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                                                                                                40/11/3442 
 النظرية العامة للجريمة

 
الجريمة هي اعتداء على المصلحة العامة و اعتداء على الدولة و على النظام العام أكثر من الفرد : المقدمــة

فالدولة تحمي أموال و , ي اعتداء على المجتمع أكثر من اعتداء على المصلحة الخاصةو هنا يلجأ إلى القضاء فه
فالسلطة هي تعاقب وليس الفرد على ( حسب مفهومها الحديث)أرواح الناس ويتدخل المجتمع ويحدد أنواع الجرائم 

 .العكس في السابق الفرد يأخذ حقه بنفسه لكن هذا ولد الفوضى في المجتمع
صالحية للدولة وللمجتمع وقبل العقاب يجب تحديد الجرائم واألفعال وهذا ما نسميه بقانون      فالعقاب   

 .العقوبات نسبة للعقوبة كما نسميه قانون جنائي نسبة ألكبر جناية
 .قانون العقوبات له          قسم عام

 .  قسم خاص                            
أسباب اإلباحة أسباب الجريمة وأركانها ) يتكلم على القواعد العامة للجريمة : ( القانون العام) القسم العام * 

 .ألنه يحتوي على األحكام العامة( بصفة عامة 
يتضمن مجموعة الجرائم ويحدد كل العقوبات لكل جريمة فالقسم  (:القانون الخاص ) القسم الخاص* 

 .الخاص تطبيق للقسم العام
 :لقسم العام أيوسنقتصر في دراستنا على ا

 (:من الفقه ) هناك مجموعة من التعريفات : النظرية العامة للجريمة 
 .الجريمة هي فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر القانون عقوبة أو تدبير األمن: التعريف األول
ه عقابا إذا صدر عن الجريمة هي كل سلوك خارجي إيجابيا كان أم سلبيا حرمه القانون وقرر ل: التعريف الثاني

 .إنسان مسئول
 ونستنتج من هذان التعريفان أن لكل جريمة ثالثة أركان 

جريمة التهريب : أن يكون الفعل غير مشروع طبقا لقانون العقوبات والقوانين المكملة لقانون العقوبات مثل/ 1
والركن " الركن الشرعي" مى هذا الركن قانون العقوبات ويس: فالقوانين المكملة مثلها مثل. نجدها في قانون الجمارك

 (وحتى تكون جريمة يجب أن تكون مخالفة لقانون العقوبات ) القانوني 
أن يرتكب الجاني فعل مادي فالجريمة هي فعل ويجب أن تكون مبنية على الركن المادي وقد يكون هذا / 3

 .الفعل إيجابيا أو سلبيا
 .لخإ......كالقتل، السرقة< =الفعل اإليجابي 
 .األم التي تمتنع عن إرضاع ابنها وتتسبب في قتله< =الفعل السلبـي 

 .الممرضة التي ال تعطي الدواء للمريض في وقته                    
ويتحمل (. له عالقة نفسية بين الفعل وصاحبه ) الجريمة البد أن تصدر عن إرادة جنائية : الركن المعنوي/ 2

المجنون مثال يقوم بجريمة هنا ال يسأل ألنه )عن إرادة الجاني فهي مرتبطة بإرادة الفرد  نتائج الجريمة ألنها صادرة
 .أي أن الفرد يقصد ارتكاب الجريمة ومخالفة القانون( ليس لديه إرادة كذلك الطفل القاصر، الشخص المكره 
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ذا تخلف أحد األركان الثالثة فال تقوم جريمة في بعض األحيان تحيط بالجريم - ة بعض الظروف وهي ال وا 
نما تؤثر في تخفيف العقوبة أو تشديدها جريمة قائمة ) وتسمى ظروف مخففة أو مشددة السرقة . تأثر في الجريمة وا 

 (.ظروف مشددة ) والليل ( 
 . فالركن يؤثر على قيام الجريمة أما الظروف فهي ال تؤثر فيها

 :الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية* 
تتمثل في تقصير أو خطأ يقع من موظف عام أو أي شخص ينتمي إلى مهنة معينة < : =الجريمة التأديبية

 .بواجبات وظيفته
مقصورة ومحددة في قانون العقوبات )وهو إخالل بقانون العقوبات والقوانين المكملة له < : =الجنائية الجريمة

نما يحدد الجرائموال يستطيع المشرع حصر األخطا( والقوانين المكملة   . ء الوظيفية وا 
 :من حيث الجزاء يختلفان

 .الجريمـــة         عقوبتها الحبس أو الغرامة
 .الخطأ الوظيفي        عقوبة العزل أو الخصم

/ ارتكب خطأ إداري )كالرشوة ( جريمة إدارية وجنائية)في بعض األحيان هناك الفعل الواحد يشكل جريمتين 
 (.بات الذي يعاقب الشخص المرتشيوفي قانون العقو 

 :الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية
من القانون  130)وهو مصدر من مصادر االلتزامات القاعدة العامة ( تسمى الخطأ المدني: )الجريمـة المدنيـة

 .حيث ال يمكن حصر األخطاء المدنية »كل من تسبب في ضرر للغير عليه بالتعويض  «( المدني
الشخص في الخطأ المدني يرفع دعوى . واألخطاء الجنائية محصورة في قانون العقوبات والقوانين المكملة له

 .مدنية أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض
ترفع دعوى جنائية أو عمومية أمام القضاء الجنائي للمطالبة بتوقيع العقوبة أو الجزاء : الخطـأ الجنائـيأما في 
 .طريق النيابة العامة وتكون عن

 .الفعل الواحد قد يشكل جريمتين مدنية وجنائية كالسرقة فالمتهم يتابع أمام القضاء المدني والقضاء الجنائي* 
 :تختلف التقسيمات بالوجهة التي يراها الشخص وأهمها: تقسيم الجرائم

 :اتتقسيم الجريمة بالنظر إلى خطورتها وجسامتها إلى جنايات وجنح ومخالف. 1
 :كيفية التمييز بين هذه الجرائم

 :من القانون الجنائي 72المادة 
تقسيم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح  «

  »أو المخالفات 
 "العقوبة"معيار التفرقة بين الجرائم يكمن في 

  : للعقوبات األصلية في مواد الجناياتمن القانون الجنائي  50المادة 
 .سنة 34 - 5السجن المؤقت بين / 2/السجن المؤبد / 3/اإلعدام / 1
 :عقوبة الجنحة في العقوبات األصلية في مواد الجنح -
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 .سنوات ما عدا الحاالت التي يقرر فيها القانون الحدود األخرى 45الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى ( 1
سنوات حبس وهذه تعتبر جنحة  14إلى  5دينار مثال شخص حكم عليه بـ  3444تتجاوز الغرامة التي ( 3

 .وذلك نظرا ألن قانون الجنح يقرر صور أخرى، وأيضا نظرا لمصطلح الحبس
 .نستعمل مصطلح السجن في الجنايات
 . نستعمل مصطلح الحبس في الجنح

  :لفاتعقوبة الجنحة المخالفة للعقوبات األصلية من مواد المخا -
 .من يوم واحد على األقل إلى شهرين على األكثر: 1العقوبة 
 .دينار 3444إلى  34من : 3العقوبة 

 :تظهر هذه األهمية فيما يلي: أهمية التقسيم للتفرقة بين هذه الجرائم -
لزامي في الجنايات فوكيل الجمهورية عندما يجد أن الجريمة جنائية يحولها إ: في التحقيق( 1 لى وجوبي وا 

 .قاضي التحقيق وهذا الزميا
إذا تعلقت  بالوقائع بجنحة طبقا للعقوبة هنا وكيل الجمهورية مخير في أن يحيل القضية إلى التحقيق أو إحالتها 

 (من قانون اإلجراءات الجزائية 66المادة )مباشرة للمحاكمة أي أن التحقيق في الجنح اختياري 
 .تفالتحقيق وجوبـي          في الجنايا
 .والتحقيق اختياري           في الجنح

قانونيا، لكن عمليا )إذا شكلت الوقائع مخالفة طبقا للعقوبة فيجوز لوكيل الجمهورية أن يحيل القضية للتحقيق 
 (.تحال القضية مباشرة للمحاكمة

 : من حيث االختصاص( 3
 .الجنايـة           اختصاص محكمة الجنايات

 .اختصاص محكمة الجنحالجنـح            
 .       المخالفة            اختصاص محكمة المخالفة

 :من حيث تشكيل المحكمة( 2
 (محلفين شعبيين لهم قيمة القاضي المحترف -3قضاة للقضاء و 2)قضاة  45في محكمة الجنايات نجد * 
 .في محكمة الجنح نجد قاضي واحد* 
 .في محكمة المخالفات نجد قاضي واحد* 
 :من حيث الشروع في الجريمة (0

 .الشروع في الجريمة هو تلف النتيجة لسبب خارج عن إرادة الجاني
 (من قانون العقوبات  24المادة () نفس عقوبتها ) الشروع في الجناية        كالجناية نفسها * 
المادة ) يح في القانون الشروع في الجنح         المحاولة في الجنحة ال يعاقب عليها إال بناء على نص صر * 

 (  من قانون العقوبات  21
 : من حيث االشتراك في الجريمة( 0
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من قانون  00االشتراك في الجنايات وفي الجنح تعاقب العقوبة نفسها بالنسبة للجناية والجنحة المادة  -
 (.الفقرة األولى ) العقوبات 

 .من الفقرة األخيرة 00دة ال يعاقب على االشتراك في المخالفة على اإلطالق الما -
 :من حيث تقادم الدعوى وتقادم العقوبة( 6
 .من وقوع الجريمة         صدور الحكم        الدعوى*

 .صدور الحكم النهائي             العقوبة
 تقادم الدعوى في المخالفات        بسنتين -
 بعدها ال يجوز القيام بأي إجراء     تقادم الدعوى في الجنحة           بثالث سنوات        -
 تقادم الدعوى في الجناية           بعشر سنوات                                   -

 
 سنوات 3تقادم العقوبة في المخالفات            -
    .   سنوات       بعدها ال يجوز القيام بأي إجراء 5تقادم العقوبة في الجنح                -
 سنة      34تقادم العقوبة في الجنايات              -
 
 .فالتقادم هو سكون الدعوى أي عدم القيام بأي إجراء* 
 .حكم القاضي ال يغير من وصف الجريمة* 
 .حكم أو نص القانون يغير من وصف الجريمة* 

على نوع آخر منها نتيجة لظرف ال يتغير نوع الجريمة إذا أصدر القاضي فيها حكما يطبق أصال  «:72المادة 
 .الذي يكون عليها المحكوم عليه)        ( مخفف للعقوبة أو نتيجة لحالة       

يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة تطبق أصال على نوع آخر أشد منها  «:من ق ع 72المادة 
  »نتيجة لظروف مشددة 

 :  تقسيم الجرائم بالنظر إلى الركن المادي -
 (أهم تقسيم) من حيث توقيت أو وقت النشاط أو زمن ارتكاب الفعل المادي( 1

 .تقسم الجرائم هنا إلى          جرائم مؤقتة
 .  جرائم مستمرة                              

 .هي التي تبدأ وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل المادي المكون لها: الجرائم المؤقتة .أ 

 .هي التي تتكون من فعل قابل لالستمرار بطبيعته :ةالجرائم المستمر  .ب 

 :من حيث التقادم. 1:التفرقة بين الجريمتين    
 .وذلك من تاريخ قيام الفعل: الجريمة المؤقتة    
 .وذلك من تاريخ اكتشاف الجريمة: الجريمة المستمرة    

 :من حيث االختصاص المحلي. 3                           
 .المحكمة المختصة هي المكان الذي ارتكب فيه الفعل أو الجريمة: ريمة المؤقتةالج. أ    
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 .تحكم فيها أكثر من محكمة أي في كل مكان وقعت فيه الجرائم: الجريمة المستمرة. ب   
تقسم الجرائم من حيث تكرار النشاط إلى جرائم بسيطة :من حيث تكرار النشاط. 2                           

 .ئم االعتيادوجرا
 .…هي التي تتكون من فعل واحد كالسرقة، القتل: الجريمة البسيطة. أ    
نما من تكرار : الجريمة االعتياد. ب   هي التي تكون من تكرار الفعل بمعنى آخر الفعل الواحد ال يشكل الجريمة وا 

  .نفس الجريمة
 :التفرقة بين الجريمة البسيطة وجريمة االعتياد

ذ بمعيار األخذ بالنص الذي يحدد جريمة االعتياد أم ال وبالتالي يعاقب الشخص للتفرقة نأخ 
ذا لم نجد لفظ  195نتيجة تكرار الجريمة المشهورة مثل التوسل في المادة  من قانون العقوبات وا 

 قانوني هو الذي يحدد نوع الجريمةفالنص ال. اعتناد أو اعتياد فهي جريمة بسيطة
 :من حيث التقادم. 1
 .مجرد القيام بالفعل اإلجرامي من يوم القيام بهذا الفعل: جريمة بسيطة. أ 
 .يبدأ التقادم من تاريخ تكوين الجريمة أي من الفعل الثاني: جريمة االعتياد. ب
 ( هو مكان محاكمة الشخص : ) من حيث االختصاص المحلي. 3

 .المحكمة المختصة هي التي ارتكب فيها الجريمة: الجريمة البسيطة . أ
 .قد تتعدد المحاكم فكل مكان ارتكب فيه الجريمة تعتبر المحكمة المختصة: الجريمة االعتياد . ب

 :أو تنازع القوانين( سريان القانون الجديد ) من حيث القانون الجديد . 2
 .يحكمها قانون واحد: الجريمة البسيطة . أ
 .يحكمها قانون جديد: الجريمة االعتياد . ب

 :م المتتابعة أو ذات الغاية الواحدةالجرائم المتالحقة أو الجرائ
القانون ال يعاقب عليها : فمن حيث العقوبةهي مجموعة من الجرائم تقوم بأفعال منفصلة لكنها ذات هدف واحد 

نما جريمة واحدة مثال ذلك الضرب فعند الضرب تكون كل ضربة منفصلة عن : من حيث هي جرائم متعددة وا 
 .القانون يعاقب على أساس جريمة واحدة األخرى والهدف هو الشخص نفسه هنا

 .أن يكون مرتكب الجريمة نفس الشخص -
 .أن يكون المعتدي عليه أو الضحية نفس الشخص -

 .أن يكون الحق المعتدي عليه نفس الحق -

نما جرائم مستقلة ذات عقوبة متعددة  .ولو اختل شرط من حيث هذه الشروط ال تصبح جريمة متتابعة وا 
 :المتتابعة وجرائم االعتيادالفرق بين الجرائم 

 .الفعل الواحد يشكل جريمة: الجرائم المتتابعة . أ
 .الفعل الواحد ال يشكل الجريمة إنما التكرار هو الذي يشكل الجريمة: جرائم  االعتياد . ب

 :تقسيم الجرائم من حيث الركن المعنوي -
 هناك جرائم عمدية وجرائم غير عمدية
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( فيها مخالفة القانون)هي اعتداء على المجتمع قبل االعتداء على الفرد  الجريمة: الركن الشرعي للجريمة. 1
وبالتالي البد من وجود نص يحدد الجريمة ويحدد . فالدولة هي تحديد الجريمة وتنظم لها العقوبة عن طريق القضاء

ذا لم يوجد نص قانوني يجرم الفعل فهو فعل مباح. العقوبة وهذا هو الركن الشرعي ي البد من وجود نص وبالتال. وا 
 .قانوني يجرم الفعل

في بعض األحيان نجد بأن النص يقر بأن الفعل غير مشروع وفي نص آخر يجعله مباح ومشروع أغلب 
اإلباحة ألن األصل في األشياء واألفعال مباحة مثال القتل والسبب الدفاع عن النفس، وبالتالي البد من وجود نص 

 .لوقت إلى سبب من أسباب اإلباحةيجرم الفعل وليس خاضع في نفس ا
 .خضوع الفعل لنص يجرمه وعدم خضوع هذا الفعل لسبب من أسباب اإلباحة: فجوهر هذا الركن

 06هو وجود نص قانوني ينص عليها التشريعات ومحددة للعقوبة المادة < : =مبدأ المشروعية الركن الشرعي
 »ب الفعل المجرم ال إدانة إال بمقتضى قانون صادر قبل ارتكا «من ق ع 
 »تخضع العقوبات الجزائية لمبدأ الشرعية والشخصية  «من ق ع  103المادة      
 »ال جريمة وال عقوبة أو تدابير أمر بغير قانون  «من ق ع  1المادة      

 :رغم مبدأ الشرعية إال أنه وجهت لها انتقادات منها
 .خطر الذي يهدد المجتمع وهنا لم يراعي ظروف الجانيعندما يحدد هذه الجريمة فهو يحددها بالنظر إلى ال*
عندما ينص العقوبة فهو مكن حد أدنى إلى حد أقصى والقاضي يستطيع أن يحدد أحد هذه الحدود : يرد عليه -

 (.سنوات5)مثال بالنسبة للشخص ألول مرة يسرق تكون عقوبة مخففة أما المعتاد تكون له عقوبة مشددة 
حماية المجتمع من األفعال الصادرة عندما يحدد الجريمة مسبقا فقد يرتكب شخص  عدم: هناك نقد آخر* 

 .جريمة فيها خطر على المجتمع ولم ينص عليها القانون وبالتالي يفلت من العقاب
أن المتعارف عليه في الدول أن هناك هيئات التشريع فالفعل الخطر تتدخل فيه المجالس الشرعية : يرد عليه -

نما بصفة عامة مرنة لكي يستوعب أغلب باإلضافة إ لى أن المشرع عندما ينص على فعل ما ال ينص عليه بدقة وا 
 .الجرائم والتي تحدد األمن

بعض الجرائم البسيطة تصدرها السلطة التنفيذية ولكن بناءا على تفويض من السلطة التشريعية إذن هو نص 
 .تشريعي

مصادر التجريم في النصوص التشريعية إذا لم نجد نص في حصر :  النتائج المترتبة عن مبدأ الشرعية
فالقانون الجنائي مرتبط / القانون يجرم الفعل فهو مباح بالرغم من مخالفته للعرف وللشريعة اإلسالمية مثل الخمر 

ن أما في القوانين األخرى إذا لم نجد نص في القانون نبحث عنه في الشري.بقانون العقوبات والقوانين المكملة عة وا 
حالة الزنا أمام القضاء نرجع لقانون األسرة والشيك التجاري : مثال آخر. لم نجد نبحث عنه في العرف مثال الخمر

 .نرجع إلى القانون التجاري



 7 

في بعض األحيان يجد القاضي نص غامض للفصل في النزاع أي أنه ال يستطيع : تفسير النص الجنائي. 3
 من تفسير ألفاظ النص الغامض فهم قصد المشرع وبالتالي البد 

فيرى بعض الفقهاء أنه البد أن نبحث عن نية المشرع عند وضعه للنص وهذا عن طريق المذكرات اإليضاحية، 
 . المصادر التاريخية

 .مثال قانون العقوبات مأخوذ من القانون الفرنسي
 .قانون األسرة مأخوذ من الشريعة     

 ( .في الجنائي)صالح المجتمع الشك يفسر ل:        قاعدة عامة
نطاق سريـان النص الجنائي من حيث الزمان ومن حيث المكان )  حدود النص من حيث الزمان والمكان. 2
شخص ارتكب الجريمة توبع وعوقب في ظل ذلك القانون الذي لم : النصوص تتعرض إلى إلغاء أو تعديل مثال(:

للمحاكمة إال في ظل القانون المعدل في حين أنه ارتكب الجريمة يعدل وهناك شخص آخر ارتكب الجريمة ولم يقدم 
 .من حيث الزمان 1:قبل تعديل القانون 

القانون الذي وقعت ) أي القانون المطبق في هذه الجريمة هو قانون الغير معدل " عدم رجعية القانون:"القاعدة 
نما يحكم الوقائع بعد فالقانون المعدل ال. ولألثر الفوري للنص الجنائي( فيه الجريمة   يحكم الوقائع التي سبقته وا 

 .نفاذه 
  »....ال يسري قانون العقوبات على الماضي «:عقوبات 43المادة 

 سريان القانون بأثر رجعي : هناك استثناء
 .في حالة أن يكون القانون الجديد المعدل أصلح للمتهم* 

 »قل شدة إال ما كان منه أ «:من قانون العقوبات 3نص المادة 
 :  شروط تطبيق القانون الجديد

I.أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم. 
II. أن يصدر القانون الجديد قبل الحكم النهائي. 

I.  التأكد من صالحية القانون الجديد يكون من اختصاص القاضي فالقاضي مربوط بنصوص والمقارنة تكون بين
جلها المتهم مثل السرقة نبحث في النص القديم الذي ينص على النصوص القانونية التي تحكم الوقائع المتابع من أ

 .القانون القديم يجرم الفعل والقانون الجديد يبيحه فهو أصلح: مثال أيضا. السرقة والنص الجديد

II.  فهو الحكم الحائز ( الذي يقبل الطعن بأي طريقة من طرق الطعن ) صدور القانون الجديد قبل الحكم النهائي
ه يستأنف ثم يطعن في المحكمة العليا /شخص أصدر حكم في س: مثال. لمقضي به أو الحكم الباتبقوة الشيء ا

 .تنطق بالحكم النهائي

تفوته آجال المواعيد لحكم يعارض ولم يستأنف أو يطعن فيكون الحكم النهائي في محكمة : أما الحالة الثانية* 
 .  س وباستنفاذ المواعيد أصبح الحكم نهائي/ س

ذا صدر قانون جديد قبل الحكم النهائي يطبق عليه القانون الجديد أما حيث بص دور الحكم تتحدد األوضاع وا 
 .إذا نطق بالحكم النهائي ثم صدور قانون جديد ، فهنا ال يستفيد المجرم
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قبل  لكن هناك حالة وحيدة هي القانون الجديد يبيح الفعل ولو بعد النطق بالحكم النهائي بصدور القانون الجديد
 .الحكم النهائي بشرط أن تكون القوانين غير محددة اآلجال

 (العينية / الشخصية / مبدأ اإلقليمية ) يحكمه ثالث مبادئ :تطبيق القانون من حيث المكان
 :مبدأ اإلقليمية. 1

 »هورية يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في  أراضي الجم «:عقوبات الفقرة األولى 2المادة 
نما تنظر إلى مكان وقوع الجريمة  ) حيث ال تنظر إلى جنسية الجاني أو نوع الجريمة أو المجني عليه وا 

 (.وبالتالي نطبق القانون الجزائري 
فالمشرع الجزائري اعتبر الجريمة ووقع أحد . مثال شخص قتل شخص وهذا في الجزائر وانتقل إلى الخارج فتوفي

كنتيجة طبقا ( المجني عليه ) أو الموت ( الجريمة) ي تعتبر مرتكبة في الجزائر سواء القتل األعمال المميزة لها فه
 .إجراءات الجناية وذلك حتى ال يفلت الشخص من العقاب 586للمادة 

 :الجرائم المرتكبة في السفن والطائرات
دخل في اختصاص المحاكم كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت ت «:43فقرة  42المادة  

 »الجزائرية طبقا ألحكام قانون اإلجراءات الجزائرية 
 :جرائم على ظهر السفن 

تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات والجنح التي ترتكب في عرض  «:منق إ  594المادة 
 البحر على بواخر تحمل الراية الجزائرية أيا كانت جنسية مرتكبها

  »الشـأن بالنسبة للجنايات والجنح التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية أجنبية وكذلك 
 . مثال سفينة جزائرية موجودة في مياه إقليمية أجنبية تطبق عليها القوانين التابعة لإلقليم الذي توجد به السفينة

يطبق عليها القانون الجزائري على أن  »ية أو جنحة السفينة األجنبية ارتكبت عليها جنا «: 42ف  954المادة 
 .تكون السفينة تجارية أما بالنسبة للسفن العسكرية ال يطبق عليها القانون الجزائري

 :بالنسبة للطائرة
تختـص الجهـات القضائية الجزائـرية بنظر الجنـايات والجنـح التي ترتكــب على متن طائرات جزائرية أي  «:591م 

 .      ة مرتكب الجريمةكانت جني
كما أنها تختص أيضا بنظر الجنايات أو الجنح على متن الطائرات األجنبية إذا كان الجاني أو المعني من 

 .جنسية جزائرية أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد قيام الجناية أو الجنحة
على الجاني وقت هبوطها أو مكان وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض 

 ».القبض على الجاني ما إذا كان مرتكب الجريمة قد قبض عليه بالجزائر في ما بعد
إذا كانت الطائرة أجنبية والجاني أجنبي والمجني عليه أجنبي لكن الطائرة هبطت في الجزائر نطبق عليها 

ن كانت كذلك يطبق عليه القانون الجزائري إذا ك. القانون الجزائري ان الجاني جزائري والمجني عليه جزائري حتى وا 
 .الطائرة أجنبية

 .أي مبدأ شخصية النص الجنائي: مبدأ الشخصية
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قد تكون هذه الجريمة ( الجاني جزائري ) حيث يمكن لقانون العقوبات أن يحكم جرائم في الخارج يرتكبها جزائري 
 .جناية أو جنحة أو مخالفة

 :من قانون اإلجراءات الجزائية 583المادة : في ارتكابه جناية. 1
الجناية بوصف ومضمون القانون الجزائري فالجريمة ليست بقانون البلد الذي وقعت فيه فالقانون األجنبي ال  -

 .دخل له بل جناية طبقا للقانون الجزائري
واحد مرتين ويجب  شخص ارتكب جريمة في الخارج وهو جزائري فعوقب عندما يعود ال تعاقبه على فعل: مثال

ذا تقادمت الجناية أو  ذا تقادمت الجناية وا  إثبات العقوبة عليه بالتحري ولم يفلت من الدولة ومن العقاب هنا يعاقب وا 
 .سقطت عنه العقوبة بالعفو

 :من قانون اإلجراءات الجزائية 582المادة : في ارتكاب الجنحة. 3
»   

                                                                                       « 
. تنظر إلى القانون الجزائري على أساس أنها جنحة وتنظر في القانون األجنبي إذا كانت أيضا جنحة أم ال 

مثال امرأة ارتكبت جريمة اإلجهاض في بلد أجنبي لكن هذا البلد . فمثال كان القانون األجنبي يبيحها فال يتابع
 .وعندما تعود إلى الجزائر تعتبرها جنحة وبالتالي في الجنحة يجب مراعاة القانونين يبيحها
 .هناك شرط آخر يتمثل في الجنح التي قد تقع على الدولة والمال واألفراد -

إذا كانت الجنحة واقعة على األفراد فالجزائري الذي ارتكب جنحة في القانون األجنبي وكذلك 
ري فإذا كانت ضد الفرد فهو ال يتابع مباشرة بل تنظر إذا كانت ذلك الشخص جنحة في القانون الجزائ

 .     ةقد قدم شكوى أم جريمة التزوير يعاقب حتى ولو دون شكوى الدولة األجنبي
 580إذا لم ينص عليها القانون الجزائري فهي ليست مخالفة وال يعاقب عليها المادة : في ارتكاب المخالفة. 2

 راءات الجزائيةمن قانون اإلج
 .يطبق مبدأ الشخصية على مرتكب الجريمة إذا كان جزائري أو اكتسب الجنسية الجزائرية بعد ارتكاب الجريمة

 شخص إيطالي يزور نقود في فرنسا فبض عليه في الجزائر : مثال
 .ليس جزائريا ولم يكتسب الجنسية الجزائرية: في مبدأ الشخصية
 .الجريمة في الجزائرلم يرتكب : في مبدأ اإلقليمية

 .من اإلجراءات الجزائية 588المادة –مبدأ العينية  –لذا وجد مبدأ ثالث وهو 
  »يطبق على األجنبي الذي يرتكب جناية أو جنحة التي تمس سيادة الدولة أو االقتصاد الوطن «

وسيادة الدولة فهو يعاقب على أساس محل عين للجريمة فهو يمس بالدولة الجزائرية وباألمن الجزائري 
 .شخص ينقد الشعب الجزائري فال يعاقب: واالقتصاد مثل

 .كذلك العملة ملغاة وزورت فال يعاقب صاحبها
 .الشخص األجنبي وموضوع الجريمة جزائري: فمبدأ العينية

 .عدم خضوع الفعل لسبب من أسباب اإلباحة: أسباب اإلباحة
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فأسباب اإلباحة ( مشروع)أسباب اإلباحة يصبح الفعل مباح وبتوافر ( غير مشروع)فالبد أن يكون الفعل مجرم 
 .تخرج الفعل من دائرة التجريم إلى دائرة اإلباحة فهي أسباب موضوعية تتعلق بالجريمة وال تتعلق بالشخص

 .فالشخص المجرم الذي يجهل أسباب اإلباحة فهو يستفيد منها رغم جهله مثل حالة الدفاع الشرعي عن النفس
ويقول بأنه له الحق : المعلم يؤدب التلميذ ثم يأتي الحارس مثال: وقع فيه الشخص مثال: اب اإلباحةالخطأ بأسب

    . في تأديب التلميذ فهو خطأ فهو ال يستفيد من أسباب اإلباحة ويبقى الفعل غير مشروع
إذن القانون أو أمر " األفعال المبررة "من قانون العقوبات  29المادة :أسباب اإلباحة في القانون الجزائري

 .القانون أو الدفاع الشرعي
 2سبب        3سبب   1سبب
المشرع ينص : أو استعمال السلطة مثال( أداء الواجب في بعض المراجع (              ) أمر القانون)1السبب

األمر القانوني صراحة على حرمة المسكن من الجرائم الكبرى مثال شرطي يدخل هذا المسكن هذا يعتبر جريمة أما ب
 .فهو مباح له الدخول لذلك المسكن فكل ما يأمر به القانون فهو فعل مشروع( أمر التفتيش ) 

 :شروط أداء الواجب
 البد أن يصدر األمر من الشخص المختص           أن يصدر األمر من مختص                              / 1
 إلى مختص وليس عشوائي (       يشرط)الذي ينفذ األمر يكون شخص مختص / 3
 .سواء اختصاص نوعي زماني أو مكاني* 
مثال التلبس مثل شخص يرتكب جريمة أمام ضابط الشرطة لكن القانون الجزائري يبيح ويأمر أي مواطن بأن * 

 .يقبض على المجرم واقتياده إلى الشرطة ألنه أمر من القانون
 .يسه ورفض أمر غير مشروع لكن ذلك الموظف نفذ فهو مذنبإذا كان الموظف له الحق في مناقشة رئ -
 (مثل الجندية والعقاب يكون على من أصدر األمر)ال يجوز القائم بالتنفيذ أن يناقش رئيسه  -

فهو يبيحه مثال حق الزوج في ( استعمال الحق)القانون يعطي الفرد الحق في استعماله : استعمال القانون
 :اع الشرعي  فمن شروط استعمال الحقحالة الدف/ تأديب زوجته 

 .أن يكون معترف به من القانون مثال القانون الصحافي يبيح انتقاد المسؤولين/ 1
أن يستعمل الحق بمراعاة حدود الحق أي أن ال يستعمل الحق إضرارا بالغير أي أن يستعمل بحسن نية / 3

 .ن أجل الشفاء وليس بهدف التجربةويهدف إلى تحقيق مصالح مشروعة مثال إجراء عملية جراحية م
أن ال تكون هناك وسيلة أخرى الستعمال الحق مثال أن الطبيب بإمكانه أن يعطي دواء للمريض لكنه يقوم 

 .بإجراء عملية له هنا استعمل الحق خاطئ ومخالف
 :بعض التطبيقات الستعمال الحق

ال أصبحت جريمة( ديبالضرب غير المبرح بل بسيط ألجل التأ)تأديب الزوج لزوجته *   .وا 
 .تأديب المعلم للتلميذ* 
 .تأديب شخص العمل للمتهن* 

 :حق ممارسة األعمال الطبية
جراء عملية للمريض فهو اعتداء على الشخص لكن يبيحه القانون لكن بشروط  :مثال التخدير وا 
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 .الترخيص بمزاولة مهنة الطب/ 1
ذا ت/ 3 عذر أخذ رضا هؤالء هنا يتدخل الطبيب ويستعمل القواعد رضا المجني عليه أو الضحية أو الولي وا 

 .العامة لشفاء المريض
 .وليس بقصد التجربة( شفاء وعالج المريض)قصد العالج / 2
 .مراعاة القواعد الطبية/ 0

 
 :حق ممارسة األلعاب الرياضية

 مثال المالكمة فهي اعتداء على جسم المنافس ومن شروط ممارسة األلعاب الرياضية
 .أن تكون هذه األلعاب معترف بها قانونا /1
 (وليس ضرب المدرب)أن ترتكب األلعاب على جسم المنافس / 3
 .أن تكون في المكان المخصص للعب وأثناء المباراة ال قبل وال بعد/ 2
 .مراعاة قانون اللعبة/ 0

 .              عمدي فإذا تجاوز الشخص هذه الحقوق أو األفعال هنا يصبح غير مشروع يكون عمدي أو غير

 .تسأل مسؤولية عمدية: تجاوز عمدي
 .تسأل فيه مسؤولية غير عمدية: يتجاوز غير عمد

 :الدفاع الشرعي سبب من أسباب اإلباحة
ذا وقعت الجريمة البد من التوجه إلى السلطات لكن المشرع يرى : الجريمة بالمفهوم الحديث اعتداء على المجتمع وا 
 ل الجريمة ثم التبليغ أنه من الصعب في تحم

ومضمون هذا الرد يكون في نطاق الحدود )هو استعمال القوة الالزمة لتوقيف خطر االعتداء : فالدفاع الشرعي
 (.وليس لالنتقام( إليقاف الخطر)

ذا انتهى فهو انتقام( غاية الدفاع الشرعي)فجوهر الدفاع الشرعي هو توقيف الخطر  .أي الخطر بدأ ولم ينتهي وا 
 . ك فعل اعتداء          يكون الدفاع الشرعيهنا
ال يبقى فعل غير مشروع*   . هناك شروط االعتداء ينشأ لك الحق في الدفاع وهذا األخير بشروطه وا 

 :شروط االعتداء
 ....الحياة، المال : مثل( ألنه يهدد مصلحة يحميها القانون ) أن يكون االعتداء غير مشروع / 1
الركن المادي أخذ مال ) السرقة : مثل. أو على وشك الوقوع( قد بدأ ولم ينتهي ) حال  أن يكون هذا الخطر/ 3

 .   فال تنتظره حتى يأخذ المال بل منذ دخوله فهذا له الحق في الدفاع الشرعي( الغير 
 29المادة < =أن يكــون االعتـداء على النفس الشخص أو على مال الشخص أو على نفس أو مال الغير/ 2

 :ط الدفاعشرو 
 .اللزوم           أن يكون فعل الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لرد الخطر/ 1
 .أن يوجه الدفاع إلى مصدر الخطر/ 3
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نما يقصد به الوسيلة الوحيدة / 2 التناسب         ال يقصد به التطابق والتماثل بين وسيلة االعتداء ووسيلة الدفاع وا 
من  04المادة (.       مثال هجوم لصوص على مسكن ) يلة كافية كالسالح لتوقيف الخطر وأن تكون هذه الوس

 .قانون العقوبات
 

يجب إثبات بأنها كانت حالة دفاع شرعي ويثبت أنه تم بشرطيه اللزوم :حاالت تدخل ضمن الدفاع الشرعي
 .والتناسب

 .ح، الضربإذا وقعت في الليل       القتل، الجر :1قانون العقوبات الفقرة  04المادة  
 .تسلق شخص أطلق عليه النار        ال نستطيع تحديد خطورة االعتداء -

أما إذا كانت بالقوة ال حجم الخطر وتعتبر حالة دفاع شرعي حتى ) األصل في السرقة تكون خفية :  3الفقرة     
وبالتالي ( تحديد الخطر في الليل ال نستطيع ) ولو لم يكن هناك تناسب وتسمى حاالت الدفاع الشرعي الممتار 

 .التناسب غير موجود
 :تجاوز حدود الدفاع الشرعي

 .إذا كان التجاوز عمدي يسأل عن جريمة عمدية -
 .إذا كان التجاوز غير عمدي يسأل عن جريمة غير عمدية -

: في بعض الحاالت وألسباب منطقية ومعقولة ووقع تجاوز فال يسأل ال مسؤولية عمدية وال غير عمدية مثل
وال يوجد تجاوز ( دفاع شرعي)حالة سب بغير وجه حق دون معرفة سابقة فرد أحدهما بالضرب فهذه أسباب معقولة 

 .ال عمدي وال غير عمدي 
 .رضا المجني عليه من أسباب اإلباحة -
. الرضاهناك جرائم ال محل فيها للرضا مثل جرائم الدولة فال يتدخل : رضا المجني عليه بارتكاب الجريمة مثال* 

التي أكون )أما محل الرضاء . فهو ليس ملكا لنفسه( هذا األخير في المجتمع)أما الجرائم التي تقع على الشخص 
 1994شخص في : متصرف فيها كاألموال أي لصاحبها كامل اإلرادة وأن يكون معاصرا الرتكاب الجريمة مثال

 (ر مشروعغي)فال يحق له  3442يقول لشخص أن يفعل شيء ولكنه جاء في 
  

يقصد بالركن المادي السلوك المادي الخارجي الذي ينص عليه القانون على كونه جريمة : الركن المادي. 3
 »ال جريمة إال بركن مادي  «وهو ما يدرك بالحواس حيث 

 :عناصر الركن المادي
 .الفعل/ 1
 .النتيجة/ 3
 .العالقة السببية بين الفعل والنتيجة/ 2
لسلوك أو الفعل الذي يأتيه الجاني وهو المظهر الخارجي للجريمة ألن الجريمة تمر بثالث هو ا< : =الفعل/ 1 

 :مراحل هي
 (.النية)هي مرحلة التفكير والتصميم والعزم : المرحلة األولى
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 .المرحلة التحضيرية للجريمة: المرحلة الثانية
 .هي البدء في تنفيذ الجريمة: المرحلة الثالثة

 
ي المرحلة األولى ألنها ترتبط بالنية والتفكير والتصميم والعزم ال يعلمه المشرع والمرحلة المشرع ال يتدخل ف

تنفيذ )الثانية أيضا ال يعاقب عليها صاحبها كشراء سالح لكن يعاقب إذا تجسدت الجريمة في الركن المادي
 (.الجريمة

 »النية ال يعاقب عليها القانون  «:القاعدة العامة
تفاقات يعاقب عليها القانون ويجرمها على مجرد االتفاق دون القيام بجريمة كاتفاق على لكن هناك بعض اال

 .إقامة عصابة أو للقيام بمؤامرة هذه اعتبرها المشرع جرائم مستقلة وخاصة
  »األعمال التحضيرية ال يعاقب عليها القانون  «:كقاعدة عامة

: وجرم بعض األعمال التحضيرية كجرائم خاصة مثلونظرا لخطورة بعض األعمال التحضيرية تدخل القانون 
. القبض على شخص يحمل حزمة مفاتيح السيارات فهذا يعتبر جريمة سرقة السيارات وال يعتبر عمل تحضيري

كذلك حمل السالح لقتل شخص رغم أنه عمل تحضيري إال أنه اعتبره المشرع جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها 
 .القانون

 :يالركـن المـاد
 السرقة/ القتل : سلوك إيجابي

 .مثل شخص يمتنع عن مساعدة شخص آخر فهذا عمل سلبي :وقد يكون سلوك سلبي
 .وعدم التبليغ عن جريمة ما/ مثال األم التي تمتنع عن إرضاع ابنها فتؤدي إلى موته 

 :ولها مدلوالن وهي األثر الذي يترتب على عمل الجاني وتعتبر اعتداء على حق يحميه القانون: النتيجة
 مدلول قانوني / 1
 مدلول مادي/ 3
هو التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر لسلوك الجاني، فعندما يسأل شخص : المدلول القانوني/ 1

 .البد أن يكون هناك نتيجة مادية كأثر للجريمة< =على قتل 
فترض بها أنها تحققت دون أن ينتظر فالنتيجة ي( السلوك)بمجرد قيام الشخص بفعل : المدلول المادي/ 3

كل . مثل حمل السالح لكن يعاقب عليه القانون. القانون نتيجة مادية فبمجرد مخالفة النص القانوني تقوم الجريمة
 .جريمة لديها مدلول قانوني لكن ليس لكل جريمة أثر مادي

جة وتنسب إليه الجريمة إال إذا كانت ال يكفي أن يأتي سلوك وتكون نتي: العالقة السببية بين الفعل والجريمة
واإلشكالية تثور عندما تتعدد األعمال والعوامل . فالبد أن ينسب الفعل إلى النتيجة. هناك عالقة سببية بينهما

واألسباب وتؤدي إلى نتيجة واحدة لمن تنسب هذه النتيجة؟ مثل إطالق النار على شخص وعندما نقل إلى 
ل إلى المستشفى احترقت المستشفى فكل هذه العوامل متظافرة في وفاة الشخص المستشفى حادث مرور وحين وص

 :فلمن ينسب الفعل؟ ولقد تعددت النظريات في هذا الشأن منها
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 .إثبات الدفاع الشرعي             يستخلصه القاضي من الجريمة
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 (1)جنـــــائي
 السداسي األول   1:محاضرة رقم

 
 تنظر إلى السبب الذي أدى إلى إحداث النتيجة: لفعالنظرية السبب األقوى أو ا

 لكن ما يؤخذ على هذه النظرية أنها لم تحدد السبب األقوى؟ -
 .وبالتالي فالسبب األقوى يختلف من شخص آلخر

يغيب كل األسباب متساوية في أحداث الجريمة ولكن في المساءلة ال يمكن : نظرية تعادل األسباب أو األفعال
نما تتحمل األسباب اإلنسانية نفسها يسأل السبب المحرك لهذه األسباب تحميل النت يجة لألسباب الطبيعية وا 

 (.الجاني)اإلنسانية أي عند من كان فعله قد أثار بقية األفعال 
 .رغم أنها قالت بتعادل األفعال إال أنها أنسبت جميع األفعال للجاني -

ية إذا كان فعله مالئما يؤدي إلى النتيجة طبقا للمجرى العادي الجاني يتحمل المسؤول: نظرية السبب المالئم
لألمور إذا كان فعله من العادة يؤدي إلى هذه النتيجة فيبقى الجاني مسؤول عن النتيجة أما إذا تداخلت عوامل غير 

ذه العالقة ويتحمل مألوفة تقطع العالقة السببية بين الفعل والنتيجة، أما إذا تداخلت عوامل شاذة غير مألوفة تقطع ه
 <     =وليس مسؤول عن الفعل ال يتحمل النتيجة ( شارعا في القتل)الجاني السلوك 

 
 :قد تتخلف النتيجة ونكون أمام

كما أسماها المشرع الجزائري والشروع في الجريمة له ثالث ( المحاولة في الجريمة :) الشروع في الجريمة
 :شروط
 .البدء في التنفيذ/ 1
 .تمام الجريمة لسبب غير اختياري خارج عن الجريمةعدم إ/ 3
 .القصد الجنائي/ 2
ال يوجد فارق واضح بين العمل التحضيري والبدء في التنفيذ وهناك مذهبين أرادا أن يحددا : البدء في التنفيذ/ 1 

 معيار البدء في التنفيذ
ما يدخل في الركن المادي للجريمة فهم  يعتبر أنصاره البدء في التنفيذ هو(: مفهوم ضيق ) المذهب المادي. أ

ينظرون في سلوك دون النظر للشخص الجاني، وما لم يدخل في الركن المادي للجريمة فهو ليس جزء منه،مثال 
 .السرقة العنصر أو الركن المادي هو أخذ المال المسروق

 .هاهذه النظرية ال يحمي المجتمع فهو يحمي الجاني فهي مهجورة وغير معتمد علي -
كل من كان في ظرف مشدد لجريمة ما فيعتبر شارعا ولو لم يأتي بالركن (: مفهوم واسع ) رأي موسع للمذهب 

الظروف المشددة لها هي التسلق فالمتسلق يعتبر شارعا في الجريمة حتى ولو لم يكن هناك / السرقة : مثال. المادي
 (.األخذ)ى النتيجة أو الركن المادي لها وظرف التشديد يعتبر شارعا حتى ولو لم يصل إل. ركن مادي
ليس لكل جريمة ظرف تشديد فهو ليس معيار فقد يكون        التسلق للقتل وليس التسلق في السرقة فهو : النقد

 .يختلف من جريمة ألخرى ولم يحمي هذا الرأي المجتمع

 وهي النظرية الراجحة واألقرب للصواب
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 (1)جنـــــائي 
 السداسي األول   1:محاضرة رقم

 
ظر إلى خطورة الجاني ويجب أن يستخلص إرادة الجاني وتستشف بالظروف ين: المذهب الشخصي. ب

المحيطة بالجاني، فكل عمل يؤدي في نظر الجاني مباشرة إلى النتيجة المقصودة ولو بعد فترة معينة يؤدي ال 
ركن محالة للجريمة ويعتبر شروعا في الجريمة وخطورة الجاني تأتي من الفعل رغم أن فعله بسيط ليصل إلى ال

أي أن الجاني قد سلك سلوك الجريمة ويعتبر شارعا إذا أحرق سفنه . المادي للجريمة وهو بدءا للشروع في الجريمة
ذا ترك وشأنه فسوف يصل ال محالة للركن ( ال يكون في فعله رغم أنه لم يصل إلى الركن المادي ) من وراءه  وا 

هجور فإنه شروع في الجريمة رغم عدم وصولهم للركن فبمجرد تردد الجناة حول بيت م: مثل. المادي للجريمة
 .المادي للجريمة

وتتمثل حالة ( لسبب خارج عن إرادة الجاني أي يجهله الجاني :) عدم إتمام الجريمة لسبب غير اختياري/ 3
 .عدم إتمام الجريمة في حالتين وتسمى الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة

يقاف تنفيذ الفعل المادي أي عدم اكتمال السلوك المادي للجاني لم يستنفذ السلوك وهو إ: الجريمة الموقوفة. أ
أي شخص عند إتمامه الفعل توقف النشاط أي أنه لم يقوم بالسلوك مثل السلوك في السرقة        هو . المادي
قتل        إطالق والسلوك في ال/ وهو توقف ال إرادي وغير اختياري ( وهو وقوف عن إتمام الجريمة ) األخذ 
فيعتبر ( خارجي)أو لسبب معنوي / أما ركن أو سبب مادي كالقتل  -وهو غير إرادي خارج عن إرادة الجاني. النار

 .شروعا
 .للهروب في حالة رؤية الشرطة أو صاحب المنزل المسروق: عدول اضطراري -
 .أو القتل/ القبض في حالة السرقة : توقيف مادي -
 (العدول عن الجريمة مثل السرقة )النابع من الجاني ال يعاقب عبيه : يالعدول االختيار  -
أي الجاني استنفذ السلوك لم يحقق النتيجة أي خاب األثر ويسموها في بعض المراجع : الجريمة الخائبة. ب

 .أطلق النار فلم يصب الشخص والنتيجة لم تحقق خارجة عن إرادة الجاني: الجريمة التامة للجاني مثال
الجاني استنفذ كل النشاط ويستحيل عليه تحقيق النتيجة في كل الحاالت فالقتل : الجريمة المستحيلة. ج
جهاض المرأة وهي غير حامل في :مثال إزهاق لروح الحي لكن شخص أراد قتل شخص فإذا به له مدة وهو متوفي وا 

 .حين أن المرأة تجهض عندما تكون حامل
 :؟ فهناك العديد مكن النظريات وسنفرق بينها فهل هذا الشخص يعاقب على الشروع
 :االستحالة القانونية واالستحالة المادية

ن : االستحالة القانونية. 1 أن القانون يتطلب ركنا في الجريمة فإذا تخلف هذا الركن فال يعاقب عليه القانون وا 
عليها الجاني كذلك المرأة الغير حامل قتل إنسان ميت ال يعاقب : تغيرت الظروف وتحققت االستحالة القانونية مثال

 .   وتجهض ال يعاقب عليها
لو تغيرت الظروف تقع النتيجة أم ال فالظرف هو ظرف مادي ليس ظرف قانوني : االستحالة المادية. 3

 .السارق عندما يسرق فيجد جيب المسروق فارغ: واالستحالة المادية مثل
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 (1)جنـــــائي
 ولالسداسي األ   1:محاضرة رقم

 
وهو أن الجاني قد قصد ارتكاب جريمة تامة لكن تختلف النتيجة نكون أمام شروع أما إذا : القصد الجنائي/ 2

ال فإنه شروع وليس جريمة تامة  .تحققت النتيجة تصبح الجريمة تامة مثال السم البد أن يكون مادة سامة وا 
 :من قانون العقوبات 24المادة : بالنسبة للمشرع الجزائري

كل محاوالت الرتكاب جناية تبتدي بالشروع في التنفيذ أو باألفعال ال لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها  «
تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يجد أثرها إال نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يكن 

  »بلوغ الهدف المقصود سبب ظرف مادي يجهله مرتكبه 
 .لكل الجنايات( من قانون العقوبات  24) فالمشرع أورد نص واحد . شرع أخذ بالمذهب الشخصي فالم

 : الشروع في الجنحة
المحاولة في الجنحة ال يعاقب عليها القانون إال بناء على نص صريح في القانون : قانون العقوبات 21المادة 

 .ةقاعدة عام          »العقاب في الشروع إال بنص خاص  «
 :ق ع 21من م 3الفقرة 

 »والمحاولة في المخالفة ال يعاقب عليها إطالقا  «
 .أغلب المخالفات هي غير عمدية

 أن الشخص يرتكب عدة جرائم ال يفصل بينهم حكم نهائي: تعدد الجرائم
 .ظرف مشدد مثال شخص قام بجريمة سرقة ثم أعاد هذه الجريمة: العـــود
 .كم سواء كانت من نوع واحد أو من أنواع مختلفةلم يفصل فيها أي ح: التعــدد

 .تعدد العقوبات لتعدد الجرائم: المذهب األنجلوسكسوني
 .تعدد العقوبات في حدود معينة: مذهب الدول الالتينية

أن الشخص يرتكب جريمة واحدة تتعدد أوصافها القانونية مثال رمي قنبلة < :=(أو الصوري)التعدد المعنوي . 1
ؤدي إلى جرح بعض الركاب وتخرب القطار وآالته هنا تتعدد النتائج رغم أنه فعل واحد فهو تعدد على قطار ي

يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحمل عدة أوصاف بالوصف األشد من  «ق ع  23معنوي فهنا طبقا للمادة 
أي النظر إلى الجريمة األشد  مثال جريمة فيها الوصف األشد الذي هو مثال القتل فيعاقب على أساس القتل »بينها 

 .أو الوصف األشد
أن الجاني أتى عدة جرائم كل جريمة لديها الركن المادي مثال شخص < :=(أو المادي)التعدد الحقيقي . 3

 .سرق وقتل وحرق فكل جريمة لديها ركن مادي فهي كل فعل يؤدي إلى عدة نتائج مستقلة بركنها المادي
الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أو في أوقات متعددة عدة جرائم ال يفصل بينها يعتبر تعدد  «:ق ع 22المادة 
 »حكم نهائي 

في حالة تعدد جنايات أو جنح وحالتهما في محكمة واحدة فإنه يقضي  «:ق ع 20المشرع الجزائري في المادة 
 »رة قانونا للجريمة األشدبعقوبة واحدة سالبة للحرية وال يجب أن تتجاوز مدتها الحد األقصـى للعقوبة المقر 
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 (1)جنـــــائي
 السداسي األول   1:محاضرة رقم

 
 .في حالة تعدد الجرائم تجمع سنوات الحبس        بشرط أن ال تتجاوز العقوبة المقررة للجريمة األشد

 .أي قبل الحكم النهائي        البد أن ال تتجاوز العقوبة ، العقوبة المقررة واألشد
إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة األشد وحدها  «:ق ع 25ة كذلك الماد

 »التي تنفذ 
 :بالنسبة للعقوبات المالية

 تجمع فقط وليس حد أقصى أو حد أدنى
 بالنسبة للمخالفات           تجمع       

                                                                                          46/41/3440 
 " االشتراك في الجريمة " في بعض التشريعات : المساهمة الجنائية

وهي تضافر عدة أنشطة الرتكاب جريمة واحدة فتقوم بينهم وحدة مادية كما توجد هناك وحدة معنوية تتمثل  -
 .هي تحدد المجرمون في جريمة واحدةفعدة األنشطة . في النية أو اإلرادة الرتكاب نفس الجريمة

فاألنشطة ليس بدرجة واحدة حيث أن الذي يقوم بنشاط ال أساسي في الجريمة يسمى الفاعل والذي يقوم بفعل  -
 .ثانوي فهو يسمى الشريك

 .فهناك المساهمة األصلية          الفاعل
 . المساهمة الثانوية          الشريك       

 األساسي ؟ وما هو النشاط الثانوي ؟لكن ما هو النشاط 
 01حسب المشرع الجزائري المادة : الفاعل/ 1
 »....يعتبر فاعال كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة«

 : معايير المساهمة المباشرة وتحديديها
ركن المادي ال خالف في أن الشخص الذي يقوم بالركن المادي هو الفاعل لكن هناك أنشطة ال تدخل في ال* 

مثال السرقة الشخص الذي يحرس الطريق أو كسر الباب فهذه أفعـال أو أنشطـة ال تدخل وال عالقة لها بالركن )
نما هي أفعال تمهد الرتكاب البدء في التنفيذ  فهي ليست جزء منه بل متصلة به ومؤدية ( الركن المادي)المادي وا 

 .إلى تنفيذ الركن المادي للجريمة مباشرة
نما يؤدي الرتكاب الفعل الماديت*   .أتي بفعل ليس لها دخل بالركن المادي وا 
 الشخص الذي يقوم بدور رئيسي بالرجوع إلى الخطة حتى لو كان عمال بسيطا فهو فاعل * 

 :فكل دور حسب الخطة اإلجرامية يقوم صاحبه بالفعل ويكون فاعل وله شرطين
 يمةأن يتواجد صاحب هذا الدور على مسرح الجر . 1
أن يكون فعله معاصرا الرتكاب الجريمة فمثال الشخص الذي يراقب الطريق أثناء الجريمة فدوره معاصر . 3

 .للجريمة وهو على مسرح الجريمة حتى لو أن عمله بسيط فهو فاعل في الجريمة
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لهم مثال باب البنك مفتوح ورغم أنه قام بفعل يؤدي الرتكاب  عامل في البنك يتفق مع مرتكب الجريمة فيترك

نما شريك ألنه فتح الباب ولم يكن متواجد وقت الجريمة ولم يعاصر الجريمة  .الفعل إال أنه ال يعتبر فاعل وا 
أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو إساءة استعمال السلطة أو  «:من ق ع 04فالتكملة للمادة 

 »اإلجرامي  سية أو التحايل أو التدليالوال
 فهو فاعل حسب المشرع الجزائري(:المحرض)الصنف الثاني / 3

هو دفع الجاني إلى ارتكاب جريمة، وذلك بالتأثير على إرادته وتوجيهها التي يريدها المحرض : فالتحريض
 .بوسائل مادية

فهو خاضع إلرادة ( ريمة وفق من حرضه يقوم بالج) فالبد من تواجد في التعريف إرادتين محرض ومحرض 
لكن ( ويعاقب على أساس أنه ضعيف الشخصية ) المحرض كالذي أتى بالركن المادي هو محرض فهو فاعل 

 :األصل في المحرض يعتبر شريك ألن فعله سابق ولم يكون على صرح الجريمة وحتى تقوم جريمة التحريض
 .ثرالبد أن يكون التحريض مباشر وبالتالي مؤ . 1
 .أما التحريض غير المباشر فهو ال يسأل المحرض ألنه غير مباشر ال يعتد به. 3

تسليم / تحريض مع وعد معين ) لكن الفقهاء يقولون أن هناك تحريض غير مباشر لكن فيه نوع من اإلغراء 
 (           الفاعل مال مثال

ابها لمجرد امتناع من كان ينوي ارتكابها بإرادته ارتك( المراد)إذا لم ترتكب الجريمة المزمع  «:ق ع 06المادة 
 »وحدها فإن المحرض عليها يعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة 

 كان المحرض يعاقب على أساس أنه شريك في الجريمة هذا إذا ارتكبت الجريمة : 1983قبل 
حرض يعاقب على التحريض وليس على من ق ع فالم 06إذا لم ترتكب الجريمة يعاقب المحرض وفق المادة 

 .أساس الجريمة
 .فالمحرض فاعل سواء ارتكبت الجريمة أو لم ترتكب

 .ق ع في التحريض 01ق ع و 06فالمحرض في القانون الجزائري فهو فاعل حسب المادة 
 :الفاعل المعنوي أو الفاعل بالواسطة/ 2

بسبب وضعه أو صفته الشخصية على ارتكاب شخصا ال يخضع للعقوبة ( يدفع)من يحمل  «:ق ع 05المادة 
 »الجريمة ويعاقب بالعقوبات المقررة لها 

 
 
 
 

 .من قانون العقوبات 06تناقض المادة  01المادة 
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 هو دفع الشخص للجريمة غير قابل للعقوبة: فالفعل المعنوي
 .    وي           فيه اإلرادةففي الفاعل المعن           
 . أما في جريمة التحريض          تنعدم اإلرادة           

 (.      الفاعل المعنوي/التحريض/أي الركن المادي )ماعدا ذلك فهو يعتبر شريك 
ن يعتبر شريكا في الجريمة ما لم يشترك اشتراكا مباشر و لكنه ساعد بكل الطرق أو عاو  «:ق ع 03المادة 

 . »الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب األفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك 
 ساهم مساهمة غير مباشرة    

                        .هل هذا الشريك الذي قام بفعل إجرامي هل هو تابع للفاعل أو تابع من فعل ؟-   
 ؟هل للشريك إجرام خاص به أم ال          
وهل هذا الشريك يعاقب على جريمة خاصة به و هي إعطاء السالح أم أنه يعاقب على أساس انه تابع           

 :لفعل الفاعل ؟ هناك عدة نظريات بهذا الشأن و هي
ليس للشريك إجرام خاص به و إنما يستعير إجرامه من إجرام الفاعل ففعله مرتبط بإجرام أو . نظرية االستعارة -1 

لفاعل فهو مربوط في العقوبة بعقوبة الفاعل و التالي فالشريك ليس له جريمة خاصة به و إنما تابع لفعل فعل ا
لكن هذه النظرية غير < = . الفاعل القائم بالجريمة فإذا عوقب الفاعل باإلعدام يعاقب الشريك أيضا باإلعدام 

ر مع قاضي فالقاضي تشدد عليه العقوبة المشاركة في التزوي. منطقية ألن كل شخص له ظروفه الخاصة مثل 
تشدد عليه العقوبة على عكس ( يكرر الجريمة ) أكثر من المشارك أيضا المشاركة في سرقة فالشخص المعتاد 

 .الثاني الذي سرق ألول مرة و هي نظرية مهجورة 
م الفاعل و مادام مع وحدة الجريمة معنى هذا أن الشريك له إجرام خاص به مستقل عن إجرا نظرية التبعة-7

فالشريك يتبع الجاني في وقوع الجريمة . يشتركان في وحدة الجريمة فإن ارتكاب الجريمة شرط لمعاقبة الشريك 
المادة (.التي تعاقب المحرض حتى و لم تقع الجريمة ) ق ع 06ماعدا ذلك فكل مستقل عن اآلخر ماعدا المادة 

حة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة و ال تؤثر الظروف يعاقب الشريك في الجناية أو جن «:من ق ع 00
الشخصية التي ينتج عنها التشديد أو التخفيف في العقوبة أو اإلعناء عنها إال بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي 

 .»تتصل به هذه الظروف 
 .و هذا دليل على استقالل الشريك عن الفاعل  :مالحظة

لموضوعية اللصيقة بالجريمة التي تؤدي إلى تشديد أو تخفيف العقوبة التي توقع على و الظروف ا  الثانية الفقرة
 .من ساهم فيها يترتب عليها تشديدها أو تخفيفها بحسب ما إذا كان يعلم أو ال يعلم بهذه الظروف 

لليل       هي السرقة في ا. مثال ( كل حسب علمه ) هي العلم بالجريمة المراد ارتكابها فالظروف الموضوعية  
    السرقة في النهار        هي جنحة. جناية
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كل مستقل ( جنحة ) و في النهار على أساس ( على أساس جناية ) وكل يعاقب حسب سرقته في الليل  -

 .بظروفه 
 .                الظروف الشخصية

أو مكانا لالجتماع لواحد أو أكثر من , الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ  بأخذ حكم «:ق ع 02المادة 
األشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف عند أمن الدولة أو األمن العام أو ضد األشخاص أو األموال مع 

 . »علمه بسلوكه اإلجرامي 
سكن لمجموعة من األشرار فيعتبر شريك ق ع حالة خاصة ليس صاحبها كشريك و إنما هو قدم م 02فالمادة 

فهو شريك معهم في السرقة ألنه قدم ( مثال سرقة ) في الجريمة التي اقترفها هؤالء األشخاص الذين ارتكبوا الجريمة 
اعتياد على تقديم المأوى لهؤالء ) لهم الملجأ مع علمه بأنه قدم هذا المسكن لمجموعة من األشرار مع اعتياده بذلك 

 ".العلم واالعتياد"أما إذا كان ال يعمل وال يعتاد فهو ليس شريك فالبد من توفر شرط (  األشخاص
 :(الركـن المعنـوي)الركـن الثـاني 

فهو عملية . ومرتبط بالمسؤولية الجنائية( تظهر أهميته في العقوبة ) الركن المعنوي مهم ألنه مرتبط بالعقوبة 
                        .  يمةنفسية تستنتج من الظروف المحيطة بالجر 

  :عناصر الركن المعنوي
 العلم / 1
 اإلرادة/ 3
 .أي العلم بكافة عناصر الجريمة: العلم/ 1
أي البد للشخص أن يعلم أنه يرتكب ( الشخص مدرك الرتكاب الجريمة ) أي إرادة ارتكاب الجريمة : اإلرادة/ 3

ب الجريمة وبتوافر هذين الشرطين نكون أمام جريمة عمدية جريمة أي فعل غير مشروع ويكون هو يريد أن يرتك
 وفي حالة تخلفهما نكون أمام جريمة غير عمدية ( عناصر القصد الجنائي ) بتوفر العلم واإلرادة 

 . فإذا تحقق القصد الجنائي نكون أمام جريمة عمدية
 .أما إذا لم تتوفر القصد الجنائي نكون أمام الشروع

 إرادة دون علم فهي غير عمدية : مديةالجريمة غير الع* 
كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونة أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو عدم  «:ق ع 388المادة 

 . »دينار  34.444إلى   1.444مراعاته األنظمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة من 
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 .كالهما يسأل عن جريمة عمدية. القصد غير المحدود/ القصد المحدود : أنواع القصد الجنائي* 
 (. س)إذا أراد قتل شخص محدد : القصد المحدود/ 1

 .كقتل أي شخص يراه في الطريق: القصد الغير محدود/ 3
 .إذا مات تسأل عن الجريمة ألنه تكون جريمة عمدية أو غير عمدية: القصد االحتمالي/ 2

تقع نتيجة أخرى غير المراد تحقيقها مثال شخص يريد القتل يقتل الشخص         : الجرائم المتعدية القصد/ 0
 .يسأل جريمة عمدية

مة قائمة بذاتها هنا ينظر فهي جري( النتيجة تخالفت ) الضرب يؤدي إلى القتل         جرائم متعدية القصد 
القاضي للظروف المحيطة بالجريمة ويحدد ما إذا كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية وبالتالي يتحمل المسؤولية 

 (.  يتحملها الشخص الطبيعي ) الجنائية 
 هل يسأل الشخص المعنوي عن المسؤولية الجنائية ؟

نسان يختلف في الحقوق اللصيقة بالشخص فقط وله إرادة ألن يكون أهال لتحمل المسؤولية الجنائية مثال مثل اإل
 .إرادته من إرادة مسؤوليه وممثليه القانونيين

 (.الشركة مثال ) إذا تصرف باسم ولحساب الشخص المعنوي         يسأل الشخص المعنوي  -
 .أما إذا تصرف المدير باسمه ولحسابه الخاص          يسأل المدير -

 : ة تختلفلكن العقوب
 .بالنسبة للشركة          الغرامة أو حل هذه الشركة*      
 .بالنسبة لألشخاص الطبيعيين          اإلعدام مثال*      
 :هناك حاالت أخرى نذكرها فيما يلي -

 :لتخلف العلم أو اإلرادة أو االثنين معا مثل: موانع المسؤولية الجنائية
 علم وأصبح مجنون وقت ارتكاب الجريمة مثال شخص يكون في نوبات فهو ال ليس له إرادة وال: المجنون/ 1

نما يسأل مدنيا ( ال يطبق عليه السجن أو اإلعدام) يسأل عن المسؤولية الجنائية   (.مثال يؤخذ إلى المصحة ) وا 
 الشخص السكران باختياره فهو يسأل مسؤولية جنائية: السكر/ 3

 .يشرب دواء مثال فيصبح سكران فيفقد إرادته ووعيه أما االضطراري        ال يسأل
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II- هو يظهر في ثالث حاالت: المكره: 
 :اإلكراه المادي/ 1

 .أن الشخص الذي يرتكب الجريمة معدوم اإلرادة ال علم له وال إرادة مثال شخص يدفع شخص فيموت
 :اإلكراه المعنوي/ 3
رادته غير سليمة مثال بأن يخطف للشخص أبناءه ويرغمه على ارتكاب الجريمةت هنا . ؤثر على إرادة الشخص وا 

 .إرادته غير سليمة وليست حرة فإرادته محل ضغط
غالبا ما تكون سببها الطبيعة حالة فيضانات، حالة حريق فيخرج من المسكن في ذلك الوقت : حالة الضرورة/ 2

 .ص بريء ال عالقة له بالجريمةويرتكب جريمة ضد شخ
III- صغر السن: 
 ق ع                         51و  54و 09سنة           12قسمها من الميالد إلى / 1
                       سنة  18سنة           12ومن / 3

سنة ال نستطيع إال أن نطبق عليه تدابير  13شخص ارتكب جريمة وهو عمره  -
 .التربية فقط

 . سنة فيعاقب بتدابير األمن 18أما إذا كان عمره  -
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                                                                                         34/40/3440 
 :التحقيق االبتدائي

ي حالة تلبس يعتمد عليها حيث أن الضبطية القضائية ف: إجراءات جزائية 60تنص عليه المادة  
 (يجب إذن من وكيل الجمهورية يظهره عند الدخول ) تقوم بمعاينة أولية أو وصف للجريمة 

في التحقيق االبتدائي يجوز تفتيش المساكن في غير حالة تلبس لكن برضاء صريح من صاحب المسكن  -
 .المسكن مكتوب بخط يده أما في حالة التلبس يفتش المسكن بدون رضا صاحب

يجاد األشياء يبني عليها التحقيق وال تبقى مجرد استدالالت -  .في حالة التفتيش وا 
إ ج ثم يقدم لوكيل الجمهورية قبل  65ساعة وهذا ما نصت عليه المادة  08في الحالة العادية يحجز ويوقف  -

 .ساعة 08
ساعة وتمدد بإذن كتابي  96ز ساعة وتصبح مدة الحج 08يمكن لوكيل الجمهورية أن يمدد الحجز إلى  -

 .ساعة 193وتضاعف هذه اآلجال في حالة الجرائم التي تمس جرائم أمن الدولة 
الضبطية القضائية تفتش أحيانا دون رضاء صاحب المسكن  كذلك في مضاعفة المدة  –هذا النص فيه تعسف 

 .فيه تعسف
 :الحالة الثالثة التي تقوم بها الضبطية القضائية تتمثل في

أن قاضي التحقيق ينيب ضابط الشرطة القضائية ليقوم بالتحقيق وتصبح بمثابة المكانة : إلنابة القضائيةا
وهو تحقيق قانوني قضائي له حجة قانونية فقاضي التحقيق ال ( بمثابة قاضي التحقيق هو الذي قام بها ) القانونية 

 :التحقيق لكن بشروط يفتش المساكن ولكن ضابط الشرطة القضائية هو الذي ينوب قاضي
 :شروط اإلنابة القضائية

 .أن يكون ضابط الشرطة القضائية مختص (1
 .أن يذكر فيها نوع الجريمة (3

 .يجب أن تكون اإلنابة مكتوبة ال شفوية (2

 .يجب ذكر التاريخ (0

 .يجب ذكر نوع اإلجراء (5

 .يجب أن تكون موقعة ومبهرة من طرف قاضي التحقيق (6

إ ج تحدد له المدة التي يتقمص فيها هذا  129ت حسب المادة هذه اإلنابة تخول له جميع السلطا
االستجواب ال ) اإلجراء حيث ال يجوز لضابط الشرطة أن ينوب قاضي التحقيق في استجواب المتهم 

 .ما عدا ذلك فهو مباح( إنابة فيه 
جاء نتيجة إجراءات  إذا كان يفتش عن نقود وجد كمية من المخدرات هذه الجريمة الثانية حالة تلبس هذا إذا 

 .مشروعة
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 (التحقيق القضائي : ) في حالة التحقيق الذي يقوم به قاضي التحقيق
هذا يكون بعد تحريك الدعوى من طرف النيابة العامة إذا كامن الوقائع تشكل جريمة حتى لو  (1)

ذا كانت .ال تشكل جريمة  والسلطة التقديرية تكون في حالة ما إذا كانت الوقائع (3). كانت مخالفة وا 
 .الدعوى العمومية قد انقضت أو لوفاة المتهم تحفظ األوراق أو لعد قيام ركن من أركان الجريمة

في حالة تشكيل الجريمة تحرك النيابة العامة الدعوى ويكون وكيل الجمهورية مجبر على ( 1
 (. وجوبي) إحالة الملف إلى قاضي التحقيق وهو مجبر إذا كانت جناية 

 (.السلطة التقديرية ) أما إذا كانت جنحة مختار في إحالتها لقاضي التحقيق ( 3
 .أو عن طريق اإلدعاء المدني المباشر كالشكاوي( 2
بعد تحريك الدعوى قاضي التحقيق يحقق ، أما االتهام واالدعاء تقوم به النيابة العامة وتحرك  

يق وتكون مهمته التحقيق حيث ال يجوز له أن يجلس الدعوى وينتهي دورها ثم يأتي دور قاضي التحق
 .للحكم فيها نظرا للحياد التام

وقاض التحقيق يتم اختياره من بين القضاة ويعين بموجب مرسوم رئاسي وتنتهي وظائفه ويعزل 
 (.بقرار ) سابقا يعين من طرف وزير العدل ( بمرسوم ) بنفس الطريقة 

 :االختصاص المحلي لقاض التحقيق
جريمة وقعت في سوق أهراس تقدم الشكوى في مكان وقوع الجريمة ) مكان وقوع الجريمة ( 1

 وهو نفس االختصاص بالنسبة لوكيل الجمهورية ( ويقوم قاض التحقيق بالتحقيق 
 .في حالة ارتكاب الجريمة في عنابة تقدم شكوى أمام وكيل الجمهورية في عنابة . أ
شخص يقيم بسوق أهراس تقدم الشكوى أمام وفي حالة ارتكاب الجريمة في عنابة وال . ب

 .وكيل الجمهورية في سوق أهراس ألن اإلقامة أو مكان اإلقامة

مثال شخص ارتكب جريمة في وهران فضرب : في حالة مكان القبض على المتهم  . ت
 .شخص يقدم شكوى لدى محكمة وهران باعتبارها مكانا لوقوع الجريمة

إال ( وكيل الجمهورية )  بناءا على طلب من النيابة العامة قاض التحقيق ال يقوم بالتحقيق إال( 3
 (.الشكوى ) في حالة اإلدعاء المدني المباشر 

فقاضي التحقيق يريد التحقيق للوصول إلى الحقيقة وليس بالضرورة اإلدانة ألنه يمكن للمتهم أن 
 .يدافع على نفسه أمام قاض التحقيق ويبحث عن أدلة براءته
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ليكون حجة على الجميع وتكون صحيحة لما ينتج ( كتابيا ) التحقيق مدونا  يجب أن يكون( 2
يساعد قاضي التحقيق  «:عنها فالكتابة حجة على القاضي وحجة على المتهم لذلك المشرع يقول

ألن قاض التحقيق ال يستطيع أن يحقق ويكتب في نفس الوقت ويجب أن تكون  »كاتب التحقيق 
 .إجراءات التحقيق مدونة
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 جنائــي 
 

المتهم ) أن التحقيق سري لغير أطراف الخصومة فال يكون سري في مواجهة األطراف ( 0
 (والطرف المضرور 

ضمانات ) الضمانات التي يسمح بها القانون للمتهم حتى في المخالفات لالستعانة بالمحامي ( 5
فأي شخص .بة للمحامي ويجب أن يطلع المحامي على الملف بكامله فهو غير سري بالنس( التحقيق 

ال تعرضوا  بحكم الوظيفة أو الواقع أو الضرورة أطلع على إجراءات التحقيق فهو ملزم بالسر وا 
 .للعقوبات

 :بعض إجراءات التحقيق
 :إ جزائية 99طبقا للمادة : المعاينة/ أ 

ة أو القيام يجوز لقاض التحقيق االنتقال إلى أماكن وقوع الجرائم إلجراء جميع المعاينات الالزم «
ويستعين قاض التحقيق دائما . بتفتيلها ، ويخطر بذلك وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته

 .»بكاتب التحقيق ويحرر محضرا بما يقوم به من إجراءات 
حيث تنتقل الضبطية القضائية للمعاينة كما يجوز لقاض التحقيق أن يقوم بالمعاينة فهذا أجازه 

لكن الواقع شيء  –تقوم بها الضبطية القضائية والمعاينة تتم وما لها من وسائل  القانون لكن األصل
 .آخر ، قاض التحقيق ال يتنقل إلى مكان الجريمة بل الضبطية هي التي تقوم بالمعاينة

 .هي الوصف المادي لمكان وقوع الجريمة: فالمعاينة
الطب الشرعي في ) المسائل الفنية  يقوم قاض التحقيق باالستعانة بخبراء في: إجراء الخبرة/ ب 

 . وهؤالء الخبراء يسمونهم بخبراء الجدول( تشريح الجثة، أوراق مزورة 
معتمد عليه للوصول إلى الحقيقة وتنص عليهم ( الخبير ) حيث يقوم قاض التحقيق بتعيينهم وهو 

أو دعوى يجب أن  إ ج ويجب أن يؤدي الخبير اليمين لالستعانة به فكل قضية 165إلى  102المواد 
والقاضي هو . يؤدي اليمين أما الخبير في الجدول يؤدي اليمين مرة واحدة عند انضمامه في الجدول 

الذي يحدد الخبير ويحدد له المدة والمهمة ، ويجبر للقيام بعمله بنفسه وله أن يستعين بآخرين لكن 
 .بموافقة قاضي التحقيق

 .ر استشاريليست ملزمة للقاضي فرأي الخبي: الخبرة
 .يحق ألطراف الخصوم أن يطعنوا في الخبرة

من األدلة المهمة في القانون هي شهادة الشهود سواء شهود النفي أو : الشهود أو الشهادة/ ج 
 شهود اإلثبات لذلك المشرع نظمها في حالتين
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 99إلى  88أمام قاض التحقيق من : الحالة األولى 
 320إلى  334حكمة من الشهادة أمام الم: الحالة الثانية 

هو شخص ليس طرف في الخصوم فإن كان طرف في الخصومة تنزع عنه صفة : فالشاهد
الشاهد حيث اكتشف الجريمة بإحدى حواسه إما شاهدها أو سمعها كالسب أو الشتم المهم توصل 

 :يسمى عيان وهناك شاهد يسم شاهد سماع هناك حالتين: معلومات تنفيذ التحقيق هذا الشاهد
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 جنائــي 
 

 .ترديد الشائعات ليس شاهد  
 .تقديرات الشخص ليس شاهد  

أن يذكر الشخص الذي سمع منه يمكن االعتماد علي شهادة السماع إذا انعدمت :  فشاهد سماع
سنة مميز تسمع  16األدلة ألي شخص ليس طرف الخصومة يكون أهال للشهادة فالشخص في سن 

أقارب الخصوم ال يؤدون اليمين كذلك الصبي المميز ال يؤدي  شهادة على سبيل االستدالل كذلك
 .اليمين

 .في بعض األحيان القريب يشهد ضد قريبه فهو يؤدي اليمين إذا لم يعارض األطراف 
كل شخص يرى قاض التحقيق أن لشهادته لها فائدة فهو ملزم بالحضور ولو بالقوة العمومية  -

 .دج  3444إلى 344ه بغرامة مالية من ولو تخلف هذا الشخص الشاهد يحكم علي
قاض التحقيق في بعض األحيان ينتقل لسماع الشاهد إن كان الشاهد في المستشفى مثال وهذا * 

إذا تعذر على شاهد الحضور انتقل إليه قاض التحقيق لسماع شهادته أو  «:إ ج 99طبق للمادة 
شاهدا قد ادعى كذبا عدم استطاعته  اتخذ لهذا الغرض طريق اإلنابة القضائية فإذا تحقق من أن

  » 99الحضور جاز له أن يتخذ ضده اإلجراءات القانونية طبقا ألحكام المادة 
                                                                                         

40/45/3440 
ليال  8صباحا إلى  5التفتيش ما بين : الفرق بين التفتيش بين قاض التحقيق والضبطية القضائية

لكن بالشروط ( يمكن له تجاوز الثامنة مساءا ) قاض التحقيق يجوز له أن يفتش خارج هذه األوقات 
 استثناءا:     التالية
 .أن يكون المسكن مسكن المتهم( 1
 .أن تكون الجريمة جناية( 3
 .أن يقوم بالتفتيش بنفسه( 2
فسه فإذا اختل شرط من هذه الشروط فهو ال يجوز له التفتيش حضور وكيل الجمهورية بن( 0

 .إ ج 312فاالعتراف دليل كبقية األدلة حسب المادة 
 :أوامر 42تدخل في التحقيق تمس حرية المتهم وتقييده وهي : األوامر التي تمس حرية المتهم

ج إلى القوة العمومية  إ 114هو ذلك األمر الذي يصدره قاضي التحقيق المادة : األمر باإلحضار/ 1 
 .القتياد المتهم ومثوله أمامه على الفور فهو تقييد لحرية المتهم
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هو ذلك األمر الذي يصدر إلى القوة العمومية بالبحث :      إ ج 112المادة : األمر بالقبض/ 3 
عض على المتهم وسوقه إلى المؤسسة ع المنوه عنها في األمر حيث يجري تسليمه وحسبه يكون في ب

 .الجرائم الخطيرة جدا
 .يجوز لوكيل الجمهورية أن يحضر المتهم في حالة التلبس: هناك استثناء

األمر باإليداع في مؤسسة إعادة التربية هو ذلك األمر :      إ ج 112المادة : األمر باإليداع/ 2 
ويرخص هذا الذي يصدره القاضي إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية استالم وحسب المتهم 

األمر بالبحث عن المتهم ونقله إلى مؤسسة إعادة التربية إذا كان قد بلغ به من قبل فهو أهم أمر 
 .المتهم موجود أمام قاضي التحقيق بأمر باإليداع وهو الحبس المؤقت. بالنسبة لقاضي التحقيق
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 جنائــي 
 

 : الحبس المؤقت
إجراء استثنائي هنا أمام قاضي التحقيق  ويسمى أيضا بالحبس االحتياطي فحسب المشرع فهو

 :احتماالت 42هناك 
 .االستجواب ثم اإلفراج( 1
 .1إ ج مكرر  135يبقى المتهم تحت رقابة القضائية المادة ( 3
 " بالحبس المؤقت" يودع بالحبس وهو يسمى  ( 2

 .لكن هناك تعسف في الحبس المؤقت وهذه هي اإلشكاالت التي تطرح في المحكمة
 .إ ج تبرر هذه المادة فكرة الحبس المؤقت 43فقرة  132المادة : لحبسمدة ا

إ ج عندما تكون الجنحة ال تتجاوز السنتين وأن  130المادة < =يوم 34مدة : 1الحالة /  في الجنح
يكون المتهم مستوطن في الجزائر وأن ال يكون محكوم عليه بعقوبة جنائية في السابق أو بعقوبة 

 .أشهر بغير إيقاف التنفيذ 42ن الحبس مدة أكثر م
إ ج إذا اختل شرط من شروط الحالة األولى وتكون العقوبة  135أشهر        م  0مدة : 7الحالة 

سنوات يجدد أمر  42إذا زادت العقوبة على ( دائما الجريمة جنحة ) سنوات  42ما بين سنتين إلى 
 . أشهر 0قط ويكون أقصاها الحبس مرة واحدة بأربعة أشهر أخرى وتجدد مرة واحدة ف

) شهرا  13أشهر وتصبح  40أشهر وتمدد مرتين بـ  40مدة الحبس في الجنايات ( 1/  في الجنايات
 40+ أشهر األولى الثابتة  40) والتمديد هو ليس ضروري بل يجوز ذلك ويكون عام مجزأ ( سنة 

 (. أشهر الثانية والثالثة 
أن يطلب من غرفة االتهام تمديد الحبس مرة واحدة يجوز لقاضي التحقيق  «< = 1ف  135م 
 .شهرا فالقاضي يمددها مرتين وغرفة االتهام تمددها مرة واحدة 16فتصبح  »أشهر أخرى  40لمدة 
سنة أو بالسجن  34بالسجن المؤقت لمدة < =إذا تعلق األمر بجناية أخرى معاقب عليها ( 3

مرات وغرفة االتهام تمددها مرة  42مدد الحبس المؤقت المؤبد أو باإلعدام يجوز لقاضي التحقيق أن ي
 .شهرا  34واحدة فتصبح 

 .فالمشرع فرق بين جناية وأخرى بناءا على العقوبة*  
 45إذا كانت الجناية لها وصف الجريمة اإلرهابية والتخريبية يمدد قاض التحقيق الحبس إلى ( 2

 .مرات ينظر المشرع هنا إلى نوع الجريمة
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 11نت الجريمة عابرة للحدود فهي جرائم دولية بأن للقاضي أن يمدد السجن المؤقت بـ إذا كا( 0
 .شهرا 64مرات وتصبح المدة  42سنين ويمكن لغرفة االتهام تمديدها بـ 0مرة وتصبح 

يستطيع قاض التحقيق أن يفرج عن المتهم ووكيل الجمهورية يطلب من قاضي التحقيق : اإلفراج 
 .لكن الثابت أن المتهم أو محاميه أن يطلبوا اإلفراج أن يفرج على المتهم

 .فقاض التحقيق عند االنتهاء من التحقيق له أمرين
 جنائــي 

 
انتفاء وجه الدعوى أن الجريمة غير ثابتة في حق المتهم لسبب ما وهذا مثاله البراءة أمام ( 1

و الوقائع ال تشكل جريمة جنائية بل كوفاة المتهم مثال أ: المحكمة ال وجه للمتابعة لألسباب التالية
 :مدنية أو أن الجريمة قيدها سبب من أسباب الإلباحة

 .إذا خلص قاض التحقيق أن الوقائع تشكل جناية أو جنحة أو مخالفة -
 .الجنايات ترسل إلى محكمة الجنايات -
 .الجنح ترسل إلى محكمة الجنح -
 .المخالفات ترسل إلى محكمة المخالفات -
النيابة العامة ( جميع األوامر دون استثناء ) ر قاض التحقيق تستأنف أمام غرفة االتهام أوام -

. النيابة العامة تستأنفه أمام غرفة االتهام ( جميع األوامر دون استثناء ) تستأنفه أما غرفة االتهام 
إلفراج والمدعي فالمتهم يستأنف أوامر قاض التحقيق لكن ليس كل األوامر فيستأنف حقوقه المدنية كا

المدني يستأنف ما يمسه لمضرور الشخص الذي يصدر له قاضي التحقيق أمر بانتقاء وجه 
متابعة ثانية على نفس الوقائع مثل أحضر على سرقة سيارة فأصدر قاضي التحقيق  زال يجو .الدعوى

 رت أدلة جديـدةثانية بعد سنتين أو ثالث إال إذا             أظه هانتقاء وجه  الدعوى ال يستدعي
إ ج تعتبر أدلة جديدة أقوال الشهود والمحاضر التي ال يمكن عرضها  195م : الدليل الجديــد -

على قاض التحقيق لتصحيحها مع أن من شأنها تقرير األدلة التي سبق أن وجد ما يثبت براءة المتهم 
 .أو إدانته
لة وليست أدلة نافعة فالدليل الجديد قد يعرض على قاض التحقيق دليل جديد لكنه ال يعزز األد -

 .يعرض على قاض التحقيق يفيد القضية
الذي يعيد فتح الملف من جديد النيابة العامة فتصبح وكأنها جريمة جديدة لكنها تحركها النيابة  -

 .العامة ثم ترسلها لقضي التحقيق
 :نبذة عن التنظيم القضائي الجزافي
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 .لقسم الجزائي يوجد فيه         فرع الجنحفي المحكمة نجد أقسام حيث نجد ا
 .فرع المخالفات                                                                  

 .ينظر في الجرائم التي تحال إلى المحكمة بوصفها جنحة: فرع الجنح  
 .ينظر في الجرائم التي تحال إلى المحكمة بوصفها مخالفة: فرع المخالفات  

 :أما في المجلس نجد غرف
 .تختص           مكان القبض: الجنح  

 .مكان اإلقامة                           
 .مكان وقوع الجريمة                           

 .تختص       مكان اإلقامة: المخالفات  
 .مكان وقوع الجريمة                           
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 جنائــي 
 

 :اويوجد أيض
 قسم يحاكم أمامه األحداث: قسم األحداث

سنة فهو بالغ هذا الحدث الذي  18سنة إذا بلغ سن  18هو الشخص الذي لم يتجاوز : والحدث
 .يرتكب جريمة يحاكم أمام محكمة األحداث فقسم األحداث ينظر في الجنح التي يرتكبها الحدث

 .ع المخالفات الحدث الذي يرتكب مخالفة مثله مثل البالغ يحال إلى فر 
) الحدث الذي يرتكب جناية يختص به قسم األحداث الموجود بمحكمة مقر المجلس : في الجناية
 (.في قالمة مثال 

 .في المجلس نجد الغرفة الجزائية وغرفة األحداث وغرفة االتهام
 .تنظر في االستئنافات الجنح والمخالفات: الغرفة الجزائية  
 .ستئنافات الجنايات والجنح والمخالفات الذي يرتكبها األحداثتنظر في اال: غرفة األحداث  
 .تنظر في االستئنافات جنايات والجنح والمخالفات الذي يرتكبها األحداث: غرفة االتهام  

هي جهة استئناف وجهة رقابة على التحقيق تعطي هذه الغرفة الوصف النهائي : غرفة االتهام
ذا رأت أن الوقائع تشكل جنحة للجريمة أي الوقائع التي تشكل جنا ية تحال إلى محكمة الجنايات وا 

ذا لم تشكل الوقائع جريمة تقوم بانتقاء الوقائع  .تحال إلى محكمة الجنح وا 
 ما هي محكمة الجنايات ؟

 42هي قانونية افتراضية تنظر في الجرائم التي لها وصف الجناية وتنعقد بمقر المجلس كل 
في دورة طارئة وتسمى بدورة الجنايات وتنظر في الجنايات التي يرتكبها أشهر مرة ويجوز أن تنعقد 

 .سنة إذا كانت الجريمة جريمة إرهابية 16البالغ والقاصر الذي يكون بالغ 
قضاة أما الجنح والمخالفات يوجد  45ومحكمة الجنايات لها طبيعة خاصة ، فمثال تتشكل في 

محلفين ) ي واحد ، أما األحداث قاضي ومستشارين قاضي واحد أما الجنح والمخالفات يوجد قاض
 .في األحداث ، يتجه لها الحدث والذي ارتكب الجريمة( شعبيين 
إذا ساهم في الجريمة حدث وبالغ يحال الحدث إلى محكمة األحداث والبالغ يحال إلى : فمثال

الفصل فبين البالغ محكمة الجنح مثال سرقة فالعبرة في الحدث بتاريخ ارتكاب الجريمة فالبد من 
 .والحدث
شخص مضرور من طرف حدث يتجه إلى قسم األحداث للمطالبة بالتعويض وفي حالة : كذلك

 .مساهمة بالغ وحدث هنا طلبات التعويض تقدم أمام المحكمة التي يحاكم أمامها البالغ
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 .قضاة 42في المجلس / قضاة  45أما في الجنايات 
سنوي لمحلفين يختارون على مستوى المجلس ويوجد فيه  هناك كشف: كيفية اختيار المحلفين

 13يختار ( مثال دورة ماي ) شخص احتياطي هؤالء األشخاص في الدورة  13شخص أصلي و  26
شخص يختار بينهم  10احتياطي عن طريق القرعة يوم المحاكمة والجلسة يأتي  3شخص أصلي و 

 .اثنين عن طريق القرعة
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 جنائــي 
 

 24في رد ثالثة دون ذكر سبب والنيابة العامة لها الحق في رد اثنين وأن يكون بالغ للمتهم الحق 
سنة وأن يكون ذو جنسية جزائرية وأن يكون ملما بالقراءة والكتابة لكن يفترض أن يكون المحلف 

 .قاض
م في محكمة الجنح والمخالفات يتم التأكد من المعلومات الموجودة في الملف وأنه معترف أما   

وليس ( في الدعوى المدنية ) قاض التحقيق والطرف المضرور له الحق األولي في طلب التعويض 
له عالقة بالدعوى العمومية ثم تأتي النيابة العامة في إبداء طلباتها ثم يأتي في المرتبة الثالثة 

 .المحامي وتأتي الكلمة األخيرة للمتهم خالل المرافعة تعقب النيابة العامة
المشرع غالبا ما يكون المتهم محبوس إذا كان المتهم في مكان حبس : محكمة الجنايات في   

( أيم  14قبل ) مثال في وهران ولديه جناية في سوق أهراس ينتقل إلى محكمة الجنايات قبل الدورة 
 والقاضي الذي سينظر في القضية ( 1)

ألن المحامي وجوبي لالستعانة به  يتصل بالمتهم ويسأله عن ما إذا كان لديه محامي أم ال( 3)
 .يوم المحاكمة

 .وهو الذي يختار المحلفين( شخص  10) فيبلغ بقائمة المحلفين ( 2)
ذا كان لديه شهود يستدعوا قبل الجلسة ويبلغ بقرار اإلحالة لكي يعرف المتهم بنوع الجريمة( 0)  .وا 
ج مثال يصدر القاضي أمر في يوم المحاكمة يكون حاضر أما إذا كان في حالة اإلفرا( 5)

بالقبض عليه قبل المحاكمة لضمان حضوره ويتم عرض طلبات المضرور والمتهم والشهود ودفاع 
 :المتهم ومن شروط متابعة المتهم

حيث ال يعاقب شخص على جريمة لم يتضمنها قرار اإلحالة حيث يجب أن يعلم قرار اإلحالة * 
ة حيث يقرأ قرار اإلحالة من طرف كاتب الجلسة وضبط وظروف التشديد التي جاء بها قرار اإلحال

الجلسة تكون من طرف رئيس الجلسة واألمثلة التي تطرح على المتهم فهي توجه أوال إلى رئيس 
الجلسة الذي له سلطة توجيه األسئلة إلى المتهم والذي يباشر األسئلة مباشرة إلى المتهم هو النيابة 

 .العامة لكن بعد إذن من الرئيس
هل المتهم : بعد أن تتم المرافعة يضع القاضي مجموعة من األسئلة والسؤال الرئيسي هو ( 6)

إ ج ويجاب عليه في غرفة  245مذنب بارتكاب هذه الواقعة ؟ وتسمى هذه الواقعة حسب المادة 
 .المداولة ولكل ظرف مشدد سؤال مستقل

 .إ ج 249ادة وقبل االنسحاب يتلو الرئيس هذه الفقرة      حسب الم( 9)
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 هل لديكم اقتناع شخصي ؟
 .في الجنح والمخالفات هي محكمة دليل

 .هي محكمة اقتناع رغم توفر األدلة قد تثبت براءة المتهم: في الجنايات
يصوتوا بأوراق سرية بنعم أو ال ؟ إذا كانت األغلبية باإلدانة فهو مذنب أما إذا : في المداولة( 8)

ءة فهو بريء أما الورقة البيضاء فهي صالح المتهم فالذي يتقرر بطالنها كانت األغلبية تقول بالبرا
 .فهي في صالح المتهم

وسلطة ( سنة  34و  14مثال ما بين ) في حالة اإلدانة يتداولون مرة ثانية في عقوبة المتهم 
 .التقدير تكون الرئيس الجلسة ثم ينسحب المحلفين ثم ينظر القضاة في الدعوى المدنية
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 ــي جنائ
 

في حالة تخلف المتهم في الجنايات هناك إجراءات تسمى إجراءات التخلف حكم غيابي يعتبر       -
 (.في الجنايات ) حكم باطل 

 .في حالة تخلف المتهم في الجنح والمخالفات بالحكم الغيابي -
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39/40/3440 
 
 
 
 
 
 :ندرس في اإلجراءات الجنائية المحاور التالية <=

 الدعـوى العمومية (1
 .النيابة العامة (3

 .القيود الواردة على النيابة العامة في تحريك الدعوى* 

 :تحريك الدعوى من طرف (2

 .الطرف المضرور        
 .أسباب انقضاء الدعوى العمومية (0
 .يةالضبطية الحقيق (5

 .التحقيق (6

 .أدلة اإلثبات الجنائي (9

 .األوامر التي يصدرها قاض التحقيق (8

 (.االحتياطي ) الحبس المؤقت / أ
 .المخالفات/ الجنح / محكمة الجنايات  -
 .محكمة األحداث -

 المحاكمة -

 .صدور األحكام -

 .طرق الطعن في األحكام -

 .العقاب -
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 .إلى غاية صدور الحكم     اإلجراءات الجنائية نبدأ من ارتكاب الجريمة       * 
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49/42/3440 
 .الجريمة اعتداء على المجتمع ينتج عنها ضرر له و قد ينتج عنها ضرر لألفراد كالقتل -

دعوى جنائية ودعوى مدنية ، فالمجتمع إذا تبعه ضرر يتابع الجاني : وبالتالي ينتج عنها دعوتين
فالدولة وهي تتابع الجاني تقتص منه والدولة هي النيابة العامة ( العقوبة ) وبالتالي توقيع حق العقاب 

 .والمجني عليه يطلب دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض
I.  إجراء : لجزائري بل ذكرها في بعض المواد وهي لم يعرفها المشرع ا: (الجزائية ) الدعوى العمومية

النيابة العامة ال ] تقوم به النيابة العامة تدعوا فيه القضاء التحقق من وجود حق الدولة في العقاب 
تعاقب بل تتخذ مجموعة من اإلجراءات وتطلب من القضاء ، هل أن للدولة حق في العقاب ألن 

 [.نيابة عند تحريكها للدعوى تقدمها للقضاء القاضي لو لم يأتيه الملف ال يحقق فال
 :خصائص الدعوى العمومية  
أنها خاصة بالمجتمع وليست خاصة باألفراد، أي حق عام ينفصل من الحق : العمومية/ 1

فالدولة لها دعوى عمومية تقوم بها النيابة ( حق عام ) الخاص لألفراد ألنها تتعلق بحق الدولة 
 (. أي من اختصاصها) العامة 

عندما تقع الجريمة يجب على النيابة العامة تحريكها ال توجد هناك : وجوب تحريك الدعوى/ 3
أما إذا كان العكس . سلطة تقديرية وتظهر عندما يرى وكيل الجمهورية أن الوقائع ال تشكل جريمة

 .فيجب عليه تحريكها في أي جريمة
ق عام ال تستطيع النيابة العامة التنازل هي ح: عدم قابلية الدعوى للتنازل أو الرجوع فيها/ 2

عكس الدعوى المدنية التي يجوز التراجع . عنها فإذا تحركت تستمر إلى غاية صدور الحكم النهائي
النيابة عند متابعة المتهم بهدف الوصول إلى الحقيقة ألنه قد يكون برئ فتطلب النيابة العامة ] عنها 

 [. أثناء الجلسة بالبراءة إذا تبين ذلك
بمعنى أنه في المساهمة الجنائية تحرك الدعوى : عدم قابلية الدعوى لالنقسام أو التجزئة/ 0

أي ...( الشريك+ الفاعل ) العمومية على الكل و تكون واحدة خاصة إذا تبين أن الجريمة واحدة 
 .نفس الملف ومحاكمة واحدة

 :النيابة العامة 
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عن هيئة خاصة فنجد وكيل الجمهورية ممثل عن  وهي عبارة. في مهمتها تحريك الدعوى فقط 
 .النيابة العامة وطبيعتها خاصة

 إ ج 22هم قضاة المادة : أعضاء النيابة العامة 
 شخص يمثل النيابة العامة في كل مجلس قضائي هناك نائب عام يمثل النيابة : فالنائب العام

 .إ ج  20لمادة ا( المجلس ) العامة على مستوى المجلس والمحاكم التابعة له 

 في حالة غياب النائب العام نجد النائب العام المساعد األول وواحد أو : نائب عام مساعد أول
فكل ما كثرت المهام يكثر النواب والمساعدين : أكثر من النواب العامين المساعدين حسب المجالس 

 .إ ج 25المادة 
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 ابة العامة وهو وكيل الجمهورية وهو أحد أعضاء النيابة العامة فيها شخص يمثل الني: المحاكم
خاصة في ( وكيل الجمهورية ) على مستوى المحكمة وليس له امتياز الذي بدوره لديه مساعدين 

 .إ ج 25وكالء جمهوريين مساعدين المادة البلدان الكبرى أي 

 .ومن مهامه تلقي المحاضر والشكاوى أي وكيل الجمهورية
 .هيئة لهاهذه ال

 : خصائص النيابة العامة
( األدنى يخضع لألعلى ) أي أن األعلى يحكم األدنى : (التبعية التدرجية ) التبعية الرئاسية / 1

 .إ ج 21يغلب عليها الطابع اإلداري، ووزير العدل يحكم النائب العام أي رئيس النيابة العامة المادة 
في المساعدين وهكذا أي تدريجيا من الناحية الفنية  والنائب العام يحكم وكيل الجمهورية يحكم

 .فلوزير العدل أن يحكم في النائب العام وليس قاضي التحقيق أي من ناحية األوامر

ن ( أي الذي تأخذه النيابة العامة ) اإلجراءات التي تتخذ تبقى صحيحة من حيث القانون  وا 
جمهورية وال تأثر على اإلجراءات أما المالحظات خالفت التعليمات الكتابية ويسأل عنها مثال وكيل ال

 .الشفوية ال يسأل عنها
كل عضو من أعضائها له أن يكمل ما بدأه اآلمر من إجراءات الدعوى أي كل : عدم التجزئة/ 3

 .يكمل بعضهم البعض
 قاض الحكم يكون محايد أما النيابة العامة أعضائها: عدم قابلية أعضاء النيابة العامة للرد/ 2

ال ( النيابة العامة ) ال يردون ألنها خصم أو طرق وليست حكم وبالتالي ال يرد ويسمى خصم شريف 
 .يشترط فيه المحايدة

هي مستقلة في وضيفتها أي أنها مختصة في تحريك الدعوى فليس : استقاللية النيابة العامة/ 0
 .النيابة العامة بإجراء التحقيقلها التحقيق والحكم وتتمثل أيضا ال يجوز لقاضي المحكمة أن يأمر 

ولو ألحقت ضررا باألفراد فهي : عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامة عن أعمال وضيفتهم/ 5
 .ليست مسؤولة من أعمالها وهذا ما تستند عليه وضيفتها

 :القيود الواردة على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية
ريك الدعوى إال إذا زالت هذه القيود رغم ارتكاب الجريمة وعلمها ال تستطيع النيابة العامة تح

 :وتتمثل في
 .اإلذن/ 2. الطلب/ 3. الشكوى/ 1
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 .هي إخطار أو إبالغ في كل الجرائم: الشكوى/ 1
وهي عمل إجرائي يقصد به رضا الصريح من الطرف المضرور لتحريك : المفهوم الثاني لها

السرقة : م النيابة العامة وهي تكون في جرائم خاصة ومحددة مثالالدعوى هدفها إزالة القيد من أما
 .بين األقارب الغاية الدرجة الرابعة
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                                         «:ق ع 269المادة 
                                

        
               «:ق ع 268المادة 
       

     
شخص يسرق أخاه أو ابن عمه هنا الدعوى العمومية توقف وال تتحرك ألنه قيد ويزال القيد : مثال

 .إذا جاء وقال جئت آلزالة القيد عن النيابة العامة أي السماح لها بتحريك الدعوى
 .ق ع 285 – 289خيانة األمانة بين األقارب كذلك النصب إخفاء األشياء المختلسة ( 1
           «:ق ع 236: ف القاصرجريمة خط( 3
      
      
في حالة زواجها لكن والدها طالب بإبطال الزواج وبتحريك الدعوى العمومية هنا يعتبر إزالة < =
 .للقيد

            «:ق ع 224جريمة ترك األسرة واإلهمال العائلي 
          

      
 :ق ع 229جريمة الزنا 

ور بتحريك الدعوى مثال شخص أخاه هنا ال يؤدي أي قيد فهي يزال القيد بطلب الطرف المضر 
 .تحرك مباشرة كذلك السب

                                                                                         
16/40/3440 

 ..(..ضبطية قضائية، قاض التحقيق) إذن الشكوى تقدم ضد المتهم تقدم إلى الجبهات المختصة 
تقدم الشكوى إلزالة القيد إذا ساهم مع شخص متهم أحدهما يتطلب فيه : من تقدم ضده الشكوى

القانون شكوى واآلخر ال يتطلب فيه القانون شكوى فإن النيابة العامة تحرك الدعوى ضد من ال 
 .وتتوقف بالنسبة لآلخر وشكوى هي إزالة القيد. يتطلب فيه القانون شكوى 
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شخاص بجريمة سرقة مثال ترفع أو تقدم الشكوى ال تتجزأ والشكوى     ويجب أن إذا قام عدة أ
كما يمكن التناول عن الشكوى ألنها صالحية خولها . يكون فيها رضاء صريح مريح من إزالة القيد

القانون للشخص وسحب الشكوى ضد أحد المتهمين الذين يتطلب القانون فيهم الشكوى يستفيد منها 
 .يتطلب القانون فيهم شكوى الجميع الذين

 .هناك أشخاص في جرائم محددة يتطلب القانون فيهم شكوى -
 .إذا كان شخص يتطلب فيه القانون شكوى تتوقف النيابة العامة لحين تطبيق أو تقديم الشكوى

تحريك الشكوى أو الدعوى عند تعدد الضحايا تتحرك الدعوى من أحدهم وعند التنازل البد من 
 .يعتنازل الجم

 57جنائــي السداســي 
 

هناك جريمة يتطلب فيها القانون شكوى والتي ال يتطلب القانون فيها : في حالة تعدد الجرائم
 .شكوى فالنيابة العامة تحرك الدعوى في الجريمة التي  ال يتطلب فيها القانون شكوى

طلب القانون فيها شكوى والتنازل يكون على الجريمة التي يتطلب فيها القانون شكوى والتي ال يت
وليس على الدعوى العامة أو العمومية ( تعويض ) ويكون هناك تنازل فهو تنازل عن حق مدني 

 .لكل
أمام النيابة العامة ملف مثال سرقة بين األقارب فال يجب أن تحرك النيابة العامة الدعوى : مثال

 .إلى حين تقديم الشكوى
طلب يقدم من هيئة معينة باعتبارها الضحية في الجريمة مثال مثل الشكوى، لكن ال: الطلـب/ 3

 .وفي جرائم محددة
 .يقدمها شخص< =فالشكوى 
 .تقدها هيئة< =الطلـب 

قانون  61/63/62/60وهو وارد على سبيل الحصر في القانون الجزائري ذلك في المادة 
 .العقوبات

دفاع الوطني يزيل القيد بطلب إلى إذا جاء وزير ال: والذي يزيل القيد هو ممثل هذه الهيئة مثال
 .النيابة العامة

 .يقدم الطلب من طرف مجلس اإلدارة وهو قيد على النيابة العامة : جريمة االختالس
 :الفرق بيم الشكوى والطلب

 .حق شخصي: الشكوى
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 ليس حق شخصي بل فهو حق من هيئة حق عام: الطلب
يه ومات فال يقوم حق رفع الشكوى ألن في الشكوى الشخص المتضرر في الشكوى ضد أخ< =

 .بالنسبة للورثة ألنه حق شخصي
ذا مات ممثل هذه الهيئة فهو ينتقل إلى ممثل آخر ألنه حق < = والطلب فهو مربوط بالهيئة وا 

 .عام مرتبط بالهيئة
هو عمل إجرائي يتضمن تعبيرا عن إرادة هيئة معينة بشأن رفع الدعوى ضد أحد : اإلذن/ 2

 .أشخاص يشغلون وظائف معينة عما يرتكبونه من جرائم أعضائه أو قبل
قبل هذا اإلذن ال يجوز للنيابة العامة أن تتحرك واإلذن هو حماية للوظيفة التي يشغلها هذا 

 .إذا أرادت الهيئة معاقبة الشخص تعطي اإلذن للنيابة العامة( حماية للوظيفة ) الشخص 
 من الدستور  119ادة اإلذن مطلوب في الحصانة البرلمانية في الم

ال يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس األمة بسبب جناية أو جنحة إال بتنازل  «
 »صريح أو بإذن منه حسب الحالة من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس األمة 
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 :الحالة الثانية
إحدى الحالتين ال تتحرك النيابة العامة وتتوقف إذن من الجهة التي يتبعها هذا العضو إذا تخلفت 

مهما كانت الجريمة مثال عضو برلماني يرتكب جريمة قتل هنا خارج عن اختصاصاته هنا تتوقف 
قيد أمام النيابة ( اإلذن ) النيابة العامة إلى غاية التصريح أو اإلذن من الجهة المختصة فهو أيضا 

 .العامة
 :إلذنالفرق بين الشكوى والطلب وا

 .أنه إذا قدم اإلذن ال يجوز سحبه (1
 .اإلذن شخصي مضبوط بشخص معين فالنيابة العامة مربوطة باإلذن الشخصي (3

 .إذا كان مجموعة من البرلمانيين ارتكبوا جريمة يقدم اإلذن ضد الشخص فال يعاقب اآلخرين
II.  أهمها( استثناءا ) هناك جهات أخرى لها الحق في تحريك الدعوى غير النيابة العامة: 

 يجوز له استثناءا تحريك الدعوى : الطرف المضرور من الجريمة
باالدعاء المدني  «األصل أن الطرف المضرور له أن يقدم شكوى ويحركها الدعوى بما يسمى 

 »المباشر 
 :في حالة جريمة السرقة

الشرطة تقوم  نذهب إلى الشرطة تقدم شكوى ثم يحيل الملف إلى النيابة العامة ألن: الحالة األولى
 .بالتحقيقات التنفيذية
وهو الذهاب مباشرة إلى وكيل الجمهورية والنيابة العامة تحرك الدعوى ألم النيابة : الحالة الثانية

 .العامة إذا رأت الوقائع تشكل الجريمة تحرك الدعوى 
إ  191حسب المادة  »االدعاء المدني المباشر  «األفضل تقدم الشكوى أمام قاضي التحقيق < =

ج شكوى مع ادعاء مدني مباشر فهي ربح للوقت وتضمن التحقيق وقاض التحقيق يحرك الدعوى 
 .إلبداء طلباتها( النيابة العامة ) يعرض هذه الشكوى ويعرضها على وكيل الجمهورية 

        «:إ ج 92حسب المادة 
   
  

يق ألسباب قانونية ومع ال يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاض التحقيق عدم إجراء تحق
ذلك يستطيع قاض التحقيق أن يرفض طلب وكيل الجمهورية حتى في األسباب القانونية ، قاض 
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التحقيق ليحرك الدعوى البد أن تكون جريمة ، القضايا المدنية ال تحال لقاض التحقيق فاالدعاء 
 .المدني المباشر يكون له مقابل

مقابل التزام االدعاء المدني المباشر ليكون له مقابل وهو يقتل الجريمة بدفع مبلغ للخزينة 
وقد يصل . وااللتزامات تقع على الطرف المدني ، يتخذ عنوان محل معين في دائرة قاض التحقيق 

إلى نتيجة أوال يصل فإذا توصل قاض التحقيق إلى أنها جريمة يحيلها إلى المحكمة فهو حرك 
 .الدعوى استثناءا من النيابة العامة 
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 .إجراءات 591إلى غاية  569المادة : القاضي في جرائم الجلسات
 .....سواء جلسة مدنية ، جزائية( المسؤول على الجلسة ) الذي يضبط الجلسة هو القاضي 

نما القاضي هو الذي يحرك الدعوى هناك  إذا وقعت جريمة في الجلسة ال تحركها النيابة العامة وا 
 :تماالتعدة اح

يوجد القاضي ، النيابة ) إذا كانـت جلسة المحكمة تنظر في الجنح أو المخالفات : 1االحتمال 
إذا ارتكبت . ال يجوز تغييبهم على عكس غياب المتهم ال يهم يكون حكم غيابي( العامة ، الكاتب 

أمر  « 35حسب المادة ( مثال سرقة أو سب أو ضرب ) جريمة لها وصف الجنحة أو المخالفة 
والنيابة العامة ليس لها  »رئيس الجلسة بتحرير محضر وقضية فيها الحال ويحكم فيها في الحال 

نما القاضي هو الذي يحرك الدعوى ويحكم فيها  .سلطة على الجلسة ، وا 
يحكم فيها في نفس ) أما إذا كانت جلسة جنايات وارتكب فيها جنحة يحكم فيها قاض الجلسة 

 (.الجلسة 
نما جلسة تجارية أو أقوال شخصية أمر الرئيس : 7 االحتمال ترتكب جنحة في جلسة ال جزائية وا 

رساله إلى وكيل الجمهورية التخاذ اإلجراءات( رئيس الجلسة )   .بتحرير محضر وا 
أشهر يأخذ المحضر فقط دون المتهم للنيابة العامة أما إذا كانت  6إذا كانت الجنحة أقل من 

 .يرسله إلى وكيل الجمهورية ويتم القبض على المتهم في الجلسة نفسهاأشهر يحرر و  6أكثر من 
رئيس الجلسة يقرر ( جنايات ، جنح ، مخالفات ) إذا ارتكبت جناية في أي جلسة : 3االحتمال 

) محضر ويستوجب الجاني ويسوقه مع المحضر إلى وكيل الجمهورية وهو يحيله إلى قاض التحقيق 
 .وهذا استثناءا أيضا عن النيابة العامة( وجوبي ألن التحقيق في الجنايات 

في حالة اإلخالل بنظام الجلسات ، فالقاضي في الجلسة له الحق أن يضبط الجلسة : 0االحتمال 
ذا لم يخرج فهو أخل بنظام الجلسة حسب . وله الحق في أن يخرجه من الجلسة بالقوة العمومية وا 

وعوقب من شهرين إلى سنتين باإلضافة إلى إهانة  أمر بإيداعه السجن «:إ جزائية 395المادة 
 »موظف أثناء تأديته لوظيفته 

 :أسباب انقضاء الدعوى العمومية
حائز بقوة ) األصل أن الدعوى عندما تحرك تنتهي بالحكم إما بالبراءة أو باإلدانة وهو حكم نهائي 

تنتهي الدعوى العمومية ولكن في بعض األحيان تعترضها عوارض أو أسباب ( الشيء المقضي فيه 
 :إ ج 6قبل الحكم النهائي منها ذكرها المشرع في المادة 
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وفاة المتهم هنا الشرطة تغلق هذا الملف وتحوله للنيابة العامة وتحفظ الملف وهنا يسقط حق ( 1
 (.هذا قبل تحريك الدعوى أصال ) الدولة 

 .در بأن ال وجه للمتابعة بعدما قامت بتحريك الدعوى يتوفى المتهم قاض التحقيق يص( 3
حقق و أحيلت القضية إلى المحكمة ويوم المحاكمة توفى المتهم قبل المحاكمة المحكمة هنا ( 2

 .تحكم بانقضاء الدعوى دون التطرق إلى الموضوع
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و خاص إ ج أو العفو العام أو العفو عن الجريمة وهناك عف 46حسب المادة : العفو الشامل( 0
 .أو العفو عن العقوبة

 .من طرف البرلمان( من الهيئة التشريعية ) بموجب قانون : العفو الشامل/ أ 
يصدر بموجب مرسوم ومن صالحيات رئيس الجمهورية وهو عفو عن العقوبة : العفو الخاص /ب

 .فرئيس الجمهورية يتدخل بعد اإلدانة ويتدخل في العقوبة
 :بالتقادم( 5
 .سنوات 14وى في الجنايات بـ تنقضي الدع -1
 .سنوات 42تنقضي الدعوى في الجنح بـ  -3
 .سنوات 43تنقضي الدعوى في المخالفات بـ  -2

( سكون ) والتقادم من آخر إجراءات في الدعوى ضد المتهم فالتقادم يكون في حالة الملف المغلق 
 .ألن الدعوى مربوطة بملف

ن أي إجراء في الدعوى ال يكون هناك تقادم وبالتالي البد أي إجراء داخل التقادم يقطع التقادم أل
من تقادم جديد                                                                        فالمشرع في 

 إ ج جاء بوقف التقادم 46المادة 
أو رجل وامرأة ألنه سند مزور ، ( سنوات  2جنحة ) أمام القاضي تقدم شهادة وفاة مزورة : مثال 

إذا ( التقادم في الجنحة ) سنوات  2يقدمان على أساس جريمة الزنا يقدم عقد زواج مزور ولكن بعد 
سنوات التزوير وليس من تاريخ الحكم يوقف فيه الحكم وال يسقط مثال اكتشف السند  2اكتشف بعد 
 .هنا يحتج بالتقادم 3448وسكت إلى غاية  3440المزور في 

إذا كانت الشكوى شرطا الزما للمتابعة وعند سحبها تنقضي الدعوى العمومية : ىسحب الشكو ( 6
إذا ) إذا كانت شرطا الزما أما إذا كانت غير الزمة فهي غير مهمة لكن يكون هذا محدد منذ البداية 

 (.كانت شرطا الزما أم ال 
في : وي مثالفي بعض األحيان يكون دور النيابة العامة ليس أصلي بل ثان: المصالحة( 9

الجمارك جريمة التهرب تعمل صلح مع المتهم إذا لم يقبل به ترفع الدعوى وفي بعض األحيان أو في 
دارة الجمارك صلح مع إدارة الضرائب  .بعض الجرائم اإلدارات الخاصة كإدارة الضرائب وا 
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12/40/3440 

 :الدعـــوى المدنيــة
 

إذا ترتب عن الجريمة ضرر لألطراف فإن الدعوى المدنية ترفع أمام القضاء المدني للمطالبة 
هو اللجوء إلى القضاء الجزائي للمطالبة بالتعويض وتبقي دعوى  استثناءاوالمشرع أجاز . بالتعويض
 .ألنها تابعة للدعوى المدنية ألن القضاء الجزائري مختص في الدعوى العمومية مدنية تبعية

 .كل الجهود تقع على المدعي: القضاء المدني
في هذا القضاء تكون ملقاة على الجهات القضائية كالنيابة العامة عن طريق : القضاء الجزائي

 : دعوى مدنية تبعية ويجب أن يكون هناك
 .لجريمة التي ينظر فيها القضاء الجنائيضرر ناتج عن نفس ا( 1
 .أن يكون ضرر مباشر عن الجريمة( 3
ترفع الدعوى من طرف المضرور ألنه صاحب حق ويحدده القانون سواء كانت جناية أو ( 2

 .جنحة أو مخالفة
 .فالمضرور له طريقتين إما جنائي أو مدني كقاعدة عامة وأجل عام< =

ترفع الدعوى أمام القضاء الجنائي ثم تراجع المضرور : نائياختيار الطريق الج: 1االفتراض 
 .يعود إلى القضاء المدني وهذا يجوز له لكن استثناءا الرجوع إلى األصل وهذا قبل الحكم في الدعوى

 :اختيار الطريق المدني: 7االفتراض 
 هل يجوز له أن يترك المدني ويذهب للجنائي ؟

        «:إ ج 45طبقا للمادة 
      
     

إال أنه يجوز ذلك إذا كانت  االستثناءوبالتالي ال يجوز له أن يرفعها أمام المحكمة الجنائية لكن 
 .النيابة العامة قد رفعت الدعوى المدنية قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكم في ذلك

 شخص سرق والتجأ إلى القضاء الجنائي ترك دعواه أمام القضاء: 1حول االفتراض  1مثال
 .الجنائي يجوز له الرجوع إلى القضاء المدني
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إذا كان المتهم أو المضرور مجبر للجوء إلى المدني ألن الجنائي : 3يخص االفتراض  3مثال 
إذا كان بإمكانه أن يحرك . مثال في حالة وفاة المتهم تنقضي الدعوى العمومية تقادم المدة) مغلق 

 .الخيار الدعوى العمومية ولم يحركها فيفقد حقه في
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يمكن الرجوع إلى القضاء الجزائي إذا حركة الدعوى عن طريق النيابة العامة : لكن االستثناء
ويجب أن تكون المحكمة مختصة ويكون قبل صدور الحكم فالقاضي يصدر الحكم في الدعوى 

 (3)ثم الدعوى المدنية ألنها تبعية  (1)العمومية 

 ينظروا في                          ( قضاة ، محلفين  42) جناية مثال يكون خمس قضاة حيث في ال( 1)
الدعوى العمومية وأثناء الحكم في الدعوى المدنية ينسحب المحلفين                     هذا ما 

 نصت عليه                   
دعوتين ألنه            المادة أما إذا كانت جنحة فإن القاضي يصدر حكم واحد في كلتا ال( 3)
 إ ج 119

 .شخص واحد
 إ ج   116المادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  دعوتين ومرفوعة عي المحكمة المدنية على ) في حالة رفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية

القاضي :" المحكمة المدنية أن توقف الحكم حتى الفصل في الدعوى العمومية ألن المبدأ يقول
 ".القاضي المدني الجنائي يوقف 
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  في حالة عدم وجود دعوى عمومية يفصل القاضي في الحكم ليس مجبرا على التوقف ما عدا
في حالة تحريك الدعوى العمومية إذا كان ليس هناك عالقة بين الدعوتين ال يترتب أي أثر على 

 .ذلك

 مدنية ألن الضرر في حالة إدانة القاضي للمتهم في الدعوى العمومية فهذا يؤثر على الدعوى ال
 . يترتب عليه التعويض

حكم البراءة ال يؤثر دائما على الدعوى المدنية ألنه ال مانع من تشكيل تعويض ألنه قد ال * 
نما يسأل مدنيا بالتعويض  .يسأل جنائيا وا 
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 :التحقيــق
 :الدعوى العمومية غالبا ما تمر بثالث مراحل

 .جمع االستدالالت أو تسمى بمرحلة التحقيق التمهيدي أو االبتدائي: (1)المرحلة 
 (يتوالها قاض التحقيق ) التحقيق القضائي (: 3)المرحلة 
 .المحكمة(       يتوالها قاض الحكم ) التحقيق النهائي (: 2)المرحلة 

ت إدارة وكيل تكون تح( الضبطية القضائية ) تسمى أيضا بالتحقيق االبتدائي : (1)المرحلة * 
الجمهورية وتحت إشراف النائب العام ورقابة غرفة االتهام ومهمتها هي البحث والتحري عن الجرائم 

 إ ج             113وجمع األدلة حسب المادة 
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 إ ج 10حسب المادة : فيها ثالث فئات : الضبطية القضائية

 إ ج 18/  19/  16/  15ضباط الشرطة القضائية حسب المادة : 1الفئة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إ ج 34و  19أعوان الضبطك القضائي حسب المادة : 7الفئة 
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        31الموظفون واألعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي حسب المادة : 3الفئة 

 إ ج 39
                                         

                                            
                               

                                 
                                
                                

                            
                             

                            
                        

                 
                 
                 
                
               

                                                                 
I. (االبتدائي ) التمهيدي  يحقق أو يقوم بالتحقيق: ضابط الشرطة 
II. ضابط الشرطة القضائية ةال يقومون بوظائفهم إال بمعيي: أعوان الشرطة. 
III. ال عالقة لهم بالضبط القضائي وعندما تقع الجرائم تدخل في اختصاصاتهم : الموظفون واألعوان

 .المهني حيث يقوموا ببعض مهام الضبط القضائي
ة الضبط القضائي في الجنايات والجنح التي تمس الوالي له الحق وسلط: إ ج 38حسب المادة 

 .بالدولة وعند عدم وصول العلم إلى الجهات القضائية
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كأصل عام والضبطية القضائية ال يعول عليه ( التمهيدي ) كقاعدة عامة يقوم بالتحقيق االبتدائي 
تص بالتحقيق ألن الضبطية القضائية قرينة بسيطة كثيرا أمام القضاء ألن قاض التحقيق هو الذي يخ

، في بعض األحيان تنتقل (محاضر أولية لالستدالالت ) قابلة إلثبات العكس ال يعول عليها كثيرا 
اإلنابة القضائية ( / 3)التحقيق األولي ( / 1)الضبطية القضائية ولها آثار القانونية كحالة التلبس 

(2) 
 :حالة التلبس( 1)

 :إ ج 101المادة 
 
 
 
 

 :حاالت 45وهي تكمن في 
 (.ال مجال للشك البد لليقين ) مشاهدة الجريمة حين ارتكابها  (1
 (.تخضع للقاضي ) عقب ارتكابها لفترة يسيرة  (3

 (.البد أن يكون هناك متابعة ) تتبع الجاني بالصياح بوقت قريب جدا  (2

تبليغ عن ) شافها مشاهدة أدلة الجريمة في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب اكت (0
 (الجريمة وانتقال الشرطة للمنزل لمعاينة الجريمة 

 :شروط حالة التلبس
 .البد أن تكون الجريمة جناية أو جنحة (1
 .أن تكون حالة التلبس بمشاهدة ضابط الشرطة القضائية (3

مثل حالة تفتيش فيجدوا ) أن تكون حالة التلبس قد جاء عن طريق إجراءات مشروعة  (2
أما في حالة إكراه المتهم ) فهي حالة تلبس بإجراءات مشروعة ( مخدرات  نقود مزورة أو

 (.بالضرب حتى االعتراف ال يعتبر إجراء مشروع 

 :وهي االختصاصات العادية في كل جريمة: اختصاصاتها
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 .إخطار وكيل الجمهورية (1
 .االنتقال بمكان الجريمة (3

 .المحافظة على آثار الجريمة (2

 .المشتبه فيه عرض األشياء المضبوطة على (0

 .المحافظة على المكان الذي وقعت فيه الجريمة (5
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 : اختصاصات أخرى غير عادية
 إ ج       54منع األشخاص من مغادرة مكان الجريمة المادة  (1
 .        إ ج                               في حالة تلبس 09االستعانة بالخبراء المادة  (3

 خاص وتفتيش المساكنحجز األش (2

                      «:إ جزائية 09المادة 
 
 
 
 

          «:إ ج 54المادة 
 
 

 :نظرا لخطورة توقيف األشخاص فإن المشرع ضمنها عدة ضمانات منها
 .إ ج 51تمكين الموقوف من االتصال بعائلته المادة < -1
 .تحرير محضر التوقيف< -3
 إ ج 1/ 51وبعد الحجز المادة انتداب طبيب أثناء الحجز < -2

 ساعة ال يجوز تجاوزها  08هي : مدة الحجز
 .ساعة تحال بالملف إلى النيابة العامة 08إذا كانت هناك مبررات كافية ودالئل فهي  -
 .ساعة  96يجوز مضاعفة المدة إذا كانت الجريمة ماسة بأمن الدولة أي  -
 .ه المدة يعتبر حبس تعسفييوم إذا فاتت هذ 13في الجرائم اإلرهابية   -

 .إذا لم تكن حالة تلبس وهو في حالة حجز يعتبر حبس تعسفي
 .قد تكون المدة ساعة أو ساعتين حتى تؤخذ أقواله

نظرا لخطورته لكن مادامت في حال تلبس فيجوز لضباط الشرطة التفتيش وله :تفتيش المساكن* 
 .عدة ضمانات

جمهورية مع وجوب االستظهار لألمر قبل الدخول إلى البد من إذن مكتوب صادر من وكيل ال( 1
 (في الحاالت العادية واالستثنائية ) المنزل والشروع في التفتيش 
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 :حاالت وضمانات التفتيش 
التفتيش يتم في مسكن شخص مشتبه فيه أنه ساهم في ارتكاب الجريمة ، قد يكون التفتيش في ( 1

 :إ ج 00عالقة باألفعال اإلجرامية حسب المادة  منزل شخص مشتبه يجوز أشياء أو وثائق لها
 
 
 
 
 

 57جنائــي السداســي 
 

ن لم يكن فيه أي شخص ، يكون التفتيش بحضور شاهدين ( 3 التفتيش بحضور صاحب المنزل وا 
 :إ ج 05غير خاضعين لسلطته المادة 

 
 
 

 إ ج 09المادة : وقت التفتيش
 
 
 
 

إال في جميع ( ساعة  8إلى  5من ) الثامنة ليال  ال يجوز قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد
 الجرائم المتعلقة بالمخدرات وجرائم الدعارة والجرائم اإلرهابية

  جراءات وكيل الجمهورية في حالة التلبس يخوله القانون اختصاصات أخرى وا 
 :منها وأهمها

ط الشرطة عن يتوقف ضاب( وكيل الجمهورية ) يمكن له أن ينتقل لمكان الحادث وبوصوله ( 1
 .العمل أو يأمر باالستمرار

أصال هو من اختصاص قاض ) لوكيل الجمهورية أن يصدر أمرا بإحضار المثبتة فيه ( 3
 .لكن هنا في حالة التلبس( التحقيق 
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 استثناءالكن ( أصال قاض التحقيق ) وكيل الجمهورية يصدر أمرا باإليداع أي حبس المتهم ( 2
وليس جناية أي إذا كانت الجنحة التي يعاقب عليها بالحبس يحال على  في حالة التلبس بجنحة فقط

أيام هذا في حالة إيداع المتهم الحبس من طرف  48أقرب جلسة لمحاكمته في ميعاد ال يتجاوز 
إ ج هناك  69وم " إذا حضر قاض التحقيق " إ ج  64وكيل الجمهورية في حالة تلبس فقط المادة 

 إ ج 61تناقض بين المادتين و 
 
   


