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  الجديد اآلليات المستحدثة في قانون اإلجراءات الجزائية
  

  لهزيل  عبد الهادي /أ
  الواديبجامعة الشهيد حمه لخضر -كلية الحقوق والعلوم السياسية

  لقليب  سعد/أ
 مسيلةبوضياف بالمحمد جامعة  -كلية الحقوق والعلوم السياسية

  
  ملخص

إن التعدیل األخیر الذي قام به المشرع الجزائري لقانون اإلجراءات الجزائیة 
جاء بمجموعة   2015جویلیة  23المؤرخ في  15/02 من خالل األمر رقم

من األحكام والضوابط التي تعبر في مجملها عن نیة المشرع في إضفاء نوع 
جدید من اآللیات التي تدخل في إطار عصرنة قطاع العدالة، هذا المشروع 

وعكف  2005الذي تبناه فخامة رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة سنة 
تطورات الحاصلة لجعل القانون الجزائري یحقق الغایة التي على مواكبة ال

یطمح إلیها المواطن وهي حق المواطن في محاكمة عادلة وفق جهاز 
قضائي محكم، وهو األمر الذي نلمسه في التعدیل السابق ذكره، حیث جاء 
المشرع ببعض األحكام التي تضمن أكثر من أي وقت مضى حقوق 

المحاكمة مثل  أنماطتغییر جذري في بعض المتقاضین، وذلك من خالل 
، وعمل على حفظ حقوق ....المثول الفوري، مراقبة الحبس المؤقت 

المحبوسین المتهمین في جمیع مراحل التحقیق بدءًا من الحبس المؤقت 
حتى الحكم، وهو المطلب الذي نادى به الحقوقیون، وقد جاء المشرع 

ب في مصلحة المتهم مطبقًا في صوعة من األحكام اإلجرائیة التي تمبمج
  . حتى تثبت إدانته بريءذلك مبدأ المتهم 
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قانون اإلجراءات الجزائیة، غرفة االتهام، محكمة  :الكلمات المفتاحیة
 . محاكمة عادلة الجنایات، الحبس المؤقت، الوساطة، المثول الفوري،

 
Résumé 
La dernière modification effectuée par le législateur algérien du 
Code de procédure pénale par le décret No .: 15/02 en date du 23 
Juillet, ici à 2015 est venu une série de dispositions et de contrôles 
qui reflètent l'ensemble intention du législateur de donner un 
nouveau type de mécanismes dans le cadre de la modernisation du 
secteur de la justice, ce projet, qui a été adopté par le Président de 
la République Abdelaziz Bouteflika en 2005 et a travaillé pour 
suivre l'évolution de faire des développements algériens de droit 
pour atteindre le but pour lequel aspire au citoyen, le droit d'un 
citoyen à un procès équitable en conformité avec l'arbitre du 
système judiciaire, qui est visible dans l'amendement précédent 
mentionné, où le législateur est venu à un certain des dispositions 
qui garantissent plus que jamais les droits des justiciables, à travers 
un changement radical dans certains des motifs de l'essai, tels que 
l'apparition immédiate, un contrôle de confinement temporaire .... 
et ont travaillé à préserver les droits de l'accusé en détention à tous 
les stades de l'enquête, à partir de la garde temporaire jusqu'à ce 
que le verdict, qui la demande préconisée par les militants des 
droits de convictions éprouvées. 
les mots clés: Code de procédure pénale, la chambre d'accusation 
,tribunal criminel, la détention  provisoire, médiation, l'apparition 
immédiate. 

  :مقدمة
مما ال شك فیه أن تعدیل قانون اإلجراءات الجزائیة في جویلیة 

كان له األثر البالغ في تغییر جذري للمتعاملین مع جهاز  ،  2015
العدالة، ویأتي هذا التعدیل في إطار عصرنة جهاز العدالة الذي یعتبر من 

، وهي 2005اللمسات التي أرادها فخامة رئیس الجمهوریة أن تتحقق سنة 
الضامن  باعتبارهاإلرادة التي تبناها فخامته في النهوض بجهاز القضاء 
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ید لحقوق اإلنسان من جهة، والذي یضمن تطبیق دولة القانون من جهة الوح
من أخرى، حیث نجد أن قانون اإلجراءات الجزائیة قد أضاف أشیاء جدیدة 

المثول الفوري،  :داف السابقة وهي على سبیل المثالشأنها تحقیق األه
، وهي ..... ، التوقیف للنظر، والقبض الجسديالحبس المؤقت، الوساطة

ور توحي بإعطاء نوع جدید من الحق في المحاكمة العادلة على وجه أم
یضمن للمتهم التمسك بالبراءة حتى تثبت اإلدانة وذلك من خالل الضوابط 

  .حكام التي جاء بها التعدیل األخیرواأل
الموضوع من خالل جانبین أساسیین األول علمي  أهمیةتكمن و 

الجزائري في  التي أقرها المشرع یكمن في معرفة مدى نجاعة اإلجراءاتو 
اء، والصالحیات التي أعطاها لبعض ضمان حقوق المتعاملین مع القض

اما ، الجهات مثل غرفة االتهام، محكمة الجنایات، الضبطیة القضائیة
عملي ویكمن في مدى التطبیق السلیم لهذه اإلجراءات مقارنة فانب الثاني الج

ضمان التسریع في  التعدیل هوابقة ألن الهدف من باإلجراءات الس
   .اإلجراءات ومواكبة التطورات الحاصلة في مجال العدالة

المشرع الجزائري في  استحدثهادراسة إلى معرفة النقاط التي تهدف الو 
وسنحاول إجمال  التعدیل األخیر وهل حققت نجاحًا نسبیًا على أرض الواقع،

  :األهداف في
  كرسها قانون اإلجراءات الجزائیة بط واألحكام التي امعرفة الضو

 .الجدید
 رفة النقاط الجدیدة التي جاء بها القانون ودور النیابة العامة في مع

 .تنفیذها
  الوقوف على بعض النقائص التي أغفلها المشرع الجزائري في هذا

  .الهادف األكادیميالقانون ومحاولة معرفة البدائل من خالل البحث 
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اإلشكالیة طرح واإلحاطة بجمیع جوانبه نقصد التعرف على الموضوع 
التعدیل األخیر هي اآللیات واإلجراءات المستجدة التي جاء بها  ما :التالیة

وما مدى تطبیقها  ؟ 02-15األمر رقملقانون اإلجراءات الجزائیة الصادر ب
   ؟على أرض الواقع 

  :التالیة عنها التساؤالتولعل هذه اإلشكالیة تتفرع  
الجهة التي خولها المشرع صالحیات السهر على تنفیذ محتوى هي  ما  -أ

  ؟القانون
هو الهدف من إصدار قانون اإلجراءات الجزائیة مع قانون الطفل  ما - ب
  عرفة العالقة بینهما؟مو 
هل هي كافیة لتحقیق اإلشكاالت القانونیة الموضوعة أمام القاضي  -ج

  والمتعامل مع القانون؟
  ؟النقاط التي أغفلها المشرع في ذلك أهمهي  ما - د

اإلجراءات المستجدة في قانون اإلجراءات الجزائیة التي لم : المبحث األول
  تكن سابقاً 

المشرع  استحدثهافي هذا المبحث سنحاول الوقوف على النقاط التي 
المتضمن  2015جویلیة  23المؤرخ في  02-15:رقم األمرالجزائري في 

  .)1( الجزائیةقانون اإلجراءات 
  النظر تحت الموقوفین األشخاص مع التعامل إجراءات :األول المطلب

 في التحري لصیرورة جداً  ضروري النظر تحت التوقیف أن بما
 وأحكام ضوابط الحساس اإلجراء هذا أعطى قد الجزائري المشرع فإن الجرائم
 لتوقیفا فإن وبالتالي النیابة مستوى على أو الضبطیة، مستوى على سواء

                                                             
 .28ص ،23/07/2015:بتاریخ منشورال ،40 العدد الرسمیة، بالجریدة الصادر – )1(
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 الجمهوریة وكیل في ممثلة النیابة إشراف تحت یكون أن بد ال النظر تحت
  :یلي بما جاء قد الجزائري المشرع فإن وعلیه ومستمر، دوري بشكل

  :النظر تحت بالتوقیف الجمهوریة وكیل السید عالقة -
 03 كل األقل على واحدة مرة النظر تحت التوقیف أماكن زیارة

 أن باعتبار اقدیم اجدید یعتبر اإلجراء وهذا لذلك ضرورة رأى وكلما أشهر،
 قید شخص فیها یكون التي الحاالت كل في المراقبة صالحیة لها النیابة

  .التحري أو التحقیق
   :بمحام االستعانة إمكانیة -

 لدى الموقوف فیه للمشتبه الجدید التعدیل في الجزائري المشرع أجاز
 الزیارة هذه وتتم محامیه یلتقي أن توقیفه تجدید تم والذي القضائیة، الشرطة

 المشرع مدد كما دقیقة، 30 الزیارة مدة تتجاوز ال أن على خاصة غرفة في
 بالمتاجرة علقةالمت للجرائم بالنسبة النظر تحت التوقیف مدة في يالجزائر 

 للشرطة یأذن أن الجمهوریة وكیل للسید أتاح حیث الفساد وجرائم بالمخدرات
 أیام 08 إلى لتصل مرات 03 لمدة النظر تحت التوقیف بتمدید القضائیة

  .أقصى كحد
  :النیابة سلطة تحت العسكري مناأل مراكز -

 بأماكن 52 المادة من 5 و 4 الفقرتین في الجزائري المشرع عدل
 السید یبلغ أن ویجب مسبقاً  النیابة بها علمت التي بتلك النظر تحت التوقیف

 هذه وأن وقت، أي في یزورها أن یمكن التي باألماكن الجمهوریة وكیل
 القانون یقرها التي غیر أخرى ألماكن وجود ال أن منها یفهم أن یمكن المادة
ذنها، إشرافها وتحت النیابة سلطة تحت وتكون  أحسن التي النقطة وهي وإ
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 بسط إلى األساس في ترمي كونها علیها نص عندما صنعاً  الجزائري المشرع
  .)(النظر تحت التوقیف أماكن جمیع على النیابة صالحیات

  :ا في النقاط التالیةجمالهإیمكن  :الحكمة من إجراء التوقیف تحت النظر -
یتضمن التوقیف تحت النظر كافة اإلجراءات التي تتخذ في الدعوى  - 1

العمومیة من التحقق من أقوال المبلغ و المجني علیه و شهادة الشهود و 
مواجهته و من إجراءات نة و التفتیش و استجواب المتهم و االنتقال للمعای

اإلفراج المؤقت وهي إجراءات یحوزها احتیاطیة نافذة قبل المتهم الحبس و 
التحقیق النهائي و التحریات األولیة و إن كان االستجواب جائز في التشریع 

  ).ج .إ.من ق 302المادة ( الجزائري في التحقیق النهائي 
یتواله شخص محاید " استقالل و حیاد القائمین علیه ، و معناه أن من  -  2

  " . بأدلة الدفاع انتفاء لظهور الحقیقة  یهتم بأدلة االتهام بقدر اهتمامه

و یكون ذلك بمنح حق الدفاع و كفالته للمتهمین و إعطاء فرصة لذوي 
الخبرة إلبداء آرائهم الفنیة حسبما یستدعي الشرف و الضمیر الحي ، و 

  .لحسن سیر العدالة  افي أي وقت ألن فیه ضمان الرجوع إلیهاإمكانیة 
لى ضمانات تفتقر إلیها التحریات األولیة و یتوفر التوقیف للنظر ع - 3

التحقیق النهائي خاصة في كونه یحرر من قبل ضابط مختص في حین 

                                                             
)( - العسكري لألمن التابعة المراكز بها یقصد هنا المخابرات مصطلح فإن لإلشارة 

 تعتبر التي القضایا مثل، الخاص النوع في الجرائم في بالتحقیق تقوم بدورها هي والتي
 وهذا القومي، باألمن الماسة القضایا بالمخدرات، المتاجرة قضایا التخریبیة، األعمال من

  . العامة النیابة مع التعامل في السابقة اإلجراءات لنفس یخضع بدوره هو الجهاز
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هو ما یكفل للمتهم حقوقه التحقیق النهائي شفویة عاجلة ، و تكون إجراءات 
  .)(في إجراءات التحقیق االبتدائي

سواء بالتالي ال مجال لتغییر الشهادات و ال للتالعب باأللفاظ و 
بالزیادة أو بالنقصان، كما تكفل عملیة تدوین التحقیق إمكانیة الرجوع إلیها 

، و ال یقل تحلیف الیمین إلجراءات ومهما مرّ علیها من زمنمهما طالت ا
  .القانونیة للشهود عن ذلك في األهمیة 

یكفل أال " و للتوقیف للنظر فضل في كسب الوقت لصالح القضاء إذ  -  4
حاكمة غیر الحاالت التي تتوافر فیها أدلة كافیة تدعم احتمال تحال إلى الم

و صیانة العتبارهم من أن یمثل أمام القضاء إذا كانت األدلة ... اإلدانة 
  .فتطرح على القضاء دعاوى مسندة قانونا " ضده غیر كافیة 

كما أن في إجراءات البحث و التحري المعتمدة في التحقیق االبتدائي  - 5
كون معاصرة الرتكاب الجریمة فیه دعم إلجراءات المحاكمة إذا و التي ت

كان من الصعب التنقیب عنها وقت المحاكمة ، فیكفل التحقیق االبتدائي أن 
  .یكون ذلك في الوقت المناسب و بالتالي ال تندثر الحقیقة 

كرامة األفراد فال یزج بهم في مساحات المحاكم " یصون التوقیف للنظر -  6
  )1(". كد من جدیة االتهام قبل التأ

حق الدولة في توقیع العقاب بعد أن تكون األدلة  التوقیف للنظریكفل  - 7
كافیة على أن تتولى بعدئذ جهة الحكم بالفض في النزاع و توقیع العقوبات 
المقررة قانونا ، فال یقضي ببراءة مجرم أثم أو إدانة بريء نتیجة تحقیق 

  .خاطئ أو قاصر 
                                                             

)( -  ، الجزائــر 2جأحمـد شــوقي الشــلقاني، مبـادئ اإلجــراءات فــي التشـریع الجزائــري ،، 
  . 220، ص  2003دیوان المطبوعات الجامعیة ، 

  .223المرجع نفسه، ص -) 2(



 الخامسالعدد ......................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 

141 
 

و ألجل أن یبقى تحقیق الغرض القائم ألجله التحقیق االبتدائي ثابتا 
و المتمثل في ضمان مصلحة المجتمع و المتهم على حد سواء أنیط 

  .بمجموعة من الشروط و التي بدونها ال یلزم التحقیق 
  الجنح في الوساطة إجراء :الثاني لمطلبا

 یجوز أنه على مكرر، 37 المادة في الجزائیة اإلجراءات قانون نص
 على بناء أو منه بمبادرة یقرر أن جزائیة متابعة أي قبل الجمهوریة لوكیل
 وضع شأنها من یكون عندما وساطة إجراء منه، المشتكي أو الضحیة طلب
 فإن وبالتالي عنها، المترتب الضرر جبر أو الجریمة عن الناتج لإلخالل حد

 الجریمة كان إذا الجمهوریة وكیل یهلإ یلجأ تحفظي إجراء هو الوساطة إجراء
 تفادي یمكنه أي الضرر جبر ویمكنه ضحیة، فیها الشخص بها المتابع
 ویمكنه حق طلب هو النیابة إلى اللجوء من الغرض ألن الجزائیة المتابعة

  . جزائیة متابعة بدون علیه الحصول
 أیقن إذا إال الصلح إلى یلجأ أن وریةالجمه لوكیل یمكن ال نهأ غیر

 لتخفیف الجزائري المشرع استحدثه إجراء هو أي ، الوساطة إجراء ةفعالیب
 ،المعقول كل تتخطى أصبحت القضایا ألن والمحاكم القضاة على العبء
  على ینعكس الشيء للمحاكم الحسن السیر على سلباً  تؤثر بذلك وهي

  . والقرارات األحكام إصدار في التركیز
 امكتوب یكون أن الوساطة قیام في الجزائري المشرع اشترط وقد :الكتابة-

 إجراء وهو ،)الضحیة وبین منه المشتكى أي الجرم مرتكب( الطرفین بین
 یمكن وال ، الكتابة المشروع اشترط لذلك للوساطة أحد أي إنكار بعد كفیل
  . كالمحامي األطراف عن أحد ینوب أن الحالة هذه في
 السابق الطرفین كال رضا أي الرضا الجزائري المشرع اشترط :الرضا-

 یمكن ال الحالة هذه وفي ، الوساطة لقبول ضروري شرط وهي ،ذكرهما
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 وهنا الطرفین، رضا من تأكد إذا إال الوساطة بإجراء القیام الجمهوریة لوكیل
 الكتابة على نص قد فهو الرضا عن التعبیر كیفیة أغفل الجزائري المشرع

 وكیل یقوم أن العادة جرت لكن الرضا، محل تحل أن مكنهای ال وهي
 كتابة من للتأكد رسمیة محاضر على الطرفین كال بسماع الجمهوریة

 إجراء هو بل الجدید التعدیل علیه ینص لم اإلجراء وهذا ورضاهما، الطرفین
 من تصدر التي رفاتالتص على الرسمیة إضفاء منه الهدف تنظیمي

  .)(المتقاضین
 بمحام االستعانة الطرفین لكال یجوز بحیث :بمحام االستعانة إمكانیة-  

 أن له یمكن الو  فقط اإلجراءات لمتابعة ولكن الوساطة إجراءات لحضور
 جمیع یحضر أن یمكن هنأ غیر السابقة، اإلجراءات في لطرفینا على ینوب

 ویجوز الجمهوریة، وكیل أمام تقدیمات عن عبارة الوساطة نأل التقدیمات
 إمكانیة على ینص لم القانون وهنا ، الطرفین بدعوة یقوم أن األخیر هذال

 المشرع أن نقول أن یمكن الذي الشيء وهو محام بدون الطرفین حضور
   .القضاة الجتهادات ذلك تركی ولكن أغلفه

 وهي الوساطة فیها تطبق التي المواد على 2 مكرر 37 المادة نصت كما 
  :التاليك
  . والقذف السب جرائم - 1
 وترك الكاذبة والوشایة والتهدید الخاصة الحیاة على االعتداء جرائم - 2

  .األسرة
  . طفلال تسلیم وعدم النفقة تقدیم عن العمدي االمتناع جرائم - 3

                                                             
)(-  مریم شرفي، محاضرات في قانون اإلجراءات الجزائیة ألقیت على ضباط إدارة

 . 21ص ،2016جوان السجون، المدرسة العلیا إلدارة السجون، الجزائر،
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 أشیاء لىع أو قسمتها قبل ثاإلر  أموال على الغش بطریق االستیالء - 4
  .الشركة أموال أو مشتركة

  . رصید بدون شیك إصدار جریمة- 5
 اإلصرار سبق بدون المرتكبة العمدي غیرو  العمدي والجرح الضرب جنح- 6

  . السالح استعمال أو والترصد
  . الزراعیة والمحاصیل العقاریة الملكیة على التعدي جرائم- 7
 على الوساطة إجراءات طبقت أن یمكن نهأ إلى اإلشارة تجدر كما  

  .المخالفات
 یتضمن محضر في الوساطة اتفاق تدوین وجوب على القانون صن كما 

 وقوعها ومكان وتاریخ لألفعال وجیزاً  وعرضا األطراف وعنوان هویة
 السید طرف من المحضر ویوقع تنفیذه، وآجال الوساطة اتفاق ومضمون

 لكل  منه نسخة وتسلم المعنیة واألطراف الضبط وأمین لجمهوریةا وكیل
  )(. األطراف

  :یأتي ما على الخصوص على الوساطة اتفاق یتضمن
  . علیه كانت ما إلى الحال إعادة - 1
  . لمتضررل الضرر عن مالي تعویض - 2
  .األطراف إلیه یتوصل للقانون مخالف غیر آخر اتفاق كل - 3
  :الوساطة أحكام بعض -
 الطعن طرق من طریق بأي الوساطة اتفاق في الطعن یجوز ال. 
 به المعمول للتشریع طبقاً  تنفیذاً  سنداً  الوساطة حضرم یعد . 

                                                             
 الصادرة ،40 العدد الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة لجمهوریةل الرسمیة، جریدةال )1(

 .31الجزائر،ص ،23/07/2015:بتاریخ
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 اتفاق لتنفیذ المحددة اآلجال خالل مومیةالع الدعوى تقادم سریان یوقف 
 . الوساطة

 یراه ما الجمهوریة وكیل یتخذ المحددة اآلجال في االتفاق تنفیذ یتم لم إذا 
  . المتابعة إجراءات بشأن مناسباً 

 الشخص العقوبات قانون من147 المادة في المقررة للعقوبات یتعرض 
 المحددة اآلجال انقضاء عند الوساطة اتفاق تنفیذ عن عمداً  یمتنع الذي
 . لذلك
  الفوري المثول :الثالث المطلب

 الجزائري المشرع استحدثه التلبس محل لیحل جاء تنظیمي إجراء هو
 في المطولة اإلجراءات من وللتقلیل جهة، من المحاكم على الضغط لتخفیف

  :منهما نذكر نقاط في التلبس مع یتفق وهو المحاكمة
 تستدعي التي القضایا یخصان ال كونهما في یتفقان كالهما :التشابه أوجه-

 حاالت في إال فیه المحاكمة تؤجل أن یمكن ال كالهماو  ا،قضائی اتحقیق
 وهو ،...دفاعه أو المتهم من التأجیل لبط مثل الحصر سبیل على محددة

 المشرع شرع جلهأ من الذي الهدف وهو المحاكمة، في التعجیل یضمن ما
  . الفوري المثول

 هو أي ؛الجمهوریة وكیل السید به یقوم إجراء هو التلبس :االختالف أوجه-
 رئیس اختصاص من فهو الفوري المثول أما الحبس، المتهم بإیداع یقوم من

 الوجه أما ،)( الجلسة قاضي اختصاص من هو باألحرى أو جنحال محكمة

                                                             
)(-  هو إجراء جدید یتضمن حالتین فقط، األولى وهي المحاكمة أي أن  :الفوريالمثول

یطلب المتهم المحاكمة بدون حضور محامیه وفي هذه الحالة إما یطلق سراحه إذا كانت 
الحبس : العقوبة أقل من سنة أو الحكم على المتهم بعقوبة غیر سالبة للحریة مثل

أو أن یودع السجن إذا كان الحكم ....عامالموقوف التنفیذ، الغرامة، العمل لصالح النفع ال
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 بمثابة هو الفوري المثولو  أیام 08 الحبس مدة فیه یتجاوز ال فالتلبس الثاني
 أي المتهم رضا بدون یكون التلبس أیام، 05 یتجاوز ال كمةالمح أمام تأجیل
 لوكیل یجوز فال الفوري المثول أما بغیابه، أو المحامي بحضور سواء

  . الضحیة أو المحامي یحضر لم إذا إال الحبس المتهم یودع أن الجمهوریة
 لوكیل الممنوحة الصالحیات من یخفف قد الفوري المثول فإن لإلشارة

 یخص وال أمامهم یمثلون الذین المتهمین الحبس إیداع في الجمهوریة
  :التالیة األشخاص

 طریق عن األشكال من شكل بأي یودع أن یمكن ال بحیث األحداث -
 على یحال أن إما والحدث محكمة على اإلحالة بمثابة ألنه الفوري المثول
  .المجلس مستوى على األحداث غرفة أو التحقیق بعد األحداث محكمة

 فیها التحقیق یكون أي التحقیق تستوجب بجرائم قاموا الذین األشخاص -
   ذكره سبق اكم وجوبي

 الشرطة لضابط یجوز أنه على 1مكرر 339 المادة أشارت كما
 هؤالء ویلتزم شفاهة بها المتلبس الجنحة في الشهود یستدعي أن القضائیة
 یتحقق أن بد وال قانونا، علیها المنصوص العقوبات طائلة تحت بالحضور

 المنسوبة باألفعال یبلغه ثم أمامه المقدم الشخص هویة من الجمهوریة وكیل
 یبلغ كما المحكمة، أمام مباشرة سیمثل نهأ ویخبره القانوني ووصفها إلیه

  . بذلك والشهود الضحیة

                                                                                                                                         
، والحالة الثانیة )إیداع من الجلسة(یساوي سنة حبس نافذ أو یفوقها بسند حبس یسمى 

وهي طلب المتهم حضور محامي ففي هذه الحالة یودع المتهم الحبس المؤقت كتأجیل 
تأجیل وهو بمثابة ) أمر إیداع الحبس المؤقت(لحضور محامي وذلك بسند حبس یسمى 

أیام كحد أقصى، وهو في هذه الحالة إحالة  05أن یفوق  األحوالوال یمكن بكل حال من 
 .  على محكمة الجنح
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 السید أمام مثوله عند بمحام االستعانة فیه المشتبه للشخص ویمكن 
 هبینو  و محامیه حضور في استجوابه یتم الحالة هذه وفي الجمهوریة وكیل
 تحت اإلجراءات من نسخة توضع نهأ امك ،االستجواب محضر في ذلك عن

 في نفرادا على بالمتهم حریة بكل االتصال یمكنه الذي المحامي تصرف
 مثوله غایة إلى األمنیة الحراسة تحت المتهم ویبقى الغرض، لهذا مهیأ مكان
  .سابقاً  إلیه اإلشارة تمت كما المحكمة أمام

 له أن المتهم یهبنبت الرئیس یقوم أنه على :339/5 المادة أشارت كما
جابة التنویه هذا عن وینوه دفاعه لیحضر مهلة في الحق  في المتهم على وإ
ذا ،الحكم  آجال منحهت المحكمة فإن محام حضور في حقه المتهم استعمل وإ
 یقوم الذي اإلجراء وهو المؤقت، الحبس الشخص ویودع األقل على أیام 03
ذا الجمهوریة، وكیل بدل القاضي به  أمرت للحكم مهیأة دعوىال تكن لم وإ

  .جلسة ألقرب بتأجیلها المحكمة
 طلبات إلى االستماع بعد یمكنها القضیة تأجیل المحكمة قررت إذا نهأ كما 

  :التالیة التدابیر اتخاذ یجب ودفاعه، والمتهم النیابة
 حراً  المتهم یترك . 
 المنصوص القضائیة الرقابة تدابیر من أكثر أو لتدبیر المتهم إخضاع 

 . القانون هذا من 1 مكرر 125 المادة في علیها
 المؤقت الحبس في المتهم وضع . 

 وفقاً  المحكمة تصدرها التي األوامر في االستئناف یجوز ال نهأ كما
 القضائیة الرقابة تدابیر تنفیذ متابعة العامة النیابة وتتولى ،)( ادةالم لهذه

 جمیع في أصیل طرف النیابة ألن ، أعاله 06 الفقرة في علیها المنصوص
                                                             

)(-  مریم شرفي، محاضرات في قانون اإلجراءات الجزائیة ألقیت على ضباط إدارة
 . 24،ص2016السجون، المدرسة العلیا إلدارة السجون، الجزائر،جوان
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 عقوبة علیه تطبق القضائیة الرقابة لتدابیر المتهم مخالفة حالة وفي القضایا،
 اإلجراءات قانون من 129 المادة في علیها المنصوص الغرامة أو الحبس
 مخالفة حالة وفي القضایا، جمیع يف أصیل طرف النیابة ألن الجزائیة
 الغرامة أو الحبس عقوبة علیه تطبق القضائیة الرقابة لتدابیر المتهم

  . الجزائیة اإلجراءات قانون من المادة في علیها المنصوص
  .إلجراءات الجدیدة المكرسة ا: المبحث الثاني

النقاط التي تثیر إشكاالت في  أن نتناولسنحاول في هذا المبحث 
ببعض األطراف مثل النیابة وكتابة الضبط القضائیة  وارتباطهاالتنفیذ 

  .بالسجن وقاضي التحقیق 
   المتهمین المحبوسین عن اإلفراج في :األول المطلب

 عن اإلفراج وهي النقطة هذه إثارة المطلب هذا في سنحاول
  .المؤقت الحبس في المحبوسین

  :المؤقت الحبس في - أ
ویسمى أیضا بالحبس االحتیاطي فحسب المشرع فهو إجراء استثنائي هنا 

  :احتماالت 03أمام قاضي التحقیق هناك 
  .االستجواب ثم اإلفراج - 1
  .1إ ج مكرر  125رقابة القضائیة المادة الیبقى المتهم تحت  - 2
  . "بالحبس المؤقت " یودع بالحبس وهو یسمى   - 3

حبس المؤقت وهذه هي اإلشكاالت التي تطرح لكن هناك تعسف في ال
في المحكمة لكن القانون الجدید جاء لتدارك هذا النقص نوعًا ما وجعل من 

اللجوء إلیه إال في الحاالت ال یمكن  استثنائیاالحبس المؤقت إجراء 
  :)(التالیة

                                                             
)(- 228، ص  ذكره مرجع سبققاني، أحمد شوقي الشل .  
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   .اإذا كانت العقوبة المقررة للجریمة تفوق ثالث سنوات حبس :أوال
   .إذا نتج عن الجریمة إخالل بالنظام العام :ثانیاً 
وقد جعل المشرع الجزائري الحبس المؤقت بعد الرقابة القضائیة وجوبًا  
لم یتأكد بعدم  ل ماهي الح ةالقاضي ینظر إلى الرقابة القضائی أنأي 

  :نجاعتها وذلك لألسباب التالیة
  .لمواصل التحقیق  اإذا كان الحبس المؤقت ضروری  - 1
  .ان الحبس المؤقت في حمایة للمتهم إذا ك - 2
  . ضمانات المثول أمام القضاء قدمإذا كان الشخص المتهم ال ی - 3
  .عدم تقید المتهم بإجراءات الرقابة القضائیة  - 4
وبالتالي فالحبس المؤقت ونظرًا لخطورته وارتباطه بحریة أشخاص فقد   

وأوجب  االتهامجعله المشرع الجزائري وألول مرة تحت سلطة غرفة 
القانون علیها عقد جلسات شهریة لمراقبة المحبوسین الموضوعین في 

  .اختصاصهاالحبس المؤقت لدى المؤسسات العقابیة الواقعة في دائرة 
إ ج تبرر هذه المادة  02فقرة  123المادة  علیها نصت :مدة الحبس-ب

  فكرة الحبس المؤقت
اإلجراءات الجزائیة في من قانون  123نصت المادة  :في الجنح: 1-ب

یحبس المتهم المقیم في الجزائر حبسًا  أنتعدیله الجدید أنه ال یمكن 
عدم  ـــ یرى خالفًا للنظام القدیمـــ المشرع الجزائري  أنوهنا نجد احتیاطیا 

  :حبس المتهمین في الجنح إال بثالث شروط
 بالجزائر ایكون الشخص مقیم أن.  
 نتج عن الجریمة وفاة. 
  عن الجریمة إخالل ظاهر بالنظام العامنتج. 
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أشهر غیر قابلة  04ففي هذه الحالة ال یمكن أن یتجاوز الحبس المؤقت 
  .)(للتجدید

أي التجدید في كل  ؛كما أنه ال یمكن أن تتجاوز مدة التحقیق 
أشهر، هذا في غیر الحالة المنصوص علیها في المادة  04األحوال مدة 

زائیة، أي إذا كان التحقیق وجوبي، لكن من قانون اإلجراءات الج 124
القانون قد ذكر الطریقة التي یجب على قاضي التحقیق إتباعها من خالل 

السؤال المطروح رأي وكیل الجمهوریة بخصوص التمدید، وهنا  استطالع
على العالقة بین وكیل الجمهوریة والمتهم، هنا البد من إشراف النیابة في 

  .مشرفة علیها باعتبارهاكل قرارات قاضي التحقیق 
  في الجنایات: 2-ب

جعل من مدة قد  المشرع الجزائري أنمن خالل التعدیل األخیر نالحظ 
 ةثالثمدة الحبس في  أشار إلىالحبس معیارًا لتحدید فترات التجدید فنجده قد 

وهي النقطة التي یمكن إثارتها بالذات سنة وما یفوقها،  20حاالت أي 
ألن  ؛اتكونها تتمثل في تلمیح من المشرع الجزائري لتعدیل قانون العقوب

 ،التعدیل األخیر یكمن في تحدید مدة الحبس التمییز في مدة التحقیق وفق
ي التحقیق من ن یمیز قاضالساري المفعول ألقانون العقوبات وال یمكن وفقا 

                                                             
)(-  هنا یجب على قاضي التحقیق إكمال التحقیق والفصل في الملف، والقانون في

هذه الحالة لم یشر إلى المسؤولیة المشتركة بین كاتب الضبط القضائي لدى المؤسسة 
 العقابیة الموجود بها الشخص، فیجب علیه أن یخطر السید النائب العام في حالة عدم

الفصل في الملف، وهنا اإلشكال في إذا كان التحقیق لم یكتمل بعد فهنا لم یشر القانون 
بوكرزازة محمد، محاضرات في قانون اإلجراءات : إلى اإلجراء الواجب إتباعه، أنظر

 .11، ص2016الجزائیة ، ألقیت على قضاة التحقیق بمجلس قضاء المسیلة، ماي 
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 خالله بمدة العقوبة، خالفا لقانون اإلجراءات الجزائیة الجدید الذي یمیز بین
  :فقط حاالت ةأربع
  اسنة سجن 20أن تكون مدة الحبس تساوي أو تقل عن  . 
   اسنة سجن 20أن تكون مدة الحبس تساوي أو تفوق . 
  أن تكون العقوبة اإلعدام. 
 ون العقوبة المؤبدتك أن . 

في كل  ، 2مكرر 125إلى  124أشار المشرع الجزائري في المواد من 
سهل األمر بالنسبة لكل من قاضي التحقیق  حیثفترات الحبس ، فقرة 

وكاتب الضبط القضائي بالمؤسسة العقابیة كیفیة حساب التجدید وهي 
  : كالتالي

سنة  20تقل عن  أوإذا تعلق األمر بجنایة معاقب علیها بمدة تساوي  
أو بالسجن المؤبد أو اإلعدام، فإنه یجوز لقاضي التحقیق أن یمدد  اسجن

تمدید للحبس  مرات لنفس األشكال السابقة الذكر، وكل ةالحبس إلى ثالث
  . أشهر في كل مرة 04تجاوز المؤقت ال یمكن أن ی

لتحقیق في مادة الجنایات أن یطلب من غرفة كما یجوز لقاضي ا 
المدة القصوى للحبس  انتهاءتمدید الحبس المؤقت في أجل شهر قبل  االتهام

، ویرسل هذا الطلب المسبب مع كل أوراق الملف إلى النیابة أعاله المحددة 
ام على األكثر من أی 05العامة، ویتولى النائب العام تهیئة القضیة خالل 

، ویتعین على هذه االتهام قها، ویقدمها مع طلباته إلى غرفة أورا استالم
  .)(مدة الحبس الجاري انتهاءاألخیرة أن تصدر قرارها قبل 

                                                             
)(- الحقوق، مبدأ تحقیق في الجزائیة اإلجراءات القانون تعدیل دور ،خیرة مسعودان 

 للقضاء، العلیا المدرسة ،2016جوان 25-24ـ األحداث و الطفولة حمایة حول ملتقى
 .12ص ر،الجزائ
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كال من الخصوم ومحامیهم تاریخ  النائب العام برسالة موصى بها ویبلغ 
ن تاریخ إرسال الرسالة ساعة بی 48النظر في القضیة بالجلسة وتراعى مهلة 

ها وتاریخ الجلسة، ویودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتمال الموصى ب
، ویكون تحت تصرف االتهامعلى طلبات النائب العام بكتابة ضبط غرفة 

  .محامي المتهمین والمدعین المدنیین
من هذا  185و  184و  183طبقا ألحكام المواد  االتهامتفصل غرفة 

  .القانون
تمدید الحبس المؤقت، ال  االتهاموفي الحالة التي تقرر فیها غرفة 

ذا قررت  04مدة  األخیریمكن أن تتجاوز هذا  أشهر غیر قابلة للتجدید، وإ
مواصلة التحقیق وعینت قاضي تحقیق لهذا الغرض وأوشكت  االتهامغرفة 

تفصل في تمدید الحبس المؤقت  أنفعلیها  االنتهاءمدة الحبس المؤقت على 
  . 125/1دة الما ضمن الحدود القصوى المبینة في

  :إذا أصدر قاضي التحقیق أال وجه للمتابعة* 
التحقیق وفي حالة إصدار قاضي  بانتهاءللقانون السابق فإنه  خالفا

من قانون اإلجراءات  163بأال وجه للمتابعة وفقا للمادة  أمراالتحقیق 
 استئناف النیابة،الجزائیة فإنه یفرج عن المتهمین المحبوسین في الحال رغم 

الف النیابة لیس له أثر موقف في الحالة السابقة فقط، بخ استئنافن إ
لم یكون محبوس  مر باإلفراج عن المتهم مااألوامر األخرى حتى ولو كان أ

  .)(لسبب آخر
ویجب على قاض التحقیق أن یبت في نفس الوقت في شأن رد 
ن وجد في  األشیاء مضبوطة، ویصفي حساب المصاریف ویلزم بها، وإ

                                                             
)(-15، صنفسه المرجع،  خیرة مسعودان. 
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غیر أنه یجوز أن یعفى المدعي المدني حسن النیة من قضیة مدع مدني، ال
  .المصاریف كلها أو جزء منها بقرار خاص مسبب

وبالنظر إلى قانون اإلجراءات الجزائیة نجد أنه قد أقر نوع جدید من 
طرق اإلفراج عن المتهمین وهو ما یطرح التساؤل على الجهة المسؤولة عن 

  المرفوع من النیابة؟ االستئنافاإلیداع بعد الفصل في 
الجهة المسؤولة عن إیداع المحبوس المفرج  طرق القانون إلىلم یت 

الذي یرجع إلى  األمرأمر قاضي التحقیق بأال وجه للمتابعة وهو عنه بعد 
بسعي منها، وبالتالي  األحكامالنیابة العامة كون القانون یخول للنیابة تطبیق 

و یودع بموجب أمر بالقبض  االتهامیة غرفة فإن اإلیداع یكون من صالح
الجسدي، وهنا ال بد من رجوع الملف إلى السید قاضي التحقیق ومن هنا 

  :ینتج ما یلي االستئنافنخلص إلى أنه بعد الفصل في 
 ویجب على كاتب الضبط  ،أثر غیر موقف لإلفراج االستئنافن إ

یفرج عن  القضائي بالمؤسسة العقابیة الموجود بها المحبوس أن
لم یكن محبوسًا لسبب آخر، وال ینظر في هذه  المحبوس في الحال ما

  .النیابة استئنافالحالة إلى 
  ل االستئنافوجوب الفصل في أیام  05النیابة في آجال  المرفوع من ِقبَ

 .أو ترفضه االستئنافأن تقبل  التي لها االتهاموجوبًا من طرف غرفة 
  هي المسؤولة عن إیداع المحبوس المفرج عنه بموجب  االتهامأن غرفة

 .)أمر بالقبض الجسدي( سند جدید للحبس یسمى 
  لم یدخل من قبل  وكأنهأن المتهم یرجع للمؤسسة العقابیة بملف جدید

كونه یرجع بسند جدید وبرقم سجن جدید، هذا بالنسبة المؤسسة العقابیة 
 . هو ملف واحدف إلیه بالنسبةالقاضي  أما
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  یحتسب الوقت الذي قضاه المحبوس في المؤسسة العقابیة ضمن العقوبة
في التحقیق  ایحكم علیه فإذا كان المحبوس قد قضى وقت أنالتي یمكن 

 امن العقوبة المحكوم به احتسابهاأكثر من العقوبة فیجب اإلفراج عنه أو 
ي أن األیام أو األشهر التي قضاها المحبوس في السجن ف باعتبارعلیه، 

 . التحقیق هي الوجه الوحید الذي یتمسك به المتهم
  لم یذكر القانون الجدید وضع التحقیق بعد رجوع الملف هل هو تحقیق

 .هي التي تقرر ذلك  االتهاموهنا غرفة  ؟أم تحقیق عادي ؟تكمیلي
  یتساوى في هذه الحالة أوامر قاضي التحقیق في حالة أمر باإلفراج أو

 .وجه الدعوى انتفاء
  :حظةمال

اإلفراج عن المتهم فیه فقط الذي یتم  اوحید اأمر ذكر القانون الجدید 
 انتفاءمر المشابه له وهو المحبوس وهو أال وجه للمتابعة، ولكنه لم یذكر األ

ولكن جرت العادة أن  ا،والثاني موضوعی ااألول إجرائی باعتباروجه الدعوى، 
وجه  انتفاءجمیع المحاكم تعتبر األمرین متشابهین أي أنه في حالة صدور 

ن محبوسًا لسبب آخر، لم یك الدعوى فیخلى سبیل المتهم المحبوس ما
 استندوحفاظا على سالمة اإلجراءات یذكر السید قاضي التحقیق المادة التي 

صراحة على الشروط المعاییر التي تنص  163إلیها في األمر وهي المادة 
  .التي من خاللها یصدر السید قاضي التحقیق هذا األمر

أضاف المشرع الجزائري نقطة جدیدة وهي  : المستأنفینالمحبوسین  -
 ابتداءفي أجل شهرین  استئنافهماإلفراج عن المحبوسین الذین لم یفصل في 

الحال، وذلك وفق ، أي یخلى سبیل المحبوسین في االستئنافمن تاریخ رفع 
  .من قانون اإلجراءات الجزائیة 429المادة 
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  االتهام في صالحیات رئیس غرفة : المطلب الثاني
طرحت علیها الدعوة العمومیة ما إذا تقوم غرفة االتهام في حالة 

على  بناء أوعلى قرار قاضي التحقیق  محكمة الجنایات بناء لىعبإحالتها 
للمتابعة الصادر من الغرفة  باألوجه األمرطلب النائب العام أو للعدول عن 

الوصف القانوني  تباعا إصابتهاجدیدة و ذلك بعد  أدلةعلى ظهور  بناء
 اإلجراءاتالصحیح على الوقائع موضوع االتهام و تحقق من صحة 

حول دون ال یتجري التحقیق التكمیلي بنفسها و  التحقیق لهذا الغرض لكن ال
 اصاصها كأن تكون اختصاصمارسة الغرفة لسلطتها سوى عدم اختم

   )(.  لمحكمة العسكریة
ذا تولى التحقیق التكمیلي أحد  حد قضاة التحقیق أ أوالغرفة  أعضاءوإ

المنتدبین من الغرفة فإنه یجریه طبقا ألحكام التحقیق االبتدائي بواسطة 
 في -و لغرفة االتهام ، التزاماتهقاضي التحقیق فیكون له سلطاته و علیه 

توسع دائرة االتهام  أن - استكمال التحقیق بالنسبة للوقائع موضوع االتهام
بإجراء تحقیقات  ـــ بناء على طلبات النائب العامـــ فتأمر من تلقاء نفسها 

تهامات في الجنایات و شأن جمیع اال لیهاعبالنسبة للمتهمین المحالین 
مرتبطة بغیرها الناتجة من ملف الدعوى  أوأصلیة كانت  الجنح و المخالفات

ن قاضي الصادر ع اإلحالة أمر إلیهاو التي ال یكون قد تناول االستشارة 
 . 187التحقیق م

لم  أشخاص إلىتأمر بتوجیه التهمة  أنكما أن غرفة االتهام یمكنها 
ن اتجة عن إلیهمتكون الجرائم التي تنسب  أنبشرط  لیهاع أحیلوایكونوا قد 

 . ملف الدعوى ولم یسبق التحقیق معهم بشأنها
                                                             

)(-  الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة
 . 119الثانیة ،ص
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 أعضاءحد ي بحریة أو یتم توجیه االتهام من خالل تحقیق تكمیل
تمكن و ذلك حتى ی 189تدبه لهذا الغرض م القاضي الذي تن أوالغرفة 
 إحالتهمقبل  األشخاصسلطة هؤالء  أمادفاعهم  إبداءمن  األشخاصهؤالء 

  .)(الغرفة بتوجیه االتهام ال یجوز الطعن أمرالمحكمة الجزائیة و  لىع
  :االتهاممستجدات صالحیات رئیس غرفة  

قر التعدیل الجدید لقانون اإلجراءات الجزائیة عدة صالحیات لقد أ
  :تخص غرفة االتهام وهي 

أشهر، لزیارة  03كل  اختصاصهزیارة المؤسسة العقابیة بدائرة  - 1
  .المحبوسین مؤقتا ویعد تقریرا لذلك 

أو أي  االتهامیمكنه تفویض السلطة إلى قاضي من قضاة غرفة  - 2
  .قاضي بالمجلس القضائي 

  .مراقبة الحبس المؤقت بصفة دوریة  - 3
حبس متهم مؤقتا وفقًا  استمراركي تفصل في  االتهامإخطار غرفة  - 4

  .ا قانونًا لإلجراءات المنصوص علیه
وجوبًا كل شهر لمراقبة الحبس  االتهامترأس الجلسة التي تعقدها غرفة  - 5

  .المؤقت  
  محكمة الجنایات في صالحیات: المطلب الثالث

اإلجراءات  إلىصالحیات الرئیس البد من التطرق  إلىقبل التطرق 
  : المتبعة أمام محكمة الجنایات

جراءات  عبارةالتحقیق النهائي في التشریع الجزائري  عن مرافعات شفهیة وإ
 . علنیة تجري في حضور الخصوم

                                                             
)(- 123ع نفسه، صالمرج. 
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الحكم  أنهي جمیع إجراءات التحقیق النهائي حیث  :شفهیة المرافعات *
ال كانت باطلة  القاضي أو نیصدر ع القضاة الذین حضروا كل الجلسات وإ

 بإعادة تحقیق الدعوة فتسمع شفویا المحكمة تقوم من الناحیة 141 :المادة 
عند اقتناعها  صحتها و تحرر المحضر وتقدر 223:شهادة الشهود المادة 

الحق للطاعن في الدفاع  كه الشهود ، كما علیها تر ما قالبثبوت التهمة م
وعند غیاب ،  بحق الدفاع إخالالعدم سماع الشهود یعد  أن و، عن نفسه 

جدید  یعاد النظر في القضیة من أننظر القضیة یجب  أثناءحد القضاة أ
تفصل في الدعوى دون  أنأن القانون یجیز للمحكمة  على 341:المادة

ال یسمع  فالمجلس القضائي ؛االستثنائیة األحوال سماع الشهود في بعض
)( القاضي قتناعال أوحد الشهود را لوفاة أنظشهادة الشهود 

.  
عند و ضباط الشرطة  أقوالالخبراء و  راءآو یمكن للمحكمة سماع 

م من یتكل خرآالخصوم و یكون المتهم  أقوالسماع الشهود تسمع المحكمة 
 .) 304/03م ( المادة 

جراءات :ياضعالنیة الجلسة خالفا لتحقیق الق*  تدور  التحقیق النهائي وإ
وصارت  التحقیقعناصر استكملت  اإذ 342،  285علنا حسب المواد 

ضمانة للمتخاصمین بهدف ة آخر مراحلها ذلك أن العالنی الدعوى في
التحقیق النهائي فیحسنون الدفاع عن أنفسهم  إجراءات الوقف على سیر

هذا مع تطبیق ، للقانون المخالفة  اإلجراءات وحمایة حقهم في الطعن في
ل هناك قیود واردة هالسؤال المطروح هو  لكن ، مبدأ هام هو حیاد القاضي

 المحاكمة فیها خطر على النظام العامقد تكون عالنیة ؟  على العالنیــــــة
تقرر  285داب العامة لكن النطق یكون في جلسة عالنیة المادة اآلو 

                                                             
)(- دار الهدى، فقه و قضایا ،الوجیز في القانون الجنائي العام ،منصور رحماني، 

 .136 – 135 ص ص ،2003طبعة ، الجزائر
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فتمنع  ، تقید العالنیة فقط أو اإلجراءاتالسریة بالنسبة لبعض  المحكمة
كالنساء وصغار السن من حضور الجلسة وقد یوجب  بعض األشخاص

وقد تصدر  461م ( داث أقسام األح القانون سریة بعض الجلسات في
كما أن القانون یحضر نشر ،  463القرارات في جلسات سریة أیضا المادة 

ذلك ما  ومنحضوریة ، بعض الدعاوى ولو كانت جلساتها علنیة  إجراءات
فشاءب یتعلق بجرائم القذف والس   . األسرار وإ

  :الخاتمة 
 لإلصـــالح الدولیـــة المنظمـــة أعضـــاء بشـــهادة الجزائـــري عیشـــر الت یعتبـــر

 خطــت التــي التشــریعات بــین مــن ،بــالوادي 17-16 یــومي المنعقــدة الجنــائي
 الهــدف نأ وبمــا وعصــرنتها، العدالــة ومــةمنظ إصــالح مجــال فــي كبیــرة خطــوة

 هــــو 23/01/2016 فــــي المشــــرع قــــرهأ الــــذي األخیــــر التعــــدیل مــــن الرئیســــي
 ادلـةالع المحاكمـة ضـمان خـالل مـن اإلنسـان حقـوق وتعزیـز التطورات مواكبة
 حســـنأ ولقـــد مراحلهـــا، جمیـــع فـــي المحاكمـــة فـــي حقـــه للفـــرد تضـــمن بصـــورة
 وقــانون الجزائیــة اإلجــراءات قــانون بــین وازى عنــدما صــنعاً  الجزائــري المشــرع
 تعلـــق إذا خاصــة التعامـــل فــي متالزمــین كونهمـــا ؛الصــدور حیـــث مــن الطفــل
  :التالیة النتائج تسجیل یمكن وعلیه ، المحبوسین باألشخاص األمر
  :النتائج

ـــــانونل األخیـــــر التعـــــدیل نإ -  الحـــــبس لجعـــــل جـــــاء الجزائیـــــة اإلجـــــراءات ق
 .ااستثنائی إجراء المؤقت

 تثبــت حتـى المـتهم لحمایـة وسـیلة بمثابـة الجزائیـة اإلجـراءات قـانون یعتبـر  -
 . اإلدانة

 فــــي الحاصــــل اإلشـــكال علــــى قضـــى قــــد الجزائیـــة اإلجــــراءات قـــانون نإ -
 . الواقع في إشكاالت من یطرحه وما بالمحبوسین الخاص التمدید
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 النیابـة سـلطة مـن والحـد األشـخاص حریـة تعزیـز بمثابـة القـانون هذا یعتبر -
 . الحبس األشخاص إیداع في

 الـذین سـینالمحبو  األشـخاص حقـوق تضیع ال حتى المحاكمة في اإلسراع -
 .كثرتها بسبب القضایا تعطیل من یعانون كانوا

  :التوصیات
 بخصـــوص والقضـــاة بالســـجون الضـــبط كتـــاب بـــین العالقـــة تفعیـــل وجـــوب -

 .القانون هذا تطبیق
 والــدرك الشــرطة ضــباطو  القضــاة بــین التنســیقیة التكوینیــة الــدورات تكثیــف -

دارة  . النقائص على للوقوف نالسجو  وإ
 علـى المسـؤولین القضاة وتحدید الفوري المثول بنظام العمل توحید ضرورة -

  .علیه اإلشراف
 مـرتبط التمدیـد كـون العقوبـات قـانون تعـدیل فـي اإلسـراع إلى المشرع دعوة -

  .به
ــــد -  الجهــــة مثــــل النقــــاط بعــــض مــــع التعامــــل بخصــــوص المســــؤولیات تحدی

  . خطأال حالة في اإلفراج عن المسؤولة
  

   :المعتمدة المراجع
   الـكتـب : أوال
، الجزائر،  2أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ اإلجراءات في التشریع الجزائري ، ج-  1

  . 2003دیوان المطبوعات الجامعیة ، 
الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة -  2

  .الثانیة 
العام، فقه و قضایا، دار الهدى، منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي -  3

  .2003الجزائر، طبعة 
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 كیفیة العقاب، و اإلجرام علم ، الشاذلي اهللا عبد فتوح ، القهوجي القادر عبد علي-  4
  .اإلسكندریة ـ الجامعیة المطبوعات دار ـ األحداث على الجنائي الجزاء تنفیذ

فقه و قضایا، دار الهدى، منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام،  - 5
  .2003الجزائر، طبعة 

  الملتقیات و الندوات : ثانیا
مریم شرفي، محاضرات في قانون اإلجراءات الجزائیة ألقیت على ضباط إدارة  - 1

  .2016السجون، المدرسة العلیا إلدارة السجون، الجزائر،جوان
 ملتقى الحقوق، مبدأ تحقیق في الجزائیة اإلجراءات قانون تعدیل دور خیرة، مسعودان - 2

  .الجزائر للقضاء، العلیا المدرسة ،2016جوان 25-24ـ األحداث و الطفولة حمایة حول
 قضاة على ألقیت ، الجزائیة اإلجراءات قانون في محاضرات محمد، بوكرزازة - 3

  .2016 ماي المسیلة، قضاء بمجلس التحقیق
  القانونیة النصوص :ثالثا

 الجزائیة جراءاتاإل قانون المتضمن 5012-07-23 في المؤرخ 02-15 األمر-  أ
  . والمتمم المعدل

 و المعدل العقوبات قانون المتضمن 1966-6- 8 في المؤرخ 156-66 األمر-  ب
  .المتمم

 و السجون تنظیم قانون المتضمن و 2005 - 02-27 في المؤرخ 02-05 األمر-  ت
  .للمحبوسین االجتماعي اإلدماج إعادة

  .الطفل بقانون المتعلق 2015 -07-23 في المؤرخ 03-16 األمر-  ث
  


