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 2014.04.24           إلجراءات الجزائيةبرنامج ا
 

 الضبطية القضائية :

 

 : )االستقصاء، االستدالل( مرحلة البحث والتحري -1

ل مرحلةة عمةل االسةتدالالت، تلك النتائج أو العمليات التمهيدية أو التحضيرية، التي تتم بمعرفةة الضةبطية القضةائية، خةالمقدمة : 

والتي قد يترتب عنها تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة، وتتخذ خالل هذه المرحلة مجموعة من اإلعراءات تهدف 

 إلى الكشف عن الجرائم ومرتكبيها وضبط األدلة وكل األشياء التي لها عالقة بالجريمة وبفاعليها.

في أن إعراءاتها سابقة على إعراءات تحريك الدعوى العمومية، وتتم تحت إشراف وإدارة النيابة وتتميز مرحلة البحث والتحري 

العامة، وأن القائمين بها هم ضباط الشرطة القضائية، مكلفون قانوناً بالكشف عن الجرائم، وعمل كل ما يتعلة  برةروف الجريمةة 

ك أن الشخص ال يكون متهمةاً طةوال مرحلةة عمةل االسةتدالالت، ومالبساتها، وأنها موعهة ضد شخص مشتبه فيه، وليس متهم ذل

 إال بعد اتهامه من طرف النيابة، بعد تحريك الدعوى العمومية، إلى أن يصبح الحكم نهائي.

 كما تتميز هذه المرحلة أن إعراءاتها استداللية، أي أنها غير ملزمة للجهات القضائية التي تأخذ بها على سبيل االستئناس. 

 

 تنريم الضبطية القضائية : -2

 من قانون اإلعراءات الجزائية، يشمل الضبط القضائي، الفئات التالية : 14بالرعوع إلى المادة 

 ضباط الشرطة القضائية. -أ 

 أعوان الضبط القضائي -ب 

 الموظفون واألعوان المنوط بهم قانوناً بعض مهام الضبط القضائي -ج 

 

 ضباط الشرطة القضائية :

 من ق إ ج : يتمتل بصفة ضباط الشرطة القضائية: 15وع إلى المادة بالرع

 رؤساء المجالس الشعبية البلدية. -1

 ضباط الدرك الوطني. -2

 محافرو الشرطة. -3

 ضباط الشرطة. -4

قةرار  ذوو الرتب في الدرك، ورعال الدرك الذين أمضوا في سلك الةدرك الةالس سةنوات علةى األقةل، والةذين تةم تعييةنهم بموعةب -5

 مشترك صادر عن وزير العدل، ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة.

مفتشو األمن الوطن الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصةفة الةالس سةنوات علةى األقةل وعينةوا بموعةب قةرار مشةترك صةادر عةن  -6

 وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة.

وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية لألمن والةذين تةم تعييةنهم خصيصةا بموعةب قةرار مشةترك بةين وزيةر الةدفاع ضباط  -7

 ووزير العدل.

أنةه مةةن الفئةة األولةةى إلةى الرابعةة يتمتعةةون بصةفة ضةةباط الشةرطة القضةائية بقةةوة القةانون، أي بمجةةرد حصةولهم علةةى  مالحرةة :

ة أو قرار مشترك، كما هو الحال بالنسبة للفئة الخامسة والسادسة، أما عن الفئةة السةابعة سنوات خدم 3الرتبة، دون الحاعة إلى 

 فهم يكتسبون الصفة الضبطية بمجرد التحاقهم بسلك األمن العسكري لكن بعد تعيينهم بقرار مشترك.

 

 اختصاصات الضبطية القضائية : -3

 االختصاص المحلي : -أ

األماكن الذين يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة، إال أنةه يجةوز لهةم فةي حالةة االسةتعجال  يمارس من طرف الشرطة القضائية في

أن يباشروا مهامهم في دائرة اختصاص المجلس القضائي، وذلك بعد إخطار وكيل الجمهورية لدائرة االختصاص التي يتم االنتقال 

 إليها بحضور ضابط الشرطة القضائية.

 االختصاص النوعي :  -ب 

ختصاصات العادية : تلقي الشكاوى والبالغات، إخطار وكيل الجمهورية عن الجرائم التي تصل علمهم، االنتقال لمعاينة مسةر  اال

ومةا يليهةا، وضةل األشةخاص تحةت النرةر إذا  47الجريمة، تفتيش المساكن إذا كان ذلك الزما ما مراعاة الشروط القانونيةة، مةادة 

 حقيقات ابتدائية، وتحرير محاضر عن كل ما تم خالل هذه المرحلة.كان األمر يقتضي ذلك، إعراءات ت

 

 االختصاصات االستثنائية : -4

 

 حالة التلبس : -1.4

بنةاءا علةى صةرال النةاس هو الجرم الذي يشاهد حاله فعله أو عند نهاية الفعل ويلح  به أيضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيهةا 

 أنهم فاعلوا الجرم، وذلك من خالل برهة )فترة( زمنية من وقوع الجرم. ال يستدل منهاأو يضبط معهم أشياء 
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التلبس : بهذا المعنى حالة تلتزم الجريمة نفسها ال شخص مرتكبها وبالتالي فالجريمة تكون في حالة التلبس سوءاً، شةهد الجةاني 

 في مكان الجريمة أو لم يشاهدها.

 

 :ق إ ج(  41)م حاالت التلبس  -أ

 الجريمة حال ارتكابها.مشاهدة  -1

 مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها. -2

 متابعة للمشتبه فيه بالصيا . -3

 ضبط أداة الجريمة أو محلها مل المشتبه فيه. -4

 وعود أالار أو عالمات تفيد ارتكبها الجريمة. -5

 اكتشاف الجريمة في المسكن والتبليغ عنها في الحين "تلبس اعتباري". -6

 

 ق إ ج( : 41بس )م شروط التل - ب

 حتى تقوم حالة التلبس وينتج أالاره ال يكفي توفر حالة من حاالت التلبس السابقة الذكر بل البد من تحق  الشروط اآلتية :

 ق إ ج. 41ال يجوز لضباط الشرطة القضائية إسناد حالة يعتقد أنها تلبس دون أن يسندها للمادة  -1

مشروعة إذ يجب علةى ضةباط الشةرطة القضةائية أن يتحلةى بالمشةروعية فةي عملةه، وهةذا أن يتم اكتشاف حالة التلبس بطرق  -2

يعني أن تتهيأ له المشاهدة عرضةا )صةدفة( أو يسةعى إليةه بطرية  مشةروع ال يتجةاوز فيةه الحقةوق والحريةات، فةال تلةبس إذا قةام 

و على مستندات مزورة دون الحصةول علةى الضابط بتحريض المشتبه فيه لضبط متلبس أو دخول منزل لضبط المخدرات بداخله أ

 إذن بالتفتيش من السلطات القضائية )وكيل الجمهورية، أو قاضي التحقي (.

 أن يكون التلبس سابقا عن اإلعراء الحقا له. -3

 قانون.حالة التلبس هي التي يمكن ضابط الشرطة القضائية من ممارسة السلطات االستثنائية في اتخاذ اإلعراءات المقررة في ال

 القصر يمكن سماع شهادتهم وتأخذ على سبيل االستئناس، والشاهد البالغ شاهدته ملزمة للقاضي واالستداللية.

 

 ق إ ج( : 59السلطات المخولة لضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس ) -ج

 إلى عانب الحاالت العادية نجد كذلك :

 ق إ ج(، مرة واحدة بعد إذن وكيل الجمهورية ويمكن تمديدها: 65 )مللتجديد ساعة قابلة  48ضبط المشتبه فيه وحجزه لمدة  -1

مرات : إذا تعلة  األمةر بجريمةة المنرمةة العةابرة للحةدود الوطنيةة،  3مرتين : إذا تعل  األمر بالجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة. 

 مر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.مرات : إذا تعل  األ 5وتبيض األموال والجريمة المتعلقة بجرائم الصرف. 

 استيقاف أي شخص كان متواعدا بمسر  الجريمة بغرض التأكد من هويته. -2

 الدخول إلى المنزل بدون رخصة وفي غير أوقات المسمو  بها قانونا )مثل حالة االستغاالة أو نداء من داخل المنزل(. -3

 

 : اإلنابة القضائية -2.4

قاضةي التحقية  نررا لحالة القضية يخول  ،ال يمكن القيام به إال بعد تحريك الدعوى العمومية ضائية : هو إعراء قضائياإلنابة الق

 بعض اختصاصاته إلى ضباط الشرطة القضائية للنيابة عنه ما عدا االستجواب وسماع الطرف المدني.

ه، غير أن ظةروف وطبيعةة القضةية قةد ال تسةمح لةه القيةام بنفس ي التحقي  يمارسهاألصل أن التحقي  االبتدائي من خصائص قاض

بكافة اإلعراءات لوحده أو أن مقتضيات السرعة تتطلب منه أن يلجئ إلى ندب غيره للقيةام بةبعض األعمةال. وعليةه ولحسةن سةير 

معةين بةدال مةن القاضةي التحقي  أعاز المشرع لقاضي التحقي  أن يندب أحد القضاة أو أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام بإعراء 

 .المكلف بالتحقي  في الدعوى

يجوز لقاضي التحقي  أن يكلف بطري  اإلنابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته او أي ضابط مةن "ق إ ج :  138تنص المادة 

مةن إعةراءات ضباط الشةرطة القضةائية المخةتص بالعمةل فةي تلةك الةدائرة أو أي قةاض مةن قضةاة التحقية  بالقيةام بمةا يةراه الزمةا 

 التحقي  في األماكن الخاضعة للجهة التي يتبعها كل منهم.

 ."ويذكر في اإلنابة القضائية نوع الجريمة، موضوع المتابعة وتؤرل وتوقل من القاضي الذي أصدرها وتمهر بختمه
2014.05.08 

 : (سلطة اإلتهامالنيابة العامة )

 

يمثةةل النيابةةة العامةةة علةةى ألوراق أو تحريةةك الةةدعوى العموميةةة الةةم مباشةةرتها، المكلفةةة بجمةةل نتةةائج اإلسةةتدالالت الةةم تقةةوم بحفةة  ا

مستوى المحاكم وكيل الجمهورية ووكالء عمهورية مسةاعدون، وعلةى مسةتوى المجةالس القضةائية يمثةل النيابةة العامةة، النائةب 

 العام ونواب عامون مساعدون.

 

 : النيابة العامة خصائص

 

 ة : مستقلة عن قضاة الحكم والتحقي  أي لها حرية التصرف بالبحث والتحري.ستقاللية النيابة العاما -1

 دم مسؤولية أعضاء النيابة العامة : ال يتحملون المسؤولية في حالة متابعتهم لشخص متهم ودخل السجن الم تبين أنه بريئع -2
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 بحضور الجلسة، وأخر يقوم باإلستئناف ... إلخ. وحدة النيابة العامة : وحدة ال تتجزء إذا قام بعضو بإعراء التحقي  وزميله -3

 : وكيل الجمهورية على مستوى المحاكم خاضل للنائب العام لدى المجلس، الذي بدوره خاضل لوزارة العدل. التبعية التدرعية -4

 ج.  ق إ 555عدم عواز رد عضو النيابة العامة : "ال يجوز رد رعال القضاء أعضاء النيابة العامة" المادة  -5

 .يد النيابة العامة بمبدأ االتهام عدم تقي -6

 

 : تصرف النيابة العامة في نتائج البحث والتحري

 

 عندما يتلقي وكيل الجمهورية نتائج البحث والتحري وعمل االستدالالت يتصرف فيها إما بالحف  أو بتحريك الدعوى العمومية.

وى والبالغات ويقرر ما يتخذه بشأنها ويخطر الجهات القضةائية المختصةة من ق إ ج : تتلقى المحاضر والشكا 36/5تنص المادة 

بالتحقي  أو المحاكمة للنرر فيهةا أو يةأمر بحفرهةا بمقةرر يكةون قةابالً دائمةا للمراععةة ويعلةم بةذلك الشةاكي و/أو الضةحية إذا كةان 

 معروفا في أقرب اآلعال.

 

 قرار الحف  : -1

صةفها سةلطة اتهةام، لعةدم تحريةك الةدعوى العموميةة، فهةي تعلةن مةن خاللةه عةن انتهةاء مةن هو قرار يصدر مةن النيابةة العامةة بو

مرحلة االستدالالت، فهو يعتبر خاتمتها وال يحوز حجية وال يكسب حقا، ويجوز العدول عنه من العضو الذي أصدره أو بناءاً علةى 

السةةتدالالت التةةي تقةةوم بهةةا الضةةبطية القضةةائية، رغةةم أوامةةر الرؤسةةاء، ذلةةك أن قةةرار الحفةة  ذو طبيعةةة إداريةةة، شةةأنه شةةأن عمةةل ا

صدوره من وكيل الجمهورية ألن النيابة العامة عند إصدارها مثل هةذا القةرار تتصةرف كسةلطة إداريةة ال قضةائية، وعنةدما تحةرك 

 الدعوى تصبح سلطة قضائية.

 

 أسباب صدور قرار الحف  : - 1.1

 األسباب القانوني : -أ

 عرامية عن الفعل.انعدام الصفة اإل -1

 توفر سبب من أسباب اإلباحة. -2

 الدفاع الشرعي. -3

 الشروع في الجنح. -4

 من قانون العقوبات. 49إلى  47: نصت عليها المواد من  وعود مانل من موانل العقاب -5
2014.05.15 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 ، ق ع.369، 339، 330، 164ليها المواد هي حاالت التي نصت عقيد يمنل تحريك الدعوى العمومية :  وعود -6

 إال بناءا على شكوى من وزير الدفاع. 163إلى  161الجرائم المنصوص عليها في المواد من 

الجرائم في األسرة : الجرائم المرتكبة في ح  األسرة كجريمة ترك مقر الزوعيةة، عريمةة تةرك الزوعةة وهةي حامةل،  330المادة 

 لزوج أو الزوعة إال إذا تلقت شكوى من الطرف المتضرر.النيابة العامة ال تتابل ا

 : النيابة العامة ال تتابل الزوج الزاني إال بناءا على شكوى من طرف الزوعة. 339المادة 

 شكوى من المتضررب: السرقات التي تقل بين الحواشي واألصهار إلى غاية الدرعة الرابعة ال يجوز المتابعة فيها إال  396المادة 

"تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبي  العقوبة بوفاة المتهم، وبالتقةادم، وبةالعفو الشةامل،  انقضاء الدعوى العمومية : -7

 ق إ ج(. 06وبإلغاء قانون العقوبات، وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي". )المادة 

 

 ا فإنها تحول دون تحريك الدعوى العمومية منها :األسباب غير القانونية إذا توافر إحداه األسباب الموضوعية : -ب 

 عدم صحة الواقعة المبلغ عنها )الفعل لم يقل من الناحية المادية(. -

 عدم كفاية األدلة. -

 عدم التوصل إلى معرفة الفاعل )الفعل يقل ماديا لكن الفاعل مجهول(. -

 عدم مالئمة المتابعة أو عدم أهمية الجرم المرتكب. -

 القيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية
 

 الشكوى
 ق ع(. 330ترك األسرة بدون سبب عدي. ) -

 ق ع(. 330الزوج الذي يتخلى عمدا عن زوعته الحامل ) -

 ق ع(. 330تعريض صحة األوالد للخطر ) -

 ق ع(. 339عريمة الزنا من / مل الزوعة أو الزوج ) -

 ق ع( 396) 4سرقات أقارب وحواشي واألصهار للدرعة  -

 الطلب
متعهدي تموين  عرائم -

 ق ع(. 164. )الجيش

 اإلذن
عرائم نواب المجلس  -

 - 109) الشعبي الوطني

 .من الدستور( 110
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النوع من الحف  هو أشد أنواع الحف  أهمية حيث أن النيابة العامة تتطةرق فةي هةذه الحالةة إلةى وزن الوقةائل اإلعرائيةة  يعتبر هذا

 مل الجريمة المرتكبة الم ترعح الجريمة أو الوقائل اإلعرائية، لتقرير عدم المالئمة المشابهة أو عدم أهمية الجرم المرتكب.

المتابعة الجزائية نررا لثبوت الجريمة في ح  من ارتكبها وتوافر عميل أركانها، وعليةه فإنةه  ولو أن الجانب القانون يجيز إعراء

 يجوز للنيابة العامة رغم البوت الجريمة وتوافر أركانها أن تقرر حف  الملف إذا اقتضت اعتبار الصالح العام ذلك.

ائةدة المرعةوة مةن تحريكهةا، كمةا تقةرر النيابةة العامةة ذلك أن حف  المصلحة المرعوة من عدم تحريك الدعوى العمومية تفةوق الف

 الحف  متى كانت الواقعة اإلعرامية قليلة األهمية بالنرر إلى تكاليف وأتعاب إقامة الدعوى العمومية ومباشرتها والسير فيها.

إالبات حالة الدفاع الشةرعي هنةا  في حالة الدفاع الشرعي الذي يصعب على النيابة العامة إالباتها تحيلها إلى التحقي  الذي في حالة

   يصدر أمرا بانتفاء وعه الدعوى.قاضي التحقي

 

 األالار المتربة على قرار الحف  : -2.1

 غير ملزم للنيابة العامة وبإمكانها التراعل عنه وإعادة القضية من عديد وال يمكن اإلحتجاج بهذا القرار على النيابة العامة. -1

 : هو قرار إداري ال يملك حجيته القضائية. نسبية حجية قرار الحف  -2

 ال يجوز الطعن فيه من طرف الشاكي ألنه قرار إداري. -3

 جوز للنيابة العامة حف  الجناية.ال يشمل قرار الحف  سوى المخالفات والجنح، وبالتالي ال ي -4

 

 الفرق بين األمر بحف  األوراق واألمر بأال وعه للمتابعة

 أمر بأال وعه للمتابعة أمر بحف  األوراق 

 قاضي التحقي . وكيل الجمهورية. الجهة المصدرة

 ال يجوز. يجوز. متابعة نفس الشخص على نفس الوقائل

 يجوز استئناف األمر أمام غرفة االتهام. ال يجوز استئناف. االستئناف

 ينهي النزاع نهائيا. ينهى النزاع مؤقتا نهاية النزاع.

 قضائية. إدارية صبغة

 بعد تحريك الدعوى العمومية قبل تحريك الدعوى العمومية التوقيت

 

 : تحريك الدعوى العمومية -2

 

إذا ما رأيت النيابة العامة، أن الواقعة المعروضة عليها تشكل عريمة يعاقةب عليهةا قةانون العقوبةات أو أي قةانون أخةر، وال يوعةد 

التقديرية في مباشرة اإلتهام عن طري  تحريك الدعوى العموميةة، وقةد وضةل أي مانل من مباشرة اإلتهام، فإنها تستعمل سلطتها 

 طرق تستعملها النيابة العامة لمباشرة الدعوى العمومية وتتمثل فيما يلي : 3المشرع 

 

 الطلب اإلفتتاحي :  - 1.2

رية بإعتباره ممثل النيابة هو عبارة عن إستمارة مودعة مسبقا تملئ من طرف وكيل الجمهو مفهوم وشكل الطلب اإلفتتاحي :

للمتهم العامة على مستوى المحكمة، توعه لقاضي التحقي  من أعل التحقي  في الدعوى العمومية، ويحتوي على الهوية الكاملة 

ق إ ج، كما يحتوي على التكييف القانوني للوقائل اإلعرامية  76ضد مجهول طبقا المادة  يوعه الطلب وإذا لم يكن المتهم معروف

النص القانوني المعاقب عليه، وكذا طلبات وكيل الجمهورية فيما يتعل  بإيداع المتهم الحبس المؤقت أو وضعه تحت الرقابة و

 القضائية، وقد يستجيب قاضي التحقي  لهذه الطلبات أو يرفض ذلك.

 

 الحاالت التي يقدم فيها الطلب االفتتاحي :

 ق إ ج( 66مواد الجنايات" )م "التحقي  االبتدائي وعوبي في الجنايات :  -1

 ق إ ج(. 452عنح األحداس : "يجب على قاضي األحداس أن يقوم بإعراء تحقي  مسب  بمجرد ما تحال إليه الدعوى" )م  -2

 ق إ ج(. 66"أما في مواد الجنح فيكون اختياريا، ما لم يكن نصوص خاصة، كما يجوز إعراؤه في مواد المخالفات" )م 

 ق إ ج وما يليها. 573المادة وبيا طبقا ألحكام ويكون التحقي  وع

وقد تكون النيابة العامة مضطرة إلى تحريك الدعوى العمومية عن طري  طلب افتتاحي في حالة ارتكاب عنحة وكان مرتكبها في 

 حالة فرار ويكون كذلك في حالة إذا كان مرتكبها مجهول الهوية.

 

 اآلالار المتربة عن الطلب االفتتاحي :

 دخول الدعوى العمومية حوزة قاضي التحقي  بعد تخطيها مرحلة االتهام. -1

 انعقاد اختصاص قاضي التحقي  الذي يصبح مختص بفتح تحقي  من تاريخ تلقيه الطلب االفتتاحي. -2

 ال يجوز لوكيل الجمهورية تحريك الدعوى العمومية حسب نفس الواقعة أمام عهة تحقي  أخرى أو أمام عهة الحكم. -3

يح  لوكيل الجمهورية باعتباره خصم أساسي في الدعوى العمومية حضور عميل إعراءات التي يتخذها قاضي التحقي  في  -4

 الدعوى.
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ينحصر دور قاضي التحقي  بأن يحق  في الواقعة موضوع الطلب االفتتاحي فال يجوز له التحقي  في واقعة تم اكتشافها أالناء 

ب االفتتاحي فال يجوز له التحقي  في واقعة تم اكتشافها أالناء التحقي  دون أن يتضمنها الطلب التحقي  دون أن يتضمنها الطل

إال بعد إخطار وكيل الجمهورية الذي يجوز له طلب افتتاحي أيضا، قاضي التحقي  يتقيد بواقعة الطلب دون أشخاص  االفتتاحي

 ق إ ج(. 67ال أو شريكا في الوقائل المحال تحقيقها إليه. )م الواقعة، "لقاضي التحقي  سلطة اتهام كل شخص ساهم بصفته فاع

 
2014.05.29 

 المباشر:االستدعاء  - 2.2

 

إذا ما رأيت النيابة العامة، بعد االنتهاء من االستدالل أن الواقعة المعروضة عليها تشكل عنحةة أو مخالفةة، وأن أدلةة اإلدانةة فيهةا 

ففي هذه الحالة تباشر االتهام فةي تلةك الجنحةة  -من وعهة نرر قضائية  يوهو تقدير مبدئ -كافية مما يجعلها عاهزة للفصل فيها، 

 أو المخالفة ضد مرتكبها عن طري  االستدعاء المباشر.

تدون فيه بعض البيانات كهوية المةتهم والتهمةة المنسةوبة إليةه وتكييفهةا  "تكليف بالحضور"واالستدعاء المباشر هو عبارة عن 

نص القةةانوني المعاقةةب عليهةةا والمحكمةةة التةةي سةةتنرر فةةي الةةدعوى وتةةاريخ الجلسةةة وسةةاعتها، ويرسةةل التكليةةف القةةانوني، والةة

 من ق إ ج. 440و 439بالحضور عن طري  المحضر القضائي إذا كان المتهم غائباً، طبقا للمادتين 

 .(ق إ ج 334لمادة )ا تاريخ الجلسة وساعتهاوعهة إليه وأما إذا كان المتهم حاضراً يخطر من طرف النيابة العامة، بالتهمة الم

 

 اآلالار المترتبة عن االستدعاء المباشر :

بمجرد إرسال التكليف بالحضور للمتهم الغائب بواسطة المحضر القضائي أو إخطاره بالتهمة المنسوبة إليه مةن طةرف النيابةة  -1

 ، ويصبح متهم بعد أن كان مشتبه فيه.العامة، فيعتبر ذلك اإلرسال أو اإلخطار اتهام للشخص الموعه إليه

يترتب على إرسال الملف إلى محكمة الجنح أو المخالفات عن طري  االستدعاء المباشر انعقاد اختصاص المحكمةة بةالنرر فةي  -2

حةال إليهةا الدعوة والفصل فيها، بحيث ال يجوز للنيابة العامة اإلدعاء الانية بنفس الواقعة أمام عهات التحقي  أو سةحب الملةف الم

 قبل الفصل في الدعوى. ويجب على النيابة مباشرة الدعوة العمومية أمام المحكمة إلى غاية صدور حكم فيها بالبراءة أو اإلدانة.

تتقد محكمة الجنح أو المخالفات بوقائل الدعوى حيث أنه إذا تبين لها أالناء النرر في الدعوى أن هناك واقعةة ارتكبتهةا المةتهم  -3

 ها ملف الدعوى فإنه ال يجوز لها النرر في الواقعة إال إذا وعهة النيابة العامة االتهام ضد مرتكبيها.لم يتضمن

تتقيةد بأشةخاص الةدعوى بمعنةى  -على خالف قاضةي التحقية   -وإذا كانت محكمة الجنح أو المخالفات تتقيد بوقائل الدعوى فإنها 

ضةةرب والجةةر  العمةةدي وأالنةةاء النرةةر فةةي الةةدعوى تبةةين للمحكمةةة أن المةةتهم أنةةه إذا أحالةةة النيابةةة العامةةة شةةخص مةةتهم بجنحةةة ال

بالجنحة المذكورة ارتكب عريمة سرقة ضد نفس الضحية، فإنه ال يجوز لها إدخاله في الدعوى بالحكم عليه إال إذا اتهمتةه النيابةة 

 العامة.

 

 التلبس : -3.2

 

 41في الجنح التي توافرت فيها حالة من حاالت المنصوص عليها في المةادة يتميز التلبس عن االستدعاء المباشر أنه ال يكون إال 

ق إ ج، كما سب  أن رأينا ذلك عند دراستنا لالختصاصات االستثنائية للضبطية القضائية، وعليةه فإنةه متةى ارتكبةت عنحةة وكانةت 

 توفرت الشروط التالية :في حالة التلبس فإنه يجوز للنيابة العامة إحالة مرتكبها أمام محكمة الجنح متى 

 أن يكون الفعل المرتكب يوصف أنه عنحة، إذا ال يعتد بالتلبس في المخالفات. -1

 أن تكون عقوبة الجنحة هي الحبس، فال تلبس في الجنح المعاقب عليها بالغرامة دون الحبس. -2

 كبها حدس.أن ال تكون الجنحة من عنح الصحافة، أو عنحة ذات صبغة سياسية، أو عنحة ارت -3

 

 سلطات النيابة العامة في حالة التلبس :

ق إ ج، فةإن وكيةل الجمهوريةة باعتبةاره ممثةل  41متى توافرت في الجنحة المتبلس بها حالة من حةاالت المنةو  عنهةا فةي المةادة 

ه أمر إيداعه الحبس النيابة العامة على مستوى المحكمة يتمتل بسلطة استجواب المتهم عن الجنحة المتلبس بها، وأن يصدر بحق

ق إ ج، كمةا يجةوز لةه إصةدار أمةر إحضةار  59على أن يحيله على محكمة الجنح خةالل أعةل ال يزيةد عةن المانيةة أيةام، طبقةا للمةادة 

 ق إ ج. 110/2المتهم بالجنحة المتلبس إذا رفض المثول، أو االستدعاء الموعه إليه طبقا للمادة 

بةة العامةةة فةي حالةة التلةبس والمتمثلةة فةةي اإلحضةار واالسةتجواب واإليةداع هةي سةةلطات ويالحة  أن السةلطات التةي تمارسةها النيا

يمارسها قاضي التحقي  وتدخل ضمن اختصاصاته العادية لكن المشرع خولها استثناءا لوكيةل الجمهوريةة، فةي حالةة غيةر عاديةة 

 وهي التلبس دون غيرها.

 

 اآلالار المترتبة على حالة التلبس :

 ترتبة في حالة االستدعاء المباشر.نفس اآلالار الم
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2014.06.05 

 تحريك الدعوى العمومية من غير النيابة :

 

إذا كان المشرع الجزائري قد ععل موضوع تحريةك الةدعوى العموميةة مةن غيةر النيابةة العامةة فإنةه خةرج عةن هةذا األصةل فأعةاز 

ون مباشةةرتها، فأعةةاز للمضةةرور تحريةةك الةةدعوى يةةك الةةدعوى العموميةةة دللمضةةرور مةةن عهةةة، وللقضةةاة مةةن عهةةة أخةةرى تحر

 العمومية عن اإلدعاء المدني أو التكليف المباشر بالحضور، كما أعز للقضاة تحريك الدعوى العمومية في عرائم الجلسات.

 

 اإلدعاء المدني : -1

عم عةن عريمةة أن يتقةدم بشةكوى وما يليها من قانون اإلعراءات الجزائية، يجوز لكل من أصابه ضةرر نةا 72بالرعوع إلى المادة 

مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي التحقي  للمطالبة بالتعويض عن الضةرر الةذي لحة  بةه مةن عةراء الجريمةة، واإلدعةاء المةدني 

 يتضمن شروط موضوعية وشروط شكلية.

 

 الشروط الموضوعية : -1.1

 وقوع عريمة : والمقصود بالجريمة هنا هي الجريمة الجنائية،  -1

ال يقبل اإلدعاء المدني إال إذا وعد ضرر أصاب المدعي، وكان هذا الضرر ناتج عن عريمةة، إذ ال دعةوى بغيةر  حصول ضرر : -2

مصلحة، وال مسؤولية بغير ضرر، وبالتالي إذا وقعةت عريمةة ولةم يترتةب عنهةا ضةرر أو ترتةب عنهةا ضةرر لكةن المةدعي المةدني 

 ، استفاد من التعويض قبل رفل اإلدعاء المدني

 الضرر : يجب أن يكون مباشرا، فال يعوض الضرر غير المباشر، وقد يكون مادي أو معنوي أو عسماني.

توافر صفة المضرور في المدعي المدني : هذا الشخص الذي رفل اإلدعاء المدني مضةرور، ذلةك أن المجنةي عليةه يجمةل بةين  -3

صةفة المجنةي عليةه والمتضةرر، والمجنةي عليةه كةل مةن وقةل عليةه  صفة المجني عليه و المضرور، ولكن أحيانا يقل التفري  بين

عدوان، ويريد االنتقام من الجاني عن طري  المجتمل، والمضرور هدفه عبر الضرر الذي لحقه من عراء الجريمة المرتكبة، ألنةه 

م شةخص أعنبةي ال عالقةة لةه بةه، أحيانا قد يكون المضرور ال عالقة له بالمجني عليه، غير أنه أصابه ضرر من عريمة وقعت أما

 مثال ذلك أن يتركب شخص عريمة حرق ممتلكات ضد شخص معين وتمتد النيران إلى ممتلكات شخص مجاور.

 

 الشروط الشكلية أو اإلعرائية : -2.1

ب أن تكةون تقديم شكوى : عادة ما تكون الشكوى مكتوبة نررا ألن هذا اإلعراء يترتب عليه تحريك الةدعوى العموميةة لةذا يجة -1

 الشكوى مكتوبة، تتضمن مجموعة من البيانات حول الشخص المشتكي منه، وتقبل هذه الشكوى ضد مجهول.

عرض الشكوى على قاضي التحقي  المختص : الذي يقل بدائرة اختصاصه موطن المشتكي منةه، كمةا يقصةد بقاضةي التحقية   -2

أن عريمة ارتكبت من حدس، وإذا كةان إدعةاء مةدني ضةد عسةكري نةاتج  المختص أنه ال يقبل إدعاء مدني أمام قاضي األحداس ولو

 عن عريمة عسكرية.

اختيار الموطن : يتعين على المدعي المدني أن يختار موطنا له، في دائرة اختصاص قاضةي التحقية ، وفةي حالةة عةدم اختيةار  -3

 موطن له، فال يرفض إدعائه المدني.

دره قاضةي التحقية  بةالنرر إلةى طبيعةة الجريمةة وبةالنرر إلةى ظةروف المةدعي المةدني، ويةتم دفل مبلغ الكفالة : هذا المبلةغ يقة -4

 إيداع هذا المبلغ لدى صندوق المحكمة مقابل وصل، وبمجرد دفل هذا المبلغ تعتبر الدعوى العمومية حركت، 

 

 اآلالار المترتبة عن اإلدعاء المدني : -3.1

ة، فإن اإلدعاء المدني يكون مقبوال، وفي هذه الحالة يجب على قاضي التحقية  تبليةغ إذا ما توافرت الشروط الموضوعية والشكلي

وكيةةل الجمهوريةةة باإلدعةةاء المةةدني، بواسةةطة أمةةر تبليةةغ )تبليةةغ إدعةةاء مةةدني( بحيةةث يعتبةةر هةةذا األمةةر وسةةيلة اتصةةال بةةين النيابةةة 

بةداء طلباتةه ومباشةرة هةذه الةدعوى والسةير فيهةا، وقاضي التحقي ، حتى يكون وكيل الجمهورية على علم بالدعوى العموميةة، إل

باعتبةةاره خصةةماً أساسةةي فيهةةا ذلةةك ألن المةةدعي المةةدني يقتصةةر دوره فةةي المطالبةةة بةةالتعويض فقةةط وال يجةةوز لةةه التطةةرق للشةة  

 الجزائي.

 

 التكليف المباشر بالحضور: -2

عموميةة، عةراء ضةرر أصةابه مةن عريمةة، غيةر أن وهو الطري  الثاني الذي خوله المشةرع للمتضةرر مةن أعةل تحريةك الةدعوى ال

المشرع الجزائري على خالف المشرع الفرنسي والمصري، أعاز التكليف المباشر بالحضور في خمس عةنح مةذكورة علةى سةبيل 

 ، والحاالت الخمس هي :1990مكرر، وهذا الطري  استحداله المشرع في سنة  337الحصر في المادة 

 إصدار صك بدون رصيد. -5القذف  -4انتهاك حرمة المنزل  -3م الطفل عدم تسلي -2ترك األسرة  -1

أما بالنسبة للشروط الموضوعية والشكلية المتعلقة بالتكليف المباشر بالحضور أمام المحكمةة، فهةي نفةس الشةروط المتةوفرة فةي 

وضةوع التكليةف فةةي إحةدى الجةةنح اإلدعةاء المةدني، مةةا عةدى أن التكليةف المباشةةر بالحضةور يتميةز عةةن اإلدعةاء المةدني هةةو أن م

الخمسة المذكورة، ومبلغ الكفالة الةذي يقدمةه المةدعي المةدني يحةدده وكيةل الجمهوريةة، الةذي تعةرض أمامةه الشةكوى، وكةذلك ال 

 يختلف التكليف المباشر بالحضور عن اإلدعاء المدني أمام قاضي التحقي  من حيث اآلالار.
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2014.10.23 

 التحقي  :مرحلة 

 

للتحقي  معنيان معنى عام ومعنى خاص، ويقصد بالمعنى العام للتحقي ، مجموعة اإلعراءات التي تستهدف عمل األدلة  مقدمة :

حول الجريمة، والتي تدخل في صالحيات الضبطية القضائية، كما يشمل اإلعراءات التي يقوم بها قاضي التحقي  بعد تحريك 

يقصد به تلك اإلعراءات التي من اختصاص سلطة التحقي  وحدها، وهذا المعنى الدعوى العمومية، أما المعنى الخاص للتحقي  ف

الذي نقصده عندما نتكلم عن التحقي  االبتدائي، الذي تقوم به الجهات القضائية المختصة، والمتمثلة في قاضي التحقي  وغرفة 

المرحلة التي تسبقها وهي مرحلة البحث والتحري، االتهام في حالة الجناية، وتعتبر مرحلة التحقي  االبتدائي مرحلة مستقلة عن 

أو عمل االستدالالت التي تقوم بها الضبطية القضائية. كما تعتبر مرحلة التحقي  االبتدائي مرحلة متميزة عن مرحلة المحاكمة 

 التي تليها، ومرحلة االتهام التي تسبقها وتحدد لها الموضوع التي تدور فيه نطاق أعمالها.

شريعات من حيث تحديد السلطة المختصة في التحقي  االبتدائي، فبعض التشريعات تجمل بين سلطتي االتهام وتختلف الت

والتحقي  وتضعها في يد النيابة العامة، وتشريعات أخرى تفصل بين السلطتين، فتعهد بسلطة االتهام إلى النيابة العامة، وسلطة 

 المتبل في أغلب التشريعات العالمية ومنها الجزائر. التحقي  إلى قاضي التحقي ، وهذا النرام األخير

 

مرحلة تحضيرية للمحاكمة، كما أنه يضمن أن ال تحال إلى المحاكمة إال القضايا التي تتوافر فيها أدلة كافية  أهمية التحقي  :

 تدعم احتمال اإلدانة.

 

  خصائص التحقي  االبتدائي :

لحة المجتمل ألن مبدأ السرية يضمن سالمة حسن سير التحقي  وبلوغه الهدف شرعت السرية من اعل مص سرية التحقي  : -1

المنشود، وكذلك تجنيب المحق  في إدعاء الجماهير وخضوعه لتأالير الرأي العام ووسائل اإلعالم على وعه يفقده حياده 

أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وموضوعيته، كما أن مبدأ سرية التحقي  يرمي إلى حماية المتهم من التشهير به، السيما و

التحقي ، وتحقيقا لمبدأ سرية التحقي  نصت كل التشريعات  ةبحكم قضائي نهائي، فاحترام مبدأ البراءة يتعارض مل عيني

ق إ ج بأن "تكون إعراءات التحري والتحقي  سرية"  11/1الجزائية نصت على هذا المبدأ ومنها التشريل الجزائري في المادة 

ينص القانون على خالف ذلك، ودون اإلضرار بحقوق الدفاع، ونريف الفقرة الثانية من نفس المادة "كل شخص يساهم في  ما لم

 هذه اإلعراءات ملزم بكتمان السر المهني، بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه" 

التي تقوم به الضبطية القضائية، أما المقصود بالتحقي  فهو التحقي  االبتدائي أو  ويقصد بالتحري والبحث وعمل االستدالالت

ق إ ج، والمادة  85و  46ق أ ج، أن كل من أفشى السر المهني يعاقب طبقا للمادتين  11/2من طرف غرفة االتهام، وطبقا للمادة 

 ق ع. 301

 

التحقي  االبتدائي بالنسبة للجمهور فإن هذه القاعدة بالنسبة  إذا كان المبدأ هو سرية ح  الخصوم في حضور التحقي  : -2

للخصوم على العكس من ذلك، وهي عالنية التحقي  أي مباشرته في حضور الخصوم، كضمان يهدف إلى تحقي  نوع من الرقابة 

 مئنان في نفوسهم.على إعراءات التحقي ، ومنح الخصوم فرصة متابعته لتفنيد األدلة أو تعزيزها، فضال عن إدخال االط

ويعني ذلك أن األصل هو ح  الخصوم في حضور عميل إعراءات التحقي  االبتدائي إال أن المشرع قد أعاز للمحق  اتخاذ بعض 

اإلعراءات في غيبة الخصوم إذا توافرت حالة استعجاليه التي تبرر ذلك، فانتقال المحق  إلى مكان وقوع الجريمة، لمعاينة 

م في غير حضور الخصوم حيث ال يتصور حضورهم بل يجب االنتقال فورا للمعاينة قبل أن تمتد يد العبث إلى الحادس يمكن أن يت

األدلة، والتالعب بعالم الجريمة، كما يجوز سماع شهادة الشخص الذي يوشك على الموت ولو في غير حضور الخصوم أو 

 ق إ ج 110الدفاع وذلك ما نصت عليه مادة 

 

لقد استوعب المشرع، أن تكون إعراءات التحقي  االبتدائي مكتوبة، سواء أكانت السلطة القائمة فيها هي  : تدوين التحقي  -3

قاضي التحقي  أو النيابة العامة في حالة التلبس، ووعوب تدوين إعراءات التحقي  االبتدائي يكون على خالف إعراءات التحقي  

يقوم بالتحقي  شفاهة، وترهر الحكمة من وعوب تدوين التحقي ، أن إعراءاته  النهائي الذي يجريه قاضي حكم أالناء الحكم حيث

قد تكون موضوع مناقشة من طرف الخصوم حين اتخاذها أو بعد صدورها، وإحالة القضية إلى غرفة االتهام أو عهة الحكم 

ها في محاضر أو أوامر، تحرر وحتى يمكن االستشهاد بها وتكون صالحة لما قد يبنى عليها من نتائج أوعب المشرع تدوين

 األولى بمعرفة "بحضور" كاتب ضبط، وتحمل توقيعهما معا، وتحرر الثانية وتحمل توقيل قاضي التحقي  وحده.
2014.10.29 

 إعراءات التحقي  االبتدائي :

 .تنقسم حسب طبيعتها إلى إعراءات عمل األدلة، وإعراءات احتياطية ضد المتهم، وإعراءات منهية للتحقي 

 

 )محاضر(. اإلعراءات الرامية إلى عمل األدلة :

 االستجواب : -1

 ق إ ج(. 100االستجواب عند الحضور األول. )المادة  -أ 

 ق إ ج(. 105االستجواب في الموضوع. )المادة  -ب
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ي  ومواعهته بكل ق إ ج( والغرض منه إحضار المتهم إلى غرفة التحق 108االستجواب اإلعمالي )ال يكون إال في الجنايات  -ج 

اإلعراءات التي اتخذت ضده، يقوم قاضي التحقي  بعرض النتائج الواردة بحثه االعتماعي، ويختم قاضي التحقي  استجوابه 

 بقوله "هذا تحقيقك األخير هل لديك كلمات لقولها".

 ق إ ج(. 89- 88سماع الشهود )المادة  -2

 االنتقال والمعاينة : -3

 ق إ ج( 47 - 44من الدستور، المادة  40التفتيش )المادة  -4

 ق إ ج وما يليها( 138اإلنابة القاضية )المادة  -5

ق إ ج( خبرة التحقي  الشخصية. الخبرة الطبية )التشريح وفحص االعتداءات  144 - 143الخبرة القضائية )المادة  -6

 تلف التخصصات.الجسدية( خبرة األسلحة، خبير المواد الطبيعية والكيماوية، الخبرة في مخ

 إعادة تمثيل الجريمة. -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلعراءات االحتياطية ضد المتهم :

 إذا رأى قاضي التحقي  بقاء المتهم طليقا يطلب منه إخطاره بكل تغير في عنوانه وأن يمثله أمامه عند كل استدعاء. •

 .(3مكرر  125) متهم يصدر أمر بالرقابة القضائيةإذا رأى قاضي التحقي  عند الحضور األول ضرورة تقييد حرية ال •

 .ق إ ج( 117) أما إذا رأى ضرورة سلب حرية لحسن سير التحقي  يصدر بحقه أمر إيداع في المؤسسة العقابية •

 :أما إذا كان المتهم المتابل في الطلب االفتتاحي أو شكوى الطرف المدني غائب أو فار أصدر قاضي التحقي  حسب الحالة 

 ق إ ج(. 119)أمر بالقبض الذي يصدره إلى القوة العمومية إلحضار المتهم واقتياده إلى المؤسسة العقابية  •

 ق إ ج(. 110) وهو ذلك األمر الذي يصدره للقوة العمومية القتياد المتهم ومثوله أمامه )قاضي التحقي (.مر باإلحضار أ •

 
2014.11.06 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلعراءات التصرف في التحقي  :

 

ق إ ج : إذا رأي قاضي التحقي  أن الوقائل ال تكون عناية أو عنحة أو مخالفة، أو انه ال  163المادة األمر بأال وعه للمتابعة :  -1

 وعه لمتابعة المتهم. التوعد دالئل كافية ضد المتهم أو كان مقترف الجريمة الزال مجهوال، أصدر أمر بأ

 

ق إ ج : إذا رأى القاضي أن الوقائل تكون مخالفة أو عنحة  164المادة  األمر بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات : -2

 أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة.

 

 ضد المتهم االحتياطيةاإلعراءات 

 
 (110) أمر باإلحضار

Mandat d'amener 

 (117)يداع اإلبأمر 
Mandat depot 

 (119) أمر باإلحضار
Mandat d'arret 

 (123)الحبس المؤقت 
Detention Provisoire 

 (125)الرقابة القضائية 
contrôle judiciare 

 أوامر التصرف "بعد نهاية التحقي ".

 في الجنح والمخالفات (163) أمر بأال وعه للمتابعة

 (164)أمر إحالة إلى  

 محكمة الجنح

 في الجنايات

 (166)أمر إرسال الملف إلى 

 

 النائب العام

 الصادرة أالناء التحقي  "أعمال التحقي " األوامر

 (80 - 79)األمر باالنتقال 

ينتقل قاضي التحقي  لمكان  -

 الجريمة للمعاينة أو التفتيش.

 يخطر بذلك وكيل الجمهورية -

 يحرر محضر باإلعراءات. -

 (81) األمر بالتفتيش

 يباشر قاضي التحقي  التفتيش. -

 (147) األمر بانتداب خبير
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القانوني ق إ ج : إذا رأى قاضي التحقي  أن الوقائل تكون عريمة وصفها  166المادة  :العام األمر بإرسال المستندات للنائب  -3

عناية يأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة اإلالبات بمعرفة وكيل الجمهورية، بغير تمهل إلى النائب العام لدى المجلس 

 القضائي التخاذ إعراءات وفقا لما هو مقرر في باب الخاص بغرفة االتهام.

رف فيها إما بإصدار قرار إحالة المتهم على محكمة غرفة االتهام : في هذه الحالة تقوم بإعراء تحقي  الاني في الجناية، وتتص

الجنايات، أو تصدر فيها قرار بأن ال وعه للمتابعة، أو تصدر أمر بإعادة تكييف القضية إلى عنحة وتصدر قرار بإحالتها على 

 محكمة الجنح.
2014.11.12 

 مرحلة المحاكمة :

 

خاللها مصير المتهم بالجريمة، وقد سمية مرحلة المحاكمة بمرحلة تعتبر مرحلة حاسمة في الدعوى العمومية، والتي يتقرر من 

 343نررا لما يجريه رئيس الجلسة من استجوابات، وسماع الشهود، ومرافعة النيابة ودفاع الضحية والمتهم،  التحقي  النهائي،

 ق إ ج. 345إلى 

ل المحكمة إلى الحقيقة الواقعية والقانونية وتنتهي كما تعتبر المحاكمة هي المرحلة الختامية في الدعوى العمومية، حيث تتوص

 بالفصل في موضوع الدعوى، بصدور حكم بالبراءة أو اإلدانة.

 

 اتصال المحاكم الجزائية بالدعوى العمومية :

 

لنرر ال يمكن لمحكمة الجنح والمخالفات أن تتصل بالدعوى العمومية، وال ينعقد لها اختصاص ا محكمة الجنح والمخالفات : -1

 : أحيلت إليها بإحدى الطرق التاليةفيها، إال إذا 

 الحالة يحاكم المتهم وهو طلي (. إحالة من طرف وكيل الجمهورية )في هذه: االستدعاء المباشر  - 1.1

 ق إ ج. 59أمام محكمة الجنح )في هذه الحالة يحاكم المتهم وهو موقوف(. : التلبس  - 1.2

 .ق إ ج 164صادر من قاضي التحقي   حكمة الجنح والمخالفات :أمر إحالة الدعوى على م - 1.3

 .337 التكليف المباشر بالحضور : من طرف المضرور من الجريمة في الجنح الخمسة - 1.4

 .ق ا ج 196قرار إحالة من غرفة االتهام طبقا للمادة  - 1.5

 

 : بإحدى الطريقينتتصل بالدعوى العمومية وينعقد لها النرر فيها  :محكمة الجنايات  -2

 197قرار إحالة من غرفة االتهام  - 2.1

استثناءا قد تحال من المحكمة العليا بعد نقض الحكم وإحالة القضية وإعادة النرر فيها  قرار إحالة من المحكمة العليا : - 2.2

 .523بتشكيلة أخرى أو أمام عهة أخرى غير الجهة التي فصلت فيها 
2014.11.13 

 ركة للمحاكم الجزائية :المبادئ المشت

 توعد مجموعة من المبادئ تتقيد كل المحاكم بدون استثناء، وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي :

 

تتقيد كل المحاكم الجزائية بعقد علسات علنية، إال في حاالت استثنائية قد تعقد علسة سرية، لدواعي تتعل   مبدأ العلنية : -1

ق إ ج(. وكذلك بالنسبة لجنايات وعنح  355 - 285ة، في حين أن النط  بالحكم يكون علنيا، )بالنرام العام، أو األهداف العام

 ق إ ج(. 469األحداس، فإنه يفصل فيها في علسة سرية )

بمعنى أن كل ما يتم في الجلسة من مناقشات واستجوابات وأسئلة يكون بحضور عميل أطراف الدعوى، مبدأ المواعهة :  -2

أي دليل من أحد الخصوم في الجلسة، وعب على القاضي تمكين باقي أطراف الدعوى، من اإلطالع عليه، حتى وفي حالة تقديم 

 يمكنهم من إبداء مالحراتهم بشأنه.

إذا تعذر على قاضي إتمام إعراءات المحاكمة لمانل مادي، أو قانوني، يجعل  مبدأ حضور القاضي عميل إعراءات المحاكمة : -3

 341ة مواصلة إعراءات المحاكمة، وعين قاض أخر بديال له، وعب أن تعاد إعراءات المحاكمة من بدايتها )من القاضي استحال

 ق إ ج( 

إذا سب  أن نرر فيها قاضي درعة أولى، أو سب  له أن حق  فيها كقاضي  مبدأ عدم مشاركة القاضي الحكم في الدعوى : -4

 تحقي .

إذا تبين لقاضي الحكم أالناء التحقي  الذي يجريه في الجلسة، ظهور وقائل خاصها : مبدأ تقيد المحكمة بوقائل الدعوى وأش -5

عديدة، أو أشخاص عدد، لم يشار إليهم في ملف الدعوى، فال يجوز له إضافة هذه الوقائل الجديدة إلى المتهم المحال إليه، أو 

 ى.توعيه االتهام لشخص أخر ساهم في الجريمة التي لم يتناولها ملف الدعو

ويقصد به من يملك الكل يملك الجزء، وتنطب  هذه الصورة أكثر على مبدأ االختصاص الكامل للجهة القضائية األعلى :  -6

محكمة الجنايات التي لها اختصاص شامل، في الجنح والمخالفات التي مرتبطة بالجناية المحالة إليها، كما لها أن تفصل في 

 ة تكفيها كجنحة.الجناية المطروحة أمامها بعد إعاد

ق إ ج(، كما لها أيضا بأن تفصل في  360كما ينطب  هذا المبدأ على محكمة الجنح بأن تفصل في المخالفة المرتبطة بالجنحة )

 ق إ ج( 359الجنحة المطروحة أمامها بعد إعادة تكييفها كمخالفة )
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انت المحكمة مقيدة بوقائل الدعوى وأشخاصها فإنها إذا ك في إعادة تكييف الواقعة المعروضة عليها : مبدأ سلطة المحكمة -7

غير مقيدة بالتكييف الذي تعطيه النيابة، أو عهة التحقي  للواقعة المعروضة عليها، حيث يجوز لها أن تعطي للواقعة الوصف 

 القانوني الصحيح من وعهة نررها.

ا تشكل عناية أو عنحة فتقضي بعد االختصاص، أما إذا فإذا كانت عهة الحكم محكمة المخالفات ورأت أن الواقعة المعروضة عليه

وإذا تبين  ج(، ق إ 359كانت عهة الحكم محكمة عنح ورأت أن الواقعة المعروضة عليها تشكل مخالفة فلها سلطة الفصل فيها )

 االختصاص. مفتقضي بعد لها أن الواقعة تشكل عناية
2014.11.20 

 إعراءات المحاكمة :

 محاكمة بين اإلعراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات واإلعراءات المتبعة أمام محكمة المخالفات.نميز في إعراءات ال

 

 اإلعراءات المتعبة أمام محكمة الجنايات :

 

 اإلعراءات التحضيرية لمحكمة الجنايات : -1

لجنايات تنعقد كل دورة عنائية، إذا كانت محكمة الجنح والمخالفات تعقد علسات أسبوعيا وباستمرار طول السنة، فإن محكمة ا

ق إ ج(، كما يمكن لها أن تنعقد  253وعددها الالالة دورات في السنة، وذلك بأمر من رئيس المجلس بعد اقترا  من النائب العام )

النائب  في دورات إضافية إذا كان عدد القضايا الجنائية يتطلب ذلك، فكلما صدر قرار إحالة من غرفة االتهام يتعل  بجناية يقوم

العام بإرسال ملف القضية مرفوق بأدلة االتهام إلى مكتب ضبط محكمة الجنايات، لغرض عدولته ضمن الدورة الجنائية المقبلة، 

بالدورة الجنائية إلى المؤسسة العقابية  نوعند اقتراب تاريخ انعقاد الدورة الجنائية يقوم النائب العام بنقل المحبوسين المعنيي

 رة اختصاص محكمة الجنايات ما لم يكن محبوساً بدائرتها.التي تقل بدائ

الم يقوم رئيس المجلس رفقة النائب العام بإعداد عدول القضايا الجنائية الخاصة بالدورة، مل قائمة اسمية لقضاة المجلس 

بالفصل في القضية باالنتقال في كل قضية، وكذلك ممثل النيابة العامة لكل قضية عنائية، وبعد ذلك يقوم الرئيس المعين  نالمعنيي

إلى المؤسسة العقابية لغرض استجواب المتهم المعني بالقضية الجنائية لغرض التأكد من هويته والتأكد كذلك من تبليغه قرار 

 اإلحالة، وإذا لم يبلغ يسلمه نسخة منه.

يحضرها كل القضاة المعنيين بالدورة  ويقوم رئيس المجلس القضائي قبل بدأ الدورة الجنائية بعشرة أيام بعقد علسة علنية،

الجنائية ويتم السحب عن طري  القرعة قائمة باإلالنى عشر اسما من المحلفين الذين سيشكلون الدورة الجنائية إلى عانب 

 القضاة.

رفه مدة ق إ ج( يكون للمحامي المعين الح  في أن يتصل بالمتهم واإلطالع على الملف الذي يوضل تحت تص 272وطبقا للمادة )

 أيام قبل انعقاد الجلسة. 5

وتقوم النيابة العامة والمدعي المدني إن كان لديهما شهود بإبالغ المتهم بقائمة األشخاص الذين سيتم سماعهم كشهود الالس أيام 

 قبل انعقاد الجلسة على األقل، وبنفس اآلعال يبلغ المتهم ومحاميه النيابة العامة بأسماء شهودهم.

 

 : المحاكمةإعراءات  -2

مباشرة بعد انعقاد الجلسة يقوم الرئيس باإلعالن عن افتتا  الجلسة، ويشرع مباشرة الرئيس الستخراج عن طري  القرعة  -2.1

أسماء محلفين، ويجوز للمتهم أو محاميه رد الالالة محلفين في حين أن النيابة يجوز لها رد االنين، ويكون الرد بغير إبداء السبب. 

تهمون عاز لكل منهم أن يتفقوا على رد محلف واحد عن كل منهم، وإذا لم يتفقوا يكون الرد بشكل مفرد بحيث يكون وإذا تعدد الم

 ق إ ج(. 284رد محلف واحد لكل متهم )

 ق إ ج(. 298يأمر الرئيس كاتب الجلسة بمناداة على الشهود الذين يتعين لهم انسحابهم للقاعة المخصصة لهم ) -2.2

 ق إ ج(. 300ئيس كاتب الجلسة بتالوة قرار اإلحالة، الم يشرع مباشرة في استجواب وتلقى تصريحاته )يأمر الر -2.3

ق إ ج( كما يجوز للمتهم أو محاميه  287يجوز ألعضاء المحكمة توعيه األسئلة للمتهم وكذلك الشهود عن طري  الرئيس ) -2.4

ج( كما يجوز للمدعي المدني أو محاميه توعيه أسئلة للمتهمين  ق إ 288/1توعيه األسئلة بواسطة الرئيس للمتهم والشهود )

 ق إ ج(. 288/3ق إ ج(، كما يجوز النيابة توعيه األسئلة مباشرة للمتهم والشهود ) 284/2والشهود بواسطة الرئيس )

 

 قضاء األحداس : 

سةنة، وتكةون العبةرة  18سةنة إلةى  13سةنة، الحةدس المميةز مةن  13سنة الحدس غير مميةز، هةو أقةل مةن  18الحدس هو من يبلغ 

 بتحديد سن الحداالة بيوم ارتكاب الواقعة ال بيوم المحاكمة

ق إ ج يتشةكل مةن قاضةي أحةداس رئيسةا وقاضةيين  450قسم األحداس : كل محكمة يوعد بها قسم خةاص باألحةداس، حسةب المةادة 

 محلفين.

قضةةائي قةةاض أو قضةةاة يختةةارون لكفةةاءتهم وللعنايةةة التةةي ق إ ج : يعةةين فةةي كةةل محكمةةة تقةةل بمقةةر المجلةةس ال 449تةةنص المةةادة 

 يولونها لألحداس، وذلك بقرار من وزير العدل لمدة الالس أعوام.

 أما المحاكم األخرى فإن قضاة األحداس يعينون بموعب أمر صادر من رئيس المجلس القضائي بناءا على طلب النائب العام.

 ق إ ج(. 446مخالفة أمام محكمة المخالفات ) مخالفات األحداس : يحال الحدس الذي ارتكب
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ق إ ج : "يجةةب علةةى قاضةةي األحةةداس أن يقةةوم بةةإعراء تحقيةة  سةةاب  بمجةةرد مةةا تحةةال إليةةه  452عةةنح األحةةداس : تةةنص المةةادة 

 الدعوى" ونالح  أن التحقي  وعوبي في مواد األحداس.

 البحث االعتماعي وعوبي في مواد األحداس.

 ي  في الجنحة يكون كما يلي :التصرف عند نهاية التحق

 ق إ ج(. 458إذا رأى قاضي األحداس أن الواقعة ال تشكل عنحة أو مخالفة أصدر أمر بأال وعه للمتابعة ) -1

 وعندما تكون الواقعة عناية فإن قاضي األحداس يحيل القضية إلى قسم األحداس على مستوى محكمة مقر المجلس. -2
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