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 شكر و عرفان

  كا فيه،احلمد هللا محدا كثريا طيبا مبار
    احلمد هللا أن من علينا بإمتام هذا البحث وذللنا الصعاب والعقبات،                      

والصالة والسالم على خري خلق اهللا سيدنا حممد،                             
  .املبعوث باخلري والربكات                                

            "من ال يشكر الناس، ال يشكر اهللا:"سلموعمال بقوله صلى اهللا عليه و         
أتقدم خبالص الشكر وجزيل العرفان إىل كل أستاذ تتلمذت على يديه             

سليمان بارش رمحه اهللا                : وأخص بالذكر األستاذ الدكتور           
  وأسكنه فسيح جنانه                                

أمحد بنيين الذي تفضل مشكورا بقبول : الوافر على األستاذ الدكتور وأثين بالشكر 
كما أتقدم بالشكر .اإلشراف على هذه املذكرة، ومل يدخر جهدا يف توجيهنا وإرشادنا

إىل السيد رئيس جلنة املناقشة، وسعادة املناقشني الكرميني، على قبوهلم مناقشة هذا  
.                                    قومي وتصويب هذه الدراسةالبحث، وعلى ما بذلوه من جهد ووقت يف ت

 :وال يفوتنا يف هذا املقام أن نتقدم باالمتنان إىل موظفي مكتبات كليات احلقوق جبامعات
.                 املعاملة  باتنة، قاملة، عنابة، اجلزائر، على رحابة االستقبال وطيب

يد العون، وشجعنا وحثنا على مواصلة والشكر موصول إىل كل من مد لنا 
    . من أصدقاء وزمالء وأقارب البحث،

إىل كل هؤالء نرجو من اهللا العزيز القدير أن جيزيهم عنا خري اجلزاء، إنه ويل ذلك ونعم  
  يما كثريا       حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسل النصري، وصلي اللهم وبارك على سيدنا

  .إىل يوم الدين       



 
 

  ـداءهـإ
  

 

  .إىل روح والدي الطاهرة، عرفانا بفضله ووفاء لعهده
  .م عليها وافر الصحة واهلناءاعمرها، وأد اهللا إىل والديت العزيزة أطال

  .             إىل زوجيت الغالية، تقديرا واحتراما

  .إىل فلذة كبدي، حممود خليل، أنبته اهللا نباتا حسنا

   

  

  

  



 
 

  

  

  

  مقـدمـة
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  مقـدمــة
  

لقد تطورت املعاملة العقابية للمحكوم عليهم يف ظل السياسة اجلنائية املعاصرة، ففي املاضي   
متثل غرض العقوبة يف حتقيق أكرب قدر من الردع واإليالم للجاين تكفريا عن ذنبه، فاتسمت املعاملة 

  .وبة احملكوم االعقابية للمحبوسني بالشدة والقسوة على حنو كانت تعترب مبثابة عقوبة إضافية للعق
تطور الفكر العقايب، تغري مفهوم العقوبة من الردع والقسوة واالنتقام من اجلاين إىل بولكن   
وبالطبع هذا التطور الذي حلق بالفكر العقايب البد اتمع،  إصالحه وذيبه وإعادة إدماجه يف حماولة

  .له من تأثريات أخرى لتحقيق أهدافه
نائي يهتم مبسألة تفريد العقاب أي اختيار اجلزاء اجلنائي وفقا ملا يسفر ومن هنا بدأ القضاء اجل  

اليت  عنه فحص شخصية احملكوم عليه ودراسة ظروفه االجتماعية وحالته الصحية والنفسية والعوامل
يساعد هذا التفريد يف جعل اجلزاء فعاال يف تقومي وإصالح احملكوم أدت به إىل ارتكاب اجلرمية، حيث 

  .وإعادة إدماجه مرة أخرى يف اتمععليه 
  ة البحثـأمهي

مرحلة التنفيذ  باعتبار أمهية بالغة، اإلشراف على التنفيذ العقايب موضوع يفيكتسي البحث  
مراحل السياسة اجلنائية املعاصرة بل وأهم هذه املراحل واليت تبدأ بالتشريع مث التحقيق  متثل إحدى

حيث أن مرحلة التحقيق واحملاكمة لن تكتمل الفائدة منها بدون ايب، اكمة وأخريا التنفيذ العقواحمل
  .ضمانات سري التنفيذ العقايب مبا حيقق اهلدف من اجلزاء اجلنائي املقضي به

مل يكن من هنا بدت احلاجة واضحة إىل التدخل القضائي يف اإلشراف على التنفيذ العقايب وو
ارة العقابية وجعل القضاء مبعزل عن التنفيذ وإسناد من املنطقي ترك هذا االختصاص بأكمله لإلد

  .اع الشكاوى من احملكوم عليهمأدوار ثانوية له كالتفتيش على املؤسسات العقابية أو مس
ظهرت الدعوة إىل التدخل القضائي يف اإلشراف على التنفيذ العقايب بالصورة اليت  حيث

كوم عليه وإعادة دي يف النهاية إىل تقومي احملتكفل ضمان حسن سري هذا التنفيذ يف الطريق الذي يؤ
ضمانا حقيقيا حلقوق احملكوم عليهم اليت  شرافميثل هذا اإل نفس الوقتويف إدماجه اجتماعيا، 
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ها هلم الدساتري والتشريعات خالل مرحلة التنفيذ ومحايتها من أي مساس أو تعسف قد يأيت من فلتك
  .طرف اإلدارة العقابية

اإلشراف القضائي على التنفيذ العقايب جدال فقهيا وتشريعيا باعتباره أحد  ولقد أثار موضوع
احملاور األساسية لتدعيم حقوق اإلنسان أثناء مرحلة التنفيذ العقايب اليت أصبح ينظر إليها بأا أهم 

ذا اختلف الفقه اجلنائي يف تربير ه باعتبارها مرحلة البناء والتأهيل، حيثمراحل السياسة اجلنائية 
التدخل ومقداره والكيفية اليت يتم ا إىل مذاهب متعددة، غري أن اهلدف من التدخل يكاد يكون 

اتمع مع  قق تقومي اجلاين وإعادة إدماجه يفتوجيه اجلزاء اجلنائي املقضي به إىل ما حي وهوواحدا 
  .ضمان احلقوق واحلريات املكفولة له خالل مرحلة التنفيذ

األمهية النظرية والعملية هلذا البحث، فنظريا يعترب أحد املواضيع األساسية  ومن هنا تتبني لنا
وعمليا يعترب أحد املواضيع اليت ميكن االعتماد عليها لرسم سياسة عقابية ناجحة  يف علم العقاب،

  .إلعادة تأهيل وإدماج احملكوم عليهم يف اتمع
  البحث فاهدأ

يف  القضاء خلتدخصائص مبدأ  ىيط الضوء علدف هذه الدراسة بشكل أساسي اىل تسل
  . وأهم ما مييز املعاملة العقابية يف التشريع اجلزائري ومقارنتها بالتشريع الفرنسي مرحلة تنفيذ اجلزاء

يعترب القانون الفرنسي من أكثر التشريعات املتطورة يف تنظيم قضاء اإلشراف على حيث 
لة من مراحل السياسة اجلنائية ال تنتهي إال بتأهيل وإصالح التنفيذ، فهو يرى يف التنفيذ العقايب مرح

، ويف سبيل ذلك جنده يقر مبجموعة من األنظمة اليت دف إىل تطوير املعاملة العقابية  احملكوم عليه
  .ملصلحة احملكوم عليهم

 أنشأ مؤسسة قاضي تطبيق األحكام اجلزائية مبوجب ذا التوجه فولقد تأثر املشرع اجلزائري
مبوجب  العقوباتأنشأ مؤسسة قاضي تطبيق ما ، ك)1(بية املساجنيقانون تنظيم السجون وإعادة تر

   .منح هلذا القاضي عدة سلطاتو ،)2( االجتماعي للمحبوسني قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج
  

                                                             
املتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة ، 1972اير سنة فرب 10املوافق  1391ذي احلجة عام  25املؤرخ يف  02 -72األمر رقم   - )1(

  .وما بعدها 197، ص1972فرباير  22الصادر بتاريخ  ،15عدد ر.جتربية املساجني، 
 ، املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة 2005فرباير سنة  06املوافق  1425ذي احلجة عام  27املؤرخ يف  04-05القانون رقم  - )2(

  .وما بعدها 10، ص 2005فرباير  13، الصادر بتاريخ 12ر عدد.الجتماعي للمحبوسني، جاإلدماج ا        
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  أسباب اختيار املوضوع 
  :يرجع اختيارنا هلذا املوضوع أساسا لألسباب التالية

بأمهية مرحلة التنفيذ العقايب ودورها يف مكافحة الظاهرة اإلجرامية واعتبارها املرحلة اقتناعنا  -
 .املناسبة لتقومي احملكوم عليهم وإصالحهم من خالل أساليب املعاملة العقابية احلديثة

ن االهتمام به جديا إال يف بدايات النصف الثاين وحداثة هذا املوضوع ، حيث مل يبدأ الباحث -
 .العشرين عموما، وحداثة مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات يف القانون اجلزائري خصوصا من القرن

 إال هيتعاين منه املكتبة القانونية الوطنية يف جمال هذا البحث، فهذه الدراسة ما الذي النقص  -
 .هلذه املكتبة إثراء

   اإلشكالية
ة ملحة متليها عدة اعتبارات ضرور وبةأصبح اإلشراف القضائي على مرحلة تنفيذ العق لقد       
  .قانونية

خمتلف أساليب  ما هيو ؟أهم ما مييز مبدأ اإلشراف القضائي على التنفيذ العقايبفما هو 
 جلعلوأوجه القصور اليت ميكن للمشرع اجلزائري جتنبها  لة العقابية يف القانون اجلزائرياملعام

  ؟هذه العملية أكثر جناعة
  منهجية البحث 

يف  الوصفي اعتمدنا على املنهج حيث،  طبيعة الدراسة املزج بني بعض املناهج العلمية اقتضت       
التحليلي، من خالل حتليل أحكام قانون تنظيم السجون  بيان مراحل التنفيذ العقايب، واستعملنا املنهج

يذ ، للوقوف على مدى خضوع اإلشراف القضائي على التنف وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني
سجون ، للمقارنة بني أحكام قانون تنظيم ال ، كما استخدمنا املنهج املقارن العقايب لتلك األحكام

وأحكام ،  أحكام قانون تنظيم السجون وإعادة تربية املساجني من جهةوإعادة اإلدماج االجتماعي و
ف االجتاهات املقارنة بني خمتل ، و التشريع اجلزائري وأحكام التشريع الفرنسي من جهة أخرى
  .الفقهية والقضائية خبصوص املسائل اليت يطرحها موضوع البحث

  :تكون من فصلنيياعتمدنا على تقسيم ثنائي للخطة  ،ومن أجل اإلجابة على إشكالية البحث        
  .العقايب، خصص لبيان أصول اإلشراف القضائي على التنفيذ الفصل األول 
   .اجلزائرياإلشراف القضائي على التنفيذ العقايب يف القانون فقد خصصناه لبيان  ،الثاينالفصل  

     



 
 

 

          

 

  الفصل األول
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  الفصل األول

  أصول اإلشراف القضائي على التنفيذ العقايب 
  
  

جيب علينا الرجوع إىل اجلذور التارخيية هلذه  اجلنائي،للوقوف على التنفيذ العقايب يف الفكر         
   .حتكم هذه العملية احلالية اليتد القواع إىلانتهت  مراحل تطورها اليتو تتبع ) نفيذ العقايبالت(الفكرة 

ذي حلق مضمون التنفيذ العقايب بدت احلاجة واضحة إىل التدخل نتيجة هلذا التطور الو        
بل  احلديثة،بية التنفيذ العقايب باعتباره ميثل مرحلة من مراحل السياسة العقا اإلشراف علىالقضائي يف 

                       .العقايبو أهم هذه املراحل اليت تبدأ بالتشريع مث التحقيق و احملاكمة و أخريا التنفيذ 
أوهلما مراحل تطور نتناول يف  مبحثني، إىلدراستنا يف هذا الفصل  على هذا األساس سنقسمو         

   .العقايبيب اإلشراف القضائي على التنفيذ ويف ثانيهما نتناول أسس و أسال العقايب،التنفيذ 
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   األولاملبحث 
  مراحل تطور التنفيذ العقايب 

  
عرف اتمع البشري العقاب كرد فعل ملا  أنمنذ  واحدا مضمون التنفيذ العقايب مل يكن إن        

  .العقاب توقيع اية خمتلفة منحتقيق غ أريدالتطور كلما  يلحقهكان  بل أفراده،يهدد كيانه و مصاحل 
               .بل التساؤل عن كيفية هذا التحقيقق املنشودةاألهداف  حتديددائما  ما يستوجب و هذا

  كم عملية التنفيذ العقايب تتماشىترتب عن هذا التطور أن أصبحت القواعد العامة اليت حتو         
                                        .التشريعاتاتري و احملكوم عليهم اليت كفلتها الدس وحريات وحقوق

 يف العامةمث نتناول القواعد  ول،األطلب املعرض للتطور التارخيي ملضمون التنفيذ يف تلذلك سن         
  .الثايناملطلب  يفالتنفيذ العقايب 
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  التطور التارخيي ملضمون التنفيذ العقايب :املطلب األول
مث نتعرض  ول،األفرع السنتناول يف هذا املطلب اجلذور القدمية لفكرة التنفيذ العقايب يف          

 .الفرع الثاين يفاحلديثة للتنفيذ العقايب يف ظل العصور 

  اجلذور القدمية لفكرة التنفيذ العقايب :الفرع األول
من خالهلا إىل فكرة التنفيذ  سنتطرق يف هذا الفرع إىل البدايات األوىل لنشوء فكرة العقوبة و      
و ثانيا سنتناول التنفيذ العقايب يف  القدمية،حيث سنتناول أوال التنفيذ العقايب يف اتمعات  العقايب،

   .املسيحيةظل نشأة الدولة و انتشار الديانة 

  العقايب يف اتمعات القدمية التنفيذ: أوال
  . ة لصيقة باإلنسانالعقوب األمر الذي ميكن معه القول بأن عقوبة باجلرمية ذاا،لقد ارتبطت ال         

وجود  نأحيث  ،و ال ميكن الفصل بينهما لطةقايب يرتبط يف حقيقته مبشكلة السالعو ملا كان التنفيذ 
 يف املراحل األوىل لإلنسانية ارتبط التنفيذ العقايب لكلذسلطة ذات سيادة أمر الزم لتنفيذ العقاب، 

   .)2(يينكفري أو االنتقام الدارتبط يف مراحل الحقة بفكرة الت ، مث) 1(و االنتقام من اجلاينأر أبفكرة الث
   االنتقاممرحلة  -1
يف هذه املرحلة ارتبط العقاب أساسا بفكرة الثأر أو االنتقام من جانب اين عليه، أو من         

العائلة  جمتمع  من كيفا  ددا و ارتقترت هذه  اجلماعة عو قد تطو. إليها ينتمياليت جانب اجلماعة 
  . )3(إىل جمتمع العشرية إىل جمتمع القبيلة إىل جمتمع املدينة

 .نوعني من االنتقام سادا يف هذه املرحلةوهناك         

                                                                                          االنتقام الفردي - أ
يف العصور البدائية األوىل كان اإلنسان يعيش يف شبه عزلة عن بقية أقرانه من بين البشر،          

قيود  أر بنفسه من اجلاين دونثالبقاء لديه و يدفعه إىل ال بك غريزة حروكان أي اعتداء يقع عليه حي
فعل غريزي ينتقم به اين  اية ردبدالو هلذا كان تنفيذ العقوبة يف . حتدد له نوع العقاب و مقداره

                                                             
  .31ص ،1998فرج صاحل اهلريش، النظم العقابية،الطبعة الثانية، منشورات قان يونس، بنغازي،   - )1(
  .41، ص2001إلسكندرية، سليمان عبد املنعم سليمان، أصول علم اجلزاء اجلنائي، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، ا - )2(
 ،  1996سليمان عبد املنعم سليمان، أصول علم اإلجرام و اجلزاء، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بريوت،  -) 3(

  .409ص        
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                                                                                               .)1(اجلاين منعليه 
االنتقام : صورتني  اتخذ تنفيذ العقوبة  ن جمتمع العائلة،و تكو  اإلنسان من عزلته  خرج  حني  و    

اين  أفراد عائلة على أحد أفراد عائلة أخرى، يهب  تداء من أحدفحني يقع االع. أديبتالفردي و ال
أحيانا صورة  خذ تذلك أفراد عائلته لالنتقام من اجلاين، و كان هذا االنتقام ي يف   يعاونه و قد   عليه

ا إذا وقع االعتداء من مأ. حلقت باين عليه أو عائلته اليت حرب صغرية تفوق أضرارها بكثري األضرار
    على اجلاين،  ةأديبيالت  سلطتهالعائلة ميارس  بر  إنف من أفرادها،  على فرد آخر   األسرة حد أفراد أ

     ، ) 2(رد من العائلةالقتل أو الط و قد تصل إىل حد  ،أفراد العائلة  ا  له ة يسلم  واسع سلطة   و هي
خلوع ، و يصبح امل و بذلك تقطع صلتها بهمن اجلاين فتخلعه عنها   العائلة أ أن تترب   حيدث و كان 
ظام معروفا لدى العرب و كان هذا الن  .وحدهعليه تقام ، فينحصر االن أ منهعن عائلته اليت تترب  غريبا

ية و اهلندية و لدى عوب اإليرانأيضا لدى اإلغريق و الش، و قد عرف )اخللع(يف العصر اجلاهلي باسم 
                                                                                    .)3(ةالقبائل السكسوني

لكي   ئلتهتسليم اجلاين إىل اين عليه أو عايف لة عض صور التنفيذ العقايب املتمثكما عرفت ب       
أو اجلرمية  الضرر   انات أو األشياء اليت سببتاحليو سليمالت يشمل و قد،  تقتص منه كما تريد

      يف أماكن  يسمح العرب باالنتقام   ، و مل على اإلنسان مقتصرة  ة مل تكن املسؤوليباعتبار أن 
  .)4(ماءال و طلب الدوا  خالهلا االقتتنة كاألشهر احلرم اليت حرممواسم  معيو 
                                                                   اجلماعياالنتقام  -ب

ت يف ظل نظام العشرية صورة العقاب من االنتقام الفردي إىل االنتقام اجلماعي، فقد تغري           
ا كان االنتقام الفردي و مل. انضمت جمموعة من العائالت مكونة العشرية بدافع املصلحة املشتركة

 عائليتو االعتداء بني  العداء   من نشوب  ب عليه، و ما يترت يف جمتمع العائلة كان سائدا الذي
الصورة من ل اعتداء على هذه املصلحة املشتركة، فقد قضت العشرية على هذه اجلاين و اين عليه ميث
و اين عليه ينتميان إىل  العشرية  اجلاين  ، هذا إذا كان )5(ت حملها القصاصصور االنتقام، و أحل

أخرى، فإن أفراد عشرية  فرد من ا إذا كان االعتداء قد وقع من أحد أفراد العشرية على أم. نفسها
ريتني، و بذلك يتحقق االنتقام حلرب بني العشلالنتقام من اجلاين فتنشب اعشرية اين عليه يهبون 

                                                             
      .9ص ،1999اإلسكندرية، ، دار املطبوعات اجلامعيةفتوح عبد اهللا الشاذيل، علم اإلجرام و العقاب،  وعلي عبد القادر القهوجي    -   )1(
  .222،  ص1975الطبعة اخلامسة، دار النهضة العربية، بريوت،  فوزية عبد الستار، مبادئ علم اإلجرام و علم العقاب،  - ) 2(
  .88، ص2008شر و التوزيع، عمان، األردن، ثقافة للنأكرم نشأت إبراهيم، السياسة اجلنائية، دراسة مقارنة، دار ال  - ) 3(
  .14، ص2006صدي للجرمية، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بريوت، ي حممد جعفر، فلسفة العقاب و التعل  - ) 4(
  .هو إحلاق أذى باجلاين مياثل األذى الذي أحلقه باين عليه، عينا بعني و سنا بسن: القصاص  -  )5(
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الغالب نظام القصاص يف هذه   جيدي يف الو خذ يف هذه احلالة صورة االنتقام اجلماعي،ذي يتال
                                                                                       .)1(ورةلصا

 غالبية الشعوب الشرقية القدمية ، كشريعة يف تشريعات -القصاص –و قد ظهر هذا املبدأ          
وقانون  القانون املوسوي، وعشر قبل امليالد بعيف القرن السا" محو رايب"قانون   و أشهرها "بابل"
                                                                                                                               .)2(يف القانون الفرعوين القدمي بل امليالد، و كذلكق 1200اهلندي يف عام  "مانو"
لقوله   نفيذ العقايب، استنادا للقرآن الكرمييف الت اإلسالمية مكانته  و للقصاص يف الشريعة         

وح النفْس بِالنفْسِ و الْعين بالْعينِ و الْأَنف بِالْأََنف و الْأُذُنَ بِالْأُذُن و السن بِالسن و الْجر...{    تعاىل
اصصثَى... {:، و أيضا قوله تعاىل)3( }...قثَى بِالْأُنو الْأُن دببِالْع دبو الْع بِاْحلُر ر4( }...الْح(    .  

                                                    )ييناالنتقام الد(مرحلة التكفري - 2
 يتوىل و الذيذي حدث بني العائالت، فكان شيخ القبيلة هنشأت القبيلة نتيجة التقارب ال         

ة و تدعيم لقبليو يف سبيل حتقيق الوحدة ا. يرتكبها أحد أفرادهااليت توقيع العقاب على اجلرائم 
 نفوس األفراد، فساد االعتقاد بأنة يف ينية و ترسيخ العقيدة الدلطانه، عمد شيخ القبيلة إىل تقويس

ة هي محاية آهلة القبيلة و حتقيق مرضاا، ساسيوظيفته األ من الدين  و أنشيخ القبيلة يستمد سلطانه 
  األرواح الشريرة ص فاجلرمية يفسرها تقمىل العقوبة، ظرة إىل اجلرمية و إو صحب ذلك تغريا يف الن

  و العقوبة هي الوسيلة إىل دئة اآلهلة . ياطني جلسد ارم و دفعه إىل اقترافها إلغضاب اآلهلةو الش
األفراد قبول  علىو .)5( لطرد األرواح الشريرة منه استرضائها عن طريق إنزال العقاب بارم و

اختل التوازن  املرحلة هذهه يف د أنبلغت قسوته، و لذلك جن مهما القبيلة شيخيقرره العقاب الذي 
                          .)6(اإلفراطبالقسوة و هذه األخرية اجلرمية و العقوبة ومتيزت بني

عشرية   بني  ة صلحإىل عقد اتفاقي  القبيلة جلأت   لعشائر،يت تقع بني االو لتفادي احلروب          
اين عليه مبلغا  فيها على أن تدفع عشرية اجلاين إىل عشرية  فكان ينص ين عليه، ا  و عشرية اجلاين

                                                             
  .223، صاملرجع السابق فوزية عبد الستار،  -  )1(
  .11،ص2008عمر خوري، السياسة العقابية يف اجلزائر،رسالة دكتوراه، كلية احلقوق بن عكنون،جامعة اجلزائر، -) 2(
  .45: سورة املائدة، اآلية -) 3(
  .178 :سورة البقرة، اآلية -) 4(
  .10فتوح عبد اهللا الشاذيل، املرجع السابق، ص علي عبد القادر القهوجي و   -) 5(
، 1998 - 1997لفتاح الصيفي و حممد زكي أبو عامر، علم اإلجرام و العقاب، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، عبد ا  -  )6(

  .320ص          
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و قد . )1(ةالديعليه أو لفقد عضو من أعضائه، و هذا ما يعرف  بنظام   حلياة اين مثنا  من املال يعد
نشوب احلرب،   إىل جعلها إلزامية حىت تتجنب  دت القبيلة عم  اختيارية أو اتفاقية مث  الدية  بدأت

ت هلا كل خصائص ولة قد أصبحكوا أصبحت حقا للدرا اإللزامية وة يف صومن الواضح أن الديو
                                                              .)2(ة فيما بعدعقوبة الغرامة اليت عرفتها التشريعات اجلنائي

و يكفي عذيب، نكيل و التيف هذه املرحلة كان طابعه الت  يبالتنفيذ العقا أن  اخلالصة إذنو            
و بعد ذلك  كانت تنفذ يف البداية بالرجم الذي تتواله اجلماعة،  اليت اإلعدام، مثاال على ذلك عقوبة 

و الغلي يف  ، و حتطيم عظامه ممتزيق اجلس: ة منهاتنوعت طرق تنفيذها و أخذت صورا و حشي
خصائصه أيضا   من، و)4(ساالعقايب يف هذه املرحلة كان مقد نفيذا أن التكم . )3(االزيت و الدفن حي

 هأن   أهله و ذويه، عالوة على ذلكليشمل فضال عن اجلاينميتد  حيث ، - غري شخصي –ه مجاعي أن
 يوقع و إمنا  فيه أن يكون إنسانا،  يشترط  بل ال  خمتارا، مميزا  فال يشترط يف اجلاين أنه يكون   آيل،
                                                                            .)5(حىت جثث املوتىبات واجلماد والنواألطفال والطيور واحليوانات و على ااننيفيذ التن

    التنفيذ العقايب يف ظل نشأة الدولة و انتشار الديانة املسيحية: ثانيا
سيحية امل الديانة أن ، كمامضمون التنفيذ العقايب إىل النظرة تتغري احلديثةالدولة  أةنشب          

  .إليها تدعو واملغفرة اليت كانت طرق تنفيذها من خالل مبادئ الرمحةعملت على ختفيف العقوبات و

                                         ولةظل نشأة الدنفيذ العقايب يف الت -1

األثر احلاسم يف تغيري مضمون اجلزاء الذي ارتبط مبظاهر سيادا  احلديثةة كان لقيام الدول          
خلال  اجلرمية بوصفهايف اتمع، ال تفرط فيه و متنعه عن األفراد، و هو سالح قوي يف يدها ملواجهة 

ن ع كفريالتنفيذ العقايب الت ت غايةفمع الدولة أصبح .ظام العامد النا، يصيب اجلماعة و يهداجتماعي
و هكذا فقد  . اآلخرين من االعتداء على النظام العام يرجى منه منع  ، و ديد اإلمث لدى اجلاين

حتول مسار رد الفعل على اجلرمية من ثأر غايته االنتقام إىل جزاء نفعي يقابل جرمية و يهدف إىل 
                                                  . )6(التكفري عن اإلمث،  و صيانة اتمع من اجلرائم مستقبال

                                                             
  .86، ص2000 هللا الشاذيل، أساسيات علم اإلجرام و العقاب، منشأة املعارف، اإلسكندرية،افتوح عبد  - ) 1(
  .224ص ، فوزية عبد الستار، املرجع السابق - ) 2(
  .87هللا الشاذيل، املرجع السابق، صافتوح عبد  -    )3(
  .03، ص1978عبد العظيم مرسي وزير، دور القاضي يف تنفيذ اجلزاءات اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  - ) 4(
 ،1996دار الفكر العريب، القاهرة،  ي،النرباوي، سقوط احلق يف العقاب بني الفقه اإلسالمي و التشريع الوضع نبيل عبد الصبور - ) 5(

   .34ص         
  .20، ص1990عبد اهللا سليمان، النظرية العامة للتدابري االحترازية، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  - ) 6(
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مة مهامها احلفاظ لسلطة عليا واحدة يف مقد خيضع ولة، أصبح اجلميعنشوء الد هكذا يف ظلو          
ولة ه محاية سيادة الدات و أمن و سالمة األفراد داخل اجلماعة، و يف الوقت نفسعلى حقوق و حري

                                                                                 .و استقالهلا من العدوان اخلارجي
ا عرفتها كمالدية ولة على أنظمة القصاص و يف هذه املرحلة أبقت الدبأنه و ميكن القول         

امة على العهود السابقة، و لكنها بدأت بتطويرها على النحو الذي خيدم أهدافها يف السيطرة الت
         اخلاص ، حبق العقاب العام الذي حل حمل العقاب سلطة احلاكمةقلت الاست حيث ،)1(اتمع

 حيكم اليتة لدينفيذ العقايب، كما أا احتجزت لنفسها قدرا من اوحدها املختصة بالتهي  أصبحت و
نشأت بعد ذلك فكرة الغرامة  إجراءات حتصيلها من اجلاين، مث يفمقابل ملا شاركت به سلطاا كا 

     اليت تقع من اجلاين،  ة قد حيكم ا وحدها عن اجلرميةثت أن تطورت إىل عقوبة مستقلا لبماليت 
        .)2(مدين لهالذي  يقتضيه باعتباره جمرد حق  املضرور من اجلرمية متمثال يف التعويض و يبقى حق

العقوبات كانت  ، كما أن ردعال أساسهمن املالحظ على هذه املرحلة أن التنفيذ العقايب كان و      
فضال عن ذلك و.من التعذيب والتشويه كثرية اضروب كانت تتضمن، وعلى درجة كبرية من الشدة 

مركز املذنب يف اهليئة  ختتلف باختالفة كانت العقوببل أمام القانون،مل يكن مجيع الناس متساوين 
  .)3(القضاة لتحكم ا مل تكن حمددة بل كانت متروكةأ إضافة إىلاالجتماعية، 

                                         التنفيذ العقايب يف ظل انتشار املسيحية -2
قواعد   ىواضحة عل تركت بصماا   ة،األوربي  الدول  معظم يف  املسيحية  الدعوة بانتشار         

 مبادئ شيعتأن  علىالكنيسة  حرصتقد و . ةبالنواحي الدينييتعلق  فيماخاصة التجرمي و العقاب و 
له  كانالذي األمر   أمامه، التوبةباب  فتح و عثرته من إقالة ارماملغفرة و األخوة و حماولة  والرمحة 

  . )4(إلغاء عقوبة اإلعدامحد  خفيف من قسوة العقاب إىليف الت الواضحأثره 

                                                             
  .25، ص2002، يةعبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري، القسم العام، اجلزء األول، ديوان املطبوعات اجلامع - ) 1(
  . 19ص نشر،سنة دون  ،دكتوراه، جامعة عني مشس، القاهرةرفيق أسعد سيدهم، دور القاضي اجلنائي يف تنفيذ العقوبة، رسالة  - ) 2(
  .10، ص2005جندي عبد املالك بك، املوسوعة اجلنائية، اجلزء اخلامس، الطبعة األوىل، مكتبة العلم للجميع، بريوت،  - )3(
لصعب الكالم عن عقوبة اإلعدام يف الدول اليت ألغتها دون اإلشارة إىل الدراسات اإلحصائية اليت متت قبل و بعد اإللغاء، حيث تبني من ا - )4(

يتم   مل أن جرائم القتل مل تتأثر باإللغاء و ظلت معدالا يف هذه الدول ثابتة على مر السنني و األعوام كما أن األثر الرادع لعقوبة اإلعدام       
املؤمتر الدويل عن عقوبة "تقرير علمي: حممد إبراهيم زيد: ملزيد من التفصيل أنظر. التدليل عليه يف الدول اليت تطالب باإلبقاء عليها       
سعودية، ، الة العربية للدراسات األمنية، الد الثالث، العدد اخلامس، الرياض، ال"،  بايطاليا1987ماي 22-17اإلعدام ما بني       
  www.nauss.edu .sa.وما بعدها 157،  ص1987ديسمرب       

http://www.nauss.edu
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ه ليتطهر من أدران ا نوع من تكفري اجلاين عن جرميتنظرت الكنيسة إىل العقوبة على أو قد          
  ، دلوال خمتلفا عن مدلوهلا القدميم  يف املسيحية  ، و لكن فكرة التكفري عن اخلطيئة أخذت)1(خطيئته

وبة تعين ، و التفالعدالة تعين فرض عقوبة متناسبة مع اخلطيئة ،العدالة و التوبة: و صارت حتمل معنيني
، وإعادة الشعور طهريها من آثامها وحمو خطاياهالت عودة اجلاين من خالل العقوبة إىل أعماق نفسه، 

  وة العقوبات،من قس  خفيفيف الت  مسامهة كبرية  ةسامهت املسيحي و لقد .  الم إليهاو الس  باحملبة
              .  )2(و تنفيذها العقوبة و توقيعها تسامح يف سنمحة و الإشاعة روح الر ويف

لذي كان بقات و االطس، قضت على نظام به من مساواة بني النامبا نادت  املسيحية كما أن         
هت دعوة الفقه و اجت  جلميع سواسية أمام القانون،عب، فأصبح االش  بني أفراد  التفرقة  يترتب عليه

ليت ة ارا بروح التسامح و احملبو التأهيل، تأث دع هو اإلصالحاجلنائي إىل أن للعقوبة هدفا ثانيا غري الر
                                                                                .ةا الشريعة املسيحيدعت إليه

 ، بل مارس املدنيةو أصبحت جتمع يف يدها السلطتني الدينيةلكنيسة، حيث نفوذ ا عتساباو          

خالق جرمية ل إساءة لألك اعتربتو  ،ةاخلاص  حماكمهم هلم  كما أصبح نائياجل القضاءالدين رجال 
اجلرائم  على  قاصرا  للكنيسة   يعد االختصاص العقايبملو اخلطيئة، فعل  العقوبة هي رد  وأصبحت

        .)3(مثل الزنا االجتماعي لكنه اتسع ليشمل اجلرائم املخلة بالنظاموالدينية من جتديف وسحر، 
و تورث أثر اخلطيئة   تصلح منة و علنية حىتأن تكون عام سبة للتوبةو تطلب الكنسيون بالن         

من   و قد بلغ مبلغا يكون التنفيذ العقايب قاسيا و فيه عربة و عظة  حتتم أن   و الرهبة، بالتايل اخلوف
  .)4(القسوة يف اجلرائم  ضد الدين و اآلدابو   الشدة

يت ميكن يلة املناسبة الو اجلرائم و الوسر االحنراف قد قامت الكنيسة أيضا بتحديد صو و        
ة تبعا حلالة كل ت أيضا بتنويع العقاب من حيث الشدالوصول ا إىل إصالح اجلاين، كما قام

أصبحت واحدة من أعظم مقتضيات القانون  اليتتفريد العقوبة  و وصلت باملمارسة إىل حدمذنب، 
ة بالذكر أن الكنيسة الكاثوليكي ريف عصرنا هذا، و جدي قيقها إالمل يكتمل حت اليت اجلنائي املعاصر، و

حيث أنشأت  ،ةالبة للحرية إميانا بفكرة التوبة الدينيسقامت جبهود أسهمت يف تطوير العقوبات ال
      ، و تقوميه و ذيبه و تعليمه املذنب  اهلدف األساسي منها إصالح ةيسجون الكنعددا من الس

                                                             
  . 116ص،2008 التوزيع،عمان،دار الثقافة للنشر واإلسالمي،ام والعقاب يف الفقهني الوضعي وأصول علمي اإلجرحممد أمحد املشهداين، -)1(
  .395، ص1983ت، جامعة الكوي، ود السراج، علم اإلجرام و علم العقاب، الطبعة الثانيةبع - )2(
  .20رفيق أسعد سيدهم، املرجع السابق ، ص -) 3(
  .310، ص1993، يسر أنور و آمال عثمان، أصول علمي اإلجرام و العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة -) 4(
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الذين سادا يف السجون غري  و التحكم  القسوةظاهريت ما منحد  إىل السجون فت هذه ايل خفبالتو 
  .)1(الكنسية

ويل مبدأ استرجاع املذنب إىل الطريق القومي بواسطة العزلة فلقد طرحت الكنيسة منذ زمن ط         
العقوبة باحلبس مدى  لت هذهو بدمل تكن تعترف بعقوبة اإلعدام  اسلطا أنحيث ، )2(وبةو الت

لتكون ة يف الكنائس و اإلحلاد، و قد بنت عددا من الزنزانات االنفراديلكفر سبة جلرائم ااحلياة بالن
 .  )3(كفريية أو خلوة تامة للتوبة و التينأماكن خمصصة للدراسة الد

يف من قسوة األنظمة خفرجاهلا بالت مة، و إمنا اهتيسالكنغري كما مل تغفل الكنيسة السجون         
بإيطاليا ، " فلورنسا"كنيسة يف سجون لى ذلك ما قامت به الو خري مثال ع. جونداخل تلك الس

 م مستشفى خاص1321أنشئ عام مث م الفصل بني اجلنسني،  1296ر يف عام حيث تقر
و مدنيني،        دين رجالاليت ضمت و"رجال اخلري"ست هيئة تأس 1514باملسجونني، و يف عام 

بعض  يضا بوضعت الكنيسة أكما اهتم. )4(وةف القسعلى حنو خيف" فلورنسا" ارة سجون ت إدو تول
من نفوذ  بتأثري ما لرجال الدينو للمسجونني اإلنسانيةاحلقوق  بعضتضمن  السجونلتنظيم القواعد 

 .)5(ة وقتئذنائيشريعات اجلالقواعد و كان هلا أثرها يف الت ذت هذهنف

مظاهر "مارتن لوثر"لقد استنكر، فجهد يف هذا اال بدورها ةو كان للكنيسة الربوتستانتيني         
  يت وضعت يفذلك يف الئحة الكنيسة ال  جتلى و نفيذ العقايبيت كانت حتيط بالتعب الالر
 .)6(األملانية  و  قد امتدت حركة اإلصالح هذه  إىل العديد من املدن . 1574عام "ماربورج"

  ،اخلطيئةالكسل من قبيل  رب البطالة والذي اعت"   كلفن"و أعقبه   من رواد هذه الكنيسة             
  .)7(إصالحهم تأهيل احملكوم عليهم ول االهتمام بتنظيم العمل يف السجونب و طالب

                                                             
  .21رفيق أسعد سيدهم، املرجع السابق، ص - ) 1(

(2) -  G Stefani, G- Levasseur, R. Jambu- Merlin, Criminologie et science pénitentiaire,   4ème 
édition, Dalloz, 1976, p 275-276.                                                                                         

                             لوم السياسية و اإلعالم،كلية الع رسالة ماجستري، اإلدارة العقابية و مبدأ إصالح املسجون يف اجلزائر، علي جلويل،  -)   3(
  .18ص  ،2002اجلزائر،  جامعة           

  .21رفيق أسعد سيدهم، دور القاضي اجلنائي يف تنفيذ العقوبة، م س، ص  - ) 4(
           ،ج املساجني، رسالة ماجستريو إدما بوفاتح، أنسنة  السجون اجلزائرية ما بني النظرية و التطبيق و أثرها على تأهيلبلقاسم   - ) 5(

  .30، ص2008-2007بوزريعة، جامعة اجلزائر،  االجتماعية و اإلنسانية، العلومكلية           
  .15عبد العظيم مرسي وزير، املرجع السابق، ص  - ) 6(
  .53و  52، ص1973 هضة العربية، القاهرة،جنيب حسين، علم العقاب، دار الن حممود  - ) 7(
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ان را ملموسا، فإذا كك ميكن القول بأن مضمون التنفيذ العقايب قد تطور تطوو على ذل        
إليالم به ردعا ن اهلرب و إنزال اجني مقصد منع السل يف سلب احلرية، فإنه مل يكن بنفيذ يتحصالت

يف  حديدتبع ذلك من إضفاء شيء من عدم التا من أجل يئة سبيل التوبة، و ما استله و لغريه، و إمن
نظيم القانوين ملركز كما ظهرت أيضا فكرة الت. غايتها و اإلصالح مدة العقوبة اليت أصبحت التوبة

  .)1(نفيذلتاالهتمام برعايته خالل مدة ا احملكوم عليه و
من، بعصور  الغريب خالل قرون طويلة من الزمل مينع مرور العامل املسيحيةو لكن انتشار         
 نكيل و اإلذالل، حيمل أبشع ألوان القسوة و الوحشية و التة مظلمة، كان فيها التنفيذ العقايب جزائي

الغلي و ار، ة احلرق، والكي بالنقبل الثورة الفرنسية، عقوب اليت عرفتها أورباو نذكر من العقوبات 
مزيق، و الوضع على اخلازوق، و حتطيم عظام اجلسم فوق العجلة، يت، والغرق، و التقطيع، و التبالز
ثقب اللسان، و اه ،فو اللسان و الش و قطع اليد، وقطع اآلذان احملكوم عليه بعد موته، مثيل جبثةو الت

  . )2(و القماط، و الكمامة، و املغطس، و اجللد  م،اخلصاء، و التشويه، و الوس و فقء العني، و

  نفيذ العقايب يف العصور احلديثةالت :الثاين الفرع
من  ابتداًء عقايب مل يربز بصورة حمسوسة، إالنفيذ التطور الت ر صراحة بأنميكننا أن نقر         
يت و ال سيحية األوربية ،إطار احلضارة املاحلريات يف امن عشر مع ثورة صف الثاين من القرن الثالن

  .             رين و رجال القانون و أدت يف النهاية إىل بلورة الغاية من تنفيذ العقابساهم فيها العديد من املفك
ور الوسطى، ظهرت جمموعة من ه أمام استمرار العقوبات القاسية اليت سادت العصنأحيث          

لعقوبات، ال بل إىل مهامجتها ألا تتعارض مع قسوة هذه ا من املغاالة من املفكرين نادت إىل احلد
  .يت ال ختتلف عن حقوق غري ارماإلنسان ارم و حقوقه األساسية ال ةآدمي

أثرها  ح العقايبيف جمال اإلصال )3(رينذهلا العديد من الفالسفة و املفكيت بو كان  للجهود ال        
 يرجع إليها الفضل يف تطوير يت، كالثورة الفرنسية الا اسية يف أوربام ثورات سيلقي املباشر يف التمهيد

 الذي كرس ، و)4( 1789 عام يف" نسان و املواطنحقوق اإل"حيث صدر إعالن ،ظام العقايبالن

                                                             
  . 15ص عبد العظيم مرسي وزير، املرجع السابق،  - )  1(
   .  396راج، املرجع السابق، صعبود الس  - ) 2(
،  )1755-1686"(مونتيسكيو"، )1755-1632"(لوك"، )1679-1588"(هوبز"، )1645-1583" (كريتوس: "أمثال  - ) 3(

  ).1794-1738"(بيكاريا"، )1755-1689"(فولتري"، )1778-1712"(رسو"          
القانون هو التعبري عن إرادة اتمع، و الناس متساوون أمام القانون سواء فيما يتعلق محايتهم أو "منه أن  6و جاء يف املادة   -   )4(

  /http://or.wikepedia.org/wiki ".بعقام         

http://or.wikepedia.org/wiki/
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 العقوباتالسالبة للحرية حمل العقوبات   إحالل ة و املساواة أمام القانون، ومبدأ الشرعية اجلنائي
         ، حيث تعددت املدارس و العقاب جرمييود على سلطة القضاء يف جمال التوضع ق و ، ةنيالبد

  .و االجتاهات الفكرية يف هذا اال

     التقليديةاملدرسة  لنفيذ العقايب يف ظالت: أوال
 التقليديةاملدرسة  بني منيزبل انقسم إىل اجتاهني، وهنا  حداكن االجتاه العقايب التقليدي مومل ي         
 املدرسة التقليدية بني و فكرة الردع العام،  هو حتقيق  اهلدف األساسي من العقوبة  بأن  ترى  اليت

.يف حتقيق فكرة العدالة إىل جانب حتقيق الردع العامأضافت هدفا آخر للعقوبة، متثل  اليت اجلديدة  
  ةاملدرسة التقليدي -1

 ابالش  اإليطايل  تزعمها الفقيه اليت ةجلنائية بفضل الثورة االتقليدي املدرسة أتنش لقد         
               مؤلفه الشهري  حيث ضمنها  ، مية القد  العقابية  على النظم " سيزاري بونزانادي بيكاريا"
واسع يف دول الكتلة  صدىى إىل إحداث ا أد، مم)1( 1764لعام " العقوبات  اجلرائم و  يف"

العامل ، و"جريمي بنتام "كل من العامل االجنليزي ت أخرى على يدقد توالت حماوالو)2( .األوربية
استبداد  و   بتعسف  االستنكار جمال يف  "فيال ميجري"  و العامل اإليطايل ،"أنسلم فويرباخ" األملاين
  .)3( آنذاك القضاء

 اقترافه  ريكر  ال غريه، حىتاجلاين و ردع  و قد كان اهلدف من العقوبة يف هذه املرحلة زجر       
جرمي  على مبدأ الشرعية يف الت" بيكاريا" دبناًء على ذلك فقد أكو .للجرائم، وحىت ال يقلده فيها غريه

جيب إلغاء   ايلبالتالقانون، و  ينص عليها  ة ملشخص لعقوب  ضع أيأن خيحيث ال ميكن  ،لعقابا و
   .)4(، وقضائية تطبيق العقوبة لعقوبةمببدأ قانونية اجلرمية و ايعرف  ماوهو تطبيق العقوبة، القياس ف

إقدام  جر، و احليلولة دوناليت تتمثل يف الردع و الزوظيفة العقوبة، و " بيكاريا"كما أبرز        
  إفراط يف العقوبة  ، دون د األمن و االستقراراجلاين على اجلرمية، و رد فعل اتمع ضد كل ما يهد

  .)5( و دون النظر خلطورة اجلاين

                                                             
 Cesare Beccaria, des délits et des peines, traduit de l’italien par Collin de Plancy,   -   )1              (

                                      www.livrespourtous.com. Editions du Boucher, 2001, Paris.   
  .و ما بعدها  149ص  ،2005 األردن، عمان، دار الثقافة، ،دراسة يف علمي اإلجرام و العقاب ،نبيه صاحل  - ) 2(
  .136، ص 1974دار النهضة العربية، القاهرة،  القانون اجلنائي و أصول النظرية العامة، الطبعة الثانية،أمحد راشد،   - ) 3(
  .330، ص مد زكي أبو عامر، املرجع السابقعبد الفتاح الصيفي و حم  -  )4(
  .43، ص  1983،السعودية ، نبيل السمالوطي ،علم اجتماع العقاب ، اجلزء الثاين ، الطبعة األوىل ، دار الشروق ،جدة  - ) 5(

http://www.livrespourtous.com
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 لغاءهاذ إبحالتعذيب أثناء تنفيذ عقوبة اإلعدام، بل كل ألوان  على جتنب" بيكاريا"و أكد           
  .)1( اسيةييف اجلرائم السال إ

ه مل يتم جون، بيد أنورة إحداث إصالحي اجتماعي يف السبضر" بيكاريا" و عليه فقد نادى        
م معه و من تزع"بيكاريا"وبة، كما رمسه من العقفعي إال يف احلدود الضيقة اليت تتفق مع اهلدف الن

هذه املدرسة التقليدية، و لذا كان التنفيذ العقايب على حنو جامد و بأسلوب سليب دون أدىن  اجتاه
  .)2(التعذيب أو تصنيف، مع االكتفاء بإلغاء أساليب تفكري

  اجلديدة املدرسة التقليدية -2
د ما ة األوىل، و لكنها أرادت أن تسة للمدرسة التقليديكت هذه املدرسة باملبادئ الرئيسمتس     

خصي يف التجرمي و العقاب، و كذا يف قصر فرض شاا من نقص فيما يتعلق بإمهال اجلانب الش
  .)3( دع العام وحدهوبة على الرالعق

فإذا كانت فكرة العقد االجتماعي هي دعامة أساس العقوبة لدى أنصار املدرسة التقليدية،   
اميانويل " اعتمدوا أفكار الفلسفة املثالية األملانية للفيلسوف.)4(أنصار املدرسة التقليدية اجلديدةفإن 
حول العدالة املطلقة، فالعدالة املطلقة هي اليت ينبغي أن تقوم عليها العقوبة وليس املنفعة كما " كانط

  .أدعى أنصار املدرسة التقليدية
سابقتها والذي  عليه الذي قامت" التصور"حمل " قيقةاحل"حيث حاولت هذه املدرسة أن حتل   

كانت املسؤولية تقوم على حرية فإذا  .)5(اريكان يتحصل يف القول، بتساوي األفراد يف حرية االخت
االختيار، فإن العدالة تقتضي أن تتناسب العقوبة مع درجة احلرية املتوافرة، وأن تستبعد العقوبة حيث 

تسم به هذه املدرسة، هو أن وجهت شطرا من جهودها إىل فكرة التفريد، وما ت .تتخلف هذه احلرية
وذهبت إىل ضرورة منح القاضي بعض التقدير ملواءمة قدر العقوبة املقرر يف القانون مع قدر املسؤولية 

 أو املشددة مجيع الظروف يأخذ يف اعتباره أن  ب عليه جي لدى اجلاين يف الواقع،مما  املتوافر   اجلنائية
  .)6(واملاضي اجلنائي واملكنات العقلية للجاين

                                                             
  .331عبد الفتاح الصيفي و حممد زكي أبو عامر ، املرجع السابق ، ص   - ) 1(
        سنة دون ، السجون و مزاياها و عيوا من وجهة النظر اإلصالحية، املركز العريب للدراسات األمنية و التدريب،خضرعبد الفتاح   - ) 2(

 abia.comwww.kotobar.18، ص نشر         
  .136، ص  1991إسحاق إبراهيم منصور ، موجز يف علم العقاب ،الطبعة الثانية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،   - ) 3(
  ".شارل لوكا"، و"جارسون"، "جارو"، "أورتوالن"، "روس"، "جوفري"، "جيزو: "أنصار هذه املدرسة هم  - ) 4(
  .66، ص 1989 ، مصر ،  جرام والعقاب،الطبعة الثامنة ،  دار اجليل للطباعةرؤوف عبيد، أصول علمي اإل -)   5(
  .12عبد العظيم مرسي وزير، املرجع السابق، ص   -)  6(
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صي على العقوبة الطابع الشخ املدرسة هو إسباغ هذه  ديد الذي أتت بهإن الشيء اجل  
  . املدرسة التقليدية من قبل رحمل اعتباكن يوالذي مل 

يف  التفكريوجتدر اإلشارة إىل أن تأسيس أفكار هذه املدرسة على فكرة العدالة،قد ترتب عنه           
حيث حمدودة،بصورة  كيفية تنفيذ العقوبة،والظروف الشخصية للمحكوم عليه،ولكنمبدأ تناسب 

 -فقط -يتوافر  من وجوب التعويل عل مدى مااملدرسة نتيجة ملا طالب به أنصار هذه  ذلككان 
    .)1(قضائيةال  املرحلة  وذلك يف املؤسسة على حرية االختيار،لدى اجلاين من املسؤولية الشخصية 

  التنفيذ العقايب يف ظل املدرسة الوضعية: ثانيا
يف منتصف القرن التاسع عشر توسع استعمال املنهج العلمي يف تفسري الظواهر الطبيعية، ومت   

التوصل إىل مبدأ السببية، وكذا مبدأ احلتمية، وهذا األخري يعين أن معرفة األسباب تؤدي إىل إمكانية 
أدى إىل تطور العلوم، وهو األمر الذي أثار فضول املهتمني بالدراسات اإلنسانية،  اممالتنبؤ بالنتائج، 

 املالحظة  حيث حاولوا تطبيق هذا املبدأ على جمال دراستهم، ومنها ظاهرة اإلجرام، فاعتمدوا على
   اساتلدرااجلديد يف   املنهج  العلمي املنهج   عد  وبالتايل  إىل النتائج، للتوصل  والتجربة 
                     .)2(اجلرمية مكافحةيف السابقة السياسة  فشل نتيجة املنهجتدعم استعمال هذا  كما اإلجرامية،

على رفض مبدأ احلرية يف  - اليت ظهرت يف الظروف السابقة -وتقوم املدرسة الوضعية   
نتاج  هيخرية ن هاته األاالختيار، وجوهر هاته الفلسفة هو أن اإلنسان ليس حرا يف تصرفاته، بل أ

  .ظاهرة حتمية إذا حتققت األسباب املؤدية هلا ميةوأن اجلر. عوامل داخلية وخارجية
يرى أا " ملربوزو"ولكن هاته األسباب اختلفت من باحث إىل آخر، حيث أنه إذا كان   

عوامل طبيعية ا يرى أ "فريي"يرى أا عوامل اجتماعية، بينما " جارو فالو"عوامل تكوينية، فإن 
  .)3(وشخصية واجتماعية، وربط حتمية اجلرمية حبالة التشبع اإلجرامي

وتعترب هاته املدرسة الغرض األساسي للعقاب هو الدفاع عن اتمع وليس االنتقام من اجلاين   
الرتكاب  وحتقيق العدالة، وهذا ما يساير منطق هذه ملدرسة، والذي مفاده أن الشخص مدفوع دفعا

 االختيار، ومت استبدال ة عوامل عضوية ومادية واجتماعية جردته من حريةة بسبب اجتماع عداجلرمي

                                                             
  .19عبد الفتاح خضر، املرجع السابق ، ص   -)  1(
 جامعة اجلزائر،  بن عكنون، ،ماجستري، كلية احلقوق ئري، رسالةآمال مرابط، غاية اجلزاء اجلنائي يف النظامني العقابيني اإلسالمي واجلزا  -)   2(
  .13ص  ،2002         
 ،1997، بريوت، امعية للدراسات والنشر والتوزيععلي حممد جعفر، فلسفة العقوبات يف القانون والتشريع اإلسالمي، املؤسسة اجل  - ) 3(

  .وما بعدها  25ص           
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 هذه األخرية، أي حرية االختيار بفكرة املسؤولية القانونية، ومناطها اخلطورة اإلجرامية، واليت تواجه
  .)1(عن طريق التدابري الالزمة، واليت يصطلح على تسميتها بتدابري الدفاع االجتماعي

هذه التدابري املستعملة ملواجهة اخلطورة اإلجرامية قد تكون تدابري عالجية وقائية واملقصود          
االجتماعية  واهلدف منها هو مواجهة كل الظروف" أنريكو فريي"بدائل العقوبات على حد تعبري  ا

حاالت  وخاصة ملواجهة ستخدم عادة ما قبل وقوع الفعل اإلجراميتاليت تدفع إىل ارتكاب اجلرمية و
 وهي وقد تكون تدابري الدفاع أو األمن .)2(اجلرمية اإلجرامية واليت قد تكشف عن امليل حنو اخلطورة

 وضع اجلاين يف ظروف ال يستطيع معها دف أساسا إىل. اجلرمية  تدابري الحقة على ارتكاب
                                 .)3(اإلضرار باتمع

مفعول احلالة اخلطرة بعالجه أو  إيقافل التنفيذ العقايب يف ظل هذه املدرسة، يف إذن يتحص
إبعاده أو استئصاله دون أن ينطوي ذلك على إيالم يقصد من ورائه التكفري أو إقامة العدالة أو ردع 

دافه باقي األفراد، فالتنفيذ يتم بواقعة االستئصال أو جمرد اإلبعاد، وتتحقق معه، يف ذات الوقت أه
تنفيذها اجلزاء اجلنائي، وتنفيذ هذا النوع ال يثري مشكالت كبرية، أما التدابري العالجية فإن  وأهداف

  .)4(ميتد إىل حني انتهاء حالة اخلطورة
وأما عن دور القضاء يف التنفيذ، فيمكن القول أن مهمته أصبحت تتعلق بعلم اإلجرام بقدر 

اضي يفسر النص مبنطق الفقيه، ويزن املسؤولية ويطبق العقوبة فبعد أن كان الق. تعلقها بعلم القانون
بعقلية وضمري القاضي، أصبح جيري تشخيصا يتنبأ على أساسه بطبيعة ودرجة اخلطر الذي يشكله 

 ذلك يستتبعو  املناسبة بعد ذلك أن جيري اختيارا للمعاملة العقابية  لكي يستطيع )5(ارم على اتمع
يبدأ من التدابري   للمعاملة العقابية إجراء  تفريدديرية للقاضي حىت يتمكن من زيادة السلطة التق

ويكون من الطبيعي أن يترتب على هذا التوسع . البسيطة حىت يصل إىل سلب احلرية ملدة غري حمددة
  .لتدابري اجلنائيةا وتنفيذ تحقيق واحملاكمةاليف سلطة احملاكم تعديل يف تنظيم األجهزة القائمة على 

 ابري بشكل موسع وسن تشريعات خاصةالتشريعات اجلزائية احلديثة نظام التد تبنتولقد 
، وتصنيف التدابري غري احملددة املدة، وختصيص أجهزة باألحداث، وإعادة تطوير السجون وتنظيمها

سي للتنفيذ العقايب، ومنح القاضي سلطة تقديرية واسعة، مما كان له أبرز األثر على التشريع الفرن
                                                             

  .120، ص 1995جلنائي، دار اجلامعة اجلديدة، القاهرة، أمني مصطفى حممد، علم اجلزاء ا  -)   1(
  .325يسر أنور علي وآمال عثمان، املرجع السابق، ص   -   ) 2(
  .28عمر خوري ، املرجع السابق ، ص   -  ) 3(
  .27، ص السابق  عبد العظيم مرسي وزير، املرجع  -)   4(

(5)      -  G Stefani, G- Levasseur, R. Jambu- Merlin, op. cit, p 283- 285. 
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واألملاين واإليطايل والروسي والتشريعات العربية اليت تأثرت بأحكام هذه القوانني بصورة أو 
  .)1(بأخرى

واخلالصة أن أفكار املدرسة الوضعية قد انعكست على مضمون التنفيذ، وأفسحت مكانا 
لذي وجه أساسا متقدما للسلطة القضائية يف التنفيذ العقايب، غري أن هذه املدرسة مل تسلم من النقد ا

يقم الدليل على ثبوته، كذلك  مل  إىل إنكار مبدأ حرية االختيار، والقول مببدأ اجلربية وهذا األخري
  .شخص ارم دون اجلرميةبالتركيز على االهتمام 

  التوفيقية املدرسة التنفيذ العقايب يف ظل: ثالثا
لظهور فكر جديد حاول أن مهدت االنتقادات اليت وجهت لفكر املدرسة الوضعية الطريق   

يتجنب تلك االنتقادات وذلك باالعتماد على التوفيق بني أفكار املدرسة التقليدية يف مرحلتيها 
على مبدأ  باحملافظة، فحاولت هذه املدرسة أن توفق بني االجتاه التقليدي )2(وأفكار املدرسة الوضعية

فكرة التدابري ب باألخذر، وبني االجتاه الوضعي املسؤولية اجلنائية الشخصية املؤسسة على حرية االختيا
االحترازية، والتركيز على شخصية اجلاين، فجمعت بني العقوبة مبعناها التقليدي البحث، وبني 

  .)3(التدابري االحترازية اليت توقع على الشواذ، واملعتادين على اإلجرام واألحداث حبكم طبيعتهم
الالحقة على املدرسة الوضعية االهتمام يف نفس ومن أجل هذا الغرض، حاولت املدارس   

  .الوقت باجلرمية كواقعة مادية وشخصية ارم وخطورته اإلجرامية
  املدرسة الوضعية االنتقادية -1

درسة التقليدية واملدرسة بعد امل جاءت مسيت باملدرسة الوضعية االنتقادية أو الثالثة ألا  
تيستا جامبا"و" اميانويل كارنفايل"و" ابرنار دينو أليمين"على يد الفقهاء االيطاليني الوضعية 
  .)4("أمبولوميين
وتقترب أفكار هذه املدرسة من الفكر الوضعي لعدم إنكارها احلتمية اإلجرامية، ولكنها   

تؤكد اعتقادها يف فاعلية العقوبة كوسيلة للردع العام، وتسعى إىل أن تعيد إليها صفاا التقليدية 
" أليمنيا"وركز . كالسيكية اليت تعتمد على التأثري النفسي الذي تتركه على باقي األفرادووظيفتها ال

                                                             
  . 27علي حممد جعفر، فلسفة العقوبات يف القانون والتشريع اإلسالمي، املرجع السابق، ص   - )1(
  .130أمني مصطفى حممد، املرجع السابق، ص    -  )2(
  .23عبد الفتاح خضر، املرجع السابق، ص   -  )3(
  .30عمر خوري، املرجع السابق، ص   -  )4(
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اليت متيز العقوبة عن التدابري الوقائية اليت تتخذ قبل الشواذ، فضال عن  أاعلى هذه الوظيفة باعتبار 
  .)1(وظيفتها يف إعادة التوازن إىل الشعور اجلماعي الذي أخلت به اجلرمية

الفضل لفكر املدرسة الوضعية االنتقادية إىل حتقيق نتيجتني هامتني يف احلياة  ويرجع  
اجلمع بني العقوبات مبعناها التقليدي والتدابري االحترازية ملواجهة الظاهرة اإلجرامية، : ومها)2(القانونية
ا قد ممتمع استقرت عليه التشريعات احلديثة، واجلمع بني فكرة الردع العام والدفاع عن ا ما و هو

  .اقترفت يداه ملايتهدده من جرائم تقع يف املستقبل وفكرة الردع اخلاص بقمع ارم وزجره 
  االحتاد الدويل لقانون العقوبات -2

حاول اجتاه آخر التوفيق بني أفكار املدرسة التقليدية وأفكار املدرسة الوضعية مستهدفا   
 دم انشغاله بالبحث عن األسس الفلسفية كمشكلةتقريب البحث القانوين من الواقع العلمي، وع

الذي أكدته وقد نشأ هذا االجتاه يف حماولة منه ملواجهة ظاهرة ازدياد نسبة اإلجرام . احلرية واجلربية
  .)3(إحصائيات أجريت يف منتصف القرن الثامن عشر

         يما 15االحتاد الدويل لقانون العقوبات يف  ئهداف، أنشجل حتقيق هذه األومن أ  
  .)4( " فون ليست"واألملاين " أدلوف برانز"والبلجيكي " فان هامل"على يد اهلولندي  1880 عام 

  .1889وقد عقد هذا االحتاد عدة مؤمترات كان أوهلا عام           
 

  :اليت استقر عليها االحتاد الدويل لقانون العقوبات فيما يلي)5(وتتلخص املبادئ   
عند البحث عن األسباب  ج التجرييب الذي يعتمد على التجربة و املشاهدةاالعتماد على املنه  -

 .املختلفة للجرمية والوسائل الفعالة يف مكافحتها

ها عتباراإلجرامية  با رةواخلطب التام يف النقاش الدائر بني حرية االختيار واحلتمية و االعتداد احلياد  -
 . أساس للسياسة اجلنائية

 املزدوج االستخدام و املعتادين بالتفرقة بني املبتدئني و  زاء اجلنائي و ذلكضرورة تفريد تنفيذ اجل -
                                                             

  .30لعظيم مرسي وزير، املرجع السابق، ص عبد ا  -  )1(
  .83ص  حممد جنيب حسين، املرجع السابق،  -  )2(

(3)     -  Bernard Bouloc , Pénologie (Exécution des Sanctions adultes et 
         mineurs),  2 ème édition, Dalloz, Paris, 1998, p19. 
 

                                                                             .31ع السابق ، ص عبد العظيم مرسي وزير ، املرج  -   )4(
  .و ما بعدها 136أمني مصطفى حممد، املرجع السابق، ص  -    )5(

                                                                                .و ما بعدها 62ملرجع السابق ، ص فتوح عبد اهللا الشاذيل ، ا  -     
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للعقوبة والتدابري االحترازية على أال يكون للعقوبة هدف واحد، بل جيب أن تسعى إىل الردع 
 .والتكفري وإصالح الضرر املترتب على اجلرمية وتقومي اجلاين

لبث أن أعيد  عاملية األوىل ووفاة مؤسسيه، ولكنه ماولقد احنل هذا االحتاد بقيام احلرب ال      
حيث سارت  ،)1(يف فرنسا باسم اجلمعية الدولية لقانون العقوبات 1924 عام مارس 28تأسيسه يف 

على السياسة التوفيقية لإلحتاد، وتواىل عقد املؤمترات الدولية بصفة دورية، وأكدت فيها على ضرورة 
 العلمي واالعتراف بأمهية علم اإلجرام، واالهتمام بشخص ارم االستفادة من األسلوب التجرييب

  .)2(وضرورة التفريد التنفيذي للعقوبة وتناسبها مع جسامة اجلرمية، واجلمع بني العقوبة والتدبري معا
  احلركة العلمية الفنية -3
استهدف منها مهامجة احلركة العلمية الفنية والذي " فلوريان جرسبيين"تزعم الفقيه االيطايل         

 . النتائج املتطرفة للمدرسة الوضعية وحماولة تصحيحها

  :التالية  )4(باملبادئ )3(العلمية الفنية احلركةومتيزت        
، هو حتقيق الردع اخلاص الذي ينصرف إىل شخص )عقوبة أو تدبري(الغرض من اجلزاء اجلنائي  إن -

وعليه فإن حتقيق الردع العام ميثل هدفا احتياطيا، . مستقبالاجلاين وحده ملنعه من العودة إىل اجلرمية 
مبعىن انه إذا حتقق الردع العام كنتيجة للردع اخلاص فإن العقوبة حققت كل أغراضها، أما إذا مل 

 .يتحقق وجب استبعاد العقوبة وتطبيق التدبري الذي يتماشى وحالة اجلاين

عقوبة عن أداء وظيفتها هي فقط تدابري األمن، أي إن التدابري الواجبة التطبيق يف حالة عجز ال -
 .التدابري الالحقة على ارتكاب اجلرمية

وعليه فإن احلركة العلمية الفنية ال تعترف بالتدابري الوقائية أي السابقة على ارتكاب اجلرمية،         
زاء معينا ومقدرا ألن اجلزاء اجلنائي ال جيب توقيعه إال بعد وقوع اجلرمية، كما جيب أن يكون اجل

سلفا من قبل املشرع حىت ال يكون هناك مساس حبريات األفراد وحقوقهم، خاصة يف ظل األنظمة 
  .السياسية الديكتاتورية

وخالصة القول أن مضمون التنفيذ العقايب يف ظل االجتاهات التوفيقية كان حمور اهتمامه        
هو اجتاه أكثر  -يف هذه الفترة - مرحلة التنفيذوكل ما انعكس على . ضرورات احلماية االجتماعية

                                                             
  .32عبد العظيم مرسي وزير، املرجع السابق، ص   -   )1(
  .32أمني مصطفى حممد، املرجع السابق، ص   -  )2(
سيلة ألا تقوم على ما خيلص إليه العلم وال تؤسس على أفكار فلسفية،كما أا حركة ترى أن العقوبة و" بالعلمية الفنية"ومسيت   -  )3(

  .غاية،وهلذا جيب استخدامها طبقا لقواعد فنية تؤهلها لتحقيق غايتها لتحقيق        
  .47يسر أنور و آمال عثمان ، املرجع السابق، ص  - )4(
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تأكيدا حنو تفريد اجلزاء اجلنائي الذي يقوم على نظام من االزدواج بني العقوبات التقليدية، والتدابري 
إصالح و  االحترازية،مع إسناد أكثر من دور وهدف للعقوبة اليت جيب أن تسعى إىل التكفري والردع

  .)1(الضرر وتقومي اجلاين
وعلى الرغم من عناية هذا االجتاه التوفيقي باهلدف االصطالحي للجزاء اجلنائي على النحو        

ل يف السجون يف املرحلة التنفيذية، إال أنه عين هياملشار إليه، والعمل على األخذ بأساليب العالج والتأ
 .)2(أمهها عقوبة احلبسإىل حتقيقه بالعقوبات التقليدية و عىبالردع العام الذي س -إىل جانب ذلك –

                      التنفيذ العقايب يف ظل حركة الدفاع االجتماعي: رابعا
فبينما كان اهلدف هو محاية اتمع .   )3(االجتماعيمبفهوم جديدا متاما للدفاع  يتميز هذا الفقه        

  جهدا   أن يبذل يرفض   هم، أوضد ارمني، أصبح اهلدف، محاية ارمني ذام الذي يرفض أن يتقبل
  )4( .من أجل استرجاعهم إليه مواطنني أمناء، مما يعود على اتمع بأسره بالفائدة

إىل الفلسفة  جذوره ومصطلح الدفاع االجتماعي ليس من مستحدثات هذا القرن وإمنا متتد       
يف اتمع  اإلجرامىل مكافحة ، وقد عرف الدفاع االجتماعي مبعناه كسياسة جنائية دف إاإلغريقية

ارم أو  الستئصالحيث استخدمت العقوبة قدميا كوسيلة . وظيفة النفعية للعقوبةالمنذ أن اعترف ب
 عزله عن اتمع بقصد محاية هذا اتمع من شره من ناحية وحتقيق الردع العام لباقي املواطنني من

بعيدة هي الوقاية غاية الذي جعل للعقوبة " أفالطون"ولقد وجد هذا التفكري قدميا عند  .أخرىناحية 
  .  )5( من اجلرمية يف املستقبل، سواء من جانب ارم الذي توقع عليه أو من جانب الغري

إذ تستند العقوبة يف نظره " سطوأر" اع االجتماعي يف كتابات كما جند إشارة أخرى للدف  
بل أن أنصار العقد على الفرد حني ينتهك القانون، كلية إىل اخلوف واإلكراه النفسي الذي تباشره 

  .)6(اإلجتماعي يستخدمون أيضا الدفاع اإلجتماعي يف معىن محاية العقد والدفاع عنه

                                                             
  .34 -33مرسي وزير، املرجع السابق ص  عبد العظيم -  )1(
  .25عبد الفتاح خضر، املرجع السابق، ص  - )2(
قق محاية اتمع مبواجهة الظروف على أنه محاية اتمع والفرد من اإلجرام وتتح الدفاع االجتماعي "يب حسينود جنحمم" يعرف األستاذ  -  )3(

إىل أي استعادته " بتأهيله " أما محاية الفرد الذي أجرم فتتحقق . اليت من شأا أن تغري باإلقدام على اجلرمية، والقضاء على تأثريها الضار        
  .اتمع، والسبيل إىل ذلك هو توفري مركز اجتماعي شريف له، ذلك أن من شأنه تأهيله ووقايته من شر اإلقدام على جرمية تالية ةحظري        

   .وما بعدها 232، ص 1988حممود جنيب حسين، دروس يف علم اإلجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربية،  القاهرة ،   -      
  .35ي وزير، املرجع السابق، ص عبد العظيم مرس  -)  4(
 .55رفيق أسعد سيدهم، املرجع السابق، ص  -)  5(
  .332يسر أنور وآمال عثمان، املرجع السابق، ص  - )6(
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وقد ورد هذا التعبري أيضا يف كتابات عدد من الفالسفة ومفكري العصرين الوسيط واحلديث   
ري لديهم إىل معاين متنوعة، فلم يتحدد له ولكنه يش ".بيكاريا"و" هوارد"و "  ريفولت" من أمثال 

مفهوم علمي واضح إال عند مؤسسي املدرسة الوضعية، ومن تأثريها م من أنصار املدرسة التقليدية 
  )1( .اجلديدة أو غريها من املدارس اجلنائية الالحقة

فاع نلمح معىن للد" شارل لوكا " واليت قادها الفرنسي " املدرسة السجنية " فمن خالل 
ث االجتماعي، من خالل اهتمام املدرسة بتحويل السجن إىل مكان للتقومي واإلصالح والتهذيب حي

       )2( .عنه اإلفراجمرة أخرى يف اتمع عقب  لالندماجإعداد احملكوم عليه  تمي
أما املدرسة الوضعية االنتقادية فقد استخدمت مصطلح الدفاع االجتماعي مبعىن جديد   

أنه ال موضع  ، إذ قررت)3( ستبعاد وإزالة اخلطورة اإلجرامية على أسس منظمة علميةيهدف إىل ا
ملواجهة اخلطورة الكامنة يف شخص " تدابري دفاع اجتماعي" للعقوبات وأنه ينبغي أن حتل حملها 

ين أنا اجتماعيداخل مفهوم  االصطالحاجلنائية الثالثة اليت بلورت هذا  مث نأيت إىل الثورة )4(ارم
  .اليت تترتب عليها األمنلفكرة اجلرمية والعقاب أو اخلطورة وتدابري صرف ال أثر فيه 

عن  اإلجرامهو حتصني اتمع ضد " جراماتيكا " وإمنا يصبح الدفاع االجتماعي يف نظر   
يف نظره ميثل نوعا من اخللل االجتماعي جيب  فاإلجرام. طريق محاية أفراده من االنزالق يف هاويته

وعلى .لتصدي له عن طريق جتنب وجود ارم من البداية أو جتنب عودته لإلجرام إذا أجرم بالفعلا
ويف نفس الوقت ينبغي االهتمام مبرحلة ما قبل ارتكاب اجلرمية  اإلعدامذلك فال حمل لتوقيع عقوبة 

                                         .)5( عن طريق التدابري الوقائية اإلجراملتحصني اتمع ضد 
سة اجلنائية ار االعتبار االجتماعي يف جمال السياازده "جراماتيكا"ساند لفلسفة  وقد مهد و      

 إميل"االجتماع   مقدمتهم عامل يف و   عىن ا  أقطاا اليت االجتماعية و نتيجة جلهود املدرسة
  . )6(تماعياج أساسعلى  اإلجراميةوالذي قام بتفسري الظاهرة " دوركامي
اجلنائية واليت  اإلنسانيف علوم  واهتمامأيضا ساهم يف بزوغ هذه الفلسفة ما حتقق من تقدم   

أعطت دفعة  يف عالج ارم، مث جاءت احلرب العاملية الثانية و واإلنسايناجلانب الفين  إىللفتت النظر 

                                                             
  .117رؤوف عبيد، املرجع السابق، ص  -)  1(
  .55رفيق أسعد سيدهم، املرجع السابق، ص  -)  2(
  .333يسر أنور وآمال عثمان، املرجع السابق، ص   -)  3(
  .56رفيق أسعد سيدهم، املرجع السابق، ص  -)  4(
  .وما بعدها 190فرح صاحل اهلريش، املرجع السابق، ص  -)  5(
  .وما بعدها 29عبد الفتاح الصيفي و  حممد زكي أبو عامر، املرجع السابق، ص   -)  6(
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 وإهدارالكرامة  المتهانمظاهر من  باإلنسانيةكرد فعل مباشر ملا حلق  اإلنسانيةقوية لالعتبارات 
  .اآلدمية

 إىلالنظرية العلمية اليت دف ذلك برزت حركة الدفاع االجتماعي يف صورا  إطارويف          
مرة  فيه إدماجهعلى استعادة ارم من خارج اتمع إلعادة  توجيه السياسة العقابية حنو العمل

   .)1(أخرى
فيلبو "   االيطايل األستاذأحدمها متطرف بزعامة : اعي اجتاهنيوتضم حركة الدفاع االجتم       
 ".مارك أنسل "الفرنسي والثاين معتدل وميثله املستشار" يكاجرامات

   " جراماتيكا"الدفاع االجتماعي عند  - 1
عام  االجتماعيمركز دراسات الدفاع " جنوا"جبامعة  األستاذ" فيلبو جراماتيكا"أسس   
سان " يف  1947م للدفاع االجتماعي عا األول قام بعقد املؤمتر الدويل وبعد ذلك بعامني 1945

والذي توج بإنشاء اجلمعية الدولية للدفاع االجتماعي " لييج" مؤمتر ثان يف  1949وتاله عام "نرميو
ومؤمتر  1954عام " انفرس" عقدت العديد من املؤمترات من بينها مؤمتر اليت". جراماتيكا"برئاسة 

  .)2( "بباريس"   1971عام  هاوآخر 1956عام  "ميالنو"
فكرة الدفاع االجتماعي وأنشأت على إثرها  1948يف عام  املتحدة األممولقد تبنت هيئة   

النشاط وبذل تابع للمجلس االقتصادي واالجتماعي يهدف إىل توجيه القسم الدفاع االجتماعي 
، واالهتمام على وجه اخلصوص بإحنراف اجلهود يف جمال الوقاية من اجلرمية ومعاملة ارمني

مبقتضى " املنظمة العربية للدفاع االجتماعي " األحداث، وعلى الصعيد اإلقليمي العريب، أنشئت 
  .)3( 1960االتفاقية اليت أقرها جملس جامعة الدول العربية عام 

مجيع العقوبات اجلناح املتطرف للفلسفة االجتماعية، إذ طالب بإلغاء " جراماتيكا"فكر  ثلومي  
ية يف اتمع و يعرب أن الظاهرة اإلجرام هوجوهر فكر .طالب بإلغاء القانون والقضاء اجلنائينيبل و

اجتماعية حمورها شخص  سياسة  طريق مكافحاا عنميكن  " جتماعي االال الفعل "عنها  مبصطلح 
 علوم التجريبية للتعرفال وذلك يف ضوء معطيات" جتماعيا الشخص الال" الذي أطلق عليه جمرم 
   .)4(اجتماعيا هدماجإ املة املناسبة له دف إصالحه وإعادةوحتديد املع أسباب احنرافه على

                                                             
  .وما بعدها 65، ص 1973ع االجتماعي، دار الفكر العريب، القاهرة، السيد يس، السياسة اجلنائية املعاصرة، دراسة حتليلية لنظرية الدفا  -)  1(

(2   )   - Cahiers de défense sociale .www.defensesocial.org/jornadas 2009/cahiers .PDF . 
  .35عمر خوري، املرجع السابق، ص  -) 3(
  .148 أمني مصطفى حممد، املرجع السابق، ص   -) 4(

http://www.defensesocial.org/jornadas
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فكرة اخلطأ أو الذنب أو املسؤولية اجلنائية املبنية عليها واليت  "جراماتيكا"نكروعلى ذلك ي     
اتمع  إصالح إىلسة اجلنائية اليت ترمي ارتكزت عليها املذاهب التقليدية، ويركز اهتماماته على السيا

عن   فبل وقوعها والدفاع عنه بالوسائل اإلنسانية الفعالة، سواء كان ذلك بقصد الوقاية من اجلرمية
اليت دف إىل إصالحه بالتدابري العالجية طريق التدابري الوقائية أو بعالج ارم بعد وقوع اجلرمية 

   .)1( االجتماعي هإدماجوإعادة 
اليت نادت ا املدرسة الوضعية، ملا تنطوي  األمنفكرة اخلطورة وتدابري " جراماتيكا"ويرفض   
 األمر استئصالهحيث تقضي هذه التدابري بإقصاء ارم أو عزله وأحيانا  اإلنسان آلدمية إهدارعليه من 

  .)2("جراماتيكا" ويتعارض مع فكر  اإلنسانيةجيايف  الذي
على فكرة التدابري ونظرية التفريد املالزمة هلا كوسيلة لتحقيق الدفاع  "جراماتيكا"وحيرص   

االجتماعي، كما يقر فكرة اإلصالح االجتماعي العام وإجراءات الوقاية السابقة على وقوع اجلرمية 
واليت دف إىل إصالح األحوال االجتماعية غري الصحية اليت تسببت يف ظاهرة اإلجرام أو ما يسميه 

نظريته يف قانون " يكاجرامات" دئ يف إطار من الشرعية بىنولوضع هذه املبا". جتماعيالالاالفعل "
  .)3(الدفاع االجتماعي

يف تسليط األضواء على الوظيفة اإلصالحية والعالجية للجزاء " جراماتيكا"ويرجع الفضل إىل   
احنرافه اجتماعيا، كما اجلنائي باعتبار أن هذا اإلصالح والعالج حق من حقوق الفرد إذا ما ثبت 

يرجع الفضل إليه يف الدعوة لتبين سياسة عقابية قائمة على إصالح النظام العائلي واالقتصادي 
الدفاع "إىل اعتماد الكثري من أفكار  )5(، مما أدى بالعديد من التشريعات العقابية)4(والتعليمي
  .ليا واملتشردينخاصة التدابري اليت تطبق على األحداث واملرضى عق" االجتماعي

إال أنه تعرض للعديد من " جراماتيكا"ورغم كل هذه األفكار اجلديدة اليت جاء ا   
مت بالتطرف يف كثري من تساآلراء اليت وضعها لإلصالح االجتماعي قد ا أن أمههااالنتقادات 

والعود إىل التحكم عد ذلك إهدارا ملبدأ الشرعية يحنو إلغاء القانون اجلنائي و هيان حيث اجته فكراألح

                                                             
 ،1995 ، السياسة اجلنائية املعاصرة ومبادئ الدفاع االجتماعي من منظور إسالمي، دار النهضة العربية،القاهرة،نادرة حممود سامل  - )1(

  .68ص          

  .58رفيق أسعد سيدهم، املرجع السابق، ص   -)  2(
  .وما بعدها 190فرج صاحل اهلريش، املرجع السابق، ص   -) 3(
  .37عمر خوري، املرجع السابق،   -) 4(
، قانون الدفاع 1927، قانون تدابري األمن الصادر يف أملانيا عام 1923قانون املتشردين والشواذ الصادر يف اسبانيا عام : مثل  -) 5(

  .1934، قانون الدفاع االجتماعي الصادر يف كوبا عام 1930االجتماعي الصادر يف بلجيكا عام   



 
 

25 
 

للحرية  وإهداراداري، كما نادى بإلغاء القضاء اجلنائي وما ستتبعه من تضييق الضمانات القضائية إلا
وما  لالجتماعينسانية بدرجة كبرية، كما انه مل يعرف اجلرمية واستبدهلا بالفعل إلالفردية والكرامة ا

جتماعية بدرجة كبرية، وأخريا جنده ينكر أثر تتبع ذلك من زيادة األشخاص اخلاضعني للتدابري االيس
لون والعقوبة يف ردع ارم، بينما هي وسيلة إلصالحه وإصالح غريه من أفراد اتمع ممن حيا

  .)1(ارتكاب اجلرمية
  "مارك أنسل"الدفاع االجتماعي عند  -2

حركة  أنصارى واليت مل تلق تأييدا لد" جراماتيكا"نتيجة االنتقادات اليت وجهت إىل أفكار   
اعي بزعامة املستشار الدفاع االجتماعي يف خمتلف الدول، ظهر اجتاه معتدل للدفاع االجتم

الدفاع االجتماعي اجلديد، حركة "حيث نشر هذا الفقيه مؤلفا حتت عنوان " نسلأمارك "الفرنسي
قام عليها هذا تطرق فيه إىل أسس الدفاع االجتماعي اليت  1954عام  )2("لسياسة جنائية إنسانية

  .)3(1966االجتاه الذي يتزعمه والذي ترجم إىل عدة لغات مث أعيد إخراجه عام 
باملبادئ التقليدية وعلى اخلصوص مببدأي الشرعية اجلنائية واألساس " أنسل"ويتمسك   
املبين على حرية االختيار ولكنه يهاجم املدرسة التقليدية اليت ركزت مهها على اجلرمية  األخالقي

تكون  أنرفض  كمامتناسية شخص ارم غري واضعة يف اعتبارها أي دور اجتماعي للقانون اجلنائي 
  .)4(العدالة أو الردع العام غرضا للعقوبة

إىل النظر إىل اجلرمية باعتبارها ظاهرة اجتماعية وعلى ذلك جيب أن توجه  " أنسل" دعا قدو  
باب سجرام عن طريق املنع اخلاص وذلك بالقضاء على أالسياسة اجلنائية إىل محاية اتمع من اإل

اإلجرام اليت تكشف عنها الدارسة العلمية لشخص املتهم ذاتيا واجتماعيا ويف نفس الوقت جتري 
  .)5(احملاوالت لعالج املرضى بأمراض عقلية والشواذ، مع تقومي من عداهم وتأهيلهم اجتماعيا

يستوجب بدأ ذلك " مارك أنسل" إال أن" ون ساليهرمي"العقاب مع يف تفريد " أنسل"ويتفق   
  التفريد من مرحلة التصنيف مث احملاكمة مث ميتد بعد ذلك إىل مرحلة التنفيذ داخل منشآت الدفاع

                                                             
  .69نادره حممود سامل ،  املرجع السابق، ص   -) 1(
  .1991عالم، الدفاع االجتماعي اجلديد، سياسة جنائية إنسانية، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  حسن  - )2(
  .195فرج صاحل اهلريش، املرجع السابق، ص   -) 3(
  .71 -70نادره حممود سامل ،  املرجع السابق، ص   -) 4(
  .وما بعدها 152أمني مصطفى حممد، املرجع السابق، ص   -) 5(
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االجتماعي املتخصصة وذلك وفقا ملا يتالءم وحالة كل حمكوم عليه مع مراعاة تفريد املعاملة داخل 
  .)1(منهم واحد املنشأة حسب ظروف كل

وعلى ذلك، جيب أن يسبق احلكم فحص املتهم وإعداد ملف عن حالته يشترك يف إعداده   
وعلماء النفس واالجتماع ويطلق  كاألطباءنساين إلا  جمموعة من الفنيني واخلرباء يف دراسة السلوك

ملالئمة ويقوم القاضي بدراسة هذا امللف لالسترشاد به يف تقدير املعاملة ا" ملف شخصية املتهم"عليه 
  .)2( )عقوبة أو تدابري(للمتهم 
الوقاية من احلاالت اخلطرة االجتماعية عن طريق تدابري الدفاع االجتماعي " أنسل" وحيبذ  

املالئمة دف مكافحة الظاهرة اإلجرامية يف اتمع ولكنه يرفض التدابري السابقة على ارتكاب 
 اإلعدامعقوبة " أنسل"سها حبريات األفراد ويستنكر اجلرمية لتعارضها مع مبدأ الشرعية اجلنائية ومسا

  .))3افاا للروح اإلنسانية وال يقر التدابري االستئصالية
املتقدمة ميكننا أن نقرر أن حركة الدفاع االجتماعي احلديث تتميز " أنسل"وباستعراض آراء   

ية االختيار وغري ذلك من بإبقائها على القانون اجلنائي واملسؤولية اجلنائية املؤسسة على حر
املصطلحات القانونية اليت تعرفها التشريعات اجلنائية احلديثة، وبصفة خاصة متسكها مببدأ شرعية 

  .اجلرائم والتدابري اجلنائية
كما تتميز بطابعها اإلنساين القائم على احترام حقوق اإلنسان ارم وآدميته وكرامته،   

ى شخصية ارم وضرورة إعداد ملف خاص هلذه الشخصية ويرجع إليها الفضل يف التركيز عل
  .واملناداة بتفريد هذه التدابري حىت يتحقق الغرض منها وهو إصالح وتأهيل ارمني

أفكار هذه احلركة جاءت ببذور إصالح السياسة اجلنائية احلالية، وذلك نظرا  أنوال شك   
 .)4(السياسة اجلنائية التقليدية لطابعها اإلنساين التقدمي مع األفكار املنبثقة من

ومع ذلك، يؤخذ على هذه احلركة قصر أغراض التدابري على تأهيل ارم أي على الردع   
  .)5(اخلاص وإغفاهلا لغرضني هامني مها حتقيق العدالة والردع العام

  
 

                                                             
  .59رفيق أسعد سيدهم، املرجع السابق، ص   - )1(
  .35علي عبد القادر القهوجي وفتوح عبد اهللا الشاذيل، املرجع السابق، ص     -) 2(
  .60املرجع السابق، ص رفيق أسعد سيدهم،    -) 3(
  .190، ص 1996لقاهرة ، أمحد عوض بالل، النظرية العامة للجزاء اجلنائي، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، ا   - ) 4(
  .304فوزية عبد الستار، املرجع السابق، ص    - ) 5(
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  )1(1954 برنامج احلد األدىن للدفاع االجتماعي الصادر سنة -3
ة للدفاع االجتماعي يف أعقاب انتماء أعمال املؤمتر الدويل الثاين تأسست اجلمعية الدولي  

ويف احلقيقة ميكننا القول بان هذه . 1949يف بلجيكا عام " لييج"للدفاع االجتماعي والذي عقد يف 
املتطرفة وبني الصيغة التخريية اليت ارتضاها " جراماتيكا"يقيا بني آراء فاجلمعية متثل يف آرائها مذهبا تو

حتت  1954متتاز مبنهجها الواضح الذي أعلنته عام  للقانون اجلنائي إال أا "مارك أنسل"ستشار امل
 اليت   الرأي  القدر األدىن من وحدة ميثل   الذي و" األدىن للدفاع االجتماعي برنامج احلد"اسم 

 . أعضائها  جتمع بني

  . )2(وقد تضمن هذا الربنامج بنود أربعة        
  ئ األساسية حلركة الدفاع االجتماعياملباد - أ

   لواجبات األساسية اليت تقع على عاتق اجيب االعتراف بأن مكافحة اإلجرام من  -1.أ 
 .اتمع

يف هذه املكافحة جيب على اتمع أن يلجأ إىل وسائل خمتلفة سواء قبل وقوع اجلرمية  - 2.أ
ئل اليت ميكن ان يستخدمها اتمع لإلقالل ويعترب القانون اجلنائي أحد الوسا. أو بعد ارتكاا
  .من تلك الظاهرة

جيب أن دف هذه الوسائل إىل محاية اتمع من ارمني مع محاية أفراد اتمع من  - 3.أ
السقوط يف اإلجرام وبذلك يسود يف مجيع نواحي التنظيم االجتماعي احترام 

  .الشخصية اإلنسانية
  اجلنائي املبادئ األساسية للقانون -ب

  .جيب أن تعترب الغاية احلقيقية للقانون اجلنائي هي محاية اتمع وأفراده -1.ب
تطبق على اجلاحنني مطابقة ملبادئ املدنية احلديثة اليت  جيب أن تكون الوسائل اليت -2.ب

  .نسانيةإلتقوم على التقاليد ا
اعي دائما جانب احلرية جيب أن يتقيد القانون اجلنائي باحترام حقوق اإلنسان، وبر -3.ب

 .الشخصية ومبدأ الشرعية

  

                                                             
  .وما بعدها 177أمني مصطفى حممد، املرجع السابق، ص   - ) 1(
  .وما بعدها 60رفيق أسعد سيدهم، املرجع السابق، ص  -) 2(
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  النظرية العامة للقانون اجلنائي - ج
  .جيب أن يؤسس القانون اجلنائي سواء يف صياغته أو يف تطبيقه على احلقائق العلمية -1.ج
جيب أن يتجنب وقوع القانون أو تطبيقه حتت تأثري أفكار جمردة عن حرية االختيار  -2.ج

أو عن اخلطأ واملسؤولية وذلك دون إنكار القيم األخالقية الراسخة يف ضمري لدى اإلنسان، 
  .اتمع، واالعتماد على شعور كل إنسان مبسؤوليته األخالقية

أنسب يف كل حالة على  أاختتار على أساس  أنالتدابري اليت توقع على اجلاحنني جيب  -3.ج
عض تلك التدابري تسمى عقوبات، فإذا كانت ب. وتأهيلهإلصالح احملكوم عليه  ىحد

  ."تدابري الدفاع االجتماعي"كالغرامة، والتدابري املاسة باحلرية، فإا أيضا من 
  برنامج تطوير القانون اجلنائي -د

اليت ينص عليها القانون يف سبيل الوصول إىل لتدابري املختلفة امن املناسب أن تنسق  - 1.د
  .واجهة الفعل اإلجراميفعل االجتماعي يف مالنظام موحد لرد 

جيب أن يكون يف هذا النظام من تنوع التدابري ما يسمح للقاضي باختيار التدبري  - 2.د
  .املناسب لكل حالة على حدى

جيب أن تعترب اإلجراءات القضائية واملعاملة داخل السجون عملية واحدة تتابع  - 3.د
  .مراحلها يف مدى مبادئ الدفاع االجتماعي وروحه

ونالحظ من استعراض الربنامج السابق احملاولة اجلادة للتوفيق بني أنصار الدفاع االجتماعي         
التخريية وهو ما عرب عنه بالتعايش  وأنصار القانون اجلنائي التقليدي يف صيغته" جراماتيكا"لـ 

  .)1(السلمي بني املذهبني املتقدمني
قد جعل اتمع حمورا لتخطيط السياسة فمن ناحية الدفاع االجتماعي جند أن البند األول   

  .اجلنائية مع اعتبار القانون اجلنائي أحد وسائل مكافحة اإلجرام
تمع ويف البند الثاين قام بنفي الوظيفة العقابية للقانون اجلنائي وجعل اهلدف منه هو محاية ا         

بل اعترب البند الثالث  يف الربنامج أيضا ال يوجد أي أثر لفكرة العقوبة. وأفراده من اإلجرام فحسب
فقد " مارك أنسل"أما عن القانون اجلنائي يف صيغة التخريية اليت عرب عنها . العقوبة نوعا من التدابري

ورد يف البندين الثالث والرابع حيث أبرز أن القانون اجلنائي يف نطاق حركة الدفاع االجتماعي ليس 
  .إال سياسة جنائية إنسانية

                                                             
  .90حممود جنيب حسين، علم العقاب، املرجع السابق، ص    -) 1(
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اإليالم الذي  االجتماعي على مرحلة التنفيذ فإنيما خيص انعكاسات حركة الدفاع أما ف  
واهتمام الباحثني ورجال القانون اجته إىل أمهية  ، كما أن)1(ليس بغايةو  يواكب التنفيذ أصبح وسيلة

حقوق الشخصية اإلنسانية حىت  فالدفاع االجتماعي يف قيامه على احترام. وخطورة مرحلة التنفيذ
هو الذي فرض هذا التحول يف  - عن طريق بنائه االجتماعي -النسبة لإلنسان غري السوي أو ارمب

  .مضمون التنفيذ
على تدابري الدفاع االجتماعي وحدها، بعد إلغاء " جراماتيكا"حيث يقوم التنفيذ وفقا ألفكار   
عية على أساس ذيب جتمااوجيري تفريد هذه التدابري، بالنظر إىل طبيعة ودرجة الال. العقوبة

وبذلك يتحصل مضمون التنفيذ يف تطبيق سياسة للصحة االجتماعية . القادرين وعالج غري القادرين
 حمدودةة غري ميتد تطبيق هذه السياسة ملد أنومن اجلائز . والنفسية تقوم على التهذيب والعالج

وبذلك ال ميكن .املؤسساتجير تنفيذ هذه التدابري يف داخل السجون أو  أن" جراماتيكا"ويرفض 
وعلى أي حال فقد جنح . بل فقط عن تقييدها -وفقا لفكر جراماتيكا–احلديث عن سلب احلرية 

مثل املعاجلة خارج السجون ملدة غري حمدودة والتفريد : يف لفت النظر إىل بعض احلقائق" جراماتيكا"
  .القائم على طبيعة الشخص ذاته، والتركيز على مرحلة التنفيذ

مهملة من طرف "على األمهية احليوية ملرحلة التنفيذ اليت كانت " مارك أنسل"أكد و  
غري أن أن العقوبة ال توجد إالّ يف حقيقة تنفيذها، ، ذلك الكالسيكيني وأصبحت هي األكثر أمهية

أن الدفاع االجتماعي حيث  - "جراماتيكا"غري ذلك عند  –يأخذ بعدا آخر " أنسل"تنفيذ عند ال
 .يرفض أن يكون التنفيذ ملدة غري حمدودة كما يرفض فكرة توقيع التدابري قبل وقوع اجلرميةاجلديد 

. فالتنفيذ عنده يسعى إىل إمناء شعور احملكوم عليه وإحساسه باملسؤولية حنو أقرانه من بين جنسه
املرجوة منها وال ويترتب على ذلك أن املعاملة العقابية جيب أن تختار بعناية ودقة لكي تؤتى بالثمرة 

التنفيذ فقط، أو بصفة أساسية، إىل حتقيق اإليالم أو الردع بل إىل إعادة البناء  ىجيب أن يسع
  .)2(االجتماعي لشخصية احملكوم عليه

وعلى هذا األساس ركزت حركة الدفاع االجتماعي على األفكار اليت سادت يف اية القرن   
وذلك بالتركيز على فكرة حقوق احملكوم عليه وإعادة النظر يف . الثامن عشر مطالبة باإلصالح العقايب

  .نظام العقوبات حىت يصبح اهلدف من املعاملة العقابية هو إعادة البناء االجتماعي للمحكوم عليه

                                                             
  .42مرسي وزير،  املرجع السابق، ص عبد العظيم   -) 1(
   .45 - 44، ص نفسهاملرجع    -) 2(
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وبالتايل فالقاضي اجلنائي وفقا حلركة الدفاع االجتماعي ال يصدر أحكاما ائية، بل تعليمات   
، فالدفاع االجتماعي اختضع للتعديل والتبديل واإللغاء حني يبدو ذلك مناسب بيةلتوجيه املعاملة العقا

يسعى إىل رفع احلواجز بني مراحل التحقيق واحملاكمة والتنفيذ، حىت تنسق اجلهود وتتحقق 
  .)1(الغايات
فحركة الدفاع االجتماعي إن أردات أن تعدل من اخلصومة اجلنائية، وتزيدها مرونة، ليس   

 -حذف الضمانات اإلجرائية التقليدية، ولكن ألن هذه الضمانات قد باتت يف حقيقة األمرمن أجل 
غري كافية، وبالتايل جيب تدعيم وظيفة القاضي اجلنائي ألن النظام الذي حيمي  -من وجهة نظرها

  .)2(احلقوق الفردية ال ميكن أن يترك أمر الفصل فيها إىل تنظيمات غري قضائية
نت بعض التشريعات كثريا من األفكار اليت قالت ا حركة الدفاع تباألساس فقد  وعلى هذا        

  الفرنسي كان التشريع  و.  "نظام قاضي تطبيق العقوبات"االجتماعي احلديث، من ذلك إنشاء 
  . )3(التشريعات استجابة لألفكار اليت تبنتها حركة الدفاع االجتماعي احلديث أكثر

 عد العامة للتنفيذ العقايبالقوا: املطلب الثاين
يف هذا املطلب سنحاول التعرف على القواعد العامة اليت حتكم التنفيذ العقايب، وذلك من   

خالل التطرق إىل تعريف التنفيذ العقايب، وحتديد أهدافه، ومصادر أحكامه، وحمله، والسلطة املنوط 
  .ا التنفيذ، مث نتعرف على طبيعته القانونية من ناحية أوىل

وبعد ذلك نبني ما قد يطرأ من إشكاالت يف مرحلة التنفيذ العقايب توجب إيقاف التنفيذ أو   
  .منعه ابتداء من ناحية ثانية

ها القانون للمحكوم عليه فلويف النهاية نعرض ألهم الضمانات واحلقوق الشخصية اليت ك  
  .خالل مرحلة التنفيذ العقايب والوسيلة املناسبة حلمايتها

  ماهية التنفيذ العقايب وطبيعته: ألولالفرع ا
 .نتناول فيما يلي ماهية التنفيذ العقايب، مث بيان طبيعته القانونية كل يف نقطتني مستقلتني  

  
  

                                                             
  .56 صعبد العظيم مرسي وزير،  املرجع السابق،   -) 1(
  .57، ص  املرجع نفسه   -) 2(
  .69ص  فتوح عبد اهللا الشاذيل، املرجع السابق،   -) 3(
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  ماهية التنفيذ العقايب: أوال
  التنفيذ العقايب تعريف -1

 يعرف  و .)1( الواقع  جمال  إىل الفكر   إخراجه من حيز هو حتقيق الشيء و  التنفيذ لغة        
 الصادر  احلكم حتقيق  طريق   عن  العقاب  يف  الدولة  حق اقتضاء   بأنه  العقايب  التنفيذ  الفقه

  .)2(باإلدانة يف مواجهة احملكوم عليه
فالتنفيذ الذي يعتد به هو ذلك املسند إىل إلزام قانوين أو قضائي، وذلك ألن التنفيذ غري   

ويشكل جرمية جنائية يف حق املنفذ مىت كان . قضائي يعد تنفيذ غري قانوينإلزام قانوين أو املسند إىل 
أو يف حق اإلدارة مىت ) جرمية انتحال شخصية الغري(كام على السلطات املناط ا تنفيذ األحقد حتايل 

  ).جرمية القبض واحلبس دون وجه حق(أجربت ذلك الغري أو مسحت له باحللول يف التنفيذ 
  .ورة احلكم الصادر به واجب التنفيذصريب تنفيذ العقايبوتبدأ مرحلة ال  

ن القانون هو وأ والواقعة هي املفترض لتطبيق القانون،. كون من الواقعة والقانونتفاحلكم ي
. ويكون احلكم الذي ينتهي إليه القاضي هو نتيجة تطبيق القانون على الواقعة. الذي جيرم الواقعة

أي حتقيق مضمون احلكم  ،له عندئذ ما يسمى بالقوة التنفيذية للحكمومىت كان احلكم ائيا توافرت 
  .)3(بالقوة اجلربية

ح القانون اجلنائي، ذلك ألن املشرع اوال نكاد جند تعريفا دقيقا للتنفيذ العقايب بني شر
كما أن معظم كتب الفقه اليت وردت تعريفا له قد خلطت بني . اجلنائي مل ينص على تعريف حمدد له

تنفيذ (ائي والتنفيذ العقايب لزم التمييز بني تنفيذ احلكم اجلزة صدور احلكم ومرحلة تنفيذه، لذا مرحل
  ).اجلزاء اجلنائي

تقوم السلطة العامة بناء على أمر التنفيذ بإلقاء . فبعد صدور احلكم اجلنائي النهائي باإلدانة
املؤسسة العقابية اليت جيري فيها  القبض على الشخص املعين، إن مل يكن حمبوسا مؤقتا، وترسله إىل

لألمراض العقلية  استشفائيةالتنفيذ، إذ كان احلكم صادرا بعقوبة سالبة للحرية أو الوضع يف مؤسسة 
وإىل هنا تنتهي إجراءات تنفيذ . عالجية إذا كان األمر يتعلق بتدبري أمن  يف مؤسسة  أو الوضع

                                                             
  .5، ص 2001جلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، حممد حسنني، طرق التنفيذ يف قانون اإلجراءات املدنية ا  -) 1(
  .5عبد احلميد الشواريب، التنفيذ اجلنائي يف ضوء القضاء والفقه، منشأة املعارف، اإلسكندرية، دون تاريخ نشر ، ص  -) 2(

  .15، ص 1994عي، أمحد حممد عابدين، التنفيذ اجلنائي وإشكاالته يف املواد اجلنائية، دار الفكر اجلام _       
  .وما بعدها 07، ص 2002إبراهيم حامد طنطاوي، إشكاالت التنفيذ يف املواد اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،    -)  3(
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) تنفيذ اجلزاء(يبدأ التنفيذ العقايب  و ،Exécution de la sentence pénale اجلزائي احلكم
Exécution  pénitentiaire)1(.  

واألول جزء مكمل للحكم، وختتص به السلطة القضائية املصدرة للحكم، والنيابة العامة يف 
لألمر بالتنفيذ، أما الثاين فقد كان يف بادئ األمر عمال إداريا صرفا ختتص  التشريعات بالنسبةمعظم 

                                                                                     .الفكر العقايب ة التنفيذية، مث أصبحت السلطة القضائية هي اليت ختتص به بعد تطوربه السلط
خالل ما سبق، نستطيع القول بأن التنفيذ العقايب هو تطبيق السلطة املنوط ا التنفيذ من 
      ذلك ألن التنفيذ العقايب ليس مؤكدا بل مكمال للسند التنفيذي. فيذ يف الواقع العمليلسند التن

الوجود  أو مبعىن آخر هو نشاط الدولة الذي يهدف إىل إعمال القرار القضائي وإبرازه إىل حيز
  .)2(اخلارجي امللموس

  أهداف التنفيذ العقايب -2
فإذا كانت .األغراض اليت تتوخاها العقوبة العقايب تتحدد على أساسإن أهداف التنفيذ   

العقوبة دف إىل اإليالم والزجر فالبد وأن يتضمن التنفيذ العقايب الوسائل والسبل اليت تشعر احملكوم 
وينعكس ذلك على نظام املعاملة داخل املؤسسة العقابية وأيضا على كيفية تنفيذ . عليه بأمل العقوبة

العقوبة يف اإلصالح فيتعني التخفيف من عنصر اإليالم والتركيز على أما إذا احنصر غرض . العقوبة
  .)3(التأهيل االجتماعي للمحكوم عليه

املتضمن   04 -05وجند أن املشرع اجلزائري، من خالل املادة األوىل من القانون رقم         
ة اليت يتصف ا تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني أعطى اخلطوط العريضقانون 

التنفيذ العقايب واهلدف املرجو من ذلك، فجاء يف هذه املادة كحكم متهيدي للقانون املذكور بأن 
التنفيذ العقايب قائم على فكرة الدفاع االجتماعي، وهو بذلك يصون النظام العام ومصاحل الدولة 

ة تربيتهم وتكييفهم بقصد وحيقق أمن األشخاص وحيافظ على أمواهلم ويساعد احملبوسني على إعاد
وأضافت املادة الثانية من نفس القانون أن  .جهم يف بيئتهم العائلية واملهنية واالجتماعيةماإعادة إد

معاملة احملبوسني جيب أن تكون معاملة تصون كرامتهم وأن اهلدف من التنفيذ العقايب وفق هذا 
م بصفة دائمة، وال يهدف بأي حال واملعنوي هل األسلوب يعمل بذلك على رفع املستوى الفكري

كما أضافت املادة الثالثة وسيلة أخرى من . من األحوال إىل التفرقة بني احملبوسني ألي سبب كان

                                                             
  .81، 80عبد العظيم مرسي وزير، املرجع السابق، ص    -)  1(
  .وما بعدها 22، ص 2006مصر، جامعة طنطا،  مصطفى يوسف حممد علي، إشكاالت التنفيذ اجلنائية، رسالة دكتوراه، -) 2(
  . 06عبد احلميد الشواريب، املرجع السابق، ص  -) 3(
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وهي مبدأ تفريد العقوبة والذي يتمثل يف معاملة  ا حتقيق اهلدف املبتغي من التنفيذ العقايب،أش
  .والعقلية احملبوس وفقا لوضعيته اجلزائية وحالته البدنية

من خالل حتليل هذه املواد، يتضح أن املشرع اجلزائري حرص على حتديد اهلدف العام   
للتنفيذ العقايب، فهو يسعى من خالله إىل إعادة التربية واإلدماج االجتماعي للشخص ارم، وأشار 

  .إىل الوسائل اليت من شأا أن تكفل هذه الغاية
  مصادر أحكام التنفيذ العقايب -3

أورد املشرع اجلزائري القواعد املنظمة للتنفيذ العقايب ضمن قانون مستقل أطلق عليه تسمية   
                                .)1( "قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني"

  :حيث وزعت أحكام التنفيذ العقايب ضمن هذا القانون على عشرة أبواب كما يلي       
  أحكام عامة  20إىل  01املواد من     الباب األول

  مؤسسات الدفاع االجتماعي  24إىل  21املواد من     الباب الثاين

  املؤسسات العقابية وأوضاع احملبوسني  87إىل  25املواد من     الباب الثالث

  وسنيإعادة التربية وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحب  115إىل  88املواد من   الباب الرابع

  إعادة تربية وإدماج األحداث  128إىل  116املواد من    الباب اخلامس

  تكييف العقوبة  150إىل  129املواد من   الباب السادس

  اخلاصة باحملكوم عليهم باإلعدام األحكام  157إىل  151املواد من   الباب السابع

  األحكام املشتركة  164إىل  158املواد من   الباب الثامن

  كام اجلزائيةاألح  170إىل  165املواد من   تاسعالباب ال

  أحكام خمتلفة وختامية  174إىل  171املواد من   الباب العاشر

  
  

                                                             
  .وما بعدها 10ص  املرجع السابق،املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني،  04-05القانون رقم  –) 1(
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  )1( :وأهم ما جاء به هذا القانون اجلديد
تعزيز حقوق احملبوسني وأنسنة معاملتهم، سيما يف جمال حق الزيارة، االتصال ونظام التأديب  -

 .املطبق عليهم

 .بوس يف إخطار عائلته أثناء وضعه يف املؤسسة العقابيةضمان حقوق احمل -

 .يف املؤسسات العقابية وبالتايل محاية أمن وصحة املساجني األمنتدعيم  -

 .صالحيات قاضي تطبيق العقوباتتعزيز  -

املشرع اجلزائري قد أصاب عندما ساير التوجهات احلديثة بإفراد تنظيم قانوين  أنوال شك   
التنفيذ العقايب وأحكامه املختلفة، لكي حتقق هذه املرحلة أهدافها املنشودة،  مستقل وشامل لقواعد

واستجابة للدعوة اليت أطلقها بعض الفقه إلخضاع ما يسود مرحلة التنفيذ العقايب لنوع من التقنني، 
بل توحيد هذه القواعد واحلكام حىت يسهل للباحثني الرجوع إليها، وحماولة إصالح ما تراها من 

فال . ب، غري أن العربة احلقيقية ليس بالنصوص وحدها وإمنا بالواقع العملي والتطبيق الفعلي هلاعيو
  .قيمة لنص قانوين مهدور املضمون يف الواقع العملي

  حمل التنفيذ العقايب  -4
وقد . هي أول صور رد الفعل االجتماعي جتاه اجلرمية وارم - حمل التنفيذ العقايبالعقوبة   
وبتطور الفكر اجلنائي أصبحت تلعب دورا هاما  - قوبة يف البداية وسيلة لالنتقام من اجلاينكانت الع

  .يف إصالح ارم وإعادة إدماجه وذيبه
أو هي ردة  والعقوبة إجراء يستهدف إنزال آالم بالفرد من قبل السلطة مبناسبة ارتكابه جرمية،         

  .)2(طال الفرد يف شخصه أو حقوقه أو ذمته املاليةفعل اجتماعية على عمل خمالف للقانون، ت
إىل البحث عن وسيلة   اإلجرامية كانت احلاجة  الظاهرة ملواجهة  ونظرا لعدم كفاية العقوبة  

مث ظهرت فكرة التدابري االحترازية دف عالج اخلطورة   ومن. أخرى ملواجهة السلوك اإلجرامي
صوريت   - العقايب باعتبارمها حمال للتنفيذ –متثل مع العقوبة  وعلى ذلك فإن هذه التدابري. اإلجرامية

                                             .وارم اجلرمية رد الفعل االجتماعي ضد

                                                             
                                                          .03، ص 2005، طبعة األوىل، دار هومة،  اجلزائروص التنظيمية املتخذة لتطبيقه، المحدي باشا عمر، قانون تنظيم السجون والنص  - ) 1(

املتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية املساجني،  02-72وجتدر اإلشارة أن قواعد التنفيذ العقايب كانت منظمة يف األمر رقم 
  .وما بعدها 197رجع السابق، ص امل

  ،1988العقوبات والتدابري وأساليب تنفيذها، الطبعة األوىل، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت،  علي حممد جعفر،  -  )2(
  .05ص        
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 .أصلية و بديلة و تكميلية :)1( وتنقسم العقوبات يف القانون اجلزائري إىل عقوبات       
وقد نص . اليت جيوز احلكم ا دون أن تقترن ا أية عقوبة أخرىفالعقوبة األصلية هي تلك           
قانون  املتضمن 156- 66األمر رقم  من 05  األصلية يف املادة  العقوبات  على  اجلزائري  املشرع

 05 املادة يفنص املشرع اجلزائري عليها  فقد للحريةأما العقوبة البديلة للعقوبة السالبة . العقوبات
املتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني   04 -05 رقم  القانون من

نية والعقوبات البة للحرية والتدابري األمالعقوبات الس  تطبيق  السجون ضمان  إدارة  تتوىل ": بالقول
ها وما يلي 1مكرر  05إلضافة املادة  01 -09القانون   جاء لذلك وتبعا".  البديلة وفقا للقانون

           .)2(واليت تنص على العقوبة البديلة املتمثلة يف العمل للنفع العام
فيما عدا  تلك اليت ال جتوز احلكم ا مستقلة عن عقوبة أصلية،  فهيالتكميلية  العقوبة أما          

 املادة وقد أوردها املشرع يف .اختياريةاحلاالت اليت ينص عليها القانون صراحة، وهي إما إجبارية أو 
          .املتضمن قانون العقوبات 156-66األمر رقم من  09
لذا كان من الالزم ، وال يكفي العقاب وحده لتحقيق اهلدف الذي يسعى إليه اجلزاء اجلنائي      

جمموعة "على أا  )3(اللجوء إىل فكرة التدابري لعالج بعض طوائف ارمني، وتعرف التدابري
 ها القاضي ملواجهة اخلطورة اإلجرامية الكامنة يف شخص مرتكب اجلرميةاإلجراءات اليت يصدر

 احلجز: على تدبريين فقط مهايف التشريع اجلزائري  األمن واقتصرت تدابري ".ختليصه منها بغرض
   .)4(والوضع القضائي يف مؤسسة عالجية لألمراض العقلية استشفائية القضائي يف مؤسسة

تدابري احلماية والتهذيب بالنسبة للجاحنني األحداث يف قانون اإلجراءات كما أورد املشرع اجلزائري 
   .)5(اجلزائية

  
                                                             

، 84عدد ر.ج ،2006ديسمرب سنة  20املوافق  1427ذي القعدة عام  29 املؤرخ يف  23-06رقم  ، القانون03و  02: املادتان –) 1(
صفر عام  18املؤرخ يف  156-66، األمر رقم 09، 05، 04: لموادل املعدلتان و املتممتان ،12، ص 2006ديسمرب  24   الصادر بتاريخ

   ،703 - 702ص ، 1966يونيو  11، الصادر بتاريخ 49ر عدد.العقوبات، ج ، املتضمن قانون1966يونيو سنة  08املوافق  1386
، 2009مارس  08، الصادر بتاريخ 15ر عدد.، ج2009فرباير سنة  25املوافق  1430صفر عام  29املؤرخ يف  01-09القانون رقم   –) 2(

  .املتضمن قانون العقوبات 156- 66لألمر رقم  و املتمم ، املعدل04 – 03ص          
  .271، ص 2007اخلامسة، دار هومة،  أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي العام، الطبعة  -) 3(
   ،703، املرجع السابق،ص156-66األمر رقم  ،19لمادة املعدلة واملتممة ل ،15،املرجع السابق،ص23-06رقم  ، القانون13املادة   -) 4(
، الصادر 07ر عدد.، ج1982فرباير سنة  13املوافق  1402ربيع الثاين عام  19املؤرخ يف   03-82القانون رقم  ،01ملادة ا - )5(  

 08املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ يف  155-66، األمر رقم 444مادة لل املعدلة واملتممة ،305ص ،1982فرباير  16بتاريخ 
                         .666 – 665، ص 1966يونيو  10، الصادر بتاريخ 48ر عدد.اجلزائية، ج ، املتضمن قانون اإلجراءات 1966يونيو سنة 
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  السلطة املنوط ا التنفيذ العقايب -5
السلطة القضائية  دور كانت السلطة التنفيذية يف البداية تعترب التنفيذ العقايب من شؤوا وأن  

  .)1(منتهيا بصدور احلكم الواجب تنفيذه تربيع
إىل املؤسسات العقابية، ويف هذا الصدد جيب التمييز بني  ث كان يعهد بالتنفيذ العقايبحي  

إدارة املؤسسة  بنياإلدارة العقابية املركزية اليت تقوم بوضع األهداف والوسائل العامة للتنفيذ العقايب و
واملوظفني والعاملني ا،  اليت تقوم بالتنفيذ العقايب داخل املؤسسة واليت تتمثل عادة يف املدير العقابية

  ".باإلشراف اإلداري على التنفيذ العقايب"وهذا ما يعرف 
كام يف حصر فقط يف إصدار األحلكن مع تطور الفكر العقايب، أصبح دور القضاء ال ين  

اإلشراف على تنفيذ العقوبات احملكوم الدعاوى العمومية، بل امتد يف ظل التنفيذ العقايب احلديث، إىل 
 ا،يبدأ من يوم إيداع احملبوس يف املؤسسة العقابية إىل يوم اإلفراج عنه، وهذا ما يعرف  حيث ائيا

  ."باإلشراف القضائي على التنفيذ العقايب"
إن اإلشراف اإلداري على التنفيذ العقايب يف القانون اجلزائري معهود إىل اإلدارة العقابية 

باإلضافة  )3(و إدارة املؤسسة العقابية ، ) سجون وإعادة اإلدماجال املديرية العامة إلدارة ( )2(املركزية
   .بالتنفيذ العقايب  رأيها يف كل املسائل املتعلقة تبدي   استشارية  إىل جلان

اللجنة الوزارية املشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية احملبوسني   :يف  اللجان  وتتمثل هذه
  .ييف العقوبات، وجلنة تطبيق العقوباتجلنة تك،)4(وإعادة إدماجهم اجتماعيا

أما فيما خيص اإلشراف القضائي على التنفيذ العقايب، فتم تعيني قاضي مكلف بتطبيق   
العقوبات منحت له العديد من الصالحيات واالختصاصات، والذي سيكون حمل دراسة تفصيلية يف 

  . فصل الثاين من هذه املذكرةال

                                                             
  .132، ص 1996رمسيس نام، الكفاح ضد اإلجرام، منشأة املعارف، اإلسكندرية،   - ) 1( 

اإلدارة املركزية    تنظيم املتضمن، 2004  أكتوبر سنة 24املوافق  1425رمضان عام 10املؤرخ يف 333 -04املرسوم التنفيذي رقم   -) 2(
  . وما بعدها 07، ص2004أكتوبر  24بتاريخ ، الصادر 67ر عدد .يف وزارة العدل، ج         

املتضمن تنظيم املديرية العامة ، 2004سنة  ديسمرب 04املوافق  1425شوال عام 21املؤرخ يف 393 -04املرسوم التنفيذي رقم  -    
  .وما بعدها 07، ص2005ديسمرب  05، الصادر بتاريخ 78ر عدد .و إعادة اإلدماج، ج إلدارة السجون        

ت تنظيم املؤسسة حيدد كيفيا، 2006مارس سنة  08املوافق  1427صفر عام  08 املؤرخ يف 109 -06املرسوم التنفيذي رقم   -) 3(
  .و ما بعدها 23، ص2006مارس  12، الصادر بتاريخ 15ر عدد.العقابية وسريها، ج        

حيدد تنظيم اللجنة الوزارية ، 2005نوفمرب سنة  08فق املوا 1426شوال عام  06 املؤرخ يف 429 -05املرسوم التنفيذي رقم  - ) 4(
 13بتاريخ    ، الصادر74ر عدد.ج دماجهم االجتماعي ومهامها وسريها،وإعادة إ احملبوسني نشاطات إعادة تربيةاملشتركة لتنسيق         
  .  05-04، ص2005نوفمرب         
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 للنيابة العامة مهمة تويل العمل على تنفيذ أحكام القضاء، زائري قد خولاجلقانون ال نكما أ          
  .)1(بالقوة اجلربية إذا لزم األمر أن تستعني وهلا يف ذلك

نه بدون هذا األمر ال ميكن إيداعه يف املؤسسة العقابية أفتأمر النيابة العامة حببس املتهم، حيث 
وباإلضافة إىل . من قانون تنظيم السجون 12ا للمادة وختتص مبالحقة تنفيذ األحكام اجلزائية طبق

هذه االختصاصات املخولة لقضاة النيابة العامة، فهم مكلفون مبراقبة املؤسسات العقابية وتفقد وسائل 
ختضع املؤسسات  ،قانون تنظيم السجون من 33وطبقا للمادة  .املن والنظافة والصحة داخل املؤسسة

  :يقوم ا القضاة كل يف جمال اختصاصه العقابية إىل مراقبة دورية
 .وكيل اجلمهورية وقاضي التحقيق مرة واحدة على األقل يف كل شهر -

 .أشهر على األقل ثالثةرئيس غرفة االام مرة كل  -

 .أشهر على األقل ثالثةرئيس الس القضائي والنائب العام، مرة كل  -

أشهر،  ستةاد تقرير دوري مشترك كل ويتعني على رئيس الس القضائي والنائب العام إعد
يتضمن تقييما شامال لسري املؤسسات العقابية التابعة لدائرة اختصاص الس القضائي يرسل إىل وزير 

  .العدل

  الطبيعة القانونية للتنفيذ العقايب: ثانيا
اختلفت اآلراء حول طبيعة مرحلة التنفيذ العقايب وهل هي من اختصاص اإلدارة العقابية     

  .وحدها أم أا ذات طبيعة قضائية تستلزم تدخل القضاء لإلشراف على عمليات التنفيذ العقايب
ويف هذا اال يفرقون بني تنفيذ . ذهب بعض الفقه إىل أن التنفيذ العقايب ذو طبيعة إدارية    

عليه  كالتأكد من شخصية احملكوماحلكم وتنفيذ العقوبة، فما يتعلق بالشروط األساسية للتنفيذ، 
 أما بعد انتهاء. ، وخيضع بالتايل لرقابة القضاء اجلنائيايعد عمال قضائي فهو وقدرته على حتمل العقوبة

 تنفيذ احلكم ودخول احملكوم عليه مرحلة التنفيذ وأساليب املعاملة العقابية داخل املؤسسات العقابية
  .)2(فهو من صميم عمل اإلدارة العقابية، ومن مث يعد عمال إداريا

                                                             
  .624اجلزائية، املرجع السابق، ص  اءاتاملتضمن قانون اإلجر 155-66األمر رقم  ،29املادة   -) 1(

، الصادر 84ر عدد.ج ،2006ديسمرب سنة  20املوافق 1427ذي القعدة عام  29املؤرخ يف  22-06، القانون رقم 08املادة    - 
 ص جراءات اجلزائية،اإلاملتضمن قانون  155-66ألمر رقم ا ،36مادة املعدلة و املتممة لل ،05، ص 2006ديسمرب  24بتاريخ
625.        

  . 11املرجع السابق، ص  اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة 04-05القانون رقم  ،10املادة   -   
  .47مصطفى يوسف حممد علي، املرجع السابق، ص   -) 2(
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ويربر أنصار هذا الرأي منطقهم بأن الدعوى اجلنائية تنتهي بصدور احلكم البات فيها وال         
البعض  إنصدور احلكم، بل  تلي يكون هناك حمل لتدخل القضاء يف إجراءات التنفيذ العقايب اليت

قا ملبدأ ذهب أكثر من ذلك حيث اعترب تفاصيل التنفيذ العقايب من خصائص السلطة التنفيذية وف
  .)1(الفصل بني السلطات

تنفيذ العقايب يعد نشاطا قضائيا، وينتقد أصحاب هذا الرأي الإىل أن  ويذهب رأي ثان    
 يذ العقوبة على أساس أن تنفيذ األحكام من اختصاصالنظرية السابقة لتفرقتها بني تنفيذ احلكم وتنف

ى سالمته ويرجع إليها يف كل منازعة ويقوم به عماهلا وتشرف إشرافا كامال عل.السلطة القضائية
  .)2(تقوم بشأنه، وبالتايل فإنه ال حمل هلذه التفرقة

حدمها أ العقايب ينطوي على نوعني من النشاط، التنفيذ أما الرأي الثالث فيذهب إىل أن    
قضائي، فاألول يشمل ما تقوم به أجهزة السجون يف حدود سلطتها التقديرية،  واآلخرإداري 
  .)3(التنفيذ بإشكاالتتعلق م واآلخر
مرحلة التنفيذ العقايب ختتلف يف طبيعتها القانونية والغاية منها، والقواعد  نإف ويف رأينا اخلاص    

ومن مث . اليت ختضع هلا وما تتمتع به من ضمانات أحاطها ا القانون عن مرحليت التحقيق واحملاكمة
ذلك ألن هذه . ذا االستقالل ال يفقد الصلة بينهمايتعني اعتبارها وحدة إجرائية مستقلة، إال أن ه

  .املرحلة تستند يف أساسها إىل احلكم اجلنائي الصادر باإلدانة إىل أن تنقضي مدة العقوبة احملكوم ا
: واستنادا إىل هذه الطبيعة للتنفيذ العقايب، فإن التنفيذ العقايب يتسع ألن يكون له جانبان        

ويقصد ا اجلهة املنوط ا متابعة التنفيذ داخل املؤسسات . به السلطة اإلدارية حدمها إداري ختتصأ
العقابية لدرايتها بأساليب العقاب والقيام بأعباء التنفيذ، وملا يتوافر يف القائمني عليها من خربة يف هذا 

جتماعي االاإلدماج  وإعادةمن قانون تنظيم السجون  05وهذا ما أشارت إليه املادة  ،اال
واجلانب اآلخر قضائي ختتص به السلطة القضائية، ذلك ألنه جيب أن يكون للصفة . للمحبوسني

 22القضائية تأثريها على مرحلة التنفيذ العقايب لضمان اإلشراف عليه وهو ما يستفاد من نص املادة 
  .لت لقاضي تطبيق العقوبات القيام ذه املهمةنفس القانون اليت خومن 

ميكننا أن نقرر أن . خلوض يف غمار اخلالف حول ما يعد عمال إداريا أو عمال قضائياودون ا    
  أما ما تعلق . املقرر للمحكوم عليه يعد عمال قضائيا اجلزاء  أو   التنفيذي  بالسند  يتصل عمل  كل 

                                                             
  .155رفيق أسعد سيدهم، املرجع السابق، ص  -) 1(
  .155املرجع نفسه، ص  -) 2(
  .53مصطفى يوسف حممد علي، املرجع السابق، ص  -) 3(
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، فإذا )1(ليةباملعاملة العقابية وأساليب العمل داخل املؤسسات العقابية فهو عمل خمتلط ذو طبيعة انتقا
يف اال اإلداري فرمبا دخل مستقبال يف اال القضائي حيث يصبح درجة  اكان التنفيذ يدخل أساس

        .)2(قضائية
  .ذ فيه جوانب قضائية وأخرى إداريةفالوضع احلايل للتنفيذ، وضع وسط يضم التنفي      

  تنفيذ العقايبإشكاالت ال :الفرع الثاين
يف مواد قانون تنظيم السجون نصا يعرف اإلشكاالت يف التنفيذ ويعرفها الدكتور يرد  مل         
أي أن إشكاالت التنفيذ العقايب   .)3("نزاع قضائي حول شرعية تنفيذ العقوبة: "بأا" شيحممود كب"

  .كل ما ينشأ من منازعات حول الشروط األساسية للتنفيذ العقايب
قائع الحقة للحكم، أما إذا كان موضوعه يتناول وقائع نه يتناول وأل واألصل يف اإلشكا    

أمام القضاء سابقة على صدور احلكم فإن حجية احلكم النهائي حتول دون إعادة طرح هذه الوقائع 
  .مرة أخرى إال عن طريق الطعن بالطرق اليت رمسها القانون

ال يقبل اإلشكال يف حالة ما وبديهي أن الطعون بأنواعها خترج عن نطاق إشكاالت التنفيذ، ف        
النوعي للمحكمة الصادر عنها احلكم، أو أن احلكم خاطئ من  إذا بين الرتاع على عدم االختصاص

  .)4(حيث ما قضي به أو من حيث ما طبقه من قواعد قانونية، أو أنه باطل لعيب من العيوب املبطلة
النظر يف إشكاالت التنفيذ ينعقد ويذهب الرأي السائد فقها وقضاء إىل أن االختصاص ب       

على للمحكمة اليت أصدرت احلكم، حيث أا األقدر على البت فيما قد يلحق به من إشكاالت 
قضت به الدعوى العمومية، عالوة أن معظم انتمية للحكم الذي أساس أن التنفيذ هو نتيجة ح

  .اإلشكاالت من الناحية العملية ترجع إىل اخلالف يف تفسري احلكم
وهذا ما ذهب إليه املشرع اجلزائري، حيث جعل اجلهة القضائية اليت أصدرت احلكم ختتص         

اليت  04 -05رقم  القانونمن  01فقرة  14بالنظر يف إشكال تنفيذه وهو ما يستفاد من نص املادة 
اجلهة م ترفع الرتاعات العارضة املتعلقة بتنفيذ األحكام اجلزائية، مبوجب طلب أما : "أن ىتنص عل

  " ...القضائية اليت أصدرت احلكم

                                                             
  .108عبد العظيم مرسي وزير، املرجع السابق، ص  -)  1(
وهو ما تبناه املشرع الفرنسي حيث يشكل قاضي تطبيق العقوبات وحمكمة العقوبات على مستوى حمكمة الدعاوى الكربى، الدرجة  -) 2(

          .ى جملس االستئناف الدرجة الثانيةاألوىل، وغرفة تطبيق العقوبات على مستو      
           .12، ص 1990حممود كبيش، اإلشكاالت يف تنفيذ األحكام اجلنائية، الطبعة األوىل، دار الفكر العريب، القاهرة،  -) 3(
  .159رفيق أسعد سيدهم، املرجع السابق، ص  -) 4(
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   :إن الرأي السائد بني الفقهاء حيصر إشكاالت التنفيذ العقايب يف األنواع األربعة التالية     
 عدم قدرة احملكوم التنفيذ بغري احملكوم به، و التنفيذ على غري احملكوم عليه، و الرتاع يف سند التنفيذ، و
            .عليه على حتمل التنفيذ

  الرتاع يف سند التنفيذ: أوال
واشتراط توافر سند التنفيذ يعد  .إن سند التنفيذ هو الذي يربر تنفيذ العقوبة وحيدد مضموا  
تنفذ " :  اليت تنص على أن 04 - 05رقم  القانون من 12باملادة  شرعية العقوبة عمال ملبدأ تطبيقا

 العام أو وكيل اجلمهورية،  ر جزائي، يعده النائبقرا أو العقوبة السالبة للحرية مبستخرج حكم 
  ."العقابيةيوضع احملكوم عليه مبوجبه يف املؤسسة 

وقد استقرت التشريعات اإلجرائية على عدم جواز توقيع العقوبات املقررة قانونا إال مبقتضى   
األصلية له إذ  النسخة اننه ال مينع من تنفيذ احلكم فقدأ، على )1(حكم صادر من حمكمة خمتصة بذلك

  .)2(ميكن تنفيذ احلكم مبقتضى أي صورة رمسية منه
ويشترط يف سند التنفيذ أن يكون صحيحا، وعلى ذلك لو كان التنفيذ بسند غري صحيح فإنه         

ومن أمثلة التنفيذ بسند غري صحيح . طلب إيقافهيحيق للمحكوم عليه أن يستشكل يف تنفيذ احلكم و
لعقوبة قد سقطت بالتقادم، أو صدر عفو عن احملكوم عليه أو بدأ يف التنفيذ رغم حالة ما إذا كانت ا
أو شاب هذا السند بعض األخطاء املادية  بوقف التنفيذ ومل يأمر بإلغاء اإليقاف لأن احلكم مشمو

كاختالف بني احليثيات واملنطوق، أو سقوط حتديد عقوبة املتهم يف منطوق احلكم بعد أن تضمنتها 
  .ت احلكم، أو احلكم بعقوبة صحيحة لكن وجود خطأ يف التهمة على مستوى املنطوقحيثيا

ففي مجيع هذه احلاالت وما شاها نكون أمام سند تنفيذي غري صحيح وحيق للمحكوم عليه          
  .حينئذ أن يستشكل يف تنفيذه

   احملكوم عليه التنفيذ على غري: ثانيا
املبادئ املستقرة يف الفقه اجلنائي، وتبعا هلذا اجلنائية يأيت يف مقدمة إن مبدأ شخصية املسؤولية        

املبدأ فإن العقوبة جيب أن تلحق بالشخص املسؤول جنائيا وعن اجلرم املعترف وبالتايل فال يصح أن 
  .تتعداه إىل غريه ممن ال مسؤولية عليهم فيما ارتكبه ذلك اجلاين

                                                             
ال جيوز قبول أي : "حيث نصت على أنه 1955حلد األدىن ملعاملة املسجونني لعام من قواعد ا 02فقرة  07 هذا ما نصت عليه القاعدة  -) 1(

  ".شخص يف السجن بدون أمر حبس قانوين ساري املفعول تثبت بياناته يف السجل اخلاص
           .677اجلزائية، املرجع السابق، ص املتضمن قانون اإلجراءات  155-66األمر رقم  ،539املادة  -) 2(
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غرب احملكوم عليه بسبب متاثل األمساء، ولتفادي إحتمال وكثريا ما حيدث التنفيذ اخلاطئ على   
اخلطأ يف شخصية احملكوم عليه وجب أن يشتمل السند على اسم املتهم، لقبه، عمله، حمل إقامته 

وملا كان املنفذ عليه بطريق اخلطأ ال يستطيع الطعن يف احلكم يف هذه احلالة  .)1(إليهوالتهمة املنسوبة 
  . يكون أمامه بالتايل سوى االستشكال يف تنفيذ احلكملكونه غري ذي صفة، فال

إذا :" نه أاجلزائية اجلزائري على  اإلجراءاتمن قانون  01فقرة  596وقد نصت املادة   
كانت هوية احملكوم عليه حمل  أن أو حصل يف أية حالة أخرى إمساكهحدث بعد هروب متابع مت 

تنفيذ غري أن اجللسة تكون ال إشكاالتة يف مادة نزاع يفصل يف هذا الرتاع وفق القواعد املقرر
  ".علنية

  التنفيذ بغري احملكوم به: ثالثا
مقدارها كما أن تنفيذ العقوبة جيري و تتحدد العقوبة يف احلكم الصادر ا من حيث نوعها   

  .وفقا ألحكام حمددة قانونا
ف احملكوم به أو أن تنفيذها جيري إذا كانت العقوبة املنفذة على خال سليما ال يكون التنفيذو        

أنواع املؤسسات  تنظيم السجون اجلزائري قانونيقة الواردة بالقانون، وقد حدد خمالفا للطر
  .ومن يودع يف كل منها )2(العقابية

وغالبا ما حيدث الرتاع يف التنفيذ يف هذه احلالة بسبب اخلالف حول حساب املدة اليت ختصم   
  .)3( يف اجلرمية اليت حكم عليه فيها ملتهم مؤقتامن العقوبة بسبب حبس ا

    ة احملكوم عليه على حتمل التنفيذعدم قدر: رابعا
ما مل يكن لدى احملكوم عليه  ستطيع حتقيق أهدافها االجتماعية إذات الشك أن العقوبة ال  

واليت  "للتنفيذ يةاألهل"لية، وهو ما يطلق عليه اصطالحا عقالقدرة على حتملها من الناحية اجلسدية وال
لتحمل املسؤولية اجلنائية أن تتوافر فيه احلالة الصحية اليت  األهليةجانب  إىلتفترض يف احملكوم عليه 
   .جيب أن تتوافر القدرة على التنفيذ عند ابتداءه وأن تظل قائمة حىت ايته و. متكنه من حتمل العقوبة

  

                                                             
                     جامعة اجلزائر،  بن عكنون، كلية احلقوق،ياء طرابلسي، تنفيذ العقوبات طبقا لقانون تنظيم السجون اجلزائري، رسالة ماجستري، مل  - )1(

  .47-46ص ،2000-2001        
عي للمحبوسني، املرجع السابق،      املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتما 04-05القانون رقم  ،32إىل  28 املواد من - )2(

  . 11ص       
  .113، ص1971، 05نصرية خيدر، إشكاالت تنفيذ احلكم اجلزائي، جملة احملامون تصدر عن نقابة احملامني، دمشق، العدد  - )3(
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أو عدم البدء يف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ويترتب على عدم صالحية احملكوم عليه للتنفيذ 
  .بدأت إنإيقافها 
حالة إصابة  الفرنسي،اليت عرفها التشريعني املصري و املتعلقة بأهلية التنفيذ ومن أهم الصور         

  .حاملأو  مرضعة،أو كون احملكوم عليها  جنون،أو  مبرض، احملكوم عليه
و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني  تنظيم السجون وقد نص املشرع اجلزائري يف قانون  
 السالبة للحرية ضد احملكوم عليه  تنفيذ العقوبةل املؤقت تأجيلال جواز على 17و  16و  15يف املواد 

الذي مل يكن حمبوسا  عندما أصبح احلكم  أو القرار الصادر ضده ائيا إذا كان مصابا مبرض خطري، 
سجن، وثبت ذلك قانونا بتقرير طيب لطبيب سخرته النيابة العامة ، وذلك إىل يتناىف مع وجوده يف ال
  . حني زوال حالة التنايف 

  ،كسبب لتأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحريةحالة اجلنون  مل يشر القانون اجلزائري إىلو         
،   و اليت تفرض للتنفيذ  الوجويبعلى خالف املشرع املصري الذي جعله إحدى حاالت التأجيل 

ويبدو أن . )1(على النيابة العامة بوضع احملكوم عليه املصاب جبنون يف مستشفى معد لألمراض العقلية
من قانون تنظيم  155نية املشرع اجتهت حنو اعتباره أحد صور املرض اخلطري ، بينما نصت املادة 

سبب وجويب لتأجيل تنفيذ على حالة اجلنون كإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني والسجون 
   .املبين على هذه احلالة ممكنا اإلشكالعقوبة اإلعدام مما جيعل 

تأسيس اإلشكال يف التنفيذ على إصابة احملكوم عليه مبرض و تعددت اآلراء يف مدى إمكانية         
كان  إذاصاب مبرض خطري ، أو أنه ميكن للمحكوم عليه امل إىلولكن الرأي الراجح يذهب  خطري ،

ما بوشر ضده ، و أن يؤسس هذا  إذاالتنفيذ عليه يضاعف يف خطورته أن يستشكل يف التنفيذ 
ما يترتب على ذلك من ضرر جسيم يستحيل  ر الذي يهدد حياته جراء التنفيذ وعلى اخلط اإلشكال

من التطور و نساير هذا الرأي انطالقا  .)2(و للجهة املختصة أن تأمر بوقف التنفيذيصعب تفاديه ،  أو
  نسانإكالذي عرفه التنفيذ العقايب من خالل تكريس مبدأ تدخل القضاء لضمان حقوق احملكوم عليه 

  .و حتقيق أغراض السياسة العقابية
كما فرق املشرع اجلزائري بني احلامل أو املرضعة إذا كانت حمكوما عليها بعقوبة سالبة         
  .باإلعدام عليها أو حمكوما للحرية،

  

                                                             
  . 399، ص1994القاهرة، أمحد عبد الظاهر الطيب، إشكاالت التنفيذ يف املواد اجلنائية، الطبعة الرابعة، مطبعة وهبة حسان،  - )1(
  .404املرجع نفسه،ص  -) 2(
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مبوجب مقرر يتخذه النائب العام ، فاحلالة األوىل تعترب إحدى حاالت تأجيل التنفيذ اجلوازي         
  أو وزير العدل حسب األحوال إىل حني ما بعد وضع احلمل بشهرين كاملني إذا ولد اجلنني ميتا ، 

 17و املادة  07رة فق 16املادة  إليهو إىل أربعة وعشرين شهرا إذا ولد اجلنني حيا ، هذا ما ذهبت 
ويسري عليها يف .  و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني من قانون تنظيم السجون 01فقرة 

  . يف حالة اإلصابة مبرض خطري  اإلشكالرأينا ما توصلنا إليه فيما خيص 
م على تنفذ عقوبة اإلعداحيث ال  ،أما احلالة الثانية فهي إحدى حاالت تأجيل التنفيذ الوجويب       

، وإذا ما أرادت النيابة مباشرة التنفيذ قدمت )1( شهرا عة لطفل دون أربعة وعشريناحلامل أو املرض
املذكور، و على احملكمة إذا ما ثبت هلا أن احملكوم  احملكوم عليها إشكاال يف ذلك تأسيسا على النص

لذي منحه املشرع للمحكوم ا األجلحني استنفاذ  إىلعليها حامل أو مرضعة  أن تأمر بوقف التنفيذ 
                       .عليها يف هذه احلالة

نرى أن اإلشكال يف تنفيذ األحكام اجلزائية ال يعد من موضوعات التنفيذ العقايب أننا  واحلقيقة 
اجلزائية ،  اإلجراءات موضوعات قانون يعترب من ، بل باملفهوم الذي أخذنا به يف هذه املذكرة الفعلي

  . ى اختصاص أصيل للنيابة العامةحيث يبق

     الضمانات واحلقوق الشخصية للمحكوم:الفرع الثالث
  عليه خالل فترة التنفيذ العقايب                

ن أعرضنا هلا يف بداية هذا الفصل، يتضح لنا تمن استقرائتنا لظاهرة تطور الفكر العقايب واليت   
استهدفت العناية بشخص ارم والعمل على إصالحه  معظم االجتاهات احلديثة يف علم العقاب قد

  .وإعادة إدماجه االجتماعي
وقد كان من الطبيعي أن حترص هذه االجتاهات كفالة حد معني من الضمانات واحلقوق   

  .الشخصية للمحكوم عليه إبان فترة تنفيذ العقوبة
الصورة التقليدية كان  جودها يفأن و نا ول هذه الضمانات قدميا لوجدوإذا ما حبثنا يف أص  

ينحصر يف جمرد التأكد من شخصية احملكوم عليه وتوافر سند التنفيذ والتقيد مبدة العقوبة احملكوم ا، 
  صدور احلكم البات يف الدعوى العمومية لينتقل   مبجرد ينتهي   التقليدي  القضاء  دور كان  حيث 

  

                                                             
  .     26سني، املرجع السابق، ص املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبو 04-05القانون رقم  ،155ادة امل –) 1(
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تدخل من جانب القضاء  ىل تنفيذ العقوبة دونة اليت تتواالختصاص بعد ذلك إىل السلطة التنفيذي
  )1( .وذلك عمال مببدأ الفصل بني السلطات

احلديثة يف علم العقاب بدأ الفقه اجلنائي يف رفض الدور  اإلصالحيةاالجتاهات  ظهورومع   
وجوب مسامهة القضاء يف  إىلعلى التنفيذ العقايب وبدأت الدعوى  اإلشرافاحملدد للقضاء يف 

  .لفعلي على التنفيذ العقايبا اإلشراف
تدخله يف هذه املرحلة  إىلعلى التنفيذ العقايب واحلاجة  اإلشراف القضاء يفدور  أكدولعل ما   
اجلنائية حيث استجابت لنظام التدابري االحترازية غري  التشريعاتالعديد من  ، ما سلكته بالذات

  .إاءها أمرون غريها بالبت يف للسلطة القضائية داليت تستلزم أن يعهد  و  حمددة املدة
كفالة الضمانات واحلقوق للمحكوم عليه باالجتاهات احلديثة  إىلوقد اقترنت الدعوى   
املذنب وتقوميه من خالل تنفيذ اجلزاء،  إصالحأن يكون اهلدف من العقوبة أو التدبري هو  إىلالداعية 

خالل مرحلة  اإلنسانيةدر كرامته  أال ينبغي شيءأوال وقبل كل  إنسانوذلك ألن احملكوم عليه هو 
  .التنفيذ
 اإلنسانالعاملي حلقوق  اإلعالنوقد كان هلذا املوضوع صداه على املستوى الدويل إذ نادى         

مبا يصون شرفه  لإلنسان األساسيةبإحترام احلقوق  1948ديسمرب  10املتحدة يف  األممالذي أقرته 
  .)2(ييز حبسب اللغة واجلنس والنوع والديندون مت اإلنسانيةوكرامته وقيمته 

 إنسان أيعالن على عدم جواز تعرض من هذا اإل 05ويف جمال التنفيذ العقايب نصت املادة   
منه عدم جواز  09للتعذيب أو املعامالت الوحشية أو القاسية أو احملطة للكرامة، كما جاء يف املادة 

  .تعسفيأو حجزه أو نفيه بشكل  إنسانالقبض على أي 
 لألمموقد حرصت االتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية املربجمة يف اجلمعية العامة   

عدة قواعد يف هذا الصدد يهمنا منها ما أوجبته من ضرورة معاملة  إقرارعلى  1966املتحدة عام 
جن دار ذيب ن السأ ، واإلنسانمة املتأصلة يف إنسانية مع احترام الكرامجيع ارمني معاملة 

  .وإصالح وأن معاملة السجناء جيب أن تستهدف إصالحهم وتأهيلهم
للعقوبة قد اكتسب طابعه الدويل قبل ذلك عندما اصدر الس  اإلصالحياهلدف  أن إال  

   باعتماد جمموعة قواعد احلد 31/07/1958املتحدة قراره يف  لألمماالقتصادي واالجتماعي التابع 
  

                                                             
  .165رفيق أسعد سيدهم، املرجع السابق، ص  -) 1(

(2)      -  http://www.un.org/ar/documents/udhr/ 

http://www.un.org/ar/documents/udhr/
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   .)1(1955 ملسجونني اليت أقرها املؤمتر األول ملكافحة اجلرمية املنعقد يف جنيف سنة األدىن ملعاملة ا

صاحلة يف  توصف جمموعة هذه القواعد بأا ما أمجع على قبوله بوجه عام كمبادئ وأساليب عمل و
سجونني ملعاملة امل األدىنكانت جمموعة قواعد احلد فإذا .معاملة املسجونني وغدارة املؤسسات العقابية

الس  إقرارا سجونيا، إال أن ما تضمنته من مبادئ وأفكار إصالحية فضال عن نال تعد مبثابة تقني
كسبها الطابع الرمسي العاملي وجعلها حبق دستور احلقوق والضمانات أاالقتصادي واالجتماعي هلا 

  .)2( للمحكوم عليهم خالل فترة التنفيذ العقايب
ص من جمموعة القواعد هذه أهم احلقوق والضمانات اخلاصة باحملكوم عليه وميكننا أن نستخل        

  :على الوجه التايل
  .)65القاعدة (حق السجني يف التقومي والتأهيل  :أوال
  .)35القاعدة (واحلق يف الشكوى  حق املسجون يف معرفة النظم املقررة يف السجن :ثانيا
  .)38و 37 نالقاعدتا(احلق يف التراسل والزيارة  :ثالثا
  .)42القاعدة (احلق يف أداء الشعائر الدينية : رابعا

  .)26و 24،25، 22القواعد (احلق يف التعليم  :خامسا
  .)77دة عاالق(ق يف التعليم احل :سادسا
                  .)32و 29،30القواعد (احلق يف عدم اخلضوع جلزاء تأدييب غري حمدد سلفا  :سابعا
  .)76 و 75، 74، 71القواعد (احلق يف العمل  :ثامنا

هذه بإجياز أهم احلقوق الشخصية للسجني واليت القت القبول على املستوى العاملي خاصة   
  .املتحدة لألممالس االقتصادي واالجتماعي التابع  ها من قبل بعد إقرار
ملسجون طيبا بأن ا انطباعاوبالنظر إىل ما تقدم من حقوق من الناحية النظرية يتولد لدينا   

سوف يالقي من حسن الرعاية والتوجيه خالل تنفيذ اجلزاء اجلنائي ما حيقق يف النهاية اهلدف 
  .من تنفيذ هذا اجلزاء وهو إعادة اإلدماج االجتماعي هلذا املسجون اإلصالحي

يصعب حتقيق ذلك دون وجود إشراف ورقابة على عملية التنفيذ  العمليةولكن من الناحية   
  .دد اإلدارة العقابية يف تنفيذ واجباا إىل اإلخالل ذه احلقوق أو إهدارهاإذ قد يؤدي تش

  
                                                             

     ،1978مية، الطبعة الثانية، مؤسسة نوفل،بريوت،السياسة اجلنائية والتصدي للجر يف العلم اجلنائي، اجلزء الثاين،دروس  مصطفى العوجي، -) 1(
  . وما بعدها 727ص       

  .167رفيق أسعد سيدهم، املرجع السابق، ص  -) 2(
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وينبغي أن يوكل هذا اإلشراف إىل جهة مستقلة عن اإلدارة العقابية اليت غالبا ما يكون   
  )1(. االعتداء على هذه احلقوق واقعا منها

ء مما جعل احلاجة ماسة وال شك أن محاية احلقوق واحلريات بصفة عامة هي من صميم القضا  
حلقوق املسجونني  األكيدعلى التنفيذ العقايب بإعتباره الضمان  اإلشرافإسهامه يف إىل ضرورة 
من العقاب خاصة إذا ما كسب قدرا من التخصص  اإلصالحيفعلي لتحقيق اهلدف والضابط ال

  . والدراية يف املوضوعات املتعلقة بالتنفيذ العقايب
 .الثاين من هذا الفصل املبحثن حمل دراسة يف وهو ما سيكو        

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 

                                                             
ر، اإلجراءات اجلنائية يف النظم القانونية العربية ومحاية حقوق اإلنسان، الطبعة األوىل، دار حممود شريف بسيوين وعبد العظيم مرسي وزي -) 1(

  .299، ص 1991العلم للماليني، بريوت، 
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 املبحث الثاين

  على التنفيذ العقايب أساليب اإلشراف القضائيأسس و 
بات  حكمكان االعتقاد السائد يف ظل الفكر الكالسيكي أن مهمة القضاء تنتهي بصدور   

فهذا أمر خيرج عن نطاق اختصاصه، ويتعني باإلدانة، وليس له شأن بتنفيذ اجلزاء على احملكوم عليه، 
أن ختتص به اإلدارة العقابية وحدها، وال ينبغي أن ينازعها فيه، بدعوى أن التنفيذ هو عمل إداري 

تدخل القضاء فيه وإال يكون قد تعدى نطاق اختصاصه، وتدخل فيما هو من  وزحمض، مما ال جي
  .)1(ى  مع مبدأ الفصل بني السلطاتاختصاص السلطة التنفيذية، األمر الذي ال  يتماش

أخذ ذا االجتاه لفترة طويلة من الزمن، فجاءت تكثري من التشريعات املقارنة  توقد كان  
  .أحكامها أسرية له بإقصائها القضاء عن جمال التنفيذ وقصره على اإلدارة العقابية

يف آونة سابقة على  ومع هذا جتدر اإلشارة إىل أن تدخل القضاء يف جمال التنفيذ قد ظهر  
األخذ مببدأ الشرعية اجلنائية، بل أن هناك بعض التطبيقات ملظاهر اإلشراف قد وجدت منذ مئات 

م إىل 320من سنة (السنني، ومن ذلك مثال األمر الذي أصدره اإلمرباطور قسطنطني الكبري 
م الذي 1425 للقضاء بزيارة املسجونني كل يوم أحد، وكذلك قرار برملان باريس سنة) م330

  .)2(يلزم القضاة بزيارة السجون ومراجعة السجالت والتأكد من دقتها 
وعلى ذلك فإن الدور التقليدي للقضاء يف اإلشراف على التنفيذ كان يقف عند حد زيارة   

املؤسسات العقابية والتحقق من أن التنفيذ يتم فيها بصورة مطابقة للقانون وإثبات ما يرونه من 
  .غوا إىل اإلدارة العقابية اليت تضعها موضع االعتبارمالحظات يبل

ويف احلقيقة ال يعد هذا النوع من اإلشراف من قبيل املسامهة القضائية يف التنفيذ العقايب اليت   
ترمي إىل إجياد قاضي مؤهل ومعد إعدادا خاصا تكون مهمته حتديد نوع املعاملة العقابية بالنسبة لكل 

شراف على تنفيذ املعاملة العقابية لتوجيهها إىل الغرض األساسي وهو إصالح جمرم حمكوم عليه واإل
  .وتأهيل احملكوم عليه

مث  ،وسنقسم هذا املبحث إىل مطلبني لدراسة أسس اإلشراف القضائي على التنفيذ  يف أوهلما  
 .نعرض يف الثاين أساليب اإلشراف القضائي على التنفيذ 

                                                             
  .57، ص 1970العربية،  بريوتحممد جنيب حسين، السجون اللبنانية يف ضوء النظريات احلديثة يف معاملة السجناء، جامعة    -)  1(
  .وما بعدها 9ص العظيم مرسي وزير، املرجع السابق،عبد    -)  2(
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  قضائي الاإلشراف  أسس :طلب األولامل
 العقايب على التنفيذ                 

  
مل تكن هناك أية مشكلة يف األزمنة السالفة حيث سادت األنظمة اجلنائية التقليدية وكان   

اهلدف األول من العقاب هو إيالم اجلاين بصفة رئيسية للتفكري عن خطيئته اليت ارتكبها وحتقيق 
هناك أية حماولة لتقومي اجلاين أو إصالحه أي أن التنفيذ اعتبارات العدالة يف اتمع دون أن تكون 

  . العقايب كان عمال ماديا حبتا تلتزم فيه اإلدارة العقابية مبا جاء يف احلكم من عناصر حمددة
ومع تطور الفكر اجلنائي وإذ باهلدف من العقاب يتطور بصورة مرحلية متتابعة من خالل   

فاع االجتماعي حيث بات اهلدف الرئيسي من العقاب هو إصالح الثورة اجلنائية الوضعية وثورة الد
  .ارم وإعادة إدماجه اجتماعيا

وقد استتبع ذلك رفض الدور احملدود والتقليدي للقضاء يف اإلشراف على التنفيذ العقايب   
  .)1(والدعوة إىل وجوب اإلسهام الفعلي يف مراقبة إجراءات التنفيذ العقايب

به يف ظل السياسة العقابية احلديثة أن تنفيذ اجلزاء وال سيما العقوبات  وقد بات من املسلم  
السالبة للحرية، ينبغي أن يتم حتت إشراف القضاء ضمانا حلقوق احملكوم عليهم ولتجنب التعسف يف 
التنفيذ من قبل اإلدارة العقابية انطالقا من أن مرحلة التنفيذ ال تقل أمهية وخطورة عن املراحل 

  .)2(، مما يتعني معه عدم فصلها عنها وإخضاعها هي األخرى لسلطات القضاء وإشرافهالسابقة
وكان مما مهد هلذا كله تغري النظرة إىل السجن كمؤسسة لتنفيذ العقوبات، حيث مل يعد   

عادة تأهيل إلالسجن هو ذلك املكان الذي تنفذ فيه العقوبات التكفريية بل أصبح مؤسسة خمصصة 
  .)3(اجلاحنني

                                                             
الوظيفة اجلزائية للقاضي    أن التفرقة بني  1893العامل اجلنائي الفرنسي املشهور يف املؤمتر الدويل لعلم العقاب سنة " أميل جارسون"أعلن  - )1(

البد أن يتابع نتائج هذا احلكم من أجل ضمان جدوى  تفرقة ال تستند إىل أساس سليم، فالقاضي بعد أن يصدر حكمه العقوبة  وتنفيذ  
  .اتمع من دعوة احملكوم عليهم لإلجرام  العقاب ومحاية   
  .181رفيق أسعد سيدهم، املرجع السابق، ص   -   

ع، جامعة الكويت، موسى مسعود أرحومة، إشراف القضاء على التنفيذ كضمان لرتالء املؤسسات العقابية ، جملة احلقوق، العدد الراب  -)2(
  .201،  ص 2003ديسمرب          

دد األول والثاين،جامعة عبد الرؤوف مهدي، السجن كجزاء جنائي يف ضوء السياسة اجلنائية احلديثة، جملة القانون واالقتصاد، الع -)3(
  .وما بعدها 231، ص 1978يونيو  -مارس القاهرة،    
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مهية اليت يكتسيها موضوع اإلشراف القضائي على التنفيذ، فقد القى اهتماما األوبالنظر إىل   
  .يف العديد من املؤمترات العلمية واحللقات الدراسية، وخص حبيز وافر يف مداوالا وتوصياا امتزايد

هو أول املؤمترات اليت تناولت موضوع  1925حيث كان مؤمتر لندن الذي عقد سنة   
شراف القضائي صراحة،حيث قرر اتمعون من علماء اإلجرام تأييدهم لتدخل السلطة القضائية اإل

والذي  1930يف تنفيذ العقوبة، وأعقب ذلك املؤمتر الدويل لعلم العقاب الذي عقد يف براغ سنة 
ية، مع القواعد اليت جيب صياغتها من أجل تنفيذ العقوبات يف إطار التشريعات احلال"تعرض ملناقشة 

ويأيت ". األخذ يف االعتبار بأفكار إعادة أقلمة اجلناة والتعاون مع العناصر العاملة يف التنفيذ العقايب
انعقاد اجلمعية العامة للسجون يف باريس اليت عرض عليها موضوع  1931 سنةعقب ذلك ويف 

لسلطة القضائية خالل التدخل القضائي يف التنفيذ وأوصت بضرورة التعاون بني اإلدارة العقابية وا
  .)1(تنفيذ العقوبة

حيث  1935ذلك عقد املؤمتر الدويل احلادي عشر لقانون العقوبات يف برلني سنة  تالو   
اختصاصات القاضي اجلنائي يف تنفيذ "حبث موضوع اإلشراف القضائي على التنفيذ حتت عنوان 

، حيث كان من 1937ت يف باريس سنة مث انعقد بعد ذلك املؤمتر الرابع لقانون العقوبا". العقوبات
سنة "س رنفاويف " تدخل السلطة القضائية يف تنفيذ العقوبات والتدابري االحترازية: "موضوعات حبثه

تفريد األحكام "انعقد املؤمتر الدويل الثالث للدفاع االجتماعي وتعرض لبحث موضوع  1954
يف فرنسا قرارا بالتوصية بأن يعهد  أصدر جملس القضاء األعلى 1965ويف مارس سنة ".والتنفيذ

وقد جاء قرار اجلمعية . لقضاة متخصصني برقابة تنفيذ العقوبات والرعاية الالحقة للمفرج عنهم
مؤكدا لوجوب منح  1966اليوغسالفية اخلامسة لقانون العقوبات وعلم اإلجرام املنعقد سنة 

يف احللقة العربية األوىل للدفاع االجتماعي و. يدة للحرية قاحملاكم رقابة على تنفيذ العقوبات امل
كان من ثار النقاش حول سياسة الدفاع االجتماعي،  1966سنة  املنعقدة بالقاهرة يف فرباير

عقد يف روما املؤمتر  1969ويف سنة .  القضائي يف التنفيذ  التدخل  موضوع  حبثها موضوعات
قد أدرج املؤمتر موضوع التدخل يف التنفيذ يف للجمعية الدولية لقانون العقوبات والدويل العاشر 
  . )2("دور احملكمة يف حتديد وتطبيق العقوبات"حتت عنوان  أعماله من  القسم الثالث

                                                             
  .212ص رفيق أسعد سيدهم، املرجع السابق،   -)  1(
  :ملزيد من التفصيل أنظر    - ) 2(

 .187ص  ،2006 الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،حممد صبحي جنم، أصول علم اإلجرام وعلم العقاب،الطبعة األوىل ، دار  -
- José Luis de la Cuesta, Résolutions des Congrès de l’Association internationale de 

Droit Pénal (1926- 2004). Re AIDP/ 2006. www .penal.org/pdf/CIDP/Resolutions. 
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وملا كان موضع اإلشراف القضائي على التنفيذ العقايب على هذا القدر من األمهية، فقد   
ى تنفيذ العقوبات وتدابري الوقاية، استقر يف كثري من الدول ضرورة وجود قاض خمتص باإلشراف عل

من ناحية العناية بتصنيف احملكوم عليهم على أسس علمية صحيحة، وإخضاع كل واحد منهم 
اجتماعية أو  -للمعاملة املناسبة له حبسب ظروفه الشخصية من سن، وثقافة، وبيئة، وحالة صحية

ذا ال غىن عنه حىت حيقق النظام ناهيك عن سائر ظروفه االجتماعية واالقتصادية ، فكل ه -عقلية
  .)1(العقايب رسالته املطلوبة يف التقومي واإلصالح على حنو يتفق مع مقتضيات العدل واملنفعة معا

إال أن موضوع اإلشراف القضائي على التنفيذ العقايب مل يسلم من النقد، فقد انقسم الرأي   
وقد . ذا اإلشراف واالجتاه احلديث املؤيد لهومها االجتاه الكالسيكي املناهض هل: بشأنه إىل اجتاهني

 .حاول كالمها أن يدافع عن مذهبه ويعززه

  إلشراف القضائي ل االجتاه املناهض: الفرع األول
  على التنفيذ العقايب                 

مل يكن الطريق سهال يف سبيل االعتراف للقاضي بدور يف التنفيذ العقايب وإمنا لقي األمر عدة   
ضات خاصة يف جانب املشتغلني بعمليات التنفيذ العقايب، وسوف نعرض فيما يلي أهم هذه اعترا

  .االعتراضات مع حماولة لتفنيد كل منها

  اخلشية من التصادم بني القاضي واإلدارة العقابية: أوال
ويستند هذا الرأي إىل صعوبة تنظيم االختصاص بني القاضي ورجال اإلدارة العقابية مما قد   

  .)2(ي إىل نوع من التداخل والتضارب وهو ما تكون نتائجه غالبا يف غري صاحل العمل العقايبيؤد
وهذا االعتراض مردود إذ أثبتت التجربة العملية يف التشريعات اليت قامت بتطبيق نظام   

اإلشراف القضائي على التنفيذ عكس ذلك حيث بات التعاون التام والروح الطيبة هي السمة 
ني قاضي التنفيذ واإلدارة العقابية وهو ما استخلصناه من دراسة كل من التجربتني الواضحة ب

  .)3( الفرنسية وااليطالية يف هذا اال
  

                                                             
  .23، ص 1980الطبعة الثالثة ،دار الفكر العريب،القاهرة ،  رؤوف عبيد، املشكالت العملية اهلامة يف اإلجراءات اجلنائية، -)  1(
  .347فوزية عبد الستار، املرجع السابق، ص   -  )2(
  .و ما بعدها  367رجع السابق ،ص عبد العظيم مرسي وزير ، امل  -  )3(

  .و ما بعدها  248رفيق اسعد سيدهم ، املرجع السابق ، ص   -    
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  اختصاص اإلدارة األصيل بالتنفيذ: ثانيا
ويستدل أصحاب هذا الرأي على ذلك بأن سلطة القاضي تنتهي مبجرد النطق باحلكم الذي   

حكوم عليه وتقييد اإلدارة مبا قضى به احلكم من حيث وقوع نوع العقوبة حيدد املركز القانوين للم
ومدا وال داعي لتربير تدخل القضاء يف التنفيذ بدعوى محاية حقوق احملكوم عليه حيث أن هذه 
احلقوق مصانة بنحو كاف باعتبارها قد حتددت يف احلكم على حنو ملزم لإلدارة اليت يقتصر عملها 

  .)1(ذ املادي للحكمعلى جمرد التنفي
والواقع أن هذا االنتقاد ال حمل له يف ظل السياسة اجلنائية احلديثة اليت أضافت أشكاال جديدة   

من العقوبات والتدابري مل تكن معروفة من قبل يف ظل األنظمة العقابية التقليدية، ومل يصبح بالتايل 
من األعمال القضائية واليت متس جوهر تنفيذها جمرد عمل مادي وإمنا أصبح التنفيذ يشمل العديد 
وال حمل للقول يف األنظمة العقابية . احلكم عالوة على مساسها حبقوق وحريات احملكوم عليهم

احلديثة بأن احلكم حيدد املركز القانوين للمحكوم عليه متاما من حيث نوع ومدة العقوبة حيث 
حلكم وفقا ألساليب املعاملة العقابية احلديثة أصبحت سلطات التنفيذ متلك التعديل والتبديل يف هذا ا

  .اليت أملتها ضرورات الدفاع االجتماعي والتفكري العلمي يف جمال السياسة العقابية

  تعارض نظام قاضي التنفيذ مع مبدأ الفصل بني السلطات: ثالثا
اليت تعد  وقد قيل يف ذلك أنه ال جيوز للسلطة القضائية أن تتدخل يف أعمال التنفيذ العقايب  

  .)2(من صميم اختصاص سلطة اإلدارة باعتبارها أعمال إدارية حبت
وهذا االنتقاد يف الواقع ال حمل له حيث أن التنفيذ العقايب احلديث يتضمن العديد من األعمال   

القضائية اليت متس جوهر احلكم باإلضافة إىل ذلك تأثر حقوق وحريات احملكوم عليهم ا وهذا كله 
  .اختصاص السلطة القضائيةمن صميم 

وملا كان اهلدف األساسي للدفاع االجتماعي هو رد ارم إىل نطاق اتمع فإن علم اإلجرام   
احلديث مبفاهيمه املتطورة يتسع إىل قبول التدخل القضائي دون القول بأن يف ذلك تعدي على 

تطبيق العقوبات والتدابري السلطات اإلدارية ألنه  ينطوي على ضمان للمحكوم عليه ومرونة يف 
 .)3(االحترازية

                                                             
  .294، ص جرام وعلم العقاب، املرجع السابقحممود جتيب حسين، دروس يف علم اإل  - ) 1(
  .184حممد صبحي جنم ، املرجع السابق، ص   - ) 2(
  .185ص رفيق أسعد سيدهم، املرجع السابق،   -  )3(
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  ت العمل العقايبافتقار قاضي التنفيذ إىل خربا: رابعا
ينكر أصحاب هذا الرأي على قاضي تنفيذ العقوبات التكوين الذهين واخلربة اليت تتكون   

هم من لدى رجال اإلدارة العقابية من معايشة احملكوم عليهم يف املؤسسات العقابية وما يتطلبه عمل
باإلضافة إىل أن القاضي يف هذا . )1(إعداد خاص ودراية كافية بشخصية ارم وأسلوب معاملته

الوقت ال يكون لديه اإلملام الكايف خبصائص الدعوى مثل حمكمة املوضوع اليت فصلت فيها باحلكم 
  .وبالتايل لن تكون هناك فائدة حمسوسة منه

ه االتصال باحملكوم عليه ومعرفة ما يريده منه كما وهذا االنتقاد مردود ألن القاضي ميكن  
وفوق ذلك فإن األنظمة اليت تأخذ بنظام قاضي . ميكنه اإلطالع على القضية لإلملام مبا حيتاجه منها

التنفيذ تقوم بإعداد األشخاص الذين يتولون هذا العمل إعدادا فنيا خاصا يؤهلهم للقيام 
  . يكون هناك حمل هلذا االنتقاد من الناحية العمليةباالختصاصات املناط م مزاولتها فال

  عدم جدوى الرقابة القضائية على التنفيذ: خامسا
طاملا أن اإلدارة هي اليت تباشر بنفسها إجراءات التنفيذ مث تقدم تقاريرها إىل القاضي اجلنائي   

سوف تكون شكلية  الذي يقرر على ضوئها ما يراه يف حدود سلطته اإلشرافية، فإن عملية اإلشراف
  .وال جدوى منها

وال شك أن هذا االعتراض مبالغ فيه ألن القاضي ميكنه أن يتأكد بنفسه من صحة ما يرد إليه   
من تقارير أو بيانات وال يوجد ما حيول دون قيامه باحلصول بنفسه على املعلومات الالزمة من 

  .احملكوم عليه أو ظروف وقائع الدعوى احملكوم فيها 

  التدخل القضائي يف التنفيذ ال يصلح إال لألحداث: اسادس 
وقد قيل أيضا يف نقد نظام قاضي التنفيذ الفرد أنه ال يصلح إال بالنسبة ال األحداث دون         

البالغني، وال صحة هلذا الزعم إذ أننا يف ظل السياسة اجلنائية احلديثة ال نلحظ تفرقة بني نظم معاملة 
 .)2(  إذ تتجه العقوبات والتدابري يف كليهما إىل اإلصالح والتقومياألحداث والبالغني

  
  
  

                                                             
  .347فوزية عبد الستار، املرجع السابق، ص   - ) 1(
  .247املرجع السابق، ص  رفيق أسعد سيدهم ،  - )2(
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                                               التدخل القضائي يف التنفيذ يؤدي إىل إهدار مبدأ قوة الشيء : سابعا
  املقضي         

 ميكن املساس به إال ذلك أن احلكم البات واجب النفاذ حيوز احلجية يف مواجهة الكافة وال  
و  .)1(ي التنفيذ أن يعدل من مدة احلكمضو من مث ال ميكن لقا عن طريق الطعن بالطرق القانونية

  املشروط أو  بإحالل تدبري قوم باإلفراجي لكننا جند قاضي التنفيذ ميكن أن يعدل يف مدة احلكم أو
  احلكم  ينتهاكا  ملبدأ  استقالل  قاضحمل آخر مما يشكل ا

  . )2( تحديد العقوبةب
و هذا االنتقاد مردود ألن هلذه احلجية حدود ، و ترد عليها قيود ، وال يكون اخلروج عليها           

و القيد الذي . إال على سبيل االستثناء ،  و العتبارات علمية و اجتماعية يأخذها املشرع يف اعتباره 
ن يكون للجزاء حجية مؤقتة ، فقط إذا كانت نورده على حجية الشيء املقضي أمام قضاء التنفيذ أ

عناصر تقدير احلكم مل جتتمع وقت صدوره ،  أما إذا اكتملت هذه العناصر وقت احلكم ثبتت 
استحال التعديل يف اجلزاء عقب احلكم به، و هنا نقول أنه عندما تكون الغاية من   احلجية واستقرت

عليه كأمر مستقبلي فان هذا القيد يرد ، و أما حني تكون القاعدة القانونية اجلنائية هي تقومي احملكوم 
الغاية من القاعدة القانونية هي حتقيق العدالة إرضاء للشعور االجتماعي أو محاية اتمع من خطر 
حمدد أو إنذار احملكوم عليه و حتقيق الردع العام ،فإن هذا القيد ال يرد ألن عناصر تقدير احلكم تكون 

باإلعدام أو بالغرامة أو باملصادرة : و هذا ما يتحقق عند النطق باحلكم مثال . ق به جمتمعة وقت النط
  . )3( أو احلكم يف اجلرائم السياسية

  ضمان شرعية التنفيذ ال حيتاج إىل تدخل القضاء: ثامنا
وقد قيل يف ذلك أنه إذا كان الغرض من التدخل القضائي هو اإلشراف على شرعية التنفيذ   

له إذ يكفي لذلك خضوع سلطات التنفيذ إىل سلطتها الرئاسية اليت تراقب أعماهلا عالوة فال داعي 
وزيادة يف الضمان  .على خضوع هذه األعمال للقانون مما ميكن معه مساءلتها عن أي احنراف ترتكبه

  فإنه من املمكن إدخال بعض اإلصالحات على اإلدارة العقابية والتحقق من صالحية العاملني ا 

                                                             
  عبد احلفيظ طاشور، دور قاضي تطبيق األحكام القضائية اجلزائية يف سياسة إعادة التأهيل االجتماعي يف التشريع اجلزائري، ديوان  -) 1(

  .وما بعدها 63، ص 2001ئر، املطبوعات اجلامعية، اجلزا    
  .186رفيق أسعد سيدهم، املرجع السابق، ص  -)  2(
  .او ما بعده 762عبد العظيم مرسي وزير ، املرجع السابق ،ص   -  ) 3(
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للوصول يف النهاية إىل تفادي أي أعمال تتسم بالقسوة والتحكم إبان استيفاء عناصر العقوبات أو 
  .)1(التدابري اليت مل يكفل احلكم حتديدها

نه ال ميكن إنكار جدوى التدخل القضائي يف التنفيذ أوهذا االنتقاد أيضا ميكن دفعه حيث   
ا ملا استقر يف أعراف الناس من ثقة يف طبيعة الوظيفة مهما اختذ من إصالح يف اإلدارة العقابية نظر

  .القضائية باعتبارها احلارس التقليدي للحقوق واحلريات والضمان األكرب للشرعية
وبالتايل فإن تدخل القضاء يف اإلشراف على التنفيذ سوف يضفي عليه نوع من الثقة لدى   

  .وجيعلهم أكثر جتاوبا مع املعاملة العقابيةاحملكوم عليهم ومينحهم الطمأنينة خالل فترة التنفيذ 
هذه كانت أهم االنتقادات اليت تعرضت هلا الدعوة إىل املسامهة القضائية يف التنفيذ وقد   

غلب األحيان وأن املسامهة القضائية يف التنفيذ أصبحت ضرورة أها أا ال حمل هلا يف ديفنالحظنا من ت
مل تكن معروفة يف  )2(ا أضافتها األفكار العلمية من صور جزائيةالزمة يف ظل تأثر السياسة العقابية مب

  .ظل األنظمة العقابية التقليدية
حدث طفرة كبرية يف سياسة العقاب ومل يعد اجلاين جمرد أإن التفكري العلمي يف اال اجلنائي   

له يقع حتت  سمإال شخصا قانونيا جمردا يف مرحلة احملاكمة كما مل يصبح يف مرحلة التنفيذ جمرد رقم 
 تهتم بدراسة شخصيرمحة املؤسسة العقابية، بل أصبح اجلاين هو حمور السياسة العقابية اليت أصبحت 

  .حىت ختتار اجلزاء املالئم له وإعداد املعاملة العقابية الكفيلة بإصالحه وتأهيله

    القضائي لإلشراف االجتاه املؤيد: لفرع الثاينا
  التنفيذ العقايبعلى                 

من حمصلة ما تقدم يتضح لنا أن اإلشراف القضائي على مرحلة التنفيذ العقايب قد أصبح   
ضرورة واجبة يف ظل األنظمة العقابية احلديثة وقد برر الفقه املؤيد هلذه الفكرة وجهة نظرهم بعدة 

قاموا بتأصيل هذه تربيرات دف يف جمموعها إىل قبول فكرة اإلشراف القضائي، ولكنهم حينما 
الفكرة اختلفوا يف السند القانوين الذي تقوم عليه، وفيما يلي ندرس أهم هذه املربرات مث نتبعه بعرض 

  .عليها الفقهاء قانونية اإلشراف القضائي على التنفيذ ألهم النظريات القانونية اليت بىن
 
  

                                                             
  .186رفيق أسعد سيدهم، املرجع السابق، ص  - ) 1(
  .وقف تنفيذ العقوبة  ورازية التدابري االحت: ومثال ذلك   -)  2(
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  مربرات اإلشراف القضائي على التنفيذ العقايب: أوال
للتدخل القضائي يف اإلشراف على  املؤيداع أهم احلجج اليت استند إليها الفقه ميكن إرج  

 :تنفيذ العقوبة إىل ما يلي

  
  الطبيعة القضائية للتنفيذ العقايب -1

الشك أن تنفيذ العقوبة يتناول الكثري من اإلجراءات اليت تتعلق حبرية احملكوم عليه وحقوقه،   
ل استيفاء مجيع عناصر العقوبة أو التدبري مما يوكل مهمة حتديد خاصة وان احلكم باإلدانة ال يتناو

وملا كان القضاء على مر العصور هو احلارس التقليدي . استيفاء هذه العناصر إىل سلطات التنفيذ
حلقوق وحريات األفراد لذا وجب أن يتسرب نفوذه إىل مرحلة التنفيذ باعتباره جهاز العدالة يف 

  .)1(ه احلفاظ على حقوق احملكوم عليهم وحريامالدولة، ومن أهم وظائف
وعلى ذلك فإنه ال جيوز للسلطة التنفيذية أن تتدخل يف عمل هو من صميم واجبات القضاء   

وال شك أن إسهام القضاء يف تنفيذ . إال لو كان ما تؤديه هو جمرد تنفيذ وانصياع ملا يأمر به القضاء
هذا التنفيذ، عالوة على ما يضفي استقالل القضاء من ثقة يف العقوبة إمنا يعد مبثابة ضمان لشرعية 

  .نفوس احملكوم عليهم مما جيعلهم أكثر تقبال ملا يصدر من قرارات خاصة م خالل فترة تنفيذ العقوبة
  الوظيفة اجلديدة للقاضي اجلنائي -2

ى الفصل يف الرتاع يف ظل أفكار الدفاع االجتماعي احلديثة مل تعد مهمة القاضي قاصرة عل        
املطروح أمامه، وإمنا أصبح من مهامه أن يتتبع ارم عند تنفيذ العقوبة أو التدبري احملكوم به حىت 

  .)2(حتقيق اهلدف املنشود من اجلزاء احملكوم به وهو بصفة أساسية تأهيل وإصالح احملكوم عليه يتسىن
عقوبة احملكوم ا أو جتلت له ظروف يف العنصر جديد  لقاضيإذا ما بدا ل هوتبعا لذلك فإن  

تقتضي تغيري الوضع القانوين للمحكوم عليه، مل يتردد القاضي اجلنائي يف مباشرة وظيفته اجلديدة يف 
 .)3(حدود القانون

 
 
  

                                                             
  .189سعد سيدهم، املرجع السابق، ص رفيق أ -) 1(
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  منع حتكم اإلدارة يف مرحلة التنفيذ -  3
إىل حتقيق الغاية إىل جهة اإلدارة قد ال يؤدي  )1(يرى بعض الفقهاء أن ترك التفريد التنفيذي  

منه فيما لو قامت به ذات اجلهة اليت اختارت العقوبة وحددت قدرها بل ورمبا تكون أيضا قد 
فالقاضي اجلنائي يتعني عليه متابعة تنفيذ احلكم للمس أثره يف حتقيق اهلدف  .حددت أسلوب تنفيذها

اإلنفراد ذه املأمورية  من اجلزاء بالنسبة للمحكوم عليه، وال شك أن جهة اإلدارة يصعب عليها
الحتمال جتاوزها احلدود مبا يؤدي إىل انتهاك القانون مما ينعكس أثره السيء على احملكوم عليه فيفقد 
اجلزاء اهلدف من توقيعه، وهذا االحتمال يتطلب قدرا من الرقابة واإلشراف على نشاط اإلدارة 

 يوجد أصلح من القضاء لتويل هذه املهمة وبسط العقابية حىت يتسىن تفريد تنفيذ العقوبة، وبالطبع ال
   .)2(سلطانه يف مرحلة التنفيذ

  حتقيق اهلدف من احلكم -4
من املنطقي أن وحدة السلطة اليت تقوم بتوقيع العقوبات وتنفيذها يعترب يف حد ذاته ضمانا 

اف على تنفيذ العقوبة اإلشر وبالتايل فإنه إذا توىل قاضي مهمة. هاما لتحقيق النتائج اليت دف إليها
أن يعمل على توجيهها حنو الغاية اليت توخاها قاضي احلكم مما خيلق نوعا من التنسيق بني  أمكنه

  .مرحليت احلكم والتنفيذ يف سبيل حتقيق اهلدف املنشود من اجلزاء اجلنائي
ة ويف احلقيقة جند أن تدخل القاضي يسبغ قدرا كبريا من الفاعلية على احلكم يف مرحل

التنفيذ، هذا احلكم الذي يستمد قيمته الفعلية من كفالة تنفيذه على الوجه الذي حيقق الغاية املقصودة 
  .وهي إصالح احملكوم عليه وإعادة إدماجه االجتماعي وليس جمرد النطق به

  األسانيد القانونية لإلشراف القضائي على التنفيذ: ثانيا
اصرين لفكرة التدخل القضائي يف اإلشراف على التنفيذ على الرغم من اتفاق معظم الفقهاء املن 

العقايب على وجوب هذا التدخل، وفيما ساقوه لذلك من مربرات سبق إبراز أمهيتها، إال أن تأصيل 
  .هذه الفكرة وردها إىل األساس القانوين الذي يرتكز عليه كان حمل خالف بينهم

حاول أصحاا إجياد السند القانوين لفكرة  ونستطيع يف هذا اال أن منيز بني عدة نظريات  
  .اإلشراف القضائي على التنفيذ العقايب

                                                             
يف املؤقت لتطبيق العقوبة، إجازات اخلروج، التوق(يعرف التفريد التنفيذي بأنه حتديد األساليب األساسية يف املعاملة العقابية لكل حمكوم عليه  -  )1(

  ).اإلفراج املشروط، الوضع يف الوسط املفتوح، احلرية النصفية، الو رشات اخلارجية        
- G. Stefani, G. Levasseur, R. Jambu- Merlin, op. cit, p 347.                                           

  .191ص  رفيق أسعد سيدهم، املرجع السابق،  -) 2(
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 نظرية إشكاالت التنفيذ -1

. قد تنجم وحنن بصدد تنفيذ العقوبة إشكاالت متنوعة من شأا لو صحت أن توقف التنفيذ
كان يتضمن ائي م من أن احلكم القضعلى الرغو، يد،ففي التشريعات التقليديةوهذا األمر ليس جبد

إال أن هناك بعض اإلشكاالت على فرض قلتها كانت تثور  يد الكامل جلميع أركانه وعناصره،التحد
وقد كان  .بسبب سقوط هذه العقوبة بالتقادمأحيانا بشأن سند التنفيذ أو مدة العقوبة احملكوم ا أو 

  .)1( سب األصلالفصل يف هذه اإلشكاالت من اختصاص احملكمة اليت أصدرت احلكم حب
ولكن مع التطور الذي حلق بالفكر اجلنائي نتيجة لتغلغل األفكار العلمية احلديثة يف خمتلف 

إشكاالت "االعتماد على فكرة )2(البعضنائية خاصة يف جمال التنفيذ حاول جماالت السياسة اجل
يدا وسع من جد اكسند قانوين للتدخل القضائي بعد أن اختذت هذه اإلشكاالت مفهوم" التنفيذ

  .نطاقها وغري جوهرها
ومؤدى هذه النظرية اعتبار أن كل القرارات الالزمة لتنفيذ اجلزاء اجلنائي وفقا إلدارة املشرع 

وبذلك أضافت ، )3(تعد نوعا من إشكاالت التنفيذ وتعترب مكملة للحكم وختتص ا السلطة القضائية
ذ بعدا جديدا يشمل كل ما ميارسه قاضي التنفيذ من هذه النظرية إىل املعىن التقليدي إلشكاالت التنفي

  .أعمال تفيد يف احلكم أو تنهي تنفيذه بالنظر إىل ما يستجد من الوقائع يف املستقبل
  تقدير النظرية

إن إشكاالت التنفيذ يف طبيعتها تعين االستثناء، وقد كانت يف ظل األنظمة العقابية التقليدية   
ذ إذا ثبت صحته، وهذا بالطبع يغاير املعىن الذي أراد أصحاب النظرية تشكل استثناء قد يوقف التنفي

أن نعترب كل ما يطرأ أثناء  هذه األخريةحتميله هلا يف ظل األنظمة العقابية احلديثة، إذ ال يعقل يف ظل 
را التنفيذ، نظالتنفيذ ويترتب عليه تعديل يف اجلزاء املقضي به أو يف طريقة التنفيذ من قبيل إشكاالت 

به من تتمتع  واليت تشكل قيمة يف حد ذاا ملا ،  التساع العناصر اليت تؤدي إىل احلد من احلرية
       .)4(إشكاالت التنفيذ استقالل وال يصدق يف وصفها معىن االستثناء الذي تنطوي عليه

   ي يلعبه قاضيالكبري الذ  الدور  تفسري  ويضاف إىل ذلك ما ينسب إىل النظرية من قصور يف         

  بالفصل يف  املختص احلكم بصفته  يتدخل فيها قضاء  اليت  الصورة   حد عن   تقف أا التنفيذ إذ

                                                             
  .وما بعدها من هذه املذكرة 39راجع الصفحة  -)  1(
  .1934" قانون العقوبات التنفيذي"الذي تبناها يف مؤلفة بااليطالية  Falchi" فالشي"صاحب هذه النظرية هو الفقيه االيطايل  -)  2(
  .245 - 244بد الستار، املرجع السابق، ص فوزية ع  - )3(
  .194ملرجع السابق، ص عبد العظيم مرسي وزير، ا - ) 4(
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  .اإلشكاالت النامجة عن التنفيذ وال تتسع لتشمل باقي صور التدخل القضائي يف التنفيذ
ف النشاط ولعل من أهم االنتقادات اليت وجهت إىل هذه النظرية التباين الواضح بني هد  

القضائي يف إشكاالت التنفيذ الذي خيضع العتبارات قانونية حبتة يتم مبوجبه الفصل يف اإلشكال 
املنظور بينما خيتلف هدف التدخل القضائي يف التنفيذ عن ذلك إذ يشمل إىل جانب مراعاة 

ف إىل إصالح االعتبارات القانونية ما أضافه التفكري العلمي من وظيفة جديدة للقاضي اجلنائي د
  .)1( احملكوم عليه وإعادة إدماجه اجتماعيا عن طريق اإلشراف على تنفيذ اجلزاء اجلنائي احملكوم به

ومن مظاهر اخلالف بني وجهي التدخل أيضا ما يقتصر عليه دور القضاء يف الفصل يف 
نفيذ الذي إشكاالت التنفيذ والذي يكون مقيدا مبنطوق احلكم على خالف الوضع يف دور قاضي الت

 .)2( قد يستنتج تدخله التغيري والتعديل يف صورة تنفيذ اجلزاء أو حدوده

  نظريات امتداد الدعوى اجلنائية -2
 نظرية استمرار القضاء - أ

أقام أصحاب هذه النظرية سندهم القانوين للتدخل القضائي يف التنفيذ على أساس أنه يف ظل        
يفصل يف اخلصومة القضائية حبكم حاسم دون أن يترك أية  التشريعات التقليدية كان القضاء

مشكالت، وإذا حدثت أية إشكاالت يف التنفيذ قام القاضي بالفصل فيها وينتهي بذلك دوره يف 
التنفيذ الذي حتدد باحلكم وتصبح اإلدارة العقابية بعد ذلك خمتصة بتنفيذ اجلزاء بناء على العناصر 

  . )3(احملددة باحلكم
نه يف ظل األفكار اجلنائية احلديثة جند أن النطق باحلكم يف غالب األحيان ال يتضمن إال أ    

حتديدا كافيا للعقوبة أو التدبري احملكوم به وإمنا يتحقق ذلك من خالل عملية التنفيذ على ضوء ما 
  .يلحق بشخصية احملكوم عليه من تطور خالل مرحلة التنفيذ

رارات خالل مرحلة التنفيذ تعد يف الواقع متممة للحكم وعلى ذلك فإن ما يتخذ من ق       
 القضائي وخيتص ا القضاء تبعا لذلك، فالقاضي عندما يصدر حكمة إمنا يدعو اإلدارة العقابية إىل يف

ر من تعديل أو النتائج القانونية وما يتطلبه األمتطبيق تدبري أو نظام عقايب معني مع احتفاظه بتقدير 
  .احلكمنطاق هذا  تغيري
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  تقدير النظرية 
أخذ على هذه النظرية أا ال تعطي سوى تغيريا سطحيا للمشكلة دون أن تعطي السند        

القانوين هلا، ففي الوقت الذي كشفت فيه هذه النظرية عن ظاهرة قانونية، تتمثل يف صدور أعمال 
إال أا  ،)1(الستمرار القضائيعن السلطة القضائية، تتعلق مبرحلة التنفيذ، وبذلك كشفت عن مظهر ا

القانوين الستمرار هذه األعمال القضائية، فهي ال تعطي التفسري الكايف هلذا  أغفلت بيان األساس
     .االستمرار وهي بالتايل نظرية شكلية وليست موضوعية

  امتداد اخلصومة اجلنائية إىل مرحلة التنفيذ -ب
م اخلصومة اجلنائية جيب أال يقتصر على املرحلة اليت يذهب أصحاب هذا الرأي إىل أن مفهو        

تصة، تبدأ بتحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة وتنتهي بصدور حكم بات من احملكمة املخ
سوى املرحلة األوىل للخصومة اجلنائية، مث يلي ذلك مرحلة تالية  بل أن ذلك ال يشكل يف جمموعه

ومن مث ال جيوز فصل مرحلة . املقضي به وتنتهي بإطالق سراح احملكوم عليهتبدأ بتنفيذ اجلزاء اجلنائي 
التنفيذ عن اخلصومة اجلنائية اليت يقوم بالفصل فيها القاضي اجلنائي جيب أن تظل مكملة ملرحلة 

  .)2(الدعوى العمومية اليت تنتهي باحلكم البات
حكم ويتضمن أعماال قضائية تتمثل يف فالتنفيذ يف نظر أصحاب هذا االجتاه يعد استكماال لل       

التعديالت اليت تلحق باحلكم خالل فترة التنفيذ، وعلى ذلك تعترب فترة التنفيذ مكملة ملرحلة التحقيق 
واحملاكمة وتدخل يف اختصاص القضاء الذي يهدف إىل حتقيق الغاية من اجلزاء بإصالح احملكوم عليه 

  .)3( وإعادته إىل حظرية اتمع
  النظريةتقدير 
أن الدعوى العمومية  ه من املتعارف عليه فقها وتشريعاتسلم هذه النظرية من النقد، حيث أن مل      

، ما مل يتوافر هلا سبب من أسباب )4(فيه تنقضي باحلكم النهائي احلائز حلجية الشيء املقضي
م النهائي فال يكون د احلكفإذا قيل رغم هذا أن الدعوى العمومية تستمر بع. قبل ذلك )5(نقضاءاال

  .على سبيل ااز والتصور، وهو ما ال ينبغي أن تقوم عليه سياسة جنائية أو عقابية رشيدة ذلك إال
                                                             

  .32عبد احلفيظ طاشور، املرجع السابق، ص   -)  1(
  . 195رفيق أسعد سيدهم، املرجع السابق، ص  - )2(
  .94 -93عبد العظيم مرسي وزير، املرجع السابق، ص  - ) 3(
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. أن مرحلة التنفيذ ختتلف من حيث طبيعتها وغايتها عن مرحلة التحقيق واحملاكمة كما ال خيف      
الدعوى العمومية، أما مرحلة التنفيذ فمرحلة التحقيق واحملاكمة دف إىل استظهار وجه احلق يف 

زيادة على أن مرحلة التحقيق واحملاكمة توجه . فتهدف إىل إعادة اإلدماج االجتماعي للمحكوم عليه
حنو متهم يفترض فيه الرباءة أما مرحلة التنفيذ فتتجه إىل حمكوم عليه قد سقطت عنه قرينة الرباءة 

، وال يعين هذا أن احملكوم عليه يف مرحلة التنفيذ )1(حلقيقةإعماال لقرينة أخرى وهي أن احلكم عنوان ا
  .)2(يكون جمردا من الضمانات بل أن ضمانات جديدة سوف حييطه ا القانون

  نظرية الظروف الطارئة -3
أن ينقل نظرية الظروف الطارئة املعروفة يف القانون املدين والقانون " سليفوفسكي"حاول        

ومؤدى هذه النظرية أن ما يطرأ على عناصر احلكم من تغيريات . لقانون اجلنائياإلداري إىل جمال ا
وتعديالت خالل التنفيذ يعد من قبيل الظروف الطارئة اليت خيتص ا القضاء وينبغي عليه التدخل 

  )3(.الختاذ القرارات الالزمة بشأا
ر تطرأ أثناء التنفيذ وتكون ماسة الداعي إىل هذه النظرية أن أية ظواه" سليفوفسكي"ويعترب        

مبدة سلب احلرية تعد من قبيل العوامل األولية املكونة للعقاب، ومن مميزات هذه العوامل أن عدم 
وإىل جانب هذه العوامل يوجد نوع آخر من العوامل والعناصر اليت تطرأ أثناء أو . التحديد فيها ظاهر

ويسميها العوامل املستقلة وهذه العوامل مل يكن من املمكن  بفعل تنفيذ العقوبة أو التدابري االحترازية
وتتحكم درجة خطورة ارم يف حتديد هذه العناصر . التنبؤ ا وقت احلكم على العكس من سابقتها

  )4(.على ضوء ما يصاحبها من تطورات واستجابة ألساليب املعاملة العقابية خالل مرحلة التنفيذ
تتقرر مسبقا وتكون مكونة للحكم أما العوامل املستقلة فإا تعترب ذات قيمة والعوامل األولية        

ثانوية باملقارنة بالعوامل األولية، وهي تلعب دورا مزدوجا فهي تسهم يف تكوين ودراسة العناصر 
األساسية املكونة للعقاب، ويف نفس الوقت تؤثر يف املركز القانوين للمحكوم عليه ويف حتديد بعض 

  )5(وق الشخصية اليت تثبت له خالل التنفيذاحلق
إىل القول بأن هذه العوامل ناجتة عن " سليفوفسكي"ويف حتديد ماهية العوامل املستقلة يذهب        

  ومنها تلك التغريات الناجتة عن تطبيق النظام التدرجيي الذي يتضمن تغيريات تدرجيية  اجلزائي   تنفيذال
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ث مدة سلب احلرية أو مدى احلقوق الشخصية اليت تثبت له خالل يف مركز احملكوم عليه من حي
لمسها من خالل تطبيق نظام اإلجازات، وكذلك النظام الداخلي للمؤسسة ومدى نالتنفيذ، وكذلك 

كما يضاف إىل ذلك نظام التأديب كعامل من هذه  ،استجابة احملكوم عليه هلذا النظام وجتاوبه معه
ب تعديل املدة الفعلية لسلب احلرية واحلرمان من حقوق ومزايا أو العوامل حيث يستوجب التأدي

    .التنفيذ من درجة احلرية اليت يقررها القانون للمحكوم عليه خالل التقليل
وهكذا جند أن العوامل املستقلة اليت تطرأ أثناء التنفيذ قد تثري العديد من املنازعات بني          

توجب تدخل السلطة القضائية باعتبارها اجلهة املختصة حبسم املنازعات عليه واإلدارة مما يس احملكوم
اليت تقوم أثناء التنفيذ من اجل فحص العوامل املكونة للجزاء واليت مل يكن من املتاح حتديدها وقت 
احلكم ويكون السند القانوين للتدخل القضائي هنا هو ما قد يطرأ خالل التنفيذ من العوامل املتقدمة 

  .تعد من قبيل الظروف الطارئة واليت
  تقدير النظرية

وجه النقد إىل هذه النظرية ورفضها العديد من الفقهاء بناء على كوا نظرية استثنائية ال يصح        
االعتماد عليها كسند قانوين للتدخل القضائي يف التنفيذ، ويرجع ذلك إىل حتميلها أكثر مما حتتمل، 

ال اجلنائيبسبب حماولة نقلها من اويتعني أن نبحث عن السند القانوين . ال املدين واإلداري إىل ا
للتدخل داخل جمال القانون اجلنائي ذاته واضعني يف االعتبار حمور السياسة العقابية احلديثة وهو 

  )1(.شخص اجلاين وليس الواقعة اإلجرامية أو واقعة صدور احلكم
ووصفها بأا " سليفوفسكي"دث عنها صاحب النظرية األستاذ أيضا إذا تأملنا الظروف اليت حت      

طارئة أي استثنائية، ملا وجدنا فيها حقيقة ما يفيد معىن االستثناء أو عدم التوقع بل على العكس من 
يكشف عنه سلوك  حسبماذلك فإن التعديالت الالحقة للحكم منتظرة بل وأكثر من ذلك مطلوبة 

  .)2( املعاملة العقابية احلديثةاحملكوم عليه وفقا ألمناط 
  نظريات اإلنابة -  4
 قضاء احلكم لقضاء التنفيذ نابةإ - أ

تقوم هذه النظرية على أساس التمييز بني سلطات ثالث يتصل عملها بعملية التنفيذ العقايب،        
  مرة بالتنفيذ اآل  فهناك السلطة هذه السلطات والعالقة بينها، "  فالشي"االيطايل   قد أوضح الفقيهلو
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وهي اليت تضع احلكم اجلنائي موضع التنفيذ، مث السلطة املكلفة حبسم كل الشكوك القانونية، والبث 
يف إشكاالت التنفيذ ومجيع ما يتعلق باملركز القانوين للمحكوم عليه أثناء التنفيذ ومحاية حقوقه 

  .)1(لتقومي األخالقي للمحكوم عليهالشخصية والثالثة وهي السلطة القائمة بتحقيق أغراض التنفيذ وا
  تقدير النظرية 

تقوم هذه النظرية على حمض افتراض ال يسانده نص تشريعي، عالوة على ما قد يؤديه قبوهلا        
إىل نتائج غري منطقية، وهو ما يتضح لنا بداهة من افتراض نظرية االختصاص األصيل لقضاء احلكم 

نابة قضاء آخر للتدخل يف التنفيذ عوضا عنه هو قضاء التنفيذ الذي نه يقوم بإأبالتدخل يف التنفيذ و
  .  يقوم باستكمال عناصر احلكم وتوجيه التنفيذ إىل ما حيقق اهلدف اإلصالحي من اجلزاء

وكيف يستقيم هذا الرأي يف الوقت الذي الزال أمر التدخل القضائي يف التنفيذ حمل جدل        
قبيل املسامات، وبالتايل ال حيق االعتماد على هذه الفكرة كسند قانوين  ونقاش وال ميكن اعتباره من
  .للتدخل القضائي يف التنفيذ

 إنابة اإلدارة العقابية للقضاء-ب
وحسب هذه النظرية . اإلدارة العقابية لقضاء التنفيذ نالصادرة عتنطلق هذه النظرية من اإلنابة        

فيذ يف هذه املرحلة على التفويض الصادر من اإلدارة العقابية، فتظهر تعمل اجلهة القضائية املكلفة بالتن
 ،يف األمور باسم السلطة التنفيذية تممثلة لإلدارة العقابية أكثر مما تظهر قضائية، فتتخذ القرارات وتب

   .أي باسم الوزير
  تقدير النظرية 

فإا كسابقتها تقوم على أساس  اباإلضافة إىل افتقار النظرية إىل وجود نص تشريعي يسانده       
غري منطقي، إذ أن التسليم بأحقية اإلدارة العقابية يف اإلنفراد بالتنفيذ وصدور اإلنابة منها تبعا لذلك 
إىل قاضي التنفيذ يعد أمرا غري سائغا، حيث أن حق اإلدارة العقابية يف اإلنفراد بالتنفيذ حمل شك فال 

 وإذا سلمنا ذا احلق فإن اإلدارة العقابية عندئذ يكون من حقها. بةميكن بالتايل أن تقبل فيه اإلنا
 كصاحبة احلق األصيل يف جمال التنفيذ أن تسحب وكالتها من قاضي التنفيذ، وهو ما ال يستقيم مع

 )2(.العدالة و اهلدف من التدخل القضائي وجيايف املنطق
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  عليهنظريات املركز القانوين واحلقوق الشخصية للمحكوم  -5
 نظرية املركز القانوين للمحكوم عليه  -  أ

التدخل القضائي يف التنفيذ على أساس أن تنفيذ اجلزاء ينجم عن عالقة  )1(تقيم هذه النظرية       
ويتوىل القانون حتديد سلطات الدولة يف التنفيذ مبا يضمن محاية . ها الدولة واحملكوم عليهاقانونية طرف

، وينشأ مقابل ذلك ووفقا للقانون مركزا قانونيا معينا يتمتع فيه احلقوق الفردية للمحكوم عليه
حبقوق ويتحمل التزامات وعلى اإلدارة العقابية أن حتترم هذا املركز وأن يقوم إىل جانبها قضاء يكفل 
هذا االحترام حبيث يتدخل حلسم أية منازعات قانونية قد تثور بني احملكوم عليه واإلدارة العقابية مبا 

  .ضمان ومحاية املركز القانوين للمحكوم عليه يكفل
  تقدير نظرية

وجه النقد إىل هذه النظرية باعتبارها ال تقدم تربيرا كافيا للتدخل القضائي، حيث أا بنت        
  .التدخل القضائي على حالة وجود منازعات قانونية بني اإلدارة العقابية واحملكوم عليه فحسب

نتيجة لذلك أن هذه النظرية مل تقدم األساس القانوين للتدخل القضائي " سليفوفسكي"ويرى        
للتنفيذ بصفة عامة أي سواء قامت منازعات بني احملكوم عليه واإلدارة بصدد هذا املركز القانوين أم 

 )2(.مل تقم

لتنفيذ يف كما أن النظرية مبنطقها السابق تكون قد أغفلت الدور التقوميي الذي يقوم به قاضي ا       
ظل السياسة العقابية احلديثة بقصرها التدخل القضائي على حالة وجود منازعات متس باملركز 

  .القانوين للمحكوم عليه
 نظرية احلقوق الشخصية للمحكوم عليه    - ب

يف تقريره املقدم إىل املؤمتر الدويل " نوفلي"إىل الفقيه اإليطايل  )3(ترجع نشأة هذه النظرية        
، وهي تقيم التدخل القضائي يف التنفيذ على أساس أن 1937لقانون العقوبات بباريس سنة  الرابع

وعدم املساس ا وعلى يه وعلى اإلدارة العقابية احترامها هناك حقوق يكلفها القانون للمحكوم عل
  .تعلق باملساس ذه احلقوقيالسلطة القضائية أن تتدخل حلسم أي نزاع 
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نه طاملا اعترف حبقوق شخصية للمحكوم عليه فالبد من وجود إمكانية لديه القتضاء ذلك أ          
   . )1(هلذا الغرضهذه احلقوق وبالتايل سلطة قضائية يلجأ إليها 

  تقدير النظرية 
ن يكون ذلك أاقتصرت هذه النظرية على بيان أمهية محاية احلقوق الشخصية للمحكوم عليه و        
ريق القضاء دون أن تقدم لنا السند القانوين الذي يقوم عليه هذا التدخل باإلضافة إىل نفس عن ط

 بقتها وهو إغفاهلا للهدف التقوميي لعمل قاضي التنفيذ والذي يتعلق بتحقيقاالنقد الذي وجه لس
  .السياسة العقابيةأغراض 

  نظريات الشرعية والعدالة -  6
 )2( نظرية الشرعية-  أ

الفقهاء إىل فكرة الشرعية اجلنائية كأساس إلقامة التدخل القضائي يف التنفيذ  استند فريق من
ولقد امتد . ذلك أن عمليات التنفيذ العقايب متس بالعديد من حقوق وحريات احملكوم عليهم. العقايب

. ونمبدأ الشرعية ليشمل مرحلة التنفيذ العقايب لضمان أن يتم هذا التنفيذ بالطريقة اليت حددها القان
باعتبار أن ن تكون هناك رقابة قضائية فعالة ولضمان عدم خرق اإلدارة العقابية هلذا املبدأ فإنه ينبغي أ

                                                                                               .افع عن مبدأ الشرعيةالقضاء هو احلارس التقليدي للحريات واملد
وما شرعية التنفيذ إال امتداد متطور ملبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات الذي حترص الغالبية 

  .)3( العظمى من التشريعات اجلنائية على احترامه
الدولية حيث جاء يف توصيات املؤمتر الدويل الرابع افل احملوقد وجد هذا الرأي صدى له يف 
أساس القانون  يكون إن مبدأ الشرعية جيب أن: "1937لقانون العقوبات املنعقد يف باريس سنة 

تدخل السلطة  أن ضمانات احلرية الفردية تتطلبالعقايب كما هو أساس القانون اجلنائي عموما ،كما 
  .)4("بري االحترازية القضائية يف تنفيذ العقوبات والتدا

  تقدير النظرية
التنفيذ، فشرعية التنفيذ  مرحلة قدمت هذه النظرية األساس القانوين املنطقي لتدخل القضاء يف       

  إال أن النظرية وقفت عن حد . رحلةهذه امل تستوجب التدخل القضائي لضمان ومحاية الشرعية خالل
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عن توجيه هذا التنفيذ للوصول إىل  للقانون وسكتتفقا الرقابة على التنفيذ مبا يضمن أنه يسري و
  )1(.الغاية التقوميية اليت تتوخاها السياسة العقابية احلديثة ويضطلع ا قاضي التنفيذ

ولقد فطن بعض أصحاب هذه النظرية إىل هذا املعىن فأضافوا إىل الرقابة على شرعية التنفيذ        
مسامهة القضاء يف حتقيق اإلدماج االجتماعي للمحكوم عليه كأساس للتدخل القضائي احلاجة إىل 

وفقا للدور االجتماعي الذي يلعبه القاضي يف ظل نظريات الدفاع االجتماعي احلديثة ما حيقق 
إصالح ارم وإعادته فردا صاحلا إىل حظرية اتمع مرة أخرى وبالتايل احلد من الظاهرة اإلجرامية 

    )2(.بصفة عامة
  العدالة  نظرية-ب

التدخل القضائي على أساس اعتبارات العدالة اليت ال تتحقق مبجرد احلكم  )3(تقيم هذه النظرية       
. إمنا تكتمل جبميع اإلجراءات اليت تتخذ جتاه املذنب من وقت ارتكاب اجلرمية وحىت متام تنفيذ احلكم

أن يضطلع مبهام حتقيق العدالة ويستمر  وعلى القضاء وهو السلطة املناط ا حتقيق العدالة يف اتمع
  .فيها حىت اية التنفيذ العقايب

ءا املتهم بد سهو املسؤول عن كل ما مي عدالة اجلنائية فإن القضاء يعتربويف سبيل حتقيق فكرة ال       
ى من إجراءات احملاكمة وحىت انتهاء تنفيذ اجلزاء املقضي به وله وحده أن يفرض ما يراه من قيود عل

  .حريته أو يعدل منها يف حدود القانون
  تقدير النظرية

تعترب العدالة مبدأ عاما ال ختتص به نظرية اإلشراف القضائي على التنفيذ عن غريها من        
النظريات القانونية وبالتايل فإن هذه الفكرة ال تصلح العتبارها سند قانوين لتقيم عليه التدخل 

لكل قاعدة ونص قانوين، وينبغي على  االعدالة يتحتم أن تكون أساسالقضائي يف التنفيذ، إذ أن 
  .قوانني من  املشرع مراعاا يف كل ما يصدر عنه

وكخالصة نستطيع أن نقول أن مجيع النظريات املتقدمة قد سعت يف حماوالت جادة إىل إجياد        
ضها للنقد عدم صالحيتها هلذا السند القانوين للتدخل القضائي يف مرحلة التنفيذ، وال يعين تعر

 .الغرض، وغنما يف الواقع تكمل بعضها البعض يف سبيل تفسري التدخل من الناحية القانونية
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  :مايلينستخلص  مما تقدم          
   كنتيجة لتأثره - يكاد يكون هناك إمجاع بني مجيع النظريات على أن التنفيذ العقايب احلديث  -1

 .أصبح يتضمن أعماال قضائية -ة خاصة نظريات الدفاع االجتماعيباألفكار العلمية وبصف

مل يعد دور القاضي يقف عند حد النطق باحلكم كما كان احلال عليه يف ظل األنظمة العقابية  -2
التقليدية، وإمنا أصبح يلعب دورا حيويا يف توجيه مرحلة التنفيذ حنو حتقيق غايات السياسة العقابية 

 .ح احملكوم عليه وإعادة إدماجه اجتماعيااحلديثة بصدد إصال

إن إشراف القضاء على التنفيذ العقايب يشكل ضمانا هاما للحرية الفردية ومحاية للحقوق اليت -3
شرعية اإلجراءات  يفتقرر للمحكوم عليه خالل فترة التنفيذ، ويولد لدى احملكوم عليه اطمئنانا وثقة 

 .ا يدعم يف النهاية حتقيق اهلدف التقوميي من اجلزاءاليت تتخذ قبله خالل مرحلة التنفيذ مم

وتأسيسا على املقدمات السابقة فإن التدخل القضائي بات أمرا ال غىن عنه يف ظل األنظمة          
ل ا علم العقاب صالعقابية احلديثة، حيث يعترب نظام قضاء التنفيذ من أفضل األساليب اليت يتو

    .)1(أحسن حنو لتحقيق أغراض العقوبة على
وعند البحث على األساس القانوين هلذا التدخل فنحن منيل إىل تفضيل الرأي القاضي بفكرة          

الشرعية اجلنائية كأساس إلقامة التدخل القضائي يف التنفيذ العقايب ذلك ألن مبدأ الشرعية وضمانات 
  .لعقايباحلرية الفردية يتطلبان تدخل السلطة القضائية يف التنفيذ ا

وهذا ما أخذ به املشرع اجلزائري يف إحداثه ملنصب قاضي تطبيق العقوبات عندما نص يف          
 وجب القانونمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، الصادر مب 23املادة 

ة له مبقتضى يسهر قاضي تطبيق العقوبات فضال عن الصالحيات املخول: "نهأعلى   04 -05 رقم
أحكام هذا القانون على مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية والعقوبات البديلة عند 

 ".االقتضاء
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  أساليب اإلشراف القضائي : املطلب الثاين
  على التنفيذ العقايب                 

وما  )1(اصة التشريعات األوربيةبالرجوع إىل خمتلف التشريعات اليت قبلت املبدأ أو بصفة خ         
، نستطيع أن منيز بني اجتاهات ثالثة للتدخل، أوهلا تصدي احملاكم )2(تأثر ا من تشريعات أجنبية

اجلنائية ملهمة اإلشراف على التنفيذ، وثانيها إسناد هذه املهمة إىل جلنة خمتلطة تضم عناصر قضائية 
   .خاص مبهمة اإلشراف والرقابة على التنفيذ وإدارية وفنية، وثالثها يتمثل يف قيام قضاء

  إشراف احملاكم اجلنائية على التنفيذ :الفرع األول
فإما أن يكون التدخل عن  ،حد صور ثالثأتدخل احملاكم اجلنائية يف التنفيذ قد يتخذ إن         

ون يف طريق قضاء احلكم وإما يكون عن طريق حمكمة املوضوع املختصة مبكان التنفيذ، وقد يك
  )3(.النهاية عن طريق تدخل غرفة خاصة باحملكمة يف مكان التنفيذ

  إشراف قضاء احلكم على التنفيذ: أوال
يعين هذا األسلوب أن يعهد إىل القاضي الذي أصدر حكمه يف الدعوى اجلزائية املرفوعة على         

ب بأن القاضي الذي أتيحت املدعى عليه مبهمة اإلشراف على تنفيذ هذا احلكم، ويتميز هذا األسلو
له دراسة ظروف احملكوم عليه من خالل دراسة القضية يسهل عليه حتديد أفضل أساليب التنفيذ اليت 

ويضاف إىل ذلك ما يضفيه تدخل قضاء احلكم من شرعية على التنفيذ  )4( .حتقق تأهيل احملكوم عليه
  .العقايب وضمان لرعاية حقوق احملكوم عليهم خالل التنفيذ

تأخذ أحد الصور خذها تدخل قضاء احلكم يف التنفيذ، فاملختلفة اليت يت )5(أما عن املظاهر        
  :التالية

أي تفريد العقوبة من " بالتفريد القضائي للعقوبة"قد يكون تدخل احملكمة عن طريق قيامها  -1
  .حيث النوع والقدر مبا يتناسب مع ظروف املتهم والواقعة املرتكبة
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 .اليت متس العقوبة أثناء التنفيذ كاإلفراج املشروط مثال  القرارات باختاذ بعض   احملكمة  ومقد تق -2

إذ نراها " بالتفريد التنفيذي"ما يعرف  نطاق احلكم إىل نطاق التنفيذ وهو د تتجاوز احملكمةق -3
د وقت النطق تقوم بتفريد تنفيذ العقوبة احملكوم ا فتحدد طريقة تنفيذها وإجراءات هذا التفري

 .باحلكم

من ابة الفعلية على التنفيذ قد يتعدى اختصاص قضاء احلكم املرحلة السابقة ليمارس نوعا من الرق -4
على  الرقابة أوخالل إصدار قرارات بتفريد طبيعة اجلزاء أو إيقاف التنفيذ املشروط له أو إلغائه، 

 .وختفيض العقوبة املقضي اأالنصفية  وتطبيق نظام احلريةأوتقرير اإلفراج املشروط، أسريانه، 

وقد عيب على هذا األسلوب أن قضاء احلكم ال يستمر يف مجيع األحوال، حيث إذا كانت          
العقوبة صادرة من حمكمة جنايات أو حمكمة استئناف استحال على قضاء احلكم متابعة التنفيذ يف 

عد مكان التنفيذ يف أغلب األحيان عن مكان قضاء خذ عليه بأفترات عدم انعقاد هذه احملاكم، كما 
، يضاف إىل ذلك أن قاضي احلكم )1(احلكم مما يصعب من إمكانية قيام قاضي احلكم مبتابعة التنفيذ

  )2(.لإلشراف على التنفيذ نظرا لضيق وقته لكثرة القضايا غقد ال يتفر
ه الصمود مما دفع إىل البحث عن جهات ع هذا االجتام هذه االنتقادات وغريها مل يستطوأما         

  .قضائية أخرى إلسناد مهمة التدخل هلا

  قضاء مكان التنفيذ: ثانيا
وجد أصحاب هذا االجتاه يف انتقال اختصاص التدخل القضائي من قضاء احلكم إىل احملكمة         

  قادات اليت وجهت ضدالتنفيذ حتقيقا للهدف املقصود من التدخل وجتنبا لبعض االنت مبكان  املختصة 
  إىل من جهة قضائية فإن ذلك يف النهاية يؤدي  نه طاملا يوجد تدخل ورقابة أاحلكم إذ   تدخل قضاء

  .احلماية املطلوبة حلقوق احملكوم عليه واحملافظة على شرعية التنفيذ 
 حالة وقد حاول هذا االجتاه بصفة خاصة جتنب النقد الذي وجه إىل تدخل قضاء احلكم يف        

بعد املسافة بينه وبني مكان التنفيذ العقايب والذي يترتب عليه انقطاع الصلة بني القاضي واحملكوم 
  .عليه وبالتايل عدم الدارية بظروف التنفيذ مبا يفقد التدخل القضائي اهلدف املقصود منه

لتنفيذ قد يكون بعيدا أن مكان ا: إال أن هذا االجتاه مل يسلم بدوره من النقد فقد أخذ عليه        
عن احملكمة املختصة مكانيا مما ال يشجع على تردد القاضي املختص مكانيا بصفة مستمرة وبالتايل 

  قد ال يكون لديه   مكان التنفيذ حمكمة  أن قاضي  كما   شكليا ويضيع اهلدف منه، التدخل  يصبح 
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ما قد ينتج عن إتباع هذا األسلوب من ني لتويل مهمة اإلشراف، يضاف إليه تية واخلربة الكافيراالد
أوضاع غريبة يف حالة كون قضاء احلكم يف درجة أعلى من قضاء مكان التنفيذ، إذ نصبح أمام وضع 
شاذ يتيح لقاضي يف درجة أدىن أن يراجع ويعدل أحكام أو قرارات صادرة من قضاء أعلى منه 

  .)1(درجة

  شورة وغرفة االاماإلشراف على التنفيذ عن طريق غرفة امل: ثالثا
على تبين " مونتفالون"إزاء ما تقدم من انتقادات نالت من االجتاهني السابقني عمل املستشار         

اجتاه جديد يتفادى أهم تلك العيوب، فجعل االختصاص باإلشراف لقضاء مكان التنفيذ حىت يكون 
بني " مونتفالون"وانبها وقد فرق من السهل عليه فحص احلالة املطروحة أمامه والتعرف على كافة ج

احلكم الصادر من حمكمة جنايات أو حمكمة استئنافية إذ جعله من اختصاص غرفة االام وجعل ما 
  .)2(دون ذلك من اختصاص غرفة املشورة

وقد تفادى بذلك معظم االنتقادات السابقة نظرا لقرب الغرفة املختصة من مكان التنفيذ وهي         
ستمرارية والدوام على خالف قضاء احلكم إذا كان صادرا من حمكمة جنايات أو حمكمة هلا صفة اال
  .استئنافية
إضافة أعباء جديدة إىل بعض احملاكم من  إال أن هذا االجتاه مل يسلم بدوره من النقد ملا يسببه       

لتظل الغرفة جمتمعة  دون غريها حيث يتراكم العمل لدى احملاكم اليت يوجد بدائرا مؤسسات عقابية
بصفة مستمرة للنظر يف املسائل املتعلقة بالتنفيذ العقايب بينما تبقى احملاكم األخرى غري مثقلة 

اإلشراف  د يكون أنسب وأقدر علىكما انتقد هذا الوضع على اعتبار أن القاضي الفر. عمالباأل
شراف القضائي على التنفيذ التنفيذ من تلك الغرفة املشكلة من أكثر من قاض ألن جوهر اإلعلى 

وبالتايل الوقوف على متطلبات  باحملكوم عليه لدراسة وفحص شخصيته ن يف االتصال الشخصيمكي
  .)3( تأهيله وإعادة إدماجه االجتماعي

       اللجان املختلطة اإلشراف القضائي عن طريق :الفرع الثاين
حماولة للتوفيق بني الدعوة إىل التدخل القضائي  ذهب فريق من الفقهاء إىل تبين هذا االجتاه يف        

  إسناد مهمة   أن يصري  االجتاه ومؤدى هذا  . العقابية يف عملية التنفيذ  اإلدارة تلعبه   الذي والدور 
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اإلشراف على التنفيذ العقايب إىل جلنة خمتلطة جتمع يف تشكيلها بني العنصرين القضائي واإلداري 
وبذلك ميكن تفادي معظم االنتقادات . اليت حتتاجها عملية التنفيذ )1(الفنية باإلضافة إىل التخصصات

  .اليت وجهت إىل استقالل أي من جهيت القضاء أو اإلدارة العقابية مبهمة اإلشراف على التنفيذ
ترحيبا من غالبية أعضاء اجلمعية العامة للسجون يف مؤمترها الشهري  هذا االجتاهوقد لقي          
 .)3(1937كما أشارت إليه توصيات مؤمتر باريس سنة  ،)2( 1931ا سنة بفرنس

  

  تشكيل اللجان املختلطة: أوال
يالحظ عند دراسة تشكيل هذه اللجان وجود اجتاهني يف هذا الشأن، مييل أوهلما إىل تشكيل         

من يرى االستعانة به ثابت قوامه العنصر القضائي واإلدارة إىل جانب متثيل مجعيات الرعاية الالحقة و
بينما يذهب االجتاه الثاين إىل تشكيل متغري حسب تغري املوضوعات اليت تعرضت . من أهل اخلربة
  .على اللجنة

نه جيعل رئاسة هذه اللجنة ملمثل السلطة القضائية الذي أوفيما يتعلق بالتشكيل الثابت جند          
ء الفنية والتقارير العملية واختاذ القرار املناسب يف يقوم بتقدير األمور والترجيح بني خمتلف اآلرا

عالوة على أن صدور قرارات اللجنة حتت إشراف ممثل السلطة القضائية حيقق حياد هذه  .النهاية
القرارات ويضمن كافة حقوق احملكوم عليهم ويعطيهم الثقة الكافية فيها وبالتايل سرعة االستجابة 

ية فإن متثيلها يعد عنصرا أساسيا يف تشكيل هذه اللجان، إذ أا اجلهة وبالنسبة لإلدارة العقاب. هلا
الوحيدة اليت تظل على اتصال دائم مع احملكوم عليه طوال مدة التنفيذ مبا جيعلها أكثر فاعلية يف التأثري 

  .)4( على سلوكه
اللجان حىت ال تكون  فق أن يساهم ممثليها يف هذهومعيات الرعاية الالحقة فمن األوبالنسبة جل       

كما ذهب البعض . احملكوم عليهم وإمنا سابقة على هذا اإلفراج جن الحقة لإلفراج عنصلتهم بالس
إىل متثيل النيابة العامة يف تشكيل هذه اللجان وذلك حىت تقوم بإبداء ما تراه من طلبات تتصل حبماية 

هذا بالنسبة إىل االجتاه األول الذي  .)5( بينما ذهب اآلخر إىل جعل رأيها استشاريا. مصاحل اتمع
  .يرى وضع تشكيل ثابت للجان املختلطة
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ري املوضوعات املعروضة أمام اللجان، تبعا لتغأما االجتاه اآلخر فهو يرى تغيري هذا التشكيل        
ل هذا وميي. حيث تتنوع اخلربات اليت حتتاجها اللجنة بتغري املوضوعات بتغري املوضوعات اليت تنظرها

االجتاه إىل متكني القاضي رئيس اللجنة من اختاذ القرار منفردا إذا تعلق األمر حبماية حقوق احملكوم 
عليه أو حبسم نزاع بينه وبني سلطة التنفيذ، ألن القرار يف هذه احلالة ينصب على مسألة قانونية، 

ك واجبا كما هو احلال بشأن ويسمح هذا االجتاه أيضا بتغليب الرأي املعملي أو القي حىت يكون ذل
ويذهب رأي آخر إىل موقف وسط، حيث يذهب إىل أن اللجنة اليت . الشفاء من األمراض العقلية

فادة من رأيهم وليس ستتضم عناصر ثابتة يستطيع القاضي أن يضم إليها بعض ممن يرى إمكانية اإل
  .)1( مثة ما مينع من أن يكون رأيهم استشاريا

  للجان املختلطةاختصاصات ا: ثانيا
  .يعنينا يف هذا املقام الوقوف على االختصاص املكاين هلذه اللجان مث نعرض الختصاصها النوعي      
 االختصاص املكاين -1

يدور حتديد االختصاص املكاين هلذه اللجان بني ثالثة آراء خمتلفة، يذهب أوهلا إىل جعل هذه        
اة بني احملكوم عليهم عن طريق توحيد أسس اختاذ القرارات بقصد حتقيق املساو )2( اللجان مركزية

يتيح حىت  تكون أقرب إىل احملكوم عليهم )3( إىل تشكيل جلان حملية ويذهب رأي ثان. م اخلاصة
االحتكاك باحملكوم عليهم والتعرف على شخصيتهم وظروفهم مبا جيعل قرارات اللجنة أكثر مالئمة، 

ع بني فهو يرى اجلم )4( أما الرأي الثالث. احمللية يف املؤسسات العقابية على أن يكون مقر هذه اللجان
  .اللجان املركزية واحمللية مع جعل األوىل مبثابة جهة استئناف لقرارات اللجان احمللية

     

                                                             
  .235املرجع السابق، ص رفيق أسعد سيدهم،   -  )1(
   .العقوبات جلنة على مستوى وزارة العدل، تسمى جلنة تكييف حيث تبىن املشرع اجلزائري هذا الرأي و أنشأ  -  )2(

، حيدد تشكيلة جلنة تكييف العقوبات    2005 و سنةماي 17املوافق  1426ربيع الثاين عام  08 املؤرخ يف 181-05ملرسوم التنفيذي رقم ا -     
  .و مابعدها 14، ص 2005مايو  18، الصادر بتاريخ 35ر عدد.وكيفيات سريها، ج          

التربية، وكل مؤسسة إعادة التأهيل، ويف  لى مستوى كل مؤسسة وقاية وكل مؤسسة إعادةجلنة ع كما تبىن  املشرع اجلزائري هذا الرأي و أنشأ -  )3(
  .تطبيق العقوبات للنساء تسمى جلنة  املراكز املخصصة         

     العقوبات، حيدد تشكيلة جلنة  تطبيق  2005 و سنةماي 17املوافق  1426ربيع الثاين عام  08 املؤرخ يف 180-05املرسوم التنفيذي رقم    -     
  .14-13، ص 2005مايو  18، الصادر بتاريخ 35ر عدد.وكيفيات سريها، ج          

        :للمادتني التاليتني  ة ضد مقررات جلنة تطبيق العقوبات طبقاوهذا ما تبناه املشرع اجلزائري جبعل جلنة تكييف العقوبات تبت يف الطعون املرفوع  -  )4(
                                            .25و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجع السابق، ص تنظيم السجون  املتضمن قانون 04-05رقم  ،القانون143ادة امل   -    
  .  16وكيفيات سريها، املرجع السابق، ص  حيدد تشكيلة جلنة تكييف العقوبات 181-05املرسوم التنفيذي رقم ، 10ملادة  ا  -    
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    ،)1(وبالنسبة لتحديد املعيار الذي يعول عليه يف حتديد االختصاص املكاين وجد معايري ثالثة        
يذهب أوهلا إىل جعل مكان صدور احلكم هو معيار االختصاص املكاين على أساس أن ذلك        

وثانيها حدده مبوطن احملكوم عليه حيث ميكن . يتيح اإلفادة من املعلومات املوجودة مبلف القضية
وة التعرف على شخصية ارم وظروفه البيئية اليت قد تكون أسهمت يف دفعه إىل تيار اجلرمية، عال

على ما يؤدي إليه هذا املعيار من مساعدة إىل مجعيات الرعاية الالحقة اليت تكون على صلة به قبل 
أما املعيار الثالث فهو حيدد االختصاص مبكان التنفيذ وهو الذي نراه . وبعد اإلفراج عنه يف هذه احلالة

باحملكوم عليه لبعد مكان  ألفضل من املعيارين السابقني اللذين يصعب فيهما عن اللجنة االتصالا
  .يانم وموطن احملكوم عليه يف أغلب األحالتنفيذ عن مكان صدور احلك

 االختصاص النوعي -2
 )2( األخذ بنظام اللجان املختلطة وجود اجتاهني تؤيديالحظ بصفة عامة بالنسبة لآلراء اليت        

  .بشأن حتديد االختصاص النوعي هلذه اللجان
ما إىل التوسع يف اختصاصاا وجيعل هلا اختصاص عام يف الرقابة على التنفيذ مع يذهب أوهل       

ويذهب االجتاه الثاين إىل احلد . احلق يف اختاذ كافة القرارات اليت تعدل يف مدة اجلزاء أو طريقة تنفيذه
بة احلرية، من هذا االختصاص وقصره على ما يتعلق باألساليب الفردية للتنفيذ بالنسبة للعقوبة السال

  .اجتاهها حيث تتوىل اللجنة دراسة احلالة الفردية مث يتخذ القاضي القرار املناسب

  اإلجراءات الواجب إتباعها أمام اللجان املختلطة: ثالثا
  :هلذا النظام يف نوعية اإلجراءات اليت تباشر أمام هذه اللجان إىل اجتاهني ؤيداختلف الفقه امل       
بأن يكون لإلجراءات اليت جتري أمام اللجنة الصفة القضائية، مبا يتضمنه ذلك من  اجتاه ينادي       

. كون املرافعات حضورية وشفويةتحضور ممثل النيابة العامة، واحملكوم عليه مستعينا مبدافع وأن 
ويكون للمحكوم عليه أن . وجيب على اللجنة أن تفحص األوراق والتقارير املقدمة من أعضائها

ضيحاته، واحلق يف اإلطالع على هذه األوراق والتقارير ومعرفة اإلجراءات والتدابري املقترح يقدم تو
ويكتفي البعض باالقتصار على تقرير إمكانية دعوة الدفاع للحضور مع احملكوم عليه . اختاذها قبله
ا درجة كما يرى البعض أال تكون قرارات هذه اللجنة ائية وإمنا جيب أن تكون هل. أمام اللجنة

  .)3( استئنافية ينظم القانون كيفية اللجوء إليها
                                                             

  .288عبد العظيم مرسي وزير، املرجع السابق، ص    -  )1(
  .238رفيق أسعد سيدهم، املرجع السابق، ص   - ) 2(
  .291 -290عبد العظيم مرسي وزير، املرجع السابق، ص   - ) 3(
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مما يصعب  يفيذهب إىل أن إجراءات هذه اللجان يغلب عليها الطابع اإلدار الثاين أما االجتاه       
حيث ال تتواءم هذه اإلجراءات مع الروح املناسبة إلصالح احملكوم . هايتطبيق اإلجراءات القضائية عل

 .)1( اجه االجتماعيعليه وإعادة إدم

  تقدير نظام اللجان املختلطة: رابعا
  )2( :تعرض هذا النظام لعدة انتقادات حنصر أمهها يف النقاط التالية       

تظل الرقابة القضائية وفقا هلذا االجتاه ضعيفة، وحتتفظ اإلدارة العقابية بالسلطة احلقيقية، حيث  -1
ال حيتفظ فيه القضاء مبكان مميز وميكن  إذمن التدخل القضائي،  يبقى التنفيذ العقايب إداريا على الرغم

 .أن يعد بذلك نوعا من القضاء االستثنائي

من الصعب على أعضاء اللجنة من غري رجال اإلدارة العقابية التعرف على شخصية احملكوم عليه  -2
مع ظروف وأحوال  واالتصال به عن قرب وهو األمر املطلوب حىت ميكن للجنة أن تالئم قراراا

احملكوم عليه، وبالتايل فإم سوف ينضمون لرأي مدير املؤسسة العقابية الذي يكون دائما صوته 
 .راجحا

إن القضاة أعضاء هذه اللجان غالبا ما ال يكون لديهم الوقت الكايف لالهتمام بكل حمكوم عليه  -3
 .الشخصية للمحكوم عليه دى، وبالتايل فسوف يظل القاضي بعيدا عن تقدير الظروفحعلى 

ونتيجة ملا تقدم فإن القاضي ومن معه من أعضاء اللجنة من غري العاملني باملؤسسات العقابية سوف 
يكون اعتمادهم يف إصدار القرارات على ما يرد إليهم من تقارير تعد مبعرفة املؤسسة العقابية ودون 

ن فاعلية التدخل القضائي يف اإلشراف على غلب األحيان، وذلك مما يقلل مأمساع احملكوم عليهم يف 
  .التنفيذ عن طريق هذه اللجان

طبيعة اإلدارية للعمل يف هذه اللجان متنع من اختاذ الضمانات القضائية اليضاف إىل ما تقدم أن  -4
  .أمامها مما حيرم احملكوم عليهم من أهم مميزات التدخل القضائي

 )3(قد أخذ بنظام اللجان املختلطة 1964جيكي الصادر سنة وجتدر اإلشارة أن القانون البل       
  كما أن القانون الفرنسي وإن كان حبسب األصل أخذ بنظام قاضي تطبيق العقوبات، إال أنه يف بعض 

  

                                                             
  .239رفيق أسعد سيدهم، املرجع السابق، ص   -  )1(
  .240 -239، ص نفسه املرجع  -  )2(
  .211مة، املرجع السابق، ص موسى مسعود أرحو - ) 3(
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األحيان أسند االختصاص إىل جلان يرأسها قاضي تطبيق العقوبات مثل جلنة التصنيف وجلنة 
  .)1(اخلاصة باملفرج عنهم حتت شرط االختصاص القضائي وجلنة اإلجراءات

ما أخذ املشرع اجلزائري ذا النظام وذلك من خالل إنشاء جلنة تطبيق العقوبات على ك       
    .مستوى كل مؤسسة عقابية وجلنة تكييف العقوبات على مستوى وزارة العدل

                   اإلشراف القضائي على التنفيذ العقايب  :الفرع الثالث
  عن طريق قضاء خاص                 

واجهنا يف دراستنا السابقة لنوعي اإلشراف القضائي على التنفيذ عن طريق قضاء احلكم          
غلب هذه أوعن طريق اللجان القضائية املختلطة عدة انتقادات تعرضت هلا هذه األنظمة وقد كان 

البحث عن وسيلة حتقق اهلدف من التدخل ويف ومن هنا بدأ . االنتقادات أثر يف االنتقاص من قدرها
  .نفس الوقت تتجنب أكرب قدر ممكن من تلك االنتقادات اليت وجهت إىل النظامني السابقني

ويف سبيل ذلك كان االجتاه إىل ختصيص قضاء خاص مستقل لالضطالع مبهمة اإلشراف          
ضل عن سابقيه لعدة اعتبارات، فإن استغالل وال شك أن هذا االجتاه يف. على تنفيذ اجلزاءات اجلنائية

قاضي للتنفيذ يعطينا الطابع القضائي اخلالص للتدخل مبا يضفيه هذا الطابع من محاية حلقوق احملكوم 
  .عليهم وضمان لشرعية التنفيذ العقايب

 إعدادا خاصا هلذا النوع من القضاة مبا لزموإىل جانب ذلك جند أن هذا االستقالل يست         
يكفل هلم توجيه التنفيذ العقايب الوجهة اليت دف إليها تنفيذ اجلزاءات اجلنائية يف ظل األفكار 
اجلنائية احلديثة واليت تم يف الصدارة بأن حيقق اجلزاء إصالح اجلاين ومواءمته مع اتمع الذي يعيش 

  .فيه
حلكم عدم وجود وقت كاف وعلى العكس من ذلك جند يف حالة التدخل عن طريق قضاء ا         

للقاضي للقيام بنشاط فعلي لإلشراف على التنفيذ، عالوة على عدم ختصصه ودرايته بشؤون التنفيذ 
العقايب، واحتمال بعده عن مكان التنفيذ وبالتايل عدم احتكاكه باحملكوم عليهم، مبا جيعل عملية 

  .دها فاعليتها واهلدف منهااإلشراف على التنفيذ يف اية األمر جمرد عملية صورية ويفق
كما أن التدخل عن طريق اللجان القضائية املختلطة يالحظ عليه بصفة عامة عدم وضوح        

  حيث تكون الغلبة لرجال اإلدارة العقابية وهم يف  العملية  الناحية  من  التدخل  يف  الصفة القضائية 

                                                             
  .242رفيق أسعد سيدهم،  املرجع السابق، ص  - ) 1(
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وم عليهم وهذا كله جيعل آراءهم مؤثرة يف تشكيل هذه اللجان عالوة على معايشتهم الدائمة للمحك
  .قرارات اللجنة ويؤدي بالتايل إىل إفقاد التدخل القضائي اهلدف منه

وإذا نظرنا إىل الناحية التطبيقية لوجدنا أن غالبية التشريعات اليت قبلت مبدأ التدخل متيل إىل          
  .ختصيص قضاء لإلشراف على التنفيذ العقايب

نسبة لتشكيل قضاء التنفيذ اخلاص ، فقد يشكل من قاضي فرد وقد خيصص له هيئة أما بال      
  .)1( قضائية مشكلة من أكثر من قاض

ويفضل جانب كبري من الفقه وقد سايرته يف ذلك العديد من التشريعات بنظام القاضي الفرد،        
الذي يصاحب شخصية كل وذلك حىت يتاح له االتصال مباشرة باحملكوم عليهم ومتابعة التطور 
   .)2(منهم حىت يتمكن من تعديل املعاملة العقابية مبا يوائم حالة احملكوم عليه

بتويل اإلشراف على  أن يعهد لكل قاض )3( ويرى األستاذ الدكتور حممود جنيب حسين        
سة يف ؤسمؤسسة أو عدة مؤسسات، ويندب لذلك بقرار من اجلمعية العامة للمحكمة اليت تقع امل

  .ن أن يكون ذلك الندب ملدة طويلة نسبياتحسسنطاق اختصاصها وي
ويرى أن يربط اختصاص القاضي بدائرة اختصاص ، )4( بينما خيتلف معه البعض يف ذلك        

حىت يشمل اختصاصه ما جيري من تنفيذ داخل  -د درجتها وفقا للظروفحتد–حمكمة جنائية 
  .املؤسسات أو خارجها

، فتشكل حماكم خاصة اء التنفيذ اخلاص من أكثر من قاضذهب البعض إىل تشكيل قضوقد        
فرد قرارات تتعلق باإلفراج  أنه من غري املقبول أن يتخذ قاض لتطبيق العقوبات وحجتهم يف ذلك

من تكون قد املشروط عن حمكوم عليهم بعقوبة حبس طويلة مع الشغل أو االعتقال لدواعي األ
كمة ذات درجة عليا وبالتايل فإن تعديل أحكامها ينبغي أن يصدر من حمكمة صدرت ضدهم من حم

  .)5( نفس الدرجة من
املشرع الفرنسي يف قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل بالقانون  أخذ بهوهذا هو االجتاه الذي         
والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ  09/03/2004الصادر بتاريخ  204 -2004رقم 

  .حتت عنوان قضاء تطبيق العقوبات 01/01/2005
                                                             

  .362عبد العظيم مرسي وزير، املرجع السابق، ص  -)  1(
  .301حممود جنيب حسين، علم العقاب، املرجع السابق، ص  - )2(
  .301، ص املرجع نفسه - )3(
  .362عبد العظيم مرسي وزير،  املرجع السابق، ص  - ) 4(
  .246رفيق أسعد سيدهم، املرجع السابق، ص  -    )5(
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و إن كان يف احلقيقة قضاء التنفيذ ال يقضي يف احلكم مرة أخرى، وال يعيد النظر يف الدعوى        
من جديد وبالتايل فال تعد القرارات الصادرة منه تعديا على حجية احلكم املقضي به وال نكون 

  .)1( بالتايل أمام تسلط قضاء على آخر
ولعل من أهم األسباب اليت جتعلنا نفضل نظام قاضي التنفيذ الفرد عن تعدد قضاء التنفيذ، ما         

   .يؤدي إليه الوضع األخري من وضع العراقيل أمام فاعلية وسرعة اختاذ القرارات يف مرحلة التنفيذ

ربة والفنيني فرد ممن وجود معاونني له من ذوي اخل مينع إسناد مهمة التنفيذ إىل قاضوال         
  ) 2(.يقدمون له الرأي واملشورة على أن تظل السلطة احلقيقة يف اختاذ القرار يف يده هو

وقد أخذ املشرع اجلزائري بنظام القاضي الفرد املختص باإلشراف على التنفيذ العقايب، وأطلق        
  ".قاضي تطبيق العقوبات"عليه تسمية 

  .التفصيل يف الفصل الثاينوهو ما سنتطرق إليه بشيء من        

                                                             
  .366 -365عبد العظيم مرسي وزير، املرجع السابق، ص  - ) 1(
  .364 -  363املرجع نفسه، ص   - ) 2(
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 الفصل الثاين

     اإلشراف القضائي على التنفيذ العقايب  
  يف القانون اجلزائري

أصبح اإلشراف القضائي على تنفيذ العقوبة أمرا واقعيا بفضل اجلهود الفقهية والعلمية   
لشخصية اإلنسانية ااإلشراف أساسا إىل احترام  ويهدف هذا. والقضائية املبذولة يف جمال علم العقاب

وضمان حقوق وواجبات احملكوم عليهم مبنأى عن فكرة العقوبة التكفريية، كما يرمي أيضا إىل 
إصالح اجلاين، وقد تعزز هذا االجتاه خاصة بعد تغري هدف العقوبة من إيالم اجلاين وردعه إىل 

  .اتمع مرة أخرىإصالحه وتقوميه ومساعدته إلعادة إدماجه يف 
وذا اهلدف األخري أخذ املشرع اجلزائري، حيث أحدث وظيفة قاضي تطبيق األحكام   

 منهوجعل  ،السجون وإعادة تربية املساجنياملتضمن قانون تنظيم  02 -72األمر رقم  اجلزائية يف
ها، لتحقيق أحد مؤسسات الدفاع االجتماعي، وأسند إليه مهمة السهر على تطبيق العقوبة وتفريد

من العقوبة وسيلة حلماية  أهداف السياسة العقابية الوطنية، القائمة على فكرة محاية اتمع واليت جتعل
  .ري بواسطة إعادة التربية والتأهيل االجتماعي للمساجنيهذا األخ
ر ورغم وجود هذا النص التشريعي وإن كان يعترب عند صدوره قانونا طالئعيا نظرا ألفكا         

الدفاع االجتماعي اليت كانت تطبعه، غري أن تطبيقه ميدانيا ملدة تزيد عن ثالثني سنة مل ميكن من 
تسجيل النتائج املتوخاة منه، بسبب ما شابه من نقائص تتعلق بطبيعة اإلمكانيات اليت كان يتيحها يف 

بتطبيق أنظمة إعادة إطار سياسة إعادة التربية أو التأهيل، كافتقاره آلليات عصرية ومرنة تسمح 
  .)1( التربيـة اليت جـاء ا

بل أن هذا النص التشريعي كان يف بعض جوانبه عائقا يف طريق حتقيق األفكار اليت تبناها   
خاصة فيما خيص قاضي تطبيق األحكام اجلزائية، حيث مل يسند إليه سوى صالحيات استشارية دون 

  ب املادية اليت حالت دون بلوغ هذه األهداف ونذكر من زيادة على األسبا )2(أية سلطة اختاذ القرار
  

                                                             
  .200 -199، ص 2008بة للنشر، اجلزائر، الطيب بلعيز، إصالح العدالة يف اجلزائر اإلجناز التحدي، دار القص  -)  1(
  .263بد احلفيظ طاشور، املرجع السابق، ص ع  -  ) 2(
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مؤسسات عقابية قدمية موروثة عن العهد االستعماري، هياكل غري مالئمة لتطبيق سياسة : بينها مثال
  .إعادة التربية

ونظرا ألن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية املساجني مل يعد قادرا على التجاوب مع   
قانون تنظيم  املتضمن 04-05القانون رقم  العقابية احلديثة مت إلغاؤه مبوجبمتطلبات املعاملة 

  .)1(للمحبوسني السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي
ومن خالل استقرائنا ملواد هذا القانون جنده عموما، غري من التسمية من قاضي تطبيق   

  .ا األخرياألحكام اجلزائية إىل قاضي تطبيق العقوبات، كما عزز صالحيات هذ
ات اليت أسندت إليه مبوجب سلطوللتعرف أكثر على نظام قاضي تطبيق العقوبات وخمتلف ال  

هذا القانون، ارتأينا تقسيم هذا الفصل إىل مبحثني، املبحث األول نتناول فيه النظام القانوين لقاضي 
 .هل ة منوحالسلطات املتطبيق العقوبات واملبحث الثاين نتناول فيه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

                                                             
  .27للمحبوسني، املرجع السابق، ص  قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي املتضمن 04 -05القانون رقم  ،172املادة  - ) 1(
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 املبحث األول

  النظام القانوين لقاضي تطبيق العقوبات
  

لقد أخذ املشرع اجلزائري باالجتاه احلديث الذي يؤيد ضرورة مسامهة القضاء يف تنفيذ   
فنظام قاضي تطبيق العقوبات نظام مستحدث يف اجلزائر مبوجب قانون تنظيم . العقوبة السالبة للحرية
سجون القدمي تسمية قاضي بعدما كان يطلق عليه يف قانون تنظيم ال 2005السجون اجلديد لسنة 

  .كام اجلزائيةتطبيق األح
واحلقيقة أن فكرة إحداث منصب قاضي تطبيق العقوبات مستمدة من التشريع الفرنسي،   
، تاريخ صدور قانون اإلجراءات اجلديد آنذاك والذي دخل حيز التنفيذ يف 1958إىل سنة  اوحتديد

  .)Juge d’application des peines")1" والذي أطلق عليه نفس التسمية 01/03/1959
وجتدر اإلشارة أنه يف فرنسا، ال وجود لقاضي تطبيق العقوبات بالصورة اليت عليها يف   

اجلزائر، بل هناك تنظيم قضائي خاص بتطبيق العقوبات نظمه قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي 
الذي دخل حيز التنفيذ يف  09/03/2004الصادر بتاريخ  204 -2004املعدل بالقانون رقم 

حبيث يشكل فيه قاضي تطبيق العقوبات ".قضاء تطبيق العقوبات"حتت عنوان  01/01/2005
وحمكمة تطبيق العقوبات على مستوى حمكمة الدعاوى الكربى الدرجة األوىل، وغرفة تطبيق 

لثانية، هذه األخرية ختتص بالفصل يف االستئنافات العقوبات على مستوى جملس االستئناف الدرجة ا
الصادرة عن جهات الدرجة األوىل بتشكيلة مجاعية مكونة من رئيس الغرفة  املقرراتاملرفوعة ضد 

  . )2(ومستشارين، أو بتشكيلة فردية مكونة من رئيس الغرفة فقط حبسب موضوع الرتاع
        

  

                                                             
  .370  - 368سي الوزير، املرجع السابق، ص عبد العظيم مر   -)  1(

  .بإيطاليا 1930اإلشراف على التنفيذ كان سنة  نشري إىل أن أول ظهور لقاضي   -    
  .257ص  ،من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي 1 -712املادة   -)  2(

                         www.livrespourtous.com. .Code de procédure pénale français, édition 2010-                    
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يس ومساعدين اثنني، يعينون من طرف الرئيس األول أما حمكمة تطبيق العقوبات فتتشكل من رئ   
من بني قضاة تطبيق العقوبات على مستوى جملس االستئناف، أما يف احملافظات الواقعة وراء البحار 

  .)1(فتنظيمها خيتلف
ولتسليط الضوء أكثر على النظام القانوين لقاضي تطبيق العقوبات اجلزائري، سنقسم هذا    

املطلب األول خنصصه ملفهوم قاضي تطبيق العقوبات واملطلب الثاين للطبيعة املبحث إىل مطلبني، 
  .القانونية للمقررات اليت يصدرها هذا القاضي

  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
  .257ص  ، املرجع السابق،نون اإلجراءات اجلزائية الفرنسيمن قا 3 -712املادة  -)  1(
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  مفهوم قاضي تطبيق العقوبات: املطلب األول
 مث إىل كيفية تعيينه) الفرع األول(سنتعرض يف هذا املطلب إىل تسمية وتعريف هذا القاضي   

  ).الفرع الثالث(وأخريا، مكانته يف اجلهاز القضائي اجلزائري ) الفرع الثاين(

  تسمية وتعريف قاضي تطبيق العقوبات :الفرع األول
 االختالف الدائر حولسنسلط الضوء يف هذا الفرع على نقطتني، النقطة األوىل نتناول فيها   
  .اليت وردت بشأنهفات الفقهية والقانونية قاضي مث يف نقطة ثانية نتناول أهم التعريال هذاتسمية 

  التسمية: أوال
لقد سبق وأن أشرنا أنه يف ظل قانون تنظيم السجون القدمي، أطلق عليه املشرع اجلزائري   
، أما يف ظل قانون تنظيم السجون احلايل فقد أطلق عليه )1("قاضي تطبيق األحكام اجلزائية"تسمية 
  فلماذا هذا التغيري يف التسمية ؟ ،)2("قاضي تطبيق العقوبات"تسمية 

  :التالية االصطالحاتإن اإلجابة على هذا التساؤل تقودنا إىل دراسة 
 بيق أم تنفيذ األحكام اجلزائية ؟تط -

 قاضي تطبيق العقوبات أم قاضي تنفيذ العقوبات ؟ -

 ؟ كام اجلزائيةاألحتطبيق أم تنفيذ  -1
هذا . كام اجلزائيةبيق العقوبات وتنفيذ األحقة بني تط، أنه جيب التفر)3(اءيرى بعض الفقه  

األخري هو املرحلة الوسيطة بني النطق بالعقوبة وتنفيذها، حيث تتعلق بالنسبة للنيابة العامة بتنفيذ 
  .العقوبة، ولو باإلكراه يف حالة الضرورة

ائي، على ه جيب التفرقة بني تنفيذ احلكم اجلنائي وتنفيذ اجلزاء اجلننكما يرى البعض اآلخر أ  
أساس أن إجراءات تنفيذ احلكم تنتهي مبجرد إرسال احملكوم عليه إىل املؤسسة العقابية، ويبدأ من مث 

  .)4( تنفيذ اجلزاء أو ما يسمى بالتنفيذ العقايب
  

                                                             
  .195يم السجون وإعادة تربية املساجني، املرجع السابق، ص املتضمن قانون تنظ 02 -72األمر رقم  ،07املادة   - ) 1(
  .13بوسني، املرجع السابق، ص ادة اإلدماج االجتماعي للمحاملتضمن قانون تنظيم السجون وإع 04 -05القانون رقم  ،22املادة  -)   2(

(3) - Martine Herzog- Evans, Droit de l’application des peines, Editions Dalloz, Paris, 2002, p 02. 
  وما بعدها من هذه املذكرة 31أنظر الصفحة    - ) 4(
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ري، ذلك أن تنفيذ األحكام اجلزائية هو من موضوعات هذا الرأي األخ وحنن من جانبنا نؤيد  
التنفيذ العقايب فقد يتضمنه قانون خاص للتنفيذ كما هو احلال يف القانون  اإلجراءات اجلنائية، أما

ألن غالبية " قاضي تطبيق األحكام اجلزائية"أخرى ال منيل إىل التسمية األوىل من جهة  و. اجلزائري
  .ذلك املشرع اجلزائري هو املشرع الوحيد الذي انفرد ابهذه التسمية ويكون  تنبالتشريعات مل ت

  العقوبات ؟ طبيققاصي ت أم ضي تنفيذ العقوباتقا-2
 تنفيذ"واصطالح ")1(تطبيق العقوبات"لتوضيح الفرق بني اصطالح  يقودنا هذا التساؤل          
  .دقة وأيهما أكثر استعماال وأكثر ،"العقوبات

 تنفيذ العقوبات- أ
  :، أن تنفيذ العقوبات عبارة عامة تضم عدة معاين)2(يرى بعض الفقه         

   تعين قانون اإلدارة العامة العقابية يف معىن أول، -
كام األحوقانون تنفيذ  يف معىن ثان عام وشامل، تضم القانون العقايب وقانون تطبيق العقوبات -

   .املعىن خمتلطة اإلدارة العامة العقابية، فهي إذن ذا وقانون اجلزائية    
ومن جهة أخرى  ام اجلزائية،من جهة تنفيذ األحك ، فهي تضمحبتية وأخريا من وجهة نظر جزائ -

  .تطبيق العقوبة
، أن التنفيذ ينصرف إىل التحقيق العملي ملا يتضمنه احلكم اجلنائي يف )3( ويرى البعض اآلخر         

احلياة الواقعية أي أن التنفيذ يكون هنا نشاط الدولة الذي يهدف إىل إعمال القرار القضائي، وإبرازه 
الوجود اخلارجي امللموس، وهنا نقول أن العقوبة قد نفذت، مبا يقتضيه ذلك من حتديد  إىل حيز

احملكوم عليه، وإعمال برنامج  املؤسسة اليت جيري فيها التنفيذ وحتديد النظام العقايب الذي خيضع له
  .احلياة اليومية داخل هذه املؤسسة

  تطبيق العقوبات-ب
القانوين  النظام قانون تطبيق العقوبات قانونا مستقال بذاته يضم إىل اعتبار)4(يذهب بعض الفقه       

  .القانون اجلنائي فروع  وهو أحد تنفيذها، لةالعقوبة يف مرح املوضوعي واإلجرائي لتفريد
                                                             

          47-75 من األمر رقم 61شرع ألول مرة يف املادة يف القانون اجلزائري استعملها امل" قاضي تطبيق العقوبات"نشري إىل أن تسمية    -) 1(
،    1975يوليو  04الصادر بتاريخ   ،53ر عدد.ج ،1975يونيو سنة 17املوافق 1395 مجادى الثانية عام 07املؤرخ يف      

  .العقوبات  املتضمن قانون 156-66، املتمم و املعدل لألمر رقم 760ص       
(2) - Martine Herzog- Evans, op. cit, p 01 02-  . 

  .86عبد العظيم مرسي وزير، املرجع السابق، ص      -)3(
(4) - Martine Herzog- Evans, op. cit, p 01. 
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  .فقانون تطبيق العقوبات قانون متفرع من قانون تنفيذ العقوبات
القانون على الواقعة احملددة، فهو إىل اعتبار التطبيق إنزال حكم  )1(ويذهب البعض اآلخر  

اخلروج بالقاعدة من دائرة التجريد والعمومية إىل دائرة التحديد والتطبيق على الواقع، فإذا ما حتدد 
ميكن  -يف احلدود اليت يسمح ا القانون - نوع الواقعة وما يقابلها من عقوبة ومت تقدير هذه العقوبة

  .وهذا التطبيق بصفة أصلية يكون موضوعه يف احلكم. تالقول بأن القاعدة القانونية قد طبق
  .إىل اعتبار تطبيق العقوبة هو نفسه تنفيذها )2(ويذهب جانب آخر من الفقه       
وحنن من جانبنا، نرى أنه جيب عدم ربط أي مصطلح مبرحلة معينة من مراحل اإلجراءات        

" التنفيذ"على مرحلة احملاكمة ومدلول " التطبيق" السابقة على احلكم والالحقة له، فال يقتصر مدلول
  .على املرحلة العقابية

فمرحلة احملاكمة أصبحت تضم إىل جانب التطبيق بعض عناصر من نشاط التنفيذ اليت   
ليصبح مكان تفريدها على منصة القاضي، كأن حيدد  -استجابة ملتطلبات التفريد واملعاملة - انتقلت

وباملثل أصبحت . فيها التنفيذ أو طبيعة النظام الذي خيضع له احملكوم عليهنوع املؤسسة اليت جيري 
فإىل جانب التنفيذ انتقل جانب التطبيق ليستقر . مرحلة التنفيذ بدورها تضم خليطا من أنواع النشاط

 مدة العقوبة احملكوم ا واليت مل تعد حمددة بصفة ائية مبعرفة: يف مرحلة التنفيذ، ومن أمثلة ذلك
فالتطبيق مل يعد يتحصل يف . القاضي وذلك بسبب أنظمة العفو واإلفراج املشروط وختفيض العقوبة

 النطق بالعقوبة، بل أن تطبيق العقوبة أصبح يضم كذلك التحقيق الكـلي هلذه العقـوبة أي
  .)3( )التنفيذ( وأعمـاهلا) احلكم ( النطـق ا 

قاضي "قد اختار اصطالح  –شرع اجلزائري ومن بعده امل -ويالحظ أن املشرع الفرنسي  
إىل أن املشرع  )4(ويذهب البعض". قاضي تنفيذ العقوبات"بدال من اصطالح " تطبيق العقوبات

الفرنسي قد قصد من ذلك الكشف عن نيته يف فكرة استمرار الدعوى العمومية خالل مرحلة 
ر يف تطبيقها، وهذا التطبيق كانت التنفيذ، أي أن دور القاضي ليس تنفيذ العقوبة ولكن االستمرا

  عليه التفريد  أو ما يطلق   عليه  للمحكوم  العقوبة املناسبة  باختيار  هي صدور احلكم  أوىل مراحله
  

                                                             
  .86عبد العظيم مرسي وزير، املرجع السابق، ص   -)1(
  .84املرجع نفسه ، ص : املشار إليه يف  "سلفوفسكي"رأي الفقيه   -)2(
  .وما بعدها 87ص ، املرجع نفسه   - ) 3(
  .282-281ؤوف مهدي، املرجع السابق، ص عبد الر  - ) 4(
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القضائي للعقوبة، ويقوم قاضي تطبيق العقوبات جبعل هذا التفريد القضائي تفريدا حركيا يهدف إىل 

  .هإعادة اإلدماج االجتماعي للمحكوم علي
وحنن ال نرتضي هذا التربير لعدم اتفاقه مع الواقع، حيث أن قاضي التنفيذ ال يقتصر عمله   

على تطبيق نصوص القانون أو تطبيق العقوبة كما قررها قضاء احلكم، وإمنا يلعب دورا جديدا رمسته 
قايب مبا حيقق هذا له السياسة اجلنائية احلديثة دف إصالح اجلاين من خالل توجيه عملية التنفيذ الع

الغرض وله يف هذا السبيل أن يعدل أو يغري يف اجلزاء مبا يكفل حتقيق أبعاد هذه النتيجة إىل جانب 
ذلك ال ميكن إغفال دور القاضي يف مراقبة شرعية تنفيذ اجلزاء املقضي به و العمل على كفالة 

  .وضمان حقوق احملكوم عليهم خالل مرحلة التنفيذ
" تنفيذ"يف التسمية السابقة واستبداهلا بكلمة  )1("تطبيق"ال نستحسن كلمة  وهو ما جيعلنا  
. الل قاضيه يف مواجهة قضاء احلكمقالل التنفيذ واستالتنفيذ أقرب إىل حقيقة استق"الح فاصط

وهلذا أخذنا اليت سبق لنا رفضها  )2(الذي يوحي بفكره االستمرار" التطبيق"بعكس اصطالح 
  .عنوان هذه املذكرةك" عقايبالتنفيذ ال"اصطالح 

  التعريف : ثانيا
 02- 72مل يتطرق املشرع اجلزائري إىل تعريف قاضي تطبيق العقوبات، سواء يف األمر         

املتضمن قانون تنظيم  04- 05املتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية املساجني وال يف القانون 
كال القانونني، نالحظ أن ) 3(ني وباستقرائنا ملوادالسجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوس

  .املشرع اجلزائري اكتفى بذكر صالحياته وكيفية تعيينه
لفقه باواحلقيقة أن إعطاء التعاريف ليس بالضرورة من عمل املشرع، وإمنا هي مسألة منوطة   

  .والقضاء، باإلضافة أنه يف كثري من األحيان قد يعرف الشيء بوظيفته
                                                             

 -la  faire exécuter  = Appliquer une loi  :ورد يف القاموس الفرنسي أن  -)1(

   Dictionnaire Encyclopédique de la langue Française, 3 éme édition, Hachette, Italie 1995,  65. - 

  .عزز رأي البعض بأن تطبيق العقوبة يعين ا تنفيذها كما سبق اإلشارة إليهوهذا ما ي  -    
  -Appliquer une peine à quelqu’un = lui infliger la sanction prévue par la loi:وورد يف قاموس فرنسي آخر -   

www.larousse.fr -  
  .اكمةوهذا ما يؤكد رأي القائلني بأن تطبيق يكون يف مرحلة احمل  -   

  .وما بعدها من هذه املذكرة 58راجع الصفحة   -)2(
  .195م السجون وإعادة تربية املساجني، املرجع السابق، ص قانون تنظي املتضمن 02-72، األمر رقم 07املادة   -)3(

  .13املرجع السابق، ص  ،قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني املتضمن 04-05، القانون رقم 23ملادة ا  -   

http://www.larousse.fr


 
 

85 
 

ىل قاضي تطبيق وومن بني التعاريف اليت ميكن رصدها يف هذا اال واليت ختص بالدرجة األ        
  :العقوبات الفرنسي ما يلي

لديه سلطات داخل . مكلف خاصة مبتابعة حياة احملكوم عليهم قاضي تطبيق العقوبات هو قاض -1
 .)1(وخارج السجن

احملكوم عليهم داخل وخارج السجون وهو قاضي تطبيق العقوبات هو قاض مكلف مبتابعة حياة  -2
ويف . أو مقيدة  للحرية سالبة قاض خاص لدى حمكمة الدعاوى الكربى، يتدخل بعد احلكم بعقوبة

 .)2(هذا الشأن، فإن قاضي تطبيق العقوبات حيدد األساليب األساسية للمعاملة العقابية

وتتمثل مهمته يف تأمني . ام اجلزائيةقاضي تطبيق العقوبات هو القاضي الذي يضمن متابعة األحك -3
حيث فور استالمه لقرار العدالة، يشرح . التأطري وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحكوم عليهم

كما أن قاضي تطبيق العقوبات . للمحكوم عليه االلتزامات اليت جيب أن يتقيد ا خالل قضاء عقوبته
يتدخل لقبول أو رفض رخصة اخلروج  مكلف أيضا مبتابعة احملكوم عليهم يف السجون، حيث

 .)3(وختفيض أو تكييف العقوبة

قاضي تطبيق العقوبات هو قاض خاص لدى حمكمة الدعاوى الكربى، مكلف مبتابعة احملكوم  -4
 . )4(عليهم داخل وخارج السجن

م قاضي تطبيق العقوبات هو قاض حيدد األساليب األساسية للمعاملة العقابية بالنسبة لكل حمكو -5
الشخص الذي ميلك اليد العليا على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية فهو يراقب أيضا  تهوبصف. عليه

ار، واألشخاص املفرج على األشخاص املوضوعني حتت االختباملعامالت املطبقة يف األوساط املفتوحة 
 .)5(اخل...واألشخاص املمنوعني من اإلقامة عنهم حتت شرط،

ات هو قاض مكلف مبتابعة تنفيذ العقوبات لكل احملكوم عليهم احملبوسني يف قاضي تطبيق العقوب -6
فهو حيدد لكل واحد منهم األساليب األساسية . املؤسسات العقابية الواقعة يف دائرة اختصاصه

  .)6(اخل...الوضع يف الوسط املفتوح، نظام احلرية النصفية، رخص اخلروج: للمعاملة العقابية، مثال
  

                                                             
(1) – Renand Ase, Juge d’application des peines. www. easydroit. Fr 
(2) - Le site official de l’adminstration Française .www.vodroits-service- public.fr 
(3) - Le 1er site d’orientation personalisée.   www. Phosphore.com. 
(4) - Maitre Aci, le juge de l’application des peines. www.cabinet. Aci. Com 
(5) - G. Stefani, G. Levasseur, R. Jambu- Merlin. Op.cit, p 295. 
(6) - George Levasseur , Albert Chavane, Jean Montreuil, Bernard Bouloc, Droit pénale 

général et procédure pénale, 13 éme édition, Editions Sirey, 1999, p 341. 
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للتجديد، وله دورين يف نفس سنوات قابلة  3بيق العقوبات هو قاض يعني ملدة قاضي تط -7
 .دور عقايب وآخر قضائي الوقت،

فالدور العقايب وهو من دون نقاش الدور األهم، ففي املؤسسات العقابية الواقعة يف دائرة اختصاصه 
مرة كل شهر، وحيدد يتابع هذا القاضي التفريد التنفيذي للعقوبات، كما يزور هذه املؤسسات 

أما الدور القضائي فهو أقل أمهية، حيث . أساليب املعاملة ويبدي رأيه يف طلبات اإلفراج املشروط
يتجسد مثال يف حترير القرارات اليت تعدل أو تكيف أو تلغي االلتزامات املفروضة على الشخص 

 .)1(املوضوع حتت االختبار

لف خصوصا باستخدام العقوبات السالبة للحرية يف قاضي تطبيق العقوبات عبارة عن قاض مك -8
 .)2(إعادة إدماج ارم يف اتمع

تنظيم  املتضمن قانون 04- 05رقم  قانونالمن خالل التعاريف السابقة وبالرجوع إىل أحكام   
منه ميكننا أن نستخلص تعريف  23السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني والسيما املادة 

  :طبيق العقوبات اجلزائري وذلك كما يأيتقاضي ت
التكفل مبتابعة احملكوم عليهم قاضي تطبيق العقوبات هو قاض خمول له قانونا وبصفة أساسية  « 
وذلك من خالل حتديد خمتلف . أو عقوبات بديلة داخل وخارج السجن للحرية عقوبات سالبةب

  . »مبا يضمن إعادة إدماجه يف اتمع األساليب األساسية للمعاملة العقابية لكل حمكوم عليه 

  تعيني قاضي تطبيق العقوبات: الفرع الثاين
 يف دائرة اختصاص كل جملس يعني « :على أنه كان لقانون تنظيم السجون القدمي ينص       
 ثالث ملدة أكثر لتطبيق األحكام اجلزائية، مبوجب قرار من وزير العدل أو قاض واحد قضائي،
 مبتابعة تنفيذ  وينحصر دور القاضي املكلف بتطبيق األحكام اجلزائية، .لتجديدل قابلة سنوات
تطبيقها، وفقا ألحكام   تشخيص العقوبات وأنواع العالج ومراقبة شروط  وعليه،اجلزائية األحكام
أن ينتدب قاضيا من دائرة  -للنائب العام لدى الس القضائي يف حالة االستعجالوجيوز . هذا النص
  .)3( » اص الس القضائي ليمارس مؤقتا مهام قاضي تطبيق األحكام اجلزائيةاختص

                                                             
(1) - Jaques Barricade, Anne- Maris Sinon, Droit pénal et Procédure pénale, 2éme édition, 

Editions Sirey, 2000,  p 191. 
      ، 2008ربية املتحدة، يوليو ، اإلمارات الع35رنا إبراهيم سليمان العطور، مصري العقوبة اجلنائية، جملة الشريعة والقانون، العدد   -  ) 2(

  Sljournal. uaeu. ac. ae/.  : // http.124 -123ص            
     .195م السجون وإعادة تربية املساجني، املرجع السابق، ص قانون تنظي املتضمن 02-72، األمر رقم 07املادة  - ) 3(
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والذي ألغى األمر السالف الذكر،  و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسنيأما قانون تنظيم السجون 
يعني مبوجب قرار من وزير العدل حافظ اخلتام، يف دائرة اختصاص كل جملس «   :على أنه ينصف

  .أو أكثر، تسند إليه مهام قاضي تطبيق العقوباتقضائي، قاض 
خيتار قاضي تطبيق العقوبات من بني القضاة املصنفني يف رتب الس القضائي، على األقل، ممن 

      )1( » يولون عناية خاصة مبجال السجون

ت من املرسوم التنفيذي احملدد لتشكيلة جلنة تطبيق العقوبات وكيفيا 04كما أن املادة       
رئيس  يس اللجنة أو حصول مانع له، يقوميف حالة شغور منصب رئ«  : نصت على أنه )2(سريها

الس القضائي، بناء على طلب من النائب العام، بانتداب قاض من بني الذين تتوفر فيهم الشروط 
ارة العدل أشهر، مع إخطار مصاحل اإلدارة املركزية املختصة بوز) 3(املطلوبة ملدة ال تتجاوز ثالثة 

  .»بذلك 
عقوبات، ومقارنتها ببعضها من خالل استقرائنا للمواد اليت نصت على تعيني قاضي تطبيق ال     

د أن التغيري أو االختالف بني قانون تنظيم السجون القدمي وقانون تنظيم السجون احلايل يف البعض جن
النائب العام لدى الس القضائي من  مدة التعيني، جتريد: مسألة التعيني، يتجلى يف النقاط التالية
  .إمكانية التعيني املؤقت، وشروط التعيني

  مدة التعيني: أوال       
كانت مدة التعيني يف ظل قانون تنظيم السجون القدمي ثالث سنوات قابلة للتجديد، وأصبحت   

د املدة وجعلها قابلة غري حمددة يف ظل قانون تنظيم السجون احلايل، ويرجع ذلك يف اعتقادنا أن تقيي
للتجديد يتطلب مراعاة آجال التجديد، وذلك عن طريق قرارات تعيني جديدة، ويف ذلك أعباء 

  .إضافية لوزارة العدل باعتبارها اجلهة اليت هلا سلطة التعيني ممثلة يف وزير العدل، حافظ األختام
ة اختصاص الس القضائي كما نعتقد أن بقاء قاضي تطبيق العقوبات أطول مدة ممكنة بدائر  

الذي عين فيه، سيتيح له التعرف أكثر على املشاكل واملعوقات اليت تعاين منها املؤسسات العقابية 
الواقعة يف دائرة اختصاصه واحملكوم عليهم ذه املؤسسات على حد سواء، وبالتايل إجياد احللول 

  .لمحبوسنياملناسبة هلا من أجل حتقيق عملية اإلدماج االجتماعي ل
  

                                                             
  .13، املرجع السابق، ص ون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسنيقانون تنظيم السج املتضمن 04-05، القانون رقم 22املادة   - ) 1(
 .15املرجع السابق، ص لتشكيلة جلنة تطبيق العقوبات وكيفيات سريها، احملدد  181 -05املرسوم التنفيذي رقم  - ) 2(
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إجازات اخلروج ونظام احلرية : باإلضافة إىل ذلك فإن تطبيق أساليب التنفيذ العقايب احلديثة مثل  
ولد يف تالنصفية يتطلب قدرا من الثقة يف احملكوم عليهم، وهذه الثقة بدورها حتتاج إىل زمن طويل لت

ليست بالقصرية مع  مدة زمنيةنفس قاضي تطبيق العقوبات، مما يستوجب معه أن يقضي هذا القاضي 
  .احملكوم عليهم

جتريد النائب العام لدى الس القضائي من إمكانية التعيني : ثانيا
  املؤقت       
إلمكانية اليت كانت متاحة للنائب ا 04 -05ألغى املشرع اجلزائري مبوجب القانون رقم       

ولو يف حالة االستعجال، وهذا يعود إىل تعيني قاضٍ آخر يف منصب قاضي تطبيق العقوبات لالعام 
   .املسؤوليات املوكلة للنائب العامكثرة املهام و

  شروط التعيني: ثالثا
إىل مسألة الشروط اليت مبوجبها يتم اختيار قاضي تطبيق  02 - 72 رقم مل يتطرق األمر    

  .العقوبات وإمنا اقتصر على توضيح كيفية تعيينه فقط
: لذلك ومها )1(ليضع شرطني أساسيني 04 -05جاء القانون رقم  وعلى النقيض من ذلك،  

  .شرط الرتبة وشرط إيالء عناية خاصة مبجال السجون
  شرط الرتبة -  1

لقد اشترط املشرع اجلزائري لتويل منصب قاضي تطبيق العقوبات أن يكون القاضي مصنفا يف     
  .رتبة من رتب الس القضائي على األقل

واليت حددتا الرتب املشكلة  )2(من القانون األساسي للقضاء 47و 46إىل املادتني و بالرجوع     
لسلك القضاة يف احملاكم العادية واإلدارية، ومن بينها رتب الس القضائي اليت منا يف هذه 

 نائب عام،(الدراسة، وباستقرائها جند أن قاضي تطبيق العقوبات ميكن أن خيتار من بني قضاة النيابة 
  ).رئيس جملس، مستشار، رئيس غرفة(أو من بني قضاة احلكم ) نائب عام مساعد

رغم أن القانون جييز ) نائب عام مساعد(إال أن املالحظ عمليا أن خيتار من بني قضاة النيابة      
  .صراحة إمكانية اختياره من بني قضاة احلكم

                                                             
  .13لمحبوسني، املرجع السابق، ص ادة اإلدماج االجتماعي لقانون تنظيم السجون وإع املتضمن 04-05، القانون رقم 22املادة   - ) 1(
املتضمن القانون األساسي للقضاء،  2004سبتمرب سنة  6املوافق  1425رجب عام  21املؤرخ يف  11 -04القانون العضوي رقم   -  ) 2(

  . و ما بعدها 13، ص2004سبتمرب  08الصادر بتاريخ  ،57عدد ر.ج
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ثر القضاة احتكاكا بعملية التنفيذ العقايب ويرجع هذا األمر يف نظرنا إىل كون قضاة النيابة أك     
وتفقد أحوال  )1(ويتجلى ذلك واضحا من خالل املهام املسندة إليهم خاصة زيارة املؤسسات العقابية

  .احملكوم عليهم
بني الرتبة والوظيفة يف العمل القضائي، فالوظيفة هي املنصب  اوجدير بالتنويه أن هناك فرق     

القانون العضوي رقم  من 50و 49ض النظر عن رتبته، وقد حددا املادتان الذي يشغله القاضي بغ
 47القانون األساسي للقضاء، أما الرتبة فهي مرتبطة بالترقية وقد حددا املادة  املتضمن  11 -04
وشغل الوظيفة ال يقتضي الرتبة، فال يشترط يف من يشغل وظيفة رئيس حمكمة أن . القانون نفس من

  .حمكمة، بل قد جند رئيس حمكمة برتبة نائب رئيس حمكمة أو نائب رئيس جملس رئيس يكون برتبة
ومنصب قاضي تطبيق العقوبات ال يعترب رتبة يف التنظيم السلمي القضائي وإمنا هو وظيفة      

  .)2(كما أن عملية التعيني يف هذا املنصب ال تتم إال بعد استشارة الس األعلى للقضاء،قضائية نوعية
  شرط إيالء عناية خاصة مبجال السجون -  2

يكون القاضي املرشح لتويل منصب قاضي تطبيق العقوبات من بني الذين  أنويقصد به      
  .يهتمون بشؤون السجون

ويتبادر للوهلة األوىل أن هذا الشرط شخصي غري موضوعي، طاملا أنه يتعلق مبيول ورغبات      
الرجوع إىل امللف لكن احلقيقة غري ذلك، بل يكفي . الوظيفة شخصية لدى القاضي يف ممارسة هذه

يعرف ما إذا كان هذا القاضي قد قام باملشاركة يف برنامج تكويين أو قام لاإلداري للقاضي 
  .بدراسات أو حبوث ختص جمال السجون

وألم وغالبا ما خيتار قاضي تطبيق العقوبات من بني قضاة النيابة لتوافر هذا الشرط فيهم      
  .أكثر القضاة احتكاكا بعامل السجن واملساجني كما ذكرنا آنفا

ل فيه يرجع إىل وزير هذا الشرط يف القاضي فإن أمر الفصحىت ولو فرضنا عدم توافر مثل      
  .العدل كونه اجلهة اليت هلا سلطة التعيني

توافرها لتحقق هذا  وأمام عدم صدور نصوص تنظيمية توضح أكثر ماهية املعايري اليت جيب     
منه واليت تقضي  173فإنه يتعني علينا العمل بأحكام املادة  04- 05الشرط الذي جاء به قانون 

  . 02-72ببقاء سريان النصوص التنظيمية واملتخذة تطبيقيا لألمر 

                                                             
  .199يم السجون وإعادة تربية املساجني، املرجع السابق، ص تنظاملتضمن قانون  02-72، األمر رقم 64ادة امل  - ) 1(

  .14ادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجع السابق، ص قانون تنظيم السجون وإعاملتضمن  04-05، القانون رقم 33املادة   -     
  . 18اء، املرجع السابق، ص األساسي للقض القانون املتضمن 11 -04القانون العضوي رقم  ،14و  01 رتانفقال 50املادة   - ) 2(
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ويف هذا الشأن حاولت وزارة العدل إعطاء بعض التعليمات خبصوص معايري وشروط اختيار      
احملررة بتاريخ  2000/01املذكرة رقم يق األحكام اجلزائية، وذلك من خالل قاضي تطب

واملرسلة إىل السادة الرؤساء والنواب العامني لدى االس القضائية وأهم هذه  19/09/2000
  )1( :التعليمات ما يلي

 .أحسن القضاة وأكثرهم جتربة وكفاءة قاضي تطبيق األحكام اجلزائية من أن يكون  -أ  

 .أن يكون من بني الذين يهتمون بشؤون السجون -ب

 .إرفاق اقتراح التعيني بتقرير مفصل يربز على اخلصوص املعايري اليت تربره وتسببه -ج

  .أن يتفرغ للقيام بوظائفه فقط، وأن ال تسند له وظائف أخرى إال عند الضرورة  -د
القاضي املشرف على هذه املصلحة هيكلة وتنظيم مصلحة تطبيق األحكام اجلزائية، ومتكني    - هـ

  .من الوسائل البشرية واملادية الضرورية ملمارسة صالحياته كلية وبدون أي عراقيل
كام اجلزائية على مستوى كل مؤسسات إعادة التأهيل وكذا وجوب إحداث مصلحة تطبيق األح -و

  .مؤسسات إعادة التربية املتواجدة يف مقر الس
ه املذكرة مل حتترم، خاصة النقطة املتعلقة بوجوب تفرغ القاضي وعمليا نالحظ أن هذ    

نائب عام : إذ جند مثال. لوظائفه فقط، وذلك للنقص الذي تعرفه اجلهات القضائية يف عدد القضاة
وهذا ما ينعكس سلبا يف اعتقادنا . مساعد يقوم مبهام قاضي تطبيق العقوبات فضال عن مهامه األصلية

بية واحليلولة دون الوصول إىل النتيجة املتوخاة منها واملتمثلة يف إعادة اإلدماج على املعاملة العقا
االجتماعي للمحكوم عليهم، وهذا ما يتطلب التفرغ التام من قبل قاضي تطبيق العقوبات هلذه 

  .الوظيفة
، نصت يف )2(كام اجلزائيةواملتعلقة بقاضي تطبيق األح 05رقم كما أن توصيات الورشة    
نه ينبغي اختيار قضاة تطبيق األحكام اجلزائية بناءا على طابعهم ومؤهالم أرة الرابعة منها على الفق

وأن يكونوا من بني الذين يتوفرون على رصيد هام من التجربة، وكذا ضرورة ضمان تكوين مالئم 
  .هلم وحتريرهم من كل املهام القضائية األخرى

  
                                                             

  .، بشأن اختيار قاضي تطبيق األحكام اجلزائية، وزارة العدل2000سبتمرب سنة  19 احملررة بتاريخ 01-2000املذكرة رقم   - ) 1(
السجون يف اجلزائر، املنظم من توصيات الورشة اخلامسة واملتعلقة بقاضي تطبيق األحكام اجلزائية، امللتقى الدويل حول عصرنة قطاع   - ) 2(

التربوية،           ، الديوان الوطين لألشغال2004جانفي  20و  19مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ليومي  طرف وزارة العدل وبالتنسيق         
  .156، ص  2004         
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العقوبات يف الس القضائي الواحد، إذا اقتضى حجم  وميكن أن يعني أكثر من قاضي تطبيق   
العمل ذلك، خاصة يف االس القضائية اليت يوجد يف نطاق اختصاصها مؤسسات إعادة التأهيل، أو 

  .عدة مؤسسات عقابية وهذا مما الشك فيه يتوقف على مدى توافر عدد القضاة
، أي مبعدل قاض )1(طبيق العقوباتقاضي ت 36ويوجد حاليا على مستوى كل القطر الوطين    

واحد لكل جملس قضائي، وهو عدد ضئيل وغري كاف ال يغطي مجيع املؤسسات العقابية بالشكل 
  .املناسب
وميارس قاضي تطبيق العقوبات صالحياته املخولة له قانونا، على امتداد اإلقليم الذي يشمله    

على مستوى مجيع املؤسسات العقابية  اختصاص جملسه القضائي، وبذلك فإنه ميارس صالحياته
  .الواقعة داخل اختصاص الس القضائي الذي يتبعه

واملالحظ أن املشرع اجلزائري سكت عن مسألة إاء مهام قاضي تطبيق العقوبات بالرغم من    
مبوجب قرارات من وزير العدل، ومت نقلهم من  اذلك أن هناك قضاة تطبيق العقوبات عينو. أمهيتها

  .اصبهم مبجرد حدوث حركة يف سلك القضاة، ودون صدور قرارات بإاء مهامهممن
ني قاضي تطبيق العقوبات، مبوجب مرسوم رئاسي، بعد أخذ رأي يأما يف فرنسا فيتم تع    

الس األعلى للقضاء، وتنهى مهامه بنفس الكيفية، ويف حالة حدوث مانع مؤقت له، يعني رئيس 
  .)2(قاضيا آخر الستخالفهحمكمة الدعاوى الكربى 

  عالقة قاضي تطبيق العقوبات:الفرع الثالث
  املعاونة له باجلهات                 

يت العديد من اجلهات الب إن قاضي تطبيق العقوبات وأثناء أداء وظيفته، تربطه عدة عالقات    
العامة، مدير املؤسسة  وزير العدل قضاة احلكم، النيابة: من أمها تشارك جبهودها يف إجناح مهامه،

   الذين حيتاج إليهم قاضي تطبيقربة واملتخصصنياليت تضم ذوي اخل  الفنية اجلهات  ا وأخري  العقابية
                            .مباشرة عمله العقوبات يف

  
  

                                                             
، 2007 -2004الدفعة اخلامسة عشر  اجلزائر، لعليا للقضاء،صربينة إدير، قاضي تطبيق العقوبات،مذكرة خترج لنيل إجازة املدرسة ا -)1(

  .13ص         
  .257، قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي، املرجع السابق، ص2 -712املادة   -)2(
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هذا الفرع،توضيح طبيعة العالقة اليت تربط هذا القاضي مبختلف هذه  يف وهلذا سنحاول        
 النيابة هات، حماولني حتديد الصف الذي ينتمي إليه قاضي تطبيق العقوبات فيما إذا كان من قضاةاجل
                                                                  .                احلكم أو هو عبارة عن هيئة مستقلة قائمة بذااقضاة أو 

ينتمي إليه هذا القاضي هو النظر يف مدى استقاللية قاضي  إن الغاية من حتديد الصف الذي   
 تطبيق العقوبات، فإذا قلنا بأن قاضي تطبيق العقوبات من قضاة النيابة العامة فهذا يعين انه ال يستفيد

 املتضمن  11 -04القانون العضوي رقم  من 26عليه يف املادة  من حق االستقرار املنصوص 
  .)2(أداء عمله لتقييم النائب العام كما أنه خيضع  يف ، )1( القانون األساسي للقضاء

رف لقضاة احلكم باالستقاللية يف ممارسة مهامهم فإنه خيضع قضاة عتذلك أن القانون إذ ي   
النيابة العامة للتدرج السلمي ويأيت على رأسه وزير العدل الذي يعد رئيسا للنيابة العامة، حيث تلزم 

النيابة العامة بتنفيذ تعليمات رؤسائهم وذلك بتقدمي طلبات مكتوبة طبقا  ق إ ج قضاة 31املـادة 
  .هلذه التعليمات وهلم أن يبدوا بكل حرية مالحظام الشفوية اليت يروا الزمة لصاحل العدالة

وزير العدل، مث عالقته بقضاة احلكم، وعالقته بالنيابة بتعرض أوال لعالقة هذا القاضي نوعليه س  
  .اجلهات الفنيةبدير املؤسسة العقابية وعالقته مبوأخريا ومبناسبة أداء مهامه نتعرض إىل عالقته  العامة،

 عالقة قاضي تطبيق العقوبات بوزير العدل: أوال
واليت مبوجبها يعني وزير العدل   04 -05من القانون رقم  22املادة   إىل أحكام  بالرجوع  

الطريقة يف   وهذه  ألخري خيضع خضوعا رئاسيا لوزير العدل،جند أن هذا ا  قاضي تطبيق العقوبات،
التعيني حترمه من االستقاللية اليت يتمتع ا أعضاء اجلهاز القضائي، فيكون بذلك يف مركزه القانوين، 

                                          .منه إىل قضاة احلكم )3(أقرب إىل قضاة النيابة العامة
من أن  )4(يار وزير العدل لقاضي تطبيق العقوبات ال يتماشى واملبادئ اليت أقرا الدساتريفاخت         

  القضاء هو احلارس األمني حلقوق وحريات األفراد، وذلك أنه ذه الطريقة يكون قابال للعزل من 
                                                             

ابة العامة حق االستقرار مضمون لقاضي احلكم الذي مارس عشر سنوات خدمة فعلية وال جيوز نقله أو تعيينه يف منصب جديد بالني إن - ) 1(
غري أنه ميكن للمجلس األعلى للقضاء، يف إطار احلركة السنوية للقضاة، نقل . أو باإلدارة املركزية لوزارة العدل إال أننا على موافقته

  . رورة املصلحة أو حسن سري العدالةقضاة احلكم مىت توفرت شروط ض
  .16 – 15ص  السابق،املرجع  األساسي للقضاء،  املتضمن القانون 11 -04القانون العضوي رقم ، 26املادة   -   

بني رئيس الس والنائب العام حبيث خيتص رئيس الس بتقييم قضاة  ةوزعم صالحية تقييم القضاة التابعني للمجالس القضائية إن -)2(
  .19املرجع نفسه، ص  ،53و 52املادتان  .بتقييم قضاة النيابةوخيتص النائب العام  ،اجللوس

أما قضاة . سبق اإلشارة إىل أن قضاة النيابة العامة خيضعون للتدرج السلمي ويأيت على رأسه وزير العدل الذي يعد رئيسا للنيابة العامة -) 3(
  .احلكم فال خيضعون إال للقانون

  .، املرجع السابق1996من دستور اجلزائر لسنة  158إىل  138 راجع املواد -)4(
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فيذ واليت أمر يتناىف واألسس الفقهية اليت أقيم عليها التدخل القضائي يف مرحلة التن وهو)1(منصبه
  .وضمان حقوق احملكوم عليهم )2( تتمثل يف احترام مبدأ الشرعية

إن تدخل وزير العدل يف تعيني قاضي تطبيق العقوبات من شأنه املساس بعملية إعادة التأهيل   
  يف التنفيذية   السلطة  تدخل االجتماعي، انطالقا من املبادئ العامة اليت حتكمها، ألن تدخله يعكس 

التنفيذ العقايب، ومن مث العودة بنا إىل نقطة البداية حيث كانت اإلدارة العقابية وحدها، هي مرحلة  
  .اليت تتوىل اإلشراف على التنفيذ العقايب

نستخلص مما سبق أن مركز قاضي تطبيق العقوبات يف ظل قانوين تنظيم السجون القدمي   
ومن أجل تعزيز هذا املركز نرى . ة للعزلواجلديد مركز هش، حيث تعترب وظيفته غري مستقرة وقابل

 .أنه من األحسن تعيينه مبوجب مرسوم رئاسي كما هو احلال يف فرنسا

   عالقة قاضي تطبيق العقوبات بقضاة احلكم: ثانيا
وهذا خارج عن  - عندما تنظر احملكمة املختصة الدعوى العمومية وتصدر حكمها بالرباءة  

                                                                                                                             هنا حىت يصبح احلكم قابال للتنفيذ ينبغي أن يكون ائيا أي غريوإما باإلدانة و -موضوع دراستنا
العادية وغري العادية دون  )4(طرق الطعن عندما تستنفذ)3(ابات قابل للطعن بالطرق العادية أو يصبح     

  .ويف كلتا احلالتني حيوز احلكم حجية الشيء املقضي فيه )5(طريق إعادة النظر
ويترتب على ذلك عدم جواز أن يعود القاضي إىل البحث فيما قضى به ولو تبني له خطأ        

  ، )6(ام القضاء الذي أصدر احلكم أو أي قضاء آخرقضائه، كما ال جيوز ألطراف الدعوى طرحها أم
  .)7(كما يترتب على ذلك أيضا االلتزام بتنفيذه

  
  

                                                             
  .152ملرجع السابق، ص عبد احلفيظ طاشور، ا  -) 1(
  .وما بعدها من هذه املذكرة 64راجع الصفحة   -) 2(
،      1999وعات اجلامعية، اجلزائر، أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، اجلزء الثالث، ديوان املطب -  )3(

     .577ص           
  الطعن بالنقض، الطعن لصاحل القانون، التماس إعادة : واالستئناف، وطرق الطعن غري العادية هي املعارضة: طرق الطعن العادية هي - )4(

وما  112، ص 1999طاهري حسني الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات اجلزائية، الطبعة الثانية، دار احملمدية العامة، اجلزائر، . النظر    
  .بعدها    

  .947، ص 2006جراءات اجلنائية، دراسة مقارنة، الكتاب الثاين، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، سليمان عبد املنعم، أصول اإل  - ) 5(
  .07-06، ص 1977حممود جنيب حسين، قوة احلكم اجلنائي يف إاء الدعوى اجلنائية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية،   - ) 6(
  .65عبد احلفيظ طاشور، املرجع السابق، ص   - ) 7(
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وهذه احلجية من املبادئ القضائية اهلامة اليت تكفل احترام األحكام القضائية وبالتايل استقرار     
ناحية أخرى، حيث ال القضاء والثقة يف أحكامه من ناحية ومتثل ضمانة صرحية للحرية الفردية من 

  .يترك احلكم ألي جهة كانت الفرصة للعبث به أو تعديله مما ميس حبقوق احملكوم عليه أو اتمع
نفيذ ومع تطور الفكر العقايب وظهور التدابري االحترازية وتدخل القضاء يف اإلشراف على الت    

": Martine Herzog- Evans" ةتاذقول األسة فقهية ويف هذا املعىن تمناقشأصبحت هذه احلجية مثار 
حقيقة ودف الدفاع عن مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات، كان هذا القاضي كفؤا يف إثارة حجية « 

ذلك أن من شأن التدخل القضائي يف التنفيذ أن يقوم قاضي تطبيق  )1(» .الشيء املقضي فيه
اسا مببدأ احلجية ؟ وهل ذا التعديل العقوبات بتعديل اجلزاء الذي قررته احملكمة، فهل يعترب ذلك مس

  أصبح قاضي تطبيق العقوبات قاضي حكم ؟
الفقه أن قرارات قاضي التنفيذ اليت تقضي بتعديل اجلزاء الوارد يف احلكم أو  يف يذهب اجتاه   

استبداله بغريه تعترب مساسا حبجية احلكم ويطالب على هذا األساس باستبعاد مبدأ احلجية لتعارضه مع 
نظمة العقابية احلديثة ويف مقدمتها مبدأ التفريد الذي يتم فيه تعديل اجلزاء اجلنائي بعد صدور األ

احلكم وفقا ملا تسفر عنه دراسة شخصية احملكوم عليه والدراسات  االجتماعية والنفسية وما قد يطرأ 
العقايب وعلى ذلك  على احملكوم عليه من تغريات ومدى استجابته جلهود التقومي خالل مرحلة التنفيذ

  )2( .فإن ترك مبدأ احلجية يعد أمرا الزما من أجل سري نظام قضاء التنفيذ
منح : فوفق هذا االجتاه، عندما يقوم قاضي تطبيق العقوبات اجلزائري بإصدار مقرارات  

يل يكون بذلك قد قام بتعد نهإفالتوقيف املؤقت لتوقيف العقوبة واإلفراج املشروط وإجازة اخلروج، 
  .اعتداء على حجية الشيء املقضي فيه هذا اجلزاء بعد صدور احلكم ويف

يف القانون املقارن نتيجة إلهداره ملبدأ  الولكن مل يلق هذا االجتاه من الناحية الواقعية قبو    
احلجية بصفة مطلقة وما يشكله ذلك من املساس بواحد من أهم الضمانات الفردية اليت تكلفها 

  .الدساتري
ويذهب اجتاه آخر على العكس من االجتاه السابق إىل أن قرارات قاضي التنفيذ ال متس مبدأ     

احلجية على أساس تقسيم الدعوى العمومية إىل مرحلتني يقتصر عمل قاضي احلكم على أوالمها 
لتنفيذ ع بالتايل على قاضي انميو. بتقرير مبدأ إدانة احملكوم عليه وهذا هو األمر الذي تلحقه احلجية

  أما املرحلة الثانية فهي خاصة بأسلوب تنفيذ اجلزاء من حيث اختياره وحتديده مدته . وغريه املساس به

                                                             
(1) - Martine Herzog- Evans, op. cit, p 138. 

  .398رفيق أسعد سيدهم، املرجع السابق، ص   - ) 2(
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والتعديل فيه وال جمال فيها لتطبيق مبدأ احلجية وبالتايل فال يعد التعديل من حدود وطبيعة اجلزاء 
  )1( .تعديا على مبدأ حجية الشيء املقضي فيه

يف األوىل حتدد اإلدانة ويف الثانية خيتار اجلزاء وينفذ : العمومية إىل مرحلتنيإن تقسيم الدعوى    
أمر غري مقبول لقيامه على أسس غري تلك اليت تنبع من النظام اإلجرائي املتعارف عليه فقها وقضاءا، 

 هذا رضمع ف -الصفة التكفريية الرادعة للمحاكمة اجلنائية، ألن قرار املرحلة الثانية  لفضال عن زوا
  .)2(سيكون مفرغا من كل معىن للوم والتكفري -التقسيم
وبالتايل فإننا ال نستطيع أن نقيم ثبوت احلجية لإلدانة وحدها على أساس هذا التقسيم،     

ن هذا االجتاه مل يوضح لنا الصلة الضرورية بني تقسيم الدعوى العمومية وبني لزوم نزع أخاصة و
  .)3( انيةاحلجية عن قرار املرحلة الث

ويف رأينا فإن هذه احلجية تشمل احلكم اجلزائي كله مبا انتهى إليه من جزاء ويكون هلذا      
احلكم حجيته أيضا أمام قاضي التنفيذ، ولكن هلذه احلجية حدود، وترد عليها قيود، وال يكون 

ع يف اعتباره، ويف علمية واجتماعية يأخذها املشر سبابوألاخلروج عليها إالّ على سبيل االستثناء، 
حقيقة ودف الدفاع عن مؤسسة قاضي  «":  Martine Herzog- Evans" ةقول األستاذهذا املعىن ت

تطبيق العقوبات،كان هذا القاضي كفؤا يف إثارة حجية الشيء املقضي فيه، ألن املشرع كلفه 
اإلدماج االجتماعي إعادة  أو يف جهود السلوك ية فقط يف حالة ظهور عنصر جديد، يتمثلباملسؤول

  .)4(»وعلى العكس من ذلك فإن هذا العنصر مل يظهر يف وقت ارتكابه  جلرميته  للمحكوم عليه،
، واليت تكون قابلة ملسألة  هقرراتبيق العقوبات اجلزائري بإصدار مقيام قاضي تط ما فيما خيصأ      

 فهل هذااحملبوس أو وزير العدل،من طرف النائب العام أو  )5( الطعن أمام جلنة تكييف العقوبات
ال  كما أنهطاملا أن هذه املسألة ختضع هلا األحكام القضائية،  ؟صفة قاضي احلكم عليهمر يضفي األ

 يعقل أن يطعن النائب العام يف مقرر يتخذه عضو من النيابة العامة وهو الذي ميارس سلطة رئاسة
يكون من طرف رئيس الس  )6( حالة الشغور عليه، إضافة إىل أن تعيني قاضي تطبيق العقوبات يف

  .القضائي وهو الشيء الذي جيعله يقترب من قضاة احلكم

                                                             
  .399رفيق أسعد سيدهم، املرجع السابق، ص   – ) 1(
  .91  - 90بق، ص عبد العظيم مرسي وزير، املرجع السا   –  )2(
  .759، ص نفسه املرجع   – ) 3(

(4 – ) Martine Herzog- Evans, op. cit, p 138. 
  .25ادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجع السابق، ص قانون تنظيم السجون وإع املتضمن 04-05، القانون رقم 143املادة   –  )5(
  .14ة سريها، املرجع السابق، ص احملدد لتشكيلة جلنة تطبيق العقوبات وكيفي 180 -05املرسوم التنفيذي رقم ، 04املادة   –) 6(
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ويف اعتقادنا، نرى أن إضفاء صفة قاضي احلكم على قاضي تطبيق العقوبات أمر غري             
بات، وهي صحيح، ذلك أن الطعن يف املقررات اليت يصدرها هذا القاضي يتم أمام جلنة تكييف العقو

غري قضائية، كما أن تعيينه يف حالة الشغور هو تعيني مؤقت ال ميكن أن تتجاوز مدته  )1( جهة إدارية
  .وعليه فال ميكن اعتباره قاضي حكم. )2( ثالثة أشهرال

  عالقة قاضي تطبيق العقوبات بالنيابة العامة: ثالثا
الوحيدة املنوط ا اإلشراف على التنفيذ  إن قاضي تطبيق العقوبات ليس هو اجلهة القضائية         

العقايب، وإمنا هناك جهة قضائية أخرى تتمثل يف النيابة العامة خول هلا القانون مهمة تويل العمل على 
  )3(. تنفيذ أحكام القضاء

ث أنه فتأمر النيابة العامة حببس املتهم، حي ،روهلا يف ذلك أن تستعني بالقوة اجلربية إذا لزم األم         
ختتص مبتابعة تنفيذ األحكام اجلزائية دون  كما ،العقابيةبدون هذا األمر ال ميكن إيداعه يف املؤسسة 

  .04 - 05القانون رقم من  12و  10طبقا للمادتني  و هذا ، سواها
وباإلضافة إىل هذه االختصاصات املخولة لقضاة النيابة، فهم مكلفون مبراقبة املؤسسات      

راقبة دورية إىل ماملؤسسات  هذه ، حيث ختضعهافقد وسائل األمن والنظافة والصحة داخلالعقابية وت
  .)4( يقوم لقضاة كل يف جمال اختصاصه

من خالل ما سبق يتضح لنا أن النيابة العامة وعلى رأسها النائب العام على مستوى الس      
لعمومية باسم اتمع ومطالبتها بتطبيق القضائي، مرة تبدو كجهة اام من خالل مباشرا للدعوى ا

القانون، ومرة تظهر بصفة احلامي واحلارس حلقوق احملكوم عليه حيث تقوم باإلشراف على 
املؤسسات العقابية من خالل الزيارات امليدانية اليت يقوم ا قضاة النيابة من أجل مراقبة هذه 

  .العقوباتاملؤسسات وهي نفس الصفة اليت يظهر ا قاضي تطبيق 
ومن هنا ميكن القول أن املشرع اجلزائري قد أتاح للنيابة العامة وعلى رأسها النائب العام      

التدخل يف عملية التنفيذ العقايب، الشيء الذي يؤدي وجوبا إىل وجود عالقة بني هذه اجلهة وقاضي 
  ق العقوبات بقضاة النيابة ؟أي ما مدى ارتباط قاضي تطبي فما طبيعة هذه العالقة ؟. تطبيق العقوبات

  أو مستقل عنهم ؟ هل هو جزء منهم

                                                             
  .من هذه املذكرة 36أنظر الصفحة   – )1(
  .14ة سريها، املرجع السابق، صاحملدد لتشكيلة جلنة تطبيق العقوبات وكيفي 180 -05، املرسوم التنفيذي رقم 04املادة   –) 2(
  .من هذه املذكرة 37أنظر الصفحة   –) 3(
  .14املرجع السابق، ص دة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني،اقانون تنظيم السجون وإعاملتضمن  04-05، القانون رقم 33املادة   –) 4(
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املتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية املساجني،  02 - 72رقم  وباستقرائنا ملواد األمر     
عامة دون سواها مبالحقة ختتص النيابة ال «: نهأالسيما املادة الثامنة يف فقرا الثانية اليت تنص على 

 «: نهقرا الثانية من نفس األمر على أ، كما تنص املادة السابعة يف ف»كام اجلزائية تنفيذ األح
وتضيف الفقرة  »ينحصر دور القاضي املكلف بتطبيق األحكام اجلزائية مبتابعة تنفيذ األحكام اجلزائية 

ذا النص وعليه تشخيص العقوبات وأنواع العالج ومراقبة شروط تطبيقها، وفقا ألحكام ه «: ةلثالثا
جيوز للنائب العام لدى الس القضائي، يف  «: نهفقرة الرابعة من نفس املادة على أكما تنص ال »

حالة االستعجال أن ينتدب قاضيا من دائرة اختصاص الس القضائي ليمارس مؤقتا مهام قاضي 
  .»تطبيق األحكام اجلزائية 

أن املشرع قد أعترب مهمة قاضي تطبيق  إن ما ميكن استنتاجه من نصوص هذه املواد، هو     
ملهمة النيابة العامة واستمرارا هلا وهي مهمة تتمثل، فضال عن املتابعة، يف ا األحكام اجلزائية امتداد

 التأكد من التنفيذ الفعلي لألحكام اجلزائية، وبذلك منح االختصاص بتعيني هذا القاضي، بعد وزير
  .)1(و ذلك يف حالة االستعجال  ائيلنائب العام بالس القضالعدل، ل

يعترب قاضي تطبيق األحكام اجلزائية من  02 - 72يف ظل األمر رقم  أنهوهو ما جيعلنا نقرر     
  .قضاة النيابة العامة، ملا للنائب العام من سلطة تعيينه يف حالة االستعجال

ادة اإلدماج االجتماعي املتضمن قانون تنظيم السجون وإع 04 - 05أما يف ظل القانون رقم      
انطالقا من املادة للمحبوسني فيبدو من ظاهر نصوص مواد هذا القانون أن األمر قد تغري نسبيا، 

ختتص النيابة العامة دون سواها بتنفيذ األحكام  «: القانون واليت تنص على أنه العاشرة من نفس
هر قاضي تطبيق العقوبات على يس «: من نفس القانون على أنه 23كما تنص املادة  »اجلزائية 

مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية والعقوبات البديلة عند االقتضاء وعلى ضمان التطبيق 
احملدد  180 -05من املرسوم التنفيذي رقم  04بينما تنص املادة  »السليم لتدابري تفريد العقوبة 

يف حالة شغور منصب رئيس اللجنة أو  «: أنهلتشكيل جلنة تطبيق العقوبات وكيفيات سريها على 
حصول مانع له، يقوم رئيس الس القضائي، بناء على طلب من النائب العام، بانتداب قاض من بني 

أشهر، مع إخطار مصاحل اإلدارة ) 3(الذين تتوفر فيهم الشروط املطلوبة ملدة ال تتجاوز ثالثة 
  .»املركزية املختصة بوزارة العدل بذلك 

وباستقرائنا لنصوص مواد قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني،      
  األوىل وتتمثل يف جتريد النائب العام لدى الس القضائي من إمكانية : ميكن استنتاج مالحظتني

                                                             
  .160 -159عبد احلفيظ طاشور، املرجع السابق، ص   - ) 1(
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التعيني املؤقت يف منصب قاضي تطبيق العقوبات حيث أصبحت سلطة التعيني يف حالة الشغور من 
ختصاص رئيس الس القضائي وهو ما جيعل قاضي تطبيق العقوبات أقرب إىل قاضي حكم منه إىل ا

قاضي نيابة ذلك ألن رئيس الس ميارس صالحية اإلشراف فقط على قضاة احلكم، باعتبار انه من 
بيق العقوبات مينحهم النقطة السنوية املعتمدة يف الترقية، أما املالحظة الثانية وتتمثل يف دور قاضي تط

الذي مل يعد متابعة تنفيذ األحكام اجلزائية، وإمنا مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية 
  .والعقوبات البديلة عند االقتضاء، وعلى ضمان التطبيق السليم لتدابري تفريد العقوبة

رقم  ريف ظل األم  قاضي تطبيق العقوبات  تعيني دور من هذا االختالف يف   وبالرغم         
نه وإىل يومنا هذا ال يزال  تعيني قضاة النيابة يف مهام قضاة أإال  04 -05والقانون رقم  02 -72

مساعد نائب عام أول ميارس وظيفة : تطبيق العقوبات دون التفرغ التام هلذه الوظيفة، فنجد مثال
  .غيابهقاضي تطبيق العقوبات، وهو نفسه الذي يستخلف النائب العام عند 

   .)2( وقانونية )1(موضوعية: تطرح مسألتني إنّ هذه الوضعية        
املسألة املوضوعية وتتمثل يف مصداقية قاضي تطبيق العقوبات عند احملكوم عليهم إذا ما كان         

لب يف الوقت نفسه يشغل منصبا يف النيابة العامة، إذ أنه ذه الصفة األخرية ميثل جهة االام ويطا
هات احملاكمة، مث يسهر بصفته قاضي تطبيق العقوبات على مشروعية تطبيق جبتطبيق العقوبات أمام 

   .العقوبات وضمان حقوق وحريات احملكوم عليهم
أما املسألة القانونية فتتمثل يف أن مقررات قاضي تطبيق العقوبات واليت يصدرها مبناسبة أداء         

لنائب العام، وعلى فرض أن النائب العام غائب وأن مواعيد الطعن مهامه قابلة للطعن من طرف ا
سوف تنقضي فإنه على النائب العام املساعد أن يسجل طعنا يف هذا القرار الذي أصدره بصفته 

  .قاضي تطبيق العقوبات، وهو األمر غري املستساغ قانونا
 لقاضي تطبيق العقوبات)3(كز القانوينوهذا ما جيعلنا نقرر أن املشرع اجلزائري مل يوضح املر        
  القانون العضوي املتعلق يف  ال حىت و 04 -05  ال يف القانون رقم و 02 -72  رقم األمر ال يف 

  
  

                                                             
  .16ص املرجع السابق،صربينة إدير،  -)1(
، 2006 -2003الدفعة الرابعة عشر يل إجازة املدرسة العليا للقضاء، اجلزائر، فيصل بوعقال، قاضي تطبيق العقوبات، مذكرة خترج لن -)2(

  .20ص        
 املشار "     R.Collieu"  انطالقا من مركزه القانوين غري الواضح، ذهب البعض إىل وصفه بأنه قاض من نوع خاص، رأي األستاذ -)3(

  .152املرجع السابق، ص ،عبد احلفيظ طاشور : إليه يف       
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من قضاة النيابة العامة، خاصة  04 - 05وإن كان ميكن اعتباره يف ظل قانون  ،)1(التنظيم القضائيب 
العام، مما ميكن القول أن املركز القانوين لقاضي تطبيق إذا علمنا أنه يتم تنقيطه من قبل النائب 

  .العقوبات مل يتغري يف ظل قانوين تنظيم السجون القدمي واجلديد على حد سواء
وبذلك تبقى العالقة القائمة بني قاضي تطبيق العقوبات والنيابة العامة، عالقة تتسم بنوع من         

ائب العام على مستوى الس القضائي وهذا بعد ما اخلضوع، خضوع قاضي تطبيق العقوبات للن
  .)2(الحظنا خضوعه لوزير العدل

صراحة أنه  حيذو حذو املشرع الفرنسي الذي نصوكان من األجدر باملشرع اجلزائري أن         
يعني يف كل حمكمة درجة ثانية، قاض أو أكثر من القضاة اجللوس يكلفون مبهام قاضي تطبيق 

وفاعلية يف املسامهة يف التنفيذ  نه من قضاة احلكم وذلك حىت يكون أكثر استقالالأي أ )3(العقوبات
  .العقايب الذي يهدف بالدرجة األوىل إىل إعادة اإلدماج االجتماعي للمحكوم عليهم

  عالقة قاضي تطبيق العقوبات مبدير املؤسسة العقابية: رابعا
من قبل اإلدارة املركزية مبوجب قرار إداري  إن مدير املؤسسة العقابية هو موظف يعني        

إدارة مصاحل املؤسسة على الوجه  نوهو املسؤول األول ع )4(وخيضع ألحكام الوظيفة العمومية
تسيري شؤون احملكوم عليهم، وهو  ن، وهو رئيس مجيع املوظفني ا واملسؤول ع)5(املطابق للقانون

ماعي هلم باعتباره املسؤول املباشر عن كل ما يدور بذلك يساهم من قريب يف عملية اإلدماج االجت
  .)6(داخلها سواء تعلق بتسيريها املادي أو البشري

وملا كان احترام حقوق احملكوم عليهم من صميم وظيفة القضاء الذي يتعني أن يكون          
ضي تطبيق العقوبات بني املشرع اجلزائري النصوص القانونية اليت متنح قا ،مستقال عن اإلدارة العقابية

بتنظيم احلياة  صراحة االختصاص بكل ما يتعلق بأساليب املعاملة العقابية، وخص اإلدارة العقابية
  .اليومية للمحبوسني على حنو مينع التصادم بني قاضي تطبيق العقوبات ومدير املؤسسة العقابية

                                                             
تعلق بالتنظيم القضائي، ، امل2005يوليو سنة  17املوافق  1426 مجادي الثانية عام 10ؤرخ يف امل 11 -05قانون عضوي رقم ال -)1(

  .وما بعدها 06، ص2005يوليو  20، الصادر بتاريخ 51ر عدد.ج
  .161عبد احلفيظ طاشور، املرجع السابق، ص   - ) 2(
  .257انون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي، املرجع السابق، صق ،2 -712املادة   - ) 3(
 ، املتضمن القانون األساسي2008يونيو سنة  07املوافق  1429مجادي الثانية عام  3املؤرخ يف  167 -08نفيذي رقم املرسوم الت  -) 4(

   .وما بعدها 06،ص2008 يونيو سنة 11، الصادر بتاريخ 30عدد ر.جاخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة بإدارة السجون، 
  . وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني من قانون تنظيم السجون 26املادة   - ) 5(
  . 161عبد احلفيظ طاشور، املرجع السابق، ص   - ) 6(
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  جياد معيار معني لعمل كل واحدتصعب التفرقة بني صالحياما على أساس إ  أحيانا  ولكن         
  من هو فردي و  من صالحيات قاضي تطبيق العقوبات ما أنه   أحيانا  لذلك نقول ، و على حدى

  .)1( صالحيات مدير املؤسسة العقابية ما هو مجاعي
ما مينع قاضي تطبيق العقوبات من دقيقة متاما، إذ ال يوجد قانون  بيد أن هذه التفرقة غري         
أو  مجيع احملبوسني املوضوعني يف نظام الورشات اخلارجية (اذ قرار يشمل جمموعة من احملبوسني اخت

املمنوع عنه هو اختاذ مقررات تتداخل مع قرارات السلطات التنظيمية أو  او إمن، )احلرية النصفية مثال
أى قاضي تطبيق العقوبات إذا ر: ومن أمثلة ذلك. اإلدارية اليت تنفرد اإلدارة العقابية حصريا باختاذها

ن املسؤول مل يتخذ أي إجراء رغم أأن قواعد األمن يف العمل غري حمترمة يف ورشات املؤسسة و
املالحظات املوجهة إليه، فله أن خيطر اإلدارة العقابية السلمية وله رؤية مفتش العمل، أو األمر بإجراء 

   .)2( يتخذ أي قرار لعالج الوضعليس له أن  عاينة املخالفات بصفة رمسية ولكنحتقيق مل
وبالرجوع إىل أحكام قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني وخمتلف         

ة، عبالنصوص التنظيمية املتعلقة بالتنفيذ العقايب، جند أن سلطات مدير املؤسسة العقابية واسعة ومتش
مصاحل املؤسسة ويتوىل النشاط التأدييب على  فهو املسؤول اإلداري حيث يشرف على تسيري مجيع

املوظفني ويراقب عمليات احملاسبة لنشاط كاتب الضبط املقتصد ويشرف على سري الورشات اليت 
 نه يعترب رئيس مؤسسة اقتصادية وذلك بإبرامه الصفقات مع املمولنيأتعترب مصانع صغرية، كما 

 املؤسسة العقابية الوصي جهة أخرى يعترب مديروتسيريه وتنفيذه للعمل العقايب اإلنتاجي، ومن 
   .)3(على احملكوم عليهم وذلك حبماية حقوقهم وفرض القوانني واألنظمة املطبقة للنظام العام األخالقي

وخيتص مدير املؤسسة العقابية برئاسة كتابة الضبط القضائية، ووجوده على هذه املصلحة          
النائب العام ووكيل اجلمهورية وذلك بالنسبة لكل ما يتعلق بظروف جتعل له عالقة دائمة ومستمرة ب

أعوان إعادة التربية، وذه الصورة فهم سلطة رئاسية على أعوان احلراسة واالحتباس، كما ميارس 
يف  -خيضعون له مبا يصدره من تعليمات ختص حفظ النظام واألمن، بينما خيضعون من جهة أخرى

تطبيق العقوبات، واليت يرأسها قاضي تطبيق العقوبات، واليت ترسم هلم  إىل جلنة - عملهم التربوي
 حيث نالحظ أن مدير املؤسسة خيتص بتقييم هذا الصنف من العمال، دون أن يكون. برنامج عملهم

 هو املختص بتقييم عملهم التربوي، ومثل هذه االزدواجية يف التبعية من شأا أن تؤثر سلبا على أداء

                                                             
  . 17يدر، املرجع السابق، ص صربينة إ  - ) 1(

(2) - François  Staehelé, La pratique de l’application des peines édition litec , Paris,1995, p 19. 
  .  94علي جلويل ، املرجع السابق ، ص : املشار إليه  يف "   Jean Pinatel" رأي األستاذ  - ) 3(
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  .)1(مهامهم
من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج  90ومن أهم املصاحل املستحدثة مبوجب املادة          

االجتماعي للمحبوسني واليت ملدير املؤسسة العقابية سلطة اإلشراف املباشر على تسيريها كذلك، 
  .)2(املصلحة املتخصصة للتقييم والتوجيه باملؤسسات العقابية

ملصلحة بدراسة احملكوم عليه وتقييم اخلطر الذي يشكله على نفسه وعلى حيث تقوم هذه ا         
إلعادة التربية واإلدماج  افردي اغريه من احملبوسني واملوظفني وعلى اتمع، وتعد هذه املصلحة برناجم

وتضم هذه املصلحة مستخدمني خمتصني يف الطب العام والطب العقلي وعلم النفس . )3(لكل حمبوس
ون حتت إشراف مدير املؤسسة العقابية، وتصدر املصلحة ملاالجتماعية وأمن املؤسسات يع واملساعدة

توصيات خاصة بكل حمكوم عليه تتضمن درجة خطورته، صنف املؤسسة العقابية املناسبة لدرجة 
خطورته وبرنامج إصالحه، وتبلغ هذه التوصيات إىل املصاحل املعنية باملديرية العامة إلدارة السجون 

نه يوجه هلذه املصلحة أوجدير بالتنويه   .قاضي تطبيق العقوبات واحملكوم عليه ىلإعادة اإلدماج، وإو
كل حمبوس حمكوم عليه ائيا بعقوبة سالبة للحرية ملدة سنتني فأكثر، بناء على اقتراح مدير املؤسسة 

بناء على اقتراح مدير أو األخصائي النفساين أو الطبيب، كما ميكن للمدير العام إلدارة السجون، 
املؤسسة العقابية مبوجب مقرر حرمان كل حمبوس ارتكب بعض اجلرائم من االستفادة من هذا 

  .)4(اإلجراء
 - ري واملتمثل يف حرمان احملكوم عليه من التوجه إىل هذه املصلحة، نرى األخإن هذا اإلجراء         

عقابية حرية التصرف فيه دون استشارة قاضي أنه ال جيب أن يترك ملدير املؤسسة ال -يف اعتقادنا
تطبيق العقوبات، فقد تتعسف اإلدارة يف استعمال هذا اإلجراء، وتتستر وراءه النتهاك حقوق احملكوم 

                                           .       عليه وبالتايل تؤثر سلبا على عملية إدماجه اجتماعيا

 ، حيث يتم إعداد خمطط األمن)5(ملؤسسة العقابية دون سواه بأمن املؤسسةكما خيتص مدير ا         
  دون  واحلماية املدنية العقابية ومصاحل األمن   مدير املؤسسة  طرف الداخلي للمؤسسة العقابية من 

                                                             
  . 164عبد احلفيظ طاشور، املرجع السابق، ص   - ) 1(
 ، املتعلق بتنظيم وتسيري املصلحة املتخصصة 2005مايو سنة  21املوافق  1426ربيع الثاين عام  12القرار الوزاري املؤرخ يف  -) 2(

   .37-36، ص 2005يونيو  26، الصادرة بتاريخ44يدة الرمسية عددت العقابية، اجلرباملؤسسا 
          . 23ت تنظيم املؤسسة العقابية و سريها، املرجع السابق، ص حيدد كيفيا ،109 -06، املرسوم التنفيذي رقم 05املادة   - ) 3(

  .36ت العقابية،  املرجع السابق، ص ؤسسابامل املتعلق بتنظيم وتسيري املصلحة املتخصصة ، القرار الوزاري،02املادة   -    
  .37-36، املرجع نفسه، ص 12، 10، 04، 03: املواد  - ) 4(
  .15السابق، ص املرجع ادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني،قانون تنظيم السجون وإع املتضمن ،04-05رقم  قانونالمن  37املادة    - ) 5(
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  .مين معني ميكن أن يؤثر على املعاملة العقابية، ذلك أن إتباع نظام أ)1(مسامهة قاضي تطبيق العقوبات
ويعود االختصاص هلذا املدير كذلك فيما يتعلق مبنح رخص الزيارات الصاحلة لزيارة أو         
، وال  04- 05رقم قانونالمن  66املذكورين يف املادة  )3(والزيارات االستثنائية لألشخاص )2(أكثر

من  67املذكورين يف املادة  )4(خيتص قاضي تطبيق العقوبات إال مبنح رخص الزيارات لألشخاص
ونالحظ أن هناك تقليصا يف صالحيات قاضي . )5(نفس القانون مىت كانت أسباب الزيارة مشروعة

والذي  67تطبيق العقوبات يف منح رخص الزيارات، إذ تقتصر على األشخاص املذكورين يف املادة 
، إذا كان )6(02 - 72ورد ذكرهم على سبيل احلصر، بعكس ما كان معمول به يف األمر رقم 

  . جع إليه األمر يف منح رخص الزيارات يف مجيع احلاالت االستثنائيةير
 من متابعة برامج اإلذاعة والتلفزة كما خيتص مدير املؤسسة فضال عن ذلك، بتمكني احملبوسني         

 ، وهذا طبقاواإلطالع على اجلرائد واالت وتلقي احملاضرات يف اال التربوي والثقايف والديين

  .من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني 92ادة للم
وهلذا املدير أيضا احلق يف توقيع اجلزاءات التأديبية على كل حمكوم عليه خالف القواعد املتعلقة         

النظافة واالنضباط بسري املؤسسة العقابية، ونظامها الداخلي، وأمنها وسالمتها، أو أخل بقواعد 
  .)7(داخلها
، ميكن ملدير املؤسسة العقابية )8("اهلاتف"ففيما خيص وسائل االتصال عن بعد والذي يقصد ا        

  أن مينع مبوجب مقرر احملبوس من استعمال اهلاتف ملدة ال تتجاوز ستني يوما يف حالة ما إذا كانت
  

                                                             
، احملدد إلجراءات وكيفيات 2008فرباير سنة  23املوافق  1429صفر عام  15املؤرخ يف من القرار الوزاري املشترك  02املادة  -) 1(

  .16، ص2008لسنة  26ريدة الرمسية، عدد إعداد وتنفيذ خمطط األمن الداخلي للمؤسسات العقابية، اجل
، كما حيق ثالثةغاية الدرجة ال إىلباملصاهرة  غاية الدرجة الرابعة، وزوجه ومكفوله، وأقاربه إىلحيق للمحبوس أن يزوره أصوله وفروعه  - )2(

  .له أن يزوره رجل دين من ديانته
  .ميكن للمحبوس أن يزوره أشخاص أو مجعيات إنسانية وخريية، إذا كانت الزيارة تفيده يف إعادة اإلدماج االجتماعي -)3(
  .موظف أو ضابط عموميأن يزوره الوصي عليه و املتصرف يف أمواله وحماميه أو أي  حيق للمحبوس -)4(
  .17السابق، ص املرجع ادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني،قانون تنظيم السجون وإع املتضمن ،04-05رقم  قانونالمن  68املادة   - ) 5(
  .198السابق، ص  املرجع ون وإعادة تربية املساجني،قانون تنظيم السج ، املتضمن02-72األمر رقم  من 46املادة   - ) 6(
وإعادة اإلدماج االجتماعي  قانون تنظيم السجوناملتضمن  04-05، القانون رقم 01فقرة  84و  01فقرة  83: املادتان -)7(

  .19، املرجع السابق، صللمحبوسني 
  .18، املرجع نفسه، ص72املادة   - ) 8(

، حيدد وسائل االتصال 2005نوفمرب سنة  8 املوافق 1426شوال عام  6املؤرخ يف  430 -05من املرسوم التنفيذي رقم  02املادة   -     
  .07-06، ص2005نوفمرب سنة  13، الصادر بتاريخ 74بوسني، اجلريدة الرمسية عددعن بعد وكيفيات استعماهلا من احمل
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  املراسالت أن حيد من حق مراسلة ، كما ميكنه يف جمال )1(املكاملة اهلاتفية متس بأمن املؤسسة العقابية 
، أما يف جمال الزيارات فيمكنه أن حيرم احملبوس من رؤية )2(العائلة ملدة ال تتجاوز شهرين على األكثر

عائلته وأقاربه ملدة ال تتجاوز شهرا واحدا باإلضافة إىل ذلك الوضع يف العزلة ملدة ال تتجاوز ثالثني 
، وأصبح )4(من صالحيات قاضي تطبيق األحكام اجلزائية 02 - 72والذي كان يف األمر  )3(يوما

  .من سلطات مدير املؤسسة العقابية 04 -05مبوجب القانون رقم 
الذي  )5(ومل يبق لقاضي تطبيق العقوبات إال تلقي الشكوى اليت يقدمها احملبوس أو التظلم         

كر بعد أن يكون احملبوس مل يتلق ردا يرفعه هذا األخري عند املساس بأي حق من حقوقه السالفة الذ
  .)6(على شكواه من مدير املؤسسة العقابية بعد مرور عشرة أيام من تاريخ تقدميها

إن مجيع هذه اجلزاءات التأديبية املتاحة ملدير املؤسسة العقابية يف حق احملبوس، السيما الوضع         
م عليه وعلى صلته باتمع، ذلك أن صلة احملبوس يف العزلة من شأا أن تؤثر سلبا على نفسية احملكو

 نبالعامل اخلارجي وتواصله معه يولدان يف نفسه شعور االنتماء إىل هذا اتمع، وبالتايل فهما ضروريا
، الشيء الذي يستوجب تدخل قاضي تطبيق العقوبات قبل )7(يف برنامج إعادة اإلدماج االجتماعي

  .ستوقيع هذه اجلزاءات على احملبو
وإذا كان توقيع اجلزاءات التأديبية مقترن خبرق النظام، فإن رفع هذه اجلزاءات مقترن هو        

، وهو )8(اآلخر بعالمات اإلصالح اليت يبديها احملكوم عليه، وخيتص مدير املؤسسة بتقرير هذا الرفع 
ل هذا التقدير، يعود يف ومث. ما جيعله خيتص أيضا بتقدير عالمات اإلصالح اليت يظهرها احملكوم عليه

  .أساليب املعاملة العقابية نفيذاألصل إىل قاضي تطبيق العقوبات املكلف قانونا باإلشراف على ت
مما سبق تتضح لنا املكانة اليت حيتلها مدير املؤسسة العقابية يف مرحلة التنفيذ العقايب، فهو الذي        

   ، بل على املعاملة العقابية أيضا، وبذلك يأخذيسيطر ليس فقط على الوضع املادي داخل املؤسسة

                                                             
          بوسني، عن بعد وكيفيات استعماهلا من احمل وسائل االتصالاحملدد ل 430 -05املرسوم التنفيذي رقم ، 09و 07املادتان  - ) 1(

  .07-06املرجع السابق، ص 
  . 19ص،املرجع السابق،للمحبوسني وإعادة اإلدماج االجتماعي قانون تنظيم السجوناملتضمن  04-05،القانون رقم 02فقرة  83املادة -)2(
  .19، املرجع نفسه، ص 04فقرة  83املادة   - ) 3(
  .18، املرجع نفسه، ص 69املادة   - ) 4(
  .19، املرجع نفسه، ص 84املادة . هلذا التظلم أثر موقفظلم سوى من تدابري معينة، كما أن ليس ال ميكن الت  - ) 5(
  .19املرجع نفسه، ص ،79املادة   - ) 6(
  .471 -470عبود السراج، املرجع السابق، ص   - ) 7(

- G. Stefani, G. Levasseur, R. Jambu- Merlin, op. cit, p 490 et s.    
   .19، املرجع السابق، صللمحبوسني وإعادة اإلدماج االجتماعي قانون تنظيم السجون، املتضمن 04-05، القانون رقم 86املادة   - ) 8(



 
 

104 
 

 كما يأخذ النظام واألمن األولوية على املعاملة،)1(األولوية على حساب قاضي تطبيق العقوبات
  .)2(العقابية
إن العالقة بني قاضي تطبيق العقوبات ومدير املؤسسة العقابية، هي عالقة قائمة على أساس        

حلدود وواجبات واختصاصات كل جهة، مبا مينع حدوث أي تنازع أو التعاون والفهم الكامل 
حيث ال يوجد بني قاضي تطبيق العقوبات ومدير املؤسسة العقابية أي . )3(تداخل يف االختصاصات
  .عالقة تبعية أو رئاسية

لمؤسسة وحقيقة إذا كان مدير املؤسسة العقابية هو املسؤول األول عن إدارة احلياة التنظيمية ل        
وظروف االحتباس ا دون تدخل من جانب قاضي تطبيق العقوبات، فإن هذا التدخل حممود مىت 
كانت احلقوق والضمانات اليت قررها القانون للمحكوم عليهم حمل انتهاك من قبل اإلدارة العقابية، 

  .يؤثر سلبا يف عملية اإلدماج االجتماعي كطاملا أن هذا االنتها

  ي تطبيق العقوبات باخلرباء والفنينيعالقة قاض: خامسا
حمبوس ما، فإنه حيتاج إىل مداولة  مقرره بشأن طلب قاضي تطبيق العقوبات قبل أن يصدر       

  .اآلراء وإجراء بعض الفحوص للمحكوم  عليه من الناحية الطبية أو االجتماعية أو النفسية
اك مصحة تقدم اخلدمات الطبية ويف هذا الصدد، جند أن يف كل مؤسسة عقابية، هن        

  دخوله   عند النفساين األخصائي  للمحبوس، حيث يتم فحص احملبوس وجوبا من طرف الطبيب و
  .)4(إىل املؤسسة العقابية وعند اإلفراج عنه، وكلما دعت الضرورة لذلك

 إىل جانب هذا هناك مربون وأساتذة وخمتصون يف علم النفس ومساعدات ومساعدون          
اجتماعيون يوضعون حتت سلطة مدير املؤسسة العقابية ويباشرون مهامهم حتت رقابة قاضي تطبيق 

  .)5(العقوبات
                                                             

  . 166عبد احلفيظ طاشور، املرجع السابق، ص   -)   1(
ى حساب املعاملة العقابية، وهذا ، جيده قد أعطى األولوية للنظام واألمن داخل املؤسسة العقابية عل04 -05قانون رقم الإن املتأمل يف  -)  2(

الفرار : هدا بعض املؤسسات العقابية خالل العشرية السوداء اليت عاشتها اجلزائر، مثليف اعتقادنا إىل األحداث اليت ش راجع  
  .تازولت وسركاجي: من سجين اجلماعي  

  :ملزيد من التفصيل أنظر .إلشرافلعل أكرب مثال على صدق ذلك ما حدث يف التجربة اإليطالية لقاضي ا   -)   3(
 .وما بعدها 48عبد احلفيظ طاشور، املرجع السابق، ص   -     

  .وما بعدها 388عبد العظيم مرسي وزير، املرجع السابق، ص   -     
ملرجع السابق، ، اللمحبوسني وإعادة اإلدماج االجتماعي قانون تنظيم السجوناملتضمن  04-05القانون رقم  ،58و  57املادتان  -) 4(

  .16 ص 
  . 20، املرجع السابق، ص للمحبوسني وإعادة اإلدماج االجتماعي قانون تنظيم السجوناملتضمن  04- 05القانون رقم  ،89ة املاد  -)   5(
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فمن الناحية الصحية يتصل القاضي بطبيب املؤسسة للوقوف على حالة احملكوم عليه الصحية           
ى احلالة النفسية للمحكوم نه ويف إطار التعرف علألقياس مدى حتمله القيام باألعمال البدنية، كما 

جلهود التقومي، يرجع إىل األخصائي النفساين الذي يتابع  تهنعكس أثرها على مدى استجابيعليه واليت 
  .حالة احملكوم عليه ويطلع القاضي مبا يطرأ من تطور أو تغيري على احلالة النفسية للمحكوم عليه

از صورة واضحة عن احلياة اليت كان احملكوم عليه ويلعب املساعد االجتماعي دورا هاما يف إبر       
حيياها وأدت إىل احنرافه ودفعته إىل تيار اجلرمية، وال شك أن ذلك يكون له أمهية عند اختيار القاضي 

  .لألسلوب الذي جينب احملكوم عليه العودة مرة أخرى إىل اجلرمية
مستوى كل مؤسسة عقابية  على 04 -05ويف هذا الشأن أنشئت مبوجب القانون رقم        

مصلحة الصحة واملساعدة االجتماعية اليت من مهامها التكفل باملشاكل االجتماعية للمحبوسني، كما 
أنشئت مبقتضى نفس القانون على مستوى كل مؤسسة إعادة التأهيل وإعادة التربية، مصلحة 

يم اخلطر الذي يشكله على متخصصة للتقييم والتوجيه من مهامها دراسة شخصية احملكوم عليه وتقي
  .)1(على اتمعونفسه وعلى غريه 

نه هناك مصاحل الرعاية الالحقة للمفرج عنهم، واليت ميكنها مساعدة القاضي حبكم ما أكما        
جتريه من حبوث اجتماعية عن حالة احملكوم عليه وأسرته باإلضافة إىل ما تقدمه من رعاية وعون له 

من القانون  113مبقتضى املادة  ؤهوبعد اإلفراج، ومن هذه املصاحل ما مت إنشا وألسرته خالل التنفيذ
حتت تسمية املصاحل اخلارجية إلدارة السجون واليت من مهامها إجراء التحقيقات  04 -05رقم 

  .     )2(االجتماعية اخلاصة باحملكوم عليهم بتكليف من السلطة القضائية املختصة
 وغريهم غري ملزمة لقاضي تطبيق العقوبات نياء كل هؤالء اخلرباء والفنيهذا وإن كانت آر        

باعتبارها استشارية إال أن ما لديهم من التخصص واخلربة والدراية يؤهلهم إىل تقدير األمر على 
  .وجهه الصحيح مما جيعل رأيهم حمل اعتداد وتقدير من القاضي الختاذ القرار الصحيح واملناسب

  
  
   

                                                             
  .24، ص ت تنظيم املؤسسة العقابية و سريها، املرجع السابقحيدد كيفيا 109 -06، املرسوم التنفيذي رقم  05و 04املادتان   -)  1(
، احملدد لكيفيات تنظيم 2007فرباير سنة  19املوافق  1428املؤرخ يف أول صفر عام  67 - 07املرسوم التنفيذي رقم ، 09املادة   -) 2(

فرباير  21بتاريخ ، الصادر 13ر عدد.ج دة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني،وسري املصاحل اخلارجية إلدارة السجون املكلفة بإعا
  .06-05 ، ص2007
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  الطبيعة القانونية ملقررات  :ايناملطلب الث
  قاضي تطبيق العقوبات                 

  
معرفة اإلجراءات الواجب إتباعها للتوصل إىل  تتمثل يف ،أوىللتحديد هذه الطبيعة أمهية  إن  

ومعرفة ما إذا كان يتبع بشأا إجراءات إدارية، مثل تلك اليت تتبع بشأن  إصدار هذه املقررات
ارية، أم يتبع بشأا إجراءات قضائية مثل اليت تتبع بشأن األحكام واألوامر والقرارات القرارات اإلد

القضائية، أم أن يف طبيعة مقررات قاضي تطبيق العقوبات ما يستوجب إتباع إجراءات خاصة تتميز 
  )1(عن اإلجراءات القضائية العادية ؟

جواز الطعن أو التظلم من مقررات  كما أن لتحديد هذه الطبيعة أمهية ثانية، هي معرفة مدى  
وهل تكون هذه اجلهة هي جهة  - إن أجيز –قاضي تطبيق العقوبات، وتعيني جهة نظر الطعن 

  قضاء العادي أم القضاء اإلداري ؟ال
اليت يصدرها قاضي تطبيق العقوبات اجلزائري مبناسبة أداء مهامه ال  )2(إن أغلبية املقررات  

 من  24  املادة  مبوجب  العقوبات اليت أنشئت  تطبيق ا يف إطار جلنة يصدره ، بل  يصدرها منفردا
 اليت يصدرها القاضي )3(، كما خول القانون حق الطعن يف بعض املقررات04 - 05القانون رقم 

  .من نفس القانون 143أمام جلنة تكييف العقوبات اليت أنشئت مبوجب املادة 
قرر يف نقررات، جيب علينا دراسة كل جلنة على حدى، لإذن ملعرفة الطبيعة القانونية هلذه امل  

  رات من طبيعة قضائية أم إدارية ؟األخري ما إذا كانت هذه املقر
                                                             

أما  ،" décision" والذي يقابله باللغة الفرنسية اصطالح" مقرر"على مستوى االصطالحات، استعمل املشرع اجلزائري اصطالح   -   )1(
  ".أمر أو حكم" ومعنامها باللغة العربية " jugement  ordonnance ou" اصطالحي  املشرع الفرنسي فقد استعمل   
وإعادة اإلدماج  قانون تنظيم السجون، املتضمن 04-05القانون رقم ، 141، 130 ،129، 111 ،106، 101: املواد -

     .25-24-22-21، املرجع السابق، ص للمحبوسني االجتماعي

  .258-257نون اإلجراءات اجلزائية الفرنسية، املرجع السابق، ص قا، 8 - 712إىل  4 -712املواد من  -
مقرر االستفادة من النظام احلرية النصفية، مقرر منح إجازة اخلروج، مقرر الوضع : بيق العقوبات هيإن املقررات اليت يصدرها قاضي تط - )2(

يف البيئة املفتوحة، مقرر الوضع يف الورشات اخلارجية، مقرر التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة أو الرفض، مقرر االستفادة من اإلفراج   
  .ة من اإلفراج املشروطاملشروط أو الرفض، مقرر إلغاء االستفاد  

التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة أو  ال يكون إال يف مقرر و وزير العدل، حسب احلالةإن الطعن من طرف احملبوس أو النائب العام أو - )3(
  .       االستفادة من اإلفراج املشروطمقرر  الرفض أو 
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  جلنة تطبيق العقوبات  :لفرع األولا
من أهم اآلليات املستحدثة مبوجب قانون تنظيم السجون وإعادة  )1(تعد جلنة تطبيق العقوبات  

 -05منه، وما تضمنه املرسوم التنفيذي رقم  24سيما املادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني ال
  .احملدد لتشكيلة جلنة تطبيق العقوبات وكيفيات سريها 17/05/2005املؤرخ يف  180

وأوجب املشرع إنشاءها على مستوى كل مؤسسة عقابية مهما كان نوعها حيث نصت   
مؤسسة وقاية وكل مؤسسة إعادة حتدث لدى كل " نه أعلى  04 -05من القانون رقم  24املادة 

التربية، وكل مؤسسة إعادة التأهيل، ويف املراكز املخصصة للنساء، جلنة تطبيق العقوبات يرأسها 
  ".قاضي تطبيق العقوبات

تشكيلة : وسوف نركز يف دراستنا هذه على جلنة تطبيق العقوبات من خالل ثالث نقاط هي  
  .اللجنة، وصالحياا، وسريها

  

  يلة اللجنةتشك: أوال
جلنة تطبيق العقوبات ، تتشكل  180- 05من املرسوم التنفيذي رقم  02بالرجوع اىل املادة      
قاضي تطبيق العقوبات رئيسا، مدير املؤسسة العقابية أو املركز املتخصص حسب احلالة عضوا،  :من

بط القضائية رئيس االحتباس عضوا، مسؤول كتابة الض املسؤول املكلف بإعادة التربية عضوا،
املؤسسة العقابية االخصائي يف علم النفس ب املؤسسة العقابية عضوا، طبيب للمؤسسة العقابية عضوا،

  .مرب من املؤسسة العقابية عضوا، مساعدة اجتماعية من املؤسسة العقابية، عضوه ،عضوا
وكذا مدير وتوسع اللجنة إىل عضوية قاضي األحداث بصفته رئيس جلنة إعادة تربية األحداث   

يف طلبات اإلفراج املشروط حملبوس  ت، عندما يتعلق األمر بالباألحداث  مركز إعادة تربية وإدماج
كما توسع إىل عضو من املصاحل اخلارجية إلدارة السجون عندما يتعلق األمر بتقييم   ،من األحداث

  . )2(تطبيق خمتلف األنظمة اخلارجية
  
  

                                                             
املتضمن قانون  02 -72من األمر رقم  24التأديب اليت أنشئت مبوجب املادة جاءت جلنة تطبيق العقوبات تعويضا عن جلنة الترتيب و  - )1(

  .196يم السجون وإعادة تربية املساجني، املرجع السابق، ص تنظ  
  .14، املرجع السابق، ص احملدد لتشكيلة جلنة تطبيق العقوبات وكيفيات سريها 180 -05، املرسوم التنفيذي رقم 03املادة  -  )2(
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  صالحيات اللجنة: ثانيا
جند اللجنة ختتص مبا  ،04- 05من القانون رقم  24إىل الفقرة الثانية من املادة بالرجوع   

  :ليـي

ترتيب وتوزيع احملبوسني، حسب وضعيتهم اجلزائية، وخطورة اجلرمية احملبوسني من اجلها،  -1
 .وجنسهم وسنهم وشخصيتهم، ودرجة استعدادهم لإلصالح

 .ديلة عند االقتضاءمتابعة تطبيق العقوبات السالبة للحرية والب -2

دراسة طلبات إجازات اخلروج وطلبات التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة وطلبات اإلفراج  -3
 .املشروط، أو اإلفراج املشروط ألسباب صحية

 .دراسة طلبات الوضع يف الوسط املفتوح، واحلرية النصفية، والورشات اخلارجية -4

   .يل آلياامتابعة تطبيق برامج إعادة التربية وتفع -5

  سري اللجنة: ثالثا
جتتمع جلنة تطبيق العقوبات مرة كل شهر، كما ميكنها أن جتتمع كلما دعت الضرورة إىل        

ذلك، بناء على استدعاء من قاضي تطبيق العقوبات أو بطلب من مدير املؤسسة العقابية، حيث حيدد 
تاريخ انعقادها ويستدعي  قاضي تطبيق العقوبات جدول أعمال اجتماعات اللجنة وحيدد

  .)1(أعضاءها
ويقوم أمني اللجنة بتحرير االستدعاءات حلضور اجللسة، ويرسلها بعد توقيعها من الرئيس إىل        

  .)2(أعضاء اللجنة وذلك يف آجال معقولة
تفصل اللجنة يف الطلبات املفروضة عليها يف أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تسجيلها، حيث       
اول يف ملفات هذه الطلبات حبضور ثلثي أعضائها على األقل، تتخذ مقرراا بأغلبية األصوات، تتد

كما يلزم أعضاء اللجنة بسرية  ،ويف حالة تعادل األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا
  .)3(املداوالت

  

                                                             
  .14، املرجع نفسه، ص 06دة املا -  )1(
  .، يتعلق بكيفية البت يف ملفات اإلفراج املشروط، وزارة العدل2005جوان  05مؤرخ يف  05-01منشور رقم   -  )2(
  . 14، املرجع السابق،صاحملدد لتشكيلة جلنة تطبيق العقوبات وكيفيات سريها 180 -05يذي رقم املرسوم التنف،09، 08 ،07: املواد -)3(
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قع الرئيس يقوم أمني اللجنة بتحرير حمضر االجتماع الذي حيمل توقيع مجيع أعضائها، كما يو       
قررات هذه املأمني اللجنة بتبليغ  يقوم كما.وأمني اللجنة على مقرراا اليت حترر يف ثالث نسخ أصلية
  .)1(إىل النائب العام واحملبوس يف آجال معينة حسب نوع املقرر

، إمكانية 180 -05من املرسوم التنفيذي رقم  12ويف جمال الطعون، فقد أجازت املادة     
وذلك عن طريق تقرير يرفع أمام أماناا يف أجل مثانية أيام ابتداء من  ،ررات اللجنةقمالطعون ضد 

تاريخ التبليغ، حيث يتلقى أمني اللجنة الطعون وخيطر قاضي تطبيق العقوبات الذي يرسل امللف عن 
طريق النائب العام إىل جلنة تكييف العقوبات يف أجل مخسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تسجيل 

 .طعنال

  جلنة تكييف العقوبات :الفرع الثاين
من القانون رقم  143تعترب جلنة تكييف العقوبات من أحدث اآلليات املنشأة مبقتضى املادة     

  .180 - 05جب املرسوم التنفيذي رقم ومبو 04 -05
حتدث لدى وزير العدل، : " على  أنه 04 - 05من القانون رقم  143حيث تنص املادة     

ويتواجد مقر اللجنة باملديرية العامة إلدارة السجون  ..."، جلنة لتكييف العقوباتتامحافظ األخ
  .)2(وإعادة اإلدماج

   .وسريها تشكيلها، صالحياا: وسوف نتناول دراسة هذه اللجنة من خالل النقاط التالية          

    تشكيل اللجنة: أوال
: ، جند أن اللجنة تشكل من181 -05رقم  من املرسوم التنفيذي 03بالرجوع إىل املادة         

قاض من قضاة احملكمة العليا رئيسا، ممثل عن املديرية املكلفة بإدارة السجون برتبة نائب مدير على 
مدير مؤسسة عقابية عضوا، طبيب  ممثل عن املديرية املكلفة بالشؤون اجلزائية عضوا، األقل عضوا،

ضوين خيتارمها وزير العدل، حافظ األختام من بني ميارس بإحدى املؤسسات العقابية عضوا، ع
حيث يعني الرئيس مقرر اللجنة من  .الكفاءات والشخصيات اليت هلا معرفة باملهام املسندة إىل اللجنة

  .بني أعضائها، كما ميكن للجنة أن تستعني بأي شخص ملساعدا يف أداء مهامها
  
  

                                                             
  .14ص  ،، املرجع السابقاحملدد لتشكيلة جلنة تطبيق العقوبات وكيفيات سريها 180 - 05يذي رقم املرسوم التنف، 10و  05املادتان  -)1(
  .15، املرجع السابق، ص العقوبات وكيفيات سريها احملدد لتشكيلة جلنة تكييف 181 -05، املرسوم التنفيذي رقم 02املادة  -)2(
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  صالحيات اللجنة: ثانيا
املرسوم التنفيذي رقم  من 10، واملادة04-05من القانون رقم  143ملادة بالرجوع إىل ا        

  :يلي تتوىل هذه اللجنة ما ،181 - 05
شهرا واليت يؤول االختصاص فيها إىل  24دراسة طلبات اإلفراج املشروط واليت تفوق مدا  -1

  .وزير العدل وإبداء رأيها فيها قبل إصداره مقررات بشأا
ون املرفوعة ضد مقررات جلنة تطبيق العقوبات اخلاصة مبقررات منح التوقيف البت يف الطع -2

  .املؤقت لتطبيق العقوبة أو الرفض ومقررات االستفادة من اإلفراج املشروط
 161املعروضة عليها من طرف وزير العدل، طبقا للمادة  ) الطعون ( الفصل يف اإلخطارات -3

  . 04-05من القانون رقم 
من القانون  159طبقا للمادة  أي يف امللفات املعروضة عليها من طرف وزير العدل،إبداء الر -4

 .   04- 05رقم 

  سري اللجنة: الثثا
جتتمع اللجنة مرة كل شهر، كما ميكنها أن جتتمع بناء على استدعاء من رئيسها كلما دعت     

قادها ويوزع امللفات حيث يضبط رئيس اللجنة جدول أعماهلا وحيدد تاريخ انع، الضرورة إىل ذلك
كما يقوم املقرر بإعداد  ويقوم أمني اللجنة بتحضري اجتماعها واستدعاء أعضائها، على أعضائها،

  .)1(ملخص عن كل ملف ويعرضه على أعضاء اللجنة
أعضائها على األقل وتصدر مقرراا بأغلبية األصوات، ويف حالة  تتداول اللجنة حبضور ثلثي        

  .)2(ويلزم أعضاء اللجنة بسرية املداوالتا، يكون صوت الرئيس مرجحتعادل األصوات 
بعدما انتهينا من دراسة كل جلنة على حدى، وبالرجوع إىل تشكيليت اللجنتني نالحظ أن     

الطابع اإلداري يظهر على هذه التشكيلتني، حيث وباستثناء رئيسهما قاضي تطبيق العقوبات، قاض 
  .ن باقي األعضاء إداريونمن قضاة احملكمة العليا، فإ

  
  

                                                             
  .15، املرجع السابق،صالعقوبات وكيفيات سريها احملدد لتشكيلة جلنة تكييف 181 -05املرسوم التنفيذي رقم ، 05،06،07: املواد-)1(
 .16-15، املرجع نفسه، ص 14و   09املادتان -)2(
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إذن فنحن أمام جلان إدارية، وهو ما يرتع الطبيعة القضائية عن املقررات اليت يصدرها قاضي     
تطبيق العقوبات، ذلك لو أن هذه املقررات كانت من طبيعة قضائية لكان الطعن فيها يتم أمام جهة 

  .قضائية
خاصة بالنظر إىل ما أورده املشرع اجلزائري وبالرجوع أيضا إىل طريقة التداول يف امللفات،     

، حيث جيوز لقاضي تطبيق العقوبات أو لوزير العدل، 04 -05من القانون رقم  147يف املادة 
حسب احلالة، إلغاء مقرر اإلفراج املشروط إذا صدر حكم جديد باإلدانة أو مل حتترم الشروط 

  .من نفس القانون 145املنصوص عليها يف املادة 
مال مببدأ الفصل بني السلطات، فإن السلطة التنفيذية ممثلة يف وزير العدل، ال ميكن هلا وع    

كام اليت تصدرها، وهو ما يقودنا إىل األحالتدخل يف عمل السلطة القضائية وال أن تلغي القرارات و
ال ميكن القول بأنه إذا كانت املقررات اليت يصدرها قاضي تطبيق العقوبات من طبيعة قضائية فإنه 

بل إن إلغاءها ال ميكن أن يتم إال . لوزير العدل، أن يلغيها حىت ولو كانت ماسة باألمن والنظام العام
  .من جهة قضائية أعلى مبناسبة ممارسة حق الرقابة

وعلى العكس من ذلك متاما، إذا كانت هذه املقررات من طبيعة إدارية، فإنه ميكن لوزير     
ء ميكن أن يقال بالنسبة لقاضي تطبيق العقوبات فيما خيص السلطة ونفس الشي. العدل إلغاءها

  .السالفة الذكر 147املمنوحة له بإلغاء مقررات اإلفراج املشروط مبوجب املادة 
وخالفا للمشرع اجلزائري، فإن املشرع الفرنسي ينص صراحة على استئناف األوامر     

ئيس غرفة تطبيق العقوبات أو غرفة  تطبيق كام اليت يصدرها قاضي تطبيق العقوبات أمام راألحو
العقوبات بتشكيلتها اجلماعية بالس والذي يفصل فيها بأمر أو بقرار مسبب، أي أن الطعن يف 
األوامر واألحكام اليت يصدرها قاضي تطبيق العقوبات يتم بنفس األشكال اليت يتم فيها الطعن يف 

  .)1(كام اليت تصدرها احملاكماألح
فيما ن هنا نستخلص أن املشرع اجلزائري مل حيدد طبيعة مقررات قاضي تطبيق العقوبات وم        

قررات هذا القاضي بأي مإدارية أم قضائية، وبالتايل مل ينظم طرقا للطعن  أو التظلم يف  إذا كانت
وهذا املسلك معيب يف نظرنا جيب تداركه بالسماح  لطريق العادي أو الطريق اإلداريطريق سواء ا

  .للمحبوس بالطعن يف هذه املقررات لتدارك ما قد يقع فيها من خطأ يف التقدير
فقرة  147حيث بالرجوع إىل املادة  ،كما تطرح مسألة تنفيذ هذه املقررات إشكالية أخرى    

  استخدام   مكانيةملشرع اجلزائري قد نص صراحة على إ، جند أن ا04 - 05من القانون رقم  02
                                                             

  .260 – 259انون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي، املرجع السابق، ص من ق 13 -712و 12 -712املادتني  -  )1(
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رف النيابة العامة لتنفيذ مقرر إلغاء االستفادة من اإلفراج املشروط وإجبار القوة العمومية من ط
، بتهعقواحملبوس الذي استفاد من هذا التدبري على االلتحاق باملؤسسة العقابية اليت كان يقضي فيها 

مقرر الوضع يف الورشات اخلارجية، (ومل ينص على استخدام هذه اإلمكانية لتنفيذ باقي املقررات 
ر الوضع يف نظام احلرية النصفية، مقرر الوضع يف نظام البيئة املفتوحة، مقرر منح إجازة اخلروج، مقر

يف حالة استفادة احملبوس منها ومل يلتحق باملؤسسة العقابية بعد ) مقرر التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة
  .انتهاء املدة احملددة له

وهو مسلك يف . )1(بوس على أساس جرمية الفرارلقد حاول املشرع يف هذه احلالة متابعة احمل    
تقديرنا غري سوي يف معاجلة هذه اإلشكالية، وكان من املستحسن منح قاضي تطبيق العقوبات سلطة 

باعتباره الساهر  - لتنفيذ مقرراته وكذا مقررات جلنة تكييف العقوبات )2(تسخري القوة العمومية
مر ضبط وإحضار وأوامر أو على األقل سلطة إصدار أوا -)3(املباشر على تنفيذ مقررات هذه اللجنة

بالقبض، فبدال أن يعود احملبوس إىل املؤسسة العقابية إلمتام ما تبقى له من عقوبة، جنده يعود مبتابعة 
جزائية جديدة واملتمثلة يف جرمية الفرار، كما أن منح قاضي تطبيق العقوبات مثل هذه السلطات 

  .ف العبء على النيابة العامةجيعله أكثر فعالية، وخيف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
      .27، املرجع السابق، ص للمحبوسني وإعادة اإلدماج االجتماعي قانون تنظيم السجوناملتضمن  04-05، القانون رقم 169املادة  -  )1(
                      .ومية من طرف قاضي تطبيق العقوباتعلى غرار ما هو معمول به يف فرنسا، حيث منح املشرع الفرنسي إمكانية استخدام القوة العم -)2(

  .262 – 261لفرنسي، املرجع السابق، ص من قانون اإلجراءات اجلزائية ا 19 -712و 17 -712ادتان امل  - 
  .16، املرجع السابق، ص العقوبات وكيفيات سريها احملدد لتشكيلة جلنة تكييف 181 - 05من املرسوم التنفيذي رقم  13املادة   -)3(
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  ملبحث الثاينا
  سلطات قاضي تطبيق العقوبات 

أصبحت مرحلة التنفيذ العقايب إحدى أهم املراحل اليت تتكون منها السياسة العقابية احلديثة،        
. م عليهولة حتقيق اهلدف من اجلزاء اجلنائي وهو إعادة اإلدماج االجتماعي للمحكواحيث يتم فيها حم

وتتجه املعاملة العقابية حنو أسلوب إنساين، فلم يعد ينظر إىل احملكوم عليه الذي ينفذ مدة عقوبته 
كإنسان منبوذ، بل أصبح ينظر إليه رغم إدانته بارتكاب اجلرمية كإنسان خمطئ ضل طريق الصواب، 

ل معاملة إنسانية ال حتط من خال ،يد العون واملساعدة له، إلعادة تأهيله وهو بذلك يف حاجة إىل مد
  .)1(من كرامته

وال خري من بلوغ هذا اهلدف من إسناد هذه املهمة لقاضي تطبيق العقوبات، باعتبار القضاء     
داخل املؤسسة العقابية أو  بتهاحلارس األمني حلقوق احملكوم عليه أثناء تنفيذ هذا األخري مدة عقو

اإلدماج االجتماعي على النحو الذي رمسته السياسة  خارجها وحىت بعد اإلفراج عنه، لتكتمل عملية
  .العقابية املعاصرة

وألجل هذا، البد من منح هذا القاضي سلطات تسمح له بأداء هذه املهمة على أحسن     
، مل تكن لقاضي تطبيق األحكام اجلزائية آنذاك أية 02 - 72ذلك أنه يف ظل القانون رقم . وجه

اقض مع الدور الطبيعي للقاضي، ذلك أن مهمة كل قاضي هي ، وهو أمر يتن)2(سلطة تقريرية
الفصل، احلكم، األمر أو اإلنذار، مما جعل قضاة تطبيق األحكام اجلزائية يشعرون بأم غري فعالني 

  .)3(قضائيا
إن وظيفة قاضي تطبيق العقوبات قد مهشت إىل درجة جعلت من تعيني قاض فيها يهدف     

، )4(افة إىل عدم متكينه من أدىن الوسائل اليت تسمح له مبمارسة صالحياتهإىل التقليل من شأنه باإلض
  البعض يعتقد أن هذه الوظيفة هي وظيفة تربوية اجتماعية أكثر منها قضائية وقانونية، كما مما جعل 

                                                             
، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، )رح لقانون أصول احملاكمات اجلزائيةش(حممد سعيد منور، أصول اإلجراءات اجلزائية  - )1(

  .526، ص 2005األردن،   
  .142عبد احلفيظ طاشور، املرجع السابق، ص   -  )2(
ائدة قضاة تطبيق العقوبات مبناسبة تنظيم أيام تكوينية لف  )PRI(راجع يف هذا الشأن التقرير املنجز من طرف املنظمة اجلنائية الدولية  - )3(

  .33صربينة إدير، املرجع السابق، ص : ، املشار إليه يف2004مارس  24إىل  21اجلزائريني باملعهد الوطين للقضاء من   
  .، وزارة العدل2000سبتمرب سنة  19م اجلزائية، مؤرخة يف بشأن اختيار قاضي تطبيق األحكا، 01-2000مذكرة رقم   -  )4(
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نسيان معارفهم  إىلبسرعة  -يف اعتقادهم  -جعل أغلب القضاة يعتربوا كذلك، الشيء الذي يؤدي
1(م القانونيةوكفاءا(.  
ومن أجل رد االعتبار لوظيفة قاضي تطبيق العقوبات، فقد حرص املشرع اجلزائري على     

، والنصوص التنظيمية 04 -05توسيع سلطات هذا القاضي، وذلك من خالل إصدار القانون رقم 
تطبيق هلذا القاضي سلطات كهيئة مستقلة وسلطات أخرى يف إطار جلنة  أسند ،حيثاملتخذة لتطبيقه

  .العقوبات
   .وسنتناول كل نوع من السلطات املشار إليها آنفا يف مطلب مستقل        

 
    سلطات قاضي تطبيق العقوبات: املطلب األول

             مستقلة كهيئة                  
يسهر  حيثلقد خول املشرع اجلزائري سلطات لقاضي تطبيق العقوبات كهيئة مستقلة،     

العقوبات على مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية، والعقوبات البديلة عند قاضي تطبيق 
  .)2(االقتضاء، وعلى ضمان التطبيق السليم لتدبري تفريد العقوبة

، جند أن سلطات قاضي تطبيق العقوبات 04 - 05رقم  قانونالإذن بالرجوع إىل أحكام        
  :كهيئة مستقلة هي

 .طبيق العقوبات السالبة للحرية، والعقوبات البديلةمراقبة مشروعية ت -

 .إصدار األوامر واملقررات -

 .تسليم رخص الزيارات ومنح رخص اخلروج -

  
  

                                                             
(1  ) - Martine Herzog- Evans, op. cit, p 55 et 56. 

  
      .13، املرجع السابق، ص للمحبوسني وإعادة اإلدماج االجتماعي قانون تنظيم السجوناملتضمن  04-05القانون رقم  ،23املادة   -  )2(
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 مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات: لفرع األولا
  للحرية والعقوبات البديلة السالبة                 

السالبة للحرية، وذلك أن هذا النوع  لقد أوىل املشرع اجلزائري عناية خاصة لتنفيذ العقوبات    
من العقوبات هو الذي يهيمن على قانون العقوبات، وملا كان األمر كذلك فقد خول للقضاء مهمة 

  .مراقبة مشروعية تنفيذها
 ومع تطور الفكر العقايب وتطور األفكار فيما يتعلق مبكافحة اإلجرام ولعدة أسباب أمهها،        

   ، "عقوبة العمل للنفع العام "حدثذ املشرع ببديل آخر عن عقوبة احلبس،وأ،أخ)1(اكتظاظ السجون
  .لسلطة قاضي تطبيق العقوبات كذلك وأخضع مشروعية تنفيذها

وعلى حنو ما تقدم نتناول سلطة قاضي تطبيق العقوبات يف مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات     
  .عقوبة العمل للنفع العام السالبة للحرية، مث سلطته يف مراقبة مشروعية تطبيق

  مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية: أوال
إذا كانت مرحلتا التحقيق واحملاكمة تتمتعان بضمانات مكفولة دستوريا وقانونيا وقضائيا،     

، فإن األمر كذلك بالنسبة ملرحلة )2(من احلق يف الدفاع ومبدأ عالنية احملاكمة واستقالل القضاء
، حىت ال تنتهك حقوق احملكوم عليهم من )3(فيذ العقايب اليت أحاطها املشرع بنوع من الضماناتالتن

  .قبل اإلدارة العقابية
تدخل القضاء يف هذه املرحلة احلساسة ليصون  ، هوولعل أهم الضمانات على اإلطالق    

  .حريات وحقوق احملبوسني
إطار احترام القانون، وهو ما يعرف  لذلك فإن مرحلة التنفيذ العقايب، جيب أن تتم يف    

مبشروعية تطبيق العقوبات أو شرعية التنفيذ والذي ما هو إال امتداد متطور ملبدأ شرعية اجلرائم 
، وهذا ما جاء يف توصيات املؤمتر الدويل )4(والعقوبات املنصوص عليه يف قانون العقوبات اجلزائري

  إن مبدأ الشرعية جيب أن يكون أساس : "1937نة الرابع لقانون العقوبات املنعقد يف باريس س

                                                             
(1  ) - Jean- Mari Picquart, le travail d’intérêt général, l’expérience Française, 

www.penalreforme. org 
  .وما بعدها 391نشر، ص  سنةنشر، دون  مكانكامل السعيد، دراسات جنائية معمقة يف الفقه والقانون والقضاء املقارن، دون   -  )2(
  .وما بعدها من هذه املذكرة 43راجع الصفحة   -  )3(
  ".تدبري أمن بغري قانونال جرمية وال عقوبة أو : "نهمن قانون العقوبات اجلزائري على أ 01تنص املادة   -  )4(
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طلب تدخل تتالقانون العقايب كما هو أساس القانون اجلنائي، كما أن ضمانات احلرية الفردية 
  . )1("السلطة القضائية يف تنفيذ العقوبات والتدابري االحترازية

ما هو ضروري إلعادة وحىت ال حيرم احملبوس من ممارسة حقوقه كليا أو جزئيا، إال يف حدود     
تبىن املشرع تدخل القضاء يف مرحلة التنفيذ العقايب،  ،)2(تربيته، وإدماجه االجتماعي، وفقا للقانون

  . بدأ الشرعيةمباعتبار أن القضاء هو احلارس التقليدي للحريات واملدافع عن 
عقوبات عدة أداء هذا الغرض على الوجه األفضل، فقد منح املشرع قاضي تطبيق الأجل  ومن    

اجلزائية، وتلقي  األحكامسلطات تتمثل خاصة يف املسامهة يف حل الرتاعات العارضة املتعلقة بتنفيذ 
  .شكاوى احملبوسني وتظلمام

 كام اجلزائيةاعات العارضة املتعلقة بتنفيذ األحسامهة يف حل الرتامل -1

على  )3(ماعي للمحبوسنيمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجت 14تنص املادة     
اجلزائية مبوجب طلب أمام اجلهة القضائية اليت  األحكامالعارضة املتعلقة بتنفيذ  ترفع الرتاعات": أنه

  .أصدرت احلكم أو القرار
، أو من قاضي تطبيق العقوبات أو النائب العام، أو وكيل اجلمهوريةويرفع هذا الطلب من     

  .احملكوم عليه أو حماميه
لة رفع الطلب من قاضي تطبيق العقوبات، أو احملكوم عليه، يرسل الطلب إىل النائب ويف حا    

   .أيام) 8(كيل اجلمهورية، لإلطالع وتقدمي التماساته املكتوبة يف غضون مثانية والعام، أو 
  .ختتص اجلهة القضائية اليت أصدرت احلكم بتصحيح اخلطاء املادية الواردة فيه          

الام بتصحيح األخطاء املادية والفصل يف الطلبات العارضة املتعلقة بتنفيذ ختتص غرفة ا    
  .األحكام الصادرة عن حمكمة اجلنايات

جيوز للجهة القضائية الناظرة يف الطلب أن تأمر بوقف تنفيذ احلكم أو باختاذ كل تدبري تراه     
  .االزما ريثما تفصل يف الرتاع، وذلك ما مل يكن احملكوم عليه حمبوس

ترفع طلبات دمج العقوبات، أو ضمها، وفقا لنفس اإلجراءات احملددة يف الفقرات السابقة     
  ."من هذه املادة أمام آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية

                                                             
(1  ) - José Luis de la Cuesta, op. cit , p 27. 

      .، املرجع السابقللمحبوسني وإعادة اإلدماج االجتماعي قانون تنظيم السجون، املتضمن 04-05، القانون رقم 02املادة   -  )2(
مل تشر إىل الفقرة األخرية، أي  09الف بينهما، ما عدا أن املادة ، وليس هناك اخت02 - 72من األمر رقم  09تقابل هذه املادة، املادة  - )3(

  .195، املرجع السابق، ص )رفع الطلب وتشكيل امللف(عقوبات مسألة دمج ال  
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 اجتدر اإلشارة أوال، أنه مل يرد يف قانون تنظيم السجون أو قانون اإلجراءات اجلزائية تعريف    
  .اجلنائية)1(اليت اصطلح الفقهاء على تسميتها بإشكاالت التنفيذهلذه الرتاعات، و

منازعات  وخالصة ما انتهى إليه الفقه والقضاء يف تعريف هذه اإلشكاالت هي أا عبارة عن    
كام الواجبة التنفيذ، ومن مث فهي دعوى تكميلية ال دف إىل تغيري قانونية تعترض تنفيذ األح

، إذ أن حمكمة اإلشكال ليست درجة من درجات التقاضي، وإمنا مضمون احلكم أو الطعن فيه
  .)2(املقصود ا وقف إجراءات التنفيذ ألسباب قانونية يتعارض معها تنفيذ احلكم

اعات العارضة املتعلقة بتنفيذ نستنتج أن طبيعة الرت ،ة الذكرالسابق 14من خالل املادة         
ما   )3(ومن بني هذه األخطاء. األحكاممادية تشوب هذه اجلزائية هي عبارة عن أخطاء  األحكام

كم بعد أن تضمنتها سقوط حتديد عقوبة املتهم يف منطوق احل اختالف بني احليثيات واملنطوق، :يلي
خطأ يف  خطأ يف التهمة على مستوى املنطوق،احلكم بعقوبة صحيحة لكن وجود  حيثيات احلكم،

  .هوية احملكوم عليه أو عنوانه
 ر، فإن االختصاص يف تصحيح هذه األخطاءالسالفة الذك 14وكما هو موضح يف نص املادة         

أما إذا كان احلكم . املادية يؤول إىل اجلهة القضائية اليت أصدرت احلكم، أي احملكمة أو الس
  .صادرا من حمكمة اجلنايات فإن االختصاص يؤول إىل غرفة االام

العقوبات يف هذا اال يف رفع طلب التصحيح، إما من تلقاء وتنحصر سلطة قاضي تطبيق     
 نفسه، أو حتويل الطلب الذي تلقاه من احملبوس إىل النائب العام إذ كان اخلطأ وردا يف قرار الغرفة
 اجلزائية، أو يف حكم حمكمة اجلنايات بالس اليت فصلت يف القضية، أو إىل وكيل اجلمهورية إذا

  . حكم صادر عن احملكمةكان اخلطأ واردا يف
وبالرجوع إىل الفقرة األخرية من نفس املادة، جند أن قاضي تطبيق العقوبات قد أسندت له     

، مث حييله على اجلهة القضائية )4(سلطة أخرى، متمثلة يف تشكيل ملف دمج العقوبات أو ضمها
ؤول إليها االختصاص بالنظر املختصة، فإذا كانت األحكام صادرة من حماكم خمتلفة فإن اجلهة اليت ي

يف طلب الدمج أو الضم هي اليت ا مكان تنفيذ العقوبة، أما إذا كانت األحكام صادرة من جهة 
واحدة فإن االختصاص يؤول إىل هذه اجلهة، أما إذا كانت هناك أحكام وقرارات فإن اجلهة العليا 

                                                             
  .وما بعدها من هذه املذكرة 43راجع الصفحة   -  )1(
       ف التنفيذ أمام حمكمة النقض، الطبعة الثالثة، مصطفى جمدي هرجة، املشكالت العملية يف إشكاالت التنفيذ اجلنائية وطلبات وق - )2(

  .07، ص 1995حممود للنشر والتوزيع، مصر،   دار     
  .09، ص 2010 اجلزائر، حلسن سعدي ، حماضرات حول علم السجون وقاض تطبيق العقوبات، املدرسة العليا للقضاء،  -  )3(
  .26فيصل بوعقال، املرجع السابق، ص   -)4(



 
 

118 
 

ما إذا كانت األحكام صادرة عن هي اليت يؤول إليها االختصاص ونقصد ا الس القضائي، أ
  .)1(حمكمة اجلنايات فإن غرفة االام هي املخولة قانونا بالنظر يف طلبات دمج العقوبات أو ضمها

 األحكامطلب الدمج، نسخة من : ويتكون ملف دمج العقوبات أو ضمها من الوثائق التالية         
، التماسات 02عليه، صحيفة السوابق القضائية رقم اجلزائية املراد دجمها، الوضعية اجلزائية للمحكوم 

  .النيابة العامة
عارضة املتعلقة بتنفيذ األحكام اجلزائية، كان من األحسن  اعتقادنا أن موضوع الرتاعات الويف       

معاجلته يف قانون اإلجراءات اجلزائية ألنه موضوع إجرائي، يتعلق بتنفيذ األحكام اجلزائية، وغين عن 
اإلشكال يف التنفيذ يقوم ف .أن تنفيذ هذه األحكام هو اختصاص للنيابة العامة حبكم القانون البيان

وعلى ذلك فإن . على إدعاء لو صح ألمتنع التنفيذ أصال أو جلرى بغري الكيفية اليت أريد إجراؤه ا
فإن احلديث عن يأخذ جمراه الطبيعي بعد الفصل فيما يتعرضه من إشكاالت، وبالتايل التنفيذ العقايب 

  .)2(إشكاالت التنفيذ يسبق احلديث عن تنفيذ اجلزاء
 شكاوى احملبوسني وتظلمام تلقي -2

  :على أنه )3(من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء 36تنص املادة         
أو جيب أن تتاح لكل سجني إمكانية التقدم، يف كل يوم عمل من أيام األسبوع، بطلبات    "   

  .شكاوى إىل مدير السجن أو إىل املوظف املفوض بتمثيله
جيب أن يستطيع السجناء التقدم بطلبات أو شكاوى إىل مفتش السجون خالل جولته         

وجيب أن تتاح للسجني فرصة للتحدث مع املفتش أو مع أي موظف آخر . التفتيشية يف السجن
  .أو غريه من موظفيه مكلف بالتفتيش دون أن حيضر حديثه مدير السجن

جيب أن يسمح لكل سجني بتقدمي طلب أو شكوى إىل اإلدارة املركزية للسجون أو السلطة         
القضائية أو إىل غريمها من السلطات، دون أن خيضع الطلب أو الشكوى للرقابة من حيث اجلوهر 

  .ولكن على أن يتم وفقا لألصول وعرب الطرق املقررة

                                                             
  .705-704املتضمن قانون العقوبات، املرجع السابق، ص 156- 66األمر رقم  ،38إىل  35من  املواد -)1(

  .وما بعدها 337املرجع السابق، ص  ،أحسن بوسقيعة  -    
   ).ح(ص املقدمةعبد العظيم مرسي وزير، املرجع السابق، -)2(
ر األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني، املنعقد يف جنيف يف ، اليت اعتمدها مؤمتملسجوننيملعاملة اقواعد احلد األدىن  جمموعة -)3(

املؤرخ يف  2076ورقم  31/07/1957ج املؤرخ يف  663، وأقرها الس االقتصادي واالجتماعي بقراريه رقم 30/08/1955
13/05/1977.http:/ www1. Umn. Edu/ human arts/ Arab/ b034.html/   
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الطلب أو الشكوى جلي التفاهة أو بال أساس، يتوجب أن يعاجل دون إبطاء، وأن ما مل يكن        
  ." جياب عليه يف الوقت املناسب

ولقد كرس املشرع اجلزائري حق احملبوس يف تقدمي الشكاوى ورفع التظلمات يف قانون     
    على  اليت تنص )1(79تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني من خالل املادة 

عند املساس بأي حق من حقوقه، أن يقدم شكوى إىل مدير املؤسسة العقابية  جيوز للمحبوس ": نهأ
الذي يتعني عليه قيدها يف سجل خاص والنظر فيها، والتأكد من صحة ما ورد فيها واختاذ كل 

  .اأاإلجراءات القانونية الالزمة يف ش
أيام ) 10(مدير املؤسسة العقابية بعد مرور عشرة إذا مل يتلق احملبوس ردا على شكواه من     

  ."... ر قاضي تطبيق العقوبات مباشرةمن تاريخ تقدميها، جاز له إخطا
أو  نه حيق للمحبوس تقدمي شكوى عندما يتعرض للعنف السلوكيأمما سبق نستخلص     

اشرة لتلقي الشكوى املبووالسلطة الطبيعية  .اللفظي وعند االعتداء على أي حق من حقوقه أو كرامته
، وإذا )2(قانونية وباألخص أخالقية جتاه هذه الفئة ذا األخري مسؤوليةهلهو مدير املؤسسة العقابية ألن 

أيام من تاريخ تقدمي الشكوى، له احلق يف رفع أمره  مل يصل احملبوس إىل نتيجة بعد فوات أجل عشرة
  .إىل قاضي تطبيق العقوبات

إىل قاضي تطبيق العقوبات ذا الترتيب، إمنا  مث ر املؤسسة العقابيةإن تقدمي الشكوى إىل مدي    
املقصود به هو خلق شعور الطمأنينة والثقة لدى احملبوس جتاه مدير املؤسسة باعتباره املسؤول األول 

فهذا الترتيب تنظيمي وال يعد من قبيل . تنظيم احلياة اليومية داخل املؤسسة العقابية نواملباشر ع
والقصد منه . ب اإلجرائي املعروف يف قوانني اإلجراءات والذي يترتب على خمالفته  البطالنالترتي

خلق نظام معني يف تقدمي الشكاوى أمام اجلهة األقرب، وهي اجلهة اإلدارية ممثلة يف مدير املؤسسة 
  .العقابية، ويف حال عدم الرد يتم اللجوء إىل جهة قضائية ممثلة يف قاضي تطبيق العقوبات

ومن هنا ميكن للمحبوس أن يقدم شكواه مباشرة إىل قاضي تطبيق العقوبات دون املرور     
ويكون هذا عن  .مبدير املؤسسة العقابية يف حالة عدم تلقيه أي رد أو يف حالة تلقيه رد غري مقنع منه
  قابة مدير القضائية لر طريق مراسلة مباشرة، حيث ال ختضع مراسالت احملبوسني املوجهة إىل السلطات

  .)3(املؤسسة العقابية

                                                             
  .199املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية املساجني، املرجع السابق، ص 02 -72من األمر رقم  63املادة، املادة  تقابل هذه -)1(
  .12حلسن سعدي ، املرجع السابق، ص  -)2(
     .18صالسابق، املرجع،للمحبوسني وإعادة اإلدماج االجتماعي قانون تنظيم السجوناملتضمن  04- 05،القانون رقم 02فقرة74املادة  -)3(
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وقد جرى العمل يف املؤسسات العقابية على وضع صناديق بريدية باألروقة خاصة بربيد     
وهي طريقة أثبتت جناعتها على . قاضي تطبيق العقوبات، حيث يودع املساجني مراسالم ا مباشرة

قاضي تطبيق العقوبات الم تصل إىل األقل يف إعطاء نوع من الثقة والطمأنينة للمساجني بأن مراس
  .)1(مباشرة دون مرورها بإدارة املؤسسة العقابية اليت تكون غالبا  حمل الشكاوى

وال يعترب مدير املؤسسة العقابية وقاضي تطبيق العقوبات اجلهتني الوحيدتني للمحبوس لتقدمي     
اجلهات يف القضاة املكلفني  شكواه، بل أن هناك جهات أخرى يستطيع اللجوء إليها، وتتمثل هذه
            يف فقرا الثالثة على  79دوريا بزيارة وتفتيش املؤسسات العقابية، حيث نصت املادة 

للمحبوس أن يقدم شكواه وأن يرفع تظلمه أيضا إىل املوظفني املؤهلني والقضاة املكلفني ": أنه
ة هؤالء دون حضور موظفي املؤسسة بالتفتيش الدوري للمؤسسات العقابية وله احلق يف مقابل

  ."العقابية
، جند أن القضاة املكلفني )2(04-05رقم  قانونال من 33وبالرجوع إىل أحكام املادة         

رئيس  وكيل اجلمهورية، قاضي األحداث، قاضي التحقيق، :بالتفتيش الدوري للمؤسسة العقابية هم
   .العامرئيس الس القضائي، والنائب  غرفة االام،

شية العامة فتباإلضافة إىل كل هذه اجلهات، يستطيع احملبوس أيضا تقدمي شكواه إىل مفتشي امل        
و هي عبارة عن هيئة  ،284 -06ها مبوجب املرسوم التنفيذي رقم ؤملصاحل السجون واليت مت إنشا

ا أن من مهامها أيضا مراقبة مكلفة مبهمة السهر على تفتيش وتقييم كافة املؤسسات العقابية، كم
السهر على تطبيق النصوص املنظمة لشروط ونظامية احلبس وكذا معاملة احملبوسني وصون حقوقهم 

  .)3(ومتابعة وضعيام اجلزائية
كما أن لقاضي تطبيق العقوبات أيضا، سلطة النظر يف التظلم املرفوع إليه من قبل احملبوس     

املنع من الزيارة ملدة ال تتجاوز : من الدرجة الثالثة واملتمثلة يفعند تعرض هذا األخري لتدابري تأديبية 
  )4(.شهرا واحدا ما عدا زيارة احملامي، والوضع يف العزلة ملدة ال تتجاوز ثالثني يوما

                                                             
  .39-38ربينة إدير، املرجع السابق، ص ص  -)1(
وجدير بالذكر أن هذه األخرية قد أوردت قاضي  .199املرجع السابق، ص  ،02 -72من األمر رقم  64، املادة تقابل هذه املادة  -)2(

طبيعي ذلك أن هذا القاضي ال وهذا أمر . العقوباتأعاله قاضي تطبيق املذكورة  33حني مل تذكر املادة تطبيق األحكام اجلزائية، يف     
بل أن له مكتبا خاصا به . لدخول املؤسسة العقابية على غرار بقية القضاة، ألا تعترب مكان عمله الطبيعيحيتاج إىل ترخيص قانوين     
  اجل فيه بريدهم ويستمع لتظلمام، فيه املساجني ويع  يستقبل  داخل جناح االحتباس    

، املتضمن 2006أوت سنة  21املوافق  1427رجب عام  26، املؤرخ يف 284 -06من املرسوم التنفيذي رقم  03و 02املادتان  -)3(
  .07، ص2006غشت  30، الصادرة بتاريخ 53ر عدد.ها ومهامها، جتنظيم املفتشية العامة ملصاحل السجون وسري  

   .19صادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجع السابق،ن تنظيم السجون وإعقانواملتضمن  04-05رقم  ، القانون84و83املادتان -)4(



 
 

121 
 

وجدير بالتنويه أن الوضع يف العزلة يف قانون تنظيم السجون وإعادة تربية املساجني، كان          
ويف حالة االستعجال، ميكن أن يتخذ من . بيق األحكام اجلزائية دون سواهيتخذ من طرف قاضي تط

قبل مدير املؤسسة العقابية على أن خيرب بذلك قاضي تطبيق األحكام اجلزائية الذي يستطيع إبطال أو 
م ضد العقوبات التأديبية املقررة يف ذلك القانون أمر لظن منح احلق للمحبوس يف التكما أ. )1(تأييده

  .يكن موجودامل 
قاضي تطبيق العقوبات ضد مقرر التأديب املتخذ من قبل مدير  إىلالذي يرفع  ملظالتإن     

نه ينفذ مباشرة فور صدوره وتبليغه إىل احملبوس بواسطة أاملؤسسة العقابية ليس له أثر موقف، مبعىن 
كتابة ضبط املؤسسة  ويتم رفع هذا التظلم مبجرد تصريح احملبوس لدى. كاتب ضبط املؤسسة العقابية

 تطبيق العقوبات وحيال ملف التظلم إىل قاضي. العقابية خالل مثان وأربعني ساعة من تبليغه املقرر
دون تأخري للنظر فيه وجوبا يف أجل أقصاه مخسة أيام من تاريخ إخطاره وللقاضي السلطة الكاملة يف 

يف نص هذه " دون تأخري"عمل عبارة ا استمولعل املشرع مل يكن موفقا حين .)2(إقراره أو إلغائه
وهي العبارة اليت مل حتدد أجال إلحالة امللف من املؤسسة العقابية إىل قاضي تطبيق العقوبات،   ،املادة
كما مل يوفق املشرع عندما مل يقرر . الذي قد يؤدي إىل متاطل اإلدارة وضياع حق احملبوس الشيء

عطي لقاضي تطبيق العقوبات أكثر سلطة ملراقبة مشروعية أثرا موقفا هلذا التظلم، فاألثر املوقف ي
  .)3(تطبيق هذه التدابري التأديبية قبل البدء يف تنفيذها

وعلى كل حال، لقد كرس املشرع حق رفع التظلم من بعض التدابري التأديبية واليت قد تؤثر     
وجعل النظر يف هذا  ،ون القدميتأثريا بليغا يف سلوك احملبوس، الشيء الذي مل يعرفه قانون تنظيم السج

 التظلم إحدى سلطات قاضي تطبيق العقوبات، واليت ميكنه من خالهلا مباشرة إحدى السلطات
 تطبيق سلطة مراقبة مشروعية: يف قانون تنظيم السجون، أال وهياملنصوص عليها  )4(األساسية

   .العقوبات السالبة للحرية

  عمل للنفع العاممراقبة مشروعية تطبيق عقوبة ال: ثانيا
، 2009فرباير سنة  25املؤرخ يف  01 -09لقد نص املشرع اجلزائري يف القانون رقم     

على إمكانية استبدال العقوبة السالبة للحرية قصرية املدة بعقوبة  املعدل واملتمم لقانون العقوبات

                                                             
  .200املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية املساجني، املرجع السابق، ص 02 -72، األمر رقم 69املادة  -)1(
  .19جتماعي للمحبوسني، املرجع السابق، ص دة االندماج االقانون تنظيم السجون وإعااملتضمن  04- 05، القانون رقم 84املادة  -  )2(
  .40، املرجع السابق، ص صربينة إدير -  )3(
  .13دة االندماج االجتماعي للمحبوسني، املرجع السابق، ص قانون تنظيم السجون وإعااملتضمن  04- 05، القانون رقم 23املادة  -  )4(
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ترتكز باألساس على احترام العمل للنفع العام، وذلك لتعزيز املبادئ األساسية للسياسة العقابية اليت 
حقوق اإلنسان وحتقيق إعادة اإلدماج للمحكوم عليهم، وهو اهلدف الذي مل يعد يرتكز على حبس 
األشخاص فقط، بل أصبح حتقيقه يتوقف، من جهة، على مدى احترام مبدأ تشخيص العقوبة عند 

كوم عليهم ائيا دون اللجوء احمل إصالحالنطق ا، ومن جهة أخرى، على إمكانية مسامهة العقوبة يف 
هذه  أن عنها آثار سلبية على خمتلف جوانب حيام، فضال على راملفرط لوسائل اإلكراه اليت قد تنج

ة حتقق هذه الغاية كما تسمح بإشراك اهليئات واملؤسسات العمومية يف عملية يلالعقوبة البد
  .)1(اإلدماج
لعقوبة، باقي التشريعات املقارنة واعتربها وقد خالف املشرع اجلزائري يف تصنيف هذه ا    

يف حني أن بعض التشريعات املقارنة اعتربا عقوبة تكميلية . عقوبة بدينة للعقوبة السالبة للحرية
ة بعد فترة اختبار أو عقوبة أصلية وهو ما ذهبت إليه بسيوأخرى اعتربا عقوبة تبعية للعقوبة احل

  .)2(أغلب التشريعات املقارنة
  .ويف التشريع الفرنسي يتخذ نظام العمل للنفع العام شكلني        

الشكل األول وهو إما أن يكون عقوبة، ويف هذه احلالة منيز بني العمل للنفع العام كعقوبة     
أصلية وبديلة للسجن وذلك يف بعض اجلنايات حيث ال جيوز أن جيتمع العمل للنفع العام مع جزاء 

عام كعقوبة إضافية أو تكميلية، وذلك يف أنواع حمددة من اجلنح آخر، وبني العمل للنفع ال
واملخالفات كبعض جرائم املرور، وجرائم اإلتالف حيث ميكن أن يكون العمل للنفع العام عقوبة 

  .)3(إضافية لعقوبة احلبس، أو الغرامة
يع الفرنسي التشر أحدثه أما الشكل الثاين الذي يتخذه العمل للنفع العام، فهو الشكل الذي    

والذي أضاف نظام العمل كصورة  10/06/1983املؤرخ يف  466 -83مبوجب القانون رقم 
وقف التنفيذ املقترن بالتزام القيام بالعمل للنفع : " جديرة ومضافة لوقف التنفيذ والذي يطلق عليه

 54 -132املواد وهو النظام الذي جند قواعده املوضوعية يف قانون العقوبات الفرنسي يف . )4("العام
، أما قواعده اإلجرائية فنجدها يف قانون اإلجراءات R.131- 34حىت  R .131 - 12واملواد 

 .)5(2 -747حىت  1 - 747اجلزائية الفرنسي يف املواد 
                                                             

 .01، صوزارة العدلقوبة العمل للنفع العام، كيفيات تطبيق ع ،2009أبريل  21مؤرخ يف  02منشور رقم  -  )1(
   www.courdebejaia.mjustice.dzعمر مازيت ، عقوبة العمل للنفع العام،  -  )2(

(3  _ ) Les vingt ans du travail d’intérêt général. www. Ca- Poitiers. Justice.fr 
(4  _ ) Jean Pradel, droit pénal général. Edition Cujas, Paris, 2001, P 607. 
(5   _ ) Philipe Salvage, sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général,    

  Recueil périodique des Juris- classeurs, Lexis Nexis SA, Paris , 2006, p 01. 

http://www.courdebejaia.mjustice.dz
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ونظرا لكون عقوبة العمل للنفع العام عقوبة حديثة يف التشريع اجلزائري، ارتأينا التطرق إليها     
  .بشيء من التفصيل

  فهايتعر -1
عقوبة ل اصرحي امن قانون العقوبات تعريف 1مكرر  05مل يورد املشرع اجلزائري ضمن املادة         

لتزام احملكوم عليه بالعمل لصاحل هيئة االعمل للنفع العام، إال أننا نقول العمل للنفع العام عقوبة قوامها 
  .)1(احملكمة وبدون مقابل أو مؤسسة، أو مجعية عامة، وذلك ملدة حمددة قانونا تقدرها

  الشروط املتعلقة بإصدارها-2
شروط إصدار عقوبة العمل للنفع العام،  2مكرر  05و  1مكرر  05لقد تضمنت املادة         

لتوضيح كيفية تطبيق هذه العقوبة  2009أفريل  21املؤرخ يف  02وجاء املنشور الوزاري رقم 
  .وشروطها

ط إىل شروط تتعلق باحملكوم عليه وشروط تتعلق بالعقوبة وشروط وميكن تقسيم هذه الشرو       
  .)2(تتعلق باحلكم أو القرار

  الشروط املتعلقة باحملكوم عليه- أ
   .أن ال يكون مسبوق قضائيا -
   .ارتكاب الوقائع املنسوبة اليه سنة وقت 16 عن ن ال يقل سنهأ -
  .العمل للنفع العام على عقوبة موافقته الصرحية -
   لشروط املتعلقة بالعقوبةا-ب
  .سنوات حبسا 3قانونا مدة  جاوز العقوبة املقررةتتأن ال  -
  .حبسا نافذا العقوبة املنطوق ا مدة عام أن ال تتجاوز -
  .شهرا من صريورة احلكم أو القرار ائيا18تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام خالل  -
   .اعة بالنسبة للبالغس 600إىل  ساعة 40مدة العمل من  أن تتراوح -

  .ساعة بالنسبة للقصر 300ساعة إىل  20ومن                           
  
  

                                                             
             .323ص  ،2005عاصرة، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، حممود طه جالل، أصول التجرمي والعقاب يف السياسة اجلنائية امل -  )1(
  .مازيت ، املرجع السابق عمر  -)  2(



 
 

124 
 

  الشروط املتعلقة باحلكم أو القرار املتضمن عقوبة العمل للنفع العام-ج
  .ضرورة ذكر العقوبة األصلية  -
  .ضرورة ذكر أن عقوبة احلبس النافذ استبدلت بالعمل للنفع العام -
  .ون احلكم حضوريضرورة ك -
  .التنويه إىل أن احملكوم عليه أعطي احلق يف قبول أو رفض هذه العقوبة البديلة -
  .تنبيه احملكوم عليه أنه يف حالة اإلخالل بااللتزامات تطبق عليه العقوبة األصلية -
  .ضرورة  ذكر احلجم الساعي لعقوبة العمل للنفع العام -
  إجراءات احلكم ا -3

املشرع اجلزائري للجهات القضائية إمكانية استبدال عقوبة احلبس بعقوبة العمل لقد أعطى     
 احلكم وبذلك فإنه أعطى جلهات  قانون العقوبات، من 1مكرر  05 للمادة ، و هذا طبقاللنفع العام

سواء على مستوى الدرجة األوىل أو االستئناف السلطة التقديرية يف هذه اإلمكانية، إذا رأى القاضي 
  .وى يف إقرار هذه العقوبة البديلة من عدمهجد

ن عقوبة العمل للنفع العام تعد عقوبة بديلة، فإن احملكمة أو الس جيب عليه اختاذ أومبا     
نه بعد االنتهاء من أمبعىن  .العقوبة احلبسية األصلية والنطق مبا قبل اللجوء لعقوبة العمل للنفع العام

مداولة وتقرير العقوبة األصلية، ومع توافر الشروط السابق ذكرها إجراءات احملاكمة واالنسحاب لل
وتوافر لدى القاضي قناعة إفادة املتهم املدان بالعقوبة البديلة، فإنه يعود للجلسة العلنية للنطق بالعقوبة 

فإذا . دال العقوبة األصلية بعقوبة العمل للنفع العاماحلبسية وسيتطلع رأي املتهم بعدها يف قبول استب
وافق املدان على عقوبة العمل للنفع العام تصرح احملكمة باستبدال عقوبة احلبس بالعقوبة البديلة مع 
حتديد احلجم الساعي املطلوب، وتنبيهه بأن عدم احترامه لاللتزامات املفروضة عليه سيؤدي إىل تنفيذ 

  .)1(ةعقوبة احلبس األصلي
  تقدير مدا-4

ساعة إىل  40من قانون العقوبات مدة العمل للنفع ما بني  1مكرر  05حددت املادة     
ساعة للقصر، وقد وضعت معيارا لذلك يف حساب  300ساعة إىل  20ساعة للبالغني و  600

ساعات العمل حسب العقوبة احلبسية املقررة وذلك حبساب ساعتني عمل عن كل يوم حبس، 
  .فإنه ال جيوز أصال الرتول عن احلد األدىن وال جتاوز احلد األقصى املقررين هلذه العقوبة وبذلك

                                                             
  .عمر مازيت، املرجع السابق  -  )1(
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  سلطة النيابة العامة يف تنفيذها -5
جتدر اإلشارة أوال أن عقوبة العمل للنفع العام ال تصبح نافذة إال بعد صريورة احلكم أو     

ء تنفيذ األحكام والقرارات اليت تقضي بعقوبة ولقد عهد املشرع مبهمة القيام بإجرا )1(القرار ائيا
  )2( :وبذلك تقوم النيابة العامة مبا يلي. العمل للنفع العام للنائب املساعد على مستوى الس القضائي

  التسجيل يف صحيفة السوابق القضائية - أ
إىل أا متضمنة العقوبة األصلية مع اإلشارة  01تقوم النيابة العامة بإرسال القسيمة رقم     

وإذا تضمنت العقوبة األصلية عقوبة الغرامة باإلضافة للمصاريف . استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام
وما  600القضائية فإا تنفذ بكافة الطرق القانونية املعتادة، ويطبق عليها اإلكراه البدين طبقا للمادة 

  .بعقوبة العمل للنفع العام ال ميكن استبداهلايليها من قانون اإلجراءات اجلزائية ذلك أن عقوبة الغرامة 
العقوبة األصلية وعقوبة العمل للنفع العام، كما تسلم  02تسجيل على القسيمة رقم اليتم و         

نه عند أكما . خالية من اإلشارة إىل العقوبة األصلية وعقوبة العمل للنفع العام 03القسيمة رقم 
املفروضة عليه يف مقرر العمل للنفع العام، الذي يصدره قاضي تطبيق  احملكوم عليه بااللتزامات خاللإ

ذ بصورة عادية كعقوبة حبس نافذة، مع للمعين لتنف 01مة رقم العقوبات، ترسل بطاقة لتعديل القسي
  .تقييد ذلك على هامش احلكم أو القرار القضائي

  إجراءات تنفيذ احلكم أو القرار -ب
قرار املتضمن عقوبة العمل للنفع العام ائيا، ترسل نسخة من مبجرد صريورة احلكم أو ال    

احلكم أو القرار النهائي باإلضافة إىل مستخرج منهما إىل النائب العام املساعد على مستوى الس 
  .املختص للتنفيذ وذلك حسب ما ورد يف املنشور الوزاري

  )3( :ناخيارالعام املساعد  ويكون بعد ذلك للنائب        
يتمثل اخليار األول يف إرسال امللف املتضمن نسخة من القرار أو احلكم مع مستخرج منه إىل         

 بدائرة يقطن العقوبةإذا كان احملكوم عليه ذه  ،العقوبةتطبيق  ليتوىل العقوباتقاضي تطبيق 
  .قاضي تطبيق العقوبات بالس اختصاص

                                                             
و املتمم املعدل  01-09، القانون رقم 02 دثة باملادةاملتضمن قانون العقوبات، احمل 156-66األمر رقم  ،06مكرر  05املادة   - )1(

  .04 - 03 لقانون العقوبات، املرجع السابق، ص     
  .03املرجع السابق، ص كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، تعلق بامل نشورامل  -  )2(
  .عمر مازيت، املرجع السابق  -  )3(
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ال الوثائق إىل النائب العام مبجلس اختصاص سكن احملكوم أما اخليار الثاين فيتمثل يف إرس         
  .عليه لتطبيقيها من طرف قاضي تطبيق العقوبات مكان سكن املعين

  سلطة قاضي تطبيق العقوبات -6
  ذاوهلـ ،)1(لقد أسند املشرع مهمة تطبيق عقوبة العمل للنفع العام لقاضي تطبيق العقوبات        

  )2( :ليـا يـوم مبـيق 
 ت تطبيق عقوبة العمل للنفع العامإجراءا - أ

استدعاء املعين بواسطة امة، يقوم قاضي تطبيق العقوبات بامللف من النيابة الع استالمهمبجرد   
  :العنوان املدون بامللف ويتضمن هذا االستدعاءعلى  حمضر قضائي 

 .تاريخ وساعة احلضور  -

 .للنفع العاماملوضوع وهو تنفيذ حكم قضائي يتعلق بعقوبة العمل   -

 .التنويه أنه يف حالة عدم حضوره يف التاريخ احملدد تطبق عليه عقوبة احلبس األصلية  -

نه وبسبب بعد املسافات، ميكن لقاضي تطبيق العقوبات، التنقل ملقرات احملاكم اليت يقيم كما أ     
تسبق شروعهم يف  بدائرة اختصاصها األشخاص احملكوم عليهم، للقيام باإلجراءات الضرورية اليت

  .تطبيق عقوبة العمل للنفع العام
 :أمام حالتني العقوبات وذا فإن قاضي تطبيق      

  حالة امتثال املعين لالستدعاء 1.أ
  )3( :يقوم قاضي تطبيق العقوبات مبا يلي ،له ملف بقصد تشكيلويف حالة امتثال احملكوم عليه         

 .على وضعيته االجتماعية واملهنية والعائلية التحقق من هويته الكاملة والتعرف -

    رض املعين على طبيب املؤسسة العقابية أو عند الضرورة ميكن عرضه على أي طبيب آخر، وهذا ع -       
 .ألجل التحقق من حالته الصحية واختيار طبيعة العمل الذي يتناسب وحالته البدنية 

 .بطاقة معلومات شخصية، ويضمها إىل ملف املعين بناء على ذلك، حيرر قاضي تطبيق العقوبات -

يقوم قاضي تطبيق العقوبات بعدها باختيار منصب عمل من بني املناصب املعروضة واليت تتالءم  
 .وقدراته، واليت ستساهم يف اندماجه االجتماعي دون التأثري على السري العادي حلياته املهنية والعائلية

                                                             
املعدل و املتمم  01-09، القانون رقم 02 دثة باملادةاملتضمن قانون العقوبات، احمل 156-66، األمر رقم 03 مكرر 05املادة   - )1(

  .04 - 03لقانون العقوبات، املرجع السابق، ص      
  .04املرجع السابق، ص  تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، كيفيات املنشور املتعلق ب  -  )2(
  .عمر مازيت، املرجع السابق  -  )3(
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سنة، فيتعني على قاضي تطبيق العقوبات مراعاة  18و 16والقصر ما بني  أما بالنسبة لفئيت النساء - 
األحكام املتعلقة بتشريع العمل كمراعاة االستمرار يف الدراسة وعدم اإلبعاد عن احمليط األسري 

 .واالستمرار يف مزاولة دراستهم وعدم التشغيل الليلي بالنسبة للنساء

ني االعتبار يف تطبيق هذه العقوبة على احملكوم عليه والذي ويأخذ قاضي تطبيق العقوبات بع          
كل يوم  س املؤقت اليت قضاها حبساب ساعيت عمل عنكان رهن احلبس املؤقت، خصم مدة احلب

حبس مث تستبدل املدة املتبقية من عقوبة احلبس األصلية ليؤديها عمال للنفع العام، وهذا عمال بأحكام 
 )1(السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسنيمن قانون تنظيم  13املادة 

إثر ذلك يصدر القاضي مقررا بالوضع يعني فيه املؤسسة اليت تستقبل املعين وكيفيات أداء         
اهلوية الكاملة للمعين، طبيعة : لنفع العام، وجيب أن يشمل هذا املقرر على اخلصوصلعقوبة العمل 

ين، عدد الساعات اإلمجايل وتوزيعها وفقا للربنامج الزمين املتفق عليه العمل املسند إليه، التزامات املع
إن كان املعين مؤمن أو غري مؤمن ويف حالة عدم التأمني يقوم (مع املؤسسة، الضمان االجتماعي 

قاضي تطبيق العقوبات بإرسال اهلوية الكاملة للمعين للمديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 
، التنويه إىل أنه يف حال اإلخالل )2( )مدير املؤسسة العقابية قصد تأمني املعين اجتماعياعن طريق 

بااللتزامات والشروط املدونة يف مقرر الوضع ستنفذ عقوبة احلبس األصلية، كما يذكر على هامش 
داء عقوبة املقرر تنبيه املؤسسة املستقبلية على ضرورة موافاة قاضي تطبيق العقوبات ببطاقة مراقبة أ

العمل للنفع العام وفقا للربنامج املتفق عليه وتبليغه عند اية تنفيذها، وكذا إعالمه فورا عن كل 
 .هذه االلتزامات ذإخالل من طرف املعين يف تنفي

جيب على قاضي تطبيق العقوبات تبليغ مقرر الوضع إىل املعين والنيابة العامة و املؤسسة املستقبلة و    
  . للمحبوسني ملكلفة بإعادة اإلدماج االجتماعية اخلارجية إلدارة السجون اوإىل املصلح

  يف حالة عدم امتثال املعين لالستدعاء -2.أ
عدم حضور املعين رغم ثبوت تبليغه شخصيا باالستدعاء ودون  دحبلول التاريخ احملدد وعن  

حرير حمضر بعدم املثول تقدمي عذر جدي من قبله أو ممن ينوبه، يقوم قاضي تطبيق العقوبات بت
  .يتضمن عرضا لإلجراءات اليت مت اختاذها واجنازها واملتعلقة بتبليغ املعين وعدم تقدمي عذر جدي

ويتم إرسال هذا احملضر إىل النائب العام املساعد الذي يقوم بإخطار مصلحة تنفيذ العقوبات   
  .ة احلبس األصليةاليت تتوىل باقي إجراءات التنفيذ بصورة عادية بالنسبة لعقوب

                                                             
  .05املرجع السابق، ص  ع العام،تطبيق عقوبة العمل للنفكيفيات املنشور املتعلق ب  -  )1(
  .عمر مازيت، املرجع السابق  -  )2(
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  شكاالت املتعلقة بعقوبة العمل للنفع العاماإل -ب
إن الشخص املخول قانونا للفصل يف مجيع اإلشكاالت اليت ميكن أن تعيق التطبيق السليم   

 ، والذي ميكنه يف هذا الصدد اختاذ أي إجراء)1(لعقوبة العمل للنفع العام هو قاضي تطبيق العقوبات
 السيما فيما يتعلق بتعديل الربنامج احملدد للعمل كتغيري أيام العمل أو الساعاتل هذه اإلشكاالت حل

  .)2(احملددة وكذا املؤسسة املستقبلة وهذا على سبيل املثال ال احلصر
  ف تطبيق عقوبة العمل للنفع العاموق - ج

در مقررا ميكن لقاضي تطبيق العقوبات من تلقاء نفسه أو بطلب من املعين أو من ينوبه، أن يص  
إىل حني زوال السبب اجلدي، مىت استدعت ذلك الظروف االجتماعية أو  )3(بوقف تطبيق العقوبة

الصحية أو العائلية للمعين، على أن يتم إبالغ كل من النيابة العامة واملعين واملؤسسة املستقبلة 
سني، نسخة من هذا واملصلحة اخلارجية إلدارة السجون املكلفة بإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبو

كما ميكن لقاضي تطبيق، عند االقتضاء، إجراء كل التحريات، مبعرفة النيابة العامة، للتأكد . املقرر
  .من جدية املربر املقدم

يذ عقوبة احلبس كما خيطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة الختاذ اإلجراءات الالزمة لتنف  
  .  )4(عقوبة العمل للنفع العامتزامات املترتبة عن كوم عليه باالليف حالة إخالل احمل احملكوم ا عليه

  اإلشعار بانتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام -د
قاضي تطبيق العقوبات بنهاية تنفيذ احملكوم عليه لاللتزامات اليت حددها مقرر الوضع،  علمبعد   

النيابة  فيذ عقوبة العمل للنفع العام، ويرسله إىلرا بانتهاء تناشعإحيرر  ،بإخطار من املؤسسة املستقبلة
  ري بذلك علىلحة صحيفة السوابق القضائية للتأشإىل مص منه  بإرسال نسخة   بدورها  لتقوم العامة 

  .)5(، وعلى هامش احلكم أو القرار01القسيمة رقم 

                                                             
املعدل و املتمم  01-09، القانون رقم 02 املتضمن قانون العقوبات، املستحدثة باملادة 156- 66األمر رقم  ،03مكرر  05املادة   - )1(

   .04 -03لقانون العقوبات، املرجع السابق، ص     
  .السابقعمر مازيت، املرجع  -  )2(
املعدل و املتمم  01-09، القانون رقم 02 املتضمن قانون العقوبات، املستحدثة باملادة 156-66، األمر رقم 03مكرر  05املادة  - )3(

  .04 -03نون العقوبات، املرجع السابق، ص لقا  
و املتمم  املعدل 01-09، القانون رقم 02ة املتضمن قانون العقوبات، املستحدثة باملاد 156-66، األمر رقم 04مكرر  05املادة   -)4(

    .04 -03لقانون العقوبات، املرجع السابق، ص   
  .06املرجع السابق، ص تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، كيفيات املنشور املتعلق ب -  )5(
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يف جمال  من خالل ما سبق، يتبني لنا بوضوح انه ال تتوقف سلطة قاضي تطبيق العقوبات  
عقوبة العمل للنفع العام على مراقبة مشروعية تطبيق هذه العقوبة البديلة لعقوبة احلبس فقط، بل 

  .تتعداها ليقف هذا القاضي شخصيا على تطبيق هذه العقوبة
كما يتضح لنا من خالل خمتلف السلطات اليت خولت لقاضي تطبيق العقوبات يف تطبيق هذه   

من اهلوية الكاملة للمعين، والتأكد من حالته الصحية وانتهاء إىل الفصل يف  العقوبة، بدءا من التحقق
مجيع اإلشكاالت اليت تعيق تطبيقها واألمر بوقفها، أن إشراف القضاء على تطبيق هذه العقوبة هو 

  .الصورة النموذجية لإلشراف القضائي الفعلي لقاضي تطبيق العقوبات على التنفيذ العقايب

  إصدار األوامر املقررات :الفرع الثاين
لقد منح املشرع اجلزائري، من خالل قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي    

للمحبوسني، بعض السلطات لقاضي تطبيق العقوبات كهيأة مستقلة عن جلنة تطبيق العقوبات، يف 
  .جمال إصدار األوامر وإصدار املقررات

  سلطة إصدار األوامر: والأ
   :تتجلى سلطة قاضي تطبيق العقوبات يف إصدار األوامر يف ااالت التالية        

 حركة احملبوسني -1
  .ويقصد حبركة احملبوسني، استخراج احملبوسني أو حتويلهم        
فاستخراج احملبوس يقصد به عملية اقتياده حتت احلراسة خارج املؤسسة العقابية، كلما وجب    

تدعت حالته الصحية نقله لتلقي العالج، أو إلمتام أي إجراء يستحيل القيام مثوله أمام القضاء أو اس
  .)1(به داخل املؤسسة العقابية

  .)2(أما حتويل احملبوس فيقصد به عملية اقتياده حتت احلراسة من مؤسسة عقابية إىل أخرى   
يف احلاالت األخرى، أما . ، يأمر به القاضي املختصثوله أمام القضاء مل فاستخراج احملبوس       

  .)3(أو مدير املؤسسة مع إخطار القاضي املكلف بالقضية يصدر األمر من قاضي تطبيق العقوبات

                                                             
الجتماعي للمحبوسني، املرجع السابق، املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج ا 04- 05، القانون رقم 01فقرة  53ملادة ا    -)1(

  . 16ص    
  .16ص املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجع السابق، 04-05القانون رقم ،  54املادة   - )2(
  . 16املرجع نفسه، ص  ،02فقرة  53ملادة ا  -  )3(
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وجدير بالذكر أن األمر باستخراج احملبوس جيب أن يكون كتابيا موجه إىل مدير املؤسسة         
  .)1(العقابية الذي حيتفظ بأصله أو بنسخة منه مطابقة لألصل

 اخلارجية  اتالورش -2

ويقصد بالورشات اخلارجية، قيام احملبوس احملكوم عليه ائيا بعمل ضمن فرق خارج املؤسسة   
العقابية، حتت مراقبة إدارة السجون حلساب اهليئات واملؤسسات العمومية أو حلساب املؤسسات 

  .)2(اخلاصة اليت تساهم يف اجناز مشاريع ذات منفعة عامة
يف هذا اال، يف إصدار أمر برجوع احملبوس إىل  تطبيق العقوبات وتتجلى سلطة قاضي   

  .)3(املؤسسة العقابية عند انتهاء املدة احملددة يف االتفاقية أو فسخها
ولإلشارة مل يبني املشرع طبيعة هذا األمر، إن كان كتابيا أم شفويا، كما مل يوضح طبيعة    

  .ملؤسسة العقابية أم املؤسسة املستخدمة للمحبوسنياجلهة املوجهة إليها هذا األمر، إن كانت ا

  سلطة إصدار املقررات: ثانيا
بالرجوع إىل أحكام قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، واملنشور   

جند أن لقاضي تطبيق العقوبات سلطة . الوزاري املتعلق بكيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام
  :رات بصفة فردية ودون استشارة جلنة تطبيق العقوبات، وذلك يف النواحي اآلتيةإصدار مقر

 تطبيق عقوبة العمل للنفع العام -1

ميكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يصدر مقررا بالوضع يعني فيه املؤسسة اليت تستقبل احملكوم    
  مل هذا املقرر على معلوماتتيشعليه بعقوبة العمل للنفع العام وكيفيات أداء هذه العقوبة وجيب أن 

   بوقف تطبيق عقوبة العمل ايف نفس اال، يستطيع قاضي تطبيق العقوبات أن يصدر مقرر و. معينة
     .)4(للنفع العام ألسباب صحية أو اجتماعية أو عائلية

 اإلفراج املشروط -2
ج املشروط، وذلك إذا إن لقاضي تطبيق العقوبات سلطة إصدار مقرر إلغاء االستفادة من اإلفرا  

صدر حكم جديد باإلدانة يف حق املفرج عنه شرطيا أو أن هذا األخري مل حيترم االلتزامات اخلاصة 
                                                             

   2007مارس سنة  29املوافق  1428ربيع األول عام  10املؤرخ يف  99 -07رقم من املرسوم التنفيذي   01فقرة  02املادة  -)1(
  .وما بعدها 05، ص2007أبريل  04، الصادر بتاريخ 22ر  عدد.جاحملدد لكيفيات استخراج احملبوسني وحتويلهم،   

     .20اعي للمحبوسني، املرجع السابق، ص املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتم 04-05القانون رقم  ،100املادة  -)2(
  .21، املرجع نفسه، ص 02فقرة  102املادة   -  )3(
   .05املرجع السابق، ص تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، كيفيات املنشور املتعلق ب  -  )4(
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 145 ، طبقا للمادتنيوتدابري املراقبة واملساعدة اليت تضمنها مقرر االستفادة من اإلفراج املشروط
  .حبوسنيتنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للم من قانون 147و

قرر السلطات املمنوحة لقاضي تطبيق العقوبات يف ى ضوء ما سبق دراسته، نستطيع أن نعل  
جمال إصدار األوامر واملقررات كهيئة مستقلة عن جلنة تطبيق العقوبات، ليست بالسلطات الواسعة، 

دار املقررات إذا ما قورنت بالسلطات املمنوحة له يف إطار جلنة تطبيق العقوبات، خاصة يف جمال إص
  .ضمن هذه اللجنة

ويف اعتقادنا، يعود هذا األمر إىل حداثة هذه املؤسسة يف التشريع اجلزائري، وحرصا من   
  .املشرع على العمل اجلماعي واالستشاري الذي غالبا ما يؤدي إىل تقديرات ونتائج أفضل

  منح رخص اخلروج وتسليم رخص الزيارات:رع الثالثالف
واصر العالقات العائلية للمحبوس ومن أجل استمرارية تواصله واتصاله بالعامل جل توطيد أمن أ  

كرس املشرع للمحبوس حق تلقي الزيارات، كما . اخلارجي، وبغية إعادة إدماجه اجتماعيا وتربويا
  .ن املؤسسة العقابية ألسباب مشروعةمسح له يف حاالت استثنائية باخلروج م

مدير فضال عن  - منح رخص اخلروج وتسليم رخص الزيارات  ولقد خول املشرع سلطات        
  .إىل قاضي تطبيق العقوبات - املؤسسة العقابية

  منح رخص اخلروج: أوال
السالف الذكر على أنه جيوز للقاضي  04 -05لقد نص املشرع اجلزائري يف القانون رقم    

اخلروج حتت احلراسة ملدة حمددة، املختص ألسباب مشروعة واستثنائية، أن مينح احملبوسني ترخيصا ب
  .)1(حسب ظروف كل حالة، على أن خيطر النائب العام بذلك

 .صفة القاضي املختص أو صفة احملبوس أو املدة احملددة دوما يعاب على هذا النص أنه مل حيد        
قاضي التحقيق، وكيل (إال أنه يقصد بالقاضي املختص، ذلك القاضي املخطر بامللف     
سني املؤقتني أي األشخاص ، مىت كان احملبوس من احملبو)2( )هورية، النائب العام، غرفة االاماجلم
  .)3(ن جزائيا، والذين مل يصدر بشأم حكم أو قرار قضائي ائيواملتابع

                                                             
  .16عي للمحبوسني، املرجع السابق، ص املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتما 04-05القانون رقم  ، 56املادة    -  )1(
  .13حلسن سعدي، املرجع السابق، ص   -  )2(
  .11املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجع السابق، ص  04-05القانون رقم  ، 07املادة   -  )3(
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أما إذا كان احملبوس من احملكوم عليهم، وهم األشخاص الذين صدر يف حقهم حكم أو قرار     
ىت إن قاضي تطبيق العقوبات هو القاضي املختص مبنح رخصة اخلروج، وذلك م، ف)1(أصبح ائيا

  .هيتم تقديرها من قبل توافرت ظروف خاصة واستثنائية
وفاة أحد والدي احملبوس، فيمكن لقاضي تطبيق العقوبات يف هذه احلالة، أن : ومثال ذلك    

عادة، من الساعة  ةددون املدة حمتشييع اجلنازة، وتك حضور مراسيم أجل مينحه ترخيصا باخلروج من
 .الواحد زواال إىل غاية السابعة مساء مثال، ويكون ذلك حتت احلراسة

  تسليم رخص الزيارات: انياث
على أن للمحبوس احلق يف أن  04- 05القانون رقم من  66لقد نص املشرع يف املادة     

وأقاربه باملصاهرة إىل غاية  فوله،يتلقى زيارة أصوله وفروعه إىل غاية الدرجة الرابعة، وزوجه ومك
   .الدرجة الثالثة، وذلك مبوجب رخصة تسلم من مدير املؤسسة العقابية

 02- 72رقم قانون الونالحظ أن املشرع قد وسع يف الزيارة لعائلة وأقارب احملبوس مقارنة ب         
  .)2(لدرجة الثالثةاملكفول وأقاربه باملصاهرة إىل غاية ا يشملال  فيه الذي كان حق الزيارة

أما إذا تعلق األمر بزيارة الوصي عليه واملتصرف يف أمواله وحماميه أو أي موظف أو ضابط          
عمومي مىت كانت أسباب الزيارة مشروعة، فإن املخول قانونا بتسليم رخص الزيارات هلؤالء 

  .)3(األشخاص هو قاضي تطبيق العقوبات
ات قاضي تطبيق العقوبات يف تسليم رخص الزيارات، إذ ويالحظ أن هناك تقليصا يف سلط    

ورد ذكرهم على سبيل احلصر، خالفا ملا كان  نتقتصر على األشخاص املذكورين آنفا فقط، والذي
، إذا كان يرجع إليه األمر يف تسليم )4(عليه احلال يف قانون تنظيم السجون وإعادة تربية املساجني

  .الستثنائيةرات يف مجيع احلاالت ارخص الزيا
  
  
  

                                                             
  .11ص ن و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجع السابق، املتضمن قانون تنظيم السجو 04-05القانون رقم  ،07املادة  -  )1(
  .198املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية املساجني، املرجع السابق، ص  02- 72األمر رقم  ،46و 45: املادتان -)2(
  .17عي للمحبوسني، املرجع السابق، ص املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتما 04- 05القانون رقم  ،67املادة  -)3(
   .198املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية املساجني، املرجع السابق، ص  02-72األمر رقم  ،46املادة  -)4(
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  سلطات قاضي تطبيق العقوبات  :املطلب الثاين
  يف إطار جلنة تطبيق العقوبات               

إن ما مييز سلطات قاضي تطبيق العقوبات ضمن هذه اللجنة، هو العمل اجلماعي الذي يرمي     
 ب مع شخصيته،إىل معرفة شخصية احملبوس، ومن مث إخضاعه ألسلوب املعاملة العقابية الذي يتناس

  .يف اتمعمن جديد ودرجة خطورته، واستعداده لتقبله، وتدرجه حنو إعادة تربيته وإدماجه 
وخمتلف النصوص التنظيمية املتخذة لتطبيقه،  04-05القانون رقم وبالرجوع إىل أحكام         

   :ما يليتتضح لنا السلطات املمنوحة هلذا القاضي يف إطار جلنة تطبيق العقوبات، وذلك ك
 .سلطات قاضي تطبيق العقوبات يف نظام البيئة املغلقة  -

 .سلطات قاضي تطبيق العقوبات خارج نظام البيئة املعلقة  -

 .سلطات قاضي تطبيق العقوبات يف تكييف العقوبة  -

  سلطات قاضي تطبيق العقوبات :الفرع األول
  يف نظام البيئة املغلقة                

، وهي تقوم على أساس أن ارم شخص )1(قة أحد أشكال املؤسسات العقابيةتعترب البيئة املغل    
 مدة عقوبته خطر على اتمع جيب عزله متاما عنه واحليلولة بينه وبني الوصول إىل اتمع قبل انتهاء

ويتميز نظام . )2(بأسوار عالية يتعذر على احملبوس تسلقها واجتيازها البيئة هذه لذلك جيب أن حتاط
والزال هذا النظام ، )3(لبيئة املغلقة بفرض االنضباط وبإخضاع احملبوسني للحضور واملراقبة الدائمةا

          .)4(مطبقا يف دول عديدة عربية وأجنبية، واجلزائر من الدول اليت تأخذ به
البيئة  السلطات املمنوحة لقاضي تطبيق العقوبات ضمن جلنة تطبيق العقوبات يف نظام همومن أ

     .)5(ضمان التطبيق السليم لتدابري تفريد العقوبة سلطة غلقة هيامل

                                                             
  .13ص املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجع السابق،  04-05القانون رقم  ،25املادة   -  )1(
  .177محد املشهداين، املرجع السابق، ص حممد أ   -  )2(
  .13املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجع السابق، ص  04-05القانون رقم  ،25املادة   -  )3(
  .76، ص 1988ن املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، حممد صبحي جنم، املدخل إىل علم اإلجرام وعلم العقاب، الطبعة الثانية، ديوا  -  )4(
املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجع السابق،   04-05، القانون رقم 23،24:املادتان - )5(

  .11ص     
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    ا هي املفاهيم اليت قد تتصل به؟؟ ومفاملقصود بتفريد العقوبة         

  مفهوم تفريد العقوبة: أوال
على أنه تفريد املعاملة  .)1(ويعرف أيضا بالتفريد التنفيذي للعقوبة، وقد عرفه بعض الفقهاء    

  لمحكوم عليه، وفق برنامج خاص لتأهيله، يف ضوء حالته البيولوجية والنفسية واالجتماعية،العقابية ل
  .اليت يتم تشخيصها خالل عملية التصنيف 

وقد أورد املشرع اجلزائري تعريفا لتفريد التنفيذ العقايب، على أن مبدأ تفريد العقوبة يتمثل يف     
ه البدنية والعقلية، كما جعل هذا املبدأ األساس الذي معاملة احملبوس وفقا للوضعية اجلزائية وحالت

  .)2(يرتكز عليه تنفيذ العقوبة
إذن فمعاملة احملبوسني ختتلف باختالف شخصيام وظروفهم، كما جيب أن يكون هدفها     

األول هو التهذيب واإلصالح وفق برنامج خاص بقصد إعادة اإلدماج االجتماعي، دون أن يكون 
  .مييز بينهم ألسباب أخرىذلك سببا يف الت

كون معاملة احملبوسني معاملة توقد أكد املشرع اجلزائري هذا املعىن، عندما حرص على أن     
تصون كرامتهم وتعمل على الرفع من مستواهم الفكري واملعنوي بصفة دائمة دون متييز بسبب 

  .)3(العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي
التصنيف، : ة يتضح لنا أن املفاهيم اليت تتصل مبفهوم تفريد العقوبة هيمن التعاريف السابق    

  .ؤسسات البيئة املغلقة، وأنظمة االحتباس، والربنامج التأهيليموتصنيف 

  التصنيف: ثانيا
نه تقسيم احملكوم عليهم إىل فئات خمتلفة وتوزيعهم على املؤسسات أيعرف التصنيف على 

  لعود واحلالة العقلية واالجتماعية وغريها، وبعدئذ خيضعون داخلاملتخصصة طبقا للسن واجلنس وا
  .)4( املؤسسة إىل تقسيمات أخرى فرعية يتحدد على ضوئها املعاملة املالئمة ملقتضيات التأهيل

نه التفرقة بني خمتلف احملكوم عليهم حىت ال يؤثر شيء السلوك منهم أكما عرفه البعض على 
املفهوم الذي قامت عليه النظرية القدمية، بينما تقتضي النظرية  على أصحاب السلوك احلسن وهو

                                                             
  .166أكرم نشأت إبراهيم، املرجع السابق، ص  -  )1(
   .11تضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجع السابق، ص امل 04- 05القانون رقم  ،02املادة  -  )2(
  . 11، املرجع نفسه، ص 03املادة  -  )3(
  .195، ص 1978حممد خلف، مبادئ علم العقاب، الطبعة الثالثة، مطابع الثورة للطباعة والنشر، بنغازي،  -  )4(
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السلوك منهم على غريهم من احملكوم  حسنواحلديثة اجلمع بني خمتلف فئات احملكوم عليهم حىت يؤثر 
  .)1(عليه إال أن هذا االختالف جيب أن يتم بصفة عقالنية

ملشرع اجلزائري اعتمد على ، ميكن القول أن ا04- 05القانون رقم وبالرجوع إىل مواد 
مبدأ التصنيف وجعله أحد مهام جلنة تطبيق العقوبات اليت يترأسها قاضي تطبيق العقوبات، حيث 

  احملبوسني   خطورة اجلرمية و اجلزائية وتوزيع احملبوسني حسب وضعيتهم بترتيب  لجنة ال  هذه ختتص
فقرة  24ح، وهذا طبقا للمادة شخصيتهم ودرجة استعدادهم لإلصالجلها وجنسهم وسنهم وأمن 
  .من هذا القانون 02

  :إذن فإن تقسيم احملبوسني يف القانون اجلزائري يعتمد على األسس التالية
 .جنس يف مؤسسة خاصة به كلإيداع  أي الفصل بني الرجال والنساء و :أساس اجلنس -1

 .خاصة سةمؤسيف  فئةذلك بإيداع كل  و البالغنيعن  األحداث عزل: أساس السن -2

  :يتم توزيع البالغني داخل أجنحة وقاعات االحتباس إىل فئات عمرية كالتايل كما 
  سنة  40فئة الكهول من  سنة 40إىل  27فئة الرجال من   سنة، 27إىل  18فئة الشبان من  

  .)2(وضيق املؤسسات العقابية االكتظاظ بسبب حمترم غري التوزيع هذا فإنالواقع يف  و .فما فوق
الفصل بني احملبوسني احملكوم عليهم ملدة قصرية واحملبوسني احملكوم : أساس مدة العقوبة -3
 .عليهم ملدة طويلة   

 .الفصل بني احملبوسني املبتدئني وبني احملبوسني املعتادين :أساس السوابق القضائية -4

احملبوسني واملتهمني  وسني الذي صدر يف حقهم حكم ائيالفصل بني احملب: أساس احلكم -5
  .مؤقتا واملكرهني بدنيا 

  تصنيف مؤسسات البيئة املغلقة: اثالث
إن تصنيف احملبوسني وفق األسس السالفة الذكر، اقتضى على املشرع اجلزائري إنشاء        

، فإن مؤسسات  04-05رقم قانون المن  28بالرجوع إىل املادة و .مؤسسات خاصة بكل صنف
  .ؤسسات، ومراكز متخصصةالبيئة املغلقة تصنف إىل م

                                                             
نورية كروش، تصنيف املساجني يف السياسة العقابية اجلزائرية، رسالة ماجستري، كلية : ، املشار إليه يف"وردية نصرون"ستاذة تعريف األ  - )1(

  .18، 17، ص 2004 -2003اجلزائر،  جامعة احلقوق بن عكنون،     
  .42، املرجع السابق، ص صربينة إدير   -  )2(
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 املؤسســات -1
مؤسسات إعادة  مؤسسات إعادة التربية،مؤسسات الوقاية،  :وتنقسم إىل ثالثة أصناف        
  .التأهيل

  مؤسسات الوقاية - أ
وتوجد بدائرة اختصاص كل حمكمة، وهي خمصصة الستقبال احملبوسني مؤقتا واحملكوم عليهم         

نقضاء مدة عقوبتهم على ام هلية ملدة تساوي أو تقل عن سنتني، ومن بقي ائيا بعقوبة سالبة للحر
  .)1(سنتان أو أقل واحملبوسني إلكراه بدين

ال تستقبل إال احملكوم هذه املؤسسات ، كانت 02 -72رقم  األمرنه يف ظل أوجتدر اإلشارة        
ثالثة  ائهنقضاعلى ام هلبقي أو من  عليهم ائيا بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تقل عن ثالثة أشهر،

  .)2(أشهر أو أقل
    مؤسسات إعادة التربية -ب

وتوجد بدائرة اختصاص كل جملس قضائي، وهي خمصصة الستقبال، احملبوسني مؤقتا،        
على م هلبقي واحملكوم عليهم ائيا بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تقل عن مخس سنوات، ومن 

  .)3(مخس سنوات أو أقل واحملبوسني إلكراه بدين همعقوبت نقضاءا
احملبوسني مؤقتا واحملكوم عليها  الستقبالكانت معدة  فقد ،02 -72أما يف ظل األمر رقم        

بأحكام تقل عن سنة واحدة أو الذين تبقى على انتهاء عقوبتهم مدة سنة واحدة فأقلن وكذلك 
  .)4(حلبس املكرهني بدنيا

  التأهيل مؤسسات إعادة -ج
مخس سنوات وبعقوبة  وهي خمصصة حلبس احملكوم عليهم ائيا بعقوبة احلبس ملدة تفوق        
، عليهم  ا ، مهما تكن مدة العقوبة احملكوم  اخلطرين و معتادي اإلجرام   واحملكوم عليهم السجن،

  .)5(واحملكوم عليهم باإلعدام
                                                             

  .14ن و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجع السابق، ص املتضمن قانون تنظيم السجو 04- 05القانون رقم  ،28املادة  -  )1(
  .197املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية املساجني، املرجع السابق، ص  02-72األمر رقم  ،01فقرة  26املادة  -  )2(
ماج االجتماعي للمحبوسني، املرجع السابق، املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلد 04- 05القانون رقم  ، 02فقرة  28املادة  -)3(

  .14ص   
  .197املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية املساجني، املرجع السابق، ص  02-72األمر رقم  ،02ة فقر 26املادة  - ) 4(
للمحبوسني، املرجع السابق،  املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي 04-05القانون رقم  ،03فقرة  28املادة  -)5(

  .14ص     
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فة حببس احملكوم عليهم بأحكام ملدة سنة واحدة أو فكانت مكل 02 -72أما يف ظل األمر         
  .)1(أكثر واحملكوم عليهم بعقوبة السجن واجلاحنني املعتادين مهما كانت مدة العقوبة الصادرة حبقهم

  ةاملراكز املتخصص -2
  .لألحداث مراكز متخصصة للنساء ومراكز متخصصة: من املراكز املتخصصة نوعانويوجد        

  ملتخصصة للنساء املراكز ا -أ 
وهي مراكز خمصصة الستقبال النساء احملبوسات مؤقتا، واحملكوم عليهن ائيا بعقوبة سالبة       

   .)2(للحرية مهما تكن مدا، واحملبوسات إلكراه بدين
  املراكز املتخصصة لألحداث -ب

رة سنة، احملبوسني وهي مراكز متخصصة الستقبال األحداث الذين تقل أعمارهم عن مثاين عش      
  .)3(مؤقتا، واحملكوم عليهم ائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدا

، واحملكوم ، فكانت خمصصة العتقال األحداث احملبوسني مؤقتا02 -72أما يف ظل األمر       
  .)4(عليهم الذين تقل أعمارهم عن واحد وعشرين سنة، ما مل يقرر خالف ذلك وزير العدل

 35مؤسسة وقاية،  80: مؤسسة عقابية منها 129وجدير بالذكر أن احلظرية الوطنية تضم         
 31 :من بينها )5(مراكز متخصصة لألحداث 3مؤسسة إعادة تأهيل، و 11مؤسسة إعادة تربية، 

، بينما يبلغ عدد 1962و  1900بنيت ما بني  29، و1900مؤسسة قدمية بنيت قبل سنة 
غلبها موجه للوقاية، بطاقة أمؤسسة عقابية  70يف مرحلة ما بعد االستقالل املؤسسات اليت بنيت 

مترا مربعا فقط للحركة، مقارنة  1.86استيعابية ضعيفة حيث توفر املؤسسات العقابية لكل حمبوس 
  .)6( متر مربع 12باملعيار املعمول به دوليا وهو 

املشرع اجلزائري يف توزيع وترتيب احملبوسني وهذا ما يؤدي بعدم احترام األسس اليت اعتمدها        
وبالتايل يؤثر سلبا على سلطة قاضي تطبيق العقوبات يف ضمان التطبيق السليم لتدابري تفريد العقوبة، 

                                                             
  .197املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية املساجني، املرجع السابق، ص  02-72األمر رقم  ،03فقرة  26املادة  -  )1(
املرجع السابق،  املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، 04-05القانون رقم  ،03فقرة  28املادة  - )2(

  .14ص     
  .14، املرجع نفسه، ص 06فقرة  28املادة  -  )3(
  .197املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية املساجني، املرجع السابق، ص  02-72األمر رقم  ،29املادة  -  )4(
  .45-44إدير، املرجع السابق، ص صربينة  -  )5(
  .311عمر خوري، املرجع السابق، ص    -  )6(
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تعلق باملساحة املخصصة عقابية عصرية وفق املعايري الدولية خاصة فيما  اتمما يستوجب بناء مؤسس
  .لكل حمبوس

 األمربتوجيه العقوبة حنو إصالح ارم ونزع عوامل خطر اإلجرام احمليطة به، فإن  ومن هنا فإنه       
يقتضي تعديل نظام السجون واألخذ بنظام التصنيف العلمي للمجرمني وفقا خلطورم ومدى 

  .)1(قابليتهم لإلصالح ال وفقا جلرائمهم
خصصة للتقييم والتوجيه باملؤسسات وهو ما تفطن إليه املشرع اجلزائري بإنشاء املصلحة املت       
واليت حدد تنظيمها وسريها  ،04 - 05من القانون رقم  90واملنصوص عليها يف املادة  )2(العقابية

واليت من مهامها دراسة شخصية احملكوم عليه وتقييم  ، 2005ماي  21القرار الوزاري، املؤرخ يف 
برنامج  دادواملوظفني وعلى اتمع، وإع اخلطر الذي يشكله على نفسه وعلى غريه من احملبوسني

  .)3(إصالح خاص به قصد إعادة إدماجه يف اتمع
فيما  اليت تبلغ له ويف هذا اال فإن قاضي تطبيق العقوبات يستعني بتوصيات هذه املصلحة        

حه الذي خيص درجة خطورة احملبوس وصنف املؤسسة العقابية املناسبة لدرجة خطورته وبرنامج إصال
يتناول، العمل، التربية والتعليم، التكوين املهين، التحكم يف الغضب، االحنراف اجلنسي والوقاية من 

قاضي تطبيق العقوبات إعادة النظر يف برنامج اإلصالح املعد من طرف هذه لحيث ميكن  .املخدرات
  .)4(نه يعيق عملية املعاملة العقابيةأاملصلحة إذا تبني له 

                                                                           مة االحتباسأنظ :رابعا
لقد تعددت أنظمة االحتباس تبعا لعالقة احملبوسني بعضهم البعض، حبيث كان أساس هذه األنظمة 

 فاختلف يف بعض الدول عنها يف البعض اآلخر من نظام مجاعي إىل. موضوع اجلمع أو الفصل بينهم
  .)5(نظام انفرادي إىل نظام خمتلط إىل نظام تدرجيي

فالنظام اجلماعي يقوم على أساس اجلمع أو االختالط بني احملكوم عليهم، إذ يعيش              
اجلميع معا ليال وارا، فينامون سويا يف عنابر كبرية، ويتناولون وجبام معا يف قاعة الطعام، 

                                                             
  .510، ص 2008حسنني احملمدي بوادي، اخلطر اجلنائي ومواجهة تأثيما وجترميا، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،    -  )1(
لإلشارة تنشأ هذه املصلحة على مستوى مؤسسات إعادة التربية وإعادة التأهيل فقط، ذلك أن هذه املؤسسات تتميز باستقبال احملكوم   - )2(

  .أن هذا النوع من العقوبات هو الذي يسمح بتحقيق الغرض اإلصالحي من العقوبة حيثقوبات سالبة للحرية طويلة املدة، ععليهم ب     
  .36 ، صالسابق املرجع القرار الوزاري املتعلق بتنظيم وتسيري املصلحة املتخصصة باملؤسسات العقابية، ،02املادة    -  )3(
  .37رجع نفسه، ص ، امل15، 12، 11، 10: املواد  -  )4(
ن والقانون، حكام الشريعة اإلسالمية، جملة األما اإلصالحية، دراسة مقارنة مع أعفر، السجون وسياسة تطوير وظائفهعلي حممد ج   - )5(

  .وما بعدها 50، ص 2000، يوليو 02كلية الشرطة، ديب، العدد       
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وجتدر اإلشارة إىل أن هذا النظام ال . مح هلم باحلديث فيما بينهمويعملون جنبا إىل جنب، ويس
يتعارض مع تقسيم احملكوم عليهم إىل طوائف جيمع بني أفرادها تشابه الظروف، مثل الفصل بني 

  .، ما دام أن االختالط جائز فقط بني أفراد كل فئة)1(الرجال والنساء، أو بني الكبار واألحداث
نفرادي فهو عكس النظام اجلماعي متاما، ألن من مميزاته هو العزل التام بني احملكوم أما النظام اال      

م صموت .قل كل حمبوس يف زنزانته خاصة به وال يتصل بغريه من احملبوسنيستعليهم ليال وارا، في
ي وحيتو .كل والعمل وتلقي الدروس الدينية والتهذيبيةزنزانة على أساس أا مكان النوم واأل كل

وعند اضطرار احملبوس  .النظام على عدد من الزنزانات بعدد احملبوسني فيه القائم على هذا السجن
من زنزانته يفرض عليه وضع قناع على وجهه حىت ال يكون هناك جمال ألي اختالط يذكر  للخروج

  .)2(بينه وبني زمالئه، وميكن اعتباره احد مراحل النظام التدرجيي
ظام املختلط يقوم على اجلمع بني النظام اجلماعي والنظام االنفرادي يف إطار واحد، غري أن الن        

فهو يقوم على أساس النظام اجلماعي ارا ألن مجيع احملبوسني يعيشون سوية يف النهار ويلتقون أثناء 
لى أساس الطعام وأثناء العمل وأثناء اإلرشاد والتعليم وتلقي الدروس، كما يقوم النظام املختلط ع

، مع )3(النظام االنفرادي ليال ألن احملبوسني يفرقون ليال حيث يقضي كل منهم ليله منفردا يف زنزانته
  .)4(فرض الصمت عليهم ومنعهم من تبادل احلديث هلذا مسي النظام املختلط بالنظام الصامت

ترات من ثالث إىل يف حني أن النظام التدرجيي يقوم على أساس تقسيم مدة العقوبة على ف        
الفترة األوىل بنظام صارم، تتميز فيه . مخس، حبيث يطبق نظام خاص كل فترة منها وفق ترتيب معني

   .)5(وصرامة وهكذا حىت تتميز الفترة األخرية بأقل األنظمة مشقة ختفف وطأته يف الفترة التالية، مث
ى حديثة، فالصورة القدمية تتطلب صورة قدمية وأخر: )6(ولقد عرف هذا النظام صورتني         

مزايا مادية معينة متنح للمحكوم االنتقال من السجن االنفرادي إىل العمل اجلماعي ارا والعزل ليال، 
   أما الصورة احلديثة فقد جتنبت هذا االنتقال املفاجئ للمحكوم عليه من الوسط. مث اإلفراج املشروط

   زايا معنوية متنح احملكوم عليه الثقة يف نفسه وتنمي لديه روحاملغلق إىل الوسط احلر، حيث طالبت مب
  .احلياة الطبيعية

                                                             
  .218، 217فتوح عبد اهللا الشاذيل، املرجع السابق، ص    -  )1(
  .وما بعدها 135حممد صبحي جنم، أصول علم اإلجرام وعلم العقاب، املرجع السابق، ص    -  )2(
  .176حممد أمحد املشهداين، املرجع السابق،    -  )3(
  .435عبود السراج، املرجع السابق، ص    -  )4(
  .203نبيه صاحل، املرجع السابق، ص    -  )5(
  .140ق، ص حممد صبحي جنم ، املرجع الساب  -  )6(
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اد قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، نستخلص ووبالرجوع إىل م        
  .أن املشرع اجلزائري أخذ بالنظام التدرجيي يف صورته احلديثة

البة للحرية إىل عدة مراحل تتدرج من حيث الشدة، حيث قسم املشرع مدة العقوبة الس  
فيبدأ تنفيذ العقوبة يف مؤسسة البيئة املغلقة وإذا حتسن سلوك احملبوس وقدم ضمانات حقيقية 
إلصالحه وتأهيله ينتقل إىل املرحلة الثانية وهي االستفادة من نظام الورشات اخلارجية، مث بعدها 

يلي ذلك مؤسسة البيئة املفتوحة حيث ميكنه املبيت بعيدا عن  ينتقل إىل نظام احلرية النصفية، مث
  .)1(مؤسسة البيئة املغلقة، مث ينتقل إىل املرحلة السابقة على احلياة احلرة وهي اإلفراج املشروط

خذ بالنظام التدرجيي وطبقه حىت داخل مؤسسة البيئة أونالحظ أن املشرع اجلزائري قد   
  )2( :تدرجيية لالحتباس وهي ثالث املغلقة، والذي يتميز مبراحل

 مرحلة الوضع يف نظام االحتباس االنفرادي الذي يعزل فيه احملبوسون ليال وارا، ويطبق هذا .1

  )3( :النظام على الفئات التالية 

 .احملكوم عليهم باإلعدام  -

 .احملكوم عليهم بالسجن املؤبد على أال يتجاوز مدة العزلة ثالث سنوات -

          العزلة طري، بناء على مقرر يصدره قاضي تطبيق العقوبات كتدبري وقائي بالوضع يفاحملبوس اخل  -
 .ملدة حمددة     

 .احملبوس املريض أو املسن، ويطبق عليه كتدبري صحي، بناء على رأي طبيب املؤسسة العقابية -

 .)4( احملبوس املضرب عن الطعام، كإجراء وقائي -

ا إبعاد احملبوس اخلطري عن بقية احملبوسني من أنفيذ العقوبة، من شوهي أول مرحلة يف ت         
  .والتأثري يف نفسيته من جهة أخرى جهة،

  مرحلة االختالط، حيث يعزل فيها احملبوسون ليال فقط، عندما يسمح به توزيع األماكن ويكون .2
 العزلة التامة سط بني مرحلةوهي مرحلة و.)5( يف عملية إعادة تربيته امالئما لشخصية احملبوس، ومفيد

                                                             
املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي  04- 05القانون رقم  ، 134، 109، 104، 100، 25: املواد  -)1(

  .24-22- 21-20-13، ص للمحبوسني، املرجع السابق    
  .151- 150عمر خوري، املرجع السابق، ص   -  )2(
- 15ون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجع السابق، ص املتضمن قان 04-05القانون رقم  ،46املادة  -  )3(

16.  
  .17املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجع السابق، ص  04-05القانون رقم  ،64املادة   -  )4(
  .15، املرجع نفسه، ص 02فقرة  45املادة   -  )5(
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  .ومرحلة االحتباس اجلماعي
مرحلة االحتباس اجلماعي، حيث بعد اجناز مرحليت االحتباس االنفرادي واملختلط، يوضع احملبوس .3

 .)1( يف نظام االحتباس اجلماعي

جلنة  حيث يتم ترتيب وتوزيع احملبوسني بني خمتلف أجنحة مؤسسة البيئة املنغلقة، من طرف         
  .تطبيق العقوبات اليت يترأسها قاضي تطبيق العقوبات

ومن هنا يتبني لنا أن النظام التدرجيي يفضل األنظمة السابقة ويتفوق عليها باحتوائه على          
  .برنامج تأهيل احملكوم عليه وإصالحه

  برنامج التأهيل واإلصالح: خامسا
ياسة العقابية احلديثة هو تأهيل وإصالح احملبوس إن الغرض األساسي الذي تستهدفه الس         

فإعادة اإلدماج االجتماعي وما يترب طبها من أساليب املعاملة . وإعادته للمجتمع مواطنا صاحلا
العقابية املطبقة داخل املؤسسة العقابية ليس التزاما تفرضه الدولة على احملبوس، وإمنا هو حق هلذا 

  .احملبوس قبل الدولة
 ولبلوغ هذا الغرض، جيب استخدام األساليب املالئمة اليت تشمل التهذيب اخللقي والديين         

والتعليم والتوجيه والتدريب املهين واخلدمات االجتماعية واإلرشادات اخلاصة بالعمل العقايب والتربية 
من  66و 25البدنية، من أجل تقوية الصفات اخللقية لكل حمبوس، وهذا ما جاءت به القاعدتان 

  .)2( جمموعة قواعد احلد األدىن ملعاملة السجناء
ولقد تبنى املشرع اجلزائري هذه القواعد، حيث زود املؤسسات العقابية باملربني واألساتذة          

الذين يسهرون على جناح سياسة إعادة اإلدماج  نياالجتماعي ينواملختصني يف علم النفس واملساعد
   .م، والتكوين املهين، والتهذيب، والعملمن خالل أساليب التعلي

  التعليم و التكوين املهين -1
يقوم التعليم والتكوين املهين بدورين هامني يف سبيل إصالح احملبوس وإعادة إدماجه         
حيث يقضيان على اجلهل والبطالة اللذين يعتربان من العوامل املهيأة الرتكاب السلوك . اجتماعيا

  .حيوالن بني احملبوس وارتكاب اجلرمية مرة أخرىاإلجرامي، كما 

                                                             
املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجع السابق،   04-05القانون رقم  ،01فقرة  45املادة  - )1(

  .15ص     
  .، املرجع السابقاملسجوننيجمموعة قواعد احلد األدىن ملعاملة  -  )2(
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عالقة وطيدة بني األمية واجلرمية من جهة، وبني البطالة واجلرمية من جهة  ال شك أنه توجدو         
                        .حيث تزداد نسبة احملبوسني يف املؤسسات العقابية من األميني والبطالني. أخرى

صراحة يف  1996ية التعليم والتكوين املهين فقد نص الدستور اجلزائري لسنة ونظرا ألمه          
       فقرة الرابعة من نفس املادة، كما أضافت ال"احلق يف التعليم مضمون : " على أن 53مادته 
   "تسهر الدولة على التساوي يف االلتحاق بالتعليم، والتكوين املهين:" نهأ على

من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي  88نصت املادة  ويف هذا اإلطار         
إىل تنمية قدراته ومؤهالته الشخصية، والرفع  دف عملية إعادة تربية احملبوس:" نهأللمحبوسني على 

من نفس  94، كما أكدت املادة "املستمر من مستواه الفكري واألخالقي وإحساسه باملسؤولية 
تنظم لفائدة احملبوسني دروس : " نه أ التعليم والتكوين املهين حيث نصت على القانون على احلق يف

يف التعليم العام والتقين والتكوين املهين والتمهني والتربية البدنية، وفقا للربامج املعتمدة رمسيا، مع 
  ".توفري الوسائل الالزمة لذلك

ريا إىل تعيني مربني وأساتذة وخمتصني يف علم مش 89وجاء القانون املشار إليه أعاله يف املادة         
النفس ومساعدين اجتماعيني يوضعون حتت سلطة املدير ويباشرون مهامهم حتت رقابة قاضي تطبيق 

، 2006مارس  08املؤرخ يف  06- 109ويف السياق ذاته جاء املرسوم التنفيذي رقم . العقوبات
من ، والذي احدث مصلحة إعادة اإلدماج، واليت الذي حيدد كيفيات تنظيم املؤسسة العقابية وسريها

متابعة تطبيق برامج تعليم وتكوين احملبوسني وتنظيم حماضرات ذات طابع تربوي وديين وثقايف  مهامها
  .)1( وتسيري املكتبة، وتنظيم ورشات العمل التربوي

الجتماعي من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج ا 24وبالرجوع إىل نص املادة          
للمحبوسني، جندها تنص على أن جلنة تطبق العقوبات ختتص مبتابعة تطبيق برامج إعادة التربية وتفعيل 

  .والشك أن التعليم والتكوين املهين مها من آليات إعادة التربية. آليتها
عن طريق  ففي جمال التعليم، تنظم جلنة تطبيق العقوبات دورات تعليمية إلزامية حملو األمية         

حتدد مدة هذه الدورة اليت ختتم بامتحان، حيث يقوم معلمون معنيون  ، كماتعليمهم القراءة والكتابة
أما احملبوسون الذي هلم مستوى ابتدائي فيشرف على . بإلقاء دروس حمو األمية على احملبوسني

برنامج التعليم تعليمهم معلمون ملحقون هلذا الغرض، حيث يلقون دروس يف املواد املقررة يف 
 ختتتم باحلصول على شهادة   أعلى حىت  االبتدائي، ويف كل سنة جتري امتحانات لالنتقال إىل درجة 

  طبقا  املراكز املتخصصة  كل املؤسسات العقابية و  يف مربمج  وهذا التعليم هو . االبتدائية  الدراسة

                                                             
  .ملؤسسة العقابية وسريها، املرجع السابق، احملدد لكيفيات تنظيم ا06 -109من املرسوم التنفيذي رقم  04املادة   - ) 1(
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  .)1( عي السالفة الذكرمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتما 94للمادة
أما احملبوسون الذين هلم مستوى ثانوي، ميكن للجنة تطبيق العقوبات تنظيم تعليم عام أو          

تقين خاص م، آخذة بعني االعتبار عدد احملبوسني املعنيني به، وإمكانيات املؤسسة والسيما 
إذا كان يف عني  أو عن طريق املراسلة اخل املؤسسةوينظم هذا التعليم يف عني املكان أي د. األساتذة

 ويف. املكان، فيشرف عليه أساتذة ملحقون عن طريق إلقاء دروس يتضمنها برنامج التعليم الثانوي
لتغطية الربنامج، جيوز للمحبوس الذي يتمتع مبستوى  ما إذا كان عدد املعلمني غري كافحالة 
 .)2( ر، وتدريبه مسبقا على تقنيات التعليمه حتت النظضع، القيام ذا التعليم مع وكاف دراسي

أما بالنسبة للمحبوسني احلاصلني على شهادة البكالوريا، ميكن هلم مزاولة تعليما عاليا عن          
طريق املراسلة فقط، بشرط حصوهلم على إذن من وزير العدل قبل تسجيلهم وهذه الشروط خيضع 

عادة التأهيل أما بالنسبة للمحكوم عليهم احملبوسني يف هلا احملكوم عليهم املسجونني يف مؤسسات إ
املؤسسات العقابية األخرى، فإم ال خيضعون هلا يف مزاولة تعليمهم العايل، حيث ميكن هلؤالء 

  .)3( االستفادة من نظام احلرية النصفية
      ختصة وقصد تفعيل هذه اآللية، فقد أبرمت وزارة العدل عدة اتفاقيات مع اجلهات امل       

  )4( :كما يلي
حمبوسا لسنة  82جامعة التكوين املتواصل، حيث مت توقيع اتفاقية مع هذه اجلامعة لفائدة  -

، ولفائدة 2007حمبوسا لسنة  245، ولفائدة 2006حمبوسا لسنة  126، ولفائدة 2005
 .2008حمبوسا سنة  307

 .2006وزارة التربية الوطنية، حيث مت توقيع اتفاقية يف ديسمرب  -

 .2007الديوان الوطين للتعليم والتكوين عن بعد، حيث مت توقيع اتفاقية يف جويلية  -

 .2001، حيث مت توقيع اتفاقية يف فيفري "اقرأ"اجلمعية اجلزائرية حملو األمية  -

ولقد عرف هذا التفعيل جناحا كبريا من خالل االرتفاع املتزايد لعدد احملبوسني املستفيدين          
عليم، بداية من حمو األمية إىل التعليم اجلامعي، وكذا تزايد نسبة النجاح يف شهاديت التعليم من الت

  .)5( املتوسـط والبكالوريا
                                                             

  .223عمر خوري، املرجع السابق، ص   -)  1(
(2  _ ) Ouardia  Nasroune , Le contrôle de l’exécution des sanctions pénales en droit 

algérien, édition L.G.D.J, Paris, 1991, p159.       
   .224عمر خوري، املرجع السابق، ص   - ) 3(
  .www.mjustice.dz املوقع االلكتروين الرمسي لوزارة العدل اجلزائرية  - ) 4(

(5 ) _   www. mjustice.dz, op.cit. 
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أما يف جمال التكوين املهين، تقوم جلنة تطبيق العقوبات التابعة للمؤسسة العقابية بإعداد          
عا الحتياجات وإمكانيات املؤسسة، وذلك وتنظيم برنامج التكوين املهين املقرر للمحبوسني تب

بالتنسيق مع مصاحل التكوين املهين التابعة لوزارات املعنية، حيث تنشأ ملحقات ملراكز هذه املصاحل 
  .)1( داخل املؤسسات العقابية

وقد يتخذ التكوين املهين طابعا صناعيا أو جتاريا أو فالحيا أو حرفيا، ويطبق إما يف املؤسسة          
لعقابية أو يف مراكز التكوين املهين التابعة للقطاعات األخرى أو ورشات املؤسسة أو الورشات ا

من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني  95حيث تنص املادة . اخلارجية
، أو يف يتم التكوين املهين داخل املؤسسة العقابية، أو يف معامل املؤسسات العقابية:" على ما يلي

ويف هذا اإلطار، فقد أبرمت وزارة العدل،  ".الورشات اخلارجية، أو يف مراكز التكوين املهين
الوطين للتكوين املهين عن  و الديوانمع كل من وزارة التعليم والتكوين املهين  1997اتفاقيتني سنة 

لصناعة التقليدية، بتاريخ كما أبرمت اتفاقية أخرى مع وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة وا.) 2(بعد
22/10/2009.  

  .)3(ويعترب عدد احملبوسني الذين يتابعون تكوينا مهنيا يف تزايد مستمر سنة بعد سنة         
  التهذيب -2

التعليم وحده ال يكفي لتأهيل احملبوسني بل البد أن يقترن بالتهذيب، ويقصد به إزالة القيم          
ويهدف التهذيب إىل . تبايل بالقانون وإحالل أخرى حملها حترص عليهاالجتماعية الفاسدة اليت ال

  يف نفوسهم حتثهم على قناعات تعويد احملكوم عليهم على سلوك اجتماعي مستقيم ينطلق من ترسيخ
  .رضهمت، وختلق لديهم القدرة على مواجهة الصعوبات اليت ميكن أن تعتباعهإ

فالتهذيب الديين يتضمن تعليم احملكوم عليه قواعد دينه، . والتهذيب على نوعني ديين وخلقي         
ه على إقامة حضومببادئ الصدق واحملبة واألمن والسالم، و القهوتذكريه بأصول الدين اليت تربطه خب

أما التهذيب اخللقي فهو عملية غرس القيم . الشعائر الدينية، ويتوىل التهذيب الديين عادة رجال الدين
س احملبوس وتنمية روح التعاون لديه، وتبصريه بدور االستقامة والصدق واألمانة األخالقية يف نف

  )4( .واحملبة يف بناء اتمع

                                                             
(1    _ ) Ouardia  Nasroune , op.cit , p 160 et 161. 

  .51صربينة إدير ، املرجع السابق، ص   - ) 2(
(3    _  ) www.mjustice. dz, op. cit. 

  .455ج، املرجع السابق، ص عبود السرا   -  )4(
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  .)1(1955ولقد تناولت هذه املعاين جمموعة قواعد احلد األدىن ملعاملة السجناء لسنة         
 نفسية احملبوس، القيم ولقد أوىل املشرع اجلزائري أمهية للتهذيب اخللقي كونه يغرس يف        

االجتماعية واخللقية اليت متكنه من العيش يف احترام القانون، حيث يقوم املختصون بعلم النفس 
واملربون واملمرنون بالتعرف على شخصية احملبوسني ومساعدم وإعانتهم على حل مشاكلهم 

  املستوى  ية باملسامهة يف رفع الشخصية واالجتماعية، كما تقوم املصلحة املختصة باملساعدة االجتماع
  .)2(األخالقي ويئة وتيسري إعادة إدماجهم اجتماعيا

أما بالنسبة للتهذيب الديين، فإن للمحبوس احلق يف تلقي زيارة رجل الدين وذلك لتقدمي         
ىل إعادة املواعظ واحملاضرات الدينية،كما أنه ميكن بث الربامج السمعية أو السمعية البصرية اهلادفة إ

  )3(.التربية بعد استشارة جلنة تطبيق العقوبات
ولقد مت إبرام اتفاقية بني وزارة العدل ووزارة الشؤون الدينية واألوقاف بتاريخ         

ويف هذا اإلطار تسهر وزارة العدل على تنظيم التربية الدينية داخل املؤسسات  21/12/1997
ينية اليت توجد املؤسسة العقابية بدائرة اختصاصه مع قاضي العقابية، وذلك بقيام ناظر الشؤون الد

تطبيق العقوبات بإعداد الربنامج الدراسي املستمد أساسا من الربامج املعدة من قبل اللجنة الوزارية 
 املشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية احملبوسني وإعادة إدماجهم االجتماعي، ويتوىل رجال الدين

 حملو األمية لصاحل احملبوسني داخل املؤسسات الكرمي وأحيانا تقدمي دروسمهام حتفيظ القرآن 
   .)4(العقابية

  العمل - 3 

وهو . عليها يف عملية التأهيل لالعمل يف السجون من أهم أساليب املعاملة العقابية اليت يعو         
تلف عما هي عليه يف مرتبط بالعقوبة السالبة للحرية منذ وجودها، وإن كانت أنواعه وأهدافه خت

فقد كان العمل وسيلة تعذيب وإيالم، ولكن املفهوم احلديث للعقوبة أزال هذه . عصرنا احلاضر
 .العمل، وحوله إىل وسيلة لتأهيل احملكوم عليه نالفكرة تدرجييا ع

                                                             
  .، املرجع السابقاملسجوننيمن جمموعة قواعد احلد األدىن ملعاملة  42و 41 القاعدتان  -  )1(
املتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجع  04- 05القانون رقم  ،91، 90، 89، 88: املواد -)2(

       .20ص  السابق،  
، املرجع السابق، قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني املتضمن 04-05، القانون رقم 92و 66ادتان امل -)3(

   .20-17ص    
  .36فيصل بوعقال، املرجع السابق، ص  -)4(
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وهكذا أصبحت من مستلزمات رسالة السجن توفري العمل للمحبوسني داخل السجن أو          
أن يكون اهلدف من ذلك زيادة عنصر اإليالم يف العقوبة فقط، وإمنا توخي اجلوانب  خارجه دون

االضطراب واإلصالحية األخرى أيضا واليت ترمي إىل تأهيلهم وإعدادهم حلياة شريفة ال يشوا العوز 
  .وعدم االستقرار

عليه يف نص  ولقد أخذ املشرع اجلزائري باهلدف احلديث من العمل يف السجون، وأكد         
يف : " من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني وذلك كما يلي 96املادة 

إطار عملية التكوين بغرض تأهيل احملبوس وإعادة إدماجه االجتماعي، يتوىل مدير املؤسسة العقابية، 
محبوس، مع واجب بعد استطالع رأي جلنة تطبيق العقوبات، وإسناد بعض األعمال املفيدة لل

مراعاته يف ذلك احلالة الصحية للمحبوس، واستعداده البدين والنفسي وقواعد حفظ النظام واألمن 
  ".داخل املؤسسة العقابية

ال يعترب العمل :" ، من انه1955وهو ما قرره مؤمتر جنيف ملكافحة اجلرمية املنعقد سنة         
يل املسجون وتدريبه على العمل وتكوين عادات أفضل عقوبة إضافية وإمنا وسيلة للسري قدما بتأه

  .ملعاملة السجناءقواعد احلد األدىن  جمموعة من 71أكدته القاعدة  وهذا ما ،)1("خاصة بالعمل لديه
واجلدير بالذكر أن احملبوس العامل يتمتع جبميع احلقوق اليت يتمتع ا العامل احلر، فيما خيص          

عويض عن حوادث العمل واألمراض املهنية واالستفادة من الضمان االجتماعي، املقابل املايل، الت
  .وحتديد عدد ساعات العمل يوميا وأسبوعيا، وختصيص يوم للراحة األسبوعية

كما تسلم للمحبوس الذي اكتسب كفاءة مهنية من خالل عمله شهادة عمل يوم اإلفراج          
ن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي م 99و 98و 97: وهذا طبقا للمواد. عنه

 واملتعلق بالتعويض على حوادث 1966يونيو  12املؤرخ يف  183 - 66للمحبوسني، واألمر رقم 
 املتعلق حبوادث 1970يونيو  17العمل واألمراض املهنية، والقرار الوزاري املشترك املؤرخ يف 

  .)2(العمل واألمراض املهنية احلاصلة للمعتقلني
قرر أن املشرع اجلزائري تبىن بنسبة كبرية نوبعدما انتهينا من دراسة هذا الفرع، نستطيع أن          
ملعاملة السجناء، كما ميكن أن نستنتج أن سلطات قاضي تطبيق العقوبات قواعد احلد األدىن  جمموعة

دارة العقابية اليت تبقى املسيطر يف إطار جلنة تطبيق العقوبات يف نظام البيئة املغلقة، تشاركه فيها اإل
  .على تنظيم احلياة اليومية للمحبوسني داخل مؤسسة البيئة املغلقة

                                                             
  .609رؤوف عبيد، أصول علمي اإلجرام والعقاب، املرجع السابق، ص    - ) 1(
  .216السابق، ص عمر خوري، املرجع    -)  2(
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  سلطات قاضي تطبيق العقوبات : الفرع الثاين
  خارج نظام البيئة املغلقة               

مثل يف جتنب لقد رأينا أن املشرع اجلزائري أخذ بالنظام التدرجيي يف صورته احلديثة واملت         
االنتقال املفاجئ للمحكوم عليه من الوسط املغلق إىل الوسط احلر، حيث يقوم هذا النظام على أساس 
إمناء روح الثقة والطمأنينة لدى احملكوم عليه، من خالل مروره بعدة مراحل من أجل التأقلم الطبيعي 

  .والسريع مع احلياة احلرة
ة وما يتميز به من مساوئ وعيوب، هو أول هذه املراحل، فقد تبىن وملا كان نظام البيئة املغلق        

، أو ما يطلق عليه )1("خارج البيئة املغلقة"املشرع نظاما مكمال لنظام البيئة املغلقة وأطلق عليه تسمية 
  .)2("النظام املفتوح أو املؤسسات املفتوحة"الفقه تسمية 

لقاضي تطبيق العقوبات يف إطار جلنة تطبيق  ولقد أقر املشرع اجلزائري عدة سلطات         
نظام الورشات اخلارجية، نظام احلرية النصفية، مؤسسات : العقوبات يف ظل هذا النظام الذي يضم

         .البيئة املفتوحة

  نظام الورشات اخلارجية: أوال
ادة تربية لقد أخذ قانون تنظيم السجون بنظام الورشات اخلارجية، واعتربه وسيلة إلع         

  .احملبوسني خارج املؤسسة العقابية
ويقصد به قيام احملبوس احملكوم عليه ائيا بعمل ضمن فرق خارج املؤسسة العقابية، حتت         

مراقبة إدارة السجون حلساب اهليئات واملؤسسات العمومية أو حلساب املؤسسات اخلاصة اليت تساهم 
  .)3(يف إجناز مشاريع ذات منفعة عامة

إن الوضع يف نظام الورشات اخلارجية يتم بناء على مقرر يصدره قاضي تطبيق العقوبات         
  يف هذا النظام إذا توافر فيه أحد  ارة العدل، حيث يتم وضع احملبوسويشعر به املصاحل املختصة بوز

  :)4(الشرطني التاليني

                                                             
املتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجع  04-05القانون رقم  ، الفصل الثاين من الباب الرابع -  )1(

      .وما بعدها 20ص  السابق،  
  .213نبيه صاحل، املرجع السابق، ص  -  )2(
    .20ص  ون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجع السابق،املتضمن قان 04-05القانون رقم  ،100املادة  -  )3(
    .21ص ، املرجع نفسه ،101ملادة ا -  )4(
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  .ا كان حمبوسا مبتدئاثلث العقوبة احملكوم ا عليه إذ أن يكون احملبوس قد قضى -
نصف العقوبة احملكوم ا عليه إذا كان قد سبق احلكم عليه بعقوبة  أن يكون احملبوس قد قضى -

  .سالبة للحرية
كما يراعى يف وضع احملبوس يف نظام الورشات اخلارجية قدراته وشخصيته وسلوكه         

يقدمها حلفظ األمن والنظام خارج  وإمكانيات إصالحه وتأهيله وإعادة تربيته، والضمانات اليت
  .املؤسسة وأثناء العمل

وتتمثل إجراءات الوضع يف هذا النظام يف توجيه طلبات ختصيص اليد العاملة العقابية إىل        
إىل جلنة تطبيق العقوبات إلبداء  هاحييل الذيقاضي تطبيق العقوبات تبعا لنموذج ختصيص اليد العاملة،

بول تعرض على اهليئة الطالبة اتفاقية حتدد فيها الشروط العامة والشروط اخلاصة الرأي، ويف حالة الق
  .)1(ويوقع االتفاقية كل من مدير املؤسسة العقابية وممثل اهليئة الطالبة. الستخدام احملبوسني

  :)2(إن هذا االتفاقية ميكن أن حتتوي على ما يلي       
 .ذية وحراسة احملبوسنيتعيني اجلهة اليت تتكفل مبصاريف نقل وتغ  -1

 .تعيني األطراف الذين أبرموا هذه االتفاقية  -2

 .حتديد عدد احملبوسني املخصصني وأماكن استخدامهم ومدة العمل  -3

ونقلهم  حتديد التزامات اهليئة املستخدمة خاصة فيما يتعلق حبراسة احملبوسني وإيوائهم وإطعامهم -4
 .عمل واألمراض املهنيةوضمان تعويض األضرار النامجة عن حوادث ال

 هذه املكافآت إىل كتابة ضبط  ىحتديد املكافآت اليت متنح للمحبوسني مقابل عملهم وتؤد -5
 .املؤسسة العقابية وخيصص لكل حمبوس املبلغ الذي حيتاج إليه       

 .خضوع أوقات وشروط العمل إىل  القوانني املطبقة يف العمل احلر  -6

دمة بالتعليمات املتعلقة مبراعاة قواعد حفظ النظام الصادرة من جلنة تطبيق التزام اهليئة املستخ -7
 .العقوبات      

بعد إبرام االتفاقية واإلطالع عليها، يغادر احملبوسني املؤسسة العقابية للمدة احملددة يف         
نقلهم إىل االتفاقية، حيث خيضعون إىل حراسة تفرضها اإلدارة العقابية خارج املؤسسة وأثناء 

  .ورشات العمل وأثناء أوقات الراحة

                                                             
     .21ص املتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجع السابق،  04-05القانون رقم  ،103املادة  -  )1(
  .260 -259ملرجع السابق، ص عمر خوري، ا    -  )2(
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قد تنص االتفاقية على تكفل اهليئة املستخدمة حبراسة احملبوسني، حيث يقوم قاضي تطبيق 
العقوبات أو مدير املؤسسة العقابية أو من ميثلهما بتفتيشات متكررة للتحقق من تنفيذ البنود 

  .املنصوص عليها يف االتفاقية
ء مدة االتفاقية أو عند فسخها، يرجع احملبوسون إىل املؤسسة العقابية بأمر من قاضي عند انتها        

، وإذا مل يتمثل احملبوس هلذا األمر ورفض الرجوع يعترب يف حالة فرار وتطبق عليه )1(تطبيق العقوبات
  .)2(من قانون العقوبات 188املادة 

كان خمتلفا على ما  02 -72يف األمر رقم  وجتدر اإلشارة إىل أن نظام الورشات اخلارجية        
ائيا  يف املستفيد أن يكون حمكوما عليه، حيث كان يشترط 04 -05هو عليه يف القانون رقم 

كما أن . شهرا على األقل من هذه العقوبة احملكوم ا عليه 12بعقوبة سالبة للحرية، وأنه قضى 
إىل وزير العدل مباشرة، والذي يؤشر على الطلب طلبات ختصيص اليد العاملة العقابية كانت توجه 

وحييله على قاضي تطبيق األحكام اجلزائية لإلدالء برأيه ويعيد هذا األخري الطلب إىل الوزير مرفوقا 
باالقتراحات، مث يقرر الوزير باملوافقة أو الرفض ويف حالة القبول يتم االتفاق مع اهليئة الطالبة وفق 

دام اليد العاملة العقابية، وكانت االتفاقية توقع من طرف ممثل اهليئة شروط عامة وخاصة الستخ
  .)3(الطالبة والوزير

 -05، جند أن القانون رقم 02 -72باألمر رقم  04 -05ومن خالل مقارنة القانون رقم         
بوس جاء باجلديد فيما خيص شرط مدة العقوبة املقضية، وكذا فرق بني احملبوس املبتدئ واحمل  04
نه عمل على تبسيط أويكون املشرع بذلك قد أخذ مببادئ التفريد التنفيذي للعقوبة، كما . املعتاد

  .اإلجراءات املتخذة بشأن طلبات ختصيص اليد العاملة العقابية من خالل المركزية سلطة اختاذ القرار
رية لقاضي تطبيق وبالرغم من هذه املزايا، مل يعط املشرع يف هذا النظام أي سلطة تقري       

  .العقوبات، ماعدا تلك السلطة املمنوحة له يف إطار جلنة تطبيق العقوبات
فيما خيص " بعد استشارة جلنة تطبيق العقوبات"عبارة  كما نعتقد أن املشرع سها عن ذكر     

، ألنه 04 - 05من القانون رقم  102إصدار مقرر الوضع يف نظام الورشات اخلارجية، يف املادة 
من نفس القانون، فإن جلنة تطبيق العقوبات ختتص بدراسة طلبات  04فقرة  24لرجوع إىل املادة با

  .احملبوسني فيما يتعلق بالوضع يف الورشات اخلارجية
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  نظام احلرية النصفية: ثانيا
لقد طبق املشرع النظام التدرجيي يف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، حيث أخذ بنظام احلرية          

  .النصفية كمرحلة ثالثة بعد البيئة املغلقة والورشات اخلارجية
النهار  خالل ويقصد بنظام احلرية النصفية، وضع احملبوس احملكوم عليه ائيا خارج املؤسسة         

  .)1(منفردا ومن دون حراسة أو رقابة اإلدارة ليعود إليها مساء كل يوم
ية النصفية، لتمكينه من تأدية عمل أو مزاولة دروس يف التعليم ويستفيد احملبوس من نظام احلر         

  .)2(العام أو التقين، أو متابعة دراسات عليا أو تكوين مهين
حيث يتم الوضع يف نظام احلرية النصفية مبوجب مقرر يصدره قاضي تطبيق العقوبات بعد         

ارة العدل بذلك، حيث يوضع يف هذا استشارة جلنة تطبيق العقوبات وإشعار املصاحل املختصة بوز
  : النظام

   .احملكوم عليه املبتدئ الذي بقي على انقضاء عقوبته أربعة وعشرون شهرا -1
احملكوم عليه الذي سبق احلكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، وقضي نصف العقوبة، وبقي على  -2

  .)3(شهراانقضائها مدة ال تزيد عن أربعة وعشرين 
احملبوس املستفيد من نظام احلرية النصفية، يف تعهد مكتوب باحترام الشروط اليت  ويلتزم        

سلوكه خارج املؤسسة وحضوره بوهذه الشروط ميكن أن تتعلق . )4(يتضمنها مقرر االستفادة
    .احلقيقي للعمل ومواظبته واجتهاده واحترام أوقات اخلروج والدخول احملددة

يد من نظام احلرية النصفية حبيازة مبلغ مايل من مكسبه املودع حلسابه ويؤذن للمحبوس املستف        
لدى كتابة ضبط احملاسبة لتغطية مصاريف النقل والتغذية عند االقتضاء حيث جيب عليه تربير 

ضبط احملاسبة  بةاتمصاريفه من املبلغ املايل املأذون له به، وإرجاع ما بقي منه إىل حسابه لدى ك
     .)5(يةباملؤسسة العقاب

يف حالة إخالل احملبوس بالتعهد، أو خرقه ألحد شروط االستفادة يأمر مدير املؤسسة العقابية          
بإرجاع احملبوس، وخيرب قاضي تطبيق العقوبات ليقرر اإلبقاء على االستفادة من نظام احلرية النصفية، 
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وإذا مل ميتثل احملبوس هلذا األمر . )1(تأو وقفها، أو إلغائها، وذلك بعد استشارة جلنة تطبيق العقوبا
  .)2(من قانون العقوبات 188ورفض الرجوع يعترب يف حالة فرار وتطبق عليه املادة 

قد أبقى على نفس مفهوم  04 - 05 رقم ومن هنا ميكننا القول بأن املشرع يف القانون         
قد مكن احملكوم عليهم الذين ال تزيد غري أنه يف هذا األمر،  02 -72رقم  احلرية النصفية يف األمر

املدة الباقية النقضاء عقوبتهم على اثنيت عشر شهرا من االستفادة من هذا النظام، ومل مييز بني احملكوم 
عليهم املبتدئني واحملكوم عليهم الذين سبق احلكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، ويف حالة إخالل 

إىل جلنة الترتيب والتأديب ويرفع األمر عن طريق قاضي تطبيق  الشأن يرجع نفإاحملبوس بالتزاماته، 
   .)3(األحكام اجلزائية إىل وزير العدل الذي يؤيد املقرر أو يبطله

من خالل ما سبق ميكن القول أن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي          
قاضي تطبيق العقوبات بعد أن كانت يف للمحبوسني، قد أعطى سلطة تقرير هذا النظام من عدمه إىل 

من اختصاص وزير العدل، وإن كانت هذه السلطة التقريرية لقاضي تطبيق  02 -72ظل األمر رقم 
  .العقوبات ممنوحة له يف إطار جلنة تطبيق العقوبات

 عند إخالله -بإرجاع احملبوس أمر كما نعتقد أن املشرع مل يوفق عندما أعطى سلطة إصدار         
ر مقرر أصدإىل مدير املؤسسة العقابية، ذلك أن من الطبيعي أن تعطى هذه السلطة إىل من  -بالتزاماته

االستفادة من هذا النظام وهو قاضي تطبيق العقوبات، على غرار ما هو معمول به يف نظام الورشات 
ار طإخ فضلاأل كان منإىل مدير املؤسسة العقابية، فإنه  منحت هذه السلطةما دامت و. اخلارجية

قاضي تطبيق العقوبات مسبقا عن إصدار أمر اإلرجاع، أو عرض األمر على جلنة تطبيق العقوبات 
 .أوال

وجتدر اإلشارة أن الوضع يف الورشات اخلارجية أو احلرية النصفية يف القانون الفرنسي،           
ثناء النطق بالعقوبة بشروط معينة، ميكن أن يتخذه قاضي تطبيق العقوبات، أو يقرره القاضي اجلزائي أ

حيث يقرر أن تنفذ عقوبة احلبس احملكوم ا حتت أحد هذه األنظمة، يف حني يتوىل قاضي تطبيق 
  . )4(العقوبات وضع تدابري تطبيقها والسهر على احترامها
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  مؤسسات البيئة املفتوحة: ثالثا
، وهي على عكس مؤسسات )1(احلديثة تعترب املؤسسات املفتوحة من املؤسسات العقابية         

البيئة املغلقة أماكن عادية يف بنائها وأبواا ونوافذها، أو على شكل معسكرات ختلو من األسوار 
وانع معنوية تقوم على أساس بث روح وقد استبدلت فيها املوانع املادية للهرب مب. ضبان واحلراسوالق

ن وجوده يف املؤسسة العقابية ضروري سؤولية، وإقناعه بأية إحساسه باملالثقة يف احملكوم عليه، وتنم
وتأهيله اجتماعيا وتقام عادة هذه املؤسسات يف الريف ألسباب تربوية، ولتوجيه نزالئها  صالحهإل

إحلاق بعض األعمال الصناعية باملؤسسة، كاألعمال احلرفية، وال مينع بناء  معحنو األعمال الزراعية، 
  .)2(قة صناعية لالستفادة منها يف تشغيل نزالئهااملؤسسة بالقرب من منط

ويرجع أصل انتشار هذا النظام إىل أعقاب احلرب العاملية الثانية، إذ ارتفع عدد نزالء          
  .)3( إليوائهمستطع أبنية السجون استيعابه مما دفع إىل إنشاء معسكرات تالسجون إىل احلد الذي مل 

زائري بنظام البيئة املفتوحة، حيث اعتربه كمرحلة انتقالية للنظام خذ املشرع اجلأولقد           
التدرجيي املطبق يف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، إىل جانب نظام الورشات اخلارجية ونظام احلرية 

ن مؤسسات أحيث جاء يف قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، ب.النصفية
كز ذات طابع فالحي، أو صناعي أو حريف أو خدمايت، أو ذات منفعة اة تتخذ شكل مرالبيئة املفتوح

  .)4( عامة، وتتميز بتشغيل وإيواء احملبوسني بعني املكان
ويتم الوضع يف نظام البيئة املفتوحة مبوجب مقرر يصدره قاضي تطبيق العقوبات، بعد         

 .)5(املختصة بوزارة العدل بذلكاستشارة جلنة تطبيق العقوبات وإشعار املصاحل 

معايري انتقائية يتم على أساسها اختيار احملبوسني احملكوم عليهم  وقد حدد املشرع اجلزائري       
  ): )6ائيا املؤهلني للوضع يف هذا النظام وهي كما يلي

  .أن يكون احملبوس قد قضى ثلث العقوبة احملكوم ا عليه إذا كان حمبوسا مبتدئا-1
عليه بعقوبة  ن يكون احملبوس قد قضى نصف العقوبة احملكوم ا عليه إذا كان قد سبق احلكمأ-2

  .سالبة للحرية
                                                             

  .213، املرجع السابق، ص نبيه صاحل  -  )1(
  .441عبود السراج، املرجع السابق، ص   -  )2(
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 إرجاع احملبوسسخها، يقرر قاضي تطبيق العقوبات عند انتهاء املدة احملددة يف االتفاقية أو ف        

  .)1(املفتوحةسة البيئة إىل مؤسسة البيئة املغلقة بنفس الطريقة اليت مت فيها وضعه يف مؤس 
ويف حالة عدم امتثال احملبوس لقرار الرجوع إىل نظام البيئة املغلقة يعترب يف حالة فرار وتطبق         

  .)2(من قانون العقوبات 188عليه املادة 
على ما  اكان خمتلف 02 -72مؤسسات البيئة املفتوحة يف األمر رقم  نظام وجتدر اإلشارة أن        
ه اآلن، حيث كان ال يشترط شرط مدة العقوبة املقضية يف احملكوم عليه املبتدئ، كما كان هو علي

ع العقوبة احملكوم ا، وكان يوضع يشترط يف احملكوم عليه غري املبتدئ أن يكون قد قضى ثالثة أربا
زائية بعد ر العدل وباقتراح من قاضي تطبيق األحكام، اجل، مبوجب قرار من وزيذا النظامه احملبوس يف

  .)3(أخذ رأي جلنة الترتيب والتأديب
مما سبق نستنج أن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، قد منح 
. سلطة تقرير هذا النظام من عدمه إىل قاضي تطبيق العقوبات بعد أخذ رأي جلنة تطبيق العقوبات

  .ظل قانون تنظيم السجون وإعادة تربية املساجنيبعد أن كانت هذه السلطة ممنوحة لوزير العدل يف 
اليت  04-05القانون رقم من  02فقرة  111ونعتقد أن بعض الغموض يكتنف املادة 

يقرر الرجوع إىل نظام البيئة املغلقة بنفس الطريقة اليت مت ا الوضع يف نظام البيئة :" نهأتنص على 
من طرف قاضي تطبيق العقوبات بالرجوع إىل أي هل املقصود من ذلك إصدار مقرر ". املفتوحة

نظام البيئة املغلقة، بعد استشارة جلنة تطبيق العقوبات وإشعار املصاحل املختصة بوزارة العدل بذلك ؟ 
مل يكتف املشرع بالنص على إصدار أمر من قاضي تطبيق العقوبات بإرجاع احملبوس إىل  ذاوملا

  يه يف نظام الورشات اخلارجية ؟ص علاملؤسسة العقابية، على غرار ما هو منصو
قرر أن قانون تنظيم السجون وإعادة نستطيع أن نيف هذا الفرع،  على ضوء ما متت دراسته        

اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، قد منح سلطات تقريرية لقاضي تطبيق العقوبات يف أنظمة 
حة وهذا بعد استشارة جلنة تطبيق الورشات اخلارجية واحلرية النصفية ومؤسسات البيئة املفتو

العقوبات، كما أن هذا القانون يكون قد عزز من صالحياته يف هذا اال بعد أن كانت هذه 
تكن  مل حيثالصالحيات تعود إىل وزير العدل يف قانون تنظيم السجون وإعادة تربية املساجني، 

  .االقتراح لوزير العدلسلطة  سوىلقاضي تطبيق األحكام اجلزائية يف ظل ذلك القانون 
                                                             

ادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجع السابق، قانون تنظيم السجون وإعاملتضمن  04-05، القانون رقم 02فقرة  111املادة  -  )1(
  .22ص   

  .27، املرجع نفسه، ص 169املادة  -  )2(
  .206املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية املساجني، املرجع السابق، ص  02- 72، األمر رقم 175و 174ن املادتا  -  )3(
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هو  مناإوحد األنظمة السالفة الذكر ليس حقا للمحبوس، أواجلدير بالذكر أن الوضع يف         
كسب منها مىت توافرت شروط معينة فيه، ومىت أمكنه  عبارة فقط عن إمكانية باستطاعته االستفادة

لرغبة يف اإلصالح نظمة، وإبداء اثقة القائمني على التنفيذ واالقتناع عن طواعية للخضوع هلذه األ
  .وإعادة اإلدماج

  تكييف العقوبة :ع الثالثالفر
ويقصد به قيام قاضي تطبيق العقوبات بتعديل ما قضى به احلكم اجلزائي من عقوبة، خالل          

مرحلة تنفيذ العقوبة لضرورات التفريد التنفيذي هلا من أجل إعادة اإلدماج االجتماعي للمحكوم 
  .يه، ملا أظهره هذا األخري من تطور يف السلوك وقابلية لإلصالحعل

وال شك أن تكييف العقوبة ذا املعىن ميس حبجية الشيء املقضي فيه، ولكنه ال يعد  إضعافا          
له بقدر ما يهدف إىل إعطائه أكثر مرونة يف التطبيق وحتقيق الغاية من العقوبة وهي إصالح ارم، 

الشيء املقضي فيه من املبادئ األساسية يف الفقه والقانون وال جيوز املساس به إال يف  فمبدأ حجية
جل إعادة أإطار مبدأ الشرعية الذي يعين هنا أن يتم تنفيذ العقوبة بالطريقة اليت حددها القانون من 

اإلدماج االجتماعي للمحكوم عليه، وعلى هذا األساس ميكن لقاضي تطبيق العقوبات إصدار 
  .)1(مقررات متس باحلكم اجلزائي وما قضى به من عقوبة

ومن أجل حتقيق عملية اإلدماج االجتماعي، اعترف املشرع اجلزائري لقاضي تطبيق العقوبات         
بسلطات يف جمال تكييف العقوبة من خالل قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي 

  .وج والتوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة واإلفراج املشروطللمحبوسني، متمثلة يف منح إجازة اخلر
إال أن تكييف العقوبة يف مرحلة تنفيذها ليس مطلقا، بل ميكن للقاضي اجلزائي الذي أصدر          

ا ناهاحلكم أن حيدد فترة زمنية ال ميكن خالهلا إفادة احملبوس من أحد تدابري تكييف العقوبة اليت ذكر
 مثل الوضع يف الورشات اخلارجية أو البيئية املفتوحة أو احلرية: إعادة التربية سابقا أو احد أنظمة

  .)2(ةالفترة األمني مساالنصفية ويطلق عليها 
وسنتطرق يف نقطة أوىل إىل إجازة اخلروج، ويف نقطة ثانية إىل التوقيف املؤقت لتطبيق          

  .ثالثة إىل اإلفراج املشروط نقطة العقوبة، مث يف
  

                                                             
  .وما بعدها من هذه املذكرة 64راجع الصفحة   -  )1(
  .19ص  ،العقوبات، املرجع السابققانون املتضمن  156-66رقم  املعدل و املتمم لألمر  23- 06، القانون رقم 18املادة   -)2(
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  إجازة اخلروج: أوال
مل يورد املشرع اجلزائري تعريفا إلجازة اخلروج يف قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج          

:" االجتماعي للمحبوسني، لكن بالرجوع إىل مواد هذا القانون، ميكن أن نستشف التعريف التايل
ائيا مبغادرة املؤسسة العقابية  إجازة اخلروج عبارة عن إجراء يسمح مبوجبه للمحبوس احملكوم عليه

  ".دون حراسة ملدة أقصاها عشرة أيام، كمكافأة على حسن سريته وسلوكه
جيوز لقاضي تطبيق العقوبات : " نهأمن القانون السالف الذكر على  129وقد نصت املادة          

كوم عليه بعقوبة سالبة بعد أخد رأي جلنة تطبيق العقوبات مكافأة احملبوس حسن السرية والسلوك احمل
للحرية تساوي ثالث سنوات أو تقل عنها، مبنحه إجازة خروج من دون حراسة ملدة أقصاها عشرة 

ميكن أن يتضمن مقرر منح إجازة اخلروج شروطا خاصة، حتدد مبوجب قرار من وزير العدل، . أيام
  ".حافظ األختام

فرها يف احملبوس حىت يتسىن له االستفادة من مما سبق، ميكن استنتاج الشروط اليت جيب توا         
  :هذا التدبري، وميكن تلخيصها فيما يلي

 .أن يكون احملبوس حمكوما عليه ائيا -1 

 .أن يكون احملبوس حمكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية ملدة تساوي ثالث سنوات أو تقل عنها -2 

سد بتقرير حيرره مدير املؤسسة العقابية أن يكون احملبوس حسن السرية والسلوك وهو أمر يتج -3 
 .أو مدير االحتباس 

نه ميكن إعفاء احملبوس من بعض أو من كل الشروط الواجب توافرها أوجتدر اإلشارة إىل          
 نهألالستفادة من إجازة اخلروج، إذا بلغ السلطات املختصة عن حادث خطري قبل وقوعه من ش

   عن ريه، أو بصفة عامة، يكشف بأو يقدم معلومات للتعرف على مد املساس بأمن املؤسسة العقابية،
  .)1(همفجمرمني وإيقا

أعاله، جند أن مقرر منح اإلجازة ميكن  129نه وبالرجوع إىل الفقرة الثانية من املادة أكما          
 ذلكلكن املادة مل حتدد كيفية حدوث . أن يتضمن شروطا خاصة حتدد مبوجب قرار من وزير العدل

فهل يضع الوزير شروطا ضمن قائمة منوذجية خيتار منها قاضي تطبيق العقوبات ما يناسب كل حالة 
  ؟)2(أم يعرض مقرر اإلجازة على الوزير الذي ترجع له صالحية وضع الشروط 

                                                             
، ادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجع السابققانون تنظيم السجون وإعاملتضمن  04-05، القانون رقم  159و 135املادتان  -  )1(

  .26 -24ص   
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من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني،  161وأجازت املادة          
أن يعرض على جلنة تكييف العقوبات مقرر قاضي تطبيق العقوبات إذا وصل إىل علمه لوزير العدل 

ويف حالة  ،يوما 30 يف أجل أقصاه ثر سلبا على األمن والنظام العام،أن هذا املقرر من شأنه أن يؤ
إلغاء مقرر منح اإلجازة من طرف جلنة تكييف العقوبات فإن احملبوس يعود إىل املؤسسة العقابية 

  .اء باقي العقوبةلقض
  :ويكتنف هذه املادة عدة نقاط غموض تتمثل يف         

إجازة اخلروج للنائب العام، على غرار ما فعل  حملاذا مل يضع املشرع إمكانية الطعن يف مقرر من-1
 وط لتفادي إلغائه ذه الكيفية ؟بشأن التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة واإلفراج املشر

نه أن يؤثر سلبا على األمن والنظام أكيف يصل إىل علم الوزير أن املقرر من ش مل توضح املادة-2
العام، مما يعين أن الطريقة الوحيدة هي التقارير احملررة من النائب العام أو مدير املؤسسة العقابية وال 

 .ميكن تصور ذلك من قاضي تطبيق العقوبات يف إطار مراجعة مقرره

رجاع احملبوس إىل املؤسسة العقابية إذا ألغي مقرر منح اإلجازة، وإن مل توضح املادة كيفية إ-3
احملدد لتشكيلة جلنة تكييف العقوبات  181 -05من املرسوم التنفيذي رقم  13كانت املادة 

 ".يسهر قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ مقررات اللجنة: "نهأتنص على . وتنظيمها وسريها

يستفيد من إجازة اخلروج، ومل يرجع بعد انتهاء املدة احملددة له يف حالة  ويعترب احملبوس الذي        
  .)1(منه 188هروب ويتعرض إىل العقوبات املنصوص عليها يف قانون العقوبات طبقا للمادة 

من األمر  118، تقابلها املادة 04 - 05من القانون رقم  129وجتدر اإلشارة إىل أن املادة         
ميكن لقاضي تطبيق األحكام اجلزائية بعد استشارة جلنة :" نهأيت كانت تنص على وال 02 -72رقم 

الترتيب وحفظ النظام التابعة للمؤسسة، أن يقترح على وزير العدل منح عطلة املكافأة للمحكوم 
  .الذين أحسنوا عملهم واستقامت سريم معليه

  ". يت ال ميكن أن تتجاوز مخسة عشر يوماحتدد هذه العطلة يف املقرر الذي منحت مبوجبه وال        
وما يالحظ من مقارنة نصي املادتني أن مقرر اإلجازة أصبح لقاضي تطبيق العقوبات بعد أن         

وهذا يؤكد اجتاه املشرع الرامي إىل . كان لوزير العدل بناء على اقتراح قاضي تطبيق األحكام اجلزائية
 15االعتبار هلذا القاضي، كما أنه مت تقليص مدة اإلجازة من  كزية سلطة اختاذ القرار وإعادةالمر

باإلضافة أن إجازة اخلروج يف ظل القانون القدمي كانت متنح جلميع املساجني لكن . أيام 10يوما إىل 
كما ميكن أن . يف ظل القانون اجلديد فهناك شرط مدة العقوبة احملكوم ا وليس مدة العقوبة الباقية

                                                             
  .27اج االجتماعي للمحبوسني، املرجع السابق، ص ادة اإلدمقانون تنظيم السجون وإعاملتضمن  04-05القانون رقم  ،169املادة   -)1(
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شرع اجلزائري مل يوضح يف النصني إذا كانت مدة اإلجازة ختصم من مدة العقوبة نستنتج أن امل
احملكوم ا وإن كان الرأي األقرب هو أا ختصم طاملا تعلق األمر مبكافأة، كما مل يوضح فيما إذا 

  .كان باإلمكان أن يستفيد منها احملبوس من هذه اإلجازة مرة واحدة أم عدة مرات
كون املشرع قد أعطى سلطة منح إجازة اخلروج أو رفض طلب منح هذه اإلجازة وذا ي         

 ةجوازيإىل قاضي تطبيق العقوبات بعد أخذ رأي جلنة تطبيق العقوبات، وذا تكون إجازة اخلروج 
خيضع حتديد مدة هذه اإلجازة إىل السلطة التقديرية هلذا القاضي حسب  و. حقا للمحبوس توليس

  .مدى حسن سريته وسلوكه على أن ال تتجاوز مدة عشرة أيام يف مجيع احلاالتحالة كل حمبوس و
 ،املكافأة بشكل كبري يف تأهيل وإصالح احملبوس داخل املؤسسة العقابيةتساهم  قد ومن هنا         

  :ويف هذا يقول األستاذ حممود جنيب حسين
التطلع إىل مستوى أفضل للحياة، إن املكافآت تستغل الطموح واألمل يف احلصول على املزايا و" 

فهي تعترب وسيلة هامة للمحافظة على النظام يف املؤسسة العقابية، كما أا وسيلة تشجيع على 
السلوك القومي، أي أا وسيلة لدفع احملكوم عليه إىل االستفادة يف  أوسع نطاق من نظم التهذيب 

ا يف ذاا نظاما ذيبيا، ويتضح بذلك أن دور والتأهيل يف املؤسسة العقابية، ومن مث ميكن اعتباره
  .)1("املكافآت أكثر أمهية من دور اجلزاءات التأديبية

أما يف التشريع الفرنسي فإن سلطة منح إجازة اخلروج تعود إىل قاضي تطبيق العقوبات          
رة يف املادتني وكذلك سلطة إلغائها وجيوز أن يتضمن مقررا ملنح احد الشروط أو الواجبات املذكو

كما مل حيدد املشرع الفرنسي مدة . من قانون العقوبات الفرنسي 45 -132و 44 - 132
اإلجازة،وإمنا ربط منحها بالتحضري إلعادة اإلدماج املهين أو االجتماعي للمحبوس أو احملافظة على 

  .)2( الروابط األسرية أو للسماح له بقضاء واجب حيتم عليه احلضور

  يف املؤقت لتطبيق العقوبةالتوق: ثانيا
يعد التوقيف املؤقت لتطبيق أحد األنظمة والتدابري املستحدثة يف التشريع اجلزائري مبقتضى          

املتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، إذ ال  04 -05القانون رقم 
  .02 -72يوجد ما يقابله يف األمر رقم 

                                                             
  .وما بعدها 343حممود جنيب حسين، دروس يف علم اإلجرام وعلم العقاب، املرجع السابق، ص   -)1(
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رغم من هذه احلداثة، فإن املشرع مل يورد تعريفا له، لكن بالرجوع إىل مواد القانون رقم وبال         
التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة عبارة عن تدبري يقتصر على :" ، ميكن تبين التعريف التايل04 -05

عن احملبوس  جمرد التعليق املؤقت لتطبيق العقوبة لفترة ال تتجاوز ثالثة أشهر، يتم مبوجبه رفع القيد
  ".خالل هذه الفترة وذلك ألسباب إنسانية واجتماعية على سبيل احلصر

  :)1(ولالستفادة من هذا التدبري، وضع املشرع شروطا معينة البد من توافرها وهي        
 .أن يكون احملبوس حمكوما عليه ائيا-1

ها، ويستوي يف ذلك إن كان أن يكون باقي العقوبة احملكوم ا يقل عن سنة واحدة أو يساوي -2
 .احملبوس مبتدئا أو سبق احلكم عليه بعقوبة سالبة للحرية

واملتمثلة  04 -05من القانون رقم  130البد من توفر أحد األسباب املنصوص عليها يف املادة  -3
 :يـف

 .إذا تويف أحد أفراد عائلة احملبوس   - أ

 .ت احملبوس بأنه املتكفل الوحيد بالعائلةحد أفراد عائلة احملبوس مبرض خطري، وأثبأإذا أصيب    - ب

 .التحضري للمشاركة يف امتحان   - ج

بقائه يف احلبس إحلاق الضرر باألوالد القصر، أو  ان زوجه حمبوسا أيضا وكان من شأنإذا ك  - د
 .بأفراد العائلة اآلخرين املرضى منهم أو العجزة

  .إذا كان احملبوس خاضعا لعالج طيب خاص  - هـ
نه ميكن إعفاء احملبوس من بعض أو من كل الشروط الواجب توافرها أإلشارة وجتدر ا         

 تني لالستفادة من هذا النظام إذا قدم للسلطات بيانات أو معلومات حسب ما هو حمدد يف املاد
  .04 - 05من القانون رقم  159و  135

. قاضي تطبيق العقوبات، إذا توافرت مجلة الشروط واألسباب السالفة الذكر، جيوز لعليهو         
بعد أخذ رأي جلنة تطبيق العقوبات، إصدار مقرر مسبب بتوقيف تطبيق العقوبة ملدة ال تتجاوز ثالثة 

  .أشهر
ولكن قبل إصدار هذا املقرر هناك إجراءات جيب إتباعها لالستفادة من هذا التدبري وتتمثل          
  )2(:فيما يلي

                                                             
  .24ادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجع السابق، ص قانون تنظيم السجون وإعاملتضمن  04-05القانون رقم  ،130املادة   -  )1(
اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجع السابق، ادة قانون تنظيم السجون وإعاملتضمن  04-05القانون رقم  ،133و  132املادتان   - )2(

  .24ص      
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حد أفراد عائلته طلب التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة أوين أو أن يقدم احملبوس أو ممثله القان -1
 .السالبة للحرية إىل قاضي تطبيق العقوبات

أيام من تاريخ إخطاره به، وهنا  10بت يف الطلب خالل على قاضي تطبيق العقوبات أن ي -2
القاضي يف  نالحظ أن املشرع مل يوضح األثر املترتب يف حالة انقضاء أجل العشرة أيام ومل يفصل

 .الطلب

مبقرر التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة أو  النيابة العامة واحملبوس خيطر قاضي تطبيق العقوبات -3
وهنا كذلك مل يبني املشرع األثر املترتب . الرفض يف أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ البث يف الطلب
 .ليغبعد انقضاء هذه املدة ومل يقم قاضي تطبيق العقوبات بالتب

ميكن للمحبوس والنائب العام الطعن يف مقرر التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة أو الرفض أمام جلنة  -4
 .تكييف العقوبات، خالل مثانية أيام من تاريخ تبليغ املقرر، وهلذا الطعن أثر موقف

  الطلبرفض أشهر ابتداء من تاريخ  3ال جيوز للمحبوس تقدمي طلب جديد إال بعد مضي -5
 .)1( ألولا

إذا وصل إىل عمله بأن لوزير العدل،  04 -05رقم من القانون   161وقد أجازت املادة          
مقرر التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة يؤثر سلبا على األمن والنظام العام، أن يعرض األمر على جلنة 

لى احملبوس الرجوع إىل يوما، وإذا مت إلغاء هذا املقرر فإن ع 30تكييف العقوبة يف أجل أقصاه 
  .املؤسسة العقابية

وإذا مل يرجع احملبوس سواء بعد إلغاء مقرر االستفادة أو بعد انتهاء مدة التوقيف املؤقت          
  .)2(العقوبات يعترب يف حالة هروب وتطبق عليه اجلزاءات املنصوص عليها يف قانونيق العقوبة، فلتطب

ى مقرر التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة، رفع القيد عن احملبوس خالل ومن اآلثار املترتبة عل         
كما أن . ا خالل هذه املدةسفترة التوقيف، أي أنه يرفع احلضر على حريته وال يكون مراقبا وال حمرو

  .)3( فترة التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة ال ختصم من مدة العقوبة الباقية
أن تدبري التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة ليس حقا مكتسبا  من خالل ما سبق نستشف         

للمحبوس يلزم قاضي تطبيق العقوبات، بل أن السلطة التقديرية ترجع هلذا األخري يف تقدير ما إذا 
وجاء ا املشرع مراعاة لبعض . كان احملبوس تتوفر فيه هذه الشروط املنصوص عليها يف القانون

                                                             
  .14، ص ، املرجع السابقنة تطبيق العقوبات وكيفيات سريهااحملدد لتشكيله جل 180 -05املرسوم التنفيذي رقم ، 09املادة   -  )1(
  .27ماعي للمحبوسني، املرجع السابق، ص ادة اإلدماج االجتقانون تنظيم السجون وإعاملتضمن  04-05القانون رقم  ،169املادة  -  )2(
  .24، ص نفسهاملرجع  ، 04-05القانون رقم  ،131املادة  -  )3(
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على احملبوس أثناء تواجده باملؤسسة العقابية تستوجب عليه أن يكون الظروف اخلاصة اليت تطرأ 
فاها املشرع على قانون تنظيم السجون ضوهنا نرى الطبيعة اإلنسانية اليت أ. خارجها ملواجهتها

  .وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني
طبيق العقوبة طاملا أن فون عن طلب التوقيف املؤقت لتزورغم هذه املزية فإن احملبوسني يع         

فترة هذا التوقيف ال حتسب ضمن مدة احلبس اليت قضوها فعال، ويفضلون طلب االستفادة من إجازة 
  .)1( اخلروج أو طلب االستفادة من اإلفراج املشروط إذا ما توافرت شروطهما

  اإلفراج املشروط: ثالثا
السلب الكامل للحرية  تدرجيي يليخرية يف نظام يعترب نظام اإلفراج املشروط مبثابة املرحلة األ         

ويسبق التمتع باحلرية الكاملة، حىت يتعود احملكوم عليه على احلياة االجتماعية فيسهل اندماجه يف 
  .اتمع بعد ذلك

يسبق كل إفراج ائي إفراج مشروط حىت ميكن  بوجوب أنفالسياسة العقابية احلديثة تسلم          
  .احلياة سويا يفماج احملكوم عليه من جديد يف جمتمعه وأنه صار يسلك طريقا التأكد من اند

ن عشر يف اإلمرباطورية واإلفراج املشروط مؤسسة قدمية ظهرت يف أواخر القرن الثام         
  .)2(التشريعات على اختالف مذاهبها العقائدية وأنظمتها السياسية جلمث انتشرت لتشمل  النمساوية
لقد أخذ املشرع اجلزائري ذا النظام واعتربه مرحلة أخرية يف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية و         

، امللغى، وكذا القانون رقم 02 -72قبل اإلفراج النهائي عن احملبوسني، وذلك من خالل األمر رقم 
  .املتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني 04 -05

ها هذا النظام، اعترف املشرع اجلزائري بسلطات لقاضي تطبيق ونظرا لألمهية اليت يكتسي         
        .العقوبة وجلنة تطبيق العقوبات ووزير العدل يف تقرير هذا النظام

  تعريفه -1
 اإلفراج 04- 05رقم  و القانون 02-72مل يعرف املشرع اجلزائري من خالل األمر رقم 

  :إىل الفقه ميكن أن نورد التعاريف التاليةاملشروط لكن بالرجوع 

                                                             
  :ما يلي من أنظمة إعادة اإلدماج املستفيدين احملبوسني بلغ عدد 2008إىل غاية سنة  2005ابتداء من سنة   -  ) 1(

  . مستفيد 9177: اإلفراج املشروط   مستفيد واحد، : بيق العقوبةالتوقيف املؤقت لتط   مستفيد، 10964: إجازة اخلروج        
,op.cit.                                                                                                      www.mjustice.dz 
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هو إطالق سراح احملكوم عليه قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطالقا مقيدا بشروط تتمثل يف  "  -أ
 .)1("التزامات تفرض عليه  وتقيد حريته، وتتمثل كذلك يف تعليق احلرية على الوفاء ذه االلتزامات

ة عقوبته إذا توافرت شروط معينة ويكون هذا اإلفراج سراح املسجون قبل انتهاء مدإطالق " - ب
فإذا حتقق هذا  معلقا على شرط يتمثل يف إخالل احملكوم عليه بالتزامات معينة يفرضها عليه القانون

 .)2("اإلفراجالشرط كان ذلك قرينة على عدم جدارة  احملكوم عليه ذا 

، على  عقوبته مدة احملكوم عليه قبل انقضاء أسلوب يف املعاملة العقابية، يطلق مبوجبه سراح"  -ج
 . )3("العقابية املؤسسة إعادته إىل خالله اعلى إ لتزامات يترتبال خيضع خالل املدة املتبقية منها  أن

تعليق تنفيذ اجلزاء اجلنائي أو إطالق سراح احملكوم عليه، قبل انقضاء كل مدة عقوبة احملكوم " -د
يفرض عليه من  اإلفراج، ومن مث التزام احملكوم عليه باحترام ما عليه، مىت حتققت بعض شروط

  .)4("خالل املدة املتبقية من ذلك اجلزاء إجراءات
سراح احملبوس ا أمجعت على أن اإلفراج املشروط هو إطالق التعاريف أ واملالحظ على هذه       

 .الل املدة املتبقية من تلك العقوبةقبل انقضاء عقوبته مقابل احترامه لاللتزامات اليت تفرض عليه خ

 طبيعته القانونية -2
اإلفراج املشروط حقا مكتسبا   04 -05مل يعترب املشرع اجلزائري من خالل القانون رقم         

اعتربه مكافأة هلذا احملبوس على حسن سريته وسلوكه مىت توافرت فيه شروط معينة  مناإوللمحبوس 
ربه مرحلة من مراحل النظام التدرجيي يف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ، كما اعت)5(حددها القانون

حيثأجاز إمكانية أن خيضع املفرج عنه لعدد من االلتزامات اخلاصة للتأكد من مدى 
،باإلضافة إىل ذلك اعترب اإلفراج املشروط نظاما من أنظمة إعادة التربية واإلدماج )6(إصالحه

  .)7(االجتماعي
  
  

                                                             
  .352روس يف علم اإلجرام وعلم العقاب، املرجع السابق، ص حممود جنيب حسين، د   -  )1(
  .421فوزية عبد الستار، املرجع السابق، ص   -)  2(
  .493عبود السراج، املرجع السابق، ص   -  )3(
  .339، ص 2000علي عبد القادر القهوجي، علم اإلجرام وعلم العقاب، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت،   -  )4(
  .24ادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجع السابق، ص قانون تنظيم السجون وإعاملتضمن  04-05، القانون رقم 134املادة   -  )5(
  .25ادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجع السابق، ص قانون تنظيم السجون وإعاملتضمن  04-05، القانون رقم 145املادة   -  )6(
  .27املرجع نفسه، ص ، 169املادة   -  )7(
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  شروطـه -3
من هذا القانون وما  134والسيما املادة  04 - 05من خالل استقراء نصوص القانون رقم          

 .يليها، نستخلص مجلة من الشروط املوضوعية والشكلية الستفادة احملبوس من نظام اإلفراج املشروط

  الشروط املوضوعية -أ  
  .أن يكون احملبوس حمكوما عليه ائيا - 1.أ
بوس حسن السرية والسلوك مع إظهاره لضمانات جدية الستقامته ويرى البعض أن يكون احمل  - 2.أ

هو وأن هذا الشرط األخري حيمل يف طياته معيارين، املعيار األول واملتمثل يف حسن السرية والسلوك 
معيار ذايت خيشى من سوء استعماله، أما املعيار الثاين واملتمثل يف إظهار ضمانات جدية لالستقامة، 

معيار فضفاض يصعب التأكد منه، وهلذه االعتبارات مل تأخذ بعض التشريعات كالتشريع هو 
  .)1(اإليطايل واألملاين والبلجيكي ذا الشرط

من حسن السرية والسلوك ومدى توفر معطيات  أكدنه ميكن التأيف حني يرى البعض اآلخر     
العقابية عن وضعيته وسريته وسلوكه  جدية الستقامته من خالل التقرير الذي يعده مدير املؤسسة

وأعماله املنجزة، ومن خالل الشهادات احملصل عليها خالل مدة حبسه، كما أا تثبت مبوجب 
  .)2( التقرير الذي يعده األخصائي يف علم النفس وتقرير املساعدة االجتماعية

عقابية يف استخدامه، فال وحنن من جانبنا نرى أن هذا الشرط قد يؤدي إىل تعسف اإلدارة ال        
استفادته من الوضع يف نظام الورشات وشك أن الشهادات واألعمال املنجزة من طرف احملبوس 

يدع للشك عن قابلية  ال اخلارجية أو نظام احلرية النصفية أو مؤسسات البيئية املفتوحة قد تكشف مبا
هل ميكن اعتبار احملبوس الذي يقدم  إال أننا نتساءل. احملبوس ورغبته يف اإلصالح وإعادة اإلدماج

  عن الطعام سيء السرية والسلوك ؟ شكوى أو تظلم أو يضرب
وعلى خالف ذلك جند أن املشرع  الفرنسي قد جعل من اإلفراج املشروط وسيلة إلعادة          

حيث أنه بإمكان كل حمبوس أظهر . اإلدماج االجتماعي للمحبوس، والوقاية من تكرار اجلرمية
هودات جدية إلعادة التأهيل االجتماعي أن يستفيد من اإلفراج املشروط، السيما إذا كان لديه ما جم

لتلقي العلم أو تكوين مهين، أو لالستمرار يف تربص أو عمل  ماإوإما ملمارسة نشاط مهين  ،يربر ذلك

                                                             
  .356أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص  -  )1(
  .21حلسن سعدي، املرجع السابق، ص   -  )2(
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لضرورة خضوعه لعالج  مؤقت يف انتظار إدماجه اجتماعيا، وإما ملسامهته الفعالة يف احلياة العائلية أو
  . )1(بذل جمهود بغرض تعويض ضحاياهلطيب أو 

أن يكون احملبوس حمكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية أيا كانت مدا مبا يف ذلك السجن املؤبد،  - 3.أ
نه ال يطبق على تدابري األمن حىت أهذا النظام ال يطبق على احملكوم عليهم باإلعدام، كما فومن هنا 

 .سالبة للحرية كوضع القصر يف مراكز إعادة التربية أو املدمنني يف املؤسسات العالجيةولو كانت 

وختتلف هذه الفترة باختالف . أن يكون احملبوس قضى فترة اختبار من مدة العقوبة احملكوم ا - 4.أ
ملادة السوابق القضائية للمحبوس وطبيعة العقوبة احملكوم ا عليه وهذا على النحو الذي حددته ا

  )2( :كما يلي 04 -05من القانون رقم  134
إذا كان احملبوس مبتدئا، فإن القانون يشترط أن يكون قد قضى يف احلبس نصف العقوبة احملكوم ا * 

  .وهي متثل فترة االختبار. أيا كانت مدا، أو طبيعة اجلرمية املدان ا
ر بثلثي العقوبة احملكوم ا عليه على أن ال تقل إذا كان احملبوس معتاد اإلجرام، حددت فترة االختبا* 

عن سنة واحدة، ومن هنا فإن احملبوس املعتاد احملكوم عليه بعقوبة تقل عن سنة واحدة ال ميكنه 
  .شرط فترة االختبار فاالستفادة من اإلفراج املشروط لتخل

يف السجن  ىكون قد قضإذا كان احملبوس حمكوما عليه بالسجن املؤبد، فإن القانون يشترط أن ي* 
  .مدة مخسة عشر سنة على األقل

اإلشارة إىل أن مدة احلبس اليت تؤخذ بعني االعتبار حلساب املدة اليت أمضاها احملبوس  رجتد و         
عدة واستثناء هلذه القا. يف احلبس هي مدة احلبس اليت قضاها فعال وليس العقوبة احملكوم ا قضاء

رية على أن املدة اليت مت خفضها من العقوبة مبوجب عفو رئاسي را األخيف فق 134نصت املادة 
تعد كأا مدة حبس قضاها احملبوس فعال، وتدخل ضمن حساب فترة االختبار، وذلك فيما عدا 
حالة احملبوس احملكوم عليه بعقوبة السجن املؤبد، ومن هنا، فإن العفو الرئاسي، بالنسبة للمحبوس 

وبة السجن املؤبد، ال يترتب عليه إال إعفاء احملكوم عليه من العقوبة املخفضة دون أن احملكوم عليه بعق
  )3(تعد تلك العقوبة املخفضة كأا مدة حبس قضاها احملبوس فعال

، كان هو اآلخر عبارة عن 02 -72رقم  األمروجتدر اإلشارة أن نظام اإلفراج يف ظل         
والسلوك مع تقدمي ضمانات إصالح حقيقية، وكانت مدة مكافأة متنح للمحبوس حسن السرية 

                                                             
  .277انون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي، املرجع السابق، ص ق، 729املادة    -  )1(
           ، 2006غال التربوية، يوان الوطين لألش، الد59نشرة القضاة، العدد ج املشروط يف ظل القانون اجلديد،جبارة عمر، اإلفرا - )2(

  .76 -75ص      
  .356أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص   - ) 3(
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االختبار بالنسبة للمحبوس املبتدئ نصف العقوبة احملكوم ا على أال تقل عن ثالثة أشهر، أما بالنسبة 
للمحبوس معتاد اإلجرام فكانت ثلثي العقوبة احملكوم ا على أال تقل عن ستة أشهر، أما بالنسبة 

  .)1( السجن املؤبد فكانت تقدر خبمسة عشرة سنةللمحبوس احملكوم عليه ب
  االستثناءات الواردة على الشروط املوضوعية

أورد القانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني استثنائيني لالستفادة          
  )2( :ومها 134من اإلفراج املشروط دون مراعاة الشروط املوضوعية اليت جاءت ا املادة 

  135االستثناء الوارد يف املادة 
نه أويتعلق األمر باحملبوس الذي يبلغ السلطات املختصة عن حادث خطري قبل وقوعه من ش        

أو بصفة عامة يكشف عن  هريباملساس بأمن املؤسسة العقابية أو يقدم معلومات للتعرف على مد
على التشجيع على اإلبالغ الكتشاف التمرد  وجاء هذا االستثناء حماولة من املشرع. جمرمني وإيقافهم

وأعمال العنف اليت قد تقع داخل املؤسسات العقابية والقضاء عليها حمافظة على أمن وسالمة 
املؤسسات العقابية واحملبوسني بداخلها، خاصة بعد األحداث اليت شهدا بعض املؤسسات العقابية، 

من  142للمادة  ،وهذا طبقا من اإلفراج املشروط ادةمقرر االستف وزير العدل ويف هذه احلالة يصدر
            .04-05رقم  القانون

  148االستثناء الوارد يف املادة 
ويتعلق األمر باحملبوس املصاب مبرض خطري أو إعاقة دائمة تتناىف مع بقائه يف احلبس، ومن          

واإلعفاء ألسباب . ية البدنية والنفسيةر سلبا وبصفة مستمرة ومتزايدة على حالته الصحثشأا أن تؤ
وزير العدل بعد أن يشكل قاضي تطبيق العقوبات ملف إىل صحية يؤول اختصاص الفصل فيه 

من طبيب املؤسسة العقابية وتقرير خربة طبية  مفصال ااإلفراج املشروط والذي جيب أن يتضمن تقرير
كما أن املفرج عنه لسبب صحي . ذا الغرضهل سخرواأو عقلية يعده ثالثة أطباء أخصائيني يف املرض 

 ،04- 05رقم انون من الق 145التدابري املنصوص عليها يف املادة  ميكن أن خيضع لنفس الشروط و
  .مع حالته الصحية ما مل تتناف

                                                             
  .207املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية املساجني، املرجع السابق، ص  02-72األمر رقم  ،179املادة   -  )1(
قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي املتضمن  04-05نون رقم ، القا150، 149، 148، 142، 135: املواد  - )2(

   .26 -25-24 ، املرجع السابق، صللمحبوسني     
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ويف مجيع احلاالت، تبقى االستفادة من اإلفراج املشروط مرهونة بشرط تسديد احملبوس  - 5.أ
بالغ الغرامات احملكوم ا عليه وكذا التعويضات املدنية، ما مل يثبت تنازل املصاريف القضائية وم
 .)1( الطرف املدين له عنها

  الشروط الشكلية -ب
 وقد .تتمثل الشروط الشكلية يف اإلجراءات اليت جيب إتباعها لالستفادة من اإلفراج املشروط         

ممثله   أو  شخصيا احملبوس  من  بطلب يكون املشروط أن اإلفراج 04-05رقم قانون ال حأوض
  .)2(العقوبات أو مدير املؤسسة العقابيةقاضي تطبيق من  اقتراح  شكل يف  يكون   وقد  القانوين،
يله على جلنة تطبيق العقوبات للبت فيه حيث يقدم الطلب إىل قاضي تطبيق العقوبات الذي حي        

  الطلب  إىل وزير العدل يف احلاالت يقدم و ، )3(شهرا 24إذا كان باقي العقوبة يساوي أو يقل عن 
  . )4(األخرى
ويتضمن ملف اإلفراج املشروط وجوبا تقريرا مسببا ملدير املؤسسة العقابية أو مدير مركز           

إعادة تربية وإدماج األحداث إذا كان احملبوس حدثا، حول سرية وسلوك احملبوس واملعطيات اجلدية 
 .)5(امتهلضمان استق

  اجلهة املختصة مبنح اإلفراج املشروط -4
  :لقد وزع املشرع االختصاص مبنح اإلفراج املشروط على جهتني         

 24قاضي تطبيق العقوبات وجلنة تطبيق العقوبات إذا كان باقي العقوبة يساوي أو يقل عن  -
 .شهرا

 .وزير العدل، يف احلاالت األخرى -

         مبنح اإلفراج املشروط وباتختصاص قاضي تطبيق العقا -أ
مل حيدد املشرع بدقة ووضوح اجلهة  املختصة أصال مبنح اإلفراج املشروط إذا كان باقي العقوبة  

شهرا، فجاءت أحكام القانون مترددة بعضها يفيد بأن جلنة تطبيق العقوبات  24يساوي أو يقل عن 
تطبيق العقوبات هو املختص  ولقد حاولت هي صاحبة االختصاص والبعض اآلخر يفيد بأن قاضي 

                                                             
   .24للمحبوسني، املرجع السابق، ص  املتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي 04-05، القانون رقم 136املادة   -  )1(
  .25ص ، ع نفسهاملرج ،137املادة   -  )2(
  .27، املرجع نفسه، ص  169املادة   -  )3(
  .26-25، املرجع نفسه، ص  148و 142املادتان   -  )4(
  .تعلق بكيفية البت يف ملفات اإلفراج املشروط، املرجع السابقامل املنشور  -  )5(
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املتعلق  05/06/2005وزارة العدل جتاوز هذا التناقض من خالل املنشور الوزاري املؤرخ يف 
الذي وزع االختصاص بني جلنة تطبيق العقوبات وقاضي  )1(يف ملفات اإلفراج املشروط تبكيفية الب

  :تطبيق العقوبات على النحو اآليت
 .ا يتضمن املوافقة على منح اإلفراج املشروطتصدر اللجنة مقرر -

 .االستفادة من اإلفراج املشروط ويصدر قاضي تطبيق العقوبات، بناء على هذا املقرر، مقرر -

 أن، نالحظ أا تنص على 04 -05من القانون رقم  141حيث بالرجوع إىل املادة 
من املرسوم التنفيذي   رقم  12ادة الطعن يتم يف املقرر الذي يصدره قاضي تطبيق العقوبات، وأما امل

املتضمن حتديد تشكيلة جلنة تطبيق العقوبات  وكيفيات سريها، نالحظ أا تنص على  180 -05
  .أن الطعن يتم يف املقرر الذي تصدره جلنة تطبيق العقوبات

 - وحنن من جانبنا نتساءل ما اجلدوى من إصدار مقررين ، طاملا أن قاضي تطبيق العقوبات 
  ؟ال يصدر مقرره إال بعد أخذ رأي اللجنة والذي يعترب رأيها ملزما له -و رئيس هذه اللجنةهو

  .قرر الذي يصدره قاضي تطبيق العقوباتامل الطعن يفوعمليا يتم 
  تشكيل امللف والبت يف طلبات اإلفراج املشروط -1.أ

ما ورد يف املنشور  إن ملف اإلفراج املشروط جيب أن حيتوي على وثائق أساسية حسب         
  :، وتتمثل هذه الوثائق يف)2(الوزاري املتعلق بكيفية البت يف ملفات اإلفراج املشروط

، نسخة من احلكم 02الطلب أو االقتراح، الوضعية اجلزائية، صحيفة السوابق القضائية رقم  -
سيمة دفع أو القرار، شهادة عدم الطعن أو عدم االستئناف، ملخص وقائع اجلرمية املرتكبة، ق

ل دفع التعويضات املدنية احملكوم ا على املعين أو صاملصاريف القضائية والغرامات حسب احلالة، و
احملبوس وسريته وسلوكه  ةما يثبت تنازل الطرف املدين عنها، تقرير مدير املؤسسة العقابية عن وضعي
 .هذه املدةخالل مدة حبسه وكذا األعمال املنجزة والشهادات احملصل عليها خالل 

أخرى يراها ضرورية كتقرير املختص  اوميكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يطلب وثائق
  .النفساين وتقرير املساعدة االجتماعية، إىل جانب تقرير مدير املؤسسة العقابية وصحيفة السجن

مث بعد ذلك حييل قاضي تطبيق العقوبات طلبات اإلفراج املشروط على جلنة تطبيق العقوبات 
  ، وتتداول اللجنة حبضور ثلثي األعضاء على04 -05من القانون رقم  138لبت فيها طبقا للمادة ل

   
                                                             

  .تعلق بكيفية البت يف ملفات اإلفراج املشروط، املرجع السابقامل املنشور  -  )1(
  .نفسهاملرجع  -)2(
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  .)1(األقل وتتخذ مقرراا بأغلبية األصوات، ويف حالة التعادل يرجع صوت الرئيس
الوثائق عدم احتواء امللف على وإذا تبني للجنة تطبيق العقوبات أثناء نظرها يف امللف،

جيوز هلا تأجيل البت فيه إىل جلسة الحقة على أن ال تتجاوز مدة التأجيل ذكورة آنفا،األساسية امل
  .الشهر الواحد

وعند املوافقة تصدر اللجنة مقررا يتضمن املوافقة على منح اإلفراج املشروط، ويصدر قاضي 
  .تطبيق العقوبات، بناء على هذا املقرر، مقرر االستفادة من اإلفراج املشروط

ا املقرر إىل النائب العام عن طريق كتابة ضبط املؤسسة العقابية  فور صدوره مرفقا ويبلغ هذ
بنسخة من ملف اإلفراج املشروط يؤشر على استالمه يف سجل التبليغات املتداول بني أمانة اللجنة 

خة ويف حالة عدم تسجيل النائب العام طعنا يف مقرر منح اإلفراج املشروط ترسل نس. والنيابة العامة
  منه إىل مدير  املؤسسة العقابية للتنفيذ وأخرى إىل النائب  العام لدى الس القضائي الذي يقع يف

  أما النسخة األصلية القضائية،دائرة اختصاصه مكان ازدياد املستفيد لقيد املقرر يف صحيفة السوابق  
  .)2( فتدرج مبلف املعين على مستوى أمانة جلنة تطبيق العقوبات

لرفض فإن احملبوس يبلغ من طرف أمني جلنة تطبيق العقوبات مبقرر اللجنة احالة  أما يف
وذلك مبوجب حمضر تبليغ يوقعه  -أي يبلغ بالرفض فقط وال يبلغ بالقبول -املتضمن رفض الطلب

احملبوس ويضع بصمته بسجل التبليغات اخلاص باحملبوسني ويف حالة رفض التوقيع يؤشر أمني اللجنة 
  .)3("فض التوقيعر"بعبارة 

وال ميكن للمحبوس الذي رفض طلبه تقدمي طلب جديد إال بعد انقضاء مدة ثالثة أشهر 
  .)4( ابتداء من تاريخ رفض الطلب

  الطعن يف مقررات اإلفراج املشروط -2.أ
 الل مثانية أيامقانونا للنائب العام خ لإن الطعن يف مقرر االستفادة من اإلفراج املشروط خمو         

وهلذا الطعن أثر موقف أي أنه يوقف . وهذا الطعن يكون أمام جلنة تكييف العقوبات من تاريخ تبليغه
  .)5(تنفيذ مقرر اإلفراج املشروط إىل غاية الفصل فيه من طرف جلنة تكييف العقوبات

                                                             
  .14املرجع السابق، ص ، نة تطبيق العقوبات وكيفيات سريهااحملدد لتشكيله جل  ،180 -05من املرسوم التنفيذي رقم  07املادة   -  )1(
  .تعلق بكيفية البت يف ملفات اإلفراج املشروط، املرجع السابقامل املنشور -  )2(
  .املرجع نفسه -  )3(
  .14املرجع السابق، ص ، نة تطبيق العقوبات وكيفيات سريهااحملدد لتشكيله جل ،180 - 05وم التنفيذي رقم من املرس 09املادة  - ) 4(
اإلدماج االجتماعي للمحبوسني،  ادة قانون تنظيم السجون وإعاملتضمن  04-05القانون رقم  ، 02و 01الفقرتني  141ة املاد -  )5(

  .25السابق، ص  املرجع  
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ل حيث يرفع هذا الطعن من طرف النائب العام، بتقرير مسبب، أمام أمانة هذه اللجنة خال         
 بشهادة الطعن عن  مرفقايد يف السجل املعد لذلك مث يرسل امللف قمثانية أيام من تاريخ التبليغ، وي

  .)1(طريق النائب العام إىل جلنة تكييف العقوبات يف أجل مخسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطعن
 العام خالل مهلة  تفصل جلنة تكييف العقوبات وجوبا يف الطعن املرفوع أمامها من النائب         

  .)2(خالهلا رفضا للطعن تويعد عدم الب. مخسة وأربعني يوما ابتداء من تاريخ الطعن
يف حالة رفض الطعن يبلغ مقرر الرفض الصادر عن جلنة تكييف العقوبات بواسطة النيابة          

بإلغاء مقرر  العامة لقاضي تطبيق العقوبات الذي يسهر على تنفيذه ويف حالة قبول الطعن يقوم
  .)3(اإلفراج املشروط ويقوم أمني اللجنة بتسجيل املقرر يف السجل املعد لذلك

ويف حالة إلغاء مقرر اإلفراج املشروط الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات ال ميكن تقدمي          
  تكييف جلنة تاريخ مقرر من أشهرثالثة  مدةانقضاء  قبل املشروط اإلفراجمن لالستفادة جديد طلب 

  .)4(العقوبات
مقرر رفض طلب اإلفراج  يف ونالحظ أن املشرع مل خيول للمحبوس إمكانية الطعن         

  .املشروط، يف حني خول له ذلك يف مقرر رفض التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة
  االختصاص احمللي لقاضي تطبيق العقوبات -3.أ

يتطرق إىل مسألة قاضي تطبيق العقوبات املختص حمليا  نشري أوال إىل أن املشرع اجلزائري مل         
يف طلبات اإلفراج املشروط رغم أمهيتها، واإلشكاالت اليت تثار من الناحية العملية ومن  تبالب

حالة تقدمي طلب اإلفراج املشروط من حمبوس متواجد مبؤسسة عقابية وأثناء دراسة الطلب : أمثلتها
خرى ختضع إلشراف قاضي تطبيق عقوبات آخر، فمن الذي خيتص يتم حتويله إىل مؤسسة عقابية أ

بالفصل يف هذا الطلب هل هو القاضي السابق أم اجلديد ؟ عمليا يتم إحالة امللف إىل املؤسسة 
  .)5(العقابية اجلديدة للفصل فيه

                                                             
  .فات اإلفراج املشروط، املرجع السابقلق بكيفية البت يف ملعاملتنشور امل  -  )1(
السابق،   ادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجعقانون تنظيم السجون وإعاملتضمن  04-05القانون رقم  ،05الفقرة  141املادة  -  )2(

  .24ص    
   .ع السابقفات اإلفراج املشروط، املرجعلق بكيفية البت يف ملاملتنشور امل  -  )3(
  .16املرجع السابق، ص  ، نة تكييف العقوبات وكيفيات سريهااحملدد لتشكيله جل ،181 -05من املرسوم التنفيذي رقم  15املادة   -  )4(
  .72ير، املرجع السابق، ص صربينة إد  -  )5(
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قامة وكذلك حالة احملبوس احملكوم عليه الذي استفاد من اإلفراج املشروط والذي يقرر اإل         
يف دائرة اختصاص قاضي تطبيق عقوبات آخر، فكيف يتم مراقبة مدى احترامه للشروط اليت تضمنها 

  .)1(مقرر اإلفراج املشروط
مل يتحدث املشرع إال على جوازية استطالع قاضي تطبيق العقوبات أو وزير العدل، حافظ          

ا قبل إصدار مقرر اإلفراج املشروط، ويصبح األختام رأي وايل الوالية الذي خيتار احملبوس اإلقامة 
بذلك اإلخطار وجوبيا للوايل وملصاحل األمن بعد صدور مقرر اإلفراج املشروط، وال توجد إشارة 

  .)2(كان إقامة احملبوسملقاضي تطبيق العقوبات 
حيث أما التشريع الفرنسي فقد نظم مسألة االختصاص اإلقليمي لقاضي تطبيق العقوبات،          

يف الطلب هو القاضي الذي أخطر بطلب اإلفراج  تأن قاضي تطبيق العقوبات املختص حمليا بالب
النيابة العامة  املشروط، غري أنه ميكنه التنازل عنه من تلقاء نفسه أو بطلب من احملكوم عليه أو من

ص إقليميا هو فقاضي تطبيق العقوبات املخت. لصاحل قاضي تطبيق العقوبات مكان االحتباس اجلديد
 .)3(قاضي حمل اإلقامة احملدد يف مقرر اإلفراج املشروط 

  اختصاص وزير العدل مبنح اإلفراج املشروط-ب 
  :يف طلبات اإلفراج املشروط يف ثالث حاالت وهي تخيتص وزير العدل حافظ األختام بالب          

  شهرا 24إذا كانت املدة املتبقية من العقوبة أكثر من  - 1.ب
على اختصاص وزير العدل بإصدار مقرر  04 -05من القانون رقم  142نصت املادة          

شهرا، غري أنه يفهم من صياغة  24اإلفراج املشروط إذا كان الباقي على انقضاء العقوبة أكثر من 
  135ر احلاالت املنصوص عليها يف املادة توفالنص أن املشرع أوقف ذلك على شرط متالزم وهو 

وقوعه أو تقدمي   س القانون أي تبليغ احملبوس السلطات املختصة عن حادث خطري قبلمن نف
 يف طلب اإلفراج املشروط عن ت، وهنا يثار التساؤل عن اجلهة املختصة بالبهريمعلومات على مدب

  الت املنصوص عليها يفشهرا عند عدم توافر احلا 24احملبوس الباقي على انقضاء عقوبته أكثر من 
  .135ة املاد

غري أن . يف مثل هذا الطلب تأن نية املشروع تتجه حنو اختصاص وزير العدل بالب حوالراج         
واو "مل تكن موفقة إذا كان عليه استعمال   04 - 05من القانون رقم  142صياغته لنص املادة 

                                                             
  .23حلسن سعدي، املرجع السابق، ص  -  )1(
  .25السابق، ص  ادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجعقانون تنظيم السجون وإع املتضمن 04-05القانون رقم  ،144املادة   -  )2(
  .259، قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي، املرجع السابق، ص 10 -712املادة   -  )3(
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انقضاء مدة عقوبته احملبوس الباقي على :" ولتصبح صياغة املادة كما يلي" الفاصلة"بدال من "  العطف
  .)1("من هذا القانون 135شهرا ويف احلاالت املنصوص عليها يف املادة  24أكثر من 

  إذا كان طلب اإلفراج مؤسسا على أسباب صحية - 2.ب
، واملتعلقة باحملبوس املصاب مبرض خطري أو إعاقة 148وهي احلالة املنصوص عليها يف املادة          

يف احلبس ومن شأا أن تؤثر سلبا وبصفة مستمرة ومتزايدة على حالته الصحية  هئدائمة تتناىف مع بقا
  .)2(البدنية أو النفسية

  إذا كان طلب اإلفراج املشروط مكافأة للمحبوس - 3.ب
، واملتعلقة باحملبوس الذي يبلغ السلطات املختصة 135وهي احلالة املنصوص عليها يف املادة          

  وعه من شأنه املساس بأمن املؤسسة العقابية أو يقدم معلومات للتعرف علىعن حادث خطري قبل وق
  .)3(يكشف عن جمرمني وإيقافهم عامة مدبريه أو بصفة 

، ومن 04 -05من القانون رقم  148و 135بالنظر إىل أحكام املادتني  هويرى البعض أن         
ن لوزير العدل يف هذه احلاالت إصدار منه، فإ 10السيما املادة  181 - 05املرسوم التنفيذي رقم 

مقرر اإلفراج املشروط دون حاجة لرأي جلنة تكييف العقوبات، يف حني يعرض وزير العدل طلبات 
شهرا، وجوبا على جلنة تكييف العقوبات  24اإلفراج املشروط إذا كانت باقي مدة العقوبة أكثر من 

  .)4(خ استالمها امللفيوما ابتداء من تاري 30إلبداء الرأي فيها يف أجل 
وحنن من جانبنا نرى أنه ال يوجد ما مينع أن يعرض وزير العدل، حافظ األختام طلبات          

على جلنة  -احلاالت الثالث  -اإلفراج املشروط اليت يؤول االختصاص له فيها يف مجيع احلاالت
زم لوزير العدل، ومادامت تكييف العقوبات، ما دام أن رأي هذه اللجنة هو رأي استشاري غري مل

جلنة تكييف العقوبات وتنظيمها  ةاحملدد لتشكيل  181 - 05من املرسوم  رقم  10صياغة املادة 
تبدي اللجنة رأيا يف طلبات اإلفراج املشروط اليت :" سريها جاءت على إطالقها على النحو التايل

واليت  )5(لك تركيبة اللجنة، ضف إىل ذ"يؤول االختصاص فيها إىل وزير العدل، حافظ األختام
ومن هنا يستطيع وزير العدل أن يستعني . شخصيات على دارية تامة باملهام املسندة إليها تتكون من

  .قرر منح اإلفراج املشروط من عدمهليا، 
                                                             

  .25املرجع السابق، ص وسني، ادة اإلدماج االجتماعي للمحبقانون تنظيم السجون وإعاملتضمن  04-05، القانون رقم 142املادة   -  )1(
  .26، املرجع نفسه، ص 148املادة   -  )2(
  .24، املرجع نفسه، ص 135املادة   - ) 3(
  .361أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص   -)4(
  .من هذه املذكرة 109 صأنظر تشكيلة جلنة تكييف العقوبات،   -)5(
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فيها لوزير  تواجلدير بالذكر أن تشكيل ملفات اإلفراج املشروط اليت يؤول اختصاص الب         
يتم بنفس الطريقة املذكورة سابقا مع إرفاقها بالوثائق األخرى حسب أسباب  ،األختامالعدل، حافظ 

  .)1( )أسباب صحية أو مكافأة(طلب اإلفراج املشروط 
زيادة على الوثائق  -ففي حالة طلب اإلفراج ألسباب صحية جيب أن يتضمن امللف          

ية لملؤسسة العقابية وتقرير خربة طبية أو عقعلى تقرير مفصل من طبيب ا  -األساسية املذكورة آنفا
  .)2(يعده ثالث أطباء أخصائيني يف املرض، يسخرون هلذا السبب

لف النصوص التنظيمية املتخذة خمتوال  04 -05أما يف حالة املكافأة، مل يشر  القانون رقم          
و أمدير املؤسسة العقابية  نه بناء على تقرير يعدهألتطبيقه إىل كيفية تشكيل ملف بذلك والراجح 

  .قاضي تطبيق العقوبات
كما ال يفوتنا أن نشري إىل أن مقررات اإلفراج املشروط اليت يتخذها وزير العدل ال تقبل أي          

  .طعن فيها، وذلك مبفهوم املخالفة ألن املشرع مل ينص على إمكانية ذلك
يف طلبات  تر العدل خيتص دون سواه بالبكان وزيفقد ، 02 - 72أما يف ظل األمر رقم          

األحكام االستفادة من اإلفراج املشروط واختاذ القرار املناسب بشأا وكانت سلطة قاضي تطبيق 
  .)3(تنحصر يف جمرد تقدمي االقتراحاتاجلزائية 
 يف طلبات اإلفراج املشروط يتوزع بني قاضي تأما يف التشريع الفرنسي فإن اختصاص الب         

من  730تطبيق العقوبات وحمكمة قاضي تطبيق العقوبات، حسب التفصيل الذي أوردته املادة 
حيث يتم الفصل يف طلب اإلفراج املشروط سواء من طرف  .قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي

ة قاضي تطبيق العقوبات، أو حمكمة تطبيق العقوبات، بعد أخذ رأي ممثل اإلدارة العقابية، وبعد مناقش
وجاهية يف غرفة املشورة واالستماع التماسات النيابة العامة، ومالحظات احملكوم عليه وعند االقتضاء 

  .  )4(حماميه 
 إجراءات تنفيذ مقرر منح اإلفراج املشروط      - 5 

بعد صريورة مقرر قاضي تطبيق العقوبات املتضمن منح اإلفراج املشروط ائيا، يبلغ أمني          
با نص وقرر ملدير املؤسسة العقابية لتنفيذه والذي يدون وجبيق العقوبات نسخة من هذا املجلنة تط

                                                             
  .وط، املرجع السابقفات اإلفراج املشرعلق بكيفية البت يف ملاملتنشور امل  -)1(
  .26السابق، ص  ادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجعقانون تنظيم السجون وإعاملتضمن  04-05القانون رقم  ،149املادة   -)2(
  .207، ص السابق ادة تربية املساجني، املرجعقانون تنظيم السجون وإعاملتضمن  02-72األمر رقم  ،180،181،182:املواد -)3(
  .278انون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي، املرجع السابق، ص ق، 730املادة  -)4(
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مث يبلغ مدير املؤسسة . هذا املقرر على رخصة اإلفراج املشروط اليت تسلم للمستفيد من هذا التدبري
 حمضرا بذلك  العقابية للمستفيد حمتوى املقرر والشروط اخلاصة الواردة فيه قبل تسليمه الرخصة وحيرر

 يثبت فيه قبول املستفيد هلذه الشروط ويوقع املستفيد ومدير املؤسسة العقابية على حمضر التبليغ الذي

    .)1(ترسل نسخة منه إىل قاضي تطبيق العقوبات أو وزير العدل، حافظ األختام حسب احلالة 
ر مدير املؤسسة حمضرا بذلك ويف حالة رفض املستفيد للشروط اخلاصة الواردة باملقرر حير         

   .)2(ويرفع األمر لقاضي تطبيق العقوبات أو لوزير العدل، حافظ األختام حسب احلالة
 اآلثار املترتبة عن اإلفراج املشروط                 -6

انقضاء مدة العقوبة  قبل إن األثر الفوري ملقرر اإلفراج املشروط هو اإلفراج عن احملبوس
   .)3(إمكانية إلغائه يفآلخر ملقرر اإلفراج املشروط ويتمثل األثر ا

 اإلفراج عن احملبوس قبل انقضاء مدة العقوبة      - أ
بعد تبليغ احملبوس مبقرر اإلفراج، تسلم له رخصة اإلفراج املشروط الستعماهلا عند احلاجة          

 اإلدماج بعد استكمال اإلجراءاتوترسل نسخة من املقرر إىل املديرية العامة إلدارة السجون وإعادة 
   .عقوبته تبقى من ماوذا يعفى احملكوم عليه مؤقتا من قضاء . )4(الفهرس املركزي اإلجرامي نييتحل

فالقاعدة أن مدة اإلفراج املشروط تكون مساوية للجزء الباقي من العقوبة وقت اإلفراج، غري          
 وإذا مل تنقطع . وم عليه بالسجن املؤبد حتدد خبمس سنواتأن مدة اإلفراج املشروط عن احملبوس احملك

 تاريخ  عليه مفرجا عنه ائيا من ، اعترب احملكوم  مدة اإلفراج املشروط عند انقضاء اآلجال املذكورة

  .)5(تسرحيه املشروط
وخيتص كل من قاضي تطبيق العقوبات أو وزير العدل، حسب احلالة، يف حتديد تدابري          

  .)6(راقبة واملساعدة وااللتزامات اخلاصة اليت يتضمنها مقرر اإلفراج املشروطامل
  تدابري املراقبة -1.أ

يف ملفات اإلفراج املشروط إىل تدابري املراقبة،  تأشار املنشور الوزاري املتعلق بكيفية الب         
لعقوبات أو املصلحة حيث نص أن املستفيد من اإلفراج املشروط يبقى حتت مراقبة قاضي تطبيق ا

                                                             
  .24حلسن سعدي، املرجع السابق، ص  -  )1(
  .علق بكيفية البت يف ملفات اإلفراج املشروط، املرجع السابقاملنشور املت -  )2(
  .362أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص   -  )3(
  .بت يف ملفات اإلفراج املشروط، املرجع السابقعلق بكيفية الاملنشور املت -  )4(
  .25السابق، ص  ادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجعقانون تنظيم السجون وإعاملتضمن  04-05القانون رقم  ، 146املادة  -  )5(
  .25، املرجع نفسه، ص 145املادة    - )6(
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اخلارجية التابعة إلدارة السجون حسب شروط مقرر اإلفراج املشروط، حيث يتوىل قاضي تطبيق 
العقوبات الذي يقع بدائرة اختصاصه مقر إقامة املستفيد، مراقبة مدى تقيد هذا األخري بالشروط 

لتابعة إلدارة السجون مبراقبة احملددة وميكن لقاضي تطبيق العقوبات املختص تكليف املصاحل اخلارجية ا
مدى احترام املستفيد هلذه الشروط وتقييم مدى اندماجه اجتماعيا وحترير تقارير دورية بذلك ترسل 

  .إىل القاضي املختص
احملدد  19/02/2007املؤرخ يف  67 -07ويف هذا اال صدر املرسوم التنفيذي رقم          

ة إلدارة السجون املكلفة بإعادة اإلدماج االجتماعي لكيفيات تنظيم وسري املصاحل اخلارجي
وجاء يف هذا املرسوم أن من مهام هذه املصاحل متابعة وضعية األشخاص اخلاضعني  .)1(للمحبوسني

كما . ملختلف األنظمة والسيما اإلفراج املشروط أو احلرية النصفية أو التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة
أن يكلف هذه املصاحل بإجراء التحقيقات االجتماعية اخلاصة باملفرج  ميكن لقاضي تطبيق العقوبات

 .)2(تأكد من مدى امتثاهلم لاللتزامات املفروضة عليهمالعنهم بشرط 

 ، فإن تدابري املراقبة متثلت يف اإلقامة يف املكان احملدد   بقرار02 - 72أما يف ظل األمر رقم          

  تدعاءات قاضي تطبيق األحكام اجلزائية واملساعدة االجتماعية وقبولالسواالمتثال اإلفراج املشروط، 
زيارات املساعدة االجتماعية وإعطائها كل املعلومات اليت تسمح هلا مبراقبة وسائل معاش املستفيد من 

  . )3(اإلفراج
  تدابري املساعدة -2.أ

سهيل تأهيله وإصالحه تتمثل تدابري املساعدة يف تقدمي يد العون للمفرج عنه بشرط لت       
  .)4(واندماجه يف اتمع

ويف هذا اال نص املشرع اجلزائري على تدابري املساعدة، ولكن دون خطة واضحة ومن          
الصور اليت وردت لتدابري املساعدة يف قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني 

املايل للمحبوس، املتمثل يف املبالغ اليت ميتلكها واملنح اليت  اليت نصت على املكسب  98نذكر املادة 

                                                             
احملدد لكيفيات تنظيم وسري املصاحل  ،2007فرباير سنة  19املوافق  1428ام صفر ع 01املؤرخ يف  67 - 07فيذي رقم املرسوم التن  - )1(

،   2007فرباير21، الصادرة بتاريخ 13للمحبوسني، اجلريدة الرمسية، عدد اخلارجية إلدارة السجون املكلفة بإعادة اإلدماج االجتماعي    
  .06 -05ص      

اإلدماج  اخلارجية إلدارة السجون املكلفة بإعادة احملدد لكيفيات تنظيم وسري املصاحل 67 -07، املرسوم التنفيذي رقم 9و 3املادتان  -)2(
  .06 املرجع السابق، ص للمحبوسني، االجتماعي    

  .207السابق، ص  ادة تربية املساجني، املرجعقانون تنظيم السجون وإعاملتضمن  02-72، األمر رقم 185املادة   -  )3(
  .216، ص 1992اجلزائر، جامعة وح، اإلفراج املشروط يف اجلزائر، رسالة ماجستري، كلية احلقوق بن عكنون، عبد ايد بوكر  -  )4(
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من األجر الوطين األدىن   %60و  %20يتحصل عليها مقابل عمله املؤدى واليت تتراوح ما بني 
، حيث ختصم منها إدارة املؤسسة العقابية حصة احتياط لتسلم له )1(املضمون بالنظر لدرجة التأهيل

  .عند اإلفراج عنه
من قانون  114وتعززت تدابري املساعدة بشكل أكرب عندما أسس املشرع مبوجب املادة          

تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، مساعدة اجتماعية ومالية متنح للمحبوس 
 املعوز الذي ثبت عدم تلقيه بصفة منتظمة مبالغ مالية يف مكسبه املايل، وكذا عدم حيازته ما يغطي
مصاريف اللباس والنقل والعالج يوم اإلفراج عنه، وتطبيقا لذلك صدر املرسوم التنفيـذي رقـم 

 ،  املساعدة منح هذه   كيفيات شروط و الذي حدد  )2( 08/11/2005املؤرخ يف   431 -05

عل اخلصوص حاجاته من لباس وأحذية  غطيبوس أن يستفيد من مساعدات عينية تولذلك فللمح
  مكان  عن الرب حسب املسافة اليت تفصله  إعانة مالية لتغطية تكاليف تنقله عن طريق ودواء وكذا

  .)3( دينار جزائري أقصى مبلغ هلذه اإلعانة بألفي قامته وحددإ
  االلتزامات اخلاصة -3.أ

ولكن بالرجوع . مل حيددها قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني         
    .)4(سلبية اجيابية و :، جند أن هناك نوعان من االلتزامات02 -72م األمر رقم إىل أحكا
يف التوقيع على سجل خاص موضوع مبحافظة الشرطة  افااللتزامات االجيابية وتتمثل أساس         

أو بفرقة الدرك الوطين، اخلضوع لتدابري عالجية قصد إزالة التسمم، دفع املبالغ املستحقة للخزينة 
        .)5( لعمومية للمجين عليها

وأما االلتزامات السلبية وتتمثل أساسا يف عدم القيام ببعض التصرفات كقيادة بعض          
     .)6(العربات، والتردد على بعض األماكن مثل املالهي واحلانات، واالختالط ببعض األشخاص

                                                             
  حيدد جدول نسب ، 2005ديسمرب سنة  12املوافق  1426ذي القعدة عام  10املؤرخ يف القرار الوزاري املشترك ، 01املادة  -  )1(

  .29، ص2006فرباير سنة  12، الصادرة بتاريخ 07، عددالعقابية اجلريدة الرمسية املنحة املالية اليت تتلقاها اليد العاملة    
      احملدد لشروط وكيفيات منح  ،2005نوفمرب سنة  08املوافق  1426شوال عام  06املؤرخ يف  431 -05 املرسوم التنفيذي رقم  - )2(

نوفمرب  13، الصادرة بتاريخ 74فراج عنهم، اجلريدة الرمسية، عددد اإلاملساعدة االجتماعية واملالية لفائدة احملبوسني املعوزين عن    
  .08 -07،ص 2005    

   احملدد لكيفيات تنفيذ إجراء  ،2006غشت سنة 02املوافق  1427رجب عام  07املؤرخ يف القرار الوزاري املشترك ، 02املادة  - )3(
         أكتوبر  04، الصادرة بتاريخ 62جلريدة الرمسية، عددملعوزين عند اإلفراج عنهم، امنح املساعدة االجتماعية واملالية لفائدة احملبوسني ا  
  .20، ص  2006 

  .363أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص    -  )4(
  .207السابق، ص  ادة تربية املساجني، املرجعقانون تنظيم السجون وإعاملتضمن  02-72، األمر رقم  186املادة    -  )5(
  .107، املرجع نفسه، ص 187املادة    -  )6(
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يفرضها بكاملها كما جيوز له أال يفرض لوزير العدل أن  وزوكل هذه االلتزامات جوازية جي         
  .أي واحد منها

  إلغاء مقرر اإلفراج املشروط - ب
احملدد   181 -05، والرسوم التنفيذي رقم 04-05بالرجوع إىل مواد القانون رقم          

لتشكيلة جلنة تكييف العقوبات وتنظيمها وسريها ميكن أن نستنتج أن هناك ثالث جهات بإمكاا 
  .قاضي تطبيق العقوبات، وزير العدل، وجلنة تكييف العقوبات: يقرر اإلفراج املشروط وهإلغاء م
  قاضي تطبيق العقوبات أو وزير العدل - 1.ب

 ة، إلغاء مقرر اإلفراج املشروطاحلالجيوز لقاضي تطبيق العقوبات أو وزير العدل، حسب          

لك قبل انقضاء مدة العقوبة اليت استفاد من إذا صدر حكم جديد باإلدانة على املفرج عنه بشرط وذ
 أجلها من اإلفراج املشروط أو إذا أخل املفرج عنه بشرط بااللتزامات اخلاصة أو بتدابري املراقبة

 من القانون رقم 147و  145واملساعدة اليت يتضمنها مقرر اإلفراج املشروط وهذا طبقا للمادتني 
05- 04.  
  جلنة تكييف العقوبات -2.ب
كما جيوز للجنة تكييف العقوبات إلغاء مقرر اإلفراج املشروط الذي أصدره قاضي تطبيق         

العقوبات، وذلك بناء على اإلخطار الذي وصل إليها عن طريق وزير العدل، إذا تبني هلذا األخري أن 
 .)1(نه أن يؤثر سلبا على األمن أو النظام العامأهذا املقرر من ش

اإلفراج املشروط لسبب من األسباب املذكورة سابقا، فإن على املفرج  ويف حالة إلغاء مقرر
ي ا عقوبته مبجرد تبليغه مبقرر اإللغاء ضعنه بشرط أن يلتحق تلقائيا باملؤسسة العقابية اليت كان يق

. من طرف قاضي تطبيق العقوبات، وميكن للنيابة العامة أن تسخر القوة العمومية لتنفيذ هذا املقرر
ب على إلغاء مقرر اإلفراج املشروط بالنسبة للمحكوم عليه قضاء ما تبقى من العقوبة احملكوم ويترت

  .))2ا عليه، وتعد املدة اليت قضاها يف نظام اإلفراج املشروط عقوبة مقضية
، فسلطة إلغاء مقرر اإلفراج املشروط كانت لوزير العدل 02 - 72أما يف ظل األمر رقم 

  األمر  هذا  لقائيا وإما باقتراح من قاضي تطبيق األحكام اجلزائية، كما عرف دون سواه، وذلك إما ت
  بشرط وهذه عنه  املفرج  سرية  سوء  وهي  مقرر اإلفراج املشروط   إلغاء فيها   جيوز حالة أخرى 

                                                             
  .26السابق، ص  ادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجعقانون تنظيم السجون وإعاملتضمن  04-05القانون رقم  ،161املادة    -  )1(

  .املرجع السابق ، هانة تطبيق العقوبات وكيفيات سرياحملدد لتشكيله جل ،180 -05من املرسوم التنفيذي رقم  11املادة     -      
  .25السابق، ص  ادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، املرجعقانون تنظيم السجون وإعاملتضمن  04-05القانون رقم  ،147املادة    -  )2(
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 .)1(وحسنا فعل املشرع عندما ختلى عنها ،احلالة ختضع العتبارات ذاتية

 إمكانية إلغاء مقرر اإلفراج املشروط تعود إىل اجلهة اليت أصدرته، أما يف القانون الفرنسي فإن

وذلك بسبب إدانة جديدة للمفرج عنه بشرط أو سوء سريته أو إخالله بالشروط 
  .)2(وااللتزامات املفروضة عليه

وقد منح املشرع الفرنسي لقاضي تطبيق العقوبات سلطة إصدار أمر إحضار املفرج عنه 
له بااللتزامات املفروضة عليه، بل بإمكانه إصدار أمر بالقبض يف حالة ما إذا كان بشرط يف حالة إخال

فارا أو مقيما باخلارج، ويترتب على إصدار األمر بالقبض إيقاف سريان مدة العقوبة إىل غاية تنفيذه، 
ه يف كما جيوز لقاضي تطبيق العقوبات يف حالة إخالل املفرج عنه بشرط بااللتزامات املفروضة علي

بإيداعه احلبس املؤقت، بعد أخذ رأي وكيل اجلمهورية،  امقرر اإلفراج املشروط، أن يصدر أمر
  .)3(املفرج عنه بشرط

يف هذا الفرع، جند أن قاضي تطبيق العقوبات يتمتع بسلطات واسعة يف جمال  تهمما سبق دراس
ؤقت لتطبيق العقوبة واإلفراج إجازة خروج، التوقيف امل: تكييف العقوبة واملتمثلة يف إصدار مقررات

  .املشروط، وإن كانت هذه السلطات معترف له ا يف إطار جلنة تطبيق العقوبات اليت يترأسها
نه يف نظام اإلفراج املشروط قد أعطيت هلذا القاضي سلطة رقابة املفرج عنه أوجتدر اإلشارة 

لفة بإعادة اإلدماج االجتماعي بشرط وذلك بالتعاون مع املصاحل اخلارجية إلدارة السجون املك
للمحبوسني، وتتسع سلطة الرقابة أكثر لتتحول إىل سلطة إمكانية إلغاء مقرر االستفادة من اإلفراج 

  .املشروط وذلك دون أخذ رأي جلنة تطبيق العقوبات
وذه السلطات املخولة هلذا القاضي مبوجب قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج 

لوظيفة قاضي  قد ردسني وخمتلف النصوص التنظيمية املتخذة لتطبيقه، يكون االجتماعي للمحبو
تطبيق العقوبات بعض االعتبار بعدما عرفت هذه الوظيفة ميشا كبريا يف ظل قانون تنظيم السجون 

 .سابقا وإعادة تربية املساجني

  قايب أسوة مبا وصلتليتطلع هذا القاضي إىل املزيد من السلطات الفعالة يف جمال التنفيذ الع
  .قارنة والسيما التشريع الفرنسيإليه خمتلف التشريعات امل

                                                             
  .208السابق، ص  ادة تربية املساجني، املرجعقانون تنظيم السجون وإعاملتضمن  02- 72، األمر رقم 190املادة    -  )1(
  .279 – 278 انون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي، املرجع السابق، صق ،733و 730املادتان    -  )2(
  .262 – 261، ص نفسهاملرجع  ،19 -712و 17 -712املادتان    - ) 3(
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  خــاتــمـة
 إىلعرضنا ملختلف مراحل تنفيذ العقوبة وسلطات قاضي تطبيق العقوبات توصلنا   اللمن خ

قاضي تطبيق  طاتسل لتعزيزنراها ضرورية  قتراحاتاالمجلة من و الوقوف على جمموعة من النتائج
جل تقومي وإصالح احملكوم عليه وإعادة أمن  مرحلة التنفيذ العقايب العقوبات يف اإلشراف على

  .إدماجه اجتماعيا
 العقوبة يف التشريعات اجلنائية كرد فعل طبيعي ضرورة فرض ،طليعة هذه النتائج يأيت يف

  .على اجلرمية تمعللمج
من مظاهر التغري والتطور تأثرا بالفلسفات اجلنائية  على أن مفهوم العقوبة قد صاحبه العديد

حيث  ، وقد انعكس هذا التطور على مفهوم العقوبة والغرض منها على مرحلة التنفيذ العقايباملتعاقبة
عن الذنب والردع إىل حماولة إصالح اجلاين وإعادة إدماجه  من معىن التكفري انتقل مضمون التنفيذ

خالل تنفيذ اجلزاء  له من احلقوق واحلريات قدر وكفالة ترام آدميتهعلى اح رصمع احل اجتماعيا
  .احملكوم به
رات عدة يأيت يف مقدمتها مبدأ ربباعتبار أن القضاء هو احلارس التقليدي للحريات وملو

التنفيذ  إىل السلطة القضائية يف اإلشراف على اجته التفكري بالتايل إىل إسناد دور فعال الشرعية اجلنائية
ىت ال تنفرد به السلطات اإلدارية بأسلوا التقليدي البعيد عن املضمون احلديث لعملية التنفيذ ح

   .العقايب
ورغم أن معظم التشريعات أمجعت على تبين تدخل القضاء يف مرحلة التنفيذ العقايب إال أا 

مكان التنفيذ أو  التدخل الذي قد يتم عن طريق قضاء احلكم أو قضاء تنظيم هذاأساليب  اختلفت يف
يتم هذا التدخل عن غرفة املشورة أو غرفة االام أو عن طريق اللجان القضائية املختلطة، وأخريا قد 

الذي أخذت به العديد من التشريعات على غرار التشريع االيطايل األسلوب  هووطريق قضاء خاص 
   .والفرنسي

مرحلة التنفيذ العقايب، وخصص له نظام تدخل القضاء يف بدوره و تبىن املشرع اجلزائري 
املتضمن  02 -72مبوجب األمر رقم " قاضي تطبيق األحكام اجلزائية" قاضيا فردا أطلق عليه تسمية 

القانون مبوجب  "قاضي تطبيق العقوبات" مث تسميةقانون تنظيم السجون وإعادة تربية املساجني، 
  .اج االجتماعي للمحبوسنياإلدم وإعادة قانون تنظيم السجون املتضمن 04 -05رقم
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املتمثلة و - نقائص القانون القدمي تداركحيث حاول املشرع من خالل هذا القانون اجلديد 
عبارة عن سلطات  قاضي تطبيق األحكام اجلزائيةل السلطات اليت كانت ممنوحة أساسا يف كون

ات اليت ختص اختيار خمتلف التخلي عن مبدأ مركزية اختاذ القرارب - استشارية تفتقر إىل عنصر اإللزام
  .و األخذ مبقتضيات السياسة اجلنائية احلديثة أساليب املعاملة العقابية خالل مرحلة التنفيذ العقايب

حق الطعن يف التدابري التأديبية أتاح هذا القانون للمحبوسني  ال أنسنة السجون،جم ففي
أحدث إمكانية االتصال بالعائلة ة، كما زيارة إىل غاية الدرجة الرابعاملتخذة ضدهم، ووسع من حق ال

: أدخل بعض األنظمة اليت مل يعرفها القانون السابق مثلباإلضافة إىل ذلك عن طريق اهلاتف، 
  .التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة واإلفراج املشروط ألسباب صحية

،  هحياتوتعزيز صال حلة التنفيذ العقايبوبغية رد االعتبار لوظيفة القاضي املشرف على مر
جلنة تطبيق العقوبات على مستوى كل مؤسسة عقابية تتكون من أعضاء أحدث املشرع اجلزائري 

من املؤسسة العقابية وخرباء وفنيني يعملون حتت رئاسة قاضي تطبيق العقوبات، يساعدونه فيما 
  .ه وإصالحهيتخذه من مقررات مبناسبة توجيه اجلزاء اجلنائي بالنسبة لكل حمكوم عليه من أجل تقومي

يف جمال إصدار األوامر واملقررات كهيئة مستقلة لقاضي ببعض السلطات حيث اعترف هلذا ا         
الواسعة، إذا ما قورنت بالسلطات بليست  و إن كانت هذه السلطات  عن جلنة تطبيق العقوبات،

  .هذه اللجنة املمنوحة له يف إطار جلنة تطبيق العقوبات، خاصة يف جمال إصدار املقررات ضمن
يف التشريع ) قاضي تطبيق العقوبات(ويف اعتقادنا، يعود هذا األمر إىل حداثة هذه املؤسسة   

اجلزائري، وحرصا من املشرع على العمل اجلماعي واالستشاري الذي غالبا ما يؤدي إىل تقديرات 
  .ونتائج أفضل

على أن السلطات سني ادة اإلدماج االجتماعي للمحبوقانون تنظيم السجون وإعأكد حيث 
األساسية املمنوحة هلذا القاضي بصفة منفردة تتمثل يف مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة 

كما أشار إىل إمكانية أن يصدر هذا القاضي بعض األوامر واملقررات . للحرية والعقوبات البديلة
  .ومنح رخص اخلروج ، باإلضافة إىل سلطات تسليم رخص الزياراتتهمبناسبة أداءه لوظيف

ما يتعلق مبراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية، جند أن هذا القاضي خول له ففي
املسامهة يف حل ما يعرف باإلشكاالت املتعلقة بتنفيذ األحكام اجلزائية، وإن كانت سلطته يف هذا 

جلزائي إما من تلقاء نفسه أو اال ال تتعدى يف رفع طلب تصحيح اخلطأ املادي الذي شاب احلكم ا
طته يف إشكال القضائية املختصة، كما تتمثل سل حتويل الطلب الذي تلقاه من احملكوم عليه إىل اجلهة

 كما اعترف القانون هلذا القاضي ،دمج العقوبات أو ضمها يف تشكيل امللف اخلاص ذا اإلشكال
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ما، بسلطة تلقي شكاوى احملبوسني وتظلمام يف جمال مراقبة مشروعية العقوبات السالبة للحرية دائ
  .عندما يتعرضون للعنف السلوكي أو اللفظي وعند االعتداء على أي حق من حقوقهم أو كرامتهم

أما خبصوص مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات البديلة، أحدث املشرع مبوجب قانون         
ذج األمثل لتدخل قاضي تطبيق العقوبات بصفة العقوبات عقوبة العمل للنفع العام واليت تعترب النمو

منفردة يف اإلشراف على التنفيذ العقايب، وقد وفق املشرع يف ذلك من حيث السلطات الواسعة اليت 
       .أقرها هلذا القاضي يف هذا اال

مبوجب قانون تنظيم  كما أصبح لقاضي تطبيق العقوبات يف إطار جلنة تطبيق العقوبات       
سلطات واسعة يف اختيار أسلوب املعاملة العقابية  وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسنيالسجون 

  .املناسب لكل حمكوم عليه وذلك ضمن شروط حددها هذا القانون سلفا
ففي نظام البيئة املغلقة خيتص قاضي تطبيق العقوبات يف إطار جلنة تطبيق العقوبات بالتفريد 

فقا لوضعيته اجلزائية وحالته البدنية والعقلية، كما خيتص بإعداد برنامج التنفيذي العقايب لكل حمبوس و
  .التأهيل واإلصالح املناسبني دف تقومي احملبوس وإعادة إدماجه اجتماعيا

أما عن سلطات هذا القاضي خارج نظام البيئة املغلقة فإنه خيتص بإصدار مقررات الوضع يف 
النصفية ومؤسسات البيئة املفتوحة بعد أخذ رأي جلنة تطبيق نظام الورشات اخلارجية ونظام احلرية 

دة العقوبة املقضية وقابليته ممن الشروط تتعلق أساسا  مجلةالعقوبات، بعد أن تتوفر يف احملكوم عليه 
  .لإلصالح

وعن سلطات هذا القاضي يف جمال تكييف العقوبة فتمثل أساسا يف إصدار مقررات منح 
املؤقت لتطبيق العقوبة واالستفادة من اإلفراج املشروط بعد استشارة جلنة إجازات اخلروج والتوقف 

تطبيق العقوبات، ولكن بشروط معينة تتعلق خاصة حبسن السرية والسلوك ومدة العقوبة السالبة 
  .للحرية أو مدة العقوبة املقضية

لقة أو تدابري ويف مجيع األحوال سواء تعلق األمر باألنظمة املطبقة خارج نظام البيئة املغ
تكييف العقوبة، فإن املشرع أعفى احملبوس من كل أو بعض الشروط وهذا عندما يساهم هذا األخري 

  .يف تقدمي معلومات أو بيانات عن حادث خطري ميس بأمن املؤسسة العقابية قبل وقوعه
ا عندما نص على هذا الشرط، حيث كرس بذلك اجلانب موفق وحنن نرى أن املشرع مل يكن

مين على اجلانب التربوي، وهو ما ال تقتضيه ضرورات سياسة إعادة اإلدماج االجتماعي األ
  .للمحبوسني
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رخصة اخلروج، نظام الورشات : التالية تدابريالكما اعترب املشرع احملبوس الذي استفاد من 
قت لتطبيق اخلارجية، نظام احلرية النصفية، مؤسسات البيئة املفتوحة، إجازة اخلروج، والتوقيف املؤ

ويتعرض للعقوبات  هروبالعقوبة ومل يرجع إىل املؤسسة العقابية بعد انتهاء املدة احملددة يف حالة 
وهو تنظيم معيب، فبدل أن يعود احملبوس إىل املؤسسة العقابية املنصوص عليها يف قانون العقوبات 

  .مثلة يف جرمية الفرارإلكمال ما تبقى له من عقوبة، جنده يعود مبتابعة جزائية جديدة واملت
ويف جمال اإلفراج املشروط أصبح يعود لقاضي تطبيق العقوبات يف إطار جلنة تطبيق العقوبات 
سلطة منح مقرر االستفادة من اإلفراج املشروط بالنسبة للمحكوم عليهم إذا كان باقي العقوبة 

ة إلغاء هذا املقرر إذا يساوي أو يقل عن أربعة وعشرين شهرا، كما أصبحت له وبصفة منفردة سلط
صدر حكم جديد باإلدانة على املفرج عنه بشرط أو مل حيترم هذا األخري الشروط املنصوص عليها يف 

  .مقرر اإلفراج املشروط
ومن أجل أعطاء أنظمة إعادة التربية وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني أكثر فعالية، 

مهامه على أحسن وجه، أنشأ املشرع ما يسمى  وبغرض مساعدة قاضي تطبيق العقوبات يف أداء
توىل متابعة تباملصاحل اخلارجية إلدارة السجون املكلفة بإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، واليت 

وضعية األشخاص اخلاضعني ملختلف األنظمة والسيما اإلفراج املشروط أو احلرية النصفية أو التوقيف 
  .تنصيب هذه املصاحل مل يتم إال على مستوى بعض االس القضائية املؤقت لتطبيق العقوبة، إال أن

  االقتراحات
ا أن تساهم يف جناح أمن ش اقتراحاتعلى ضوء هذه الدراسة متكننا من تسجيل عدة 

أسلوب اإلشراف القضائي على التنفيذ العقايب بشكل فعال وضمان حتقيق إعادة اإلدماج االجتماعي 
  .للمحبوسني بصورة أحسن

  :تتمثل فيما يلي قتراحاتوهذه اال         
ضرورة تعيني قاضي تطبيق العقوبات مبوجب مرسوم رئاسي واعتباره من قضاة احلكم يف      -

 .وغري قابلة للعزل اتكون وظيفة أكثر استقرار

اف ن ال تسند له مهام أخرى غري تلك اخلاصة بعملية اإلشررورة التفرغ التام ألداء مهامه وأض     -
 .على عملية  التنفيذ العقايب

البد من ختصص قضاة تطبيق العقوبات، وذلك عن طريق اإلملام بعلمي اإلجرام والعقاب من      -
خالل دورات تكوينية تعقد هلذا الغرض، وعدم جعل اهلدف من التعيني يف هذا املنصب التقليل من 

 .شأن هذا القاضي
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ور املتعلقة مباديات االحتباس واملسائل اخلاصة بأمن املؤسسة إشراك قاضي تطبيق العقوبات باألم    -
العقابية ولو بإبداء الرأي واملشورة ذلك أن تسطري نظام أمين معني ميكن أن يؤثر سلبا على عملية 

 .التنفيذ العقايب

قترح يف هذا الصدد أن يكون نضرورة إعادة النظر يف سري جلنة تطبيق العقوبات، حيث     -
ذه اللجنة آراء استشارية فقط على أن يكون الرأي امللزم هو رأي رئيسها أي رأي قاضي ألعضاء ه

 .تطبيق العقوبات

منح احملبوس إمكانية الطعن يف املقررات اليت يصدرها قاضي تطبيق العقوبات السيما ما تعلق      -
راج املشروط إذا كان فاإل منها باملقررات املتخذة بشأن تكييف العقوبة وإمكانية الطعن يف مقرر إلغاء

 .صادرا من وزير العدل أمام القضاء اإلداري

إنشاء هيئة قضائية على مستوى الس القضائي تتوىل النظر يف الطعون املرفوعة ضد مقررات     -
 .قاضي تطبيق العقوبات

يذ األحكام  عدم ختويل قاضي تطبيق العقوبات سلطة املسامهة يف حل اإلشكاالت املتعلقة بتنف     -
اجلزائية، ذلك  ألن موضوع اإلشكال هو اختصاص أصيل للنيابة العامة، ونقترح يف هذا الشأن 

الواردة يف قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي  20إىل  08حتويل املواد من 
ة التنفيذ فقط بأحكام عملي ولللمحبوسني إىل قانون اإلجراءات اجلزائية، حىت يتعلق القانون األ

 .العقايب

ضرورة اإلسراع بإدراج بدائل أخرى للعقوبات السالبة للحرية على غرار عقوبة العمل للنفع       -
العام ضمن قانون العقوبات، ذلك أن اإلشراف الفعلي لقاضي تطبيق العقوبات على التنفيذ العقايب 

 .العقوبات ا النوع منهذ اإلشراف على ن خالليتضح جليا من خالل اإلشراف على تنفيذ م

من قانون  101يف الفقرة الثالثة من املادة " بعد استشارة جلنة تطبيق العقوبات"إضافة عبارة      -
تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني واملتعلقة باملقرر الذي يصدر قاضي تطبيق 

 .العقوبات اخلاص بالوضع يف الورشات اخلارجية

من قانون تنظيم السجون واليت متنح االختصاص بإصدار  142النظر يف صياغة املادة  إعادة      -
من نفس  135مقرر اإلفراج املشروط لوزير العدل حصرا  يف احلاالت املنصوص عليها يف املادة 

حىت يتغري مضمون املادة ليشمل االختصاص " الفاصلة"مكان " حرف الواو" القانون، وذلك بإضافة 
حملبوسني الباقي على انقضاء فترة عقوبتهم أربعة وعشرون شهرا إىل جانب احلاالت حاالت ا

 .السالفة الذكر 135املنصوص عليها يف املادة 
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من قانون تنظيم السجون واليت تكرس اجلانب األمين على  159و  135إلغاء املادتني       -
 .إلدماج االجتماعي للمحبوسنياجلانب التربوي وهو ما ال تستوجبه متطلبات سياسة إعادة ا

 امرمنح قاضي تطبيق العقوبات سلطة تسخري القوة العمومية أو على األقل سلطة إصدار أو      -
ضبط وإحضار وأوامر بالقبض بالنسبة للمحبوسني الذين استفادوا من أحد أساليب املعاملة العقابية 

 .ددةومل يرجعوا إىل املؤسسة العقابية بعد انتهاء املدة احمل

اإلسراع بتنصيب املصاحل اخلارجية إلدارة السجون حىت تقوم بالدور املنوط ا يف مساعدة      -
وضعية احملبوسني اخلاضعني ملختلف أساليب املعاملة العقابية  على متابعةقاضي تطبيق العقوبات 

 .والعمل على إعادة إدماجهم اجتماعيا

 هود املتواضع، يف إعطاء حملة عامة عن مرحلة ويف النهاية، نأمل أن نكون قد سامهناذا ا
التنفيذ العقايب وما يقتضي ذلك من تدخل اجلهة القضائية ممثلة يف قاضي تطبيق العقوبات لإلشراف 

  .على هذه املرحلة باعتبار القضاء احلارس التقليدي حلريات وحقوق احملكوم عليهم
لقدر اليسري يف وضع تصور عام عن النقائص اليت تعاين كما نرجو أن نكون قد شاركنا ولو با        

منها قواعد قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني، وما يتطلب ذلك من 
ضرورة تدخل املشرع ملعاجلة هذه النقائص، وضرورة إحساس قاضي تطبيق العقوبات خبطورة 

السياسة العقابية اليت دف أساسا إىل حتقيق اإلدماج املسؤولية امللقاة على عاتقه وذلك بغية إجناح 
 .االجتماعي للمحبوسني
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  :واننيـر و القـاألوام 
   املتضمن ،1966سنة يونيو 08املوافق  1386 عام صفر 18 يفاملؤرخ  155 - 66األمر رقم  - 1

  .1966يونيو  10، الصادر بتاريخ 48عدد ر.ج، اإلجراءات اجلزائية قانون       
   ، املتضمن1966سنة يونيو 08املوافق  1386 عام صفر 18 املؤرخ يف 155 -66ألمر رقم ا - 2

  .1966يونيو  11، الصادر بتاريخ 49ر عدد.ج، العقوباتقانون    



 
 

189 
 

    1972فرباير سنة  10املوافق  1391ذي احلجة عام  25املؤرخ يف  02 - 72األمر رقم  - 3
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     .2004ديسمرب  05بتاريخ 
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، 2005نوفمرب سنة  8املوافق  1426شوال عام  6املؤرخ يف  430 -05املرسوم التنفيذي رقم   -6 
بتاريخ   الصادر ،74عدد  ر.جعن بعد وكيفيات استعماهلا من احملبوسني،  حيدد وسائل االتصال   

  .2005نوفمرب  13   
  ،  2005سنة  نوفمرب 8املوافق  1426شوال عام  6املؤرخ يف   431 -05املرسوم التنفيذي  رقم  - 7   

 اإلفراج  احملبوسني املعوزين عند  لفائدة  اليةوامل االجتماعية   وكيفيات منح املساعدة احملدد لشروط      
 .2005نوفمرب  13بتاريخ  ، الصادر74عدد ر.ج عنهم،      

، 2006مارس سنة  8املوافق  1427صفر عام  8املؤرخ يف  109 -06املرسوم التنفيذي رقم  - 8
   .2006مارس 12بتاريخ  الصادر ،15عدد ر.جاملؤسسة العقابية وسريها،  حيدد كيفيات تنظيم      

،  2006سنة  أوت21املوافق 1427رجب عام  26، املؤرخ يف 284 -06املرسوم التنفيذي رقم  - 9   
 30بتاريخ  ، الصادر53عددر .ج املفتشية العامة ملصاحل السجون وسريها ومهامها، املتضمن تنظيم     
  .2006 غشت     

 ،2007سنة  فرباير 19املوافق  1428عام صفر  01املؤرخ يف 67 - 07املرسوم التنفيذي رقم  -10     
         االجتماعي اإلدماج احملدد لكيفيات تنظيم وسري املصاحل اخلارجية إلدارة السجون املكلفة بإعادة        

     .2007فرباير 21، الصادر بتاريخ 13عدد ر.جللمحبوسني،           
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 سنة مارس 29املوافق  1428ول عام ربيع األ 10املؤرخ يف  99 -07املرسوم التنفيذي رقم  - 11
 أبريل 04 بتاريخ ، الصادر22عددر .ج استخراج احملبوسني وحتويلهم، احملدد لكيفيات ،2007         

       2004.  
سنة    يونيو 07املوافق  1429مجادي الثانية عام  3املؤرخ يف  167 -08ملرسوم التنفيذي رقم ا -12      

 األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة بإدارة السجون،القانون  املتضمن ، 2008
  .2008يونيو  11بتاريخ  ، الصادر30عدد ر.ج

   :راراتـالق   
، املتعلق بتنظيم 2005سنة مايو  21املوافق  1426ربيع الثاين عام  12القرار الوزاري املؤرخ يف  - 1

  . 2005يونيو  26بتاريخ  ، الصادر44ر عدد.جبية، املصلحة املتخصصة باملؤسسات العقاوتسيري         

   ،احملدد 2006سنة  أوت 02املوافق  1427رجب عام 07القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  - 2
لكيفيات تنفيذ إجراء منح املساعدة االجتماعية واملالية لفائدة احملبوسني املعوزين عند اإلفراج عنهم،    
  . 2006أكتوبر  04خ ، الصادر بتاري62ر عدد.ج   

القعدة ذي  10 القرار الوزاري املشترك بني وزير العدل و وزير العمل والضمان االجتماعي املؤرخ يف - 3
حيدد جدول نسب املنحة املالية اليت تتلقاها اليد   ،2005ديسمرب سنة  12املوافق 1426 عام       
  .2006رباير ف 12، الصادر بتاريخ 07عدد ر.، جالعاملة العقابية      

، احملدد 2008فرباير سنة  23املوافق  1429صفر عام  15القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  - 4
، الصادر 26در عد.ج وتنفيذ خمطط األمن الداخلي للمؤسسات العقابية، وكيفيات إعداد إلجراءات

  .2008مايو  25بتاريخ 

:اشري و املذكراتـاملن  
األحكام  بشأن اختيار قاضي تطبيق ،2000سبتمرب 19يف مؤرخة  ،2000-01 رقم مذكرة - 1

    .، وزارة العدلاجلزائية
، يتعلق بكيفية البت يف ملفات اإلفراج املشروط، 2005جوان  05مؤرخ يف  05- 01منشور رقم  - 2

  .وزارة العدل

   .عدلوزارة ال كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، ،2009أبريل 21مؤرخ يف  02منشور رقم  - 3
     
  
 



 
 

192 
 

 باللغة الفرنسية : ثانيا
   Ouvrages généraux : 

1- Barricade (Jaques), Anne- Maris Sinon, Droit péanl et Procédure pénale, 
2éme édition, Editions Sirey, 2000. 

2- Bouloc(Bernard), Pénologie (Exécution des Sanctions adultes et mineurs),  
      2 ème édition, Dalloz, 1998. 
3- Herzog- Evans(Martine), Droit de l’application des peines, Editions Dalloz, 
     Paris, 2002. 
4- Levasseur(George), Albert Chavane, Jean Montreuil, Bernard Bouloc, Droit  
     pénal général et procédure pénale, 13 ème  édition, Editions Sirey.  
5- Nasroune (Ouardia), Le contrôle de l’exécution des sanctions pénales en  
      droit algérien, édition L.G.D.J, Paris, 1991. 
6- Pradel (Jean), droit pénal général. Edition Cujas, Paris, 2001. 
7- Staechelé (François), La pratique de l’application des peines, édition litec, 
     Paris, 1995. 
8- Stefani. (G.) , G. Levasseur, R. Jambu-Merlin, Criminologie et science                                                        
           pénitentiaire, 4ème  édition, Dalloz, 1976.   
 Articles et revues :    
  - Salvage(Philipe), sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail  
    d’intérêt général, Recueil périodique des Juris-  classeurs, lexis Nexis SA,  
   Paris,13 mars 2006. 
Dictionnaires  

- Dictionnaire Encyclopédique de la langue Française, 3 éme édition,     
 Hachette, Italie 1995.   

 لكترونيةاالاملراجع  :ثالثا
   غة العربيةبالل

  /http://or.wikepedia.org/wiki   .1789إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الصادر سنة  - 1
  .1948ديسمرب سنة  10الصادر بتاريخ  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان - 2

.org/ar/documents/udhr/http://www.un  
  www.mjustice.dz  .املوقع الرمسي لوزارة العدل اجلزائرية - 3

http://or.wikepedia.org/wiki/
http://www.un
http://www.mjustice.dz


 
 

193 
 

  ، اإلمارات 35رنا إبراهيم سليمان العطور، مصري العقوبة اجلنائية، جملة الشريعة والقانون، العدد  - 4
    Sljournal. uaeu. ac. ae/  : / http .  2008، يوليوالعربية املتحدة 

للدراسات خضر ، السجون و مزاياها و عيوا من وجهة النظر اإلصالحية ، املركز العريب فتاح عبد ال - 5
   www.kotobarabia.com. النشر سنةاألمنية و التدريب ، دون  

    www.courdebejaia.mjustice.dz  .عمر مازيت، عقوبة العمل للنفع العام -6

  مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية ومعاملة  اليت اعتمدهاء، وعة قواعد احلد األدىن ملعاملة السجناجمم - 7
، وأقرها الس االقتصادي واالجتماعي بقراريه 30/08/1955جنيف يف  املنعقد يف ،ارمني
    .13/05/1977املؤرخ يف  2076ورقم  1957 /31/07ج املؤرخ يف  663رقم

 html/http:/www1.Umn.Edu/ human arts/ Arab/b034.  
، 1987ماي 22-17اإلعدام ما بني    املؤمتر الدويل عن عقوبة"تقرير علمي: إبراهيم زيدحممد -8

   السعودية، األمنية، الد الثالث، العدد اخلامس، الرياض،، الة العربية للدراسات "طالياباي      
   www.nauss.edu.sa.1987ديسمرب      

   يةنسرالفباللغة 
1-Ase (Renand), Juge d’application des peines. www. easydroit. Fr 
2-Aci(Maitre), le juge de l’application des peines. www.cabinet. Aci. Com 
3- Beccaria (Cesare), des délits et des peines, traduit de l’italien par Collin      
     de Plancy, Editions du Boucher, 2001, Paris.www.livrespourtous.com 

 .PDF .www.defensesocial.org/jornadas 2009/cahiers Cahiers de défense sociale-4 

5-Code de  procédure pénale français, édition 2010.www.livrespourtous.com 
6-Code pénale français, édition 2010.www.livrespourtous.com 
7-De la Cuesta (José Luis), Résolutions  des  Congrès  de  l’Association  
    Internationale de Droit Pénal (1926- 2004). Re AIDP/ 2006 
    www.penal.org/pdf/CIDP/Resolutions 

  larousse.frwww.Dictionnaire Larousse.-8 

public.fr -service-w.vodroitsww .site officiel de l’ administration française  Le -9  
Poitiers. Justice.fr -www. CaLes vingt ans du travail d’intérêt général. -10  

11-Picquart (Jean- Mari), le travail d’intérêt  général, l’expérience Française,  
     www.penalreforme. org  

  .www.phosphore.comlisée1er site d’ orientation personna Le -12  
 
 

http://www.kotobarabia.com
http://www.courdebejaia.mjustice.dz
http://www.nauss.edu.sa
http://www.livrespourtous.com
http://www.defensesocial.org/jornadas
http://www.livrespourtous.com
http://www.livrespourtous.com
http://www.penal.org/pdf/CIDP/Resolutions
http://www.phosphore.com


 
 

 

       
  
  
  

  الفـهـرس

  
  
  
  
  
  



 
 

194 
 

  رسـالفه
  :الصفحة                             :احملتويات

   01 .....................................................................مقدمة
    أصول اإلشراف القضائي:الفصل األول                

   04.................................العقايب على التنفيذ                  
 05 ...........................مراحل تطور التنفيذ العقايب :املبحث األول 
  06 ..................التارخيي ملضمون التنفيذ العقايب التطور :املطلب األول

  06 ...........................العقايب ور القدمية لفكرة التنفيذاجلذ :الفرع األول
  06 ........................................ التنفيذ العقايب يف اتمعات القدمية: أوال
   06 ..................................................................مرحلة االنتقام -1
                                                                     06 ..................................................................االنتقام الفردي - أ
  07 ...............................................................االنتقام اجلماعي -ب
 08 ....................................................)االنتقام الديين(مرحلة التكفري -2

  09 .....................التنفيذ العقايب يف ظل نشأة الدولة و انتشار الديانة املسيحية: ثانيا
   09 ................................................ التنفيذ العقايب يف ظل نشأة الدولة -1
  10 .............................................التنفيذ العقايب يف ظل انتشار املسيحية -2

  13 ..................................التنفيذ العقايب يف العصور احلديثة :الفرع الثاين
 14 ........................................ التنفيذ العقايب يف ظل املدرسة التقليدية: أوال
  14...............................................................املدرسة التقليدية  -1
  15 ........................................................املدرسة التقليدية اجلديدة -2

  16 .........................................التنفيذ العقايب يف ظل املدرسة الوضعية: ثانيا



 
 

195 
 

  18 .................................................قيةالتنفيذ العقايب يف ظل التوفي: ثالثا
  18 ........................................................املدرسة الوضعية االنتقادية-1
 19 ...................................................االحتاد الدويل لقانون العقوبات -2

  20 .............................................................احلركة العلمية الفنية -3
  21.................................التنفيذ العقايب يف ظل حركة الدفاع االجتماعي: رابعا

  23..............................................."جراماتيكا"الدفاع االجتماعي عند  -1
  25.............................................."مارك أنسل"عند الدفاع االجتماعي  -2
 27 ......................... 5419 برنامج احلد األدىن للدفاع االجتماعي الصادر سنة -3

 27 .........................................املبادئ األساسية حلركة الدفاع االجتماعي - أ

  27 .................................................لقانون اجلنائياملبادئ األساسية ل -ب
   28  ...................................................النظرية العامة للقانون اجلنائي - ج 
    28 .....................................................برنامج تطوير القانون اجلنائي - د

  30 .............................القواعد العامة للتنفيذ العقايب :لثايناملطلب ا
  30 ..................................ماهية التنفيذ العقايب وطبيعته :الفرع األول

  31 ...........................................................ماهية التنفيذ العقايب: أوال
  31 .. .........................................................العقايب التنفيذ تعريف -1
  32 ...........................................................أهداف التنفيذ العقايب -2
  33 .....................................................مصادر أحكام التنفيذ العقايب -3
  34 ..............................................................تنفيذ العقايبحمل ال  -4
      36   .................................................السلطة املنوط ا التنفيذ العقايب -5

    37   ...............................................الطبيعة القانونية للتنفيذ العقايب: ثانيا

  39 .......................................إشكاالت التنفيذ العقايب :الفرع الثاين
       40   ........................................................الرتاع يف سند التنفيذ: أوال
 40  ..................................................التنفيذ على غري احملكوم عليه: ثانيا

 41 ........................................................  التنفيذ بغري احملكوم به: ثالثا



 
 

196 
 

    41 ......................................عدم قدرة احملكوم عليه على حتمل التنفيذ: بعارا

  ه الضمانات واحلقوق الشخصية للمحكوم علي :الفرع الثالث
 43 .............................................خالل فترة التنفيذ العقايب                 

  أسس و أساليب اإلشراف القضائي :املبحث الثاين 
 47 ..............................التنفيذ العقايب على                       

         48................  ذ العقايبأسس اإلشراف القضائي على التنفي:املطلب األول
     50  .............القضائي على التنفيذ العقايب لإلشراف االجتاه املناهض:الفرع األول

 50 ............................... اخلشية من التصادم بني القاضي واإلدارة العقابية: أوال
 51 ..............................................اختصاص اإلدارة األصيل بالتنفيذ: ثانيا
 51 ........................تعارض نظام قاضي التنفيذ مع مبدأ الفصل بني السلطات: ثالثا
   52 ................................. افتقار قاضي التنفيذ إىل خربات العمل العقايب: رابعا

   52 ....................................يذعدم جدوى الرقابة القضائية على التنف: خامسا
 52  ...........................التدخل القضائي يف التنفيذ ال يصلح إال لألحداث: سادسا
                      53 ............املقضي مبدأ قوة الشيءالتدخل القضائي يف التنفيذ يؤدي إىل إهدار : سابعا
  53 ............................... ضمان شرعية التنفيذ ال حيتاج إىل تدخل القضاء: ثامنا

     54 ................على التنفيذ العقايب  لإلشراف القضائي االجتاه املؤيد:الفرع الثاين
  55 ................................. مربرات اإلشراف القضائي على التنفيذ العقايب: أوال

  55   ..................................................ئية للتنفيذ العقايبالطبيعة القضا -1
  55 ..................................................الوظيفة اجلديدة للقاضي اجلنائي -2
  56 ...............................................منع حتكم اإلدارة يف مرحلة التنفيذ - 3
  56  ........................................................حتقيق اهلدف من احلكم - 4

  56...............................األسانيد القانونية لإلشراف القضائي على التنفيذ: ثانيا

 57 ..........................................................نظرية إشكاالت التنفيذ -1



 
 

197 
 

  58 ..................................................نظريات امتداد الدعوى اجلنائية -2
 58 ...........................................................نظرية استمرار القضاء -أ 

  59 .........................................امتداد اخلصومة اجلنائية إىل مرحلة التنفيذ -ب
       60 ..........................................................نظرية الظروف الطارئة -3
  61 .................................................................نظريات اإلنابة - 4
 61 ....................................................إنابة قضاء احلكم لقضاء التنفيذ - أ

 62 ......................................................إنابة اإلدارة العقابية للقضاء-ب

  63 .........................نظريات املركز القانوين واحلقوق الشخصية للمحكوم عليه -5
  63 .............................................. نظرية املركز القانوين للمحكوم عليه- أ
  63 ......................................... نظرية احلقوق الشخصية للمحكوم عليه-ب
  64 ...................................................... العدالة و الشرعية نظريات-6

 64 ............................................................ الشرعيةنظرية -أ 
  65 ............................................................نظرية العدالة-ب

  67 ............أساليب اإلشراف القضائي على التنفيذ العقايب:املطلب الثاين
  67 ............................إشراف احملاكم اجلنائية على التنفيذ :الفرع األول

  67 .............................................. إشراف قضاء احلكم على التنفيذ: أوال
  68.............................................................قضاء مكان التنفيذ: ثانيا
 69 .....................اإلشراف على التنفيذ عن طريق غرفة املشورة وغرفة االام: ثالثا

  69 ...................اإلشراف القضائي عن طريق اللجان املختلطة :الفرع الثاين
  70 .......................................................تشكيل اللجان املختلطة: أوال
  71 ..................................................اختصاصات اللجان املختلطة: ثانيا

 71 ..............................................................الختصاص املكاينا -1

 72 .............................................................. االختصاص النوعي-2

  72 ...............................اإلجراءات الواجب إتباعها أمام اللجان املختلطة: ثالثا
 73 ..................................................تقدير نظام اللجان املختلطة: ارابع



 
 

198 
 

  إلشراف القضائي على التنفيذ العقايبا: الفرع الثالث
  74 ......................................عن طريق قضاء خاص                  

  ذ العقايباإلشراف القضائي على التنفي :الفصل الثاين       
  77 ..........................اجلزائرييف القانون                       

  79 .............العقوبات النظام القانوين لقاضي تطبيق: املبحث األول
  81 ............................املطلب األول مفهوم قاضي تطبيق العقوبات

  81 ........................عقوباتتسمية وتعريف قاضي تطبيق ال: الفرع األول
  81 .......................................................................التسمية: أوال

  81.................................................كام اجلزائية ؟األحتطبيق أم تنفيذ  -1
   82...................................؟ قاضي تطبيق العقوبات أم قاضي تنفيذ العقوبات-2
 82 ..................................................................تنفيذ العقوبات-أ 

 82 .................................................................تطبيق العقوبات-ب

   84 ..................................................................التعريف: ثانيا
  86 ...................................تعيني قاضي تطبيق العقوبات: الفرع الثاين

  87 ...................................................................مدة التعيني: أوال
  88 .............ملؤقتاكانية التعيني جتريد النائب العام لدى الس القضائي من إم: ثانيا
  88 ................................................................شروط التعيني: ثالثا

  88 ...................................................................شرط الرتبة - 1
  89 .....................................شرط إيالء عناية خاصة مبجال السجون - 2

    91..............عالقة قاضي تطبيق العقوبات باجلهات املعاونة له: الفرع الثالث
  92......................................عالقة قاضي تطبيق العقوبات بوزير العدل: أوال
  93  ....................................عالقة قاضي تطبيق العقوبات بقضاة احلكم: ثانيا



 
 

199 
 

   96  ....................................عالقة قاضي تطبيق العقوبات بالنيابة العامة: ثالثا
 99   ..........................عالقة قاضي تطبيق العقوبات مبدير املؤسسة العقابية: رابعا

  104 ...........................عالقة قاضي تطبيق العقوبات باخلرباء والفنيني: خامسا
  106 ........الطبيعة القانونية ملقررات قاضي تطبيق العقوبات: املطلب الثاين
  107 .........................................جلنة تطبيق العقوبات:الفرع األول

  107...............................................................تشكيلة اللجنة: أوال
  108 ............................................................صالحيات اللجنة: ثانيا
  108...................................................................سري اللجنة: ثالثا

  109 ............................................جلنة تكييف العقوبات: الفرع الثاين
  109 ..............................................................تشكيل اللجنة: أوال
  110 ............................................................صالحيات اللجنة: ثالثا
 110 ..................................................................سري اللجنة: ثانيا

  113 .....................سلطات قاضي تطبيق العقوبات :املبحث الثاين
  114 .........سلطات قاضي تطبيق العقوبات كهيئة مستقلة: املطلب األول

                مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية : الفرع األول
  115 ...........................................والعقوبات البديلة

  115 ..............................مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية: أوال
 116 ..................املسامهة يف حل الرتاعات العارضة املتعلقة بتنفيذ األحكام اجلزائية -1

 118 ..............................................تلقي شكاوى احملبوسني وتظلمام -2

  121 ...............................مراقبة مشروعية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام: ثانيا
 123 .......................................................................تعريفها -1

 123 ......................................................الشروط املتعلقة بإصدارها-2

   123 ...............................................الشروط املتعلقة باحملكوم عليه- أ
   123 .......................................................الشروط املتعلقة بالعقوبة-ب



 
 

200 
 

  134 .................فع العامالشروط املتعلقة باحلكم أو القرار املتضمن عقوبة العمل للن-ج
  134 ............................................................ إجراءات احلكم ا-3
 134 ...................................................................تقدير مدا -4

  125 ..................................................سلطة النيابة العامة يف تنفيذها -5
  125 ............................................التسجيل يف صحيفة السوابق القضائية-أ 
  125 ................................................إجراءات تنفيذ احلكم أو القرار -ب
  126 ...................................................سلطة قاضي تطبيق العقوبات -6
 126 .........................................إجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام - أ

  128......... ...........................اإلشكاالت املتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام -ب
  128 ............................................وقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام -ج
  128 .....................................اإلشعار بانتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام - د

  129 ........................................املقرراتوإصدار األوامر  :الفرع الثاين
  129 ........................................................سلطة إصدار األوامر: أوال

 129 ...............................................................حركة احملبوسني -1

 130 ...........................................................الورشات  اخلارجية -2

 130 ........................................................سلطة إصدار املقررات: ثانيا

                130 ..................................................تطبيق عقوبة العمل للنفع العام -1
 130 ...............................................................اإلفراج املشروط -2

  131 ..................م رخص الزياراتمنح رخص اخلروج وتسلي: الفرع الثالث
  131 ..........................................................منح رخص اخلروج: أوال
  132 ..................................................تسليم رخص الزيارات: ثانيا

  يف إطار سلطات قاضي تطبيق العقوبات :املطلب الثاين
  133 .........................................جلنة تطبيق العقوبات                

  133 ...........سلطات قاضي تطبيق العقوبات يف نظام البيئة املغلقة :الفرع األول



 
 

201 
 

  134 .........................................................مفهوم تفريد العقوبة: أوال
  134 ....................................................................التصنيف: ثانيا
  135 ...............................................تصنيف مؤسسات البيئة املغلقة: ثالثا
 136 ................................................................املؤسســات-1

  136 ...............................................................مؤسسات الوقاية - أ
    136 ........................................................مؤسسات إعادة التربية -ب
  136 .......................................................مؤسسات إعادة التأهيل -ج
  137 .............................................................املراكز املتخصصة -2
  137 .......................................................املراكز املتخصصة للنساء -أ 
  137 ...................................................املراكز املتخصصة لألحداث -ب

  138 ............................................................أنظمة االحتباس: رابعا
  141 .................................................برنامج التأهيل واإلصالح: خامسا

  141 ........................................................التعليم و التكوين املهين -1
  144 ......................................................................التهذيب -2

  145 ........................................................................العمل -3

  147 ........سلطات قاضي تطبيق العقوبات خارج نظام البيئة املغلقة :الفرع الثاين
  147 .....................................................نظام الورشات اخلارجية: أوال
  150 ..........................................................نظام احلرية النصفية: ثانيا
  152 .....................................................مؤسسات البيئة املفتوحة: ثالثا

  154 .............................................وبةتكييف العق :الفرع الثالث
  155 ...............................................................إجازة اخلروج: أوال
  157 ...............................................التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة: ثانيا
  160 ............................................................اإلفراج املشروط: ثالثا
  160 .....................................................................تعريفـه -1
  161 .............................................................طبيعتـه القانونية -2



 
 

202 
 

  162 ....................................................................شروطـه -3
  162 ............................................................الشروط املوضوعية -أ 
  165 .............................................................الشروط الشكلية -ب
  165 .............................................وطاجلهة املختصة مبنح اإلفراج املشر-4
  165 ............................اختصاص قاضي تطبيق العقوبات مبنح اإلفراج املشروط - أ
  169 .............................اختصاص وزير العدل، حافظ مبنح اإلفراج املشروط -ب
  171 ...........................................إجراءات تنفيذ مقرر اإلفراج املشروط -5
  172..............................................ثار املترتبة عن  اإلفراج املشروطاآل -6
  172......................................اإلفراج عن احملبوس قبل انقضاء مدة العقوبة  - أ
  175....................................................إلغاء مقرر اإلفراج املشروط -ب  

                                       177 ...........................................................................خامتة
                                           183 ................................................................قائمة املراجع

  194 .......................................................................الفهرس

   
                                    

  
  
  
  
  
 



 
 

 
 

  
  املـلـخص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 
 

  البحث ملخـص                   
  ى التنفيذ العقايباإلشراف القضائي عل                

  
لقد تطورت املعاملة العقابية للمحكوم عليهم يف ظل السياسة اجلنائية املعاصرة، بتغري غرض   

العقوبة يف من الردع والقسوة واالنتقام من اجلاين إىل حماولة إصالحه وذيبه وإعادة إدماجه يف 
  .اتمع

العقابية وجعل القضاء مبعزل عن ومل يكن من املنطقي ترك هذا االختصاص بأكمله لإلدارة 
التنفيذ خاصة  مع بداية اهتمام القضاء اجلنائي مبسألة تفريد العقاب، إضافة إىل أن احملكوم عليه قد 

  .حيرم من حقوقه جراء التعسف الذي متارسه حياله اإلدارة العقابية

بالصورة اليت من هنا ظهرت الدعوة إىل التدخل القضائي يف اإلشراف على التنفيذ العقايب 
تكفل ضمان حسن سري هذا التنفيذ يف الطريق الذي يؤدي يف النهاية إىل تقومي احملكوم عليه وإعادة 

  . إدماجه اجتماعيا

وملا أصبح اإلشراف القضائي على مرحلة التنفيذ العقايب ضرورة ملحة متليها عدة اعتبارات 
التشريع اجلزائري خاصة إىل تبين مبدأ إشراف قانونية أدت بالفقه وخمتلف التشريعات املقارنة عامة و

  .القضاء على التنفيذ العقايب 

حاولنا من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على أهم ما مييز مبدأ اإلشراف القضائي على  
التنفيذ العقايب، وتبيان أوجه القصور اليت ميكن للمشرع اجلزائري جتنبها مقارنة بالتشريع الفرنسي 

  . باعتباره من أكثر التشريعات املتطورة يف تنظيم قضاء اإلشراف على التنفيذ صوصعلى وجه اخل

وختلص هذه الدراسة على التأكيد على ضرورة مسامهة القضاء بفعالية يف مرحلة التنفيذ من 
أجل ضمان حقوق احملكوم عليهم والعمل على إجراء مراجعة لقانون تنظيم السجون اجلزائري مبا من 

  .زز هذا االجتاهشأنه أن يع

  



 
 

 
 

RESUME  
pénitentiairel'exécution  de  La supervision judiciaire  

  
          Le  traitement pénitentiaire des détenus  a évolué dans la  politique 

pénale contemporaine avec l’évolution du but de la peine de la dissuasion, la 
cruauté et la vengeance du coupable à la tentative de le redresser, de l'affiner et 

de le réinsérer dans la société.  
           Et il n'étais pas logique de laisser cette compétence pour la gestion 
complète au service public pénitentiaire et faire écarter l’autorité judiciaire, en 
particulier avec le début de l'intérêt de la juridiction pénale à la question de 
l'individualisation  exécutive de la peine, en plus , la personne déclarée coupable 
peut être privée de ses droits à la suite d'abus commis par le service public 

pénitentiaire .  
          De là est venu l'appel à l'intervention judiciaire pour superviser 
l'exécution de la peine de manière à assurer le bon fonctionnement de cette 
exécution, ce qui conduira finalement au redressement  et à la réinsertion sociale 

de la personne condamnée.  
          Et comme la supervision  judiciaire dans la phase de l'exécution est 
devenue une nécessité dictée par des considérations juridiques qui ont mené la 
jurisprudence et les différentes législations comparatives en général et la 
législation algérienne en particulier à adopter le principe de la supervision 

judiciaire de l'exécution pénitentiaire.  
               Nous  avons  essayé  à travers  cette  étude  de mettre   en  évidence  les  
caractéristiques les plus importantes du principe de l’intervention judiciaire dans 
l'exécution de la peine, et d'identifier les lacunes qui pourraient être évités par le 
législateur algérien par rapport à la législation française, notamment comme elle 
est l'une des législations les plus avancées dans l'organisation de la supervision 

judiciaire de l’exécution de la peine.  
              En conclusion de cette étude, nous soulignons  la nécessité de la 
contribution judiciaire effective  dans la phase de l'exécution de la peine afin de 
garantir les droits des détenus et de faire une révision du code algérien de 
l’organisation  pénitentiaire et de la  réinsertion  sociale  des  détenus  , de  telle  

façon renforcer cette tendance.  
  

  
  
  

  


