، ص 2012

، و��ار�خ  124384، ملف رق� 16/04/1995ب�ار�خ ع� غ�فة األح�ال ال����ة لل����ة العل�ا  ق�ار صادر  2

 .321، ص2005، 01، م�لة ال����ة العل�ا ع�د333042، ملف رق� 19/01/2005

 .جق إ م إ 338 -327ال��اد و  609ال�أن ال�ادة  راجع في ه�ا   3

، غ�� 245347، ملف رق� 03/04/2001، ب�ار�خ ل����ة العل�الال��الفات غ�فة ال��ح و ق�ار صادر ع�  4

ال�واج، ال��عة ال�ادسة، ، أح�ام �� في ش�ح قان�ن األس�ة ال��ائ��، ال��ء األولال�ج/بل�اج الع��ي: ال��جع.م���ر

 .366، ص 2012دی�ان ال����عات ال�امع�ة، وم�ق�ة،  م���ة

 .ق إ ج ج 01م��ر 337 ال�ادة  5      

 /بل�اج الع��ي: ال��جع .21301، ملف رق� 30/06/1981الغ�فة ال��ائ�ة لل����ة العل�ا، ب�ار�خ  ق�ار صادر ع� 6  

 .366ص األس�ة ال��ائ��، ال��جع ال�اب�، ال�ج�� في ش�ح قان�ن 
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ن��ا لالع��ارات اإلن�ان�ة  ، إال نادرا،ام أس�ة ال����م عل�ه �ال�فقة ع� �ل� ت�ف��هاإح� -1

 . واألخالق�ة ال�ي ت�ل�ها را��ة األب�ة 

إث�ات ال�ل��م ال����م عل�ه �ال�فقة ع��ه ال�الي ��ل ال��ق القان�ن�ة ال��احة خاصة مع دفعه  -2

 .غ��ها��ة ال��ار�� ال��علقة �ال�ع�� وال�الق و ��

  .س�ته ل��اع�ته ف����ئة ذم�هأذا ت�خل� إع�اره خاصة إ ت��ی� ال����م عل�ه ال�فقة ف�ر  -3

، فالفائ�ة ال��ج�ة م� ه�ه وت�عله دون ج�و�  ،اإلك�اه ال��ني ت����إن ه�ه األس�اب ت��ل دون         

إلك�اه ال��ني إلى �ف ا، إذ یهل�� العقابو  ،وفي اإلك�اه واإلرغام ،اصة في اإلن�ارال�س�لة إن�ا ت��� خ

ق� ع�ل� أغل� الق�ان�� القائ�ة على ، و لق�اءة وال����ة ال���خاة م� اأ� إلى الفائ� وال����ل، ال��ف��،

 - إلى جان� اإلك�اه ال��ني–ح�ا�ة أف�اد األس�ة ال�ی� ت�� نفق�ه� على األب م� خالل أسال�� أخ�� 

���ال أح�ام ال�فقة إلى ذروة ز ف�ص ال��ف�� و ، لعل ذل� س�ع� �� ال���ع ال��ائ ام�هح��ا ل� ���ف�� 

فاعل�ة اإلك�اه �ع�ض في ال�ق� ذاته ع�م األ�فال الق��، و ال�اقع ��ا ���م م�ل�ة م���ق�ها خاصة 

م� قان�ن العق��ات م�اال خ�ه �أح�ام ذات أه��ة اح�ل� ت��اه ال���ع في ق�ا�ا ال�فقة و  ال��ني ال��

ال����ع ال���� ال�� ���ح م� ص�ر ل�ال�ه ح��  "ه�ه ال����عاتم� ب�� و  .ك�ا س�� ت��انه أعاله

ال���ع ال���� �أداء ما  هأل�م ال���ال�فقة ح� ال��ال�ة �ال��ف�� ع� ���� ب�� ناص� االج��اعي 

ما في ح��ها، على أن ت��لى والد أو ال�ال�ی� م� ال�فقات واألج�ر و ���� �ه لل�وجة أو ال��لقة أو األ

���ز  ذل� ���� ال��الغ ال����م بها في ال��ود ال�يانة ب�� ناص� في ال��ف�� و ع�ل إعجهات ال

وص�ل  �ی�اع م�لغ ال��� في خ�انة ال��� ف�رال��� عل�ها م� ال��ت�ات وما في ح��ها وال�عاشات و 

"دون حاجة إلى إج�اء آخ��ل� ال��� إلى جهة الع�ل و 
1 .  

                 ال����م عل�هع�� : الف�ع ال�ال�

ی�ف�د ال���ع  ،الف�ن�يأوردها �ل م� القان�ن ال��ائ�� و إضافة إلى قائ�ة االس���اءات ال�ي 

��عل� األم� ب و  ،�الت ال�ي أف�زها القان�ن ال��ی�الف�ن�ي ��الة أخ�� تع��� م� ب�� أح�ث ال�ع�

اإلك�اه ال��ني ال�ي ���ع مع وج�دها  ت���� » du condamné»  L’insolvabilitéع�� ال����م عل�ه"

                                                   

 .207 ،206، ص أح�ام األس�ة في الفقه اإلسالمي،ال��جع ال�اب� /ع�� ال�ل�� دمحم م���ر عليأح�� ���� الغ�الي، 1  
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أن ع�� ال��ی� ���ل  - الحقا- دون ش� ق� یلف� ان��اه القار� و ، 1ذل��غ�امة و  ض� ال����م عل�ه

في أ�  �عل�� ت�ف�� اإلك�اه ال��ني ب ةل�ا�ال��ال���ة للقان�ن ال��ائ�� س��ا ���ز لل��ی� مع وج�ده 

  .  م�حلة ���ن ف�ها ال��ف��

�ع ت���� اإلك�اه الق�ائي ض� ال����م عل�ه ال�ع��، على ال�غ� م� أن ال���ع الف�ن�ي مو 

�ع� أن ألغى شهادة اإلعفاء  ،"ج��ع ال�سائل" اك�فى �ع�ارة و أنه ل� ی�ضح ��ف�ة إث�ات الع��  غ��

شهادة رئ�� ال��ل� ال�ع�ي و  ��ائ� ل��ل إقامة ال��� ال�ع�يال����ي ال�ي �ق�مها قا�� ال

��ر و  ،2 2004ل��ة  ق�ل تع�یلها األخ�� 752ت����ها ال�ادة ال�ل�� أو م�اف� ال���ة ال�ي �ان� 

ص�ة  ال�أك� م�ه�ا اإللغاء �ع�م ق�رة �ل م� رئ�� ال��ل� ال�ع�ي ال�ل�� أو م�اف� ال���ة ع� 

ی� ع��ه ال�الي على س��ل ��الف ال���ع ال��ائ�� ال�� ح�د ��ق إث�ات ال��، 3ع�� ال����م عل�ه

 c.p.p.f 752وأمام غ��ض ال�ادة  .4فق� أو شهادة إعفاء م� ال����ةذل� ب�ق���ه شهادة ال��� و 

ال�� أف�ز ت�ار�ا جعل ق�اة ت���� العق��ات ال��زع�� على جهات ق�ائ�ة م��لفة ال ی�فق�ن ح�ل 

إذ �ع��� أغل�ه� على شهادة اإلعفاء  ،م�� �فای�هاائل ال���رة لع�� ال����م عل�ه و ���عة ال�س

 752 ی�ال �ع� الفقه ی�� �أن وسائل إث�ات ع�� ال��ی� ال�ي ق�رتها ال�ادة في ح�� ال. 5"ال����ي

                                                   
1Article752 c.p.p.f :« La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés 

qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité » .   
2 Article752du même code : (Loi nº 85/1407 du 30/12/1985,Journal Officiel du 31 décembre 

1985 en vigueur le 01/12/1986)  : « La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les 

condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant : 

- Un certificat du percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés ;  

- Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune. 

    La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens ». 
3 Jean-Luc Warsmann /Rapport n° 856 ,tome 01, op cit  . 

  
 .وما یل�ها 223 ص�� ذل� سأب 4

   5 Circulaires de la direction des affaires criminelles et des grâces, Signalisation des   

circulaires du 1er janvier au 31 mars 2005Présentation des dispositions de la loi n 

204/2004 du09/03/2004portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, op 

cit, p 06.  
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اج�ه�ت م���ة ال�ق�  ، ��ا1"سار�ة ال�فع�ل في غ�اب ن� ص��ح �ق�ي ب�ل� ال ت�الق�ل ال�ع�یل 

��� األخ� بل، ی�وس�لة �اف�ة ت��ر ع�� ال��ق�� �أن ال����ح �اإلعفاء م� ال����ة ل�� و الف�ن��ة 

 ها وق� الق�� عل�ه أو إدانع��ار ج��ع م�ارده ال�ال�ة ال�ي �ان ���ز �ع�� اال

 

 

  

  ال�اب ال�اني

  اإلك�اه ال��نيإج�اءات 

، إذ خ�� له ال���ع اإلج�اءات ال��ائ�ة ال��ائ��  ���ل اإلك�اه ال��ني م�انة هامة في قان�ن 

� أح�امه في ال��اد م� ن�و  ،"�ع� إج�اءات ال��ف��" ال�اب ال�ال� م� ال��اب ال�ادس ال�ع��ن ب

م�ج�ة ل��ف�� األح�ام الق�ائ�ة ال�ادرة �عق��ات مال�ة اإلك�اه الق�ائي وس�لة ���ل ك�ا .611إلى597

  .خ�� ألح�امها إث��ي ع��ة  مادة أوالها ال���ع �االه��ام و  ف�ن�ي،الاإلج�اءات ال��ائ�ة  قان�ن في 

�ا أن اإلك�اه ال��ني ��� ���لة إج�اءات، ت��ق ، ��ه� جلاء األح�ام ال��علقة به�ه ال�ادة�اس�ق� و 

، مع وج�د �ع� ال�قائ� أو �ع� الف�اغات دفع� �ال�اح� الف�ن�يو ال��ائ��  ��لها �ل م� ال����ع

  .اآلخ�ى م�اولة ال��ف ع�ها ب�� ال��� و إل

ح ق� اس���� اإلج�اء ����لو  "،"اإلج�اء"آثاره إال ب��اف� ال�س�لة ال���اة اإلك�اه ال��ني ال ی�ت� و 

ومع�اها أج�� ع�ال   »  « Procedreل���قة ع� ال�ل�ة ال��نان�ةا« Procéder »  م� ال�ل�ة الف�ن��ة

وال��ق�� ال�الح�ة ه ت��ی� ق�اع� ال����� الق�ائي و ع�ف �أنه ف�ع م� عل� القان�ن م�ض�ع، و ق�ائ�ا

���� تع��� و  .2"� وال��ني وال��ائيعلى اإلج�اء اإلدار  ����لفي ال�عاو� وفي ت�ف�� ق�ارات الع�الة و 

                                                   

   1 Mieux connaitre ses droit, guide juridique contre l’éxclusion / les éditions de l’Atelier /  

Editions Ouvrières , Paris , France , 2007,p 269. 
 .05، ص �ة، ال��جع ال�اب�ي ش�ح قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار ال�ج�� ف/ ب�ض�اف عادل 2
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، إذ ال ب� م�اعاة ال��ت�� ف�هاج�اءات أ��ا �أنها تل� الق�اع� وال���ات وال��و� ال�ي ی�ع�� إت�اعها و اإل

م� وج�د دع�� ان�ه� إلى ح�� ق�ائي ���اج ت�ف��ه وج�د ه��ات قائ�ة ت��لع ��ه�ة ت�ف�� األح�ام 

  . الق�ائ�ة

، ت��� الف�ل ، تق��� ه�ا ال�اب إلى ف�ل��ال��نيات ت�ف�� اإلك�اه لق� اق��� دراسة إج�اءو 

، ث� االن�قال إلى الف�ل ال�اني ال�� ت�اول� م� خالله ت�ف�� اإلك�اه ال��ني ��فة عامة األول م�احل

  . وال��ازعات ال���ت�ة ع� ال��ف��ال��ني  ت�ف�� اإلك�اه م�اش�ة 
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  الف�ل األول

 ه ال��نيم�احل اإلك�ا

، ل�� ال�ص�ل إلى ه�ا  ء إلى الق�اء ه� ال�ص�ل إلى ال��إن الغ�ض األساسي م� الل�� 

ال�اني في  ����ل، و م� األول  في ص�ور ح�� ق�ائي، ی���ل األ� ال ���� بل�غه إال ب��ق� أم���ال�

�حلة أخ�� ، ت�قى م�ل ما تق�م فإذا أص�ر القاضي ال��� �ع� ف�ض ت�ق� " .وج�ب ت�ف�� ه�ا ال���

م� ال��� ، و ��مة م� القاضي أن ���ر ح��هإذ ی���� أ��اف ال�". 1"هي م�حلة ت�ف�� ه�ا ال���و 

�ن�ا ت�قف مه��ه ع�� إص�ار �� ما ح�� �ه ب�ف�ه و غ�� أنه ال ی�ع�� على قاضي ال��� ت�ف" ،2"أن ی�ف� 

   . 3 "ح��ه

اإلك�اه ال��� �، م�حلة ��� ���حل����أن اإلك�اه ال��ني ، ن�ل� إلى الق�ل ��اءا على ما تق�مو 

هي م�حلة و ،ل�ي ال تقل أه��ة ع� األولىاأما ال��حلة ال�ان�ة و ،سأتع�ض إل�ها في ال���� األولو  ال��ني

  . ، ف�أخ�� ل�راس�ها ال���� ال�انيت�ف�� اإلك�اه ال��ني

    ال���� األول

  م�حلة ال��� �اإلك�اه ال��ني 

، بل ف��ه ما ل� ��� م���صا عل�ه ����ت�� الق�ائي وال ���ز ل��غال�ا ااإلك�اه ال��ني  ی��ع

اإلك�اه  �ال�الي فه� س��و  لل�� في ال��ف��ال��� ال��ف��� ه� ال��� األق�ب إن ال��� الق�ائي أو 

ل� �ان القان�ن ����ه إال إذا ق�ره ح�� ق�ائي صادر ب�اءا ح�ى و ال��ني ت�ف�� اإلك�اه  ����ل� إذ ،ال��ني

لى الق�اء، م���ف ش�و� ال���  ع�� ق�ائ�ة أو �ل� ق�ائي ��ع حال لل��اع ال�ع�وض ععلى د

  .���د م�ته ��ا ��في ل�غ��ة ق��ة ال�ق�ق ال�ال�ة ال����م بهاوع�اص�ه، و��� على اإلك�اه ال��ني و 

                                                   
 .21، ص الفقه اإلسالمي ، ال��جع ال�اب� ت�ف�� األح�ام الق�ائ�ة في/ م���د األم�� ی�سف ال�ادق  1

2 Simone Gaboriau et Hélène Pauliat /Le temps, la justice, et le droit /,Presses Universitaires 

de Limoges, France, 2003, p149. 
3 Baudouin Dupré /Le jugement en action : ethnométhodologie du droit ,ISBN ŒUVRE, 

Genève,Suisse, 2006, p156. 
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�ان ال ب� م� م�اولة تق��� تع��� لل��� الق�ائي  ،�ال��� إلى ض�ورة وج�د ح�� ق�ائيو 

  . إلك�اه ال��ني في ال��ل� ال�انيل��� �اا ش�و�، ث� ال���ق إلى �ل� األولال� في

  تع���  ال��� الق�ائي: ال��ل� األول 

ذل� أن غا�ة ال�ع�� هي ال�ص�ل إلى ح�� حاس� ، ب�� إج�اءات ال�ع��  �الغةإن لل��� أه��ة         

�ة �ل إج�اء م� ال��� ال��ائي غاه��ا نالح� أن ، ث� ت�ف�� ما �ق�ي �ه، و نهائهالها حائ� ق�ة إ

. 1ال�ها�ة الفعل�ة ال��ع�ة ل���ع م�احل ال�ع�� إج�اءات ال�ع�� و���ل إح�� أول��ات الق�اء و 

مة �ق�ل أو فعل ف�ل ال��� " ی�اد  �ال��� اص�الحاو  .أصله ق�ا�االق�اء و  لغة ال����ق�� �و 

مع�اه أن  �الق�ل أو �الفعلال���مة فأما ف�ل  ".2"م� في ح��ه ����� اإلل�ام���ر ع� القاضي و 

فه�  ع� القاضي وم� في ح��ه ما ���روأما مع�ى ".3"���ن �ال�سائل ال�الة على ال��� ف�لها

، ألن األح�ام ���� بها الق�اء و�ل�� به� ن�ابه� اح��از ع� غ��ه� م�� ال ��ل��ن وال�ة الق�اء

أن ق�اء القاضي مل�م  اإلل�ام ����� رة�ق�� �ع�ا و"،4"م� �ع��ن ه�ه ال�ال�ةم�ر و والة األو 

ف�� خ�ائ� ال��� الق�ائي أنه ����ل  "، 5"أح�ه�ا أك�ه �الق�ة على ت�ف��ه  ، فإذا أن��لل���اص���

و���ورة ت�ف�� ما جاء  اع��اره ���ا�ة ال�� القان�ني،االح��ام ل�ا ت� الق�اء �ه، و على األم� ب�ج�ب 

                                                   

1 Baudouin Dupret / Le jugement en action , op cit,, p 20.  

، ل��ان، ، ب��وت��عة اإلسالم�ة، ال��عة ال�ال�ة، م�س�ة ال��اب ال�قاف�ةن�ام الق�اء في ال�/ ع�� ال���� ز��ان 2

 .   13 - 12، ص 1990

ولى، م���ة ال�ل�ات األزه��ة، ال��ء األول، ، ال��عة األت���ة ال��ام في أص�ل األق��ة وم�اهج األح�ام /اب� ف�ح�ن  3

 .117ص ،1986

 .332، ص 1985دار ال�فائ�، ب��وت، ل��ان، ق��ة اإلسالم في أص�ل ال���، ال��عة األولى،أع� /م��� الع�الني 4

، ال����عة ال�ان�ة، قاه�ة، ال�� في ش�ح القان�ن ال��ني ال��ی�، دار ال�ه�ة الع���ةال�س/ � ال�زاق ال��ه�ر� ع� 5

 . 658 - 638ص
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القان�ن في ص�غ�ه "  وألجل ذل� وصف ال��� �أنهذا ل�م األم� ذل�، الع��م�ة إ ل� ب����� الق�ةف�ه، و 

  . 1"ال��ة

لى ف�ع�� إل�ل� ق��� ال��ل�  ،فقهيومع�ى قان�ني  مع�ىائي ی�د على ال��� الق�ك�ا         

ل��� للل�فه�م الفقهي ال�اني  في الف�عأتع�ض و  ،لل��� الق�ائي قان�نيالال�فه�م ول ی���� الف�ع األ

   .ئيالق�ا

   القان�ني لل��� الق�ائيال�فه�م  : ولالف�ع األ 

�ل ع�ل ���ر ع� ال�هات ج��ع الق�ارات واألوام� و لف� ال��� الق�ائي ت��  ت����        

ف��ل� اص�الح ال��� على ج��ع  ،مع�وضة على الق�اءال�ا أنها ت�عل� ���اس�ة قائ�ة و الق�ائ�ة، �

م� م�ال على األع�ال ال�الئ�ة ��ا ��ل� م��لح األ، ��الفاصلة في أصل ال��اع أو ال األع�ال

�ن �ان ال �ع�� ع� ألداء أو على األم� االس�ع�الي و أوام� اة للق�اء، �األوام� على ع�ائ� و اإلدار�و 

  .ت�ف��ه�ا��ك معه م� ح�� إص�اره�ا و ال�ع�ى ال�ق�قي لل���، إال أنه ��

ب�� ما ���ر ع� ال�هات  � ال����عات،ب���ا ���� ال���ع ال��ائ�� على غ�ار الع�ی� م

ف���ي الع�ل ال�ادر ع� ق�اء ال�رجة األولى أ� ال��اك�  " ،�ائ�ة ���� درجاتها أو م����اتهاالق

فهي تل�  الق�ارات ،أما «Jugements » �قابلها في القان�ن الف�ن�ي م��لحو  ،"أح�اما "االب��ائ�ة

�قابلها في القان�ن الف�ن�ي اص�الح و  ��ة العل�ا،ال��ل ال�ادرة ع� ال��ال� الق�ائ�ة و األع�ا

Arrest» «"2 األوام�، ف�ال ع� "Ordonnances»  «  رة في م�ائل ذات �ا�ع ال�اد هي األع�الو

 .اس�ع�الي ووالئي

 

                                                   
، 2010، ال��ائ� ،ج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة، ال��ء األول، دار ن�م���اال�س�� في ش�ح قان�ن اإل/ خل�ل ب�ص����ة 1

 .287ص

، 2009اإلس���ر�ة، ، ب ال���لة لل��� و��ق ال���� بها،دار ال�امعة ال��ی�ة،األزار��ةالع�� /���انياألن�ار ح�� ال 2

 .09ص



 -ارنة مع ال����ع الف�ن�يدراسة مق - اإلك�اه ال��ني في ال����ع ال��ائ�� 

159 

 

   لل��� الق�ائيالفقهي ال�فه�م  :الف�ع ال�اني

ي إ�ار اإلج�اءات الق�ار ال�� ت��ره ه��ة ق�ائ�ة ف "�أنه �ائيال��� القع�ف الفقهاء 

ك�ا �ع�ف ال���  ��ع ح�ا نهائ�ا لل��اع،ي ال���مة القائ�ة ب�� األ��اف و القان�ن�ة وم� شأنه أن ی�ه

�أنه الق�ار ال�� ت��ره ال����ة االب��ائ�ة أو ه��ة ق�ائ�ة ت�هي �ه ال���مة القائ�ة ب�� أ��اف 

 ،2"�رة �اه�ة قان�ن�ة م��اس�ة األج�اءات�اذها صاألساس القان�ني ل�ح�ة ال�ع�� و " ه�و  ،1"ال��اع

ك�ا أنه ث��ة ه�ه ال�ع�� س�اء �ان صادرا �ال��اءة أم " ،3"ال��� ال�ادر ع� القاضي في ن�اع"وه�

  . 4"�اإلدانة 

���� تع��� ش��ي لل��� الق�ائي على أنه م��لة اإلج�اءات الق�ائ�ة ال���عة م�� وعل�ه 

  .     ��اف ال���مةأم�  ال��امات �ل ��فال�ع�� إلى غا�ة ت��ی� حق�ق و  ب�ا�ة

 ش�و� ال��� �اإلك�اه ال��ني: ال��ل� ال�اني  

ال ���ز ال��� �اإلك�اه ال��ني إال إذا ت�اف�ت ج�لة ش�و� ی�ع�� على القاضي ال�ا�� في 

� ، غ���� الق�ائي في أر�انه ��فة عامة�ن �ان ی��ع الو فاإلك�اه ال��ني  .ال�ع�� ال��ق� م� وج�دها

هي ت�ق�� إلى ش�و� م�علقة �ال��� م� ت�اف�ها �ي ��ح ال��� �ه ، و  أنه ���ل�م ش�و� أخ�� ال ب�

ش�و� أخ�� ت�عل� �ال����م عل�ه �اإلك�اه ال��ني س���ن م�ض�ع الف�ع ، و سأت��ق إل�ها في الف�ع األول

  .ال�اني 

� إلى أن ش�و� ال��� ، أود أن أش�راسة ش�و� ال��� �اإلك�اه ال��نيق�ل ال��ء في د، ل��

��جع س�� ه�ا و  ت��ل �ال���ة للقان�ن ال��ائ�� ش�و� ت�ف��، القان�ن الف�ن�ي، في�اإلك�اه الق�ائي 

ال�ق��� أو ه�ا ال����ف إلى أن اإلك�اه ال��ني في القان�ن ال��ائ�� ���� �ه قاضي ال��� ت�ام�ا مع 

                                                   

 . 224، صج�اءات ال��ائ�ة، ال��جع ال�اب�ش�ح قان�ن اإل/ جفافلة مع���  1  

 .324، ص�، ال��جع ال�ابأح�ام اإلك�اه /�ى دمحم ال��اجي ع� 2    

 . 1130- 1129، ص��جع ال�اب�الل�ان الع�ب ال���� ، / اب� م���ر  3  

، م���رات ال�ل�ي ال��عة األولى ،أص�ل اإلج�اءات ال��ائ�ة، دراسة مقارنة، ال��اب ال�اني/سل��ان ع�� ال��ع� 4    

 .940، ص�2005ق�ق�ة، ب��وت، ل��ان، ال
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ث� ی��و م� و  � ت��لى ال��ا�ة العامة ت�ف��ه،، ثإال إذا أغفل ذل�ف�له في ال�ع�� ال�ع�وضة أمامه 

���ه ال�ءات ال��ل�غ و م�حلة ت�ف�� �ف�ل ب��ه�ا فاصل زم�ي ت��ع خالله إج�ام��ق�ا وج�د م�حلة ح�� و 

� صالح�ات قاضي ��الف ال�ضع في القان�ن الف�ن�ي ، ال�� جعل ال��� �اإلك�اه الق�ائي م غ��ها،و 

�� �العق��ات ال���هي مه��ه ع�� ال�� في ال�ع�� و فه�ا األخ�� ت ل�� قاضي ال���،ت���� العق��ات و 

م�ادرة ، ل���أ دور قاضي ت���� العق��ات في ال��� �اإلك�اه الق�ائي ع��ما ی�أك� ال�ال�ة م� غ�امة و 

�� في م�حلة الحقة أ� أن ال��� �اإلك�اه ی م� ع�م ت�ف�� ه�ه العق��ات م� ��ف ال����م عل�ه،

  . ل��ور ال���

   ال��و� ال��علقة �ال���: الف�ع األول 

ها في ال ���لف اإلك�اه ال��ني م� ح�� ال��و� ال��علقة �ه ع� ال��و� األساس�ة ال�اج� ت�اف� 

آخ� ما ���� �ه القاضي  ��س�لة ل��ف�� وال�� ���ل اإلك�اه ج�ءا م�ه و  ،ال��� الق�ائي ��فة عامة

ی�ع�� على  ح�� ،ائ�ا� إذ ال ب� م� أن ���ن ال��� ج ،ال�ال�ة ال�ي ق�ى بها ه�ا ال��� األح�ام

 ،)أوال(ل��امات ال���ت�ة ع� ال����ة ال�� ی���د م�اله �االال��ني القاضي اح��ام ش�ع�ة م�ض�ع اإلك�اه 

  . )ثان�ا(اإلقل��يفي شق�ها ال��عي و ال ب� أ��ا م� اح��ام ق�اع� االخ��اص و 

  �ائي�ال��ام ج ال��� ی�عل� م�ض�عأن : أوال 

وس�لة ل��ف�� عق��ة �ف��ض في و ، �ني ه� في األصل ذو ���عة ج�ائ�ةإن م�ض�ع اإلك�اه ال�

، اص م� إم�ان�ة الع�د إلى اإلج�اماإلنقت�ققه ت�ق�� ال��ازن االج��اعي وال��اواة ب�� ال��لف�� و 

���ة ���ع�ة ي ن�ع� االل��ام ال��ائو . العقابان�ن ن�� إق�ار ال�ق�� في و�ع�� ��اصة م�اعي الق

ا ل��� ت���قات ه� م�االلى إق�ار االل��ام ال��ائي عم�� األزل  دأب�اإلقل���ة ال�ي لل�ه�د ال�ول�ة و 

، ف��ل�رت ال�ه�د �قاع�ة عامة ال ���ز ال��وج ع�هاو ����أ  ت���هلى ع، فاس�ق�ت �ع� ذل� ال��ام

دون ال��ني في االل��ام ال��ائي اه في ح�� ت���� اإلك� وح���ه �ق اإلن�ان ال�ام�ة إلى ح�ا�ة حق

  .  على ال����عات ال�اخل�ة انع�اسا م�اش�اال�� انع��� ت���قاته ال��ني 

م�� ال��ام ج�ائي لى إوه� ی�ق�� ، ام ال�اشئ م�اش�ة ع� ال����ةاالل��  ،االل��ام ال��ائي�ع�ي و 

فإنه اس���اءا جائ�  ،ال��ن�ة��اد إذا �ان اإلك�اه ال��ني غ�� جائ� في الف، م�ني ناشئ ع� ج���ة ال��امو 
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ح�� ( ج�ائيذو �ا�ع م�ض�عها ل�د ما یل�م رده وت�ف�� ال�ع���ات ال��ن�ة ال�ادرة في دع�� م�ن�ة 

�ع�د اإل�قاء على اإلك�اه ال��ني في ":في ذل� �ق�ل ال����ر ب��ارة ع�� ال�ح�� ، و )م�ني أصله ج�ائي

لقان�ن��� إلى ع�م تعارض م�اد ه�ا القان�ن مع م���ن قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة ���� رأ� �ع� ا

ال��اس�ة ال�� ��� فق� حاالت الع�� ع� لي ال�اص �ال�ق�ق ال��ن�ة و م� العه� ال�و  11ال�ادة 

ت�ف�� ال��امات تعاق��ة ب���ا ت���� ال�ع�� ال��ن�ة ال��ع�ة ل�د ما یل�م رده أو ال�ع���ات ال��ن�ة أو 

خالفا ل�ا فعله ال���ع الف�ن�ي ال�� ض�� وه�ا  ،" ج.إ.م� ق �599ال�ادة  ال��ار�� الق�ائ�ة ع�ال

  .االل��ام ال��ائي ال���ح��ه في  ث�م���ا على ال��� ال�� ت�� دراس�ه سا�قا م�ال اإلك�اه الق�ائي 

  أن ���ر اإلك�اه ال��ني ع� جهة ق�ائ�ة م���ة : ان�ثا

م���ما بها  لق�ائي إال إذا �ان� العق��ات ال�ال�ةال ���ز ال��� �اإلك�اه ا:  االخ��اص ال��عي - 1

����ى الغ�امات ال���ت�ة ع� ت��فه�م ال��الفة و  ال��ح في ال��ام الف�ن�ي،في ق�ا�ا ال��ا�ات و 

  .c.p.p.f 1 749ع�ال ب�� ال�ادة  ق�ا�ا ال��الفات

��قا لقان�ن ئ�ة ف����د االخ��اص ال��عي لل��اك� ال��ا ،ال��ائ��  ����عأما في ال           

���� ن�ع ال����ة إن �ان� ت��ل ج�ا�ة أو ج��ة أو  ��2 الق�ائي��ج�اءات ال��ائ�ة وقان�ن ال�اإل

، ف���ر اإلك�اه ال��ني ب�اء على ح�� م���ة ال��ح الفاصل في م�اد ال��ح ض� ال��ه��� 3م�الفة 

اص ل����ة ال��الفات ال�ي تف�ل ��ول االخ�����عة ج�ائ�ة، و  ال�الغ�� م� أجل ارت�ابه� أفعال ذات

أح�اث م�ى �ان� األفعال ال�����ة إل�ه� ت��ن ال��ت��ة م� ق�ل أش�اص �الغ�� و في ال��الفات 

                                                   
1 Article749 c.p.p .f:« En cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à 

une peine d'amende prononcées en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un 

délit puni d'une peine d'emprisonnement » .    
م�رخة في  ،51 ع�د ج ر ،ال��عل� �ال����� الق�ائي ،17/07/2005ال��رخ في 05/11القان�ن الع��� رق�  2

20/07/2005. 

ت�ج� على م���� �ل م�ل� ق�ائي م���ة ج�ا�ات ت��� �الف�ل في " :لى أنهج عق ق ت �18ادة ن�� ال 3

  ".فعال ال��ص�فة ج�ا�ات و��ا ال��ح وال��الفات ال��ت��ة بها األ
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�ة ال��ا�ات في ق�ا�ا ك�ا تف�ل م�� ،ح�اثف���� �اإلك�اه ال��ني ض� ال�الغ�� فق� دون األ 1م�الفة

ل مال�ة ض� األش�اص ال�الغ�� ال��ا�ع�� م� أج ت�� على اإلك�اه ال��ني إذا ق�� �عق��اتال��ا�ات و 

، في ح�� ال ���ز ل����ة ال��ا�ات ال�� على اإلك�اه ال��ني إذا ارت�ابه� ل�قائع ذات وصف ج�ائي

 . 2ح��� �عق��ات مال�ة ض� القاص�

غ�� أن ه�اك قاع�ة عامة تق�ي �أن �ل م���ة م���ة في الف�ل في ج�ائ� مع��ة ����ها 

�قاع�ة عامة ، و إح�� ه�ه ال��ائ� األقل درجة، إذا ما ت�صل� ��ائ� األقل م�ها درجةلف�ل في ال�ا

أ��ا ال ����ها أن تف�ل في ال��ائ� األعلى درجة م�ا هي م���ة �الف�ل ف�ه، ��ع�ى أن م���ة 

إن هي ت�صل �إح�� م���ة ال��ح تف�ل في ال��الفات ، و ال ����ها أن تف�ل في ال��ح ال��الفات

�ا�ات ، فإن م���ة ال�الع�� ص��ح، وال ����ها أن تف�ل في ال��ا�ات و �� م� األس�اب� ل�ال��ائ

�ن�ا ت��ن �ة م�ل ال��ا�عة ال ت��ن ج�ا�ة و ال��الفات إذا ت��� لها أن ال�������ها أن تف�ل في ال��ح و 

  . 4، أو �ان� ال���ة أو ال��الفة م�ت��ة �ال��ا�ة م�ض�ع ال��ا�عة 3ج��ة أو م�الفة

                                                   
أحال  أن ال�قائع ال ت��ن إال م�الفة إذا رأ� قاضي األح�اث :"ق إ ج ج ال�ع�ل وال���� على أنه459ة ن�� ال�اد 1

 446ن�� ال�ادة  ، ��ا"146اع ال����ص عل�ها في ال�ادة على ال����ة ال�ا��ة في مادة ال��الفات �األوضالق��ة 

��الفات على م���ة ال��الفات، ��ال ال��ث ال�� ل� ی�لغ ال�ام�ة ع��ة في ق�ا�ا ال:" على أنه م� القان�ن نف�ه

، فإذا �ان� ال��الفة ثاب�ة جاز لل����ة أن 468ة ت�عق� ه�ه ال����ة �أوضاع العالن�ة ال����ص عل�ها في ال�ادو 

 ".تق�ي �عق��ة الغ�امة ال����ص عل�ها قان�نا�� لل��ث و تق�ي ����د ال����خ ال��

  .��� ج�ائ�ا على األش�اص ال�الغ��ل����ة ال��ا�ات �امل ال�ال�ة في ال:" على أنه نف�ه م� القان�ن 24ن�� ال�ادة  2

س�ة �املة ال�ی� ارت���ا أفعاال إرهاب�ة أو ت�����ة )16(لق�� ال�الغ�� م� الع�� س� ع��ةاك�ا ت��� �ال��� على     

 ". وال��ال�� غل�ها �ق�ار نهائي م� غ�فة االتهام 

��ا ن�� ال�ادة  ".ل�� ل����ة ال��ا�ات أن تق�ر ع�م اخ��اصها:" على أنه م� القان�ن نف�ه 251ن�� ال�ادة  3

�ل في األفعال ال��ص�فة تع��� م���ة ال��ا�ات ال�هة الق�ائ�ة ال����ة �الف:"أنه على هنف� م� القان�ن  248

ال��ائ� ال��ص�فة �أفعال إرهاب�ة أو ت�����ة ال��الة إل�ها �ق�ار نهائي م� ل��ح وال��الفات ال��ت��ة بها و ��ا اج�ا�ات و 

 ". غ�فة االتهام 

 .416- 415، ص���ع ال��ائ��، ال��جع ال�اب�ات ال��ائ�ة في ال�اإلج�اء/م�ال� مل�اني �غ�اد� 4
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��ل� ال�ع�� ال��ن�ة �اس�ة ن��ه في ال�ع�� ال��ائ�ة و ���� الق�اء ال��ائي �اإلك�اه ال��ني ��و 

ل� ی�أس� ال���ور أما إذا ،تأس� ���ف م�نياخ�ار ال���ور ال���� ال��ائي و  ال�ا�عة لها إذا

�ق�ار ال��الغ الغ�امات وت��د م�ة اإلك�اه ال��ني ��� ال����ة �ال��ار�� الق�ائ�ة و ك��ف م�ني ت�

، على �ل�ه�أم� القاضي ��ف� حق�ق ال���ور في ال�ع���ات ب�اءا ، و ��ال��ال ی�ال�ق�رة �ال���ة له�

�ل��م القاضي �ال�الي و  ال�الة ت�ف� حق�قه �ق�ة القان�ن، ففي ه�ه ،أما إذا ل� ��ل� ال��عي حف� حق�قه

ال ت�عل� �ال�ع���ات ال��ن�ة،  ار�� أخ�� ب���ی� م�ة اإلك�اه ال��ني ��ق�ار ما ق�ى �ه ال��� م� م�

وفي ال�الة ال�ي ��ل� ف�ها ال��عي ال��ني حف� حق�قه إلى ح�� ص�ور تق��� ال���ة على س��ل 

و��� ال��ال، ���ز له ال�ج�ع إلى الق�اء ال��ني لل���ل على تع��� عادل ب�اءا على ال���ة، 

ة اإلك�اه ال��ني أمام الق�اء ال��ائي ب�اءا على ���� لل��ف ال��ني ال��ال�ة ب���ی� م� ال�ع� أنه

  .ال��� ال��ني ال�� ق�ى �ال�ع���

عل�ها أن ت��� لل��اك� ال��ائ�ة ال�ي ی�ع��  ی�ت�� االخ��اص اإلقل��ي: االخ��اص اإلقل��ي- 2

ت�اب ، ���ان ار ت الق�ائ�ة وف� القان�ن ال��ائ�� ت��د م�ته �االخ��اص ال��لي لل�ها�اإلك�اه ال��ني و 

 37،40ال����ة أو ال��ان ال�� �ق�� ف�ه ال��ه� أو ال�� ألقي ف�ه الق�� عل�ه وفقا ل�ق���ات ال��اد 

في ال��ائ� ال��علقة ���� ه�ا االخ��اص ل���ل دائ�ة اخ��اص م�اك� أخ�� و  ،1ق إ ج ج  329و

لل�ع��ات عال�ة اآلل�ة ال��ائ� ال�اسة �أن��ة ال��ة ال����ة ع�� ال��ود ال����ة و ال����ال���رات و 

��عل� األم� �األق�اب ، و ل��فال��ائ� ال��علقة �ال����ع ال�اص �اوج�ائ� ت���� األم�ال واإلرهاب و 

ال��رخ 06/348ال��ائ�ة ال�����ة ال�ي أن�أها ال���ع ال��ائ�� ���ج� ال��س�م ال��ف��� رق�

                                                   
ت��� م�ل�ا �ال��� في ال��ح م���ة م�ل ال����ة أو م�ل :" ق إ ج ج ال�ع�ل وال���� على أنه 329ن�� ال�ادة  1

  .إقامة أح� ال��ه��� أو ش��ائه� أو م�ل الق�� عل�ه� و ل� �ان ه�ا الق�� ق� وقع ل��� آخ�

 552ل����م عل�ه م���ة إال وف� األوضاع ال����ص عل�ها في ال�ادت�� ال ت��ن م���ة م�ل ح�� او      

  .553و

  .ال��الفات غ�� القابلة لل���ئة أو ال��ت��ةال��� في ال��ح و ك�ا ت��� ال����ة ��ل� �     

الفة ت��� ال����ة ال�ي ارت��� في ن�اق دائ�تها ال��الفة أو ال����ة ال��ج�دة في بل� إقامة م�ت�� ال��و      

 ".�ال��� في تل� ال��الفة 
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 ،1ق�اة ال��ق��ال��ه�ر�ة و  االخ��اص ال��لي ل�ع� ال��اك� وو�الء ال����� 05/10/2006في

، فال ب� ح���� �ة أو ج��ة أو م�الفةأما إذا اخ�ار ال���ور ال���� ال��ني لل��ال�ة �ال�ع��� ع� ج�ا

 303م� رفع دع�اه أمام ال�هة الق�ائ�ة ال�ي وقع في دائ�ة اخ��اصها الفعل ال�ار ع�ال ب�� ال�ادة

��ي في ال��� ی�عق� االخ��اص اإلقلح��  ،ف�ن�يال��ام ال ، وه�ا ��الفسالفة ال��� ق إ م إ ج

ت��ی� م�ته لقاضي ت���� العق��ات ال�ا�ع ل����ة الق�ا�ا أو ال�عاو� ال���� ال�ي �اإلك�اه الق�ائي و 

تقع في دائ�ة اخ��اصها ال��س�ة العقاب�ة ال����س ل�یها ال����م عل�ه إذا �ان م���سا، أو م�ل 

، ف��عق� االخ��اص لقاضي �� لل����م عل�ه م�ل إقامة مع�ادأما إذا ل� � ،إقام�ه ال�ع�اد إذا �ان ح�ا

ب�اءا على نقاش ���ج� أم� �اإلك�اه الق�ائي  ����وه�  . 2ت���� العق��ات لق�اء ال�رجة األولى

���� ه�ا و  ،�ال�ار�خ ال���د لل�ل�ةأ�ام م� إعالم ال����م عل�ه  10 ���� �ع� انق�اء م�ة وجاهي

، وس�اع ال��اسات ال��ا�ة العامة وأق�ال � أخ� رأ� م��ل ال��س�ة العقاب�ةل غ�فة ال���رة �عال�قاش داخ

أما إذا �ان ال����م عل�ه م���سا ف���� ه�ا ال�قاش على م���� ال��س�ة  ،ال����م عل�ه أو م�ام�ه

اضي ت���� ی�ع�� على ق غ�� أنه ،3العقاب�ة ال�ي ی��اج� ف�ها ه�ا األخ�� وفقا ل�ف� اإلج�اءات

ال  مهلة لل�فع  هأن ����أو  ع��ه، إذا أث��الق�ائي اإلك�اه م� ال����م عل�ه عفي العق��ات أن �

، أج�� نقاشا وجاه�ا ل�ه ال��لغ ع�� انق�اء ه�ا األجل���د ال����م عل� ، فإذا أشه� ت��اوز س�ة

ت���� العق��ات �ال��ل� قابل لالس���اف أمام غ�فة  4ج�ی�ا لل��� �اإلك�اه الق�ائي ���ج� أم�

  . 5الق�ائي م� ��ف ال����م عل�ه أو و��ل ال��ه�ر�ة أو ال�ائ� العام

  

                                                   
 .08/10/2006م�رخة في  63ر ع�د  ج 1

   2  Article720 /10 c.p.p.f.  
3 Article712/06 du même code :« Les jugements concernant les mesures de placement à 

l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous 

surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du 

représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en 

chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les 

réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, 

celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement 

pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article706-71 ». 
4 Présentation des dispositions de la loi n°2004/204du 9 mars 2004,op cit ,p 09. 
5 Articles 712/13, 712/06 et 712/11 c.p.p.f . 
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  ال��و� ال��علقة �ال����م عل�ه: الف�ع ال�اني

ال����م عل�ه ه� الع��� األه� في مادة اإلك�اه ال��ني ، ����� ف�ه ق�ل �ل ش�ئ أن ���ن 

  ).ثان�ا(م�ال ت���� اإلك�اه ال��ني  ل� �����ه القان�ن م�) أوال(ش��ا ���ع�ا 

  أن ���ن ال����م عل�ه ش��ا ���ع�ا : أوال

ك�اه ی��ر ال��اؤل ح�ل إم�ان�ة ت���� اإلل�ل� ، ���ع�اش��ا ����� أن ���ن ال����م عل�ه 

� الق�ارات ال�ادرة �األداء ب�، فالقان�ن ال ���� في األح�ام واألوام� و ال��ني ض� ال��� االع��ار� 

على ذل� ����� ال����ون م�� �ف��ون س��ت ال�� القان�ني و  ،ال��� ال���عي��� ال�ع��� و ال

�أن اإلك�اه ال��ني ���� ت���قه إلى م� ���ل ال��� ال�ع���، على أساس أن قان�ن اإلج�اءات 

 مق�ر ض� ال��� ال���عي بل اك�فى �ال�� م�ال في على أن اإلك�اه ال��نيال��ائ�ة ل� ی�� ص�احة 

على أن الق�� على  604ن� في ال�ادة ، و على ح�� ال����م عل�هق إ ج ج  599/02ال�ادة 

ح��ت قائ�ة  600م� جهة أخ�� فإن ال�ادة و  .ح��ه ال ی�� إال �إت�اع إج�اءات مع��ة����م عل�ه و ال

ئ�ة ، ��� ال�ع��� ض�� ه�ه القاال�االت ال�����اة م� ن�اق ت���� اإلك�اه ال��ني دون  إدراج  ال

ه�ا الق�ل ��ل غ�� أن إلك�اه ال��ني ض� ال��� ال�ع���، ��فه�م ال��الفة  نفه� أنه ���� ت���� او 

إك�اه ال��� ال�ع���  �اس��الةال���� �ق��ان ، فال���ة و ���� إث�ات ع��ه��� م��د ��ح �

  :ذل� لالع��ارات ال�ال�ة ، و م�ال���ة ال�أم�� ك

ال ه� ما ، و م�ق�اسال�ة لل���ة  ��ع�ى آخ� فه� ���قة ت�ف��، و ل���إلك�اه ال��ني ع� ���� ای�ف� ا -

 .���� ت���قه ض� ال��� ال�ع��� 

لل��� ال�ع���  ل��ال�مة ال�ال�ة ال����ة لل��ی� و  أن اإلك�اه ال��ني ه� وس�لة م�علقة ب���ئة  -

  . ل�� م� الع�ل ح�� ال��� ال�� ���لهو 

�ر إم�ان�ة الل��ء إلى ت���� اإلك�اه ال��ني في ه�ه على تع ��ف� مه���ا ال�أن القان�نيو " 

ع�م وج�د اج�هاد ق�ائي في ال��ألة ی�فع�ا للق�ل �ع�م إن س��ت ال���ص و : و�لى ذل� �قال  ،ال�الة

إم�ان�ة سل�ك م���ة اإلك�اه ال��ني ض� األش�اص االع��ار�ة لع�ة أس�اب أه�ها أن حالة ال��قف ع� 
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فإنه �عاق� �����ة ال�فال�  ،في ح� م�ی� ال���ة أو ال���� أو ال��في ال�فع إذا اق��ن� س�ء ن�ة

  .1 "ال���� أو ال�فال� �ال��ل��

إن االج�هاد الق�ائي عال�ها ��ق��ى غ�� أن وال���ع الف�ن�ي ب�وره ل� ی�ضح ه�ه ال��ألة،          

ال��ني ض� ال���  م�ع� م� خالله ص�احة ت���� اإلك�اه  الف�ن��ة ق�ار ص�ر ع� م���ة ال�ق�

                     . 2االع��ار� 

  أن ال ���ن ال����م عل�ه م� ب�� األش�اص ال������� قان�نا : ثان�ا 

وال���  ،ت���� اإلك�اه ال��ني اس���اه القان�ن م� ن�اقال ���ز ال��� �اإلك�اه ال��ني ض� م� 

اإلك�اه مع � ال���ف�ها ال���ع ال��ائ�� حالة وح��ة أجاز �اس���اء  ،ل�ق�ل�� ذل� س�ع�ض ال��� �غ

  .ض� ال�وج وزوج�ه في آن واح� ��عل� األم� ���ع ت�ف��ه تأج�ل  ت�ف��ه و 

  ال���� ال�اني 

  م�حلة ت�ف�� اإلك�اه ال��ني

تع�� م�حلة ت�ف�� اإلك�اه ال��ني ع� ف�ل ج��ع الف�ص ال�ي أتاحها القان�ن لل����م عل�ه م� 

هي ت��ل آخ� م�حلة في إج�اءات ت�ف�� ال��� ال��ائي و  ،�اقي دائ��هال�ولة و  ��ة وضع��ه ت�اهأجل ت�

مل��سة ��ا  ، ت��هي ب����ل م���ق ال��� الق�ائي م� حال�ه ال����ة ال�ام�ة إلى ص�رة واقع�ةب�م�ه

إذ ال  ،ص�ارهإ ض�ورةع�  أه��ةقل ال �ق�ائي ال��� ال �ت�ف�ذل� أن  ،األف�اد���م م�عى الع�الة و 

  . حقه �ل�غ��� ال�ع�� �ق�ر ان�غاله ب� ��غلال ی ال�ائ�و ، ��ف��هبإال ��� لل��� ت�ق�� الع�الة �

ارتأی� دراسة ه�ا ال���� ���اولة تق���  ،على ق�ر أه��ة م�حلة ت�ف�� اإلك�اه ال��نيو  ،وعل�ه

ب��ف��  لفةت���� ال��ل� ال�اني لله��ات ال��و  ،ن��ة عامة ع� ت�ف�� األح�ام في ال��ل� األول

  .ش�و�هاإلك�اه ال��ني و 

                                                   
 .126،  ص ال��جع ال�اب� ة اإلك�اه ال��ني،الق�ائي ل���� ال�ل�ل الع�لي و /ی�سف ب��اص� 1

2 Cass crim, Le 20/09/2000, bull n°83,1999,p 348 : «Alors qu'une personne morale ne peut 

être assujettie à la contrainte par corps ». 
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  ت�ف�� األح�ام ال��ائ�ة ن��ة عامة ع�: ال��ل� األول

ح�� �ع��� مق��ى دس��ر� ���، ، وه� ت�ف�� األح�ام الق�ائ�ة غا�ة ���� إل�ها الق�اءإن        

لقان�ن ه� �ع�� ص�رة دولة او  ،1على م��ول�ة ج��ع األجه�ة ال����ة في ت�ف��هال��ائ� أك� دس��ر 

  . ت�ف��ها ض�هو  2ال�ف�لة �إص�ار األح�ام الق�ائ�ة �اس� ال�ع� 

�ع��� ل الف�ع األول ��أخه�ا ال��ل� إلى ف�ع��،  ق���وإلع�اء ن��ة ع� ت�ف�� األح�ام،        

  .ه��ة ال��ف��أل الف�ع ال�انيخ�� أ، في ح�� ال��ف��

   تع��� ال��ف��: الف�ع األول

ال��� ال��علقة ���ح قان�ن اإلج�اءات غل� أ ن أذل�  ،ائي� لل��ف�� ال� ��تع��� دق ی�ج�ال       

��ق و  �ا ه� م�عل� �ق�اع� االخ��اص في ت���� ال�ع�� الع��م�ة وم�اش�تهالإال  ال ت�ع�ض ال��ائ�ة

سأحاول م� خالل ال�ق�ة ال��ال�ة  رغ� ذل�،و  ، ل����ا سل�ات القائ��� عل�هاامها و ال�ع� في أح�

  .    لغة واص�الحا��ف�� تع��� ال

� الف�� إلى �خ�اجه م� ح�ت�ف�� ال��ئ ه� ت�ق�قه و �ع�ى ال��ق�� واإلج�اء، و ال��ف�� لغة �ف

   .حققهأم�ر األم� ��ع�ى أج�اه وق�اه و ف�قال نف� ال� ،م�ال ال�اقع ال�ل��س

��� إلى الع�ل إخ�اج ال "��اد �ال��ف�� أ��ا و  ،3"فه� ال�فاء �االل��ام اص�الحاأما ال��ف��  "

ال�� و  ،اإلج�اء الع�لي لل��� ال�ق�ي �ه في ال��اع أو الق��ة "�ع�ف �أنهه� و  ،4 "ح�� م���قه

                                                   
في ة ال����ة أن تق�م، في �ل وق� و على �ل أجه�ة ال�ول" :أنهعلى ال��ائ��  1996م� دس��ر  145ن�� ال�ادة  1

  ".ح�ام الق�ائ�ةاأل، ب��ف�� ل م�ان وفي ج��ع ال��وفك

  ".ت��ر األح�ام الق�ائ�ة �اس� ال�ع�" :على أنه نف�ه �س��ر الم�  141ن�� ال�ادة  2

�ع، ع�ان، ال��عة ال��ز و دار ال�قافة لل���  �ف�� ال���� في ال��اد ال��ن�ة وال��ار�ة وال��ع�ة،ال�/ صالح ال�ی� ش�شاو�  3

  .23، ص 2009األولى، 

 ��� ،اخ��اصات قاضي ال��ف�� وت���قاتها في ال��ام ال�ع�د�، دراسة تأص�ل�ة مقارنة/ه���ا ع�� الع��� ب� صالح ال� 4

 . 10جامعة نا�� الع���ة للعل�م األم��ة، صل��ل شهادة ال�اج���� في ال�ق�ق، ت��� ال����ع ال��ائي،
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 ،1 "األق��ة ال�ادرة م� الق�اة ب�� ال�اسل��ا� بها إج�اء ت�ف�� األح�ام و ت��فل �ه ال��ا�ة العامة ا

اق��اء ح� ال�ولة في العقاب ع� "��ا �ق�� �ال��ف��  ،2 "إم�اء ق�اء القاضي ����ه "�ق�� �ه و 

���� ت�ق�� ال��� ال�ادر �اإلدانة في م�اجهة ال����م عل�ه ل��ن قان�ن العق��ات ال ���� ت���قه إال 

 ت�ج�هل��ف�� على أنه لتع��� اق��اح   ����و  .3 "ع� ���� اإلج�اءات ال��ائ�ة ال�ي ت��هي �ال��� ال�ات

  .أح�ام الق�اء إلى ال����� الع�لي

ذل� ألن ال��ف�� غ�� �� إلى إل�ام قان�ني أو ق�ائي، و ال��ف�� ال�� �ع�� �ه ه� ذل� ال���و "

���ل ج���ة ج�ائ�ة في ح� ال��ف� م�ى ق�ائي �ع� ت�ف��ا غ�� قان�ني، و  ال���� إلى إل�ام قان�ني أو

في ح�  ����ة ان��ال ش���ة الغ��، أو� كان ق� ت�ایل على ال�ل�ات ال��ا� بها ت�ف�� األح�ام

ال��� دون وجه ����ة الق�� و ��ل�ل في ال��ف�� اإلدارة م�ى أج��ت ذل� الغ�� أو س��� له �ال

  .4"ح�

ال ب� م� و  ال��ف�� العقابيو  ت�ف�� ال��� ال��ائي، فه� ی���ف إلى ق��انال��� ��ف�� ل نغ�� أ

  . )ثان�ا( العقابيال��ف�� و  )أوال(�ل م� ت�ف�� ال��� ال��ائي مفه�م���ی� ل ه�اال����� ب��

  ال��ائيت�ف�� ال��� : أوال

، تق�م ال�ل�ة ائي نهائ�اف�ع� ص��ورة ال��� ال�� �ف��، وضع ال��� ال��ائي م�ضع ال�"�ق�� �ه و        

و�لى  ،�رساله إلى ال��س�ة ال�ع��ةو العامة ب��ف��ه ���ج� م����ج ال��� �الق�� على ال����م عل�ه 

                                                   
شهادة ال�اج���� في القان�ن  ، م���ة ل��ل��ق ت�ف�� أح�ام ال��ود وح���ها في ال���عة اإلسالم�ة/ أح��أح�� ع��  1

 .13، ص2004، �قارن، �ل�ة أح�� إب�اه�� لل�ق�ق، ال�امعة اإلسالم�ة العال��ة، مال���اال

مها في ال��ل�ة الع���ة ن�اف�� العق��ة في الفقه اإلسالمي و إعالن ت� /ع�� ال���� ب� سع�� ب� ع�� ال���� الغام�� 2

ال��ل�ة  ،الع���ة للعل�م األم��ة، ال��اضفي العل�م ال����ة، جامعة نا��  ، م���ة ل��ل شهادة ال�اج����ال�ع�د�ة

 .19، ص2002الع���ة ال�ع�د�ة، 

، دار اله��، ع�� 08/09ان�ن العقار وفقا لقأص�ل ال��ف�� وال��� ال��ف��� على ال��ق�ل و / ال�زاق ب�ض�اف  ع�� 3

  .13، ص2012، مل�لة، ال��ائ�

ل�م القان�ن�ة، شع�ة ، م���ة ت��ج ل��ل شهادة ال�اج���� في العق�ائي على ال��ف�� العقابي�اف الاإلش/�اس�� مف�اح 4

 .36، ص�2010/2011ات�ة، ال��ائ�،  ،، جامعة ال�اج ل���عل�م ج�ائ�ة
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وت��أ م�حلة ال��ف��   «l’exécution de la sentence pénale »ال��ائي ل���ه�ا ت��هي إج�اءات ت�ف�� ا

سأتع�ض إل�ها في  ال�يت�ادف م�حلة ت���� العق��ة هي و l’execution pénitentiaire»  «1 العقابي

  .ال�ق�ة ال��ال�ة

  ت���� العق��ة : ثان�ا 

تار�خ دخ�ل ال����م عل�ه إلى ال��س�ة  ت��� م�هي ، و �حلة ال�ي تعق� م�حلة ال��ف�هي ال�� و "        

  . 2"العقاب�ة إلى غا�ة خ�وجه م�ها 

ت���ل األولى أن ت�ف�� اإلك�اه ال��ني ی�� �إش�اك ه����� رئ������ م� خالل ه�ا ال��ح ����� و 

عال�ه�ا ال���ع ال��ائ�� في ن�اق ن�ام�� في ال��س�ات اإلدار�ة العقاب�ة، ال�ان�ة في الق�اء و 

���س�� �عادة اإلدماج االج��اعي لل��� ال���ن و ��ن اإلج�اءات ال��ائ�ة وقان�ن ت�ه�ا قان �قان�ن��

األحكام الجزائیة وبتطبیق  جراءات تنفیذال��علقة �إ األح�امال�� ن�� على خالف ال���ع الف�ن�ي 

  .الف�ن�ي في قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة العقوبات

  أه��ة ال��ف��: الف�ع ال�اني 

ال�س�لة و  ال�اقع،�الي حلقة االت�ال ب�� القاع�ة و ه� �الو  إع�ال لقاع�ة قائ�ة م� ق�ل،ال��ف��  "         

"ال�ي ی�� بها ت���� ال�اقع على ال��� ال�� ی��ل�ه القان�ن 
ال��حلة األخ��ة ج�ء م� الق�اء، و  "ه� و ، 3

وال��ف�� ه�  � ال��ت�ة ال�ان�ة،ال��� هث، فال���ت ه� ال��ت�ة األولى، و م�ه، ألن الق�اء م�ات� ثال

"الق�اء ب�ون ت�ف�� ال ق��ة له، إذ ال مع�ى لل��� إال ال��ف��ال��ت�ة ال�ال�ة، و 
ل� �ع� دور  ل�ل� " ،4

م��ه�فا الق�اء في ال�ولة ال��ی�ة �ق��� على م��د إص�ار ح�� ی��� ح� ال�ائ�، بل ���� إلى ت�ف��ه 

                                                   
 .80،81، ص 1978قاضي في ت�ف�� ال��اءات ال��ائ�ة، دار ال�ه�ة الع���ة، القاه�ة،دور ال/الع��� م�سي وز�� ع�� 1

ال����ع ال��ائ�� وال���ص ���� على ض�ء الق�اع� ال�ول�ة و حق�ق ال�فة ال��ام العقابي في ال��ائ� و فل/��� ال�اه�ب 2

 .13ص ،2009، �ل����قه، دار اله��، ع�� مل�لة، ال��ائ ال������ة ال�اف�ة

 � في ال�ق�ق، �ل�ة ال�ق�ق ج���، م���ة ل��ل شهادة ال�ا�اءات ال��� في القان�ن ال��ائ�� إج/ الق�و� ���� س�حان 3

 .05، صوالعل�م اإلدار�ة، ب� ع���ن، ال��ائ�

 .309، صالمي، ال��جع ال�اب�ت�ف�� األح�ام الق�ائ�ة في الفقه اإلس/ م���د األم�� ی�سف ال�ادق 4
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"ال��� أو أ� س�� ت�ف��� آخ�جعله م��ائ�ا مع ه�ا تغ��� ال�اقع و 
ء ت��� إذ ال ش� أن غا�ة الق�ا .1

، ل�ل� ع�ل� األن��ة القان�ن�ة �ضفاء ال���اق�ة على ع�ل الق�اءو  إرساء م�اد� الع�الةأساسا في 

ق�اع� ف�ان� ح���ة على س�  ،هعلى ت���� الق�اء م� بل�غ أه�اف� اس�ق�ار ال����عات اإلن�ان�ة م�

��ء �ال�ل ب�� قان�ن اإلج�اءات ت����ا لعالقة ال�ائ�ة في �ل ال���ص اإلج�ائ�ة و قت�ف�� األح�ام ال

ع��� اإلج�ار الالزم لقان�ن��ه ف��ون القان�ن اإلج�ائي �فق� القان�ن ال��ض�عي  "، قان�ن العق��اتو 

، ألن ���ح أداة ت�ق�قه ع�� ع�م إع�اله، ث� اله تلقائ�اال�� ی�ث� في ال��ا�ة �عامل نف�ي في إع�و 

ل� �ق� ال����ل ب��ف�� ال��اء و  القاع�ة ال��ض�ع�ة إذا ما خ�ق�  وت�ق� م�ج� إع�ال ال��اء ال�ارد بها،

�قال ح���� أن ال��ا�ة القان�ن�ة ال�اردة �القاع�ة ال��ض�ع�ة عاج�ة ع� ت�ق�� م�الح  اخ��ارا،

لق�ائ�ة لل��اك� ال�ي �ا�ة اال���ل على ال��ها، أ� ��� الل��ء إلى الق�اء و ال���ور م� تلقاء نف

 "، ث� ت�ف�� أم� الق�اء ج��ا أصابها ض�ر
  .�ق�� ال��ا�ة ال��ف���ة ال�الئ�ة�ال�الي ت، و 2

  ش�و�هال��لفة ب��ف�� اإلك�اه ال��ني و اله��ات : ال��ل� ال�اني 

الف�ع م��دة قان�نا س��� ت��ی�ها في �اج ت�ف��ه اج��اع ه��ات م�هلة و اإلك�اه ال��ني إج�اء ��

�ن�ا ال ب� أ��ا م� ت�اف� ج�لة ش�و� ، و �ات غ�� �اف ل��اش�ة ال��ف��ه اله��األول، غ�� أن وج�د ه

  .س�ف ���� لها الف�ع ال�اني م� ه�ا ال��ل�

  اله��ات ال��لفة ب��ف�� اإلك�اه ال��ني :الف�ع األول

 حلة الع�الة ���ع ف�هاان�قل� األن��ة القان�ن�ة في العال� م� م�حلة االن�قام ال���ي إلى م� 

ح�دت ال��اق القان�ني ال�ه�ة إلى جهات ق�ائ�ة و  ، فأو�ل� ه�هاق��اء األش�اص ل�ق�قه� �أنف�ه�

أه� م� ، و ال��اواة ب�� ال��قاض��ل��وج ع�ه ل��ق�� م��أ ال��ع�ة و ال�� ی�ع�� على ه�ه ال�هات ع�م ا

� ه�ه ال��حلة الهامة م� ن�ام الق�اء ل�� ل�ل� ح��. الع�الة�له ت���� ال�قة ب�� ال��قاض�� و ذل� 

                                                   
، 2010، ال��ائ�، نم���رات األلف�ة ال�ال�ة، وه�ا ،��ق ال��ف�� في ال��اد ال��ن�ة واإلدار�ة/ الع��ي ال��� ع�� القادر 1

  . 03ص

األزار��ة،  ،ات اإلج�ائ�ة في قان�ن ال��افعات، دار ال�امعة ال��ی�ة لل���ع�م فعال�ة ال��اء/ن��ل إس�اع�ل ع�� 2

 .23، ص2006اإلس���ر�ة، 
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 ، ت�ل� ه�ه الع�ا�ة على وجه ال���ص في ت��ی� ال�ل�ةاح��ام �الغ����ام و مع�� ال����عات �اه

 . )ث��ا(دار�ة اإله��ات الو ) أوال(هي اله��ات الق�ائ�ة �أصل عام، و ال����ة ب��ف�� تل� األح�ام

  اله��ات الق�ائ�ة: أوال 

��هي دورها ، فأما الف�ة األولى ف�ه��ات ت�ف��لق�ائي ال��ائي إلى ه��ات ح�� و ای�ق�� ال�هاز 

��ع�ى أصح ، و �ق�ال�عارضة أو الس���اف أو أو اال�ن �عال ل�ل�اتال���� ����د ال��� �ال��� و 

� ت��أ م�حلة ت�ف�، ث� ل�االت ال�ي تق��ي ال�فاذ ال�ع�لل���د أن ���ح ال��� قا�ال لل��ف�� ف��ا ع�ا ا

����ل ه�الء األش�اص في ال��ا�ة العامة و لق�ام بها،هي و��فة ت��اج إلى أش�اص مع���� ل، و ه�ا ال���

  .إلى جان� قاضي ت���� العق��ات 

  ال��ا�ة العامة  - 1

لى م�اش�تها إن دور ال��ا�ة العامة في ال�ع�� الع��م�ة �اع��ارها م��لة لل����ع ال �ق��� ع

، م�ا ی�ع� األح�ام ال��ائ�ة ال�ات�ة ع� ذل�ع�� ذل� إلى ال�ه� على ت�ف�� �ن�ا ی�أث�اء ال��� ف�ها، و 

��ل م�الح ال����ع أمام ت ال��ا�ة العامةف ،1ال���خاة م� القان�ن ال��ائي��في الفعال�ة ان�ن و سل�ة الق

 ات�عق�� �هح�� علال�� ل����� اإلك�اه ال��ني ض� ال���  ل �اس� ال����ع��خل�ل� فهي ت ال��اك�

  .ال����ع ���ل عام ها خ�انة ال�ولة و ت��ف�� م�وأح�ام مال�ة 

الق�ارات ال�ادرة ع� جهات ال��� الق�ائ�ة في القان�ن ال��ائ�� و�ع��� ت�ف�� األح�ام واألوام� و 

و��ل ال��ه�ر�ة على و م� و�ائف ال��ا�ة العامة م��لة في ال�ائ� العام على م���� ال��ل� الق�ائي 

أدرج ف�ه ال���ع ال�� ، ق إ ج 29جل�ا م� خالل ن� ال�ادة ��ه� ذل� و   ،2م���� ال����ة

تع�یلها   �ق إ ج �ع 36ة ، ف��ا ح�دت ال�ادة العامة على ت�ف�� أح�ام الق�اءال��ائ�� وال�ة ال��ا�

                                                   
ار ه�مة، ة على ض�ء أه� ال�ع��الت ال��ی�ة، ال��عة ال�ان�ة، ددراسات قان�ن�ة في ال�ادة ال��ائ� /ج�ار� ع�� ال���� 1

 .231، ص2013، �ال��ائ

ن�� ال�ادة و ، " ���ل ال�ائ� العام ال��ا�ة العامة أمام ال��ل� الق�ائي" :على أنه ج ق إ ج 33/01ن�� ال�ادة  2

ك�ا ن�� ال�ادة . "ال��ا�ة العامة ل�� ال��ل� الق�ائي ���لها ال�ائ� العام "  :على أنه هأ��ا م� القان�ن نف� 34/01

 ".���ل و��ل ال��ه�ر�ة ال�ائ� العام ل�� ال����ة ب�ف�ه أو ب�اس�ة أح� م�اع��ه"  :أنهعلى م�ه  35
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 ،1ال���� لقان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ةال�ع�ل و  2006د�����  ��20رخ في ال ���06/22ج� القان�ن رق� 

ك�ا ت���  .جهات ال���لع�ل على ت�ق�� ق�ارات ال��ق�� و م� ب��ها اصات و��ل ال��ه�ر�ة و اخ��ا

  .2 05/04ال��ا�ة العامة ��الحقة ت�ف�� األح�ام ال��ائ�ة ع�ال ب�� ال�ادة العاش�ة م� القان�ن رق� 

ال�ع�یل  �ع���ائ�ة، وه�ا ال��ا�عة الوق� أجاز ال���ع ال��ائ�� لل��ا�ة العامة إج�اء وسا�ة ق�ل 

م� م�علقة �ال�سا�ة ، ح�� ت�� القان�ن ���اد 2015ال�� أل�� على قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة س�ة 

م�  3وذل� به�ف وضع ح� لإلخالل ال�اتج ع� ال����ة أو ج�� ال��ر 09م��ر  37م��ر إلى  37

�ص عل�ها �ال�ادة تلقاء نف�ه أو ب�اء على �ل� أ��اف ال���مة وذل� في ال��ح وال��الفات ال���

و��ون اتفاق ال�سا�ة في م��� ی�قعه و��ل ال��ه�ر�ة وأم�� ال��� واأل��اف ، 4 02م��ر 37

  .و�ع� س��ا ت�ف���ا غ�� قابل لل�ع� وت�ل� ن��ة م�ه ل�ل ��ف

��قا له�ا  ه� م�لفائ� العام في القان�ن الف�ن�ي، و ال�ائ� العام في ال����ع ال��ائ�� ال�و�قابل 

وق� �ان� ال��ا�ة العامة ��قا له�ا ، 5ب��ف�� ج��ع األح�ام ال��ائ�ة ال�ادرة ع� ال��اك� ال��ائ�ة األخ��

القان�ن صاح�ة االخ��اص األص�ل في ت�ف�� اإلك�اه ال��ني في إ�ار صالح�اتها ال�ي خ�لها إ�اها 

                                                   
 . 24/12/2006، م�رخة في 84ع�د  ج ر  1

 ".ت��� ال��ا�ة العامة دون س�اها ب��ف�� األح�ام ال��ائ�ة : " على أنه ق ت س ج 10ن�� ال�ادة  2
���ز ل���ل ال��ه�ر�ة ق�ل أ� م�ا�عة ج�ائ�ة، :"ل���� على أنهق إ ج ج ال�ع�ل وا 01م��ر  01/ 37 ن�� ال�ادة 3

وضع ح� أن �ق�ر ���ادرة م�ه أو ب�اءا على �ل� ال���ة أو ال����ى م�ه، إج�اء وسا�ة ع��ما ���ن م� شأنها 

 ".ال���ت� عل�ها ج�� ال��ر لإلخالل ال�اتج ع� ال����ة أو

���� أن ت��� ال�سا�ة في م�اد ال��ح على ج�ائ� ال�� :" هعلى أن هم� القان�ن نف� 02م��ر 37ن�� ال�ادة 4

وع�م والق�ف واالع��اء على ال��اة ال�اصة وال�ه�ی� وال�شا�ة ال�اذ�ة وت�ك األس�ة واالم��اع الع��� ع� تق��� ال�فقة 

��ة و�ص�ار ش�� ت�ل�� �فل واالس��الء ����� الغ� على أم�ال اإلرث ق�ل ق���ها أو على أش�اء م����ة أو أم�ال ال�

ب�ون رص�� وال����� أو اإلتالف الع��� ألم�ال الغ�� وج�ح ال��ب وال��وح غ�� الع���ة والع���ة ال��ت��ة ب�ون 

س�� اإلص�ار وال��ص� أو اس�ع�ال ال�الح، وج�ائ� ال�ع�� على ال�ل��ة  العقار�ة وال��اص�ل ال�راع�ة وال�عي في مل� 

  .و�ات أو االس�فادة م� خ�مات أخ�� ع� ���� ال��ایلالغ�� واس�هالك مأك�الت أو م�� 

 ".��ا ���� أن ت��� ال�سا�ة في ال��الفات     

5 Article D48c.p.p.f: « Le ministère public étant chargé de l'exécution de l'ensemble des 

sentences pénales prononcées par les juridictions répressives  » 
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ال�ادر س�ة م� ال��س�م  129ه� ن� ال�ادة و  القان�ن في ت�ف�� أح�ام الق�اء ���ج� ن� ص��ح،

�ني و�ات� ال��� �ل في م�ال إلى جان� ال��ف ال� ،1ال����� قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة 1959

، إلع�ام، األشغال ال�اقةت�ف�� األح�ام ال��ائ�ة ال��علقة �عق��ة ا م�ا�عة، فأنا� لل�ائ� العام مع��

 ت�ف�� م�ا�عةل��ف ال��ني ال�هات الق�ائ�ة واإلك�اه ال��ني، ول ��ف ال�ع���ات ال����م بها م�

غ�� أن ال���ع الف�ن�ي و�ع� تع�یل قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة �القان�ن .األح�ام ال�ادرة ب�اءا على �ل�ه

، ل���� دور ال��ا�ة إلى قاضي ت���� العق��ات ، م�ح صالح�ة ت�ف�� اإلك�اه الق�ائي2004/204رق� 

قاضي ال��اسه أمام  م� ��ف صاح� ال�� ث� تق���الق�ائي ك�اه العامة في تلقي �ل�ات ت�ف�� اإل

م�ا ��عل دور ال��ا�ة العامة دورا م��ودا مقارنة مع صالح�ات قاضي  ،ت���� العق��ات ل��� ال��ی�

  ت���� العق��ات 

  قاضي ت���� العق��ات - 2 

دة القاضي ال��لف ب����� العق��ات في القان�ن ال��ائ�� ه� الع��� األساسي في م�عى إعا" 

�ع�� ���ج� ق�ار م� وز�� الع�ل في دائ�ة اخ��اص �ل م�ل� ق�ائي ح�� ، 2"ت���ة ال��اج��

الق�اة ال���ف�� في رت� ال��ل�  م� ب�� هار �خ�ا��� ، و �� إل�ه مهام ت���� العق��اتقاض أو أك�� ت�

�ع وق� أح�ث م��� قاضي ت���� العق��ات في ال���  .3ی�ل�ن ع�ا�ة خاصة ���ال ال���ن �� م

�عادة ت���ة ال��اج�� ت�� اس� ت���� ال���ن و قان�ن ال�����  72/02ق� ال��ائ�� ���ج� القان�ن ر 

م�ه  22 ال�� غ��ت ال�ادة، 05/04رق�  القان�ن  ال�لغى ���ج�و ، قاضي ت���� األح�ام ال��ائ�ة

  ."قاضي ت���� العق��ات"ت���ة قاضي ت���� األح�ام ال��ائ�ة إلى اس� 

                                                   

   1 Article 109 du décret du 06/08/1959portant le Code de procédures pénales : «L'exécution 

est poursuivie par le ministère public en ce qui concerne la peine de mort, la peine de 

servitude pénale ,les dommages-intérêts prononcés d'office et la contrainte par corps, par la 

partie civile, en ce qui concerne les condamnations prononcées à sa requête, par le greffier, 

en ce qui concerne le recouvrement des amendes, des frais et du droit proportionnel ».  
 .137، ص� في عل� العقاب، ال��جع ال�اب�ال��ج/ س م�يدردو  2

 .ق ت س ج 22ادة ال�  3
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��ام ال����عي الف�ن�ي ن�ام قاضي ت���� العق��ات أو اإلش�اف الق�ائي على ق� ع�ف الو "

، 1945م �ه ال���ع الف�ن�ي س�ة ت�ف�� العق��ات ال��ائ�ة ال�ال�ة لل���ة مع اإلصالح العقابي ال�� قا

ئ�ة، �ع��� ال���ع الف�ن�ي م� األوائل ال�ی� أخ�وا ب��ام اإلش�اف الق�ائي على ت�ف�� العق��ات ال��او 

"�ان ���ى قاضي ت�ف�� العق��ات ل�ع�ف ف��ا �ع� ت��را ����ا إلى أن أص�ح م�س�ة قائ�ة ب�اتهاو 
1

 ، " 

 204- 2004ت���� ق�ائي خاص ن��ه قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة الف�ن�ي ال�ع�ل �القان�ن رق� لها

 ت���� العق��ات م���ة���ل ف�ه قاضي ت���� العق��ات و  ، ����ت�� ع��ان قاضي ت���� العق��ات

، ال�رجة األولى، وغ�فة ت���� العق��ات على م���� م�ل� على م���� م���ة ال�عاو� ال���� 

"ال�رجة ال�ان�ة،االس���اف
2.  

لق�اء لإلش�اف على دون ال��ض في إثارة دواعي ان�هاج ال���ع ال��ائ�� أسل�ب ت�خل او 

�ة الس���ان ه�ا ال��هج �ال��� إلى ال��ا�ا ال�ي ، إال أن ذل� ال ���ع م� ان�هاز ال��است���� العق��ة

  . ���لها وج�د قاضي ت���� العق��ات في م�ان ت���� العق��ة 

رغ� أن ال���ع ال��ائ�� ق� اع��� مه�ة قاضي ت���� األح�ام ال��ائ�ة ام��ادا ل�ه�ة ل�� 

أك� م� ال��ف�� الفعلي لألح�ام ، في ال�هي مه�ة ت���ل ف�ال ع� ال��ا�عةو  ،اس���ارا لهالعامة و ��ا�ة اال

ت ال ت�ال ال���ع ال��ائ�� ع�ارا إال أن الغ��ض ��ل ����ف ال�لل ال�اتج ع� اس�ع�ال،3ال��ائ�ة

��� دور القاضي ال��لف ب����� األح�ام ال��ائ�ة ���ا�عة ت�ف�� � هنألذل� و  ت��اج إلى ض�� أك��،

 مالحقة ت�ف�� األح�ام ال��ائ�ةصالح�ة لعامة دون س�اها ال��ا�ة ا���ح في الق� نف�ه و  ،األح�ام ال��ائ�ة

   . "ت��� ال��ا�ة العامة دون س�اها ب��ف�� األح�ام ال��ائ�ة"ث�  ت���ف ع�ارة 

ق� س�ق� اإلشارة إلى أن ت�ف�� ح�� اإلك�اه ال��ني ی�ق�� إلى م�حل��� ع�ل���� ی��ق� م� و 

، ت�ت�� ال��حلة األولى األداء ���م عل�ه ال����ع ع�خالله�ا ت�ق�� رغ�ة ال�ل�ة العامة  في ردع ال�

ى أم� صادر ، أی� ی�� وضع ه�ا ال��� م�ضع ال��ف�� ب�اءا علهة الق�ائ�ة ال�ي ص�ر ال��� ف�ها�ال�

                                                   
 - 229ال��جع ال�اب�، صال��اث�� ال�ول�ة ل�ق�ق اإلن�ان، ال��اسة العقاب�ة في ال��ائ� على ض�ء /ع�ام��ة ال����ي 1

230 . 

 .06، ص، ال��جع ال�اب��فة ال��ام العقابي في ال��ائ�فل /ب��� ال�اه� 2

 .13، ص نف�ه، ال��جع �فة ال��ام العقابي في ال��ائ� وحق�ق ال����فل/ ب��� ال�اه� 3
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ت�اش� ض�ه إج�اءات ال��ف�� العقابي  ال��س�ة العقاب�ة���م عل�ه ����د دخ�ل ال�و ، م� ال��ا�ة العامة

إال أن ال���ع ال��ائ�� ل� ،��اق�ة ت���� العق��ات� العق��ات ال���� قان�نا ضي ت����ت�� إش�اف قا

 ، فق� وردت اخ��اصاته ��فة عامةفي م�ال اإلك�اه ال��ني ت���� العق��اتقاضي  ���� صالح�ات

ال�ي  05/04م� القان�ن رق� 23م� ذل� ن� ال�ادة ، و �ف�� العقابيهي م�حلة ال� م��دة ���حلة مع��ةو 

لل���ة والعق��ات ���ح قاضي ت���� العق��ات صالح�ة م�اق�ة م��وع�ة ت���� العق��ات ال�ال�ة  اك�ف�

����� أ��ا م� خالل اس�ق�اء الق�� ال��عل� �اإلك�اه ال��ني ال�ارد قان�ن و  ،1ت�اب�� تف��� العق��ةال��یلة و 

الف�ن�ي ال�� أو�ل ج��ع  على ع�� ال���ع، غ�اب قاضي ت���� العق��ات ت�اما اإلج�اءات ال��ائ�ة

، في هي قاضي ت���� العق��اتلى ه�ه ال��س�ة القائ�ة ب�اتها و اإلج�اءات ال��علقة �اإلك�اه الق�ائي إ

م�ح القاضي ال���ف على ت���� العق��ة اخ��اصات ال�ق� ال�� ��ال� ف�ه �ع� ال�قاد ���ورة 

تق��� ال�ه�د �ة، ����ه سل�ة م�ا�عة و ار ال����صالح أض� في م�ال ت���� عق���ي ال�ع��� و  واسعة

ال�� ج����ه أو تع��� ال���ور م�ها، و ال�ي �ق�م بها ال����م عل�ه إلصالح األض�ار ال�اج�ة ع� 

في �ل�ات ال����م عل�ه� ب�غ��� أسل�ب س�اده� لل�ع���ات أو الغ�امات ال����قة عل�ه�، في ض�ء 

  .�2 ال�ال�ة أو ال�ع���ة أو ��وفه� االج��اع�ةدراسة القاضي لل�����ات ال�ي ت��أ على أح�اله

     دار�ةاله��ات اإل :ثان�ا

�� ق�ائ�ة ال ی�� ع� ���� إن ت���ل ال�ی�ن ال�اقعة على عات� ال��ی� م� غ�امات وم�ار       

 ، و�ن�ا ه� أم� م���ل إلى ه�ه ال�هات اإلدار�ة ب�اء على �ل� ق�ائي، وهي ه��ات م��دةالق�اء

، وقان�ن ت���� ال���ن و�عادة اإلدماج االج��اعي لل����س�� اإلج�اءات ال��ائ�ة ���ج� قان�ن 

 .ون��ص قان�ن�ة خاصة �قان�ن ال��ارك وقان�ن ال��ائ�

  

                                                   
ت ال���لة له ��ق��ى ��ه� قاضي ت���� العق��ات ف�ال ع� ال�الح�ا :"على أنه جق ت س  23ن�� ال�ادة  1

على ض�ان ال����� عق��ات ال��یلة ع�� االق��اء، و ال��� العق��ات ال�ال�ة لل���ة، و على م�اق�ة م��وع�ة ت� ه�ا القان�ن 

 ". ال�ل�� ل��اب�� تف��� العق��ة

 .190، ص�ة، ال��جع ال�اب�ب�ائل العق��ات ال�ال�ة لل�� / ��� رضا راضي سع�� 2
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  إدارة ال�ال�ة - 1

ح�� قان�ن دون س�اها ب��ف�� األح�ام ال��ائ�ة  هااخ��اصو ل��ا�ة ل�ال�غ� م� ال�ال�ة العامة       

�ائ�� خ�ج ع� ه�ه القاع�ة ال���ع ال�، إال أن �ائ�� وقان�ن ت���� ال���ن �ة ال�ءات ال��ائاإلج�ا

، وخ�ل في ن��ص أخ�� ال�الحقات ال�ام�ة ل����ل الغ�امات وم�ادرة األم�ال له��ات أخ��، العامة

سل�ة  ال�ي م��� ق إ ج ج 597/01ه� ما ن�� عل�ه ال�ادة، و �ل� ال��ا�ة العامة ب�اءا على

الغ�امات إلى إدارة ال�ال�ة ما ل� ی�� على خالف ذل� في ن��ص لق�ائ�ة و ت���ل ال��ار�� ا

ع� ت���ل دی�ن ال�ولة ال�اقعة  ال����لفي ال����ع الف�ن�ي تع��� ال����ة العامة أ��ا و  .1خاصة

ال��الة ال�����ة في إدارة وت���ل ال���ل�ات ال����زة  م� ��ف ، أو2على ال��لف�� بها

  .3وال��ادرة 

رغ��ه في ت���ل صالح�ة ت���ل ال�ی�ن م�ل اإلك�اه ال��ني م� ال��ائ�� ك�ا ت�ج� ال���ع        

م�الح ال��ائ�، إلى إدارة ال�ال�ة ال����لة في  - ف�ال ع� ال��ا�ة العامة - 04/ 05خالل القان�ن رق� 

ح��  ،ل��ادرةاألمالك ال����ة ف���� �ا،أما إدارة ال�ائ� العام أو و��ل ال��ه�ر�ة ب�اء على �ل�

  .م� ه�ا القان�ن على اخ��اص ال��ا�ة العامة دون س�اها ���ا�عة ت�ف�� األح�ام ال��ائ�ة10ن�� ال�ادة

ذل� �ع� تلق�ها �ل�ات ت���ل ه�ه ، و ب����ل الغ�امات ال��ائ�ةت��� م�الح ال��ائ� و 

 ،�ة ال�ي أص�رت ال���الق�ائ ال��الغ في ش�ل م�اسلة م� ��ف م�ل�ة ت�ف�� العق��ات ال�ا�عة لل�هة

ال��عل� �79/69 خالل ما ذه� إل�ه في القان�ن رق� مم�قف ال���ع ال��ائ�� ه�ا أ��ا  وت��ر

                                                   
ت��لى إدارة ال�ال�ة ت���ل ال��ار�� الق�ائ�ة " :ق إ ج ج ال�ع�ل وال���� على أنه 597/01ن�� ال�ادة  1

 ". والغ�امات ما ل� ی�� على خالف ذل� في ق�ان�� خاصة
2 Article 01 du décret n°64/1333 op cit:« Les condamnations pécuniaires énumérées à 

l'article 76 du décret susvisé du 29 décembre 1962, ainsi que les pénalités transactionnelles, 

les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrées par les comptables 

directs du Trésor sauf lorsqu'un texte particulier en a confié le recouvrement ou 

l'encaissement à d'autres comptables. Le recouvrement est opéré au nom du procureur de la 

République selon les dispositions de l'article 707 du code de procédure pénale » . 

   
3Article 707/01- 02 c.p.p.f . 
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إذ ، 1اع��� ت���ل ال��ار�� الق�ائ�ة م� صالح�ات ال����ة الع��م�ة ح�� ،�ال��ار�� الق�ائ�ة

���ح نهائ�ا ف��ا ���  �ق�م �ات� ال��� ب��ل�� مل�� ع� ال��� أو األم� أو الق�ار ����د أن

، أو ن��ة م� قائ�ة ال��ف�ة ال�ي ت��ح قابلة لل��ف�� إلى األم�� العام اس��داد ال��ار��ال��ف�ة و 

�ن�اره ب���ی� ال�ی� في مهلة ت�ل�غ ال��ی� و ال�� ی��لى �ع� ذل�  2لل����ة الع��م�ة أو ال�أم�ر �ال��ف

وفقا  وذل� ،�ع�ه اإلك�اه ال��ني��ع م��ل�اته لل��� و أ�ام م� تار�خ اس�المه اإلشعار و�ال تع�ض� ج 8

 م� ��فه�ا ال�����ج ن��ذج  ��د ح�� � ،القان�ن الف�ن�يعلى ع��  ل���ذج خاص �إدارة ال�ال�ة،

م� ��ف ، 3ال�ادرة ���ج� أح�ام نهائ�ة غ�امات���� ت���ل ال، و وز�� ال�ال�ةوز�� الع�ل و 

�ات� ال��� ال�ا�ع لل�هة  على م����ج ح�� ق�ائي �ع�ه ب�اءاال��اس� العام لل����ة العامة 

ت��ص ال��ا�ة العامة و  ،ت ال�ال�ة أو م� ی��لى مهامهالق�ائ�ة ال�ي أص�رت ال��� القاضي �العق��ا

ال��اس� العام م�اق�ة  ص�ة اإلج�اءات ال���عة في إرساله إلى على ال�أش�� على م����ج ال���  و 

�ع� ، و ال��ل�غ أو م� تار�خإذا �ان ح��ا ح��ر�ا �� م� تار�خ ال��� ی�ما ت� 35في أجل لل����ة 

ال��اس�  ��لىی ،تلق�ه م����ج ال��� ال�ارد إل�ه م� ��ف ��ا�ة ض�� ال�هة الق�ائ�ة م� أجل ال��ف��

  .ی�ما م� تار�خ اإلرسال 30في أجل �ن�اره ب��ف�� ق��ة الغ�امة ت�ل�ف ال����م عل�ه و 

  إدارة ال��ارك  -2

إلدارة ال��ارك االخ��اص العام في ت���ل 98/10رق� قان�ن ال��ارك ال��ائ��  م�ح

أف�ل�ة على �اقي ال�ائ��� و��ق ، وم��ها في س��ل ذل� ام��ازات و 4العق��ات ال�ال�ة ال����قة لها

م�ح ال���ع  على غ�ار ال���ع ال��ائ��،و  ،قان�ن�ة ع�ی�ة �ع��� اإلك�اه ال��ني أح� أه� ه�ه ال��ق 

رد ال��ادرات و أف�ل�ة في الغ�امات و �ة في ت���ل دی�نها وح� ام��از و �ن�ي إدارة ال��ارك األس�قالف

                                                   
ل��لفة م� ق�ل اال��ار�� ال��ار إل�ها أعاله و  ���� ت���ل م��لف" :على أنهم ق ج  ق 124/04ن�� ال�ادة  1

 ". ��ا ال�س�م الق�ائ�ة ح�� الق�اع� ال�ار� بها الع�لال����ة و 

 .م� القان�ن نف�ه 99ال�ادة  2
3 Article 02 du décret n°64 /1333 ,op cité :« Sont recouvrées par les comptables directs du 

Trésor les condamnations prononcées par des décisions judiciaires devenues définitives » . 
 ". ت��ل العق��ات ال�ال�ة ال����قة ل�الح إدارة ال��ارك م� ��ف ه�ه األخ��ة" :على أنهج ق ج 293ن�� ال�ادة 4
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العقار�ة وأم�عة ال��ی� على ج��ع األم�ال ال��ق�لة و وذل�  األش�اء ال�����ة مقارنة ����ع ال�ائ���،

  .1في اإلك�اه الق�ائيلى جان� صالح�اتها إ ،��ل� لها ح� ال�ه�و 

ال�ي م��ها قان�ن ت���� � ی�رج إدارة ال��ارك ض�� اله��ات األخ�� ل�ع ال��ائ�� أن ال�� غ��

اك�فى ���الح ل�ة ت���ل الغ�امات وال��ادرات و سي لل����س�� �عادة اإلدماج االج��اعال���ن و 

 لعل ذل� ی�جع إلى الغ��ض ال�� ال ی�ال ��غى على ال���عة القان�ن�ة، و ل��ائ� و�دارة أمالك ال�ولةا

للغ�امة ال�����ة ب�� اع��ارها عق��ة ج�ائ�ة أو تع��� م�ني، إذ أنه ل� اس�ق� ال�ضع على اع��ارها 

ق ت س  02/، فإن ال�ادة ا في حال اع���ناها غ�امة ج�ائ�ةتع���ا م�ن�ا فإن ذل� ال ���ح إش�اال، أم

ال��ائ� أو إدارة ، تق�م م�الح غ�� أنه:"...إعادة ص�اغ�ها �ال�الي  ���ت��ن ناق�ة م�ا ���

ب����ل  ،ال�ائ� العام أو و��ل ال��ه�ر�ة، ب�اء على �ل� ألمالك ال����ة أو إدارة ال��اركا

   ."مالحقة ال����م عل�ه� بها، و وم�ادرة األم�ال ،الغ�امات

  ش�و� ت�ف�� اإلك�اه ال��ني :الف�ع ال�اني

�اإلدانة ج�ائي � ��� ص�ور ح�� ح� ،ال��ني إال إذا ت�اف�ت ج�لة ش�و�ال ���� ت�ف�� اإلك�اه 

إضافة إلى ت���ه ال����م عل�ه  ،��ن م�ة اإلك�اه ال��ني م��دةأن ت�ه و  حائ� لق�ة ال��ئ ال�ق�ي

  .واس��فاذ ��ق ال��ف�� العاد�ة وتق��� �ل� ل��� ال����م عل�ه �ال�فاء

  ه ف��اإلدانة حائ� لق�ة ال��ئ ال�ق�ي ج�ائي ص�ور ح�� : أوال 

ه�ا ال��� م�  �ل�����اه ال��ني إلى ال��� �اإلدانة و اع�ة عامة ی���ف ت���� اإلككق       

�ع��� م����ج ال��� �العق��ة س��ا ���غ و " ال�ي ن�� على أنه ق إ ج ج  597/02مق���ات ال�ادة 

���قف ت��ی� ن�ع ال��� م� ح�� و  "..." .افة ال��ق القان�ن�ة ��ق��اه م�ا�عة اس��الص األداء ��

م� و "، 2"ل�� على س��ه أو ال�هة ال�ي أص�رتهوالغا�ة م�ه و  �ائ�ا أو غ�� ج�ائي على م���قه�نه جك

قاب، اق��اء ل�� ال�ولة في العاإلدانة أو ال��اءة ق�اصا و ث� فإن ال��� ���ن ج�ائ�ا �ال�ا ص�ر �

                                                   
1 Articles 345, 379,382 c.d.f. 
2 Jean-Luc Colombini /la prise en considération du droit étranger( pénal et extra pénal) dans 

le jugement pénal, thèse de doctorat, université de Lausanne, Suisse,1983, p16. 
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ال و . � ج���ة��� األض�ار ال�اج�ة ع�ع� م�ن�ا إذا �ان ق� ص�ر ب�عف��� ال��� ق� ���ن ج���ة و 

�ا ت��ن أن ال����ة دائ، و ��ة ق� ارت��� ون��� إلى م�ت��هاإذا �ان� ه�اك ج� م�ل ل��� ج�ائي إال 

  .1"ق� ت��ن س��ا ل��� م�ني �ال�ع���س��ا لل��� ال��ائي و 

ذل� �اإلجا�ة على ال��ائل ال��ه��ة أو ال��� ال�� ی��� إذناب ال��ه� و  "ه�  اإلدانةح�� و 

ي ی����ها ق�ار اإلحالة، أو أ�ة م�ألة ثان��ة أخ�� ی��ت� ع�ها تغ��� ال�صف القان�ني األساس�ة ال�

"لفعل ال��ا�عاال�� أضف�ه غ�فة االتهام على 
2  .  

�ع��� "  على أنهق إ ج ج  597/2ال�ادة ح�� ن��، أن ���ن �اتااإلدانة  و����� في ح��       

�ا�عة اس��الص األداء ��افة ال��ق القان�ن�ة م� مال م����ج ال��� �العق��ة س��ا ���غ ��ق��اه م

��ا� ف "".ال����م عل�ه و���ن األداء واج�ا ����د ص��ورة ال��� �اإلدانة حائ�ا لق�ة ال��ئ ال�ق�ي �ه

ال�اقعة هي ال�ف��ض ل����� ، و القان�ن ی���ن م� ال�اقعة و  ه���ف�� ه� ال��� الق�ائي ال�ات، و ال

���ن ال��� ال�� ی��هي إل�ه القاضي ه� ن���ة ت���� ه� ال�� ���م ال�اقعة، و  القان�ن أن و  ،القان�ن 

، أ� ما ���ى �الق�ة ال��ف���ة لل��� م�ى �ان ال��� نهائ�ا ت�اف�ت له ع��ئ�ن على ال�اقعة، و القان� 

  .3" ت�ق�� م���ن ال��� �الق�ة ال����ة

، � ال�ق�ي م�ى اس��ف� ��ق ال�ع�ذل� ال��� ال�ائ� لق�ة ال��ئ أو األم "ال��� ال�ات ه�و 

، ��ا ام��ع ال��اس �ه إال ����� �ل� إعادة ت�ف��هف�ار ب�ل� ع��انا لل�ق�قة وال��م ال�افة �اح��امه و 

����� م��أ ق�ة األم� ال�ق�ي إلى الع�الة و . ��عي النق�اء ال�ع�� الع��م�ةال���، فه� ال���� ال�

فل اس�ق�ار ض�ورة وضع ح� لل��اع ��و  ،ع� واقعة واح�ة ال�ي تأبى أن ��اك� ال��� أك�� م� م�ة

                                                   
 .27، ص �جع ال�اب�ال��ائ�ة ال�ول�ة، ال�ال�عاون ال�ولي في ت�ف�� األح�ام / ج�ال س�ف فارس 1

2 cour suprême ,Chambre criminel, Le 01-25/11/1980,n°27197 ; 07/06/1983 n° 32197 ;Le 

02/12/1986, n°49497Baghdadi Djilali /guide pratique  du tribunal criminel , op cit , p 296 . 
 .ما یل�هاو  07، ص2002ع���ة، القاه�ة، ار ال�ه�ة ال، داالت ال��ف�� في ال��اد ال��ائ�ةإش�/ إب�اه�� حام� ���او�  3
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م�اك��ه ع� ذات ال�اقعة م�ة االج��اع�ة فال ��ل ال����م عل�ه مه�دا �إم�ان العالقات القان�ن�ة و 

  .1" ، ��ا ی��ر �ال��ل�لة دون ت�ارب األح�ام ف��ا ل� ع�ض ال��اع على الق�اء ع�ة م�اتأخ�� 

ال�ادة ال�ام�ة م�ه ������ ، ال�لغى 72/02في �ل القان�ن رق� ئ�ة األح�ام ال��ات�ف��  ق� �انو 

ادة ال��� في �ال��ا �إعفحف��ة الع�ی� م� ال�قاد  األم� ال�� أثار ،ال�رجة ال�هائ�ةاألح�ام ت����  أن

ب�ال م� "ال��� ال�ات"مق��ح�� على ال���ع ال��ائ�� تغ��� ص�اغ�ها ب���ي صفة  ،ن� ال�ادة ال����رة

 كان فال���ع ،أن ص��ورة األح�ام نهائ�ة غ�� �اف للق�ل �قابل��ها لل��ف�� ذل� ،"ال�رجة ال�هائ�ة"ة ع�ار 

�ن �ان ح��ا ت�ق�ي �ه ال�ع�� الع��م�ة، غ�� ، ألن ال��� ال�هائي و "ال�هائ�ة"ق� أخف� في ت���فه لف� 

أن ال�ع� �ال�ق� ی�قف ت�ف�� و  خاصة ،أنه ال ���ن قا�ال لل��ف�� ألنه ال ی�ال �ق�ل ال�ع� ف�ه �ال�ق�

  .2، س�اء رفع ال�ع� أو ل� ی�فع خالل م�عاد ال�ع� في شقه ال��ائيال���  

ه�اك �ع� األح�ام ت�ف� م�اش�ة �ع� ص�ورها رغ� قابل��ها لالس���اف، وذل� ، م� جهة ثان�ةو 

أث�اء دع�� االس���اف و  ف�� ال��� أث�اء مهل االس���افاس���اءا ع� القاع�ة العامة ال�ي ت�ج� إ�قاف ت�

ق 03، 499/02ال�ادة و  ق إ ج ج 365/01، ��ا ه� ال�ال �ال���ة لل�ادة ق إ ج ج ��425قا لل�ادة 

ال��� تق��ان ب��ف�� ال��� ال��ائي أ� �إخالء س��ل ال��ه� ال����س اح��ا��ا ف�ر ص�ور إ ج ج 

إ�قاف  ال��� مع و �عق��ةأالع�ل لل�فع العام �عق��ة ال��� ب��اءته أو �إعفائه م� العق��ة أو ال��� عل�ه 

  . ����د اس��فاذ ح��ه ال��ق� م�ة العق��ة ال����م بهاال��� �عق��ة ال���  ، أوال��ف�� أو �الغ�امة

إذ ��ه� أن ال���ع ال��ائ�� ال�ف� ، 72/02ق08ل�� ال�ادة ال��جهة االن�قادات  ت� ق� أثو 

في  ون� ،���05/04ج� القان�ن رق� 72/02ث� إلغاء القان�ن رق� إ�ة ب�ع�یل ال�ادة ال�ع��ة إلى ال��ال

                                                   
، دی�ان ال����عات ات ال��ائ�ة في ال����ع ال��ائ��، ال��ء األول، ال��عة ال�ا�عةم�اد� اإلج�اء /أح�� ش�قي ال�لقاني 1

  :أ��ا ان��. 86-85، ص2005، ال��ائ� ال�امع�ة،

 « Les décisions rendus définitivement sur le fond par le tribunal criminel ont une autorité 

absolue. En vertu du principe de l’autorité de la chose jugée au criminel l’accusé condamné, 

absous ou acquitté définitivement ne peut, en effet , être poursuivi ni jugé à raison du même 

fait même qualifié  autrement  », Baghdadi Djilali / Guide pratique du tribunal criminel , op 

cit , p303.  
�ذا رفع ال��� خالل م�عاد ال�ع� �ال�ق� و ی�قف ت�ف�� :" على أنهق إ ج ج ال�ع�ل وال����  499/01ن�� ال�ادة  2

 ".ف�ه ال��� م� ال�ق�ق ال��ن�ة  ذل� ف��ا ع�ا ما ق�ىم� ال����ة العل�ا في ال�ع�، و  ال�ع� فإلى أن ���ر ال��



 -ارنة مع ال����ع الف�ن�يدراسة مق - اإلك�اه ال��ني في ال����ع ال��ائ�� 

181 

 

ی�ال  ال، ل�ع�یلرغ� ه�ا او  ل��. "ت�ف� األح�ام ال��ائ�ة وفقا ألح�ام ه�ا القان�ن  "ال�ام�ة على أنال�ادة 

دون ال����ح ����عة ه�ه  ن ال���ع اك�فى بلف� األح�ام ال��ائ�ةألن� ال�ادة  ��غ�الغ��ض 

ل���ع ال��ائ�� �إعادة ال��� في ال�ادة ا م� االل��اسم� خالل ه�ه ال�راسة ج�د أ�ه، علو  .األح�ام

  " .     ت�ف� األح�ام ال��ائ�ة ال�اتة وفقا له�ا القان�ن " ال�الي�ص�اغ�ها و  ،05/04ال�ام�ة م� القان�ن رق�

ة ال��علق ال�ادرة في ال�ع�� الع��م�ةاألح�ام ب�� �ة ��ا �ان أن نف�ق غ�� أنه م� األه�

ع���ات ال��ن�ة ال�ادرة في ال�ع�� ال��ن�ة ال�ي ت���� ال� األح�امو  ،الغ�اماتو  �ال��ار�� الق�ائ�ة

  .  س�اء �ان� م�ت��ة �ال�ع�� الع��م�ة أو رفع� اس�قالال ع�ها أمام ال����ة ال��ن�ة  ،رد ما یل�م ردهو 

ت ل�ق�رة في �ل م� قان�ن اإلج�اءافال��� ال�ادر في ال�ع�� ال��ن�ة ت���ه الق�اع� العامة ا

 ب� م� اإلشارة إلى أن ال��� ال، و ا قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة��، و �ة ف��ا تعل� �ال�قادم واالنق�اءال��ن

�ن م ال��ه� معارضة في ت�ف��ه ح�ى و ال�ادر غ�اب�ا ���ح �أن ل� ��� �ال���ة ل�ا ق�ى �ه إذا ق�

  . 1ان���ت معارض�ه في ال�ق�ق ال��ن�ة 

ة ال�ق�رة لل�ع� ف�ه أما ال��� ال�ادر في ال�ع�� الع��م�ة ف���قف ت�ف��ه خالل ال��

 40،425ما ن�� عل�ه ال��اد  ه��ال�عارضة وأث�اء مهل االس���اف وأث�اء دع�� االس���اف وال�ق� و 

ام ی��ت� ع� ال�ع� �ال�ق� في ال��� ال�ادر في ال�ع�� أمووفقا له�ه األخ��ة  ،ق إ ج ج 49/01و

  .ال����ة العل�ا وقف ت�ف�� ال�� ال��ائي م�ه دون ما ق�ى �ه م� حق�ق م�ن�ة

�ال�ق� أمام ال����ة العل�ا و�ن �ان� ت�ف� في خ���ها الع���ة مع آثار  آثار ال�ع�ف "        

 إال أنها ت��لف ع�ها م� ح�� واألث� ال�اقل لل�لف، ،ال�ع� �االس���اف م� ح�� األث� ال��قف لل��ف��

"ع�م وقف ت�ف�� ما ی�عل� �ال�ع�� ال��ن�ة م� تع���
أن األح�ام ال��ائ�ة ��� ت�ف��ها  �غ�ف " ،2

                                                   
���ح ال��� ال�ادر غ�اب�ا �أن ل� ��� �ال���ة ل���ع ما :" على أنهق إ ج ج ال�ع�ل وال����  409ن�� ال�ادة  1

  .ق�ى �ه إذا ق�م ال��ه� معارضة في ت�ف��ه

 ".���ز أن ت���� ه�ه ال�عارضة ف��ا ق�ى �ه ال��� م� ال�ق�ق ال��ن�ةو       

، 2009، ال��عة ال�ام�ةال��ائ�،في األح�ام والق�ارات الق�ائ�ة، دار ه�مة،  ج�اءات ال�ع����ق و /��� سع�ع�� الع 2

 .174ص
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ه�ه القاع�ة  غ�� أنال��ف�� ح���ا ی�� عل�ه ال���، ����د ال��� بها، ما ل� ت�� م���لة ب�قف 

ع� ذل� �األث�  �ع��و  ،بل إنها ت�ع�ل ل���د قابل�ة ال��� لل�ع� ف�ه ،ت�ع�ل ����د ال�ع� في ال���

ال��قف أو ال�عل� لل�ع� في ال��� أو م�اجع�ه، وم�د� ذل� أن ال�ع� في ال��� ی�قف تلقائ�ا 

"ت�ف��ه
�ذا ، و ل م�عاد ال�ع� �ال�ق�، أ� ع�م ال��وع في ت�ف�� العق��ة ال����م بها على ال�اع� خال1

 .ق إ ج ج  499عل�ه ال�ادة وقع ال�ع� �ال�ق� فإلى أن ���ر ق�ار ال����ة العل�ا، وه� ما ن�� 

في ال����ع ال��� أو ال��� أو الغ�امة � عل�ال�� �ءه�قف ت�ف�� لل��� أو الق�ار في جی فال�ع� �ال�ق�

في ال�ع��  ال ���ل دون ت�ف�� ال�ع���ات ال��ن�ة ال�ي ق�ى بها ال��� ال�ادر غ�� أنه، ال��ائ�� 

 .2، وه� نف� ات�اه ال���ع الف�ن�ي�� رغ� قابل��ه لل�ع�ب��ف�� ال� ، بل إن القان�ن ���� ال��ءالع��م�ة

على ال�غ� م� ذل�، ت��لف ال����قات الق�ائ�ة في ت���� اإلك�اه ال��ني �ال���ة لل�ع�� ال��ن�ة و "

، فه�اك م� ی�اش� ت�ف�� اإلك�اه ف�ها �ال�ق� أمام ال����ة العل�اال�ا�عة لل�ع�� الع��م�ة ال��ع�ن 

ال�غ� م� وج�د ال�االت �اع��ار أن ال��� في ال�ع�� ال��ن�ة ���ل س��ا ت�ف���ا � ال��ني في م�ل ه�ه

ب���ا ه�اك م� ال ی�ف� اإلك�اه ال��ني . � ال ی�قف ت�ف�� األح�ام ال�ال�ةأن ه�ا األخ��ع� �ال�ق� ف�ها و 

ه�ا ��ة ال��اءة و �ال�ق� اح��اما ل���ة األش�اص واح��ام ق�  في ال�ع�� ال��ن�ة ال��ع�ة ع�� وج�د ال�ع�

"ال�أ� ه� ال�ار� �ه الع�ل الق�ائي في مع�� ال�هات الق�ائ�ة ل��ق�� الع�الة 
3.  

فإذا �ان� ال���ة في تق��� األث� ال��قف لل�ع� في ال�ادة ال��ائ�ة واض�ة ، إذ ق� ی�� إلغاء 

ال����ل إلغاؤه  ه �ال�ا �ان م�م� ث� فال م�ل�ة ت�ع� لل�ع��ل ب��ف��، و � �ع� ال�ع� ف�هه�ا ال��

  ال��ل�ة في ت�ف�� ال�ع���ات ال��ن�ة ؟ ، ف�ا هي ال���ة و 4الع�ول ع�هو 

                                                   
ل�اني، ال��عة األولى، م���رات ال�ل�ي ، ال��اب اأص�ل اإلج�اءات ال��ائ�ة، دراسة مقارنة /ال��ع�سل��ان ع��  1

 .959، ص  2005ب��وت، ل��ان، ال�ق�ق�ة، 
2Article 569 c.p.p.f :« Pendant les délais de recours en cassation et ,s’il ya eu recours, 
jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cours de cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de 
la cour d’appel sauf en ce qui concerne les condamnations civiles» . 

 .08-07، صال��جع ال�اب� "ال����قياإلك�اه ال��ني ب�� ال���� و  "ان م�اض�ة �ع�� /ع�� ب�خار�  3

 .960، ال��جع ال�اب�، صأص�ل اإلج�اءات ال��ائ�ة/ ل��ع� سل��ان ع�� ا 4
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تق�م جل  ، إذ���م م�ل�ة ال��عي ال��نيال ش� أن ت�ف�� ال�ع��� رغ� ال�ع� ف�ه "

ت�� ال�اني على و  ،�ة ال���ور في ح��له على ال�ع���ال����عات القان�ن�ة ��ه�د ����ة ل��اع

��� ���ق ع�ی�ة م� ب��ها جعل ال�فاء �ال�ع��� ش��ا ل�د االع��ار أو ت���� ج�ء ال�فاء �ال�ع

م� أج� ال���� لل�فاء �ال�ع���، أو ام��از ال�ع��� على الغ�امة في ال��ف�� على أم�ال ال����م 

 ذل� ألن "، 1" �ن �ان م�ع�نا ف�ه�� أو ت�ف�� ح�� ال�ع��� و عل�ه أو إك�اهه ب�ن�ا ح�ى �في �ال�ع� 

له�ا �ق�ر ال���ع و ، على ان��ار ن���ة ال�ع� ف�ه ه�ه ال��ل�ة ق� ت�أذ� ���� تعل�� ت�ف�� ال���

لل��عي �ال�� ال���ي أن تق�ي له ال����ة ب�ع��� م�ق� إلى ح�� ص�ور ال��� ال���م ال���د 

�ف�� رغ� ال�عارضة �ا قا�ال لل�ل����ه القان�ني م� ال�ع�� ال��ن�ة، أو أن تق�ر لل��عي ال��ني م�لغا م�ق

ت�ل ال��ارسة الق�ائ�ة في �ع� ، بل و 3ج ج إق  357ه� ما ق�� �ه ال�ادة و ، 2 "االس���افو 

األح�ان إلى ق��ل ال��� ال�� ق�ى �ق��ل ال�ع� �ال�عارضة أو االس���اف ���� ل�ل� ت�ف�� اإلك�اه 

�ة على ال�غ� م� أن ال�ع� ال��ني في األح�ام ال�ي تأم� ب�ع���ات م�ن�ة م�ق�ة أو م�الغ اح��ا�

  .�4ال�عارضة أو االس���اف ی�قف ت�ف�� ال���

، أ� في إ�ار ح�ا�ة ال��عي �ال�� ال���ي ���� القان�ن ت�ف�� ما ی�عل� في نف� ال��اقو 

ن�ن اإلج�اءات ال��ن�ة �ال�ق�ق ال��ن�ة م� ال��� ال��ائي وفقا لق�اع� ال��ف�� ال����ص عل�ها في قا

ذل� رغ� ال�ع� ، و �لغ ال�ع��� ال����م �ه عل�ه���� لل�ائ� م�ال�ة ال��ی� ب��ف�� م ، ح��واإلدار�ة

، ل�� ما ی��� االع��اض على ه�ه القاع�ة ه� أن ح�ا�ة م�ل�ة ال��عي ال��ني على ه�ا �ال�ق� هف�

                                                   
 . 267، ص � ج�ائ� األف�اد، ال��جع ال�اب�تع��� ال���ور ع/ رم�ان ع�� هللا ال�او�  1

 .961، ص اإلج�اءات ال��ائ�ة، ال��جع ال�اب�أص�ل / ل��ع� سل��ان ع�� ا 2

  .إذا رأت ال����ة أن ال�اقعة ت��ن ج��ة ق�� �العق��ة :" على أنهق إ ج ج ال�ع�ل وال����  357ن�� ال�ادة  3

  .ت��� ع�� االق��اء في ال�ع�� ال��ن�ة و لها أن تأم� �أن ی�فع م�ق�ا �ل أو ج�ء م� ال�ع���ات ال��ن�ة ال�ق�رة و    

أن تق�ر لل��عي ال��ني م�لغا  - إن ل� ��� م���ا إص�ار ح�� في �ل� ال�ع��� ال��ني ��ال�ه–ك�ا أن لها ال�ل�ة   

 ."م�ق�ا قا�ال لل��ف�� �ه رغ� ال�عارضة أو االس���اف

���اف أث�اء دع�� االسس���اف و ی�قف ت�ف�� ال��� أث�اء مهل اال:" على أنهق إ ج ج ال�ع�ل وال���� 425ال�ادة  ن�� 4

 ".42و 419و 365)  3و 2فق�ة ( 357اعاة أح�ام ال��اد مع م� 
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 ل ع�ؤ ��ا�فع�ا لله� ما ی، و �ع� ال�ق� في حال ال��� ب��اءته ���م عل�هال� ال��� ق� ت�� م�ل�ة

    .ح� ال��ه� ال�� خ�ع لإلك�اه ال��ني ت�ف��ا لق��ة ال�ع��� ث� اس�فاد م� ال��اءة �ع� ال�ق� 

جاء اس��ا�ة ، ق إ ج ج 499ن� ال�ادة  ن ت�ف�� ما ق�ى �ه ال��� م� حق�ق م�ن�ة وف�إ

ي ح�دت اإلدار�ة ال�اإلج�اءات ال��ن�ة و م� قان�ن  361ل�ق���ات القاع�ة العامة ال�ق�رة ب�� ال�ادة 

دع�� �تها ��الة األش�اص أو أهل��ه� و ح�ف�ها ال�ع� �ال�ق� ت�ف�� ال��� و ال�االت ال�ي ی�قف 

إذا �ان "  ب��ها على أنه 1988ه� ما ��س�ه ال����ة العل�ا في ق�ارها ال�ادر العام و  ،1ال��و��

أث�  -���ة العل�اال� –ق إ م �ق�ي �أنه ل�� لل�ع� �ال�ق� أمام ال��ل� األعلى 238م�د� ال�ادة 

م� ث�ة فإن الق�اء ي حالة وج�د دع�� ت�و�� ف�ع�ة، و فال في حال��� ه�ا حالة األش�اص و م�قف إ

ل�ا �ان ثاب�ا في ق��ة ال�ال أن رئ�� ال��ل� ��أ �ع� خ�أ في ت���� القان�ن، و ��ا ��الف ه�ا ال�

لق�ار �ع� ف�ه �ال�ق� ب���ا ق��ة ل�ا ق�ى ب�قف ت�ف�� ق�ار نهائي حامل لل��غة ال��ف���ة ���ة أن ا

م�ى ، و وأخ�أ في ت���� القان�ن  �ق�ائه ��ا فعل ق� ت�اوز سل��هال�ال ل�� لها أث� م�قف ���ن 

 2".كان ذل� اس��ج� نق� الق�ار ال��ع�ن ف�ه

أن ت�ف�� ال�ع��� ال����م �ه في ال�ع�� ال��ن�ة ع�  ���� الق�لن���ة له�ا ال��ح ال���� و 

في ال���مة  ���م عل�هال�على ح�اب  ال��عي ال��نيه ال��ني إن�ا ه� ح�ا�ة ل��ل�ة ���� اإلك�ا 

م� ه�ا  �499 ال�ادة فإما تع�یل ن: ال��ائ�� إلى إت�اع أح� ال���ل��ال���ع  ل�ل� أدع�ال��ائ�ة، 

الي إلغاء �ال�، و ال��ني معاي شق�ه ال��ائي و تع��� أث� ال�ع� �ال�ق� على وقف ت�ف�� ال��� ف، و القان�ن 

ال��� ی�قف ت�ف�� ": ، ل��د ال�� على ال��� ال�اليلفق�ة األولى م� ال�ادة ال����رةال��� ال�اني م� ا

أو  ،"�ذا رفع ال�ع� فإلى أن ���ر ال��� م� ال����ة العل�ا في ال�ع�خالل م�عاد ال�ع� �ال�ق� و 

ة تع���ا ع� ال��ر ال�� ل�� �ه م�ح ال����م عل�ه ال�� خ�ع لإلك�اه ال��ني ث� اس�فاد م� ال��اء

  . اإلك�اه ال��ني ت�ف��م� ج�اء 

   

                                                   
، ما ع�ا في ال��اد ال�ق� وقف ت�ف�� ال��� أو الق�ارال ی��ت� على ال�ع� �:" على أنهج إ  مق إ  361ن�� ال�ادة  1

 ".في دع�� ال��و��علقة ��الة األش�اص أو أهل��ه� و ال��

 .133، ص 1991 ،4 ع�د، م ق 13/03/1988ة العل�ا ب�ار�خ �ل���لغ�فة ال��ن�ة لق�ار صادر ع� ا 2
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  أن ت��ن م�ة اإلك�اه ال��ني م��دة :ثان�ا

 ،ق�ىاألدنى و األ ���یها أو االل��اممقابل ق��ة العق��ة اإلك�اه ال��ني  ةم�ال���ع ال��ائ�� ح�د 

س��� ال��ی� ، و �� ال����ةل�ئاس���ائ�ا ة اخ��اصا أص�ال لقاضي ال��ض�ع و جعل ه�ه ال�الح�و 

  ).2(ث� االن�قال إلى ال�� األق�ى لإلك�اه ال��ني في فق�ة م�ال�ة  ،)1(ع� ت��ی� م�ة اإلك�اه ال��ني 

  ت��ی� م�ة اإلك�اه ال��ني -1

إلى  –، ل�� ����� ال�� عل�ه في ال���� م�حلة ت�ف�� ال��� ال��ائياإلك�اه ال��ني ض� ��لىی

ة ال��ائ�ة ال�ي ت��� ، ح�� ی�ع�� على ال�هات الق�ائ�قا�ال لل��ف��ل�ي ���ن - � أخ�� جان� ش�و 

��� �ال��ازاة �اإلك�اه ال��ني ال��ار�� الق�ائ�ة أو ال�ع���ات ال��ن�ة أو رد ما یل�م رده أن ت�الغ�امة و 

  .القان�ن�ة�اق ال��ود أن ت��د م�ته في نو 

� ج���ة �ان� ل��� ض�ر ناشئ عرد ما یل�م رده ���� ف�ها ب�ع���ات و  وفي ال�الة ال�ي

صادرة ع� جهات هائ�ة م�ه�رة �ال��غة ال��ف���ة نم�ل م�ا�عة ج�ائ�ة ���ج� أح�ام أو ق�ارات م�ن�ة 

ل�� له م�ل�ة أن �ق�م �ل�ه ال�امي إلى ت��ی� م�ة اإلك�اه أمام  ، ����في دع�� م��قلة ق�ائ�ة م�ن�ة

ل���ی� م�ة اإلك�اه ال��ني ح�� ها ال�ع�� الع��م�ة مامأ�هة الق�ائ�ة ال��ائ�ة ال���وحة رئ�� ال

، ل��اف ه�ه ال��ة إلى ال��ة ال���دة م��قا ل�ا �عادل ع���ات أو ق��ة األش�اء م�ل ال�دمق�ار ال�

  .م�ار�� ق�ائ�ة إن وج�تق��ة ال��الغ األخ�� م� غ�امات و 

غ�� أن الق�اء ق�  ة سلفا،��ني ما ل� ��� م��د ال��،ال ���� ت�ف�� اإلك�اه الل�ل�ت���قا و 

�ه الف�ن�ي ح�ال ه�ه ن��، ف�ا ه� م�قف ال���ع ال��ائ�� و اإلك�اه ال��نيال�� على ���ر ال��� دون 

  .اإلك�اه ال��ني ؟ت�ف�� ما م�� تأث�� غ�اب ال�� على ال��ألة ؟ و 

��ني م�ة اإلك�اه ال 1966ال�ادر العام ج ق إ ج  602/01ال�ادة ��ال��ائ�� بال���ع ح�د 

م�ح سل�ة ت��ی� م�ة اإلك�اه إلى ال�هة الق�ائ�ة ال��ائ�ة و دون ت��ان ال�هة الق�ائ�ة ال����ة ب�ل�، 

ال���   ف�ها ال ی�� ال�ي�الة الغفل أ و ،ج ق إ ج  600/01دة ال�اوذل� ���ج�  ال�ي أص�رت ال���

 38الع�ل الق�ائي ��ال انع�� على  ،��ف��ال� ال�ه�ا ق��ر �ان ی��ه معه و  ،اإلك�اه ال��ني على



 -ارنة مع ال����ع الف�ن�يدراسة مق - اإلك�اه ال��ني في ال����ع ال��ائ�� 

186 

 

، رغ� ���ة ال�ع��الت 2004إلى غا�ة تع�یله س�ة 1966ة عاما ام��ت م�� ص�ور قان�ن اإلج�اءات س�

���ج�  602الف�اغ ال�� �ان ���غ ال�ادة ت�ارك  ال��ائ��  ���عالغ�� أن  .ال�ي ت�لل� ه�ه الف��ة

ال�� على اإلك�اه م ق�اء ال��ض�ع �عالج ه�ه ال��ألة م� خالل ف�ض��، فأل� و  04/141القان�ن رق�

ك�ا اح�ا� لل�الة ال�ي �غفل ف�ها القاضي  ،)أ( في نف� ال��� ال�� ق�ى �اإلدانة ت��ی� م�تهال��ني و 

  . 2)ب (، فأجاز  ت���ح ه�ا اإلج�اء ���ج� أم� على ع���ةت��ی� م�تهعلى اإلك�اه ال��ني و ال�� 

  ل��ني اخ��اص ق�اة ال��ض�ع ب���ی� م�ة اإلك�اه ا  - أ

ه� اخ��اص م��ل ، و ��ا الس���اع إج�اءات ت�ف��هج�هت��ی� م�ة اإلك�اه ال��ني ش��ا  �ع�    

م�ار�� و غ�امة  كأصل عام إلى ال�هة الق�ائ�ة ال�ي أص�رت ال��� �ال��ار�� ل�الح ال�ولة م�

ی�ع�� ، ح�� م�ن�ة ب�اء على �ل� م� له م�ل�ة ، أو ق�� ب�د ما یل�م رده أو تع���اتق�ائ�ة

ال�اصة ��ل م� ال�ع�� الع��م�ة وال�ع�� على ه�ه ال�هة �ع� إت�اع ج��ع إج�اءات إص�ار األح�ام 

ي آخ� فق�ة م�ة اإلك�اه تق�ر ق���ها ث� ت��د فو أن ت��� �ال��ار��  ال��� بهاال��ن�ة ال�اش�ة ع�ها و 

ه� ما ��س�ه ، و  ج جإق  367،599،600،602ال��اد  وه�ساس القان�ني ال�� ت���� إل�ه األال��ني و 

عي في ال�ع� ����ة ق�� ب�ق� ق�ار ال��ل� ال�� أدان ال��ح��  الغ�فة ال��ائ�ة لل����ة العل�ا،

  . 3ال��ار�� الق�ائ�ة دون ت��ی� م�ة اإلك�اه ال��نيوق�ى عل�ه �غ�امة و�ال�ع��� ال��ني و 

  ت��ی� م�ة اإلك�اه ال��ني م� ��ف رئ�� ال�هة الق�ائ�ة  - ب

في ذل� و  "،ال����أو ت��ی� م�ته ال��ني ق� ���ث أن �غفل الق�اء ع� ال�� على اإلك�اه         

أنه ال ��ل� اإلعفاء م�ه أو و  �ع� ال����عات أن القاضي غ�� مل�م �ال�� عل�ه في ح��ه، ق�يت

                                                   
م�رخة في  71، ج ر ع�د ج�اءات ال��ائ�ةال���� لقان�ن اإلال�ع�ل و  10/11/2004ال��رخ في  04/14القان�ن رق�  1

10/11/2004. 

عل�ها في ال�ادة  ت��د م�ة اإلك�اه ال��ني م� ق�ل ال�هة الق�ائ�ة ال����ص:" على أنه ق إ ج ج 602ن�� ال�ادة  2

م� على ع���ة ���ره رئ�� ال�هة الق�ائ�ة ال�ي أص�رت ال��� أو ال�ي �قع في دائ�ة أ� ق��اءاالأعاله، وع��  600

 ...".ال��اسات ال��ا�ة العامة، في ن�اق ال��ود اآلت�ة��ف�� ب�اء على �ل� ال����م له و اخ��اصها م�ان ال

 .260، ص2002ق ع�د خاص،  م ،29/09/1999ب�ار�خ  �ة العل�االغ�فة ال��ائ�ة لل���ع�  صادر ق�ار 3
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 أنه ��ع سل�ة ال��ف�� أن ت��ع له ال����م عل�ه دون أن ت���� في ذل� إلى ن�، و نقاص م�تهإ

فال إم�ان�ة ل��ف�� اإلك�اه ال��ني دون ح��  في ال����ع ال��ائ��  ماأ .1"القاضي عل�ه في ح��ه

�أن إغفال ائ� � في ال�ال����ة العل�ا ، ح�� أجاب� ال��� ق�ائي،غ�� أن إغفاله ال ی�ث� في ص�ة

على اإلك�اه ال��ني ال ی�ث� على ص�ة ال��� ال�ادر في ال�ادة ال��ائ�ة ، فإذا �ان ال���ع  ال�����

أوج� على ال�هة الق�ائ�ة ال��ائ�ة ت��ی� م�ة اإلك�اه ال��ني ع�� ال��� �عق��ة مال�ة أو ال��ار�� 

، ال��ام العامه�ا ال���ی� ل�� م� ، غ�� أن )ق إ ج ج 600ال�ادة ( 2الق�ائ�ة أو ال�د أو ال�ع���

، بل أجاز ��الن ال��� أو الق�ار ال��ائي  ول�ل� ل� ی�ت� على إغفال ذل� ال�اج� أو ال��لف ع�ه

ه� ال��ف ال��ني ف��ا ل� م� ال����م له �ال� ال��ف�� و ت�ارك ذل� ب����ح اإلج�اءات ب�اس�ة �

ا ه� �ل��تق� �ع��� الق�ائ�ة ال��ار ����ة العامة �ال���ة للغ�امات و أو ال ،ال�دال�ع���ات و ی�عل� �

، �رت ال��� أو الق�ار ال��ائيم����ا �ال��اسات ال��ا�ة العامة إما إلى رئ�� ال�هة الق�ائ�ة ال�ي أص

��� ت��ی� م�ة اإلك�اه ، و دائ�ة اخ��اصها م�ان ال��ف���ما إلى رئ�� ال�هة الق�ائ�ة ال�ي �قع في و 

ذل� �ع� إحالة ال�ل� ق�ل الف�ل ف�ه إلى م��ل و  "،3ة ال��ني في ه�ه ال�الة ���ج� أم� على ع���

ة الق�ائ�ة ، دون أن ت��ن له�ه االل��اسات ق�ة إل�ام�ة ل�ئ�� ال�ه�ة العامة، ال�� ی��� ال��اساتهال��ا

" الف�ل ال�هائي في ت��ی� م�ة اإلك�اه ال��نيال�� ی�ول له الق�ل و 
ق�ار ج�ی� ال  �ا�ة��وه� ال��� �ع�  ،4

�ق�م رئ�� ال�هة الق�ائ�ة �ال�� في ال�ل� ���ج� أم�  .5ال ت�ج�ة لل��� األول�ا ثان�ا و �ع��� ح�

هي م�ة ال ت�عل� �ال��ام العام ثة أ�ام م� تار�خ إی�اع ال�ل� و على ع���ة في ن����� داخل أجل ثال

���د ف�ه ���ن األم� م���ا و ، �ت� ع� ع�م م�اعاة ه�ه ال��ة ألن ال���ع ل� ی�� على ال��اء ال��

 ،6قا�ال لل��ف�� ب�اءا على ال���ة األصل�ة ���ن و  رئ�� ال�هة الق�ائ�ة ب�قة ���عة اإلج�اء ال��ل�ب،

                                                   
 .653-652، صاإلس���ر�ة ���� ال�امعي ال��ی�،، الم�س�عة ال��ف�� ال��ائي، ال��اب ال�ال�/ال�ب��ي م�ح� 1

 .248، ص1990 ،4، م ق ع�د 12/01/1988ل����ة العل�ا ب�ار�خ الغ�فة ال��ائ�ة لع�  ق�ار صادر 2

 .78، ص2007،�الق�اء العقابي، دار ال�ل�ون�ة، ال��ائ ال���قى في /ث مل��اح��� ب� ش�خ آ 3

ما یل�م رده في قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة، ��ق ال��ف�� ل����ل ال�ع���ات و  اإلك�اه ال��ني ����� م�/زه�ور ال�هلي 4

 .ال��جع ال�اب�
5 Adolphe Billequin et Chauveau Adolphe / Journal des avoués , Tome cinquante- sixième, 

Paris , 1839, p747 . 
 .ج ق إ م إ 312و  311، 310ال��اد  6
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ی�ما م� تار�خ ال�ف� أمام رئ��  15، ���ز اس���اف أم� ال�ف� خالل أجل في حالة رف� ال�ل�و 

   .ال��ل� الق�ائي 

فإذا �ان ال��� �ال��ار�� �اإلك�اه ال��ني، ق�ائ�ة ع� ال������لف ال��� �ال��ار�� الو          

، فإن إغفال 1الق�ائ�ة ه� م� اإلج�اءات ال��ه��ة ال�ي ی��ت� عل�ها ��الن ال��� ع�� ع�م ذ��ه لها

�ال�الي ال ی��ت� على ع�م م�اعاته ل�� �اإلج�اء ال��ه�� و  �600ادة ال��� �اإلك�اه ال��ني م�الفة لل

  .��2الن ال��� ال��ائي

 اص ت��ی� م�ة اإلك�اه ال��ني إلى�ال�غ� م� وض�ح ال�� القان�ني ال�� م�ح اخ���� و ل    

ال�� ���ل ، إال أن ال�ان� الع�لي و ال��ض�عرئ�� ال����ة في حالة إغفال ذل� م� ��ف قاضي  

 ت��حم�ل ه�ه ال�ضع�ة و  ،تع���ه الع�ی� م� ال��اوزات ئي،ال��اس في ت�ف�� ال��� الق�اال��ء ال�ه� و 

فإذا ح�ل� م�الفة "  ،ی�ل�� م���نها في م�الفة الع�ل اإلج�ائي للقاع�ة القان�ن�ة ،م��لة �ارزة ج�ا

��ا ه� وارد ان�ن�ة ��ا ه� م��د في القان�ن و ��� ن��ذج القاع�ة القالع�ل اإلج�ائي ال���� �الفعل و  ب��

" ، فإن الع�ل اإلج�ائي ���ن م�الفا ل���ذجهفي ع��� ال�ف��ض
زات تع�� في ه�ه ال��او  و�ن ،3

ال��ا�ة العامة في غال� األح�ان ت��ی� م�ة اإلك�اه ال��ني ب�ل رئ�� ت�لي أب�زها و ، الغال� ع�ل الق�اء

 602/01ال����ة رغ� أن ت��ی� م�ة اإلك�اه ال��ني ل�� م� اخ��اصها وفقا ل�ا جاء في ن� ال�ادة

ال�ال ه�ا ه� و " ، �ائ�ة ال�ي ال ت���ل ال�أج�لقالق�ارات ال، وح��ه� في ذل� ���ة األح�ام و ق إ ج ج

أنه ���ز ل�� له م�ل�ة أن ی�ق�م ��ل� ت��ی� م�ة اإلك�اه ال��ني ض� ال����م عل�ه أمام رئ�� ال�هة 

ق�م �ل�ه أمام و��ل ال��ه�ر�ة أو ال�ائ� ل� ع�� ال��� �ه، أما إذا أخ�أ و الق�ائ�ة في حال إغفال ذ

                                                   
��� أن �عای� ح�� م���ة ال��ا�ات ال�� �ف�ل في ال�ع�� " :على أنه ق إ ج ج ال�ع�ل وال���� 314ن�� ال�ادة  1

، : ... ف�ال ع� ذل� على ذ�� ما یلي ، ��ا ��� أن ����لإلج�اءات ال��ل�ة ال�ق�رة قان�ناالع��م�ة م�اعاة ج��ع ا

 ".ال��ار�� -12

 .153ال���قى في الق�اء العقابي، ال��جع ال�اب�، ص/ ح��� ب� ش�خ آث مل��ا   2

دار ال�امعة ال��ی�ة، اإلس���ر�ة، م��،  ات اإلج�ائ�ة في قان�ن ال��افعات،ع�م فعال�ة ال��اء/ن��ل إس�اع�ل ع�� 3

 .46، ص2006
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ل�� وأن ���� �ع�م اخ��اصه و أن ����ع أوال ع� ال��� �اإلك�اه ح���� خ�� العام، ف���ج� على ه�ا األ

  . 1"�إحال�ه إلى رئ�� ال����ة ثان�ا

وت��ی� م�ته �اإلك�اه الق�ائي األم� ف، الف�ن�ي ال����ع ����ع ال��ائ�� ع�في ذل� ���لف الو 

أن ی��� �اإلك�اه  ال ���ز لقاضي ال���ف ،2قاضي ت���� العق��اتأص�ل وح��� له� اخ��اص 

، ع� ق�اة ال��� ال�ادر�ف�� ذل� �أن األم� �اإلك�اه �أتي عق� ال��� و .الق�ائي أو ���د م�ته

أو ت��ی� ال�� على اإلك�اه ال��ني ���ل� ���ن ال���ع الف�ن�ي ق� ت��� ال�عارض في االخ��اص و 

  .ة له�ا الغ�ض����ل�ة مالن أنه �����ل أن �غفل قاضي العق��ات ت��ی� م�ة اإلك�اه أل��ا ، م�ته

���ع ت��ی� م�ة اإلك�اه ال��ني في ال����ع ال��ائ�� وفقا له�ه ال���قة االس���ائ�ة إلى ج�لة و 

  :هيت��ی� م�ة اإلك�اه ال��ني و  ش�و�، یل��م القاضي �ال�أك� م�ها ق�ل ال�� في

  .م�ة اإلك�اه ال��نيل���ی� ال�ائ�  ق��� �ل� م� ��فت - 

�ائ� �ل�ه �ال��� ال��ف��� ال�� ل� ی�� على اإلك�اه ال��ني أو ن� عل�ه دون ت��ی� أن ی�ف� ال - 

وال�ادرة في  ال�ق�ي ف�ه، ال�يءال�ائ�ة لق�ة الق�ارات ال��ائ�ة ���ل ال��� ال��ف��� األح�ام و و م�ته، 

ات غ�امال�ي ق�� ب�فع الو  ،��ا ال���قلة ع�هاال�ع�� الع��م�ة وال�ع�� ال��ن�ة ال��ع�ة لها و 

و���ج ع� ، ال�ع���ات ال��ن�ة ت�� �ائلة ت�ف��ها ����� اإلك�اه ال��نيال�د و ال��ار�� الق�ائ�ة و و 

� ه�ه ال���ات م��� اتفاق ال�سا�ة ال�� تق�م �ه ال��ا�ة العامة على ال�غ� م� أن ال���ع ال��ائ� 

ق إ ج ج  09م��ر �37ادةم� خالل ال إذ �عاق� ال���ع ال��ائ�� ،�ع��� ه�ا ال���� س��ا ت�ف���ا

                                                   
اإلك�اه ال��ني ����� م� ��ق ال��ف�� ل����ل ال�ع���ات وما یل�م رده في قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة، /زه�ور ال�هلي 1

 .ال��جع ال�اب�
2Article749 c.p.p.f : «le juge de l’application des peines peut ordonner dans les conditions 

prévues par le présent titre, une contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont 

la durée fixée par ce magistrat ».  
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م� شه��� �ال��� ال�سا�ة �ل م� ت�لف ع��ا ع� ت�ف�� اتفاق ق ع ج 144وذل� �اإلحالة إلى ال�ادة 

  .1دج500.000دج إلى1000إلى س���� و�غ�امة م�

، ی�ع�� على رئ�� ال�هة الق�ائ�ة ال����ر أن ���ر أم�ا على فإذا ت�اف�ت ه�ه ال��و�

�ذا حاز و  ال ���ز له أن ی�ف� ه�ا ال�ل�،و . اه ال��ني ل�الح ال����م لهع���ة ���د ف�ه م�ة اإلك� 

�ه �ال�ق� ع� فلل�ال��� أو الق�ار ق�ة ال��ئ ال�ق�ي ف�ه دون ت��ی� م�ة اإلك�اه ال��ني ف���ن  قا�ال 

���ن نق� ال����ة العل�ا في ه�ه ال�الة ، و 2ق إ ج ج495ذل� ��قا ل�� ال�ادةأمام ال����ة العل�ا و 

�حالة ال�ع�� إلى نف� ال�هة الق�ائ�ة ال�ي أص�رت ال��� ، و ��ی�ها فق� أ� ف��ا ل� ی�� تنق�ا ج�ئ�

  . 3أو الق�ار ل���ی� م�ة اإلك�اه ال��ني

  ال�� األق�ى لإلك�اه ال��ني  - 2  

  :م�ة اإلك�اه ال��ني �ال��ود ال�ال�ةج ج  إق  602ح�دت ال�ادة 

                                                   
و�غ�امة م� ) 2(س����إلى )2(�عاق� �ال��� م� شه���:" على أنهق ع ج ال�ع�ل وال���� 144/01ن�� ال�ادة  1

ا��ا ع��م�ا أو قائ�ا دج أو �إح�� هات�� العق����� فق� �ل م� أهان قاض�ا أو م��فا أو ض 500.000دج إلى 1000

أو أح� رجال الق�ة الع��م�ة �الق�ل أو اإلشارة أو ال�ه�ی� أو �إرسال أو ت�ل�� أ� شيء إل�ه� أو �ال��ا�ة أو ال�س� غ�� 

 ". العل���� أث�اء تأد�ة و�ائفه� أو ���اس�ة تأدی�ها وذل� �ق�� ال��اس ���فه� أو �اع��اره� أو �االح��ام ال�اج� ل�ل��ه�

  :����� ال�ق� أمام ال����ة العل�ا���ز ال�ع� ": ق إ ج ج ال�ع�ل وال���� على أنه 495ن�� ال�ادة  2    

في ق�ارات غ�فة االتهام الفاصلة في ال��ض�ع أو الفاصلة في االخ��اص أو ال�ي ت���� مق���ات نهائ�ة ل�� في  –

  .اس��اعة القاضي أن �ع�لها

الق�ائ�ة الفاصلة في ال��ض�ع في آخ� درجة في م�اد ال��ا�ات وال��ح أو في أح�ام ال��اك� وق�ارات ال��ال�  -

  .ال�ق�ي ف�ها �ق�ار م��قل في االخ��اص،أو ال�ي ت�هي ال��� في ال�ع�� الع��م�ة

في ق�ارات ال��ال� الق�ائ�ة الفاصلة في ال��ض�ع في آخ� درجة في م�اد ال��لفات القاض�ة �عق��ة ال��� ��ا ف�ها  –

  . ة ب�قف ال��ف��ال����ل

خ� درجة في م�اد ال��الفات القاض�ة آح�ام ال��اك� وق�ارات ال��ال� الق�ائ�ة الفاصلة في ال��ض�ع في أفي  -

 ."�عق��ة ال��� ��ا ف�ها ال����لة ب�قف ال��ف��

ن��ل /جعال�� ، 189506، ملف رق� 29/09/1999العل�ا ال�ادر ب�ار�خ ل����ة صادر ع� الغ�فة ال��ائ�ة لق�ار  3

 .576-574، ص�ة العل�ا في اإلج�اءات ال��ائ�ة، ال��جع ال�اب�ق�اء ال���/ صق�
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  م�ة اإلك�اه ال��ني ال�قابلة لها  األخ��  ق��ة الغ�امة أو األح�ام ال�ال�ة

  م� ی�م�� إلى ع��ة أ�ام  د ج 5000ال ت��اوز 

  م� ع��ة أ�ام إلى ع���� ی�ما  .د ج 10.000د ج إلى  5000م� 

  م� ع���� إلى س��� ی�ما  د ج 15.000د ج إلى  10.000م� 

  م� شه��� إلى أر�عة أشه�  د ج 20.000د ج إلى 15.000م� 

  م� أر�عة أشه� إلى ث�ان�ة أشه�  د ج100.000د ج إلى  20.000م� 

  م� ث�ان�ة أشه� إلى س�ة واح�ة  د ج 500.000د ج إلى  100.000م� 

  م� س�ة واح�ة إلى س����  د ج 3.000.000د ج إلى  500.000م�

  م� س���� إلى خ�� س��ات  ج 3.000.000إذا زاد على 

  ه ال��ني شه���ال ت��اوز م�ة اإلك�ا   .في ق�ا�ا ال��الفات

  

أنه إال  ،ال��ح وال��الفات�أخ� على ال���ع ال��ائ�� أنه و�ن �ان ق� ف�ق ب�� ال��ا�ات و ل�� 

ت��ی� ال��ة األخ�� ��فة عامة دون تق���ها و  ح�د م�ة اإلك�اه ال��ني ��ق�ار الغ�امة أو األح�ام ال�ال�ة

في ال ���� و  .ال�ي ت��ل م�ال اإلك�اه ال��ني ال�ق�رة ح�� ق��ة ال��الغ ال����قة ل�ل ن�ع م� ال��الغ

م�ال ت����  ��ض �ال�ا أن ال���ع الف�ن�ي ح��قان�ن اإلج�اءات الف�ن�ي أن ن�ادف م�ل ه�ا الغ

في ال��ار�� الق�ائ�ة و  و��ل ال��ادرةال�����ة الغ�امات ال��ائ�ة وال�����ة و  اإلك�اه الق�ائي في

  .ل�ل م�الإلى الق��ة ال�هائ�ة  ق�ائي�ی� م�ة اإلك�اه ال�ال�الي ی���ف ت�و  ال��ال الع���� 

 قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ةتع�یل �ع�  و�لغ،ت�ع�� ال����� ال أق�ى م�ة لإلك�اه ال��ني �ان�ك�ا 

في ذل� دل�ل على أن ال���ع ال��ائ�� س��ات مه�ا بلغ� ق��ة الغ�امة، و خ��ة 2004 س�ة ال��ائ�� 
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ة ت��ی� العق��ات ال�ال�ة ال�� �ات ی�أث� �ال�����ات االق��اد����� الغ�امة و � االع��ار م��أ تأخ� �ع�

أق�ى ت��قف ، أدنى و �ی�إلك�اه ال��ني ب�� حم�ة اال��ائ�� ال���ع ��� ف ،تغ�� ق��ة ال�ق�وال�ال�ة و 

قاضي ، فإن ذل� �ع�ى أن للق�ىاألدنى و األ ها�م بها وال���دة هي األخ�� ���على ق��ة ال��الغ ال���

���� �� أن ���د م�ة اإلك�اه ال��ني و ��، و �ن�ةسل�ة تق�ی� ه�ه ال��ة على أن ال ی��اوز ال��ود القان

اإلك�اه ت��د م�ة " ع�ارةاس�ع�ال �م�ة اإلك�اه ال��ني الق�اة ت��ی� غ�� أن ما ���ث ه�  ،1بها ح�ف�ا

خالفا ل�ا فعله  . ��قة�ها ح�ف�ا و ض��ها وت��ی ب�ال م� "���ها القان�ني " أو" ال��ني ���ها األق�ى

ه�ه ��ف�� ال�� األق�ى لوذل� باإلك�اه الق�ائي تل��ف األح�ام ال�اصة ���ة ال���ع الف�ن�ي إذ ت� 

إلى تع�یل م�ة اإلك�اه  ال���ع الف�ن�يع�� و . في القان�ن ال��ی� ثالثة أشه� إلى، أر�عة أشه� م���ة ال

 750ال�ادة � ف��د، � إلى ما ی��اس� مع ق��ة الغ�امةال��سالف  2004/204القان�ن رق�الق�ائي �

c.p.p.f لقاضي ت����  م�حو ،�الثة أشه�ب ���ها األق�ى فق� دون األدنىائي م�ة اإلك�اه الق�

األق�ى وفي مقابل ذل� ض�� ال�� األدنى و  ،ةالقان�ن� في ال��ودالعق��ات ح��ة تق�ی� ه�ه ال��ة 

       : 2أورو على ال��� ال�الي 2000ال�ي ال ��� أن تقل ع� م�ة اإلك�اه و  ي ت���د على إث�هاللغ�امة ال�

 la     durée de la contrainte judiciaire Le montant de l’amende 

Impossible Moins de 2000 Euros  

Vingt jours au moins égale à 2 000 Euros sans excéder 4 

000 Euros 

Un mois supérieure à 4 000 Euros sans excéder  

 8 000 Euros 

Deux mois supérieure à 8 000 Euros sans excéder  

 15 000 Euros 

Trois mois  supérieure à 15 000 Euros 

Un an supérieure à 100000 Euros en matière de 

trafic de stupéfiant et infractions douanières 

connexes  

                                                   
، ����� م� ��ق ال��ف�� ل����ل ال�ع���ات وما یل�م رده في قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ةاإلك�اه ال��ني /زه�ور ال�هلي 1

 .ال��جع ال�اب�
2  Article 706/31 c.p.p.f. 
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خ�� م�ة ال��� االح��ا�ي م� م�لغ الغ�امة واإلك�اه ت��ی� م�ة اإلك�اه ال��ني م�ألة  و��ادف    

القان�ني ال��ائ�� رغ� ت�ای�  ال ت�ال ه�ه ال��ألة م�ل اس�فهام ل� ی�ع�ض لها ال��ام ، ح��ال��ني

على  ،ال��نيم� ال��ة ال�ق�رة لإلك�اه الق�ائ�ة ���ورة خ�� م�ة ال��� االح��ا�ي �ة و ال��اداة الفقه

خ�� م�ة اإلك�اه الق�ائي م�  على أنه ال ���زاس�ق� و  ح�� م�قفهال�� ال���ع الف�ن�ي ع�� 

أن ت�ف�� هات�� العق����� ال �ع�ي ت�ف�� اإلك�اه ، و العق��ات ال�ال�ة لل���ة أو م� م�ة ال��� االح��ا�ي

  . 1الق�ائي

ا مع�ال للعق��ة ال�ي ح��ا�ي �ع��� ت�ف��ال��� اال"�ع� �أنالی�� واخ�لف الفقه في ذل� إذ     

��ل م�لها ع�� ع�م دفعها، ف��� إذن إع�اء ت�ف�� للغ�امة و  أن اإلك�اه ال��ني ه� �������� بها و 

  . 2" ال��� االح��ا�ي ح�� اإلك�اه ال��ني

، و�ان ال��� االح��ا�ي ى جاز ت��ل الغ�امة إلى ح�� ����م�:"ك�ا ی�� ال�ع� اآلخ� �أنه    

ف�� ال���عي أن �ق�ر ال���ع م��أ خ�� ال��� االح��ا�ي م�  ���� م� العق��ات ال�ق��ة لل���ة

  .3"الغ�امة

م�اواة ال��� االح��ا�ي �اإلك�اه ال��ني في "ی��ه رأ� آخ� إلى أن وعلى ال�ق�� م� ذل�،     

ال�اني ه على ال��ق��، و ل��ه� أو تأث�� ، فاألول وس�لة ل��ع ه�وب اه�ا ال��ال ت�افي ���عة �ل م�ه�ا

��� االح��ا�ي م� م�لغ الغ�امة أن األسل� ه� اس���ال م�ة ال، و اء��ل ال����م عل�ه على ال�فوس�لة ل

ل� ت�اوز ال�� األق�ى مه�ا بلغ� م�ة ال��� االح��ا�ي و ال��ف�� �اإلك�اه ال��ني ع� �اقي ه�ا ال��لغ و 

  .4"ل��ة اإلك�اه 

  

                                                   
1 Bulletin officiel du ministère de la justice n° 97 ,01/01–31/03/ 2005,o p cit ,p10. 

 .739، ص ال��س�عة ال��ائ�ة، ال��جع ال�اب�/ ع�� ال�ال� ج��� 2

عي على قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة، ال��اب ال�ال�، ال��اب ال�ا�ع، م��أة ال�عل�� ال��ض� / ع�� ال���� ال��ار�ي 3

 .606، ص���2003ر�ة، م��، ، اإلسال�عارف

 .52، صنف�ه، ال��جع ال��ف�� ال��ائي /ع�� ال���� ال��ار�ي 4
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  �ال�فاء ت���ه ال����م عل�ه:  ل�ااث

اإلعالم ال�ه�ی�� ال�� ی�جهه ال�ائ� إلى ال��ی� ال����ع ع� س�اد م�لغ ال�ی�   "�ق�� �ال����ه 

ه� ب�ل� �ع�� ع� م�حلة ان�قال�ة م� ال�غ� ال��ي إلى و  ل����ة وضع��ه ال�ال�ة ت�اه م� له ال��،

���ع إما ف���ب� األم� و  ل���قه، ���عال��ی� �أنه أمام األم� ال�اقع و م�حلة ال�ه�ی� اإلذعاني ، ف�ق��ع 

أما . �ازل م�هت���ل ال�ي إلج�اء ت���ة ود�ة مع ال�ائ� و إلى ت�ب�� ال��لغ ال�الي ال��ی� �ه ، أو ال�ع

إذ  ، ف���ل في حق�قة األم� أولى ال��انات ال�ق�ق�ة ال��ف�لة لل��ی� ال��ل�ب إك�اهه،الغا�ة م� اإلن�ار

  ".1ال��رع ��هل خ��رة ال��قفو  اجأة،ب�ج�د اإلن�ار ی��في ع��� ال�ف

ل� ، إذ ة قان�نا ب��ج�ه ال����ه �ال�فاءل���ع ال��ائ�� ع�م ت��ی�ه ال�هة ال����ل�� ی�خ� على ا

اك�فى م� خالل ال�ادة و ال��ا�ة العامة في إ�ار اخ��اصها ب��ف�� اإلك�اه ال��ني و  ��ف��ال�ال� ���� ب�� 

ك�ا  ،"��ل �غ�� ج�و� ل��ة ت��� على ع��ة أ�ام�ال�فاء و جه أن ی� �ال�� على  ق إ ج ج  604/04

ذل� م�� ص�ور قان�ن اإلج�اءات �ل على و  ،ت�ج�هه وال ح�ى ن��ذجا خاصا ب�ل�ل� ی��� ��ف�ة 

، وال ش� في أن ذل� ال زال ���ح ت�ار�ا في األح�ام، وفي ه�ا ه� ���لف ع� 1966ال��ائ�ة س�ة 

�ال� ال��ف�� ال��لف ب��ج�ه ال����ه إلى ال����م عل�ه ب�قة وه�  ال���ع الف�ن�ي ال�� ح�د ال���

أو ال��ل�ة  3و����ل في م�الح ال����ة الع��م�ة 2ال�� اص�لح عل�ه ال���ع الف�ن�ي �ال��ف ال��ا�ع

��� ��ع�فة م��� ق�ائي، غ�� أن ال�اقع أث�� دأب و ال��لفة �إدارة األم�ال ال����زة وال��ادرة، 

  . 4مة على ت�ج�ه ال����ه �ال�فاء ع� ���� رسالة م�صى عل�ها ال����ة العا

ال ت�ج� أ� اس��ارة أو �� ش�ال خاصا �ال����ه �ال�فاء و ل� ���د ال���ع ال��ائ ،إضافة إلى ذل�        

خاصة إذا ل� ���� �اف�ها في ال����ه �ال�فاء ش��� ب�انات مع��ة �ف��ض تاأنه  غ�� ،ن��ذج مع� ل�ل�

ال�فاء ���ل ثغ�ة أن�ه �أن ع�م ت��ی� ال���ع ال��ائ�� ال�هة ال���ل لها ت�ج�ه ال����ه �، و ���ت�ل�غ ال

 أن ه�اك م� �ف�� ال�ادة �أن ال����ه �ال�فاء إج�اء م���ل لل��ا�ة العامة ��ف�هاقان�ن�ة خاصة و 

                                                   
 .135الق�ائي ل����ة اإلك�اه ال��ني، ال��جع ال�اب�، صال�ل�ل الع�لي و / ی�سف ب��اص�  1

Article 754 c.p.p.f. 2  
3 Décret n°64/1333 du 22/12/1964, op cit .  
4 Extrait du rapport d'information n°2378 présenté par Jean-Luc Warsmann sur la  mise en 

application de la loi n°2004/204 du 09/03/ 2004, p07. 
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ال� �اإلك�اه ال��ني ، ب���ا ی�� ف��� آخ� �أن ال����ه �قع على عات� ال��ال����لة ع� ت�ف�� األح�ام

ال ی�ال م�� الع�ی� م� االن�قادات ال�ي ت�اد� فه�ا ال�عارض �ل و . م� ال��ف�� ��ف�ه ال���ف�� األول

���ورة إعادة ص�اغة ه�ه ال�ادة في أق�ب تع�یل لقان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة إلى ما ���د ص�احة ال�هة 

م�ا س��د� ح��ا إلى الق�اء  فعل ال���ع الف�ن�ي ت�اما م�ل�ا ،�ال�فاء ���م عل�هال��هلة ب����ه ال�

مع ت��ی� ال�هة ال�ي ی�ع��  ق إ ج ج  604على ه�ا الغ��ض وذل� ���اغة الفق�ة األولى م� ال�ادة 

����ه ، فإذا �ان ال���ع ال��ائ�� ی��ل ه�ا اإلج�اء إلى �ال� ال��ف�� ت��ر ال�ادة �ال�الي ت�ج�ه العل�ها 

��ل �غ�� ج�و� ل��ة ت��� �ال� ال��ف�� �اإلك�اه ال��ني و  ه ت���ه �ال�فاء م� ��فأن ی�جه إل� - :" ...

، فأولى ت���� ال�ادة على ال��غة ����ه م� صالح�ات ال��ا�ة العامةأما إذا �ان ه�ا ال ،"على ع��ة أ�ام

ة ت��� على ��ل �غ�� ج�و� ل���ال�فاء م� ��ف و��ل ال��ه�ر�ة و أن ی�جه إل�ه ت���ه  -:"...ال�ال�ة 

 ".  ع��ة أ�ام

، ���� الع�ل على ت�لي ��ج�ه ال����هب ال����ةل�هة � قان�ني ص��ح ���د اوفي غ�اب ن

ف�ع� تلق�ه �ل�ات  ."إن�ار �االس��ا�ة وال�فع "���ى لل����هال��ا�ة العامة ه�ه ال�ه�ة مع إع�اد ن��ذج 

���� ف�ه إلى م�فقا ������ج ع� ال���  ر��ج�ه اإلن�ا��ه�ر�ة بت�ف�� اإلك�اه ال��ني �ق�م و��ل ال

  : ال��انات ال�ال�ة 

  .ال�هة الق�ائ�ة ال�ا�ع لها و��ل ال��ه�ر�ة - 

  .تار�خ ت�ج�ه ال����ه - 

  .ما �ع�ها م� قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة و  597ني ال�ع��� وه� ن� ال�ادة األساس القان�  - 

  . أس�اء ال���م وع�او��ه�ذ��  - 

  . ن� م���ق ال��� - 

، وأنه في حالة ع�م ت��ی�ه ل� ال���ف�� ال��لغ ال��ال� �ه �ن�اره �أن ���د لل�ات�ل�غ ال�ع�ي و  - 

  .       ام�ته قان�ن ال���دةاألم�ال ال��ل��ة ت��� عل�ه إج�اءات اإلك�اه ال��ني 

 �امع��ة أال����م عل�ه ألك�� م�  ال��ا�ة العامة ���ورة إمهالال���ع ال��ائ�� أل�م ق� و   

، أو ت�د� إلى ح��ه تفاد� اإلك�اه ال��نيذم�ه و م� ���ه تف�صة أخ��  ل����م عل�هام�ح  به�ف

ل���ع الف�ن�ي خالفا ل ،ل� ���د ال�� األق�ى له�ا األجلال��ائ�� غ�� أن ال���ع  .ال�فعالم��اعه ع� 
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�ل ت���� اإلك�اه أ� أن أجال ال �قل ع� خ��ة أ�ام وال ی��اوز س�ة قال����م عل�ه ال�� اش��� إمهال 

ع�م ض�� ال���ع و  .1يإج�اءات ف�ن� 754/03ع�ال �ال�ادة ��ة صالح�ة ال����ه �ال�فع ت��د �

إلى ال�� األق�ى له�ا األجل أف�ز تفاوتا �ارزا ب�� ال�هات الق�ائ�ة فق� ��ل ه�ا األجل ال��ائ�� 

الع�الة والقان�ن ����عي ت�خل ال���ع  ، وه�ا خ�ق ل���أ ال��اواة أمامشه� أو شه��� وق� �قل ع� ذل�

  . ل�فعلأجل أق�ى ال��ائ�� للق�اء عل�ه وذل� ب���ی� 

  ���� اس��فاذ ��ق ال��ف�� ال :را�عا

إذا ل� ����ل ال����م عل�ه �اإلك�اه ال��ني إلى ال��ل�ف �ال�فاء فإن الق�اء ال ی��انى في الل��ء 

 ��� ال�� خ�ه ال���ع ال��ائ�� ب�اب �امل في قان�ن أح� أه� ص�ر ال��ف�� ال��ال��� الق�ائي إلى 

ه� ال�اب ال�ا�ع ال�اص �ال��ف�� ال���� لل���ات ال��ف���ة، إذ ح�دت ال�ادة اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة و 

ل�ي اس��ف�ت ��ق ال�ع� م� ب��ها أح�ام ال��اك� ال�ي ���ز ت�ف��ها ت�ف��ا ج���ا و م�ه األح�ام ا 600

لعل�ا ال�����ة ال��اما ال����ة اال��ال� الق�ائ�ة و  ق�ارات�ام ال����لة �ال�فاذ ال�ع�ل و حاألالعاد�ة و 

ب�اء على رقاب�ه ل�ل�ة العامة ت�� إش�اف الق�اء و ال��ف�� ال�� ت���ه ا "ال��ف�� ال���� ه�و  .�2ال��ف��

 ،� م� ال��ی�ء حقه ال�اب� في ال���ل� دائ� ب��ه س�� ق�ائي م���ف ل��و� خاصة �ق�� اس��فا

، ث� ث� العقار�ة في حالة ال��� عل�هاوذل� ع� ���� م�ع ال��ی� م� ال���ف في أم�اله ال��ق�لة 

، ���ز ی�ما م� تار�خ ت�ل�فه �ال�فاء 15فإذا ل� �ق� ال��ی� �ال�فاء �ع� انق�اء . 3"ب�عها رغ�ا ع�ه

لى ج��ع ال��ق�الت أو األسه� أو لل���ف�� م� ال��� ال��ف��� االس�عانة �الق�ة الع��م�ة لل��� ع

ات ال��انت��ع إج�اءات ت�ل�غ أم� ال��� و  ح�� األر�اح وال���ات أو ال���ات ال�ال�ة لل��ی�، ث�

                                                   
1Article 754/03c.p.p.f: « Au vu de l'exploit de signification du commandement, si ce dernier 

date de moins d'un an... ».  

ق إ م إ �األثاث  636ج� ال�ادة ذل� ��� م�ال ال��ف�� ل�واع إن�ان�ة، و  ع ال��ائ�� م�ه�اك أم�ال اس���اها ال���  2

ده ال�ی� �ع���ن معه وال�ال�� ال�ي ی�ت�ونها ألوال� ال���ع�ل ی�م�ا لل����ز عل�ه و الف�اش ال��ور وأدوات ال��ف�ة و 

����ز ال��اد الغ�ائ�ة الالزمة ل�ع��ة الر�ة و زمة ل��ا�عة ال�راسة أو ال�ه�ة وأدوات الع�ل ال����ة وال��و ال��� الالو 

م� ال���انات هل�ة، و ناق�ي األات ال���ل�ة ال��ور�ة �ال�الجة وال����ة ول�ازم الق�� و األدو عل�ه ولعائل�ه ل��ة شه� و 

 ."األل�فة �ق�ة أو ناقة أو س� نعاج أو ع�� ع��ات 

 .12، ص ال��ق�ل والعقار، ال��جع ال�اب�أص�ل ال��ف�� وال��� ال��ف��� على /ال�زاق ب�ض�اف ع�� 3
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ال��و� ال�اصة ���اسة األم�ال ال����زة على أن ی�� ب�عها خالل و  ال��علقة ����� ال��� وال��د 

ه ال ب� م� ال�ف�قة غ�� أن، ��1 إلى ال����ز عل�ه أشه� اب��اء م� تار�خ ال��ل�غ ال�س�ي لل� 6أجل 

م� ب�� وسائل اإلدارة ه�ا األخ�� �ع� ح�� ، "ال��� اإلدار� في مادة ال��ائ�ب�� ال��� الق�ائي و 

ة ال��ائ� ل�ضع وه� م���ع اإلج�اءات ال�ي تق�م بها إدار  ال��ائ�ة ال�ي ت���ها م� اس��فاء حق�قها،

ع��� إج�اءات ال��� تو  .ج� ق�ار ���ر ع� ال��ی� ال�الئي لل��ائ���عه ��� ال�ال ت�� ی�ها و 

وضعه ال���ع ل��هل على إدارة ال��ائ� ت���ل دی�نها م�  ال��ع ال���� ن�اما خاصا،اإلدار� و 

���ل م���قات ال����ة س�عة في تو�ع��� ه�ا ال��ام أك�� اخ��ارا و  أم�ال ال��لف �ال����ة،

  2."���عة و��ف�هام� م��ل� م�ل�ة إدارة ال��ائ� و  دار� ���ر ال��� اإلو  الع��م�ة،

اإلك�اه  ت�ف��ق�ل  عاد�ة� الإل�ام�ة إت�اع ��ق ال��ف�ل� ی�� على ع ال��ائ�� �� �ال غ�� أن

ق  599و 597/02ت��ال�ادال�� و�فه ال���ع ال��ائ�� م� خالل  "���غ" م��لح ی���فإذ ، ال��ني

ل�� ة و إت�اع ��ق ال��ف�� القان�ن� إم�ان�ة��ن ال���ع ق� أق� و��ل� � ،���4ز"إلى مع�ى 3 إ ج ج

ال�اب في ل� ��� إلى ��ق ال��ف�� غ�� أن ه�ا األخ�� ال���ع الف�ن�ي  وه� ذات م�قف ،وج��ها

، في ح�� 5واك�فى �ال�أك�� على أن ت�ف�� اإلك�اه ال ی��� ذمة ال����م عل�ه ق�ائيال��عل� �اإلك�اه ال

                                                   
 .جق إ م إ   707إلى 687ال��اد م�  1

،ص 2011،��ي في ض�ء اج�هادات م�ل� ال�ولة، دار ه�مة، ال��ائ�م�ازعات ال����ل ال��  /ف��ل ��سة 2

32،35. 

و��د ما یل�م رده ���ز ت�ف�� األح�ام ال�ادرة �اإلدانة " :على أنهال�ع�ل وال���� ق إ ج ج  599ن�� ال�ادة 3

وال�ع���ات ال��ن�ة وال��ار�� ����� اإلك�اه ال��ني وذل� �ق�ع ال��� ع� ال��ا�عات على األم�ال ح���ا ه� 

  .597م���ص عل�ه في ال�ادة 

 و���ق� ت�ف�� ه�ا اإلك�اه ال��ني ���� ال����م عل�ه ال��ی� وال ��ق� اإلك�اه ال��ني ��ال م� األح�ال االل��ام ال��   

  ".���ز أن ت��� ��أنه م�ا�عات الحقة ���ق ال��ف�� العاد�ة 

و�ع��� م����ج ال��� �العق��ة س��ا ���غ ��ق��اه م�ا�عة " :على أنه م� القان�ن نف�ه 597/02ن�� ال�ادة 4   

�اإلدانة حائ�ا ���ن األداء واج�ا ����د ص��ورة ال��� القان�ن�ة م� مال ال����م عل�ه و اس��الص األداء ��افة ال��ق 

 ."لق�ة ال��ئ ال�ق�ي �ه 
5  Article 761/01  c.p.p.f : « Le condamné qui a subi une contrainte judiciaire n'est pas libéré 

du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée ». 
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سالف ال���، إذ ن�� ال�ادة ال�ام�ة م�ه   64/1333ص��ح  ی���ل في ال��س�م رق�ب��  أشار إل�ها

� ه�ه ال��ا�عات إما ت�فو  على أن ی�ا�ع ال��ی� ال�� ل� ���د العق��ات ال�ال�ة ال��لف �أدائها رغ� إن�اره،

  . 1، أو على األش�اص إذا �ان القان�ن �ق�ر ت���� اإلك�اه الق�ائيعلى األم�ال

ح�� ت���� أغل� ال��اك� لق��ل �ل�  قات الق�ائ�ة ت�ه� إلى ع�� ذل�،ل����غ�� أن ا

م��� ام��اع أو م��� ع�م  وج�د ما  وج��ا ملف ال��ف�� ال�ق�م أمام ال��ا�ة العامةی���� ال��ف�� أن 

م�  �أك�ت ما ل�اإلك�اه ال��ني  ت�ف��ع�  ال��ا�ة العامة����ع ف ،���� أو م��� ع�م �فا�ة ال����زات 

ی�ع�� ق��رها ان�ن�ة و ال���ص الق ف�غ�ر. أو ع�م �فای�ها ��ق ال��ف�� القان�ن�ة األخ��  ع�م ج�و� 

ألح�ام الق�ائ�ة م� دع�� ���ن في غال� األح�ان ال��� ال��اش� في ت�ب�ب اف ،على الع�ل الق�ائي

إلك�اه ال��ني ل��ان الل��ء م�اش�ة ل غال�ا تف�ل إدارة ال��ائ� ح�� ،هات الق�ائ�ة��� ال�و  خ�� أل

ت�ف�� األح�ام ال�ال�ة ال��سلة إل�ها م� ��ف الق�اء وذل� به�ف ت�اوز العق�ات ال�ي تع��ضها في 

 ل��ل�غتع�ر او  ت���ل الغ�امات ال�ات�ة ع� ���ة األح�ام القاض�ة �الغ�امة خاصة في م�اد ال��الفات

  .ت��� تقادم ه�ه األح�ام ال�ال�ة و ح�ام ال��ائ�ة في آجال معق�لة ت�ف�� األ م� ها���م�ا س�

ه�ه ثغ�ة قان�ن�ة ل� ی��ار�ها ال���ع ال��ائ�� في أ� تع�یل ��أ على ، تع� ذل�تأس��ا على و 

ل� �عال�ها أ� اج�هاد ق�ائي �ال�غ� م� األه��ة الق��� ال�ي ���لها ه�ا ئ�ة، و قان�ن اإلج�اءات ال��ا

ن ال��اغة ال�ي ح�رت بها ع�� أول ص�ور لقان� إذ ی��� أن ه�ه ال�ادة �ل� على نف�  ،ال���

، أدع� ال���ع ال��ائ�� إلى األخ� �ع�� االع��ار �ع�ارة م�ج�ةو  .1966اإلج�اءات ال��ائ�ة العام 

ذل� س�ع�� ���  أس�ق��ها في ال��ف�� ق�ل اإلك�اه ال��ني ألنة الق��� ل��ق ال��ف�� العاد�ة و �األه��

، اإلع�ارف ع� وضع��ه ال�ال�ة ب�� ال��� و ال��و  ���اعاة ��امة ال�اره على م� �صس�احة القان�ن و 

حل إلك�اه ال��ني ���قة اس���ائ�ة و س��ه� فعل�ا م��ل ال���ع ال��ائ�� إلى اع��ار اخاصة وأن ذل� 

 :أن إدراج ه�ا ال��� س�ف�ي �ال��صل إلى ال��ائج ال�ال�ةو ، أخ�� 

                                                   
1 Article 05 du Décret n°64/1333 op cit : «Le débiteur qui n'a pas acquitté  dès la réception 

de l'avertissement les condamnations pécuniaires dont il est redevable peut être poursuivi. 

    Les poursuites sont exercées, soit sur les biens, soit sur la personne, lorsque la loi a prévu 

l'application de la contrainte judiciaire » .    
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،ال ���� اإلك�اه ال��ني إج�اءا اس���ائ�اة س��عل م� أن اش��ا� إت�اع ��ق ال��ف�� ال���� ص�اح  - 1

ذل� ���� ع�م وج�د ما ، و ����ل الالل��ء إل�ه إال إذا أث��� ��ق ال��ف�� ع�م ج�واها في 

ی���� ال�ائ� م� ال���ل على حقه �ال��ق ل�  إذأو الم��اع ال��ال� �ال��اد ع� ال�فاء  ،����

في ذل� دل�ل واضح على أن و  اإلدار�ة،ج�اءات ال��ن�ة و ها في قان�ن اإلال����ة ال����ص عل�

 .ال���ع ال��ائ�� م���م لل��ل�ل ال��ر��ي ال���� في ت���� ق�اع� ال��ف��

جعله ش��ا إل�ام�ا ���� م�اش�ة اإلك�اه ع�زه ال���ع �ال�� عل�ه ص�احة و  أن ه�ا ال��� إذا - 2

ن ذل� فإ �و� ��ق ال��ف�� القان�ن�ة،�م جال��ني، بل إن ص�ة ت���� ه�ا األخ�� تع��� على ع

إذ ��عل م�ه وس�لة م��لة  ،الل��نة على ن�ام اإلك�اه ال��نيس��في  ن�عا م� ال���ص�ة و 

 .ه�ا ه� ال��ل�بو  ،ل�� ����هال�ال�ة لل��ی� و  �مةم�اش�ة �ال

  تق��� �ل� ال��ف�� أو �ل� ال��� : ا�ماخ

��ل� ت�ف��  ی�ق�م ال�ائ� ،ي اآلجال ال���دة قان�نا ت�لف ال��ی� ع� دفع ال��الغ ال����قة ف إذا

�ل أمام و��ل ال��ه�ر�ة ال�ا�ع لل�هة الق�ائ�ة م" �ل� ال���  " اإلك�اه ال��ني ال�� ���لح عل�ه

ح�� ال�هة ال�ي تق�م� �ه �ل� ال��� �اخ�الف ���عة ال�ی� و ���لف ل��  .عل�ه���م إقامة ال�

  :على ال��� ال�الي

الغ�امات ��قا ی� �ال��ار�� الق�ائ�ة و إذ �ق��� �ل�ها على ح�� ال�� ارة ال��ائ�،م� ��ف إد -1

  .ق إ ج ج  597لل�ادة

� ��ف م�الح ال��ائ� ت�لقى م�ل�ة ال����ل �ال��ی��ة العامة لل��ائ� �ل�ات �ال��� م

ال��� اإلك�اه ال��ني ض�  ���د ال����ل ت���� إج�اءات،ح�� ��ل� قا�� ال��ائ� و ال�ا�عة لها

العق��ات و  ���عة ال��� ال�ادر ض�هلى ع�اص� ه���ه ال�املة وع��انه و ف����ل ال�ل� ع ،ال�ع�ي

م�ة ��د ت، ��ا م�ار�� الق��ها غ�امات ال�أخ�� ع� ال���ی�  و ت�اف إل� ال�ال�ة ال����م بها،

ل�ق�م �ع� ذل�  ،��ائ�ش� عل�ها ال��ی� ال�الئي للث� ی�  ،ال�ي ت���ها ال��� الق�ائياإلك�اه ال��ل��ة و 

ال����ه �ال�فاء إلى و��ل ال��ه�ر�ة ال���� ل��اش�ة م�فقة ����� ال��ل�غ و �إرسال ه�ه ال�ل�ات 

  .إج�اءات ح�� ال����م عل�ه �اإلك�اه ال��ني

 .م� قان�ن ال��ارك  299م� ��ف إدارة ال��ارك ل����ل العق��ات ال�ال�ة ال�����ة ��قا لل�ادة  -2
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  .أو رد ل��ف ال��ني، إذا ص�ر ح�� ق�ى ب�ع���ات م�ن�ةم� ق�ل ا -3

على �ل� تق�مه م�الح �ع��� ال��� �اإلك�اه الق�ائي ح�� ،ن�يال����ع الف�  وه�ا ��الف        

ی����  ،����زاتلأو م�ل�ة إدارة ا ال����ة العامة أ� إدارة ال��ائ� أو ال��ارك أمام ال��ا�ة العامة

ها أمام قاضي ت���� العق��ات ال�امي إلى ال��� �اإلك�اه و�ص�ار أم� �الق�� م�ال��ها ب�ق��� ال��اس

ب���ا  �اس ال��ا�ة العامة وال م���نه ،غ�� أن ال���ع الف�ن�ي ل� ی��� ش�ل ال� ض� ال����م عل�ه،

ج�ت العادة أن تع��� ال��ا�ة العامة على ن��ذج ی���� إشارة إلى ال�هة الق�ائ�ة ال�ع��ة وال�ل�ة 

، وم�ض�ع ال�ل� واألساس القان�ني ال�� ی���ل في ال�ادة �م� االل��اس وهي ال��ا�ة العامةال�ي ق

إلى جان� م��� ت�ل�غ ح�� اإلدانة، وال ب� أ��ا م� ال�����  c.p.p.f 712/6وما یل�ها وال�ادة  749

���ه ال�ل� ه��ة وأه� ع��� ��� أن ی�. �ال����ة ال��ت��ة وق��ة العق��ة ال�ال�ة ال���ت�ة ع�ها

ك�ا ی�ع��  ال����م عل�ه وع��انه إذا �ان ح�ا أو ال��س�ة العقاب�ة ال�ي ی��اج� ف�ها إذا �ان م���سا،

 . اإلشارة إلى ع�م اس��ا�ة ال����م عل�ه إلى ال����ه ال��جه إل�ه م� ��ف ال�ائ�
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  الف�ل ال�اني

  �ة ع� ال��ف��وال��ازعات ال���ت ت�ف�� اإلك�اه ال��نيم�اش�ة 

هي ت��أ فعل�ا م�� �ع�� إلى أی�� ال��ا�ة العامة، و م�اش�ة إج�اءات اإلك�اه ال��ني تع�ي وص�ل ال

ال ���ز و  �ال��ف��العام أو و��ل ال��ه�ر�ة ال���� الل��ة ال�ي ی�جه ف�ها ال����م له �ل�ا إلى ال�ائ� 

  . ���ح بها القان�ن إرجاء ت�ف��ه أو ت�ق�فه أو إلغاءه إال في األوضاع ال�ي 

�اال ل�فع�ل ��� م، فق� ت��� أخ��ا وم�حلة الب� م�هاك�اه ال��ني إج�اءا ك�ا تع� م�اش�ة ت�ف�� اإل

جهاز ال����� العقابي  به�ف ال�ص�ل ، م��لة في جهاز ال��� وجهاز ال��ف�� و سل�ان ال�ولة وق�تها

  .�األح�ام الق�ائ�ة إلى ذروة اإلن�از الفعلي

ن�اق االل��امات  ���ج ع�ثاب� في حقه  ال��امل���ع ال��ائ�� ق� أق� ح�� ال��ی� ��ذا �ان او 

 �د�ةفإن ��ق ال��ف�� ال م� جهة أخ��،و  م� جهة،ال��ی� ع�م وفاء ع�  ناتج ال��� فإن، ال��ن�ة

م�اش�ة ، األم� ال�� ����ج� ح��ا الل��ء إلى في ت���ل األم�ال م�ض�ع االل��امأث��� ع�م ج�واها 

  . ال��ف�� ����� اإلك�اه ال��ني

إلى ق�اع�  وش�و�ه ���االته ال���د ت��ع إج�اءات ت�ف�� اإلك�اه ال��ني في ال����ع ال��ائ�� و 

، ج��اعي لل����س���عادة اإلدماج االوقان�ن ت���� ال���ن و قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة ة ب�� م����

اء ��ص ال��علقة ب��ف�� األح�ام ال��ائ�ة في أج� ��اث� ال�ف ،ع��ض ال�اح� في ع�لها أصع� ما  وه�ا

ت���� ، ناه�� ع� ت�اج� ال�ع� اآلخ� في الف�ل ال�اني م� القان�ن ك���ة م� قان�ن اإلج�اءات

� ال ی�ع� لإلك�اه ال��ني إذ��ف�� ه� قلة األح�ام ال����ة ال إج�اءاتفأول ما نالح�ه على  .ال���ن 

ال��ائل ال�ه�ة في ش�ح الق�اع� اإلج�ائ�ة على ض�ء فه�  ت�اول� ،ع�دها اإلث�ي ع��ة ن�ا قان�ن�ا

ال�ارح�� ألح�ام ال��ف�� في ال��اد ع�ل الفقهاء و  زاد م� صع��ةاألم� ال��  ،القاع�ة ال��ض�ع�ة

إال  ت�ع��ا �االج�هاد الق�ائي،� م� الفقهاء �القان�ن ال��ائي ش�حا وتعل�قا و �غ� اه��ام الع�یف ،��ائ�ةال

  .ةالهام�ه� ی�غاض�ن ع� ه�ه ال��ألة اإلج�ائ�ة أن أغل
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ال��� في اإلج�اءات ال��علقة ���اش�ة ت�ف�� اإلك�اه ال��ني �اع��اد م�����، خ��  وس��� 

 أما ال���� ال�اني ف��اول ال��ا�ة العامة،��ه ت� إج�اءأوله�ا ل��� ال����م عل�ه �اإلك�اه ال��ني �أول 

 .ات ال���ت�ة ع� ت�ف��هال��ازعاإلك�اه ال��ني و  آثار

   ال���� األول 

  ح�� ال����م عل�ه �اإلك�اه ال��ني

تأس��ا على ما تق�م ذ��ه، ���� ، و �ني ���� ال����م عل�ه ل��ة م��دی��ق� ت�ف�� اإلك�اه ال�

ف�ع� تأك�  .م� أجل ح�� ال����م عل�ه الق�ل �أن �ل� ال��ف�� �ع� تأش��ة ال��ء في ت�ف�� اإلك�اه ال��ني

ی�اش� و��ل ال��ه�ر�ة ت�ف�� اإلك�اه  ،ال��و� القان�ن�ة ال����رة أعالهال��ا�ة العامة م� ت�اف� ج��ع 

وت��هي ) األول ال��ل�(اإلك�اه ال��ني�ت��أ �الق�� على ال����م عل�ه  إج�اءات ج�لةال��ني ع�� 

  ).ال��ل� ال�اني(�إی�اعه �ال��س�ة العقاب�ة ال����ة 

  ال��ني� على ال����م عل�ه �اإلك�اه الق�: ال��ل� األول

ل�ها االخ��اص إص�ار ال�ل�ة ال�ي ی�ول إل ال����م عل�ه لل����ه �ال�فاء ی��ت� ع� ع�م ام��ا

ال�ق��د  ی�ع�� ت��ی� أنهغ�� .ه�ا الق�� ب�اءا على �ل���� و . �الق�� عل�ه هاأم� في ت�ف�� اإلك�اه 

أحاول م�  ،��م��ال� ��عف� م� خالل  وذل�ت�ف��ه  �ة��فو  ش�و�هو �الق�� في إ�ار اإلك�اه ال��ني 

����ة �الق�� على ال�ل�ة الث� ، في إ�ار اإلك�اه ال��نيت��ی� مفه�م الق��  الف�ع األول خالل

  . في الف�ع ال�انيال����م عل�ه 

  في إ�ار اإلك�اه ال��نيمفه�م الق��  :الف�ع األول

، ت��لف �اخ�الف ه� أن�اعو  ���1 ح���ه في ال���لالق�� ه� ال��� على ح��ة ال��ه� ب�ق"      

ب���ا �ق��� مفه�م الق�� في إ�ار اإلك�اه  ،"الغا�ة م�ه�ي ال�� ���ر ف�ه األم� �الق�� و ال��اق ال�م

  .الق�� ال��ف��� ف���ن�ع واح� ه� على  ال��ني

                                                   

 .269، ص 2005، والقان�ن، ال����رة، م��، دار الف�� ��الن الق�� على ال��ه�/� ف�دة ع�� ال�� 1
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�ة ال�ي ص�ر الق�� ال�� ���ن الغ�ض م�ه وفاء ال�ق��ض عل�ه �العق� " فالق�� ال��ف��� ه� 

� ی��ل ���حلة ما ق�ل ���ج م� ن�اقه الق�� الق�ائي ال�ل�ل�  عل�ه بها ح�� ق�ائي واج� ال�فاذ،

���ج م� ن�اقه الق�� ك�ا ،تق���ه� للق�اءم�ه ال��ف ع� ال����ة وال��اة و ���ن الغ�ض ال��اك�ة و 

  .1 "ح�ا�ة أو وقا�ة ال����ع���ه�ف م�ع ال��ائ� و و ال�� ��ارس في إ�ار ال��� اإلدار� أو ال�قائي 

  �اإلك�اه ال��نيال�ل�ة ال����ة �الق�� على ال����م عل�ه  :الف�ع ال�اني

�� ه� م� صالح�ات و��ل في ال����ع ال��ائفي إ�ار اإلك�اه ال��ني األم� �الق�� 

 م� صالح�ات قاضيفه� فاألم� �الق�� وفقا له�ا ال��ام  ،ال����ع الف�ن�يعلى ع�� ،ال��ه�ر�ة

  .ت���� العق��ات �أصل عام وال��ا�ة العامة هي االس���اء 

�ج�اءاته ت��لف ال����م عل�ه �اإلك�اه ال��ني و  اإلشارة إلى أن ��ق الق�� علىالب� م� و 

ب�� ق إ ج ج  605ال�ادة ال���ع ال��ائ�� �م��  فق� ،ة ال�ي ���ن ف�ها ال����م عل�ه���� ال�ضع�

  : ��ال�����م عل�ه ال����س ف��د إج�اءات الق�� ��� ال��ال����م عل�ه ال�� و 

على أن و��ل ال��ه�ر�ة ق إ ج ج  604/02ن�� ال�ادة  ،إذا �ان ال����م عل�ه ح�ا: ألولىال�الة ا

وام� الالزمة إلى الق�ة ی�جه األ ،�ل� ال��ف���ال����ه �ال�فاء و  �ع� ا�العه على ال�����ی� ال��علق��و 

� على ال����م عل�ه �اإلك�اه ال��ني ح�� ال��و� ال�ق�رة في ت�ف�� األوام� ���� إلقاء الق�العامة و 

  .الق�ائ�ة �الق�� 

���عة األوام� ال�ي ت�جهها ال��ا�ة ل ع�م ت��ی�هال���ع ال��ائ��  على �ا أن ن��ل���� هغ�� أن

 ،"وام� الالزمةاأل" ، ح�� اك�فى ال���ع �ع�ارة امة به�ف الق�� على ال��� ال�ع�يالعامة للق�ة الع

ذل� األم� ال�� ���ر إلى  "�أنه  ق إ ج ج  119ع�ف�ه ال�ادة عل� �أن األم� �الق�� الخاصة مع 

ع�ها في األم� ح�� ���� س�قه إلى ال��س�ة العقاب�ة ال���ه ق�ة الع��م�ة �ال��� ع� ال��ه� و ال

، 1أو ق�اة ال��� ال��ائي 2، فه� أم� ق�ائي ال ���ر إال م� ��ف ق�اة ال��ق�� " ح��هت�ل��ه و 

                                                   
 .271، ص ال�اب���الن الق�� على ال��ه�، ال��جع / � ف�دة ع�� ال�� 1

تق��ي ال�الة أن ���ر  ���ز لقاضي ال��ق�� ح���ا:" على أنه ق إ ج ج ال�ع�ل وال���� 109/01ال�ادة ن��  2

 . "أم�ا �إح�ار ال��ه� أو �إی�اعه ال��� أو �إلقاء الق�� عل�ه
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��وح على ب�اءا على ملف ج�ائي مغ�فة االتهام  وأ 2رئ�� الغ�فة ال��ائ�ة �ال��ل� الق�ائيأو 

�ن�ا ت�ف�� أم� ال��ا�ة ال��ه�ر�ة إص�ار األم� �الق�� و  ال ���ز ل���ل، و م���� ال��ق�� أو ال���

ه� ال�� أخ�عه ال���ع ال��ائ�� إلى �ا �نللق�� على ال����م عل�ه ت�ه��ا إلك�اهه ب �اميالعامة ال

  .ق إ ج ج 122إلى  119إج�اءات ت�ف�� أوام� الق�� ال�ي ت���� أح�امها ال��اد م� 

في ه�ه ال��ألة �أن األم� ال�� ت�جهه ال��ا�ة العامة إلى الق�ة الع��م�ة للق��  ���الق� أفاد و 

، یل��� ف�ه و��ل �ه� �ل� ال������ر على  "أم� �ال���" ���ل ت���ة ال����م عل�هعلى 

 "ال��ني�ی�اع في ال��� ال��� ال�ع�ي �اإلك�اه ح�� و " ���ل ع�ارة��ه�ر�ة م�اع�ة الق�ة الع��م�ة و ال

، ث� ی�سله إلى الق�ة الع��م�ة ف��اق ه�ا األخ�� إلى ال��س�ة ��ش� عل�ه����ه و��ل ال��ه�ر�ة و 

  .  �األم� ��دةال�العقاب�ة 

ال����م عل�ه ال����س إلى ل���ع ال��ائ�� اأخ�ع ، إذا �ان ال����م عل�ه م���سا:  ةال�الة ال�ان�

ل�ال�  ق إ ج ج 605، ففي ه�ه ال�الة أجازت ال�ادة وضع��ه ��نه ق�� االع�قالت��اشى و أح�ام 

�ع� ت�ل�غ ال��� ال�ع�ي �ال��� رس��ا داخل " ��ف ال���مة" ال��ف�� ال�� ی�عى في صل� ال��

فق� ���ن . ، أن �عارض في اإلف�اج ع�هت���هه �ال�فاءب�ة أو ت�ل�غ أح� أف�اد عائل�ه و العقا ال��س�ة

��ات ال�ال�ة ال����م عل�ه �اإلك�اه ال��ني م���سا ل�ف� ال����ة ال�ي �ان� س��ا في ال��� عل�ه �العق

ل��ف�� اال�ي ���اجها  تقل ع� الف��ة و ���� أن ���ن م���سا ل��� آخ� ل��ة ق�أ ،م�ل اإلك�اه ال��ني

ض ع� ل�ل� أق� ال���ع ال��ائ�� له�ا األخ�� حقه في االع��ا .ال���إلت�ام إج�اءات ال��ل�غ وال����ه و 

�عارض ��ف ال���مة اإلف�اج ع� ال����م عل�ه ع� ���� و  ،اإلف�اج ع� ال��ی� ال����س

                                                                                                                                                            
���ز لل����ة في ال�الة ال��ار إل�ها في الفق�ة األولى :" على أنه ق إ ج ج ال�ع�ل وال���� 358/01ال�ادة ن��  1

العق��ة ال�ق�ي بها ال تقل ع� ال��� س�ة  إذا �ان األم� م�علقا ����ة م� ج�ح  القان�ن العام و�ان� 357م� ال�ادة 

 ".أن تأم� �ق�ار خاص م��� �إی�اع ال��ه� ���س�ة إعادة ال����ة أو �الق�� عل�ه

و���ز لل��ل� �ع� س�اع أق�ال ال��ا�ة العامة أن ���ر في ق�اره  :"ه على أنهم� القان�ن نف� 437/02ال�ادة ن��  2

 ".ة ال����ة أو �الق�� عل�هنف�ه أم�ا �إی�اع ال��ه� ���س�ة إعاد
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�إ�قائه في  1ئ�� ال��س�ة العقاب�ةاس���ار أم� م� ال��ا�ة العامة ت�جهه ه�ه األخ��ة إلى ال���ف ر 

�� ه�ه ال�ادة في ت��� الغا�ة م� وراء تق� ، و ل�هال��� �ع� ان�هاء م�ة العق��ة األصل�ة ال����م بها ع

�أ ت�ف�� اإلك�اه ، ل��ح��ه م� ج�ی�إعادة الق�� على ال����م عل�ه و  تفاد� إج�اءاتاخ��ار ال�ق� و 

  .ال��ني في ه�ه ال�الة م�اش�ة �ع� انق�اء العق��ة األصل�ة ���أ ح�اب م�ة اإلك�اه ، و ال��ني ض�ه

ف��ا تعل� �العق��ة  2اس�فاد م� اإلف�اج ال���و� عل�ه ال����س ق�  أما إذا �ان ال����م

��خ� ف األصل�ة أ� عق��ة ال���، ف���أ س��ان اإلك�اه ال��ني ��قه م� ی�م ت���� اإلف�اج ال���و� ،

�ع� انق�اء م�ة اإلك�اه ال��ني �ف�ج ع� ال����س وف� األح�ام ، و 3ك�اه ال��نيم�ة ت�او� م�ة اإل هت���ق

  .ال�ق�رة لإلف�اج ال���و� 

، ��عى رئ�� ال��س�ة العقاب�ة إلى ب�ء ت�ف�� اإلك�اه ال��ني �ع� �ال���ة لل����ن األج��يو 

م� ال�هة الق�ائ�ة ة �ع� أن ��ل� رئ�� ال��س�ة العقاب�وذل�  ه�ا األخ��،ص�ور ق�ار اإلف�اج ع� 

ال��ا�ة العامة ال�ي تقع ب�ائ�ة اخ��اصها ال��س�ة العقاب�ة إت�ام إج�اءات ت�ف�� اإلك�اه م��رة ال��� و 

  . 4أ�ام ق�ل اإلف�اج ع�ه  10ال��ني أو ت����ها ب�ل� في أجل 

                                                   
� ت����ها إلى ال��س�ات ال�الح� أن ال���ع ال��ائ�� ال ی�ال ���ف� ب����ة م�س�ة إعادة ال����ة على ال�غ� م� تغ�� 1

، نل�� إرادة ال���ع ال��ائ�� في ان�هاج س�اسة تغ��� ال����ة لل��س�ات العقاب�ة، إذ ی�� ال�ع� أنه م� خالل العقاب�ة

 .  159، ص ال��ج� في عل� العقاب، ال��جع ال�اب�/ دردوس م�ي: ال��جع. ت����ة أك�� م�ها عقاب�ة وق�ع�ة ج�ة وعال

ت���ح ال����م عل�ه نهائ�ا م� ال��س�ة ق�ل انق�اء ال��ة ال����م بها، و اإلف�اج ال���و� ه� تعل�� ت�ف�� العق��ة  2

م�  االل��ام بها ��ال الف��ة ال���ق�ةعل�ه م�اعاتها و ت ال�ي ��� العقاب�ة مع تق���ه �����عة م� ال��و� أو االل��اما

قاب�ة ال��اسة الع/ ال��جع  ع�ام��ة ال����ي .ت��� ه�ه ال��ة ض�� العق��ة ال����م بهاالعق��ة ال����م بها عل�ه، و 

  .211، ص في ال��ائ�، ال��جع ال�اب�

، ال��عل� �إج�اءات ت�ف�� ال�ق�رات 10/02/1972ال��رخ في  72/37رق� م� ال��س�م 05راجع في ه�ا ال�أن ال�ادة  3

 . 22/02/1972، م�رخة في 15، ج ر ع�د  ة �اإلف�اج ال���و�ال�اص

ال�اخلي لل��س�ات العقاب�ة  ال����� القان�ن  1989د�����  31ال�ادر ب�ار�خ  25م� الق�ار رق�  145ن�� ال�ادة 4

قاضي �غ�امات مال�ة أو ج����ة ض� ال����ن األج��ي، ��� على رئ�� ����د ص��ورة ال��� نهائ�ا ال": أنهعلى 

ال��ا�ة ال�ي تقع ب�ائ�ة اخ��اصها ال��س�ة العقاب�ة إلخ�ارها �ة ال�ي أص�رت ال��� و ال��س�ة م�ات�ة ال�هة الق�ائ

 ".�ال�عي إلت�ام إج�اءات ت�ف�� اإلك�اه ال��ني في حالة ع�م ال���ی� ح�� اإلف�اج ع�ه 
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على �ع� الق�� ح�� ال����ع ال��ائ�� في م�ألة األم� �الق��، ع�  القان�ن الف�ن�يو���لف 

أ��ا ال ب�  ل�� .كقاع�ة عامة م� صالح�ات قاضي ت���� العق��اتال����م عل�ه �اإلك�اه الق�ائي 

  : م� ال����� ب�� حال��� 

 إذا �ان ال����م عل�ه �عق��ة مال�ة حاض�ا، ���� قاضي ت���� العق��ات �اإلك�اه ث� ���ر -1

 .أم�ا �إی�اعه ال��� م�اش�ة

ب�ار�خ ���ر دون م��ر م��وع رغ� إعالمه و ت�لف ع� الإذا �ان ال����م عل�ه هار�ا أ -2

 وفي، 1الق�ة العامة �إح�اره أو الق�� عل�ه أو ال��� ع�ه، �أم� قاضي ت���� العق��ات ال�ل�ة

اس���اءا ���� ل���ل ال��ه�ر�ة حالة االس�ع�ال أو وج�د مانع ل�� قاضي ت���� العق��ات 

���� ی�ع�� على و��ل ال��ه�ر�ة إخ�ار قاضي تغ�� أنه ه،ت�ف��و إص�ار األم� �اإلح�ار 

��قى على قاضي ت���� العق��ات إت�ام اإلج�اءات في أول ی�م ، و العق��ات م�ى أم��ه ذل�

  .���أنف ف�ه ع�له 

��ه� ال���ع الف�ن�ي إلى إق�ار نف� األح�ام ال�ي أق�ها ال���ع ال��ائ�� في حالة اإلف�اج و 

أن اإلف�اج ال���و� ال ���ع ال����ة الع��م�ة م� م�ا�عة ت�ف�� ، ذل� ال�اص �ال������ال���و� 

تعل�� ت�ف�� اإلف�اج ال���و� ��لة  و��ع�� العق��ات ال�ال�ة ����ع ال��ق ��ا ف�ها اإلك�اه الق�ائي،

 .2ق�اء ال����م عل�ه ف��ة اإلك�اه الق�ائي

ي س��ل ذل� س�� لها القان�ن ف، و أح�ام الق�اء ل�ح�هات�ف�� ل��ا�ة العامة ل �ال ���غ�� أنه 

إذا �ان ال��ه� مق��ا خارج اخ��اص ال�هة الق�ائ�ة ال�ي أص�رت ، ف�ل� م�اع�ة الق�ة الع��م�ة

  .ال��� ف��سل ه�ا األم� إلى  ال��ا�ة العامة ال����ة �ال��ف��

�ة م� ال�هام اإلضاففي ال����ع ال��ائ�� �ع��� الق�� على ال����م عل�ه �اإلك�اه ال��ني و 

� صالح�اته� ال�ي خ�له� إ�اها القان�ن في حالة ال�ل�� أو أث�اء ال��ق� جان� إلىللق�ة الع��م�ة 

 10/03وق إ ج ج 29ف��� أح�ام ال�ادت�� ،...ال��او� االب��ائي لل��� وال���� أو تلقي ال�الغات و 

����ها الل��ء م�اش�ة إلى ال��ا�ة العامة ت�ف�� األح�ام واألوام� والق�ارات الق�ائ�ة و  ت��لى ق ت س ج

                                                   
1 Article D 49-19, D 49-20 c.p.p.f. 
2 Bulletin officiel du ministère de la justice ,n° 97, o.p cit,p10. 
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إضافة إلى  2ق إ ج ج  15أع�ان ال���ة الق�ائ�ة ال���دی� ���ج� ال�ادة ض�ا� و و  1الق�ة الع��م�ة 

ه� ال ���لف ع� ال����ع الف�ن�ي إال م� ح�� و  ،3مف��ي األم� ال���ي، و ح�اس ال�ق�ل والغا�ات

 - �م�ة�ن ال���ة الق�ائ�ة أو الق�ة الع�ضا�� أو ع إلى إلى جان�-� أم� الق����فت ك�نه ���ح سل�ة

في إ�ار م�اع�ها ن�� تفع�ل و  .4إذا �ان ال��� ال�ع�ي �األم� م���سا �ئ�� ال��س�ة العقاب�ةل

ل��ف��  لحام� ��1999ل م� العام بأن�أت ف�ن�ا في شه� أ وسائل ت�ف�� العق��ات في أح�� اآلجال،

�ع�ل ه�ا الف��� على و ، ال���ةرك و ع�� م� ال� 65م� م��نة ،في ال��ا�� ال���� أح�ام الق�اء 

  .ال���لق�ائ�ة ال�����ة أوام� �الق�� و وجه ال���ص على ت�ف�� الق�ارات ا

                                                   
لها في س��ل و ، ... و��ع�� أن ی��� �األح�ام في ح��ره:"على أنهق إ ج ج ال�ع�ل وال����  29/02ن�� ال�ادة  1

 ".أع�ان ال���ة الق�ائ�ة��ا� و ك�ا ت��ع�� �.�ة الع��م�ة م�اش�ة و��ف�ها أن تل�أ إلى الق

  : �ع ��فة ضا�� ال���ة الق�ائ�ةی��: " على أنه هم� القان�ن نف� 15ن�� ال�ادة  2

   .رؤساء ال��ال� ال�ع��ة ال�ل��ة -

  .ض�ا� ال�رك ال���ي -

  .ال���ف�ن ال�ا�ع�ن لألسالك ال�اصة لل��اق���، وم�اف�ي وض�ا� ال���ة لألم� ال���ي -

ت� ال�ی� �ات على  األقل، و س�) 3(ثالثة ال���ي في سل� ال�رك رجال  ال�رك ال�ی� أم��ا ي ال�رك و � فذوو ال�ت -

  .�ع� م�افقة ل��ة خاصة ،� ال�فاع ال���ي�الع�ل ووز  ��� وز صادر عتع���ه� ���ج� ق�ار م���ك 

على  ثالث س��ات��ا أمل�ی� ا ال���ف�ن ال�ا�ع�ن لألسالك ال�اصة لل�ف���� وحفا� وأع�ان ال���ة لألم� ال���ي -

�ع� م�افقة ل��ة  ،� ال�فاع ال���ي�الع�ل ووز  ��� وز صادر عت� تع���ه� ���ج� ق�ار م���ك ال�ی� و   به�ه ال�فة األقل

  .خاصة

ع� ك صادر ت� تع���ه� خ���ا ���ج� ق�ار م��� ال�ی� �ا�ع�� لل��الح الع����ة لألم� ض�ا� ال�ف الض�ا� و  -

  .وز�� الع�ل ي و وز�� ال�فاع ال���

 ".���د ت���� الل��ة ال����ص عل�ها في ه�ه ال�ادة وت����ها ���ج� م�س�م   

3
�عه� ب��ف�� أوام� اإلح�ار واإلی�اع في ال��� وال��ق�ف وأوام� االع�قال  :"هعلى أن ق م ق ج 89ن�� ال�ادة  

��ل� إلى رجال ت، ومف��ي األم� ال���ي، و ق�ل والغا�اح�اس ال�ات �العق��ات إلى رجال ال�رك، و الق�ار واألح�ام و 

 ".ال���ة 

4 Article 123 c.p.p.f. 
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الق�اع� ال�ق�رة ل��ف�� أم� الق�� -س�� ذ��ه-���� ت�ف�� الق�ة الع��م�ة ألم� ال��ا�ة العامة ��او 

  :�اليعلى ال��� الق إ ج ج  122إلى 119ال�ي ح�دتها ال��اد 

���ع الق�� على ال��� ال�ع�ي �اإلك�اه ال��ني إال في ح�ود ما ن� عل�ه القان�ن ت����ا ل��اعي  - 

، و�ع�اال له�ه 1م���ه�قه وع�م ان�هاك ح�مة اإلن�ان و حق�س��ر� ن�� ح�ا�ة ح��ة ال��ا�� و ال���ع ال

�ة ص�احا إلى غا�ة ال�ام�ة امم�اق�� ت�ف�� األم� ب�� ال�اعة ال� ق إ ج ج  122ح�دت ال�ادة  القاع�ة

  .ف��ا ع�ا ذل� ���� على ال��لف �ال��ف�� ال�خ�ل إلى م��� أ� م�ا�� و  ،م�اءا

���ز لل��لف �ال��ف�� اص��اب ق�ة �اف�ة م� أق�ب م�ل لل��ان ال�� ی�ع�� ف�ه ت�ف�� أم� الق��  - 

ت�ف�� مه��ه �ق�م ب��ل�غ  فإن ل� ی���� ال��لف �الق�� م� .م� اله�بل�ي ال ی���� ال��� ال�ع�ي 

على م��� �ع�ه ال��لف تف���ه ب�اء � �ه آخ� م�ل س��ى ال��ه� و األم� ب�عل�قه في ال��ان ال�ائ

��قعه اث�ان م� ج��ان ال����م عل�ه ث� ی�ش� عل�ه م�اف� ال���ة أو قائ� ف�قة ال�رك أو �ال��ف�� و 

ى ال���� إل�� ی�فع أم� الق�� و األم� ال���� في حالة غ�ابه�ا وفي األخ ضا�� ش��ة ق��

فق� ن�� ال���ع ال��ائ�� أح�ام الق�� على ال����م عل�ه . 2هي ال��ا�ة العامةال�ل�ة اآلم�ة �الق�� و 

ح�� ال�ي ت��ع  وف� آل�ات ال ت��ج ع� اإل�ار ال�� ح�دته االتفاق�ة األورو��ة ل��ا�ة حق�ق اإلن�ان

                      .���3د في القان�ن الل��ام اال�ان ت�ف�� ب�اء على م�اك�ة قان�ن�ة ل�إال ص اش�األ

                                                   
االت ال ی�قف أو ����� إال في ال�ال ی�ا�ع أح�، و : " على أنه 1996ل��ة  ال��ائ�م� دس��ر  47ن�� ال�ادة 1

ال�ولة ع�م ان�هاك  ت���" م�ه على أنه  40ك�ا ن�� ال�ادة . "ال���دة �القان�ن، و��قا لألش�ال ال�ي ن� عل�ها

 ".ح�مة ال����

 .ق إ ج ج ال�ع�ل وال���� 122ال�ادة  2

 ة واألم�ـإن�ان له ح� ال��� كل "  :ن�� ال�ادة ال�ام�ة م� االتفاق�ة األورو��ة ل��ا�ة حق�ق اإلن�ان على أنه  3

  :القان�ن  ال���دة في وال ���ز ح�مان أ� إن�ان م� ح���ه إال في األح�ال اآلت�ة ووفقًا لإلج�اءات . ل���ه

 ح�� ش�� ب�اء على م�اك�ة قان�ن�ة أمام م���ة م���ة،                                               -

 يــإلقاء الق�� على ش�� أو ح��ه ل��الف�ه أم�ًا صادرًا م� م���ة ��� القان�ن ل��ان ت�ف�� أ� ال��ام م��د ف -

 ." القان�ن 
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نف� األح�ام ال����ص عل�ها في القان�ن ال��ائ��  ���ع في ت�ف�� أوام� الق�� أو اإلح�ار و 

���ع  ل�� ،ان ل��ف�� األم��ل� م�اع�ة ق�ة �اف�ة م� أق�ب م� هی�ع�� على ال��لف ب��ف��إذ  تق���ا،

           .�1ل ال�اعة ال�ادسة ص�احا أو ال�اسعة م�اءا عل�ه م�اش�ة ع�له ق

   ال��س�ة العقاب�ة�اإلك�اه ال��ني إی�اع ال����م عل�ه : ل� ال�اني ال��

�ة العقاب�ة ال����ة في األم�، و��ل� �ع� الق�� على ال����م عل�ه ��اق ب�ون ت�هل إلى ال��س

ت��ع في ح�� ال����م عل�ه �اإلك�اه ال��ني �اع��اره و  .ف �ال��ف�� إق�ارا ب��ل�ه إ�اهإلى ال��ل رئ��ها

�ن ال�اخلي ال����� القان 1989د����� 31ال��رخ في  025ق� م���س ج�لة إج�اءات ح�دها الق�ار ر 

���� اس���اج ال��اج�� ونقله� ال����� ت 10/1997/ ��20ا الق�ار ال��رخ في و لل��س�ات العقاب�ة 

لل�ع�ف على و .دة اإلدماج االج��اعي لل����س���� ال���ن و�عاإلى جان� قان�ن ت��ت���له�،و 

، أت�اول ض�� �� ه�ا ال��ل� إلى ف�ع�� رئ�����، ���� تق�ال��علقة ���� ال����م عل�ه ج�اءاتاإل

 ال��س�ة العقاب�ةلل����م عل�ه داخل ���� القان�ني ال، ث� ت��ی� م���ن ال��س�ة العقاب�ةالف�ع األول 

  .نيفي الف�ع ال�ا

  م���ن ال��س�ة العقاب�ة: الف�ع األول 

 على أن ت�ف�� اإلك�اه ال��ني ی��ق� ���� ال����م عل�ه ال��ی� ق إ ج ج  599ن�� ال�ادة 

�� األح�ام ال��ائ�ة إلى قان�ن ه�ا راجع إلى ��ن ال���ع ال��ائ�� أحال ت�فو ، ال���م�ان  ت��ی� دون 

وه� م�ان ت�ف�� اإلك�اه ال��ني �ال��س�ة العقاب�ة، ا األخ�� م� ه� �25 ح�دت ال�ادة قو  ،ت���� ال���ن 

على أن ت�ف�� اإلك�اه ال��ني  c.p.p.f 758ن�� ال�ادة ح�� ، لل���ع الف�ن�ينف� ما ذه� إل�ه 

  .        قاب�ة���� داخل ال��س�ة الع

ن�ن للقا م�ان لل��� ت�ف� ف�ه وفقا"ال��س�ة العقاب�ة �أنها  ق ت س ج 25ادة ال�ق� ع�ف� و 

 ."اإلك�اه ال��ني ع�� االق��اء ، و ال�ادرة ع� ال�هات الق�ائ�ة األوام�، و العق��ات ال�ال�ة لل���ة

، غ�� ال�غلقة أو ش�ل ال���ة ال�ف��حة ش�ل ال���ة ت سق  25/02ل�ادة تأخ� ال��س�ة العقاب�ة وف� او 

  .             ال�غلقةأن ت�ف�� اإلك�اه ال��ني ال ���� إال على م���� م�س�ات ال���ة 

                                                   

   1 Article 134 c.p.p.f. 
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جعلها أساسا ل��ف�� العق��ات ال�ال�ة و ق� ع�ف ال��ام العقابي في ال��ائ� ن�ام ال���ة ال�غلقة و "

م�حلة ض�ور�ة ل�افة األش�اص ال����س�� مه�ا �ان� ���عة ت�اج�ه� داخل ال��س�ة و  ،لل���ة

م� القان�ن  ��28ف ��ق��ى ال�ادة هي تو  ، ��ا ف�ه� ال���ه�ن ب�ن�ا،اسه�، أو س�� اح��1"العقاب�ة

  .م�اك� م����ة ��� ال���ن إلى ن�ع�� ، م�س�ات و ال��عل� ب��

كان� ت��ى ( داخل م�س�ات وقائ�ة���م عل�ه� �اإلك�اه ال��ني ف�ال���ة لل��س�ات، ���� ال�

ة، و�ما م��اج�ة ب�ائ�ة اخ��اص �ل م��� ) Prisons annexe (ال���ن ال�ل�قة" خالل ف��ة االس�ع�ار

ال�ا�عة ل�ائ�ة اخ��اص �ل م�ل�  ) Maisons d’arretدور االع�قال سا�قا ( ���س�ات إعادة ال����ة 

 .���2 ت�ف�� اإلك�اه ال��ني ض� ال��اء �ال��اك� ال�����ة لل��اء، و ق�ائي

ة �ال����� ب�� ق� ات�ه� ال��اسة العقاب�ة في �ل ال��جه ال��ی� إلى إل�ام ال��س�ة العقاب�و 

، ما ����ج� الع�ل على م�ع اج��اع ه�ه الف�ات في األس�اب ال�ي أدت إلى ح��ه�ف�ات ال����س�� و 

  .م�ان واح� ل�فاد� ما ق� ی���� على ذل� م� أخ�ار ��ع� ت�ار�ها ف��ا �ع�

����س�� ع��ما ال����س�ن داخل ف�ات ال ی�ج�، إذ ل��اج��ا��� مع�فة ت�ت�� ، �ل�ت���ا لو "

ه� م��د م�ه��� في م�حلة ال��ق�� أو اإلحالة، و  �اص ال�ی� ل� ت�� م�اك��ه� �ع� س�اءه� األشم�ق�ا و 

، وه�اك ال����م � �أح�ام ل��� نهائ�ة أ� م�ل �ع�ه�اك ال����م عل�هو  ،ی���ع�ن ����أ ق���ة ال��اءة

ه�اك أ��ا و ، ه�اك ف�ة العائ�ی� ال�ی� ���ل�ن خ��رة إج�ام�ة على ال����ع، و 3"عل�ه� �أح�ام نهائ�ة

�ضع�ة ال��ائ�ة ، ت��ى ال���ع ال��ائ�� مع�ار الم� أجل ذل�و  .ل����ئ�� أو ال���م�� الع�ض��� ف�ة ا

ل��ة  05/04ال����� ب�� ف�ات ال����س�� فأن�أ له�ا الغ�ض ���ج� القان�ن رق� ك�ع�ار لل��ت�� و 

��ة وم�س�ات إعادة ال�أه�ل م�س�ات إعادة ال�� ل�قا�ة و ل����� العق��ات على م���� �ل م�س�ات ا

 ت�ز�ع ال����س���� العق��ات ت��لى ع�ل�ة ت�ت�� و ال��اك� ال����ة لل��اء ی�أسها قاضي ت��و 

                                                   
 .152، ال��جع ال�اب�، ص ال��اث�� ال�ول�ة ل�ق�ق اإلن�ان ال��اسة العقاب�ة في ال��ائ� على ض�ء/ع�ام��ة ال����ي 1

 ".م�اك� م����ة�ات ال���ة ال�غلقة إلى م�س�ات و ت��ف م�س" : على أنه ق ت س ج 28ن�� ال�ادة  2

  .189، ص جع ال�اب�ال��اسة العقاب�ة في ال��ائ�، ال�� / يع�ام��ة ال���� 3
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��ا درجة � و س�ه� وش����هج��ه� و خ��رة ال����ة ال����س�� م� أجلها و ح�� وضع��ه� ال��ائ�ة و 

  .ه�ا القان�ن م�  24اس�ع�اده� لإلصالح إلى جان� مهام أخ�� ح�دتها ال�ادة 

ی�ادون ���ورة ت��� ال��� ق�ر اإلم�ان مه�ا ح�� ن�امه م�� �ذا �ان ال����ون ال��م و  "

 م� فالب� ،1 "س�اء �ال���ة ل�� ل� ی�ت���ا س�� ج�م ����ل�� ارت���ا ال����ة ألول م�ة، و س�اء �ال���ة 

ال ی���� وصف اإلج�ام على ذ إ ،ال����س�� ت�ف��ا إلك�اه ب�ني �أسل�ب مغای� �ال���ة لف�ةت���قه 

ذل� أن علة وج�ده� في ه�ا ال��ان ل� ت�� في ج��ع األح�ال ارت�ابه� ل����ة ت����  ،ه�ج��ع

، م�ا ����ج� �ال��ورة خ��ع ���قة م�نة ل��ف��هامقار�ة للعق��ة و ه� إلك�اه ب�ني ا نإبل  ،العق��ة

  .  اع االج��اعيال��� ال���ه ب�ن�ا ل�عاملة خاصة ت����ا لفل�فة ال�ف

 على ال�غ� م� م�اولة تفع�ل االت�اهات العقاب�ة ال��ی�ة في ال��ائ� في ه�ا ال��ال، ل��و 

ال�ي جاءت ت�ف��ا ل��اع�ات م���عة الق�اع� ال���ذج�ة ال�ن�ا ل�عاملة ال���اء ال�ي أوصى بها م�ت�� و 

، وأق�ها ال��ل� �1955ف س�ة ��م�� ال��عق� ���معاملة ال�م� ال����ة األول ل��ع ال����ة و األ

�ال�غ� أ��ا م� أن ال���ع ال��ائ�� أخ� في قان�ن و  ،1977و1957االج��اعي س�ة االق��اد� و 

ت���� ال���ن �أسل�ب ال��ت�� �إج�اء ض�ور� في ال�عاملة العقاب�ة تفاد�ا لل��او� ال�ي ت��� ع� 

دراسة حالة �ل م���س ال����ف و ، إلى جان� أسل�ب 2االخ�ال� ب�� ال����س�� م� ف�ات م��لفة

إال أن ذل� �له ل� یلف�  ،ل�ي ح�ص� عل�ها ال��اث�� ال�ول�ةااب�ة ال���ه�ة به�ف ت��ی� ال�عاملة العق

ن�� ال���ع إلى ض�ورة ف�ل ف�ات ال����س�� إلك�اه ب�ني ع� �اقي الف�ات ال�ي اه�� بها م� خالل 

ال أج��ة م�ف�لة الس�ق�م�س�ات إعادة ال����ة ة و خ�� ���س�ات ال�قا�قان�ن ت���� ال���ن ع��ما 

" ، 3وال����م عل�ه� نهائ�ا �عق��ة سال�ة لل���ة مه�ا ت�� م�تها ،ال��اءال����س�� م�ق�ا م� األح�اث و 

ذل� أن ال��ع ب�� �ل ه�ه الف�ات له آثار سل��ة ع��قة  ،ی�اع خ��ص�ة ف�ة ال���ه�� ب�ن�ا فال���ع ل�

ق� ت��� ال��ء األول م� ه�ه ف. �ام ال��عي ال�ائ� داخل ال���ة ال�غلقةخاصة �ال��� إلى ال�

                                                   
عات ال�امع�ة، ، دار ال���� ال��اد ال��ائ�ة في ض�ء الفقه وق�اء ال�ق� إش�االت ال��ف�� في /ع�� ال��� ف�دة 1

  .40، ص2006اإلس���ر�ة، م��، 

  .189، صال��اسة العقاب�ة في ال��ائ�، ال��جع ال�اب�/ يع�ام��ة ل���� 2

 . جق ت س  29ال�ادة  3



 -ارنة مع ال����ع الف�ن�يدراسة مق - اإلك�اه ال��ني في ال����ع ال��ائ�� 

212 

 

لف�ات ال���قة على ج��ع ادارة العامة لل��س�ات العقاب�ة و ال����عة ق�اع� عامة ال����� ال��علقة �اإل

ال���ف�ن ض�� قائ�ة ال����س�� ل��� م�ني، إذ أك� ه�ا ال��ء ب�ني و  ���س�ن إلك�اه ��ا ف�ه� ال�

ت�ضع ف�ات ال���اء ال���لفة في م�س�ات م��لفة أو " ض�ورة الف�ل ب�� الف�ات،ح�� جاء ف�هعلى 

�ات لم��زه� و أس�اب اح��اس�ل س�ا�قه� و ة ج��ه� وع��ه� و أج�اء م��لفة م� ال��س�ات مع م�اعا

� � ال����ن�� ���، عألس�اب م�ن�ة  ��ا في ذل� ال�ی�ن �ف�ل ال����س�ن ..:.على ذل� ، و معامل�ه�

�ن ب�ن�ا ���� غ�امة أو تع���، ، ال���هال�ق��د �ال����س�� ألس�اب م�ن�ةو ."...ج���ة ج�ائ�ة

   .1"ال�ی� �ع��� ح��ه� ��س�لة إك�اه�ة الس��فاء ال�ی�ن، أو ت�ف�� ال��امات مال�ة م��ت�ة في ذم�ه�و 

  ة العقاب�ةداخل ال��س���ني اله اك� ���م عل�ه �اإل ال���� القان�ني لل�: الف�ع ال�اني 

�فة ال����س إلى جان� ال����س�� اح��ا��ا وال����س�� ال����م عل�ه� �ل���ه ب�ن�ا ا ���عی

ال�ی� ص�فه� ال���ع ال��ائ�� في ف�ة خاصة وذل� في  ،2وال��ث ال����م عل�ه �عق��ة سال�ة لل���ة 

�اع ال��اج�� أس�اها خ�ه� �ق�اع� اس���ائ�ة ع� تل� ال�ق�رة ل�اقي أنو ج  ق د م عالف�ل ال�ادس 

  .�الق�اع� ال�اصة ب�ع� أص�اف ال��اج��  

ال����م  ل�ف� ن�امج  ق د م ع 142ح�� ال�ادة ���س إلك�اه ب�ني ال�ال��� ���ع و 

� إلك�اه ق�ائي ل�ف� ال��ام ال�اص �خ�ع ال����سأ وه� نف� م�قف ال���ع الف�ن�ي ال��، عل�ه�

  .����3ع ال����س��

                                                   
  .190-189 ، صذاتهال��جع  ،في ال��ائ� ال��اسة العقاب�ة /ع�ام��ة ل����ي 1

  :�ع��� م���س�� في ن�� ه�ا القان�ن " :على أنه  ق د م ع 4ن�� ال�ادة   2

  .ال��� ال����س اح��ا��ا  -

   .ال��� ال����س ال����م عل�ه�  -

  .����م عل�ه �عق��ة سال�ة لل���ة ال��ث ال -

 ".ال��� ال���ه ب�ن�ا  -
3 Article 761 c.p.p.f : « Les personnes détenues en vertu d'une décision de contrainte 

judiciaire sont soumises au même régime que les condamnés sous réserve des dispositions 

des articles D115/05 et D 116/01 » .  
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ب�ة ل�ق���ه أمام و��ل م� ال��س�ة العقاال����ع ال��ائ��  في� ال�ع�ي ��� اس���اج ال��و  

ث� ،1ال�ي ��� أن ت��ن م�ا�قة لل��� ال��اد ت�ف��هه�ا األخ�� م� اله��ة ال�املة و  ، و��أك�ال��ه�ر�ة

ی�ش� على صالح�ة األم� إلی�اع ال����م عل�ه في ال��س�ة العقاب�ة لق�اء م�ة اإلك�اه ال��ني ال�ي 

ل�ق�رة للعق��ة ال�ال�ة ��أ ح�اب س��انها �اع��ارها وس�لة ح�� سال�ة لل���ة ح�� نف� األوضاع ای

ساعة وص�ل ال����م عل�ه ال��س�ة اع األول ال�� ی��� ف�ه تار�خ  و ذل� ب����ل م���� اإلی�لل���ة و 

  . ��2م ال�اب� لهفي اله و�ذا صادف نها�ة ت�ف�� م�ة اإلك�اه ال��ني ی�م ع�لة �ف�ج ع�، العقاب�ة

، ی�� إعالمه م� ��ف رئ�� ال��س�ة أو نائ�ه أو ال����م عل�ه ال��س�ة العقاب�ةو����د دخ�ل  

ت���قا و  ،م���لف�ه�ا �ال��ام ال�اخلي لل��س�ة العقاب�ة في خالل ی�م أو ی�م�� م� تار�خ وص�له إل�ها

�عة م�� ت���له� إلى اإلج�اءات ال��قله� و ���� اس���اج ال��اج�� ونت��ق الق�ار ال��عل� ب� ،ل�ل� أ��ا

ف�� في مادته األولى على  ���ع ل�ف� ن�ام ال����م عل�ه�،�اع��اره م���س و  وص�ل ال���ه ب�ن�ا

ض�ورة وضع ال��اج�� ����د وص�له� ال��س�ة العقاب�ة في ح��ات االن��ار أو أماك� تق�م مقامها إلى 

���ج ع� ذل� م�اش�ة تف��� و  .ع�� لل��ف ال�� ی����ن إل�ه� ال�ح�� ت�ج�هه� إلى ال���ات أو الق�

وضعه �ال��ان ال���� الس�ق�ال ال��اج�� ال��د ل��ة �د وص�له إلى ال��س�ة العقاب�ة و ال����س ل��

الف�� ال��ي به�ف اك��اف �ل داء االس���ام والل�اس و ال ت��� ع� ثالثة أ�ام إلت�ام إج�اءات اإلی�اع و 

وفقا للق�اع� ال�ي ت���ها الق�ار ال�زار�  ،ل أو ال�عال�ة ال���عة���ر ی��ل� ت�اب�� الع� م� ن�ع مع� أو م

، ال�� ���د االتفاق�ة ال��علقة 13/05/1997وزارة ال��ة وال��ان ال��رخ في ال����ك ب�� وزارة الع�ل و 

االتفاق�ة إذ ت��د ه�ه في اله�اكل ال���ة الع��م�ة، لل��اج�� في ال��س�ات العقاب�ة و �ال�غ��ة ال���ة 

اب�ة ال�اضعة ، ش�و� ال��فل �ال�غ��ة ال���ة لل��اج�� �ال��س�ات العق��قا لل�ل�� ال�اص بها

  . في اله�اكل ال���ة الع��م�ة ال�ا�عة ل�زارة ال��ة وال��ان و  ،ل�صا�ة وزارة الع�ل

�ن�� ألس�اب أخ��، س�� أو ال�������ع ال����س ت�ف��ا إلك�اه ب�ني ب�ف� حق�ق �اقي ال���� و 

هي ت��ل ق�اع� و ،�� ال����س الق�ام بها وم�اعاتهاعلى ال� تقابل ه�ه ال�ق�ق واج�ات ی�ع��و 

                                                   
 . 236، ص ��جع ال�اب�، ال��ائ�ةاسات قان�ن�ة في ال�ادة الدر / ج�ار� ع�� ال�ف��  1
 .ق ت س ج 05و 13/01ال�ادة  2
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م� ال�ق�ق و . 1األم� وال��ة وال��افة داخل ال��س�ة العقاب�ةال��اف�ة على ال��ام و االن��ا� و 

ال�� في ال�عا�ة  الف�ن�ي،ال����ع  في ال����ع ال��ائ�� على غ�ارل���ه ب�ن�ا ل��� اال����حة ل

ح�� ن��  في ال��اسلة و��ل� تق��� ال��او� وال���ل على األم�ال،و ال�� في ال��ارة ال���ة ،

ال��ود وج��ع األش�اء تلقي ح�االت ب����ة أو م��ف�ة و  على ح� ال����س فيج  ت سق  76ال�ادة 

 ،�ائي أو أ� م��ف م�هل قان�نا�� قال�ي ی��فع بها مع حقه في ال���ف ف�ها ��ع�فة م�ث� أو م�

��ا ��ل� ال����س وف� ال��ام الف�ن�ي ح�ا�ا ، ال���ه�ات ال����ةنه ���ع عل�ه االح�فا� �ال�ق�د و غ�� أ

�لقاها م� خارج �اس�ه ت�دع ف�ه ج��ع أم�اله ال�ي �ان� ���زته ی�م اع�قاله إلى جان� ال��الغ ال�ي ی

ج�ء ی�ف� م� ت ال��ن�ة وال�فقة الغ�ائ�ة، و ��� لل�ع���ا��ء تق�� إلى أج�اء، جو ، ال��س�ة العقاب�ة

���ی� ال��الغ ���� ت���� ه�ا ال��ء لو  ،"أجل إج�اءات ال����ح أو ال��وج م� ال��س�ة العقاب�ة

ج�ء أخ�� ���� الق��اء ، و 2"اإلك�اه الق�ائي ب�اءا على ت���ح م� رئ�� ال��س�ة العقاب�ة  م�ض�ع

، إلى جان� إم�ان�ة م�ار�� ال����ح ال��ق� �ال��وج تغ��ةو ه داخل ال��س�ة ال����م عل�ه ما یل�م

�صالح أ� ض�ر ���� أن ی���� ف�ه ال����س أث�اء م�ة الغ إلى خارج ال��س�ة العقاب�ة و ت���ل م�

وال  ،م�ة اإلك�اه الق�ائيفي م� ت�ف��  ���ف�� غ�� أن ال����م عل�ه وفقا له�ا ال��ام ال. 3اح��اسه

و�ه�ف تفع�ل س�اسة إدماج و�عادة تأه�ل  ،، إال أن ال���ع الف�ن�ي4للع�ل أ��ا إخ�اعه ���ز

وه� ن�ام  ،مه�ا �ان� م�ة ح��ه�" في ال���ة ال��ف�ة "م�ح ال���ه�� ب�ن�ا ال�� ،�ال����م عل�ه

الج م�ا�عة ت��� أو تعل�� أو ت���� مه�ي أو ع ،���ارسة مه�ة ل�ف��� العق��ة ���ح لل����م عل�ه

على أن �ع�د إل�ها إلت�ام ت�ف�� م�ة اإلك�اه  ��ي أو ال��ار�ة في ال��اة العائل�ة خارج ال��س�ة العقاب�ة،

 .5ت��� ه�ه ال��ة م� ال��ة ال����م بهات�قف أو زوال س�� ه�ه ال���ة، و  ع��

                                                   
 .جق ت س  80ال�ادة  1

2 Article D 327 c.p.p.f. 
3Direction de l’administration pénitentiaire /Droits et devoirs de la personne détenue, Janvier 

2009, p 31. 
4 Circulaire relative à l’application des dispositions des articles706/56,721 à 721/3,723/18, 

D115 à D117/3 et D147/6 à D147/9 du code de procédure pénale relatifs aux réductions de 

peines ;.Article D115/5c.p.p : « Le crédit de réduction de peine ne s'applique pas à 

l'emprisonnement résultant :...3° De la contrainte judiciaire » . 

   5 Rapport  Pour renforcer l’efficacité de l’exécution des peine ,o p cit , p35. 



 -ارنة مع ال����ع الف�ن�يدراسة مق - اإلك�اه ال��ني في ال����ع ال��ائ�� 

215 

 

   ال���� ال�اني

  ال��ازعات ال���ت�ة ع� ت�ف��هآثار اإلك�اه ال��ني و 

ي ال�� ت�اوله �ج�اءات حاول� اإلل�ام بها في اإل�ار القان�ن�اه ال��ني وف� ش�و� و اإلك ت�ف��ی�� 

آثار  ت�ف�� اإلك�اه ال��نيع�  ��جی ق� ، و  مقارنة مع ال����ع الف�ن�يال���ع ال��ائ�� ون��ها ���ج�ه 

�ه م� األح�ام ك�ا ق� ی��ت� ع� ت�ف�� اإلك�اه ال��ني �غ� .في ال��ل� األول ��ق ل�راس�هاقان�ن�ة سأت

�، ف���ح له ف�صة ال��ائ�ة إش�االت تع�� ع�ل�ة ال��ف�� ألنها ت�� حق�ق ال��ف� ض�ه على وجه ال���ی

في إ�ار ما ���ى ���ازعات ال��ف��  تال��ال�ة �ع�م ال��ف�� عل�ه م����ا به�ه اإلش�االلإلدعاء ��قه و 

  .سأحاول ال�ع�ض إل�ها في ال��ل� ال�اني

  آثار اإلك�اه ال��ني: ال��ل� األول 

وقف ت�ف�� اإلك�اه م���عة آثار ت�د� إلى ق� ی��ت� أث�اء م�اش�ة إج�اءات ت�ف�� اإلك�اه ال��ني 

،إلى )الف�ع ال�اني(  أو انق�اؤه ألس�اب مع��ة دون سق�� االل��ام، )الف�ع األول(ال��ني ل��ة م��دة 

  ).ل�الف�ع ال�ا (جان� ح� ال����م عل�ه في �ل� رد االع��ار

  و�� ت�ف�� اإلك�اه ال��ني : الف�ع األول 

ل�ل� �ع� القان�ن ال�� �ق�ره أصلح م� قان�ن ل�ة ال����م عل�ه، و وقف ال��ف�� في م� ���� "

فعلة تق��� ه�ا ال��ام هي م�ع ال����م عل�ه �عق��ة سال�ة لل���ة م� االخ�ال� �غ��ه م� " ،1"ال �ق�ره 

وت��ی� ) أوال(اول تع��� وقف ال��ف�� وسأح ،2"� على ذل� م� م�او� ال���م�� األك�� خ��رة وما ی��ت

 .)ثان�ا(اإلك�اه ال��ني وقف ت�ف��  ش�و�

   

                                                   
أسال�� رعای�ه� في ض�ء ال��افل االج��اعي في الفقه اإلسالمي والقان�ن معاملة ال���م�� و /ج�ال شع�ان ح��� علي 1

 .291، ص2012، م�� ،ل�امعي، اإلس���ر�ةراسة مقارنة، دار الف�� اد( ال�ضعي

، ص  2010، ش�ح قان�ن العق��ات، الق�� العام، ال��عة ال�ال�ة، دار ال�قافة، ع�ان، األردن/ ن�ام ت�ف�� ال��الي 2

442. 
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 تع��� و�� ال��ف��: أوال 

"  �ه�ق�� ك�ا  ،1" أح� ت�اب�� ال�فاع االج��اعي أو ال�ح�ة االج��اع�ة" �ع�ف وقف ال��ف�� �أنه

��ل� ، و �ن لى ش�� م�قف خالل الف��ة ال�ي ���دها القانتعل�� ت�ف�� العق��ة ف�ر ص�ور ح�� بها ع

ثان�ا ع�م ات�اذ اإلج�اءات ص�ور ح�� �اإلدانة على ال�اني و  فه� �ف��ض أوال. عل�ها ف��ة االخ��ار

اء على ش�� م�قف خالل ف��ة الالزمة ل��ف�� العق��ة ال����م بها ���� ی��ك ال����م عل�ه ح�ا �ل�قا ب�

���ح ال��� �اإلدانة �أن ل�  ع��ها ی��ق� ش�� إلغاء اإل�قاف ال���د في القان�ن، فإذا ل� ار،االخ��

ه� یه�ف و  ،2"فإنه ی��ت� عل�ه ت�ف�� العق��ة ال����م بها ،إذا ت�ق� أح� ش�و� إلغاء اإل�قافأما  ،���

  .إلى ت���� ال�اني م�او� العق��ة ال�قل���ة ال����لة في ال���

ال���ع ال��ائ�� ت�اما �أجاز ال���ع  ح�� ،3ل���ل اإلك�اه ال��ني أ��ا ���� وقف ال��ف��و       

على وقف ل�ل� ���� أن ن��لح  .ی�قف ت�ف��ه م�ق�ا��ل� لل����م عل�ه �اإلك�اه ال��ني أن  4الف�ن�ي

، إذ ��ل ال���ع ی��� ��ل ال�سائل ع� ال�ل ال�� �ف�ي "اإلنهاء ال��ق�" ت�ف�� اإلك�اه ال��ني ب

ت��� أساسا في اق��اء ��ه��ة في ت�ف�� اإلك�اه ال��ني ه�ه ال���قة في ال��ف�� ألن ال��ل�ة الب���� 

                                                   
 .31، ص2008،ارنة، ال��عة ال�ان�ة، دار ه�مة، ال��ائ�، دراسة مقالعق��ة م�ق�فة ال��ف��/ م��وك مق�م 1

 .442، ص��جع ال�اب�، الق�� العام، الش�ح قان�ن العق��ات/ � ال��الي�ن�ام ت�ف 2

ی����ن  ی�قف اإلك�اه ال��ني ل�الح ال����م عل�ه� ال�ی�:" ق إ ج ج ال�ع�ل وال���� على أنه 603/01ال�ادة ن��  3

�ل� ال�ع�ي ال�ل��،أو ل�� ال��ا�ة العامة ع��ه� ال�الي، �أن �ق�م�ا خ���ا ل�ل� شهادة فق� ��ل�ها له� رئ�� ال�

 ".شهادة اإلعفاء م� ال����ة ��ل�ها له� مأم�ر ال��ائ� �ال�ل�ة ال�ي �ق���ن ف�ها

��ة غ�امة وق�ل الق�� عل�ه ت��� لل����م عل�ه �اإلك�اه ال��ني ت�ف��ا لعقق�ل إلغائها  c.p.p.f 756ال�ادة كان� 4

�ف�ه قاضي اس�ع�ال یل��� ف�ه وقف ت�ف�� اإلك�اه ض�ه،  أن �ق�م �ل�ا إلى رئ�� م���ة ال�عاو� ال���� � ،وح��ه

، ق�ل � ص�رت ض�ه أوام� �ال���، ����هم� ال�ق�ر أن ال��ی� ال�"� ق�� م���ة ال�ق� الف�ن��ة �أنهوفي ذل

، غ�� أن ، أن ��ل� م� رئ�� م���ة ال�عاو� ال���� ��ف�ه قاضي اس�ع�ال تعل�� ت�ف�� اإلك�اه ال��ني م�ق�اح��ه

. 754ل��� أح�ام وقف ت�ف�� اإلك�اه الق�ائي ض���ا إلى ن� ال�ادة  �756ع الف�ن�ي ما ل�� أن ألغى ال�ادة ال��

voir:  

Cass ,Assemblé Plénière,le 05/04/1996 ,Juris data n°0014676,pourvoi du 05/02/1993 .Roger 

Perrot et Herve Croce/5ans de procédures pénales,administratives et fiscales en700 décisions 

,de 1995 à 1999, p 26. 
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غ�� أن  ."ال�ق�ق ال�ال�ة ال في ح�� األش�اص ال����م عل�ه� ل��ة م� ال�م� ق� ت�ل �غ�� ج�و� 

  :ت�ف�� العق��ة م� ح�� وقفوقف ت�ف�� اإلك�اه ال��ني ���لف ع� 

، أما أ� ال��� �عق��ة مع وقف ال��ف�� العق��ة ی��ام� مع ال��� �العق��ةأن ال��� ب�قف ت�ف��  -

 . أث�اء ال��ف�� وأاه ال��ني ف��ق�ر �ع� ال��� �ه وقف ت�ف�� اإلك� 

أما وقف  ،ش�و� خاصة �ال����م عل�هة معل� على ش�و� خاصة �العق��ة و أن وقف ت�ف�� العق�� -

 .  رغ��ه في ت��ی� ال��الغ ال����قةم عل�ه و ال���� ت�ف�� اإلك�اه ال��ني فه� معل� على إرادة 

م� ق�ل أ� ت�ف��  ف���ن إما، جائ� في م�حل���في القان�ن ال��ائ�� ووقف ت�ف�� اإلك�اه ال��ني 

ت�ف��ه  و أن ی�قف، أ���� ع��هل� ی���� م� دفع ج��ع ال��الغ ال����قة ال�� ال����م عل�ه ��ف 

 ��ال� ب�قف ت�ف�� ما ت�قى م�ها على أساسو ءا م� ال�ی�ن ال����قة ���د ج�  ال��لل����م عل�ه  ض� 

على أن ��ل وقف ال��ف�� م�ه�نا ب��ف�� االل��امات ال�ي أدت إلى وقف ت�ف�� اإلك�اه �ال���ة  ع��ه،

إلنقاص م� ق��ة ال�ی� وال ش� في أن ا. 1ل�ق�ار ال��الغ ال�اق�ة في ذم�ه ت�� �ائلة إك�اهه م� ج�ی�

ال���ع على  �خ�یل��  م�ة اإلك�اه ال��ني إلى ما �عادل ال��الغ ال�اق�ة ب�ون أداء، ت�ف��م� شأنه 

، إذ ال �عقل ال�اق�ة في ذم�ه ل��اماتاالع�م ت��ی�ه األجل ال����ح لل����م عل�ه م� أجل ت�ف��  ال��ائ�� 

��الف ال���ع الف�ن�ي  ، وه�افي األداءألن ذل� س�ف�ح ال��ال لل��ا�لة  هأن ی��ك األجل مف��حا أمام

  .أشه� 6ال�� أل�م قاضي ت���� العق��ات ب�أج�ل ح�� ال����م عل�ه ال�ع�� ل��ة ال ت��اوز 

��ة �����ى م� ن�ام وقف ت�ف�� اإلك�اه ال��ني األش�اص ال�ی� ح�� عل�ه� ���� ج�ا�ة أو جو 

��ا ال��ا�ات وال��ح ال��ت��ة �ة و ل����ة العاب�ة لل��ود ال���ال����� أو ااق��اد�ة أو أع�ال اإلرهاب و 

ال إال �ال���ة لل��ار�� الق�ائ�ة والغ�امة و ال ���ن وقف ت�ف�� اإلك�اه ال��ني  أن��ا  .2ض� األح�اث

ل�� . ����3 إلى دفع ال�ق�ق ال�ق�ي بها في دع�� م�ن�ة ت�ع�ة �ال��ار�� الق�ائ�ة أو ال�ع���ات

                                                   
���ز أن ی�ف� �اإلك�اه ال��ني م� ج�ی� على ال��ی� ال�� ل� ی�ف� االل��امات :" على أنهق إ ج ج  610ن�� ال�ادة  1

 ."ال�ي أدت إلى إ�قاف ت�ف�� اإلك�اه ال��ني عل�ه وذل� �ال���ة ل�ق�ار ال��الغ ال�اق�ة في ذم�ه

 .م� القان�ن نف�ه �603/02ادة ال 2

 ."أو ال�ع���ات �ع�� م�ار�� ال �قاف العق��ة إلى دفعال ���� إ:" على أنه هم� القان�ن نف� 595/01ال�ادة ن��  3
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��ني إذا ت�ازل ال��عي ال��ني ع� ال�ع���ات ال��ن�ة م�ل ی�قى ال��ال م��وحا ح�ل م��� اإلك�اه ال

فهل ���ز وقف اإلك�اه ال��ني ع�� ت�ازل ال��ف  ،ال����م عل�هو ال��ء في ال��ف��  اإلك�اه ال��ني  �ع�

ه�ه ال��ألة اه��ام �ل م� ال�ق�ق��� والقائ��� على ت�ف�� اإلك�اه ال��ني ال�ی� �ات�ا ، ح�� ت��� ال��ني

وه�ا ت��ز �إل�اح ض�ورة ،في ص��� القان�ن والق�اء ع� حل ����ه� م� م�اجهة ه�ه اإلش�ال�ةی����ن 

اح� ت�خل ال���ع ال��ائ�� م� أجل ال�� ص�احة على وضع ح� لإلك�اه ال��ني إع�اال ل�غ�ة ص

 .�عفاء ال����م عل�ه م� ال��ف��ال��ل�ة في ال��ازل ع� حقه و 

  ال��نيش�و� و�� ت�ف�� اإلك�اه : ثان�ا 

ة ل�� ت�اف�هفي ع�م ���� ال����م عل�ه ���� وقف ت�ف�� اإلك�اه ال��ني ال��ائ�� ال���ع أحا� 

، إذ ال ���� له�ا األخ�� االس�فادة م� وقف ال��ف�� ما ل� ی��� ع��ه ال�الي �ق�رها ال��� الق�ائي

، فإذا �ان دة ال��ی� ال����ي لل�غ� على إرا�ع��� ال���ع ���قة اإلك�اه ال��ن�ال��ق القان�ن�ة،ح�� 

ال���ة على م� ادعى، فع�� ال��ی� و  ،ف�� م�ق�ا إع�اال ل����ة ال����ةمع��ا �عف�ه القان�ن م� ال��

  .  ���اج إلى إث�ات م�ه �ال��ق ال�ي ی���ها له القان�ن 

� أل�مه فق �ع��ه ال ��في ل�قف ت�ف�� اإلك�اه ال��ني ض�ه ،ال����م عل�ه م��د ادعاء  غ�� أن   

وم�  ،ل�� ام��اعا م�ه على ال���ی�إلث�ات ع��ه ع� ت��ئة ذم�ه و على ع��ه  القان�ن ب�ق��� ب��ة

فق� أو شهادة ع�م الال�سائل ال�ي وضعها ال���ع ال��ائ�� في ی� ال����م عل�ه في ه�ا ال���ل شهادة 

  ق�تها ال���ت�ة ؟ و  وش�ع��هاا ف�ا هي ���عة ه�ه ال�سائل؟ وما م�� �فای�ها وفاعل��ه .ال���ع لل����ة

 شهادة فق� - 1

ت�ل� شهادة الفق� م� ق�ل رئ�� ال��ل� ال�ع�ي ال�ل�� ب�اء على �ل� ال����م عل�ه �أداء    

وقف م� ث� اس�فادته م� و  ،ال�اد�ة �هوضع�ع� ذل� لل��ف و  ،ار�� ت�� �ائلة اإلك�اه ال��نيال��

�ق�م بها اس��الع وت��� الفق� إال ب�اء على إج�اءات ��� و ال ���� تق��� شهادة و ، ت�ف�� اإلك�اه ال��ني

 .دی�نه، وع� م�ارد ع��ه و قة ال�ضع�ة ال�اد�ة لل����م عل�هال��لف ع� حق�
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 شهادة اإلعفاء م� ال����ة - 2

 هي ن��ة م� ج�ول ال��ائ�، شهادة اإلعفاء م� ال����ة أو شهادة ع�م ال���ع لل����ة،    

فهي ت��� ول�ل�  ،ال�س�مع�ي بها ل� ی�د اس�ه ض�� ج�اول ال��ائ� و ���ح ف�ها �أن ال��� ال�

ع�م ت�ل� ال����م عل�ه أل�ة أص�ل م�ق�لة أو عقار�ة ت��� ع� األم�ال ال��ور�ة ل�ع���ه خالل ال��ة 

ك�ا تع� ���ا�ة ب�اءة ذمة ال��� ال�ع�ي م� أ� أداء ض���ي ناتج س�اء ع�  ال�ي �ق�م ف�ها �ل�ه،

�ة أو ع�ل�ات ب�ع و ش�اء م�ن�ة واقعة على م��� أو م�ل ت�ار� أو أ� م�ق�ل أو عقار معامالت ت�ار 

  . ى ال����ة الع��م�ةآخ� ���ع ال���ف ��أنه إلى ض�ائ� م��دة �ف��ض دفعها إل

مقابل ملف م��ن  ،ة ب�اء على �ل� ال�ع�ي بها م�انا��� اس���اج شهادة اإلعفاء م� ال����و    

ت�ل� م� ق�ل قا�� و  ،ل��اقة ال�ع��� ال����ة، شهادة ع�ل أو ع�م الع�ل�� األصل م� ن��ة �

م�  603أشار إل�ه ال���ع ال��ائ�� ض�� ال�ادة ( ال��ائ� لل�ل��ة ال�ا�ع لها م�ل إقامة ال��ال� بها 

وذل� ت���قا ل�� ال�ادة ) �أم�ر ال��ائ� �ال�ل�ة ال�ي �ق���ن ف�ها قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة �

�لفة أن ی�ع�� على قا��ي ال��ائ� ال��": جاء ف�ها ما یليو م� قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة  144/02

ضع�ة ال�اصة ل�ل م� ��ل� ذل� إما م����جا م� ج�ول ال��ائ� أو ��فا لل� ��ل��ا على ورق ح� و 

   ".�م ال���ع لل����ة ال��علقة �ه �ما شهادة عو  ،�ال��ائ� ال�اضع لها

ع� ت�ل قاص�ة ع� ال��ف ق�  ،ذ��ه أن وسائل إث�ات ع�� ال��ی� س�� ��ه� م� خالل ما   

، م�ا ق� خاصة في �ل غ�اب أسال�� ال��� اإلل���ون�ة ال�ق�قة قع ال�ضع�ة ال�ال�ة لل����م عل�هوا

 علىال��ا�ة العامة أن ال تع���  ف�� ال�ه�ل�ل� . �ع�قل م�عى الق�اء في ت�ف�� األح�ام��لل الع�الة و 

�� �ف�� ���� ع�� وأن تق�م ب��ق�� أو ��� اج��اعي مع �ات ال����م عل�ه ع��ه ال�الي،إث م��د

 تعل�� ت�ف�� اإلك�اه ال��ني وأحق�ة �ال� ال�قف �ه،على ��ع�ة ال إضفاءوذل� به�ف  ،ال�ع�ي م� ع�مه

و��ل ف�أم�  ،ع�� م�ع�م�فإن ت��� م� خالل ال��� أن ع�� ال����م عل�ه ه� م��د إدعاء 

 ���� االس��هاد �ال���ع الف�ن�ي ال�� أجاز إلدارة ال��ارك إذا اك��ف�و  ،�ه�ر�ة ����ه في ال���ال�

،أن ت�ل� م� الق�اء ال��� �ال��ام� ب���ی� تل� العق��ات على ت���� ال����م عل�ه ع��ه ال�الي

 �ل�أف ع��هث�� أما إذا  ،c.d.f 382/6ال ب�� ال�ادة ج��ع ال��ار��� في ت���� ذل� اإلع�ار ع�
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ألح�ام  اه�ه لوت����ا  ،1إلى ت���� ق�اع� القان�ن ال��ني ال�ي تق�ي ب����ة ال����ة  ال��ا�ة العامة

فإذا ل� ی���� م�  ،�ا ما تق�ر ه�ه ال��ة ���ة واح�ة، وغالع�ي م�ة مع��ة إلى ح�� زوال ع��ه���ح ال�

  .ة م�اش�ة  ����هت�ب�� ال��لغ ال��ل�ب خالل ه�ا األجل �أم� و��ل ال��ه�ر�

  انق�اء اإلك�اه ال��ني: الف�ع ال�اني 

 �ع�و ،إذ الال��ني ال �ع�ي انق�اء االل��ام إال أن ت�ف�� اإلك�اه ، األصل في اإلك�اه ال��ني ت�ف��ه

�ن �ان ه�فه إك�اه ال��ی� ، و فه� ل�� وفاءا لل�ی� ول�� ره�ا لل����ة ،ك�نه ���� م� ��ق ال��ف��

�ا ل ال�� لإلك�اه ال��ني أث� م��� ل�مة ال����م عل�ه م� ال��الغ ال��ی� بها وفقو . �امهال�م� أجل ت�ف�� 

 ،���2ز أن ت��� ��أنه م�ا�عات الحقة ���ق ال��ف�� العاد�ة  بل ،ق إ ج ج 599/02ال�ادة  ت����ه

سع �ان أو ق إ ج ج  599/02أن مفه�م ال�ادة  ،غ�� c.p.p.f3 761/01وه� ما ذه�� إل�ه ال�ادة 

ح�� ذه� ال���ع ال��ائ�� م� خاللها إلى اإلق�ار �أن اإلك�اه ال��ني ال ��ق� ��ال م� األح�ال االل��ام 

ال�ق�رة في قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة ات الحقة ���ق ال��ف�� العاد�ة ال�� ���ز أن ت��� ��أنه م�ا�ع

ج��ع  ففي .ق��ات ال�ال�ة ال����م بهاواإلدار�ة وفي ق�ان�� إدار�ة أخ�� أه�ها ال��� ما ل� ت�قادم الع

بل ���� ال��ف��  ،ال��اماتهاألح�ال ال ی��ل� ال����م عل�ه ال�� ت� ح��ه في إ�ار اإلك�اه ال��ني م� 

 ،س�اب �ال���اث أو اله�ة أو غ��هاعلى أم�اله الحقا ����د عل� ال�ائ� ب��اء م�ی�ه أل� س�� م� األ

في ال�ادة ال����رة �ال�� على أث� اإلك�اه دون األخ� �ع��  ��الف ال���ع الف�ن�ي ال�� اق���

  .االع��ار إم�ان�ة ال��ف�� ع� ���� ��ق ال��ف�� ال���� 

                                                   

إذا ت��� م� االل��ام أن ال��ی� ال �ق�م ب�فائه إال ع�� ال�ق�رة أو ال����ة، ع�� :" ق م ج على أنه  10ن�� ال�ادة  1

، م�اع�ا في ذل� م�ارد ال��ی� ال�ال�ة وال���ق�لة مع اش��ا� ع�ا�ة ال�جل ال���� دا م�اس�ا ل�ل�ل األجللقاضي م�عاا

 ."على ال�فاء �ال��امه

ال����م عل�ه ���ق� ت�ف�� ه�ا اإلك�اه ال��ني ���� و " :ق إ ج ج ال�ع�ل وال���� على أنه 599/02ال�ادة ن��  2

ال م� األح�ال االل��ام ال�� ���ز أن ت��� ��أنه م�ا�عات الحقة ���ق ال��ف�� ال ��ق� اإلك�اه ال��ني ��ال��ی� و 

 ".العاد�ة
3 Article 761/01 c.p.p.f :« Le condamné qui a subi une contrainte judiciaire n'est pas libéré 

du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée». 
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ت�قى لل����م عل�ه إم�ان�ة م�� آثار اإلك�اه ال��ني �ل�ا إذا �ادر إلى ت��ی� ما عل�ه  غ�� أنه

ح�� ���ز  ،ق إ ج ج609/01ادة ال�جاء �وفقا ل�ا  وذل� م��دة ���ج� ح�� ق�ائي ال��اماتم� 

�لغ �اف لل�فاء ب�ی�نه� ب�فع م ،�ني أن ی��ار��ه أو ی�قف�ا آثارهلألش�اص ال�ی� ح�� عل�ه� �اإلك�اه ال�

م�ار��، إذ ال تق��� العق��ات ال�ال�ة ال�ي �قع على ال����م عل�ه ت��ی�ها على أصل م� أصل و 

�ن�ا ��اف إل�ها و  ،ائ�ة وغ�امات وتع���ات ف���ق�ال��الغ ال�ق�رة �ال��� الق�ائي م� م�ار�� 

ي ما ع�� ع�ها ال���ع وه ،ال�ي ل� ���لها ال���ال����ل�ة ال���ت�ة ع� ال��ف�� و ج��ع ال��ار�� 

ال��� والق�� وال�قل ال�ي خاصة ما ی�عل� ���ار�� ال��ل�غ و  ،"م�ار�� م� أصل و "ع�ارة ال��ائ�� �

  .�ف�� عل�هال�ي �ان �إم�انه تفادیها ق�ل ال�ل�ه  و ��ی�ها على عات� ال����م ع�قع ت

�ق�م ال����م عل�ه ب���ی� ال��ار�� الق�ائ�ة والغ�امات ع� ���� و��له أو م�ام�ه أمام 

في ه�ه ال�الة و  ،مقابل وصل اس�المج ق ت س 10ال�ادة و  ق إ ج ج 597ل�ادة ل وفقاإدارة ال��ائ� 

ل����م عل�ه إذ ���ح ل ،ال����قة ��الغ����ع ال�م عل�ه ��ال��لغ ال�� �ع�ضه ال�أن �في ����� 

ح��ه  ف���ن مل�ما �ال���ی� ال�لي لل��لغ أما إذا ت� الق�� عل�ه و  ،ما ل� ��� م���سائي �ال���ی� ال�� 

في ح�� ت�� ه�ه الع�ل�ة أمام ال���� الق�ائي إذا تعل� األم� ب�فع م�لغ ال�ع���ات . ال��ل�ب

ك�ا ���� لل����م عل�ه إی�اع ه�ه ال��الغ ل�� م���  ،اء أو ما �عادل ق���هاو رد األش�أال��ن�ة 

ل���ل ال��ه�ر�ة وص�الت  ��ی��ق�م ال، و 1ال��امي ع�ال ب�� ال�ادة ال�ادسة م� قان�ن ال��اماة

����عي ف ت���ة وضع��ه و�نهاء أس�اب اإلك�اه ال��ني، ال�فع ال����ة ل�ل� وشهادة ب�اءة ال�مة به�ف

ل ال��ه�ر�ة األ��اف ل��اع أق�اله� وت�و��ها ����� س�اع ال�� �ق�ي ب�فع واس�الم ال��لغ و��

ال��ل�ب، وفي األخ�� �أم� ب�فع ال�� ع� ال����م عل�ه ال����س واإلف�اج ع�ه إن ل� ��� م���سا 

  . ، و���ح اإلك�اه ال��ني في ه�ه ال�الة �أن ل� ����� آخ�ل�

                                                   

 55، ال����� ت���� مه�ة ال��اماة،ج ر ع�د29/10/2013ال��رخ في  13/07رق�  م� القان�ن 06 ن�� ال�ادة 1

لق�ام ��ل إج�اء ، ما ل� �ق� ال����ع ال�ار� ال�فع�ل ��الف ذل�، ا���ز لل��امي:" على أنه30/10/2013م�رخة في

 ".دفع و ق�� �ل م�لغ مع اإلب�اء -:... الس��ا تق���ه ال�ه�ة و 
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ال��� ال�اضع أنه ال ���� اإلف�اج ع�  ،ال����رة أعاله 609ال�ادة اس�ق�اء م�  �����و 

، �ع� أن  �ان� نف� ال�ادة  �غ��ة ال�ی�ن م�ل اإلك�اه ال��نيما ل� ���د م�لغا �ف�ال ب ��نياله ا ك� إلل

غ ال�ی� أو ب�اء على رضاء إما أن ���د م�ل���م عل�ه إلف�اج ع� ال�لت����  1975ق�ل تع�یلها س�ة 

ل ض�� ع�ارة رضاء ال�ائ� إما ت�ازله ع� ال�ی� م�ل اإلك�اه و�ما اتفاق ال����م عل�ه مع و��خ ،ال�ائ�

، ل�� س�عان ما ت�اجع ال���ع ال��ائ�� ع� م�قفه ل�ع�ل ال�ادة على ال���ی� ال��ئي أو �ال�ق��� ال�ائ�

األداء ال��ئي  و��جع س�� تع�یل ال�ادة ال����رة إلى أن ،ل��ام���في ���� األداء ال�لي لالو  609

ال���ع ال��ائ�� سقف ال��لغ ال�� ی��ج� على � ی��ع�م ت س��ه إش�اال ع��قالل�ی� �ان ���ح 

له�ه األس�اب ، أعاق ع�ل ال��ا�ة العامة آن�اك ال����م عل�ه دفعه  ل���ف�� م� اإلف�اج، األم� ال��

ال��رخ 1975 ات ال��ائ�ة ل��ة���ج� ال�ع�یل ال�� ��أ على قان�ن اإلج�اء 609أع��ت ص�اغة ال�ادة

،وح�رت ال�ادة ال�ي أجازت اإلف�اج ع� ال��ی� ال����س م� ��ف و��ل ال��ه�ر�ة 17/06/1975في

���ز لألش�اص ال�ی� ح�� عل�ه� �اإلك�اه ال��ني أن ی��ار��ه أو :" �ع� ت�ققه م� أداء ال�ی�ن ��ا یلي

�ف�ج و��ل ال��ه�ر�ة ع� ال��ی� و ، وم�ار�� �لغ �اف لل�فاء ب�ی�نه� م� أصلی�قف�ا آثاره ب�فع م

ب�فع م�لغ �اف لل�فاء "و��ل� ���ن ال���ع ق� اك�فى �ع�ارة  ."����س �ع� ال��ق� م� أداء ال�ی�ن ال

نهاء ال�ح�� إلل���ح أداء ال��الغ ال����قة �املة ه� ال���  ،"م�ار���ی�نه� م� أصل وف�ائ� و ب

آثاره م�  إنهاءأجاز لل����م عل�ه� �اإلك�اه الق�ائي الف�ن�ي ال�� ��الف ال���ع وه�ا ، اإلك�اه ال��ني

ال��اس� الع��مي  هاق��لو  �ها��ع�مق� تق��� �فالة �أو ،ال���ی� ال�لي لل�ی� أو تق���ه :خالل

 .ع� ���� االس�ع�ال، ���ح �ق��لها رئ�� م���ة ال�عاو� ال���� وفي حالة االع��اض ،ال����

عل�ه في ه�ه ال�الة أن یل��م ب���ئة ذم�ه في خالل شه� ���� م� تار�خ إی�اع ��ع�� على ال����م و 

   .1ل�فالة ت�� �ائلة ال��ف�� عل�هام�لغ ا

  ح� ال����م عل�ه �اإلك�اه ال��ني في �ل� رد االع��ار: الف�ع ال�ال�

ف رد االع��ار و�ع� ، ع��اراال�ل� رد ح� ال����م عل�ه في ت�ف�� اإلك�اه ال��ني ی��ت� على         

انق�اء �ل اآلثار القان�ن�ة ال�ي ت�ت�� ع�ه ف���ح ال����م ��� �اإلدانة �ال���ة لل���ق�ل و م�� ال"�أنه 

                                                   
1  Article 759 c.p.p.f 
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ح�� ی��� القان�ن تق��� �ل� " ،1"عل�ه ال�� رد اع��اره في م��� ال��� ال�� ل� ���� عل�ه �اإلدانة 

تق��� ، و "ة ال�ادرة ض�ه �ال��� أو ما �ق�م مقامهرد االع��ار ب�ج�ب ق�ام ال����م عل�ه ب��ف�� العق��

  .2ه�ا ال�ل� خالل مهلة ت���د ب��ع العق��ة ال ب��ع ال����ة 

قان�ني  ، وه� ن�عان،ق إ ج 693إلى  676ق� ن�� ال���ع ال��ائ�� رد االع��ار �ال��اد و 

أ�ة عق��ة أخ�� ت��ن  ����� في ال����م عل�ه أن ال ���ن ق� ح�� عل�ه في ج���ة ج�ی�ة �ال��� أوو 

ات س��  5أش� م�ها ج�امة ع�� ارت�اب ج�ا�ة أو ج��ة خالل م�ة مع��ة مق�رة �ال���ة للغ�امة م�ال ب

. 3فإن ل� ���دها ت��� ه�ه ال��ة اب��اء م� ان�هاء ت�ف�� اإلك�اه ال��ني ،ی��أ س��انها م� تار�خ س�ادها

���م عل�ه أو م� نائ�ه القان�ني أو زوجه أو أح� أف�اد أما رد االع��ار الق�ائي ف��� ب�اء على �ل� ال�

ال�ع���ات د ال��ار�� الق�ائ�ة والغ�امة و ��ع�� أن ���ن ال����م عل�ه ق� س�و ،اتهعائل�ه في حالة وف

وج� عل�ه  ال��ن�ة أو ی��� إعفاءه م�ها ما ل� ��� مع��ا، فإذا ل� �ق�م ما ی��� وفاءه لالل��امات ال�ال�ة،

ل��ف�� ع� ���� ،أو أن ال��ف ال����ر ق� أعفاه م� ا��� �أنه ق�ى م�ة اإلك�اه ال��نيیتق��� ما 

أو ل� ی�� الع��ر على ال��ف ال����ر أو ام��ع ه�ا األخ��  �4 �ق�م �ل�ا ��أن ح��هلاإلك�اه ال��ني و 

س�اء  ع��ارم� رد اال ل����م عل�ه���ف�� ا وفي ال����ع الف�ن�ي أ��ا .ع� اس�الم ال��لغ ال�����

أو ق�ائ�ا �ع� انق�اء ثالث س��ات ی��أ س��انها م� تار�خ ت��ی� الغ�امة وال��لغ اإلج�الي  5كان قان�ن�ا

  . 6للغ�امة ال��م�ة أو انق�اء اإلك�اه الق�ائي أو ال��� ال�ق�ر في م�ال الغ�امة ال��م�ة

  اإلك�اه ال��نيت�ف�� م�ازعات : ال��ل� ال�اني 

وهي ال��ازعات ال�ي تق�م ���اس�ة ت�ف�� األح�ام  ،ع�ائ�اإلك�اه ال��ني م�حلة  ت�ف�� ق� �ع���         

كل ما �ع��ض ال��ف��  "نأ �أ ،ال��ائ�ة وت��ل إش�االت ت��ل دون ت���� القائ� �ال��ف�� م� إت�ام مه��ه

                                                   
 .433، صجع ال�اب�، ال�� ش�ح قان�ن العق��ات ال��ائ�� / ة ع�� هللا أوهای�� 1

 .436، صنف�ه، ال��جع ش�ح قان�ن العق��ات ال��ائ�� / ة ع�� هللا أوهای�� 2

 .ق إ ج ج ال�ع�ل وال���� 677/01ال�ادة  3

 .هم� القان�ن نف� 683ال�ادة  4

5Article 133-12 c.p.f  . 
6 Article 785/01 c.p.p.f et 133/13 du même code. 
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اف ال���مة فق� م�ح القان�ن أل��  ،1"ش�اال في ال��ف��إم� صع��ات ���ل  اإلك�اه ال��نيب�اس�ة 

أن � دعاءاإلو  ت�ف��هااألح�ام الق�ائ�ة ال�ادرة في ال�عاو� ال�اصة به� ق�ل  ح�ل ل��ازعةفي ا ال��

  . ال��ف�� غ�� ص��ح لع�م ص�ة اإلج�اءات ال��علقة �ه 

 ق 14في ال�ادة العارضةال��اعات ت�� ت���ة ش�االت �ه اإللهتع�ض ال���ع ال��ائ�� وق�         

ال��ف�� ص�احة في ي ش�ال فك�ا و�ف ال���ع م��لح اإل ،c.p.p.f 2 710 ال�ادةلها تقابو   ت س ج

، سالفة ال���ق إ ج ج ال��علقة �اإلش�ال في اإلف�اج ال���و� ال���� على األجان�  136/04ال�ادة 

 ،سالفة ال���وال�س�م  دانة �ال��ار��ال��علقة �ال�ع��ات في ت�ف�� ح�� اإلق إ ج ج  371ال�ادة و 

ك�اه اإل�ار إوفي . 3ال��علقة �ال��اع ال�اصل ����ص ه��ة ال����م عل�ه  ق إ ج ج  596ال�ادة و 

وق��ها إلى  "م�ازعات"وأس�اها  ق إ ج ج  �607ال�ادة ال��ف�� ال���ع ال��ائ�� إش�االت عالج ال��ني 

 ،4 �ة ت��ل�م تف���ام�ازعات ت�عل� ���ة إج�اءات اإلك�اه ال��ني وم�ازعات أخ�� ت�عل� ���ألة ف�ع

و أو ال����م عل�ه أو قاضي ت���� العق��ات أو و��ل ال��ه�ر�ة أ�فع ال��اع م� ��ف ال�ائ� العام �و 

                                                   
1 Cass crim ,Le 20 /01/ 1998 ,bull crim n° 23, 1998  .  
2 Article 710 c.p.p.f: « Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le 

tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la 

rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue sur 

les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du code 

pénal» .  
إذا ح�ث �ع� ه�وب م�ا�ع ت� إم�اكه أو ح�ل في أ�ة حالة  :"أنه على ل وال���� ال�ع�ق إ ج ج  596ن�� ال�ادة  3

أخ�� أن �ان� ه��ة ال����م عل�ه م�ل ن�اع �ف�ل في ه�ا ال��اع وف� الق�اع� ال�ق�رة في مادة إش�االت ال��ف�� غ�� أن 

  .ال�ل�ة ت��ن عل��ة

ج�ی�ة قام ����ه ال��ل� الق�ائي أو ال����ة ال���وحة فإذا صار ال��اع في ذل� أث�اء س�� و���اس�ة م�ا�عة      

 ".أمامها ه�ه ال��ا�عة

إذا ح�ل ن�اع س�� ال����م عل�ه �اإلك�اه ال��ني ال�ق��ض عل�ه أو : " على أنهم� القان�ن نف�ه 607ن�� ال�ادة 4

ی�عل� ���ة إج�اءات اإلك�اه ، فإذا �ان ال��اع ب�ائ�تها م�ل الق�� عل�ه أو ح��هال����س إلى رئ�� ال����ة ال�ي 

  .ال��ني قام رجل الق�اء ال����ر �الف�ل ف�ه على وجه االس�ع�ال و���ن ق�اره واج� ال�فاذ رغ� االس���اف

ح�ام ح�ام ال�ادة ال�ام�ة ع�� م� قان�ن ت�ف�� األألة ف�ع�ة ت��ل�م تف���ا ت��� أوج�د ن�اع في م� وفي حالة     

 ". ال��ائ�ة
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األصل أن ی�ول االخ��اص إلى ال�هة الق�ائ�ة ال�ي أص�رت ال��� أو ال�ي ���� ال��ف�� و  .1م�ام�ه

� الق�ائي �اإلش�اف ��ة ال�ي أص�رت ال��ب�ائ�تها ت����ا للقاع�ة العامة ال�ي تق�ي �اخ��اص ال��

ع ال��ائ�� خ�ج غ�� أن ال��� ،أو ن�اعات ال��ف�� م� إش�االت الف�ل في �ل ما ق� �ع��ضعلى ت�ف��ه و 

ب�� سل���� االخ��اص �الف�ل في ال��ازعات ال��علقة �اإلك�اه ال��ني  ق��ع� ه�ه القاع�ة و 

  .ق�ائ���� على ال��� ال�� س��� دراس�ه

عل� أخ�� ال��ل� األول لل��ازعات ال�ي ت� ،ل� إلى ف�ع��، أق�� ال������قه�ا الل اون�� 

، وأت��ق في الف�ع ال�اني إلى ال��ازعات ال��علقة ���ألة ف�ع�ة ت��ل�م ���ة إج�اءات اإلك�اه ال��ني

 .تف���ا 

  ال��ازعات ال��علقة ���ة إج�اءات اإلك�اه ال��ني : الف�ع األول 

في ال�الة الع���ة ���ز ، و � ی�� وفقا ل�ا ق�ره القان�ن ��ة اإلج�اء اإلج�اء ال�الق�ل ��ع�ي 

  . ل�� له م�ل�ة أن ی�ازع في ع�م ص�ة إج�اءات اإلك�اه ال��ني

االع��اض على ص�ة ق إ ج ج  607/01ال�ادة �لل����م عل�ه ال���ع ال��ائ�� ز اجأوق� 

��ة رئ�� ال��مام أش�ال ن ی�فع اإلأو ،ل��ق�عه � ال��ل�ةإج�اءات اإلك�اه ال��ني إذا جاءت م�الفة لل��و 

كال��ازعة  :�ف�ل ف�ه على وجه االس�ع�الو  أو ح��ه ى ال����م عل�هال�ي ب�ائ�تها م�ل الق�� عل

ت���هه م��قا ب�فع ال����قات و  ال����م عل�ه ل��ني ال�� ی�� ت�ف��ه دون ت�ل�غم�ال ح�ل ص�ة اإلك�اه ا

غ�� أنه ���ج ع� ه�ا اإل�ار ال��اع ال�� ی���ه ال����م عل�ه ،دانة ض�هح�� اإلال�ال�ة ال�ي ق�رها 

ال ت�ج� ت��ی� 600ی�عي ف�ه أن اإلن�ار �ال�فع ل� ی���� اإلشارة إلى م�ة اإلك�اه ال��ني ألن ال�ادة

لل����م عل�ه ك�ا ����  .م�ة اإلك�اه ال��ني في ال����ه �ال�فاء بل في األح�ام الق�ائ�ة ال�ادرة �اإلدانة

                                                   
ال�هة الق�ائ�ة ال�ي ح�ام ال��ائ�ة  ت�فع ال��اعات العارضة ال��علقة ب��ف�� األ :"نهأعلى ج ق ت س  14ال�ادة ن��  1

و أو م� قاضي ت���� العق��ات أو و��ل ال��ه�ر�ة أو الق�ار و��فع ه�ا ال�ل� م� ال�ائ� العام أص�رت ال��� أ

  .و م�ام�هأال����م عل�ه 

و و��ل أ ال�ائ� العاملى إو ال����م عل�ه ی�سل ال�ل� أ��� العق��ات وفي حالة رفع ال�ل� م� قاضي ت�     

 ."�امألال�الع وتق��� ال��اساته ال�����ة في غ��ن ث�ان�ة  ال��ه�ر�ة
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دون �ل� م� ��ف � تلقاء نف�ه و أن �ع��ض إذا �اش� و��ل ال��ه�ر�ة ت�ق�ع اإلك�اه ال��ني م

  .ال���مة على أساس أن �ل� ال��ف�� �ع� م� ب�� ال��و� ال��ه��ة ل��ة إج�اءات اإلك�اه ال��ني 

األح�ام القاض�ة �اإلك�اه تع�د  م�ألةاإلك�اه ال��ني ت�ف�� ال�ي ���حها وم� ب�� أب�ز اِإلش�االت         

ض� ش�� واح� �ف��ض ف�ها أن ت��ع ل��ام تع�د ال�ال�ة ، فق� ���ث أن ت�ع�د العق��ات ال��ني

إذ . 1م�ه38إلى  32ال��اد م�  فيوذل�  ال��ائ� ال�� ت���ه قان�ن العق��ات ال��ائ�� ال�ع�ل وال����

 أق�خ�ج ع� ه�ه القاع�ة و  ال��ائ��  ال���ع أن ��غ ال��ائ�، �ع�دن���ة ل العق��ات �ع�دت�ف��ض أن 

 ج�ع واس���اء العق��ات، ج� م��أ ال��ة ه�ه وت��ل ال��ائ�، تع�دع��  العق��ة ت��ی� في أخ��  خ�ة

 .2"عل�ه لل����م كلها ال�ال�ة ال�مة اس�غ�ق� ول� ت�� ال�ال�ة العق��ات أن العامة فالقاع�ة .العق��ات

 ل��ف�� ال�� قاع�ة ف���� ض�ها، �ع�م ص�احة �ق�ي أن للقاضي أجاز ال��ائ��  ال���ع أن غ��

 ق �36عارض ال�اصل ب�� ال�ادت�� وه�ا ���� ت���ل ال،"ج ع ق 36 ع�ال ب�� ال�ادة األش� العق��ة

أث� على م�ا ال��علقة ���ع العق��ات ال�ال�ة، ق إ ج ج  602ج ال�ي تق�ي ���ورة ال�� وال�ادة ع

�ع��� على ال�ضع�ة ال��ائ�ة لل����س ال�ي ت���� ص�رته و��انا مف�ال ع�  ح�� ع�ل الق�اء 

و��ه� إلى ج�ع األح�ام ال�����ة إك�اه ، ه���ه وس�ه وع��انه والعق��ات ال����م بها عل�ه إن وج�ت

أعاله ال��علقة ���ع العق��ات  602ب�ني وت�ف��ها ج��عها وه� فه� خا�ئ وخ�ق ل����ن ال�ادة 

خاصة وأن ال�� ق� ���غ�ق ج�عه م�ة مع���ة م� ح�اة ال����م عل�ه  اإلك�اه ال��نيج�ع  ال�ال�ة ال

ال�ل�ات ال�ام�ة إلى ج� م�د الق�اء و��ف�  ال�ال�ة، العق��ات ع��ه تقف مع��ا سقفا ���د ل� القان�ن 

  .على أساس أنه ل�� عق��ة سال�ة لل���ة �ق��ي تع�دها إن�ال قاع�ة ال�� اإلك�اه ال��ني

ی��ت� ع� اإلنهاء ال�لي لإلك�اه ال��ني وضع ح� له�ا األخ�� واس��الة إك�اه ك�ا �ف��ض أن 

ال م� أجل أح�ام أخ�� صادرة �ع� ت�ف��ه إال إذا تعل� ��ق�ال ال م� أجل نف� االل��ام و ال����م عل�ه م

ي ق�اها ال����م ل�األم� �أح�ام ت���� م�الغ تق��ي أن ت��ن م�ة اإلك�اه ف�ها أ��ل م� ال��ة ا

                                                   

�ع��� تع�دا في ال��ائ� أن ت�ت�� في وق� واح� أو في أوقات :" على أنهال�ع�ل وال���� ق ع ج  33ن�� ال�ادة  1

 ".�ل ب��ها ح�� نهائيم�ع�دة ع�ة ج�ائ� ال �ف

 .513، ص ت ال��ائ��، ال��جع ال�اب�ش�ح قان�ن العق��ا/ ع�� هللا سل��ان 2
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 611ال�ادة ع�ال ب��  إنقاص م�ة ال��� األول م� اإلك�اه ال��ی�، ح����إذ ی�ع��  ،عل�ه في ال���

ق� ذه�� م���ة ، و ��760c.p.p.f 2سه ال���ع الف�ن�ي م� خالل ال�ادة ماوه� نف� ، 1ق إ ج ج

ت��ع إعادة ت�ف�� اإلك�اه  760إلى أن ال�ادة  11/02/1980ال�ق� الف�ن��ة في ق�ارها ال�ادر ب�ار�خ 

وح��ت إم�ان�ة ت���� ه�ه ال�ادة  ال��ني م� أجل نف� ال�ی� أو إدانات أخ�� الحقة ع� ت�ف��ه،

، إذ ال ���ز إنقاص م�ة اإلك�اه األول م� ��� ال����م عل�ه�أ� األول ت�ف�� اإلك�اه ال��ني �ان�هاء 

  .3ال�اني ق�ل أ� إج�اء م��� ل��� ال����م عل�ه 

في �ل ه�ا الف�اغ القان�ني ، و ال��ازعةس�� إج�اءات  ع�م ت����ال���ع ال��ائ��  ك�ا ی�خ� على

���� الع�ل الق�ائي في ه�ا ال��ال على رفع ال����م عل�ه ال�ق��ض عل�ه أو ال����س ح�� ما 

ه ��ل� أعاله دع�� أمام رئ�� ال����ة ال�ي ب�ائ�تها م�ل الق�� عل�ه أو ح�� 607ورد ب�� ال�ادة 

ف�ها إعفاءه م� ت�ف�� اإلك�اه ال��ني ض�ه م�فقا �ل�ه ��ا ی��� أنه دفع ق��ة العق��ات ال�ال�ة م�ل اإلك�اه 

��ه م� ��ف ال��� إث� تق��� إدارة ال��ائ� أو ال��ف ال��ني �ل�ا ����ه أو ح�ى �ع� ص�ور أم� ��

، م� أدلة ت�ع� إدعاءه �الع�� ق�مه، أو أنه اس�فاد م� وقف ال��ف�� على أساس ما و��ل ال��ه�ر�ة

 .��4اءا على ذل� �ف�ل رئ�� ال����ة في ال��اع ���ج� أم� اس�ع�الي واج� ال�فاذ رغ� االس���افو 

  

                                                   
إذا ان�هى اإلك�اه ال��ني أل� س�� �ائ�ا ما ���ن، �اس���اء :" ق إ ج ج ال�ع�ل وال���� على أنه 611ن�� ال�ادة  1

ال م� أجل أح�ام الحقة � ال م� أجل ال�ی� نف�ه و �ع� ذل فال ���ز م�اش�ته 610ال�الة ال����ص عل�ها في ال�ادة 

ت� ت�ف��ها على ال����م عل�ه ل��ف��ه ما ل� ت�� ه�ه األح�ام ت��ل�م ���� م���ع م�الغها م�ة إك�اه أ��ل م� ال��ة ال�ي 

 ".في ه�ه ال�الة ی�ع�� دائ�ا إسقا� م�ة ال��� األول م� اإلك�اه ال��ی� و 
2 Article 760 c.p.p .f :« Lorsque la contrainte judiciaire a pris fin pour une cause quelconque, 

elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à 

son exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte 

plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être 

déduite de la nouvelle contrainte ». 

   3 Cass crim, Le 11/02/1980 , pourvoi n°79-93759, Bull crim  n°53 ,1980. 
ه� مع�ل ال�فاذ ��فالة أو ب�ونها أصل ال��، و  يالال ��� األم� االس�ع�:" على أنهج ق إ م إ 303ن�� ال�ادة  4

 ".رغ� �ل ��ق ال�ع�
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  ال��ازعات ال��علقة ���ألة ف�ع�ة: الف�ع ال�اني 

�ادة حل ال��اع ال��عل� ���ألة ف�ع�ة ت��ل�م تف���ا  إلى الق إ ج ج  607/03أحال� ال�ادة 

��عل� األم� �ال�أج�ل ال��ق� ل��ف�� األح�ام ال��ائ�ة ال�� ت���ه الف�ل ال�ال� م� و  ق ت س ج 15

إذ ی�جل ت�ف�� اإلك�اه ال��ني إلى ح�� الف�ل في ال��ألة الف�ع�ة م� ��ف ال�هة  ،ذات القان�ن 

  . الق�ائ�ة ال����ة 

في �� ال����ل �الق�ة ال��ف���ة، و ف�فه�اك أح�ال ی�جل ف�ها ال��ف�� �ال�غ� م� وج�د ال��� ال�� "

�ن�ا ل��وف �����ن ال��� ال��ف��� ذاته ، و  ه�ه األح�ال ���ن ال�أج�ل راجعا إلى أس�اب ال ت�عل�

 "ت�عل� �ال����م عل�ه
1. 

، إذ ن�� ال�ادة  ئ�ة ال�ال�ة لل���ة ن�اما ج�از�ا�ع��� ال�أج�ل ال��ق� ل��ف�� األح�ام ال��او 

، ���� ال�أج�ل ال��ق� ل��ف�� العق��ة أدناه 19مع م�اعاة أح�ام ال�ادة :" نهعلى أ ق ت س ج 15

، أو الق�ار ال�ادر ���ن�ا م���س�� ع��ما أص�ح ال���ال�ال�ة لل���ة ال�ادرة ض� األش�اص ال�ی� ل� 

  .عل�ه� نهائ�ا

، ���م عل�ه�مع�ادوا اإلج�ام وال� ال����م عل�ه� ال ���ف�� م� أح�ام الفق�ة أعاله، غ�� أنه،

و���� ت�ل�ل أح�ام ال�أج�ل   ،"أو أفعال إرهاب�ة أو ت�����ة ،ت�ابه� ج�ائ� ال��اس �أم� ال�ولةالر 

  :اإلك�اه ال��ني على ال��� ال�اليال��علقة �

ح�ام م� قان�ن ت�ف�� األ 15ال�ادة  إلى م�ألة ف�ع�ة ت��ل�م تف���ا،�ل ال���ع ال��ائ��  حالأ -  

ج�ل ال��ق� ل��ف�� العق��ة ال�ال�ة لل���ة و�فه� ذل� أت���� ال���ن ال�ي ت�عل� �ال� � قان�ن أال��ائ�ة 

لة أوه�ا ی�خ� على ال���ع ال��ائ�� ع�م ت��ی�ه ما ال�ق��د م� ال�� ،الفق�ت�� ال�ان�ة وال�ال�ةم� 

  .الف�ع�ة وال  ال�هة ال����ة �ال�ف���

ال�هة ال����ة �الف�ل في �ل�ات ال�أج�ل  سق ت  15ح�د ���ج� ال�ادة أن ال���ع ال��ائ��  - 

في وز�� الع�ل حاف�  ،القان�ن نف� م�  19إحال�ها إلى ال�ادة ع� ال��ق� ل��ف�� األح�ام ال��ائ�ة �

                                                   
 . 66 -65، صال��ف�� ال��ائي، ال��جع ال�اب�/ ���� ال��ار�يع�� ال 1
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أو ال�ائ� العام ل��ان ت�ف��  ع����  شه�ا،�ق س�ة أشه� وتقل ع� أر�عة و األخ�ام إذا �ان� العق��ة تف

  .أشه� ال ت��� ع� س�ة�ان� م�ة العق��ة العق��ة إذا 

ال�� ق�ى ����� ل�أج�ل اإلك�اه ال��ني أن ال ���ن �ال� ال�أج�ل م���سا ع�� ص��ورة ال���  - 

ال��اق� ال�اصل  أن ن��لو���� . ���سا فإنه ال ���ف�� م� ال�أج�لفإذا �ان م ،�اإلك�اه ال��ني نهائ�ا

���م عل�ه �اإلك�اه ال��ني ال�ق��ض عل�ه أو ال��علقة �ال��ف�� على ال� ق إ ج ج  607/01ب�� ال�ادة 

ق ت س ال�ي اش���� أن ال ���ن األش�اص م���س�� ع��ما أص�ح  15و��� ال�ادة  ،����سال

   .ال��� أو الق�ار ال�ادر عل�ه� نهائ�ا

��عل� و  أخ�ع ال���ع تأج�ل ت�ف�� اإلك�اه ال��ني ل�ع� االس���اءات وذ��ها على س��ل ال���، - 

ع� ال��ائ�  ال����ة ال�ي ت���عي درجة خ��رتها ت�ف�� األح�ام م�اش�ة ع�� ص��ورتها نهائ�ة األم� ب�

  :ح�ى و�ن ل� ���ن�ا م���س�� 

على ال��ائ� ع�دا �ع�ي االع��اد ( �اع��اده� على اإلج�ام ش�اص ال����م عل�ه� وال�ع�وف�� األ -  

بها على ال�ع�اد على اإلج�ام وأن ت��ن ����� ف�ه أن ت�ع�د العق��ات ال�ق�ي  ،م���را لإلج�ام

العق��ات ال�ق�ي بها م� أجل ج�ائ� م� نف� ال��ع وأن ت��ن ال����ة ال��ی�ة م� نف� ال��ع ��ل� 

وأود ه�ا أف�ح ال��ال لل����ه �أن ال���ع ال��ائ�� ل� . 1)و�ق�ر لل�ع�اد ت�ب�� أم� ب�ل العق��ة العاد�ة

ال��علقة �ال�� على االع��اد  2م� قان�ن العق��ات 60م�� إلغاء ال�ادة �ع� �أخ� �االع��اد على اإلج�ام 

وعلى ال�غ� م� ذل� ال ی�ال ال���ع ی���اه ��انع ال ���ح  لل����م عل�ه �االس�فادة م� تأج�ل اإلك�اه 

  .ال��ني

  .ال����م عل�ه� في ج�ائ� ال��اس �أم� ال�ولة - 

  . �3ة أو ت�����ةن الرت�ابه� أفعال إرهاب� ال��ان األش�اص - 

                                                   
 .415، ص ش�ح قان�ن العق��ات ال��ائ��، ال��جع ال�اب�/ ةع�� هللا أوهای�� 1

، م�رخة في 17، ج ر ع�د 04/1989/ 25ال��رخ في 59/05م� قان�ن العق��ات �القان�ن رق�  60ألغ�� ال�ادة 2

26/04/1989. 

ق إذ ت�� الف�ل األول م� ال�اب األول م� ال��اب ال�ال� م�  ،1995ع�ف ال���ع ال��ائ�� ال����ة اإلرهاب�ة العام  3

  =87 �� ال�ادةن ح��،"فة �أفعال إرهاب�ة أو ت�����ة ال��ائ� ال��ص� "�ق�� را�ع م��ر �ع��ان  ع ج ال�ع�ل وال����
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و���ت� ع� وج�د ن�اع م�عل� ���ألة ف�ع�ة تأج�ل ت�ف�� اإلك�اه ال��ني إلى غا�ة ال�� في ال��اع، 

 ،600/021كال��اع  ال�� ی���ه ال����م عل�ه ���ج ف�ه ب�فع دع�� إث�ات ال��� لالس�فادة م� ال�ادة 

                                                                                                                                                            

�ع��� فعال إرهاب�ا أو ت�����ا في مفه�م ه�ا األم� �ل فعل ���ه�ف أم� ال�ولة وال�ح�ة ال����ة :" م��ر على أنه =

  :عاد� ع� ���� أ� ع�ل غ�ضه ما یليس��ها الال�المة ال��اب�ة واس�ق�ار ال��س�ات و و 

االع��اء ال�ع��� أو ال���� على األش�اص ، أو خل� ج� انع�ام األم� م� خالل ال�ع� في أوسا� ال��ان و  ب� -

  .تع��� ح�اته� أو ح���ه� أو أم�ه� لل��� أو ال�� ����ل�اته� 

  .ال���ه�  أو االع��ام في ال�احات الع��م�ةل��ور أو ح��ة ال��قل في ال��ق و ع�قلة ح��ة ا -

  .ن�� أو ت�ن�� الق��راألمة وال��ه�ر�ة و االع��اء على رم�ز  -

االس���اذ عل�ها أو اح�اللها دون م��غ وال��قل وال�ل��ات الع��م�ة وال�اصة و  �اء على وسائل ال��اصالتاالع� -

  .قان�ني

االع��اء على ال���� أو إدخال مادة أو ت����ها في ال�� أو في �ا�� األرض أو إلقائها عل�ها أو في ال��اه ��ا ف�ها  -

  .ن أو ال���ان أو ال���ة ال���ع�ة في خ�� ال��اه اإلقل���ة م� شأنها جعل ص�ة اإلن�ا

  .س�� ال��س�ات ال��اع�ة لل��ف� العام ع��م�ة أو ح��ة م�ارسة الع�ادة وال���ات العامة و ع�قلة ع�ل ال�ل�ات ال -

   ".ال�����ات �اته� أو ع�قلة ت���� الق�ان�� و ع�قلة ع�ل ال��س�ات الع��م�ة أو االع��اء على ح�اة أع�انها أو م��ل -

����� ه�ا ال�ع��� م� ال�ع��� ال��سع ال�� أورده ال���ع ال��ائ�� ل��ل ه�ا ال��ع م� ال��ائ� في ال��س�م و    

ال��عل� ���اف�ة اإلرهاب  01/10/1992م�رخة في  70، ج ر ع�د 10/09/1992ال��رخ في  92/03رق�  ال����عي

الفات ال����ة في ه�ا ال�� تع��� أع�اال ت�����ة أو إرهاب�ة أ��ا :"�ادة ال�ان�ة م�ه ال�ي جاء ف�هاذل� ���ج� الال����� و و 

تأس�� أو ت���� أو ت���� أ� ج�ع�ة أو ت���� أو م���عة أو م���ة ���ن غ�ضها أو تقع أن���ها : أه�ها و ". الف�ل

عة أو م���  �ار�ة في أ�ة، االن��ا� أو ال�) 3/1ال�ادة (  - ع�ال اإلرهاب�ة األ - عالهت�� �ائلة أح�ام  ال�ادة األولى أ 

 )..." . 4ال�ادة (، ت���� أو ت���ع األفعال اإلرهاب�ة )3/2ال�ادة (ت���� إرهابي 

فق� أجاز ال���ع لل����م عل�ه� نهائ�ا االس�فادة م� ال�أج�ل ال��ق� لألح�ام ال�ال�ة  ،ق ت س ج �16ال�ج�ع لل�ادة  1

  :هي ز ف�ها ال�أج�ل على س��ل ال��� و ال��ني م��دا ال�االت ال�ي ��� لل���ة ��ا ف�ها تل� األح�ام ال�����ة اإلك�اه 

  .ث�� ذل� قان�نا ب�ق��� ��ي ل���� س��ته ال��ا�ة العامة�� ی��افى مع وج�ده في ال���،و إذا �ان م�ا�ا ���ض خ� -

  .إذا ت�في أح� أف�اد عائل�ه  -

  .أث�� �أنه ه� ال���فل �العائلة��ة ، و ا ���ض خ��� أو عاهة م���إذا �ان أح� أف�اد عائل�ه م�ا� -

قة ���اعة تقل���ة ، إذا �ان ال�أج�ل ض�ور�ا ل����� ال����م عل�ه م� إت�ام أشغال فالح�ة أو ص�اع�ة أو أشغال م�عل -

األشغال ی���� ع�ه ، إت�ام ه�ه األشغال، و �أن ت�قف ه�ه أح� م� أف�اد عائل�ه أو م����م�هأث�� �أنه ل�� في وسع و 

  =.لعائل�ه �ر ���� له و ض
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��ز تأج�ل ت�ف�� اإلك�اه ال��ني ض� ك�ا �. 601ودع�� ت���� زواج ع�في لالس�فادة م� ن� ال�ادة 

 ،ال����م عل�ه م�ل إج�اءات اإلك�اه ال��ني م� أجل ع�م ت�ف�� عق��ة غ�امة ق�م ��أنها �ل� عف�

أنه ال ���ز ت�ف�� اإلك�اه ال��ني على ال����م عل�ه ال�� ل� ���د الغ�امات إلى غا�ة ال�� في  اهومع�

فإذا �ان م���سا ت�ق�ي العق��ة دون ش�� أو ق��  خ��،�ل� العف� ع� الغ�امة ال�� ق�مه ه�ا األ

وت��قف إج�اءات اإلك�اه ال��ني ح�ى و�ن ت�ام� ص�ور العف� مع ت�ف�� اإلك�اه ،أما إذا �ان ال����م عل�ه 

وفي ذل� ق�� أ��ا ال�ادة  ،1ح�ا ف�عفى م� ت�ف�� اإلك�اه ال��ني ألن العف� ���ع ت�ف�� عق��ة الغ�امة 

العف� الف�ن�ي ص�احة �أنه ال ���ز ت�ف�� اإلك�اه الق�ائي ض� األش�اص ال���ف��ی� م�  م� قان�ن  20

ك�ا ی�� الفقه الف�ن�ي أ��ا �أنه ال ���ز ت�ف�� عق��ة الغ�امة ع� ���� اإلك�اه ال��ني في  .2العف�

  .  3حالة العف� ع� الغ�امة ���ج� م�س�م عف�

اءات اإلك�اه ال��ني ل����ل ال�ع���ات ال��ن�ة ���اش�ة إج� ل�� في حالة وج�د ن�اع م�عل� 

�أن ص�ور  27/02/1980م���ة ال��ائ� في فق� ق��  دع�� م�ن�ة تا�عة لل�ع�� ال��ائ�ة،���ج� 

العف� ���� ع� الفعل ال�� س�� ال��ر صفة ال����ة و�ال�الي ��ق� االرت�ا� ب�� ال�ع�� ال��ن�ة 

 .ا ی�قف ت�ف�� اإلك�اه ال��ني ل����ل م�الغ ال�ع���ات ال��ن�ةل� وال�ع�� الع��م�ة ال�ي ش�لها العف�،

                                                                                                                                                            

  .إذا أث�� م�ار��ه في ام��ان هام �ال���ة ل���ق�له  - =

�ان م� شأن ح��ه ه� اآلخ� إل�اق ض�ر �الغ �األوالد الق�� أو �أ� ف�د م� أف�اد إذا �ان زوجه م���سا أ��ا، و  -

  .العائلة اآلخ��� ال��ضى م�ه� أو الع��ة 

  .شه�ا) 24(ع���� ل�ل� �قل س�ه ع� أر�عة و ان� أما إذا �ان� إم�أة حامال، أو � -

  .�ان ق� ق�م �ل� عف� ع�ها ،أو م�او�ة لها،و أشه�) 6(تقل ع� س�ة  م بها عل�هإذا �ان� م�ة ال��� ال���� -

  . إذا �ان ال����م عل�ه م�ل إج�اءات اإلك�اه ال��ني م� أجل ع�م ت�ف�� عق��ة غ�امة ق�م ��أنها �ل� عف� -

 ."عل�ه م���عى ألداء واج� ال��مة ال����ةإذا �ان ال����م  -

، وله ح� ... �ر�ة ���لع رئ�� ال��ه:" على أنه 1996م� ال�س��ر ال��ائ�� ال�ادر في 77ن�� ال�ادة   1

  ".ح� ت�ف�� العق��ات أو اس���الها إص�ار العف� و 
2Article 20 de la loi n° 69/700 du 30/05/1969 portant amnistie,modifié par la loi n°2004/204, 

article198V:« La contrainte judiciaire ne peut être exercée contre les condamnés ayant 

bénéficié de l'amnistie ». 

   3Annie Beziz–Ayache, Delphine Boesel/ Droit de l’exécution de la sanction  pénale, édition 

Lamy ,France, 2010, p138. 
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وعلى ال�ق�� م� ذل�، ی�� الفقه �أن العف� �ق��� على ال�� ال��ائي لل�ع�� و��قى ال��عى عل�ه 

ومع�ى ذل� أنه �عف� ع� ال���م في ش� ( �ة ألن العف� ال ��� ��ق�ق الغ��مل�ما ب�ع��� ال��

�ه ال��ا�عة ال��ائ�ة أو ال��� ال��ائي أو العق��ة ،أما ال�ع��� ف��قى قائ�ا ال�ع�� ال��ائ�ة ف��ق� ع

وم� ث�ة ف���ق�ا أن ال ��� قان�ن العف� حق�ق  ألنه ح� لل����ر م� ال�اقعة اإلج�ام�ة ول�� لل�ولة،

على ذل�  إال إذا ص�ر العف� شامال ال�ع�� ال��ن�ة �ال��ع�ة و��� أن ی�� �قاع�ة عامة، غ��ال

 .1)في ه�ه ال�الة ت�ل ال�ولة م�ل م�ت�� ال����ة في تع��� ال���ي عل�هو  ،احة في قان�ن العف�ص� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
م��،  ة،اإلس���ر�ة،، األزار��دار ال�امعة ال��ی�ة ،العف� ع� ال����ة والعق��ة، دراسة مقارنة/ع�� القادرب�راس  1

 .278ص ،2013
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  ال�ات�ة

، ك�اه ال��ني في ال����ع ال��ائ�� ت��� م� خالل ما ت� ذ��ه وتف��له أث�اء دراسة م�ض�ع اإل

���ائي ���� ت���قه �ع� ف�ل إج�اءات أن اإلك�اه ال��ني ه� إج�اء اس ،مقارنة مع ال����ع الف�ن�يدراسة 

ال��ف�� ال�د�ة، وه� �ع� وس�لة ت�ف�� أح�ام مال�ة ،ساد في ت���عات ع��ر خل� وقاد م���ة ت��ل م� 

  .�ا�ع م�ني إلى �ا�ع ج�ائي ب�اء على ال��ال ال�� �ات ���� ف�ه

 :ليلق� أسف�ت ه�ه ال�راسة ع� ن�ائج ذات أه��ة  ���� ذ��ها في ما یو         

اخ�الف ال���� م� أح�ام اإلك�اه ال��ني ال�اصة �ال����ع ال��ائ�� ع� تل� ال�ق�رة في ال����ع  - 

األح�ام ال�ال�ة ال���ت�ة �ال���ة له�ا األخ��  ��لالف�ن�ي خاصة ف��ا ی�عل� ���ال ت���قه ال�� ال �

  .ع� ال�ع�� ال��ن�ة ح�ى و�ن �ان م�ض�عها ج�ائ�ا

ق�ر ت��قه على � دراس�ه ات�ح ل�ی�ا ��ا ال ی�قى إل�ه ش� أن ال���ع ال��ائ�� تأس��ا على ما تق�م - 

ل��ض�ع اإلك�اه ال��ني وتغ��� �ع� أح�امه ع� ص�رته ال�ي �ان عل�ها ع�� ص�ور أول قان�ن 

ف�ح ال��ال واسعا ل���ة ال��اق�ات واالن�قادات ال��جهة لل�غ�ات الع�ی�ة  ،1966لإلج�اءات ال��ائ�ة لعام 

اإلج�اءات ال���عة ��أن ت�ف��ه، وهي أه� ما و ل��علقة ب��اق ت���� ه�ه ال�ادة اصة م�ها تل� اخ

  :ت�صل� إل�ه في نها�ة �ل ج�ء م� ه�ا ال��� و���� ال���ق إل�ها في ال�قا� ال�ال�ة

م�  �ع��ال���ع ال��ائ�� ال ���ح إش�اال ��ن أن اع��اد ن�ام اإلك�اه ال��ني في ال�ادة ال��ائ�ة  - 

ال�قل�ل م� اإلج�ام وما ی��ت� ع�ه م� ح���ة الل��ء إلى الق�اء ودعاو�  ت�جهه ن��ع� خالله 

ق�ائ�ة وعق��ات مال�ة �ال�ا ���ن ال�ل عال�ا م��قا ب�قل ال��ار�� والغ�امات وم�او� ال��� 

ال�ة في ال��ال غ�� أن ت���� اإلك�اه ال��ني ل��ف�� األح�ام ال�.  ال���ت� ع� ع�م دفع ه�ه ال��ار��

ال��ائي دون ال��ال ال��ني ش�ل خ��ة م���عة أدت إلى ف�ح ال��ال واسعا أمام �ع� ال����م عل�ه� 

لل��ایل على القان�ن به�ف ال�ه�ب م� ت�ف�� االل��امات ال�ي تف�ضها ال�عامالت ال�ال�ة ب��ه� ذات 

  .  ال�عاق��ال�ا�ع 
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�ه ال�اه�ة  م� اق�� �ع�� تعامل ال���ع ال��ائ�� مع هأن إلغاء اإلك�اه ال��ني م� ال��ال ال�ع - 

أك��  م�اجهة م���ع في   � ض�ور  اإلك�اه ال��نيفم� م���ر واقعي وع�لي  ل�� ،م���ر إن�اني ���

ذی�ع �اه�ة اس�ف�ال الف�اد اإلدار� و و نق� فاعل�ة ال�دع وانع�ام ال�قة ب�� ال�ولة وال��ا��  ما ����ه

ول�ي ی�لغ اإلك�اه ال��ني  ،�اء أو ت���ع أو ح�ى  إصالح ت�ادر �ه ال�ل�اتاالن��ار ردا ع� أ� إج

�ه على أساس��  ��علقةال ال��اسة ال��ائ�ةق�م ت،ال ب� م� أن � الق�اع� القان�ن�ة  ت�ق�� ه�فهكغ��ه م

  . هام�� ه�ا فعال�ة ال����ع وفعال�ة ال�����

ت���� اإلك�اه ال��ني في ق�ا�ا ذات  ��ن�ة م�أن ه�ا اإللغاء ل� ���ع �ع� ال�هات الق�ائ�ة ال - 

أن العه� ال�ولي لل�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة ح�� ه�ا ال��ع �االل��ام ال�عاق��  �ا�ع م�ني م�� ���ة

                         .ال�ي ت��ج ع� ه�ا ال�صف  فق� دون �اقي االل��امات ال��ن�ة وال��ار�ة

ل��� ج��ع اس���اءات ت���� اإلك�اه ال��ني بل اق��� على قائ�ة أن ال���ع ال��ائ�� ل� ی�ع�ض  - 

  .ض�قة ب���ا ه�اك حاالت أخ�� ال ���� إخ�اعها له�ه ال�س�لة في ال��ف��

ع�م اه��ام ال���ع ال��ائ�� ب���ان  إج�اءات ت�ف�� اإلك�اه ال��ني �ال�غ� م� أه���ها م�ا أد� إلى  -

لها أث�اء ه�ه ال�راسة خاصة م� ح�� اله��ات ال��لفة �ال����� خل� الع�ی� م� االن�قادات ت� ت���

ح�� ت� إس�اد و��فة ت�ف�� اإلك�اه ال��ني إلى ال��ا�ة العامة وفي ال�قابل ت�اهل دور قاضي ت���� 

  .العق��ات في ه�ا ال�أن

��ائ�ة وقان�ن ج�اءات الب�� قان�ن اإلاإلك�اه ال��ني ��ا ف�ها ح�ام ال��ائ�ة ن��ص ت�ف�� األ�ع�� ت -

�قان�ن ت�ف��  ال���ع ال��ائ�� ال�� وصفه ن��ص م�ف�قة �ال���ة له�ا األخ��  يوفت���� ال���ن 

  .ال��ائ�ة األح�ام

ع� ���� ت��� الق�اء الف�ن�ي للع�ی� م� الف�اغات القان�ن�ة و���اد ال�ل�ل الع�ل�ة ال��اس�ة  -

 .االج�هاد الق�ائي

ف�� األولى دع�ة القائ��� على ال����ع في م�ال  ،�ائج��اءا على ما تق�م ذ��ه م� نو 

  :اإلج�اءات ال��ائ�ة ع��ما واإلك�اه ال��ني على وجه ال���ص إلى ما یلي
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ك�اه في ت�اع�ات إلغاء اإلو  ،ك�اه ال��ني م� ح�� األم�الفي م�ال ت���� اإلإعادة ال��� م��دا  - 

ن�ا �ال��� ع� ب�یل ��ف� لل��ائ� �و  لغاءاإل ل�� �ال��اجع ع� ه�ا ،ال��ني م� ال��ال ال�عاق��

دول أخ��  ��اك�ةل�� ه�اك داع ل إذ ،خ�� أم�ان�ها ال�ول�ة م� جهة و��ق� غا�ة ال��ف�� م� جهة 

ع�ل �اإلك�اه ال��ني في ال��ال �ع� �ل�  غل�ه�أ  أن ذل� ،�ها ��ا ی�الءم و���عة م���عاتهاصاغ� ق�ان�

اس���ار ت���� اإلك�اه ال��ني ، و ال���ول�ةاح��ام ق�اع� ال���ة و  في� ذل� ال����  بل�غهال�عاق�� ���� 

و�ن �ان ی�ف� مع ال���ات العال��ة في م�ال حق�ق اإلن�ان، إال في ال����ع ال��ائ�� على ه�ا ال��� 

م� العه� ال�ولي لل�ق�ق ال��ن�ة  11ه� ت���� لل�ادة بل  ،عارض مع مع��ات ال����ع ال��ائ�� أنه ی�

ع� حق�قة ی��� ال��اؤل ه� و  ،�ة قان�ن�ة في غ�� م�انها ال���ح�اس�ة ت���قا خا��ا أو إع�ال لقاعوال�

ف��ف ل�ولة ال��اواة أن ت�عل م� أق�� ام��ازاتها  ،دلة ودولة ال��اواة أمام القان�ن ق�اع� ال��اك�ة العا

، ال���ور م� ال����ة وحق�ق  حقها في ت���ل دی�نها ع� ���� اإلك�اه ال��ني م�ا ���� م���ها،

ع�ل�ات ال�عاق�  في ح�� ت��ع على ال��ا���� اس�ع�ال نف� ال�س�لة لل�ص�ل إلى حق�قه� ال�اج�ة ع�

م� أس�ى غا�ات  ع�خاصة وأن ت�ف�� ال��� الق�ائي ��ا ���� حق�ق ال�افة � ،ال�ي ت��� ب��ه�

 الع�الة؟ولة و ال�

م� ب�� و  ،ق��ة وال��اء ع� اإلخالل بهاللعالقات ال�عات��ي مق��ى ت���عي �ق�ر ال��ا�ة القان�ن�ة  - 

 .��ال ال��ة ال�ي ال ی�ادر ف�ها إلى ت��ئة ذم�هب م��ل�ات ا��كام� م�ع ال��ی�  ه�ه اآلل�ات

 . إدراج أح�ام م�علقة ب��ام اإلك�اه ال��ني ض�� قان�ن العق��ات على غ�ار ال���ع الف�ن�ي - 

وذل� به�ف الق�اء  ج�اءات ال��ائ�ةح�ام ال��ائ�ة ض�� قان�ن اإلاألج��ع ف�اد �اب خاص ب��ف�� إ - 

 .على ت�ع�� أح�ام ال��ف�� وت�ه�ل ع�ل�ة ال���

�اس� مع إم�ان�ات ال����م ت�ف��ها وف� ما ی�و ت���ل الغ�امة  ل�فع�لن�ام الغ�امة ال��م�ة ت��ي  - 

 .عل�ه

ال�ع���ات  ���ی�ال ت�في ل ���م عل�ه�إذا �ان� أم�ال ال��ور ت���� م�لغ الغ�امة ل�ع��� ال� - 

 .�ة أو �ان ق� رف� ت�ف��هاال��ن
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  .ل���ی� ال�ع���ات ال�ق�ي �ه ل�الح ال���ةم�لغ م� أج� ال���� � ���ت - 

ه� ال����م عل�ه فاعال أصل�ا �ان أو �اص ال��ا���� �اإلك�اه ال��ني و ت��ی� و��قة قائ�ة األش - 

وفي مقابل ذل� ح�� م�انع  ال��عي ال��ني ال�� ���� دع�اه، ش���ا ج�ائ��ا أو أج���ا إلى جان�

 .�ال�� ال��ني  وال����لورثة ال����م عل�ه  ال��� ال�ع��� ، ضافةوذل� �إ ت���� اإلك�اه ال��ني

ال�ق�ي ف�ه  ال�يءتع�یل أح�ام اإلك�اه ال��ني في مادة ال��ارك ��نه ن�اما ����ق م��أ ح��ة  - 

  .�قالل�ة الق�اءو���ل  ع�وانا على اس

ال�� ل�غ ال����م عل�ه س� ال�ام�ة وال���� أث�اء ال��ف�� وذل� �حل اإلش�ال القان�ني ال��عل� ب� - 

 .أو ت�ف�� م�ته ال���ق�ة، في ه�ه ال�الةال��ني اإلك�اه  وقف ت�ف��ص�احة على 

�اء ال���ع ال��ائ�� تفع�ل وت��ة ت���ل ال��الغ ال�ال�ة ال����م بها ق�اءا في دعاو� ال�فقة �إن - 

 .ص��وق لل�فقة ���� ح��ل األم ال�اض�ة على حق�ق أوالدها ال�ع���� �ال�فقة

ادة اإلدماج إدراج إدارة ال��ارك ض�� اله��ات األخ�� ال�ي م��ها قان�ن ت���� ال���ن و�ع - 

ئ� �ادرات إلى جان� م�الح ال��اوم��ها سل�ة ت���ل الغ�امات وال� ،االج��اعي لل����س��

 .�دارة أمالك ال�ولةو 

م� ه�ا القان�ن وتع��� أث� ال�ع� �ال�ق� على وقف ت�ف�� ال��� في شق�ه  499تع�یل ن� ال�ادة  - 

، وص�اغة ال�� لفق�ة األولى م� ال�ادة ال����رةو�ال�الي إلغاء ال��� ال�اني م� ا ،ال��ني معاال��ائي و 

د ال�ع� �ال�ق� و�ذا رفع ال�ع� فإلى أن ���ر ی�قف ت�ف�� ال��� خالل م�عا: "على ال��� ال�الي

أو م�ح ال����م عل�ه ال�� خ�ع لإلك�اه ال��ني ث� اس�فاد م� ". ال��� م� ال����ة العل�ا في ال�ع�

  . ال��اءة تع���ا ع� ال��ر ال�� ل�� �ه م� ج�اء ت�ف�� ه�ا اإلك�اه 

ه ال��ني ب�ال م� رئ�� ال�هة الق�ائ�ة وضع ح� ل��اوزات ال��ا�ة العامة في م�ال ت��ی� م�ة اإلك�ا  - 

 . إذا أغفل قاضي ال��� ذل� وذل� ب���ي ن� ت���عي ص��ح
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" إل�ام الق�اة ب���ی� م�ة اإلك�اه ال��ني وض��ها وال��� بها ح�ف�ا و��قة ب�ال م� اس�ع�ال ع�ارة  - 

 " .���ها القان�ني " أو" ت��د م�ة اإلك�اه ال��ني ���ها األق�ى

إلك�اه ل اإلك�اه ال��ني �ال���ة لق��ة ال��الغ ال����قة ل�ل ن�ع م� ال��الغ ال�ي ت��ل م�اال ت��ی� م�ة - 

 . ال��ني

 .خ�� م�ة ال��� االح��ا�ي م� م�ة اإلك�اه ال��ني - 

األخ� �ع�� االع��ار األه��ة الق��� ل��ق ال��ف�� العاد�ة وأس�ق��ها في ال��ف�� ق�ل اإلك�اه ال��ني  - 

 .ا� إت�اع ��ق ال��ف�� ص�احةوذل� �اش�� 

م� أجل ت��ی� ال�هة ال����ة قان�نا ب��ج�ه ال����ه  ق إ ج ج  604ص�اغة الفق�ة األولى م� ال�ادة  - 

و��ل� ت��ی� ��ف�ة ت�ج�هه ون��ذجا خاصا ����  �ال�فاء وهي إما �ال� ال��ف�� أو ال��ا�ة العامة،

 .االع��اد عل�ه 

ن�� ���ح ب�ف��� معاملة ال����س�� ح�� �ل ف�ة م� ف�ات  ت���فها علىت���� ال���ن و  - 

ذل� أن ال���ه�� ب�ن�ا ل���ا  ،�ن في س�� وج�ده� في ه�ه ال�ضع�ةال����م عل�ه�  ال�ی� �����

ام��اال  بل إنه� ی��اج�ون به�ا ال��ان م��ه�� ت�ف��ا إلج�اء قان�ني م��م�� ���� إخ�اعه� لل���،

وأن ت����ه� �ال���ه�� ب�ن�ا ت���عي ض�ورة وضعه� في م�س�ات خاصة ، ل�ق���ات ال��� الق�ائي

 .به� ت��لف ع� وضع�ة ال����ن�� وال����س�� ألس�اب أخ�� ت���ا ل��او� االخ�ال� داخل ال���ن 

 فاوتلق�اء على تام� أجل ل�فع وذل� م� أجل الل����م عل�ه ال����ح  جللأل ت��ی� ال�� األق�ى - 

أساس أن القان�ن اك�فى �ال�� األدنى له�ا األجل  على � مة م� جهة ق�ائ�ة إلى أخ� م�قف ال��ا�ة العا

  .تق���ه ��� أق�ىوح�ده �ع��ة أ�ام دون 

 .��اعي مع��ت�ق�� أو ��� اج �اءا ع�الع�� ال�الي لل����م عل�ه بإث�ات ال��ا�ة العامة  إل�ام - 

ل����م عل�ه ا مةفي ذ�� االل��امات ال�اق�ة ت�فبه�ف ت��ی� أجل ق إ ج ج  610 إعادة ص�اغة ال�ادة - 

  . ال���ف�� م� وقف ت�ف�� اإلك�اه ال��ني
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إرساء دعائ� ال�عاون لالس�فادة م� أه� ما ���� اإلك�اه ال��ني في ال����ع الف�ن�ي ول� ���ن ه�ا  - 

م���ة ال�ق�  �األم� ال��ی� على ال��ام ال��ائ�� ت�اما م�ل�ا فعل في اتفاق�ة ال��أمة ال��عق�ة ب��

ب�ار�� ال�ي ع��ت في دی�اج�ها  15/01/2002لل��ه�ر�ة الف�ن��ة وال����ة العل�ا ال��ائ��ة ب�ار�خ 

ع� رغ�ة ال��ام�� في ت�ع�� عالقات ال��اقة ب�� ال������� وفي ت���� ال�عاون القان�ني والق�ائي 

��ادی� ع� ���� ت�ادل ال���ات ب�� ب�� ال��ائ� وف�ن�ا ال�� تغ��ه ع�ة اتفاق�ات ث�ائ�ة في ج��ع ال

ال��س���� و��ا ت�ادل ال��الت وال����رات ال�ادرة ع� ال������� و�ع�اد دورات ت�����ة و�عالم�ة 

  .  ذات صلة �ال��ال ���ف�� م�ها ال��فان 
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 .1976 /23/03وال�� دخل حّ�� ال��ف�� في ، 16/12/1966

 .23/06/1969ال��عق�ة في  لقان�ن ال�عاه�ات اتفاق�ة ف���ا-4

م� ال����ة األول ل��ع أوصى بها م�ت�� األ ،م���عة الق�اع� ال���ذج�ة ال�ن�ا ل�عاملة ال���اء-5

االج��اعي س�ة اد� و ، وأق�ها ال��ل� االق����1955م�� ال��عق� ����ف س�ة معاملة ال�ال����ة و 

 .1977و1957
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 ال���ص القان�ن�ة

  ال�س��ر)  1

 .1963 /10/09ال�ادر في ال��ائ� دس��ر  -

 94، ج ر ع�د 22/11/1976ال��رخ في  76/97األم� رق�  ال�ادر ���ج� 1976 دس��ر -

  .24/11/1976 م�رخة في

ی�عل� ب���  28/02/1989م�رخ في  �89/18ئاسي رق� ال��س�م ال�ادر ���ج� ال 1989دس��ر  - 

  .01/03/1989م�رخة في  09،ج ر ع�د23/02/1989ن� تع�یل ال�س��ر ال��اف� عل�ه في 

مع�ل �القان�ن  08/12/1996م�رخة في 76ج ر ع�د  08/12/1996 ال�ادر في 1996دس��ر  - 

  .14/04/2002م�رخة في   25ج ر ع�د  �10/04/2002رخ في ال� 02/03رق� 

 63ج ر ع�د  2008/ 15/11ال��رخ في  08/19القان�ن رق� ���ج�  ال�ادر 2008دس��ر  - 

 .16/11/2008م�رخة في

 .05/04/1958، ج ر م�رخة في 04/10/1958دس��ر ف�ن�ا ال�ادر في  - 

  الق�ان�� )2

  الع���ة الق�ان��

ج ر ع�د  ،ال��عل� �ال����� الق�ائي 17/07/2005ال��رخ في 11/ 05القان�ن الع��� رق� -1

 .  2005/ 20/07ة في م�رخ51

ت���� ال����ة العل�ا وع�لها  ، ���د 07/2011/ 26ال��رخ في  11/12القان�ن الع��� رق� -2

 .31/07/2011م�رخة في   42، ج ر ع�د اخ��اصاتهاو 

 �ةادالع الق�ان��

 ،15ال��اهقة ، ج ر ع�د ل� ���ا�ة ال�ف�لة و ، ی�ع1972/ 10/02، ال��رخ في 72/03القان�ن رق�-1

 .�22/02/1972رخة في م

ج ر ع�د ال�ع�ل وال����،  ال����� قان�ن األس�ة ،09/06/1984في ال��رخ، 84/11القان�ن رق�-2

، 27/02/2005ال��رخ في  05/02رق�  ال�ع�ل ���ج� األم�،12/06/1984م�رخة في  24

 .27/02/2005م�رخة في 15ال����� قان�ن األس�ة ال��ائ�� ، ج ر ع�د 
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ال��رخ في  74/15ال�ع�ل وال���� لألم� رق�  19/07/1988ال��رخ في  88/31 القان�ن رق�-3

���ام �إل�ام�ة ال�أم�� على ال��ارات و ال��عل�  19/02/1974م�رخة في 15ج ر ع�د،30/01/1974

 .ال�ع��� ع� األض�ار

ال�ولي ال�اص ، ال����� ال��افقة على العه� 25/04/1989ال��رخ في  89/08القان�ن رق� -4

ال��وت���ل ال��اس�ة و العه� ال�ولي ال�اص �ال�ق�ق ال��ن�ة و ل�ق�ق االق��اد�ة واالج��اع�ة وال�قاف�ة و �ا

م� ��ف ال��ع�ة  ال��اس�ة ال��اف� عل�هال�ولي ال�اص �ال�ق�ق ال��ن�ة و  االخ��ار� ال��عل� �العه� 

 .17/05/1989م�رخة في ، 20، ج ر ع�د16/12/1966العامة لألم� ال����ة ی�م 

، ال����� قان�ن ال��ارك، ال�ع�ل وال���� للقان�ن  22/08/1998ال��رخ في  98/10القان�ن رق� -5

 .23/08/1998م�رخة في  61،ج ر ع�د  79/07رق� 

ال��رخ في  01/21م� القان�ن رق�  40، ال�ادر ���ج� ال�ادة قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة-6

 .23/12/2001م�رخة في  79،ج رع�د2002ةال����� قان�ن ال�ال�ة ل�� ،22/12/2001

ال��عل� �ق��ة  2003ال����� قان�ن ال�ال�ة ل��ة  ،24/12/2002ال��رخ في  02/11القان�ن رق� -7

 .ال�س� الق�ائي 

ال��عل� ب����� ال���ن و�عادة اإلدماج االج��اعي ، 06/02/2005ال��رخ في 05/04القان�ن رق� -8

 .13/02/2005فيم�رخة  ،12،ج ر ع�د لل����س��

ج ر ،عل� �ال�قا�ة م� الف�اد وم�اف��هال�� ،20/02/2006،ال��رخ في 06/01القان�ن رق� -9

 .08/03/2006م�رخة في ، 14ع�د

ج  ، ال����� قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة واإلدار�ة،25/02/2008ال��رخ في  08/09رق�  القان�ن - 10

، ال����� 08/06/1966ال��رخ في  154-66 األم� رق�،ألغى 22/04/2008م�رخة في21ع�د ر

 .09/06/1966م�رخة في ، 47قان�ن اإلج�اءات ال��ن�ة ال�لغى، ج ر ع�د

 55، ال����� ت���� مه�ة ال��اماة،ج ر ع�د29/10/2013ال��رخ في  13/07رق�  القان�ن - 11

  .30/10/2013م�رخة في 
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  األوام�

ال�ع�ل �� قان�ن اإلج�اءات ال��ائ�ة، ��ال�، 08/06/1966ال��رخ في  66/155األم� رق� -1

  .10/06/1966م�رخة في،48ج ر ع�د ،وال���� 

ر  ،  ال����� قان�ن العق��ات ال�ع�ل وال����، ج1966 /06/ 08ال��رخ في  66/156األم� رق� -2

 .11/06/1966م�رخة في  49 ع�د

 ،ال�������� ال�ع�ل و � قان�ن الق�اء العال����، 22/04/1971ال��رخ في  71/28األم� رق� -3

 .11/05/1971 م�رخة في38ج ر ع�د 

ة �عادة ت���ال����� قان�ن ت���� ال���ن و  10/02/1972ال��رخ في  72/02األم� رق� -4

 .22/02/1972، م�رخة في 15ال��اج��، ال�لغى، ج ر ع�د 

ج ر �� ،ال����� القان�ن ال��ني ال�ع�ل وال�� 26/09/1975ال��رخ في  75/58األم� رق� -5

 .  30/09/1975م�رخة في ،78ع�د

وال�س�م ، ال����� قان�ن ال��ائ� ال��اش�ة 09/12/1976، ال��رخ في 76/101ق� األم� ر -6

 .22/12/1976م�رخة في  ،102، ج ر ع�د ، ال�ع�ل وال����ال��اثلة

�ع�ل ال ال����� قان�ن ال��ائ� غ�� ال��اش�ة،�09/12/1976رخ في ، ال�76/101األم� رق� -7

 .22/12/1976ع�د م�رخة في102ر  ج وال����  ،

، ال����� قان�ن ال�س�م على رق� األع�ال،  09/12/1976ال��رخ في  102/ 76األم� رق�-8

 .26/12/1976م�رخة في  103ج ر ع�د  ،ال�ع�ل وال����

  .، ال�ع�ل وال����، ال����� قان�ن ال�ا�ع 09/12/1976، ال��رخ في 76/103األم� رق� -9

م�رخة في 59، ج ر ع�د ،ال��عل� ���اف�ة ال�ه���23/08/2005ال��رخ في  05/06األم� رق� - 10

28/08/2005. 

 .، ال����� قان�ن ال����ل ، ال�ع�ل وال���� 09/12/1976، ال��رخ في 76/105األم� رق� - 11

 ال��اس�� 

�ولي ن��ام إلى العه� ال، ال��عل� �اال1989/ 16/05، ال��رخ في 67/ 89ال��س�م ال�ئاسي رق� -1

اص �ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة العه� ال�ولي ال�ال�اص �ال�ق�ق االق��اد�ة واالج��اع�ة وال�قاف�ة و 
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ال��وت���ل االخ��ار� ال��عل� �العه� ال�ولي ال�اص �ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة ال��اف� عل�ها م� و 

م�رخة في ، 20، ج ر ع�د 1966س�ة  د����� ��16ف ال��ع�ة العامة لألم� ال����ة ی�م 

17/05/1989. 

ج ر ، ل��عل� ���اف�ة اإلرهاب وال�����ا ،10/09/1992ال��رخ في،92/03ق�ال��س�م ال����عي ر -2

 .01/10/1992م�رخة في  70ع�د 

االخ��اص ال��لي ل�ع�  ال����� ،05/10/2006ال��رخ في  06/348ال��س�م ال��ف��� رق� -3

  04/10/1995ع�د  م�رخة في 57ج ر ،ق�اة ال��ق��ل��ه�ر�ة و ال��اك� وو�الء ا

���د تع��فات �ع� ال��ار�� ال�ات�ة  ،30/09/1995ال��رخ في،95/294ال��س�م ال��ف��� رق�-4

 .��ف�ات دفعها ج�اءات الق�ائ�ة و ع� ت���� اإل

ل�اصة �اإلف�اج ل�ق�رات ا، ال��عل� �إج�اءات ت�ف�� ا��10/02/1972رخ في ال72/37ال��س�م رق�-5

  . 22/02/1972، م�رخة في  15، ج ر ع�د ال���و�

  الق�ارات 

 .ال����� القان�ن ال�اخلي لل��س�ات العقاب�ة  ،31/12/1989ال�ادر ب�ار�خ  025ق�ار رق� -1

 .ت���له� و  اج�� ونقله� ، ی���� ت���� اس���اج ال��20/10/1997ق�ار م�رخ في -2

لل��اج�� ، ���د االتفاق�ة ال��علقة �ال�غ��ة ال���ة 05/1997/ 13وزار� م���ك م�رخ في ق�ار -3

  .في اله�اكل ال���ة الع��م�ةفي ال��س�ات العقاب�ة و 

 األج���ة  �اللغةال��اجع  - ثان�ا

Les œuvre classées par ordre alphabétique 

1-Adolphe Braas /Précis de procédure pénale , Tome premier ,édition Bruylant, 

Belgique ,1950.  

2-Adolphe Billeauin et Chauveau Adolphe /Journal des avoués ,Tome 

cinquante- sixième , Paris ,1839, 

3-André Kuhn et Joelle vuille / La justice pénale , Les sanctions selon les juges 

et selon l’opinion publique ,Conseiller scientifique de la  collection Le 

savoir ,suisse ,2010. 

4-Ann Jacobs /L'adaptation de l’amende à la situation sociale du condamné, 

édition Kluwer ,Belgique, 2001. 
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5-Annie Beziz Ayache et Delphine Boesel/ Droit de l’exécution de la sanction  

pénale ,édition Lamy ,France, 2012. 

6-Baghdadi djilali /Guide pratique du tribunal criminel , édition ANEP , 

L’Algérie ,1998. 

7- Baudouin Dupret/Le jugement en action :Ethnomethodologie du droit , Isbn 

œuvre , Genève , Suisse, 2006. 

8-Bernard Boulok/Pénologie,Exécution des sanctions adultes et mineurs,  2ème 

édition , Dalloz ,Paris,1998. 
9-Dermagne Jean Marie / Amendes et situation sociale du contrevenant , 

journal des procès n°249, 26 /11/1993.  

10- Emmanuel Daoud /Gérer le risque pénal en entreprise ,Wolters Kiuwer , 

France, 2011. 

11-Eveline Bonis Garçon et Virginie Peltier/Droit de la peine Nouvelle Edition 

à jour de la loi du 15 Aout 2014, lexis Nexis,  Paris, 2015. 

12- Fabienne Ghelfi /Le droit de l’exécution des peines, Espoirs ou 

désillusions? L’Harmattan , Paris ,France, 2014. 

13- Fabienne kéfer /Precis de droit pénale social, Anthemis, France , 2008. 

14- Francois Terré/ L’avenir du droit ,Dalloz ,1999. 

16- Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec /Droit pénal général , 

Economica ,13ème édition , 2006. 

15-Georges Kellens/ Punir ,pénologie et droit des sanctions pénales ,liège, 

éditions juridique de l’Université de Liège, Belgique , 2000 . 

17-Gunehec/ droit pénal général, 13ème édition, Economica, Paris , 2006 . 

18-Guy Casadamont et Pierrette Poncela /il n’y a pas de peine juste , Odile 

Jacob ,Paris ,2004. 

19-Guy-Pierre Cabanel /Pour une meilleure prévention de la récidive, 1996. 

20-Hervé Kruger / les principes généraux de la fiscalités , Ellipses édition 

marketing ,Paris, 2000.  

21-Jean Esprit ,Marie Pierre et Lemoine Villeneuve /Dictionnaire du 

contentieux commercial ou résumé de législation, de doctrine  et de 

jurisprudence en matière de commerce ,suivi du texte annoté du code du 

commerce avec la nouvelle loi des faillites,et de la loi sur  la contrainte par 

corps,Imprimerie de cosse et G.laguionie ,Paris , France, 1839. 

22-Jean Larguier /Droit pénal général,19ème édition ,Dalloz ,Paris ,France, 

2003. 
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23-Jean Marc Fédida /Le contentieux douanier , 1èreédition , presses 

universitaires de France, 2001. 

24-Jean Pradel et André Varinard/Les grands arrêts du droit pénal général , 3 
èmeédition ,Dalloz ,2001.  

25-Jean Pelier/Réflexions sur le recouvrement des condamnations pécuniaires , 

Dalloz , 1964 ,Chronique XXXII. 

26-Jean Pradel /Le droit pénal comparé , Dalloz , 1995 

27-John Gllissen /Les suretés personnelles , première partie , synthèse 

générale ,Civilisations Archaiques , Antiques, Islamiques et Orientales, 

 éditions de la librairie Encyclopédique , Bruxelles, 1974. 

28-Jules levieil de la Marsonniere /Histoire de la contrainte par corps 

1842 ,faculté de droit de Pothier , Paris 1842. 

29-Ledru-Rollin/Journal du Palais., Guiraud et ch.Jouaust , Tome 2.  

30-Lexique Anglais–français du conseil de l’Europe ( principalement 

juridique) , édition anglaise , édition du Conseil de l’Europe ,1993 . 

31-M. Galisset /corps du droit francais ou recueil complet des lois , décrets, 

ordonnances , tome neuvieme  , Paris, imprimerie et librairie générale de 

jurisprudence de Cosese et N. Delamotte. 

32-Michel franchimont; Ann Jacobs; Adrien Msset / Manuel de procédure 

pénale ,2èmeédition ,Larcier , Belgique , 2006. 

33-Mieux connaitre ses droit, guide juridique contre l’éxclusion  , les éditions 

de l’Atelier / Editions Ouvrières , Paris , France , 2007. 

34-Mini encyclopédie de droit Algérien, notions fondamentales et doctrinales 

,Berti editions , Algér , 2009. 

35-Nouveau guide du prisonnier (observatoire international des 

prisons),11/10/2000 ,www.amazon.com. 

36-Philipe Robert et Claude Faugeron / Les forces cachées de la justice . la 

crise de la justice pénale, Paris , le Centurion, 1980. 

37-Raoul Combaldieu/Le recouvrement des amendes pénales,        

Bibliothèque de l’institut de Criminologie et de sciences pénales de Toulouse, 

france , 1929 . 

38-René Demogue/ de la réparation civile des délits ( étude de droit et de 

législation) ,Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence , Arthur rousseau, 

Paris,1898. 

39-Roger Merle et André Vitu / Traité de droit criminel , Cujas ,1981. 
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40-Roger Perrot et Herve Croze /5 ans de procédures pénales administratives et 

fiscales en 700 décisions, de 1995 à 1999 ,la jurisprudence  et les textes 

commentes les plus pertinents .  

41-Roland Séroussi / introduction du droit comparé , 3ème édition , Dunod , 

Paris ,2008 . 

42-Simone Gaboriau et Hélène Pauliat/ Le temps, la justice, et le droit, Texte 

réunisÀ, presses Universitaires de Limoges,France, 2003. 

43-Stanislav Plawski / Droit pénitentiaire ,ouvrage publié avec le concours du 

conseil scientifique de l’Université de lille 2 ,1977. 

44-Suzanne Bastid /Les traités dans la vie international ,conclusion et effets , 

collection de droit international ,Economica ,Paris,France ,1985 . 

45-Steven Vain berg/ Le Nexum et la contrainte par corps en droit Romain, 

Ernest leroux, Paris, 1874. 

46-Raymond Théodore Troplong /le droit civile expliquée, la contrainte par 

corps en matière civile et de commerce, tome dix-huitieme, charles hingral 

librairie, editeur, 1847.  

47-Victor lucq/ commentaire de la loi du 21mars 1859  sur la contrainte par 

corps , librairie universelle de J.Rosez,  bruxelles ,1859. 

48-Yvan Laurens et Pierre Pedron / Les très longues peines de prison , 

L’Harmattan , Paris, 2007 . 

Les thèses 

1-Cren Rozenn / Poursuites et sanctions en droit pénal douanier, Thèse de 

doctorat en droit privé ,spécialité droit pénal , Université Panthéon-Assas « 

Paris-II » , école doctorale de Droit privé , 2011. 

2-Jules Méline/ De la contrainte par corps en droit Romain  et en droit français, 

thèse de doctorat  ,Paris, France,1865 .  

Rapports 

1-Rapport pour renforcer l’efficacité de l’exécution des peines présenté par 

Eric Ciotti, député en conclusion des travaux d’une mission confiée par 

monsieur le président de la République Française, Le05/06/2011.   

2-Réponses  du gouvernement  de la République   Algérienne à la liste des 

points à traiter (ccpr/c/dza/q/3) à l’occasion de l’éxamen du troisième Rapport 

périodique de l’Algérie (ccpr/c/dza/3), 04 /10/ 2007. 
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3-Présentation des dispositions de la loi n° 2004- 204 du 9 mars 2004 portant 

adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité   relatives à la 

contrainte judiciaire et à la peine de jours-amendes,  Bulletin officiel 

du ministère de la  justice n° 97 (1er janvier – 31 mars 2005) 

4-Examen des rapports présentés par les  Etas parties en vertu de l'article 40 

pacte international des droits civiles et politiques , Deuxièmes rapports 

périodiques ,11 mars 1998. 

5-Marc Puech / Rapport français ,l’effectivité des décisions de justice en droit 

pénale général ,1985. 

Revus et Articles 

1-Alfred Légal / « La nature juridique de la contrainte par corps », Revue Des 

sciences criminelles, 1965. 

2-B.Broomhall/ la cour pénale internationale, présentation générale et 

coopération des Etats, revue international pénale , 1999. 

3-Claudia Sciotti–Lam/ L’Applicabilité des traités internationaux relatifs aux 

droit de l’homme en droit  interne, Revue international de droit comparé, n°3 

2006 , Bruylant, Bruxelle.  

4-Corinne Renault –Brahinsky / procédure pénale , à jour de toutes les lois 

2005 et début 2006,7ème édition, Gualino éditeur ,Paris, 2006. 

5-FARAPEJ (Fédération des Associations Réflexion Action Prison Et Justice) , 

service juridique / La contrainte judiciaire , Septembre 2008 . 

6-Jean François Thony - Gel / saisie et confiscation des avoirs criminels : les 

nouveaux outils de la loi française, Revue internationale de droit pénal 

,n°01 ,2013, Editions ERES . 

7-Laila Abouloula /La peine privative de liberté en droit marocain  et 

comparé,Revue marocaine d’administration locale et de développement , 2005 

8-L’ami de la religion , journal écclésiastique, politique et littéraire , Tome cent 

trente-sixième, Paris , 1818. 

9-Nadine Levratto/Abolition de la contrainte par corps et évolution du 

capitalisme au 19ème siècle , Economie et Institutions , n°10 et 11, 1er et 2 

semestre 2007 . 

10-Nurullah Kunter /les conséquences positives directes ou supplémentaires 

des jugements répressifs européens ,revu international du droit pénal,1965  . 

11-Pierre  Cyrille Hautcoeur/ La statistique et la lute contre la contrainte par 

corps, l’apport de jean-Baptiste Bayle-Mouillard , 2008. 
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12-Stéphane Destraz « Rémanence et renaissance d'une institution : de la 

contrainte par corps à la contrainte judiciaire »,Revue de droit  Pénal 

n°10/2004 ,Commentaire de l'article 198 de la loi n° 2004/204 du 9 mars 2004 

portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. 

Textes juridiques  

la  Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, 

lois et Ordonnances  

1-Loi n° 2004/204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux 

évolutions de la criminalité, jorf n°4567 du 10/03/20042005 entrent en vigueur 

le 1er janvier – 31 mars 2005. 

2-Ordonnance du Roi du 16/04/1843 pour l’exécution ,en Algérie ,du code de 

procédure civile ,Bulletin des lois de la Royaume de  françe, neuvième  série , 

n°971  à1018 , Imprimerie Royale ,Paris, France, Juillet 1843. 

3-Projet de loi relatif à l'individualisation des peines et renforçant 

l'efficacité des sanctions pénales (Texte définitif), première session 

extraordinaire de  2013-2014, 17/07/ 2014  

Décrets 

1-Décret du 6 août 1959 portant le Code de procédure pénale. 

2-Décret n°2005/1632 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : 

Décrets) et relatif à l'appel des ordonnances du juge de l'application des peines 

du 26 décembre 2005 entrent en vigueur à partir du 31 décembre 2005, jorf 

n°300 du 27 décembre 2005. 

3-Décret n°2005/1099 du /09/ 2005, modifiant le code de procédure pénale 

(deuxième partie) ,jorf n°206 du 4 /09/2005. 
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