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كلمة شكر وتقدير 

الشكر هللا عز وجل الذي أنار يل الدرب، وفتح يل أبواب العلم وأمدين 

بالصرب واإلرادة.  

مث الشكر لألستاذ املشرف الدكتور نقادي حفيظ الذي تشرفت بإشرافه  

و توجيهاته ونصحه السديد.  

دون أن يفوتين شكر األستاذ الدكتور مغريب قويدر رئيس جلنة املناقشة 

على قبوله مناقشة هذه املذكرة، كما أتقدم بالشكر اجلزيل و التقدير     

و اإلحترام إىل السادة أعضاء جلنة املناقشة الدكتور بن أمحد احلاج        

و الدكتور طيطوس فتحي  على تفضلهم بقبول مناقشة هذه املذكرة .  

راجيا من اهللا سبحانه وتعاىل أن جيزيهم عين خري اجلزاء .  

وكذا أشكر األساتذة واإلداريني بقسم احلقوق، كما ال أنسى امتناين إىل 

الطاقم اإلداري لكلية احلقوق و العلوم السياسية جبامعة الدكتور موالي 

الطاهر و أساتذا و كذا القائمني على املكتبة.  

الشكر و اإلمتنان لكل الذين قدموا يل يد املساعدة من قريب أو بعيد.  



اإلهداء

بكلامسهأمحلمنإىل.. انتظاربدونالعطاءعلمينمنإىل.. والوقارباهليبةاهللاكللهمنإىل

وستبقىانتظارطولبعدقطافهاحانقدمثاراًلترىعمركيفميدأناهللامنأرجو.. .افتخار

...األبدوإىلالغدويفاليومايأهتدجنومكلماتك

.العزيزوالدي

وسراحلياةبسمةإىل...والتفايناحلنانمعىنوإىلاحلبمعىنإىل.. احلياةيفمالكيإىل

احلبايبأغلىإىلجراحيبلسموحنااجناحيسردعائهاكانمنإىل...الوجود

.احلبيبةأمي

...حيايتظلمةتنريمتقدةمشعةإىل..ادقةالصوالنواياالطيبالقلبصاحبةإىل

.خطيبتــي..... على قليبإىل أغلى الناس

هشامكما ال أنسى قرة عيين ...مصطفىوبرزوقوبوزيانومعمروحسانخويت إإىل

فاطنةوكروميةو أمينةإىل أعز الناس على قليب ...سارة الكتكوت ومحودة وحممدو

.خمطاريةومسعودةو

الذين ميمون برزوقالدكتوروزروقي معمروالدكتور بوزيانعياشيأساتذيت الدكتورإىل  

....األملبنظراتتطلع لنجاحيمنإىل..النبيلةممواقفهعلىمأشكرهأنأريد

.وامتنايناجلزيلشكري... العملهذااجنازيفساعدينمنكلإىل



قائمة المختصرات 

.قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري....................................................................ج.ج.إ.ق
.الفرنسي قانون اإلجراءات الجزائیة...............................................................ف.ج.إ.ق

.قانون العقوبات الجزائري.....................................................................ج.ع.ق

.دیوان المطبوعات الجامعیة.......................................................................ج.م.د

..یةالدیوان الوطني لألشغال التربو.................................................................ت.أ.و.د

.الجریدة الرسمیة........................................................................ر.ج

.الغرفة الجزائیة.......................................................................ج.غ

.الجزء..............................................................................ج

.الطبعة.............................................................................ط

.دون طبعة.......................................................................طـد

.ة ــالصفح...........................................................................ص

.السنــــــــة...........................................................................س



-Des principales Abréviations en langue français.

- A.N.E: Agence nationale d’édition.

- D: Dalloz.

- N°: numéro.

- N.p: Non publié.

-BC : Bulletin des arrêts de la cour de cassation (chambre
criminelle française).

- CRIM: arrêts de la cour de cassation, chambre criminelle
française.

-Edit: Edition.

 -Op.cit: Opposition citée.

 -P: page.

- S: Suite.



ـةمقـدم



:مقدمة

الدعوى اجلنائية السيما يف اجلنايات قبل أن ترفع إىل ساحة القضاء للفصل فيها مبرحلة التحقيق متر 

االبتدائي،بغية الكشف عن احلقيقة والتنقيب عن خمتلف األدلة اليت تقدر صالحية عرض  األمر على 

للنظر أمام قضاء قضاء احلكم، إذ يعد التحقيق االبتدائي كمرحلة حتضريية للمحاكمة حيدد مدى قابليتها

.احلكم

فقد كرس املشرع اجلزائري نظام التحقيق االبتدائي يف قانون اإلجراءات اجلزائية ،حىت ال يطرح  

على سلطة احلكم إال الدعاوى املرتكزة على أسس متينة من األدلة والقرائن ،وذلك لضمان مصلحة 

جهد للقضاء،فيحمي األفراد من الوقوف الفرد واملصلحة العامة على سواء ملا يوفر ذلك من وقت و

.موقف االام أمام القضاء بسب التسرع أو التجين



ولكي ينعم كل شخص مبحاكمة عادلة سعى مجيع املشرعني إىل وضع أسسه منتهجني يف ذلك الدقة  

مبرحلة والوضوح  هلذا حدد قانون اإلجراءات اجلزائية كيفية سري مجيع إجراءات الدعوى اجلزائية بدءا 

.مجع االستدالالت أو البحث التمهيدي أو  األويل مث مرحلة التحقيق االبتدائي إىل غاية مرحلة احملاكمة 

و جتدر اإلشارة  أن املشرع اجلزائري مل يكن دقيقا يف استعمال املصطلحات إذ عنون الفصل الثاين 

يف حني أنه عنون نفس الفصل باللغة "تدائييف التحقيق االب"من الباب الثاين من الكتاب األول بعنوان 

و الذي يقصد به إجراءات البحث األويل و الذي de l’enquête préliminaireالفرنسية بـ 

ج جندها تناولت عن .ج.ا.من ق66، يف حني أنه بالرجوع إىل املادة 1جتريه عناصر الضبطية القضائية

املشرع يف ذلك مصطلح التحقيق االبتدائي، و الذي التحقيق الذي جيريه قاضي التحقيق، و قد استعمل

.و هو املعىن السليم l’instruction préparatoireيقابله املصطلح باللغة الفرنسية 

و ملا كان التحقيق االبتدائي يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  جيد سند شرعيته  بالنص عليه و 

قة للبحث التمهيدي و سابقة على احملاكمة فهو يشكل مرحلة وسطى حتديد جماله و نطاقه كمرحلة الح

يف مسرية الدعوى اجلزائية وصوال إىل مرحلة التحقيق النهائي الذي أوكل  للمحكمة، وقد أسند املشرع 

اجلزائري التحقيق االبتدائي إىل سلطة التحقيق أي قاضي التحقيق كدرجة أوىل و غرفة االام  كدرجة 

قصد مجع األدلة والبحث عن  اجلرائم ومرتكبيها  و التصرف النهائي بشأا إما ض احلاالتثانية يف بع

.أو بإرسال املستندات إىل النيابة العامةبإحالة الدعوى على جهة احلكم  أو بأن ال وجه للمتابعة 

. 61.،ص1999س،اجلزائر،ت.أ.و.د،1ط،"التحقيق  دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية"،جياليل بغدادي -1



ملشرع للقاضي وتتميز مرحلة التحقيق االبتدائي عن مرحلة البحث التمهيدي أو األويل أن منح ا

املكلف ا طبيعة خاصة و سلطات وصالحيات واسعة ال ميكن أن تنفرد ا إال هيئة قضائية قائمة 

يف غرفة ، وقد عنون إمسها املشرع اجلزائري يف الفصل الثاين من الباب الثالث من الكتاب األول 2بذاا

.ج .ج.ا.من ق211اىل 176من املواد االام بالس القضائي

و نظرا  ألمهية التحقيق االبتدائي سواء بالنظر خلصائصه أو لكيفية اتصال قاضي التحقيق بالدعوى 

وحتديد جمال اختصاصه و كذا إجراءات التحقيق و األوامر اليت ميكن له أن يصدرها سواء يف بداية 

يئة قضائية  تراقب و حتقق التحقيق أو أثناءه أو يف ايته، فقد وضع املشرع قواعد إجرائية  تتمتع ا ه

على درجة ثانية أعمال قاضي التحقيق ، و عليه فحىت تكون إجراءات التحقيق صحيحة و منتجة آلثارها 

قراراتمناألدلةتقديرمرحلةعلىيترتبالقانونية وجب أن تتوفر فيها مجيع الشروط املقررة قانونا ،ملا

تتوالهلكياملقنعةاألسبابمنكانتربئتهأواملتهمبإدانةملساسهااجلزائيةاإلجراءاتميدانيفخطرية

اجلهازفرد ،وهذاقاضقبلمنتسيريهحالةمنوأحسنأجدىاألمرماداممجاعية،قضائيةهيئة

مبوجبه أصبحت ثانيةدرجةحتقيقكجهةاالامغرفةيفواملتمثلاجلماعيةالتشكيلةذوالقضائي

رب إىل قضاء احلكم اجلنائي إال بناءا على قرار اإلحالة اليت تصدره غرفة االام ، الدعوى اجلزائية ال تع

والسيما يف مواد اجلنايات ، فال يتسىن لسلطة االام املتمثلة يف النيابة العامة وال لقاضي التحقيق إال 

.3إخطار غرفة االام وجوبا ليخول هلا مراقبة إجراءات التحقيق

.02، ص2010- 2009عمارة فوزي، قاضي التحقيق، أطروحة لنيل درجة دكتوراه، لعام -2
.65ص،2010سنة،1احلديث،طالكتابداراملقارن،القانونيفاجلنائيةلةاإلحاواجلنائيالتحقيقأشرف،احلميدعبد-3



اجلناياتيفواإلحالةالتحقيقسلطيتبنيالفصلمببدأتشريعاايفأخذتالعامل،دولمنوالكثري

هذهصدارةويفالتحقيق ،سلطاتوتسلطتعسفمناألفرادحرياتحلمايةأساسيةكضمانة

تقديرمراقبةتتوىل»االامغرفة«مساهامستقلةقضائيةهيئةخصصالذيالفرنسيالقانونالتشريعات

بعضقواننيأسندتبينمااجلنائية،احملاكمةإىلاملتهمإحالةتربراليتاألدلةكفايةملدىالتحقيقاءقض

احمللفنيهيئة«ىتسماحمللفنيمنهيئةإىلاحلكمقضاءإيلاإلحالةوظيفةاألمريكيةاملتحدةالواليات

العراقيالقانونانأخذحنييفحملاكمة،ايفتشتركاليتالصغرىاحمللفنيهيئةعنهلامتييزاً،4»الكربى

أسنداحيثوالتونسياللبناينالقانونانسارالنهجنفسوعلى»اإلحالةقاضي«بنظاموالسوري

نصافقدوالسودايناللييبالقانونانأما،»االاميةاهليئة«تسمىخاصةدائرةإىلباإلحالةاالختصاص

أدىن،درجةمن»قاضي«بواسطةأعلىدرجةمنحماكمتصاصاخيفتدخلاليتالقضاياحتالأنعلى

اليتاحملكمةنفسإيلاإلحالةيفاالختصاصأعطيقدكانوإناالجتاه،نفساألملاينالقانونواعتنق

يفاالستمرارإيقافأواحملاكمةإجراءاتافتتاحإماعليهااطالعهابعدتقرراليتفهيالقضية،ستنظر

حمكمةيديفوالقضاءاإلحالةسلطيتبنيجلمعهالنقدمنيسلمملاألخريالنظامهذانأإالاالام،

.للعدالةحتقيقاًبينهمااجلمعينبغيالمتعارضتنيسلطتنيكومارغماملوضوع،

حملفا،خيتارون من بني 23وتتكون هذه اهليئة من " le grand jury"القانون االجنليزي بنظام هيئة احمللفني الكربىخذعشر أمنذ اية القرن الثامن - 4
وتتم " jury d’accusation"وليس واالام،لكنها كانت قبل كل شيء هيئة حملفي االام  األشخاص ذوي الشأن،ومتلك هذه اهليئة سلطات الب

ا يف سرية ، وكانت تستمع للشاكي أو املبلغ،وشهود اإلثبات،ولكنها مل تكن تستمع للمتهم وال لشهوده،وإذا رأت هيئة حملفي االام أن األدلة على مداوال
وى،كانت تقدم املتهم إىل هيئة حملفي احلكم اليت تتوىل إصدار احلكم فورا،وهكذا كانت هيئة حملفي االام تكفل محاية املتهم كافية أو مالئمة لرفع الدع

م ،أو أنه من غري املالئاحلريات،وتراقب مدى كفاية األدلة اليت تربر إحالة املتهم إىل احملاكمة،وترفض االامات إذا رأت أن األدلة غري كافية ،وال أساس هلا
:ينظر.رفع الدعوى

Chambon (p.) : la chambre d’accusation ; Dalloz .paris, 1978, no, p.4.



التشريع اجلزائري علىغريبايكنملاجلناياتيفواإلحالةالتحقيقسلطيتبنيالفصلمبدأإن

كان القانون اإلجرائي اجلزائي الفرنسي ساري املفعول يف اجلزائر ،حىت صدور 1966نة ،فحىت س

، حيث كرس 08/06/1966املؤرخ يف 66/155قانون اإلجراءات اجلزائية مبوجب األمر رقم 

املشرع  نظام غرفة االام  ضمن منظومته اإلجرائية  اجلزائية ،إال أن هذه األخرية شهدت عدة حتوالت 

لتشريعات الداخلية للدول مبا فيها التشريع الفرنسي ، خصوصا التعديالت اليت شهدها نظام غرفة يف ا

االام  خبصوص اإلجراءات املتبعة أمامها واملهام املسندة إليها وأمهها التعديل املؤرخ يف 

بغرفة والذي مسي بقانون افتراض الرباءة ،والذي مبوجبه عدلت تسمية غرفة االام 15/06/2000

جعل،متاشيا مع أهداف قانون اإلجراءات اجلزائية  املتمثلة يف صيانة احلريات الفردية ، أي5التحقيق

هلذه االنتباهيشدوهذا ماال،أوتقرهأنميكنهااليتسلطااأحدوليسوظيفتهاعلى حقيقةداالامسها

للمتهمالنهائياالامتوجيهيفواملتمثلإصدارهميكنقضائيقراربأخطرارتبطالذيامسهامناهليئة 

الوظائفبنيوالفصلالرباءةقرينةمبدئيكرسقدالتعديلذاالفرنسيفاملشرع.اجلناياتمواديف

تويلوهياجلماعيةالتشكيلةذاتالقضائيةاهليئةهذهأجلهامننشأتاليتالفكرةورسخكقاعدتني،

.االاموليسالتحقيقوظيفة

ا،مساسأيمنحلريتهوصوناالدستور،أعالهااليتاإلنسانحقوقالحترامضمانافإنهولذلك

أجرى العدالة،سريحلسنوحتقيقااجلنائيةاخلصومةجماليفاإلجرائيةالشرعيةسالمةعلىوحرصاً

تعلق بقانون امل08/06/1966املؤرخ يف 66/115املشرع اجلزائري عدة تعديالت على األمر رقم 

chambreواملتعلق بتعزيز قرينة الرباءة وحقوق الضحايا، استبدلت عبارة غرفة االام 15/06/2000املؤرخ يف2000/516من األمر الفرنسي رقم 83مبوجب املادة -5
d’accusationارة بعبchambre de l’instruction.



اإلجراءات اجلزائية وخاصة يف الفصل الثاين من الباب الثالث من الكتاب األول  املتعلق بغرفة االام ، 

.20/12/2006املؤرخ يف 06/22وذلك مبوجب القانون رقم تعديل له 

رة وحدها وفقا و مبقتضى أن غرفة االام هيئة قضائية ال تنعقد تلقائيا ، وإمنا حتقيقا ملصلحة الضرو

منه ، دون أي إلزام ) 183و182و179(إلجراءات حددها قانون اإلجراءات اجلزائية بأحكام املواد 

النعقادها يف جلسات دورية ، فخص املشرع اجلزائري هذه الغرفة بصالحيات واسعة للنظر يف مدى 

ا يف مواد اجلنايات ، ،وخصوص) ج.ج.ق191م(قانونية  وصحة اإلجراءات املرفوعة إليها دون غريها 

فتدخلها وجويب ، فهي تراقب كل اإلجراءات  تعديال أو إلغاءا أو تصحيحا ، إضافة إىل سلطتها يف 

توسيع املتابعات إىل متهمني جدد ، و مراجعة التكييف القانوين للوقائع واللجوء إىل التحقيقات التكميلية 

.،وحقها يف التصدي  مث التصرف يف الدعوى 

ن موضوع غرفة االام بالنظر لطبيعة التحقيق االبتدائي وطبيعة القائم به ،فإن دراسته ال ختلو من إ

صعوبات وذلك يعود باألساس  إىل أن هذا املوضوع  الذي تعود جذوره التارخيية  إىل حوايل القرن 

وب إجرائية متس السابع عشر امليالدي ،ما زال حلد الساعة حمل تنقية وتعديل لكل ما يشوبه من عي

خصوصا بأصل الرباءة واحلرية اإلنسانية ،كما أن املراجع والدراسات املتخصصة اليت تناولته على قلتها 

خيتلف الطرح فيها باختالف فكرة صاحبها ومنظور دراسته هلذه اهليئة القضائية اليت ختتلف حبسب ما إذا 

ء هذا النظام كلية ،خصوصا للمرجعية التارخيية كان من أنصار املدافعني على بقاءها أو املنادين بإلغا

ملنظومتنا القانونية ،حيث أصبحت هيئة التحقيق بصفة عامة وقاضي التحقيق بصفة خاصة ،أكثر إثارة 

.للجدل و أحد جماالت اإلصالح القضائية  األكثر استعجاال وضرورة 



كسلطة واحدة متمثلة يف سلطة إن اإلطار العملي املتداخل بني غرفة االام وقاضي التحقيق

التحقيق، وكدرجة ثانية وهيئة عليا للتحقيق ،باإلضافة  إىل الصالحيات الواسعة والشاسعة املخولة قانونا 

لقاضي التحقيق واستقالليته ، يدفعنا للتساؤل عن دور هذه اآللية الرقابية على إجراءات التحقيق 

غرفة االام ضمانة خمولة حلماية  احلقوق واحلريات ؟ أو جمرد االبتدائي يف التشريع اجلزائري ؟ وهل تعد 

. أداة تقوميية على أعمال قاضي التحقيق ؟ ، والسيما أن امسها ال يوحي إىل التحقيق بشيء

إن نظام غرفة االام باعتباره املرحلة األخرية اليت تعرب فيه الدعوى من  مرحلة التحقيق إىل مرحلة 

يف مواد اجلنايات ، هدفه الرئيسي أال تعرض على جهات احلكم إال القضايا القائمة احلكم وخصوصا

على أسس متينة وذلك صيانة للحقوق واحلريات ، وهذا ال يتحقق إال مببدأ احلياد للسلطة املكلفة بذلك 

لصعوبات ، وهو ما يثري املوضوع أمهية بالغة خاصة يف ظل قلة األحباث القانونية  والدراسات ،وهذه ا

ال تقف عند هذا احلد بل متتد إىل اجلانب التشريعي بالنظر لطبيعة النصوص القانونية  غري املستقرة 

املنظمة هلذه اهليئة القضائية ، فهي دائما حمل جدل ونقاش مما جعلها عرضة للتعديالت املتوالية ، 

.وخصوصا أن امتدادها القانوين يرجع إىل التشريع الفرنسي اجلنائي 

غرفة االام قد شهدت لكوناملناهج فبالنظرمنمجلةتطبيقلدراستهتفرضاملوضوعطبيعةإن

نقاشا ساخنا خبصوص توجه فرنسا حنو إلغاء مؤسسة التحقيق من منظومتها القضائية أسوة بالنظام 

القانونية ملنظومتنا االجنلوسكسوين ، وهذا مبقتضى التعديالت التدرجيية ،إضافة إىل املرجعية  الفرنسية 

منإالنظامأيأومبدأأيفهمميكنالألنهالتارخيياملنهجاستعمالحتتمامللحةالضرورةاجلزائرية فإن

تطورهومراحلاملبدأتاريخجليةبصورةلناسيوضحاملنهجهذافإنوبالتايل،التارخييةجذورهخالل



اليتالطريقةوكذلك،ندرسهالذيللمبدأمهداتعداليتافرنسيفخاصةالتارخييةاحملطاتمنعددعرب

.لتنظيمها التشريعاتهذهاتبعتها

لنقطةالوصولإىلخالهلامندفتأصيليةدراسةعنعبارةهواملذكرة هذهشكلكانملا

وذلك بكبح سلطات ، براءتهوإثباتنفسهعنالدفاعيفاملتهموحقالعقابيفاتمعحقبنيالتوازن

عندالنصوصحتليلمنهجاستخدامفاألحرىقاضي التحقيق بالرقابة عليها من طرف غرفة االام ،

التطبيقاتيفوجاهتهامدىوتبيان،عدمهمنصواامدىوحتديدتقييمهاأجلمنعليهاالتعليق

بعضيفاملقارناملنهجستخدامااملستحسنمن،كما يكوناملذكرةهذهخاللتستعرض مناليتالعملية

قبلاألجنبيةالنصوصمعاجلزائريالتشريعيفاملوجودةاإلجرائيةالنصوصبنياملقارنةعنداملواضع

.موضوعنا املتواضع معاجلةيفصحتهامدىلتبيانعليهاالتعليق

:التايلالنحوعلىاملوضوع يف فصلني ارتأينا دراسة هذاوعليه

اجلزائري وكذا التشريعيفاالاملغرفةالقانوينـــ الفصل األول فقد تناولنا فيه التنظيم

استئناف ورقابة على أوامر قاضي التحقيق كهيئةالصالحيات اخلاصة برئيسها، إضافة إىل اختصاصاا

.جراءات اجلزائية  و كجهة فصل يف املسائل املتعلقة بالبطالن املتعلق باإلواإلجراءات املتبعة أمامها

ـــ مث تطرقنا يف الفصل الثاين  للقرارات اليت تصدر عن غرفة االام مبناسبة تصرفها يف الدعوى 

وطبيعة تلك القرارات الصادرة ،ويف األخري خامتة  هلذه اآللية الرقابية ومدى جناعتها يف ظل املستجدات 

دد كيا اللمنظومات القانونية الدولية اليت   .



الفصل األول 
رقابة غرفة االتهام على أعمال 

قاضي التحقيق كمحقق



لقد أسند املشرع اجلزائري مهمة التحقيق االبتدائي إىل كل من غرفة االام كدرجة ثانية وقاضي 

ر ويرفض التحقيق كدرجة أوىل  ، ويتخذ هذا األخري أي إجراء يراه ضروريا لكشف احلقيقة ، ويأم

بعض إجراءات الدعوى فهو ال يتصرف إال من خالل الصالحيات اخلاصة به و املخولة له قانونا ، لذلك  

نص املشرع اإلجرائي على  ضمانات تتوافر يف مرحلة التحقيق االبتدائي لتحقيق التوازن بني السلطة 

ة قاضي  التحقيق من اإلسراف يف واحلرية ، بأن يكفل للمتهم احلماية من االام املتعجل وإىل منع سلط

استخدامها أو إذا مل ينتج عن التحقيق أدلة حامسة قبل املتهم الذي قامت جتاهه شبهات قوية من اجل 

.6محله على االعتراف الذي يعترب سيد األدلة

وإذا كان املساس باحلرية جيد مربره يف ضرورة كشف احلقيقة ، فإن هذا املساس جيب أن 

أضيق نطاق وأن يقتصر على القدر الضروري إلظهار احلقيقة  ، وما دام أن قاضي التحقيق  قد يكون يف 

.18.، ص2010، دار الكتاب احلديث، القاهرة، س01، ط"التحقيق اجلنائي واإلحالة اجلنائية يف القانون املقارن«شرف، عبد احلميد أ-6



يشوب ما يقوم به أثناء عمله من عوارض النقص والسهو واخلطأ ، كان ال بد من تفعيل آلية رقابية على 

تها على إجراءات أعماله مبثابة هيئة عليا  ودرجة ثانية للتحقيق متمثلة يف غرفة االام  لبسط  رقاب

.التحقيق 

ويهدف قانون اإلجراءات اجلزائية من خالل غرفة االام إىل كفالة قدر كبري من الرقابة 

على سلطة قاضي التحقيق على حنو يضمن عدم إساءة  هذه السلطة  وإىل تدارك اخلطأ والقصور يف 

فية اليت تربر قرار اإلحالة و جتيز بالتايل التحقيق االبتدائي  ، والرقابة على مدى توافر األسباب الكا

أدائهحيثمنأومهامهتنوعحيثمنسواءباالزدواجيةيتسمالتحقيققاضيدوراحملاكمة، إضافة أن

يفاملتمثلةوحمققابصفتهميارسهاسلطاتإىلتنقسمفهيسلطاتهومهامهتنوعحيثفمن،املهامهلذه

املتعلقةاملهاممنغريهاوفحصهاومجعهاواألدلةعنحبثمنهاميارساليتالتحقيقإجراءات

أومباشرتهأثناءأوالتحقيقفتحعندسواءالقضائيةسلطاتهإطاريفميارسهااليتهيالثانيةوبالتحقيق

لهضمنهماإطاريفجماالتمنلهمارغمفنجدهالسلطاتواملهامهلذهأدائهحيثمن،أماإقفالهبعد

أثناءاالتقيدعليهوواجباتقيوداعليهفرضالقانونأنإالالتحريوالبحثكإجراءاتالقانون

.احترامهاعدمحالةيفعليهعقوباتفرضواملهينالسرعلىكاحلفاظمهامهمباشرة

بتدائي اليت ومبا أن نظام غرفة االام  يعد ركيزة هامة وأساسية  ملراقبة إجراءات التحقيق اال

يقوم ا قاضي التحقيق بكافة سلطاته املخولة له قانونا للممارسة مهامه بصفته حمققا أو قاضيا،هلذا 

،  لذلك يتم 7سلطات البحث والتحري وسلطات قضائية:السبب خصه املشرع بنوعني من السلطات 

.57.ص،2012،دار هومه،اجلزائر،س10ط،"التحقيق القضائي"أحسن بوسقيعة ، -7



سلطات البحث (صفته حمققاالتطرق يف هذا الفصل إىل رقابة غرفة االام على أعمال قاضي التحقيق ب

من خالل املبحث األول و الذي بدوره يندرج حتت مطلبني ،نتعرض  يف أوهلما إىل نظام ) والتحري

غرفة االام يف التشريع اجلزائري مث إىل السلطات اخلاصة برئيسها، كما نتناول يف املبحث الثاين لرقابة 

بتدائي ،نتعرض من خالله إىل رقابة غرفة االام غرفة االام على مالئمة وصحة إجراءات التحقيق اال

على مالئمة إجراءات التحقيق يف املطلب األول وإىل رقابة غرفة االام على صحة إجراءات التحقيق يف 

.            املطلب الثاين 

.اجلزائريالتشريع يف االامنظام غرفة:األولاملبحث 

اجلزائري السيما يف ما تعلق باألحكام اجلزائية قانون اإلجراءات يستفاد من خالل استقراء أحكام 

تعد ثاين درجة للتحقيق متارس ن غرفة االام أمنه ،211إىل 126يف املواد 8االاماملنظمة لغرفة 

وضع  املشرع اجلزائري شروطا مبهامها، وألجل قيامها االبتدائيالتحقيق إجراءاترقابتها على كافة 

من إخطارها بالقضية إىل غاية إصدار القرار ابتداءتشكيلها كما حدد اإلجراءات املتبعة أمامها تتعلق ب

، يتعنييف مراقبة أعمال قاضي التحقيق االامبشأا ، وبغية الوقوف أكثر على طريقة سري غرفة 

املتبعة كيبتها و اإلجراءات ترالتعرض أوال  للنظام القانوين  لغرفة االام يف القانون اجلزائري  من حيث 

.رئيسهااملخولة للصالحيات ثانيا لأمامها و

.قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائرييف الاالامغرفة : املطلب األول 

واملتعلق بتعزيز احلماية لقرينة الرباءة وحلقوق الضحايا، استبدلت عبارة 15/06/2000املؤرخ يف2000/516سي رقممن األمر الفرن83مبوجب املادة-8
.chambre de l’instructionبعبارةchambre d’accusationغرفة االام 



مناجلزائرياجلزائيةاإلجراءاتقانونيفاالاملغرفةالقانوينالنظامإىلالتطرققبلاإلشارةجتدر

يكونقضائيجهازإىلاحلاجةأنلرئيسهااملخولةوالسلطاتأمامهااملتبعةاتواإلجراءتشكيلتهاحيث

ويكوناألدلة،قيمةويقدردرجتنيعلىالتقاضيمبدأويبلوراحلكموجهةالتحقيقبنيكمصفاة

القرارويكوناخلارجية،الضغوطاتمنالقاضياستقالليةعلىوحيافظالقضاة،قرارحلريةكضمان

االنتباهيشدماأولأنإال،االامغرفةخللقاملقنعةاألسبابمنتعدفردبقاضيتعلقالهعنالصادر

يفواملتمثلإصدارهميكنقضائيقراربأخطرارتبطالذيامسههوالقضائيالسفروعمنالفرعهلذا

.9اجلناياتمواديفللمتهمالنهائياالامتوجيه

هذهأنالفقهبعضيرىحقيقية،هلذاإشكاليةيطرحاالامغرفةاسمبأنيتبنيالتسميةذهفهي

حملواحللولاالامتوجيهوهوفقطواحداختصاصعلىتقتصروهي،10تقليديةتسميةهيالتسمية

يتناسبوالعنهايعربالامسهاأنأيبكثري،أوسعواختصاصااصالحيااأنحنييفالعامة،النيابة

مرحلةيفاسددرجتنيعلىالتقاضيمببدأتقيداأنه،غرياألخرىاألساسيةالصالحياتقيبامع

األجدركانأنهنقولثانية،كدرجةاالاموغرفةأوىلكدرجةالتحقيققاضيمنكلأمامالتحقيق

غرفةهوجعلاهليئةهذهاسمعدلحنيالفرنسياملشرعإليهذهبمبايقتديأناجلزائريباملشرع

أحدوليسوظيفتهاحقيقةعلىداالامسهاجعلأي،"Chambre d'instruction" التحقيق

علىواإلشرافاملراقبةسلطةاهليئةهلذهالتشريعجعلهذاأجلومنال،أوتقرهأنميكنهااليتسلطاا

وقداألشكال،منشكلبأيبالدعوىاتصاهلابعدإالتكونالالرقابةوهذهالقضائية،التحقيقجهات

.204.،الد ب،ص2008، 03العدد،قسنطينةتوري،منجامعةجملة العلوم اإلنسانية،،"والتحقيقاالامبنياالامغرفة"،فوزيعمارة-9
،س اإلسكندريةاجلديدة،اجلامعةدار،بدون رقم طبعة ،"القضائيةالضبطيةأعمالعلىالتحقيقسلطةرقابة"صامت،قوادريجوهر-10

.176.،ص2010



السمستوىعلىقضائيةهيئةهياالامغرفة" أنمنهاوردفقداالاملغرفةالفقهتعاريفتعددت

نوعيةقراراتتصدرورقابةاستئنافجهةهيكمااالام،وتوجيهالتحقيقاتإجراءمهمتهاالقضائي،

القضائي،التنظيمهرميفجهةاالامغرفة'' هيأو،"11قانوناهلااملخولةاالختصاصاتحدوديف

''12العملظروفتقتضيهماحبسبأكثر،أوغرفةقضائي،جملسكلمستوىعلىتوجد

بالرجوع إىل هيكلة القضاء ،نالحظ أن املشرع اعترب غرفة االام جهة أصلية يف هرم هذا القضاء و

لغرفة اجلزائية اليت تنظر يف استئناف األحكام ،حيث تدخل يف تكوين الس القضائي إىل جانب ا

الصادرة عن احملكمة االبتدائية وحمكمة اجلنايات اليت تفصل يف الدعاوى املتعلقة  باجلنايات واجلنح 

الصادرة عن قسم األحداث األحكامواملخالفات املرتبطة ا وغرفة  األحداث اليت تنظر يف استئناف 

.                                                                ةعلى مستوى احملكمة االبتدائي

إىل 176يف قانون اإلجراءات اجلزائية يف املواد االامتنظيم غرفة اجلزائري لقد تناول املشرع و

يف الفصل الثاين حتت عنوان 13، فحدد هلا جمال عملها باعتبارها من اجلهاز القضائي اجلنائي 211

االام بالس القضائي وذلك يف الباب الثالث املتعلق جبهات التحقيق من حيث تشكيلتها غرفة

وخصائص اإلجراءات املتبعة أمامها مع حتديد سلطات رئيسها واختصاصاا كجهة حتقيق درجة ثانية 

ضائي وكجهة مراقبة ألعمال ضباط الشرطة القضائية واملوظفني واألعوان املكلفني مبهام الضبط الق

وبغية اإلملام جبوانب التنظيم القانوين لغرفة ،االختصاصمبوجب نصوص خاصة وكجهة فصل يف تنازع 

.فإننا سنعاجل ذلك يف الفرعيني التالينياالام

.683.ص،2006،ساجلزائر،،بدون رقم طبعة ضائيالقالتحقيقيفالثاينالد،"اجلزائيةاإلجراءاتيفاملوسوعة"جروة،علي-11
.179.،ص2010ساجلزائر،،هومهدار،03،ط"اجلزائريالقضائيالنظاميفالتحقيققاضي"حزيط،حممد-12
.465.، ص2013، سنة اجلزائر،ه، دار هوم4ط،"ءات اجلزائية اجلزائريشرح قانون اإلجرا"عبد اهللا أوهايبيه ، -13



.االامتركيبة غرفة :الفرع األول 

ستوى كل ج جند أن املشرع اجلزائري قد أوجد على م.ج.إ.من ق176بالرجوع إىل أحكام املادة 

غري أن ذلك ال مينع من إجياد  أكثر من غرفة السيما  بالنسبة على األقل، واحدة اامجملس قضائي غرفة 

،فيمكن أن يوجد على مستوى الس للمجالس القضائية اليت تعرف كثرة الرتاعات ذات الطابع اجلزائي

من رئيس و االامف  غرفة ، و تتألوذلك حبسب ما تقتضيه ظروف احلال الواحد أكثر من غرفة 

سنوات و بقرار 03من بني قضاة الس القضائي التابعني له و ذلك ملدة تعيينهم و يتم 14مستشارين

.من وزير العدل

وان كان قاضي التحقيق قانونا مستقال يف اختاذ  مجيع اإلجراءات اليت يراها ضرورية إلظهار 

أا مناسبة بشان وضعية املتهمني  وما ترتب عليه التحقيق من نتائج احلقيقة،ويف اختاذ األوامر اليت يرى

،فانه كان أحرى على أعضاء غرفة االام 15بفعل السلطات والصالحيات الواسعة اليت خوهلا له القانون

أن يتمتعوا بقدر مماثل أو أوفر من القدر الذي يتمتع به قاضي التحقيق من استقاللية وسلطات واسعة 

احلقيقة وال سيما أا تعد درجة ثانية منوطة ا التحقيق وآلية قانونية ملراقبة إجراءات التحقيق إلظهار

.االبتدائي

وجتدر اإلشارة أن الدكتور عبد اهللا أوهايبيه قد أعرج عن ذلك يف مؤلفه شرح قانون اإلجراءات 

39شرع اجلزائري عند تعديله للمادة ج على أنه كان على امل.ج.ا.من ق176اجلزائية معلقا عن املادة 

املادةفتنصواحد،موضوعيفاحلكموحتقيقبنياجلمعجوازعدمحيثمنالقضاءعملحتكماليتالقواعدنفساالامغرفةيفالعضويةوحيكم-14
."اجلناياتمبحكمةفيهاللفصلجيلسأناالامبغرفةعضواأوللتحقيققاضيابوصفهالقضيةنظرالذيللقاضيجيوزال" ج.ج.ج.إ260

.180.،صنفس املرجع حممد حزيط،-15



ج واليت أصبح مبوجبها أن قاضي التحقيق يعني مبرسوم رئاسي أن يعمم التعديل ليشمل املادة .ج.ا.من ق

ج ترسيخا ملبدأ حياد القاضي وإسباغ االستقاللية القضائية عن السلطة التنفيذية .ج.ا.من ق176

إىل رئيس اجلمهورية مبوجب مرسوم االامأعضاء غرفة تعينيالعدل لتمنح صالحيةاملتمثلة يف وزير 

.16رئاسي

وزير من طرف نادراً ما يتخذاختاذ قرار تعيني أعضاء غرفة االام لكن الواقع العملي أثبت أن

يستند إىل أي أساس قانوين أو ال البعض  أن تدخل الوزارة يف هذه املسألة غري مربر و ىالعدل ، و ير

بل ذلك من شأنه أن يعيق  حسن سري اجلهات القضائية ، و بالتايل فإن األمر يقتضي  تعديل تنظيمي ،

إىل رئيس الس القضائي  كما ما هو عليه االاماملادة املذكورة أعاله و ترك صالحية تعيني قضاة غرفة 

بداية كل سنة جاري بشأن باقي الغرف األخرى و ذلك يف إطار أمر توزيع الغرف الذي يتخذه خالل

استخالف أي قاض عضو وموافقة الوزارة انتظارقضائية ، و ذه الكيفية  يستطيع رئيس الس و دون 

كل أعضاء الغرفة يف حالة الرد استخالفأو حىت لسبب من األسباب يف حالة الغياب االاميف غرفة 

.لسبق فصلهم يف القضية  

وان هذا األخري يعدهو نفسه رئيس الس القضائي ، الاماأن رئيس غرفة عمليا واملالحظ 

فمستشاري الغرفة قد يشعرون املباشر على مسار القضاة التابعني له من حيث التنقيط والتقييم، املسؤول 

و جديتهما يف أداء مهامهما السيما حتت رئاسة رئيس جملس قضائي ، باستقالليتهماباحلرج و باملساس 

الكفاءة و التخصص واملوضوعية فيها شروط ال تراعى فيني القضاة على مستوى الغرف ، أما معايري تع

.465،ص2011سنةاجلزائر ،،دار هومه، 2ات اجلزائرية اجلزائري ، طعبد اهللا أوهايبية ، شرح قانون اإلجراء.د16



مل يسبق هلم العمل كقضاة حتقيق أو كوكالء اجلمهورية أو حىت كقضاة حكم يف حىت أن بعضهم ، 

.  املواد اجلزائية 

النائب العام املساعد عام أوحيضر معها النائب الاالامونشري يف هذا السياق أيضا أن تشكيلة غرفة 

أو أحد النواب العاميني املساعدين ،ويقوم بكتابة الضبط فيها احد كتبة الضبط على مستوى الس 

يقوم النائب العام أو مساعدوه بوظيفة النيابة العامة لدى غرفة االام أما "ج.ج.إ.ق177املادةفتنص

ا احد كتبة ا ام،أما عن انعقاد غرفة "لس القضائيوظيفة كاتب اجللسة فيقومفإن هذه األخريةاال

من رئيسها و إما بناءاً على طلب باستدعاءتعقد جلساا إما ج.ج.ا.من ق178حسب نص املادة 

تعقد جلساا مرة كل االامالنائب العام و ذلك كلما دعت الضرورة لذلك ، غري أنه عمليا فإن غرفة 

ع اجللسات الذي يصدره رئيس الس القضائي يف بداية كل سنة قضائية مع أسبوع تبعا ألمر توزي

كلما دعت الضرورة لذلك خصوصا يف مسألة االاملغرفة استثنائيةاإلشارة إىل جواز عقد جلسات 

ممثلة يف النائب العام أو أحد مساعديه باحترام التدرج اهلرمي 17، وتتوىل النيابة العامةاحلبس املؤقت

النيابة العامة يف كل هيئة جنائية عمال مببدأي التدرج وعدم جتزئة النيابة العامة ، ويئة القضية يف جلهاز

.18مدة مخسة أيام على األكثر وتقدميها هلا لتصدر قراراها يف أقرب اآلجال

ب البطالن كباقي اهليئات القضائية األخرى تعترب من النظام العام و يترتاالامإن  تشكيلة غرفة 

، و يف ج.ج.ا.من ق176خمالفا ألحكام املادة على كل قرار صادر عن هيئة قضائية مشكلة تشكيال 

لعام يف الدعاوى     ج أن النائب ا.ج.ا.من ق180طبقا لقواعد اختصاص النيابة العامة يف حتريك الدعوى العمومية ومباشرا، فمثال تقرر املادة -17
أن يأمر بإحضار املعروضة عليها تقبل وصف جناية وقبل افتتاح املرافعات ن تلك الوقائعما عدا حمكمة اجلنايات ،إذا رأى أاملنظورة لدى احملاكم في

.األوراق،مث يقوم بإعداد القضية ليقدمها لغرفة االام مع طلباته بشأا
.466ص،السابقاملرجع،أوهايبيهاهللاعبد-18



من النظام العام ، فال جيوز يف أي حال من االامغرفة ة قضت احملكمة العليا بأن تشكيلالصددهذا 

رئيس و ثالثة مستشارين و هو ما األحول خمالفته و القرار املطعون فيه يبني أن الغرفة كانت مكونة من 

ذلك من أجل إبراز مبدأ األغلبية يف القضاء الفردي إذ أن العدد الزوجي وخيالف قاعدة العدد الفردي 

.19حيول دون ذلك األمر الذي يترتب عنه النقض

ادة يف الكثري من قراراته أن رتب البطالن ملخالفة أحكام املالقضائي الفرنسياالجتهادكما كرس

بالنظام العام لكوا ضمانة أساسية متسمسألةن خمالفة تركيبة غرفة االام ف أل.ج.ا.من ق191

الصادر يف 389للفرد و اتمع ، وهو ما تأكد حني  قضت حمكمة النقض الفرنسية يف قرار رقم 

قد مت اريناملستشذكر يف قرارها أن الرئيس و االامبأنه يكفي لصحة تركيبة غرفة 30/11/94

صادر يف 134كما قضت حمكمة النقض الفرنسية يف قرار رقم ،ف.ج.إ.ق191تعيينهم طبقاً للمادة 

إذا كان أحد أعضائها قد سبق و أن االامبأنه يتعرض للنقض القرار الصادر من غرفة 27/03/90

08/08/90يف الصادر301حقق يف القضية بصفته قاضيا للتحقيق ، كما قضت يف قرار آخر رقم 

تكون صحيحة ملا تفصل يف القضية بعد إجناز حتقيق تكميلي أمرت به غرفة االامبأن تشكيلة غرفة 

يفاالامغرفةرئيستعويضقبولعدمإىلالفرنسياالجتهادذهبقدو،20بتشكيلة مغايرةاالام

مستشارطرفمنأوالعامةاجلمعيةطرفمنيعنيمستخلفرئيسطرفمنإاللهمانعوقوعحالة

أنهكذلكقضتواالستئنافحمكمةمستوىعلىالتعييناتسلكيفأقدميهاألكثراالاملغرفةتابع

جديدمنفيهللبثالقضائيالسنفسإىلامللفإعادةمتواالامغرفةمنصادرقرارنقضحالةيف

.، ص2006اجلزائر، س،2،ع 1.ج.،غلمحكمة العليا ،القضائية للةا،413252رقم يف امللف18/10/2006بتاريخ  الصادرقرارال-19
491.

20- Cass, crim, du 8 août 1990, 89-81.539,Bull crim, 1990 N° 301 p. 760.



أخرىجهةمنوفيهفصلتأنوهلاسبقاليتلتلكمغايرةوجديدةبتشكيلةذلكيتمأنيتعنيفإنه،

غرفةألعضاءقانوينمانعأليوجودالبأنه"الفرنسيةالنقضحمكمةمنصادرآخرقراريفجاءفقد

موضوعيفللبثاجلزائيةاالستئنافغرفةيفاملشاركةمناملؤقتاحلبسمسألةيفيفصلونالذيناالام

".21القضية

.االاماإلجراءات املتبعة أمام غرفة :الفرع الثاين

بعد تسجيل االستئناف يقوم أمني ضبط غرفة التحقيق بتحضري ملف االستئناف ويسلمه إىل وكيل 

اجلمهورية ،وان كان هذا األخري مستأنفا  يرسله مع تقريره إىل النائب العام لدى الس القضائي،وعند 

ام حيدد تاريخ اجللسة و تقوم النيابة بتهيئة القضية خالل مهلة مخسة وصول ملف القضية إىل النائب الع

أيام على األكثر من يوم استالم أوراقها ، ويقدم النائب العام امللف مع طلباته املكتوبة إىل غرفة ) 05(

ج وحتدد جلسة انعقاد غرفة االام يف اجل ال .ج.ا.من ق179االام وهذا ما نصت عليه املادة 

يوما من تاريخ االستئناف إذا تعلق االستئناف بأمر الوضع يف احلبس املؤقت وإال ) 20(ز عشرون يتجاو

،وتفضل غرفة االام يف طلب رفع الرقابة 22أفرج عن املتهم بقوة القانون ما مل يتقرر إجراء حتقيق إضايف

يوم 15طلب املتهم يف اجل القضائية املرفوعة إليها من املتهم أو حماميه إذا مل يفصل قاضي التحقيق يف

من 3فقرة2مكرر125يوما من تاريخ رفع الطلب إليها وهذا ما أقرته املادة 20احملدد لذلك يف اجل 

أيام يف حالة استئناف وكيل اجلمهورية ألمر رفض الوضع 10ج وتفصل غرفة االام يف أجل .ج.ا.ق

صدار قاضي التحقيق األمر بإرسال مستندات يف احلبس املؤقت، وإذا كان إخطار غرفة االام بعد إ

21-Cass, crim, du 19 février 1998, 96-83.423, Bull crim, 1998 N° 74 p. 196.
.187.،ص1992س،اجلزائر،04ع،العلياللمحكمةالقضائيةالة-22



ج وكان املتهم حمبوسا تعني عليها إصدار .ج.ا.من ق166القضية إىل النائب العام حسب نص املادة 

قرارها يف املوضوع يف اجل شهرين عندما يتعلق األمر جبنايات معاقب عليها بالسجن املؤقت ويف اجل 

سنة أو بالسجن املؤبد أو 20ب عليها بالسجن املؤقت ملدة أشهر عندا يتعلق األمر جبنايات معاق04

أشهر عندما يتعلق األمر جبنايات موصوفة بأفعال إرهابية أو ختريبية أو جبناية عابرة 08اإلعدام ويف اجل 

.23للحدود الوطنية 

لسة بكتاب وبعد حتديد تاريخ اجللسة يبلغ النائب العام اخلصوم وممثليهم القانونيني بتاريخ اجل

أيام يف احلاالت األخرى حسب ما نصت عليه 05ساعة يف حالة احلبس املؤقت و 48موصى عليه يف 

، 24ج ويترتب على اإلخالل ذا امليعاد البطالن يف حالة ما إذا متسك به الطاعن.ج.ا.من ق182املادة 

عند اإلخطار إذ أرسل أيام قد روعيت05ما دامت مهلة "ويف هذا الصدد قضت احملكمة العليا انه

فان النعي على القرار مبخالفة 09/01/1990وحدد تاريخ اجللسة بيوم 27/12/1989اإلخطار يف 

25"القانون يف غري حمله

وبعد إيداع ملف الدعوى مشتمال على طلبات النائب العام لدى كتابة ضبط غرفة االام يتسىن 

ج .ج.ا.من ق03فقرة 182صرف فيه طبقا ألحكام املادة حملامي املتهمني واملدعيني املدنيني الت

ويسمح للخصوم وحماميهم إىل اليوم اجللسة  بتقدمي مذكرتاهم للخصوم والنيابة العامة وتودع لدى كتابة 

.ج.ج.ا.ق197انظر املادة -23
.293،ص1990اجلزائر،س،03ع،العلياللمحكمةالقضائيةالة-24
.187، ص1992اجلزائر،س،04ع، العلياللمحكمةالقضائيةالة-25



ضبط الغرفة ويؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة اإليداع، ويترتب النقض عن عدم مراعاة أحكام 

.26صوص تبليغ اخلصوم وحماميهم بتاريخ اجللسةج خب.ج.ا.من ق182املادة

ج أن غرفة االام  تعقد جلستها يف اليوم احملدد يف غرفة مساها .ج.ا.من ق184وتنص املادة 

املشرع بغرفة املشورة ،وبعد مساع تالوة تقرير القاضي املقرر واالطالع على طلبات النائب العام 

ف الدعوى وحماميهم احلضور للجلسة وتقدمي مالحظام الشفوية ومذكرات اخلصوم  ،كما جيوز ألطرا

لتدعيم طلبام ،كما جيوز لغرفة االام أن تأمر باستحضار اخلصوم شخصيا وكذلك تقدمي األدلة وذلك 

فصل يف القضية يف يونشري يف هذا السياق ج،.ج.ا.من ق4و3و2فقرة 184حسب ما تقتضيه املادة 

غالبا ما تنعقد اجللسة مبكتب رئيس الغرفة و ليس ورية تامة بعيدا عن احلضورغرفة املشورة أي يف س

ريره الذي هو عبارة عن عرض واضح ووايف و قبقاعة اجللسات ، و يقوم املستشار املقرر بتالوة ت

رير هو إطالع و قموضوعي يشمل خمتلف عناصر اإلجراءات و معطيات القضية ، و اهلدف من تالوة الت

ج  جتري .ج.ا.من ق185، كما أن مداوالا طبقا للمادة رفة مبحتويات و مضمون القضية إعالم الغ

.27بغري حضور ممثل النيابة العامة واخلصوم وحماميهم والكاتب واملترجم 

كانت سرية و االامجتدر اإلشارة  يف هذا الصدد فضال عن ما تقدم بيانه أن جلسات غرفة و

امها كانت كتابية و ال يسمح حملامي اخلصوم باملرافعة أو إبداء مالحظات شفوية ، اإلجراءات املتبعة أم

: املؤرخ يف 24-90قانون رقم ( ج .ج.إ.ق184لكن و مبوجب التعديل الواقع على املادة 

ام رأصبح من حق اخلصوم و حماميهم حضور اجللسة و تقدمي مالحظات لتدعيم مذك) 18/08/90

.170،ص1999اجلزائر،س،01ع،الالعلياللمحكمةالقضائيةالة-26
.183.ص،2010س،03طاجلزائر،،هومهدار،اجلزائريالقضائيالنظاميفالتحقيققاضي،حزيطحممد-27



قرة أوىل من ف184إن املادة وبالنسبة للخصوم و حماميهم ،علنيةاإلجراءات أصبحت الكتابية ، أي أن 

تلزم بتالوة التقرير من قبل املستشار املقرر ، و مل حيدد القانون إفراغه يف أي شكل أو منوذج ج.ج.إ.ق

الن ، فهو متروك لضمري القاضي املكلف بإعداده ، و هذا اإلجراء جوهري يترتب على خمالفته بط

املستشار املقرر يف اسمكما جيب حتت طائلة البطالن بيان ،28اإلجراءات و نقض القرار املبين عليه

.29القرار

تتميز بالسرعة يف اختاذ اإلجراءات  و ويالحظ على أن إجراءات انعقاد جلسة غرفة االام  

والسرية و مهما كانت طريقة إخطارها الوجاهية بالنسبة للخصوم و بنوع من الشفاهية  وكذا بالتدوين 

بالقضية ، لكن الواقع العملي يؤكد أن  النائب العام و بعد تفحص و دراسة امللف الوارد إليه سواء على 

أمر صادر عن قاضي التحقيق أو بناًء على أمر إرسال مستندات القضية إن كانت جناية ، استئنافإثر 

ليت يراها ضرورية إلظهار احلقيقة مث يقوم بإيداع امللف بكامله لدى االتماساتهيقوم بتحرير تقرير يتضمن 

و بعد ) ج .ج.إ.ق182م ( كتابة ضبط الغرفة ليوضع حتت تصرف حمامي اخلصوم لإلطالع عليه 

يقوم النائب العام بتبليغ كل اخلصوم و حماميهم بتاريخ اجللسة تسجيل القضية يف جدول أقرب جلسة 

الوصول إىل مواطنهم املختارة ، فإن مل يوجد فألخر عنوان هلم ، و جيب مراعاة و ذلك بوسائل مضمنة

االستدعاءأيام يف األحوال األخرى يبني تاريخ إرسال 05ساعة يف حاالت احلبس املؤقت و 48مهلة 

حتت طائلة البطالن ، فعدم مراعاة هذا 30لتبليغ وجويب او هذا ، ) ج .ج.إ.ق182م ( و تاريخ اجللسة 

احملكمة العليا وهذا ما أقرته اإلجراء من شأنه أن حيرم اخلصوم من حتضري دفاعهم و تقدمي مالحظام ، 

.268.، ص1990اجلزائر،س، 03ع، العلياللمحكمةالقضائيةالة-28
.232.،ص1999اجلزائر، س ،الديوان الوطين لألشغال التربوية ،01ط،جياليل بغدادي ، التحقيق -29
30-Merle et Vitu , traite de droit criminel , Tome2, 4ème Edition ,P418.



اإلعالن املرسل من النيابة العامة إىل املتهم و إن"10/03/87املؤرخ يف 48881: يف قرارها رقم 

.31"لدفاع املقررة للمتهم ااجللسة يعد خرقاً إلجراء جوهري ميس حبقوق انعقادحماميه يومني فقط قبل 

أن النائب العام مل يبلغ " 24/03/1998: صادر يف 179585: قضت يف قرار آخر رقم كما

هذا اإلجراء احترامفإن عدم ج .ج .إ.ق182فقاً ألحكام املادة واخلصوم و حماميهم بتاريخ اجللسة 

عل نفي الطاعن خبصوص هذا الوجه مؤسس ، يترتب عنه البطالن مما جيالدفاعاجلوهري املتعلق حبقوق 

.32" نقض و إبطال القرار املطعون فيه استوجبو مىت كان كذلك 

يف التشريع اجلزائري مل تبقى االامأن اإلجراءات املتبعة أما غرفة غري أن ما ميكن اإلشارة إليه 

لوجاهية يف املناقشات ، إذ أنه ، فقد أصبحت ذات طابع إامي بعد إدخال مبدأ الشفاهية و ا33سرية 

الع طالعامة و باقي اخلصوم فيما بينهم لإلالنيابةيستوجب تبليغ املذكرات و األوراق املودعة من طرف 

ج و إذا تعلق األمر بشخص معنوي جيب ذكر هوية .ج.إ.ق183عليها  و هذه ما نصت عليه املادة 

االامخص املعنوي و يتعني ذكره ضمن قرار غرفة الشباسمالشخص املوقع على املذكرات اليت يقدمها 

سمح تج .ج.إ.ق183املادةكرات و اليت يتعني عليها دراستها و فحصها بالرغم من أن ذإيداع هذه امل

.بإيداعها إىل اليوم احملدد للجلسة

.239.، ص1990اجلزائر،س,03ع، للمحكمة العلياالة القضائية-31
.170.، ص1999،ساجلزائر،01ع، للمحكمة العلياالة القضائية-32
جيوز لغرفة االام استبعاد علنية اجللسة إذا كان من شأا املساس حبسن سري اإلجراءات و مبصاحل اخلصوم و بالنظام نهأ" قضت حمكمة النقض الفرنسية-33

" .العام و اآلداب العامة ، فهي تتمتع بسلطة تقديرية حرة
Cass, crim, du 5 septembre 1990, 90-83.668, bull crim1990 N° 312 p. 788.



13/05/98: حمكمة النقض الفرنسية مبوجب قرارها الصادر يف التشريع الفرنسي فقد قضتأما

جاءو،34أن اإلعالن باطل يف حالة عدم مراعاة املهلة املذكورة حىت و لو ثبت حضور املتهم اجللسة 

اجلزائيةاإلجراءاتقانونمن197املادةمقتضياتأن15/10/1996يفصادرأخرقراريف

حمبوسااملتهمنكاإذاوالبطالنطائلةحتتمراعااجيب،واألطرافحلقوقبالنسبةأساسيةالفرنسية

التبليغوصلالعامالنائبإىليرسلالذيالعقابيةاملؤسسةمديرطريقعناجللسةبتاريخإخطارهفيتم

يفاملؤرخقرارهايفالفرنسيةالنقضحمكمةبهقضتماهذا،املتهمطرفمنعليهموقع

أجل ال يتعدى يوم قبل يفإيداعهاالقضائي الفرنسي يرى بضرورة أن االجتهادما،ك23/04/1991

تاريخ اجللسة و هذا قبل غلق مصاحل كتابة الضبط ، أما تاريخ و ساعة اإليداع فهي تلك املذكورة 

. 35بتأشرية كتابة الضبط 

مىت كان من املقرر قانونا أن الغرفة تفصل يف القضية بعد "قضت احملكمة العليا يف قرار آخر أنه و

نطقوا بالقرار يف غياب املستشار االامقرر و ملا كان من الثابت أن قضاة غرفة تالوة تقرير املستشار امل

و ،"املقرر ، فإم يكونون قد خرقوا قاعدة جوهرية يف اإلجراءات مما يستوجب نقض القرار املطعون فيه 

فإن خبصوص املذكرات املودعة  من طرف اخلصوم و حماميهم لدى أمانة ضبط الغرفة طبقاً للقانون ،

أعاله ، و املذكورةإىل األحكام استناداالنظر فيها و الرد عليها االاماملشرع أوجب على قضاة غرفة 

اخلصوم شخصيا  إن رأت استحضارومن تلقاء نفسها االاممن جانب آخر  فإنه يتاح قانونا  لغرفة 

فيجب حضور معهم حماميهم غري أنه إذا أمرت حبضور اخلصوم شخصيا أمامها ،،ضرورة هلذا اإلجراء 

34- Cass, crim, du 23 avril 1991, 91-80.890, bull crim 1991 N° 190 p. 493.
35- Cass, crim, du 20 janvier 1993, 92-85.548, bull crim1993 N° 29 p. 63.



من جهة أخرى ، فإنه جيوز هلا أن تأمر وج.ج.إ.ق105طبقا لألوضاع املنصوص عليها يف املادة 

.أمامها إن رأت ضرورة لذلكاالامةبتقدمي أدل

بوضع امللف يف املداولة و اليت جترى دون حضور اخلصوم و االاماملناقشات تقوم غرفة اختتامعند و

يف القضية االامو تفصل غرفة ) ج.ج.إ.ق185م ( اجللسة تباميهم و كذا النائب العام و كاحم

استئنافيوما من تاريخ ) 20( و يف خالل مدة ال تتجاوز عشرون اآلجالسواء يف احلال أو يف أقرب 

) .ج.ج.إ.ق172م ( األوامر املنصوص عليها يف املادة 

تقليص أجل البث يف القضية من اجلزائري علىحرص املشرع ج .ج.إ.ق179مبوجب املادة و

يوما سواًء تعلق األمر مبوضوع احلبس املؤقت بالدرجة األوىل 20يوما إىل 30من االامطرف غرفة 

مع اإلشارة إىل عدم وجود أي ج.ج.إ.ق172األوامر املنصوص عليها باملادة باستئنافأو تعلق األمر 

.املداولةإبالغ اخلصوم بتاريخ صدور القرار يف قضية مت وضعها يف نص قانوين يفرض 

األخري لقانون 01/08مادة جديدة مبوجب تعديل رقم استحدثيالحظ بأن املشرع اجلزائري قد و

كيفية يئة القضية قصد البث يف طلب 06فقرا يف تتضمن 1-125اإلجراءات اجلزائية و هي املادة 

يف مادة اجلنايات و هي نفس االامؤقت املقدم من طرف قاضي التحقيق إىل غرفة متديد احلبس امل

.36مدة احلبس اجلاريانتهاءاإلجراءات املذكورة أعاله مع وجوب البث يف املسألة قبل 

.71.،ص2012،س، اجلزائر،دار هومهبدون رقم طبعة،"احلبس االحتياطي واملراقبة القضائية"خطاب كرمية،-36



.االامالسلطات اخلاصة برئيس غرفة :الثايناملطلب 

صة ومنحه صالحيات معتربة و هامة يف جمال سلطات خااالامخول املشرع اجلزائري لرئيس غرفة 

ممارسة مهامه حددها يف قانون اإلجراءات اجلزائية ، ويف حالة وجود مانع حيول دون قيام رئيس الغرفة 

ذه السلطات فإن ممارستها تعود إىل قاضي خيتار من بني قضاة احلكم بالس مبوجب قرار من وزير 

فهو من جهة يعمل كمراقب االاماليت يتمتع ا رئيس غرفة العدل ويف معرض احلديث عن السلطات

الس القضائي ، و من جهة اختصاصعلى سري مكاتب التحقيق و نشاط قضاة التحقيق التابعني لدائرة 

.أخرى كمراقب لسري احلبس املؤقت ، وهو ما سنعاجله يف الفرعني التاليني

:التحقيقمراقبة سري غرف :األولالفرع 

جهده يف أن ال يطرأ على مستوى مجيع مكاتب التحقيق أي تأخري غري االاميبذل رئيس غرفة 

جراءات التحقيق إمربر وذلك بغية  إضفاء فعالية كبرية على التحقيقات كما أنه يعمل على مراقبة كافة 

رف على جمرى و يشاالاميراقب رئيس غرفة ":بقوهلا37ج.ج.إ.ق203، وهو ما أكدته أحكام املادة 

إجراءات التحقيق املتبعة يف مجيع مكاتب التحقيق بدائرة الس و يتحقق باألخص من تطبيق شروط 

و يبذل جهده يف أال يطرأ على اإلجراءات أي تأخري بغري 68الفقرتني اخلامسة و السادسة من املادة 

."مسوغ 

أشهر مع  03ئمة القضايا املتداولة  كل وجتسيدا هلذا اهلدف تتوىل مكاتب التحقيق مهمة إعداد قا

مع ذكر آخر إجراء تاريخ آخر إجراء من إجراءات التحقيق مت تنفيذه يف كل قضية منها ، مجيعبيان 

.ف.ج.ا.ق222ج تقابلها املادة .ج.ا.ق203املادة -37



تقدم هذه القوائم لرئيس حتقيق مت تنفيذه يف كل قضية،وقائمة خاصة بالقضايا اليت ا حمبوسون مؤقتا

كان الواقع العملي يبني أن قاضي التحقيق يقدم هذه القائمة كل ، وإن38و للنائب العام االامغرفة 

.39شهر

االاميستفاد من خالل استقراء أحكام هذه املادة أن هذه السلطات املخولة قانونا لرئيس غرفة و

هي سلطات خاصة به شخصيا بالنظر إىل صفته ، غري أنه يف حالة وجود مانع لديه فإن هذه السلطات 

لقاضي من قضاة احلكم بالس بقرار من وزير العدل  وفقا ملا تقدم بيانه و غالبا ما يكون أحد متنح 

أن يعهد إىل قاضي من قضاة الغرفة االامة فمستشاري الغرفة  و جيوز من جهة أخرى لرئيس غر

) .ج .إ.ق202م ( سلطاته من أجل القيام بإجراءات معينة 

أن املشرع اجلزائري حرص بشكل واضح  على تفادي أي تأخري يف املالحظ يف هذا الشأنو

، و عليه التحقيقإجراءاتسلطات للسهر على حرص سري االامحينما عهد لرئيس غرفة اإلجراءات

فيتعني عليه احلرص جبدية و اهتمام خاص بالقضايا املطروحة على مكتبه و مراقبة مدى حسن تقدم 

كما يسهر رئيس الغرفة على تفادي اللجوء املفرط لقاضي انتظامو استمرارباإلجراءات يف كل قضية 

القضائية و قيامه شخصيا بإجراءات التحقيق بقدر اإلمكان و خاصة منها اإلجراءات اإلنابةالتحقيق إىل 

.40و املواجهاتاالستجواباتاهلامة مثل 

أشهر قائمة توضح فيها مجيع 03ل من جهة أخرى ، فإن قضاة التحقيق القائمون بإعداد كو

القضايا املطروحة على مكاتبهم مع ذكر تاريخ آخر إجراء مت تنفيذه يف كل قضية كما حيق لرئيس غرفة 

.137.، ص2010س، دار الكتاب احلديث، القاهرة،01ط،"التحقيق اجلنائي واإلحالة اجلنائية يف القانون املقارن"عبد احلميد أشرف،-38
.36.،صاملرجع السابقخطاب كرمية،-39

40-P.chambon, La chambre d'accusation , Dalloz , 1978, P90 et 91  .



زيارة بصفة دورية ملكاتب التحقيق لإلطالع شخصيا على كيفية سريها و اإلطالع على ظروف االام

و ال يوجد ما مينعه من إفادة القاضي احملقق عمل قاضي التحقيق خصوصا إذا الحظ تأخر فيها ، 

.بالتوجيهات و النصائح القانونية لتجاوز أي إشكال قانوين يعيق السري احلسن للتحقيق 

عن النظر يف الدعوى و اليت كانت مبوجب التحقيقو إىل جانب ذلك ، فإن مسألة تنحية قاضي 

ه من طرف املتهم أو يلذي يبث يف الطلب املقدم إلتدخل ضمن صالحيات وكيل اجلمهورية ا71املادة 

وحده دون سواه إذ تنص املادة االامأصبحت هذه املهمة خمولة لرئيس غرفة وفعدلتالطرف املدين 

جيوز لوكيل اجلمهورية أو املتهم أو الطرف املدين و حلسن سري العدالة : " على مايلي ج .ج.ا.ق7141

تحقيق لفائدة قاض آخر من قضاة التحقيق ، يرفع طلب التنحية بعريضة ، طلب تنحية امللف من قاضي ال

الكتابية ، يصدر مالحظاتهو تبلغ إىل القاضي املعين الذي جيوز له تقدمي االاممسببة إىل رئيس غرفة 

رأي استطالعيوما من تاريخ إيداع الطلب بعد ) 30( اره يف ظرف ثالثني رقاالامرئيس غرفة 

" .عام و يكون هذا القرار غري قابل ألي طعن النائب ال

املشرع اجلزائري مبوجب هذا التعديل قد أحدث حتوال  هائال يهدف إىل  التكريس كما أن

قاضي التحقيق بصفة خاصة ، ذلك أنه استقالليةالقضاء بصفة عامة و استقالليةاحلقيقي و الفعلي ملبدأ 

وكيل اجلمهورية ( حية تنحية قاضي التحقيق ألحد أطراف الدعوى صالويلليس من املعقول إطالقاً خت

أحيانا العتباراتالسالح للتأثري أو الضغط على قاضي التحقيق ذا و الذي من شأنه أن يستعمل ه) 

.تكون غري موضوعية

املتضمن1966يونيو08يفاملؤرخ66/156ألمرلتمماملوعدلامل2001يونيو26يفاملؤرخ01/08رقمج عدلت بالقانون.ج.ا.ق71املادة-41
.2008يونيو25يف،مؤرخة34،عالرمسيةاجلريدةاجلزائية،اإلجراءاتقانون



دون ، فإن مثل هذه الصالحية املخولة للنيابة تشكل ب42كما ذهبت إليه الدكتورة شهرزاد زروالة و

بإمكان تنحيته عن امللف مبجرد أنه غري مرن و ال ا قاضي التحقيق ، لذالستقالليةضح اوانتهاكشك 

.دائما لطلبات النيابة ب يستجي

صالحية النظر يف طلب تنحية قاضي التحقيق يعرب ضمانة هامة ليس االامرئيس غرفة ختويل إنو

مهورية و إمنا كذلك بالنسبة لقاضي التحقيق الذي بإمكانه إلطراف الدعوى مبا يف ذلك وكيل اجلطفق

بعيداً عن أي تأثري أو ضغط صادر عن وكيل استقالليةو حرية و اطمئنانأن ميارس مهامه بكل اآلن

.اجلمهورية أو من أي جهة أو طرف كان 

يف نزاع بني قاضي أصبح يتمتع بسلطة هامة و أساسية يف البث االامو هكذا فإن رئيس غرفة 

أن يسبب عريضته بتوضيح و تعليل أسباب طلب التنحية ، و من عليهالتحقيق و أحد األطراف الذي 

لإلطالع هلذه العريضة يقوم بتبليغها للقاضي املعيناستالمهمبجرد االامجهة أخرى ، فإن رئيس غرفة 

.شعر باملساس برتاهته أو شرفه عليها و حيق له أي يبدي مالحظاته بشأا كتابيا خصوصا إذا 

جتعله يقوم مبراقبة صارمة لسري غرف االامإن هذه الصالحية اجلديدة املخولة لرئيس غرفة و

التحقيق و عمل قضاا و خصوصا عند نظره لطلب التنحية ، إذ أنه جيد نفسه ملزما باإلطالع على 

لطلب من عدمه قبل أن يصدر قراره الذي هو غري القضية موضوع طلب التنحية و له أن يقدر جدية ا

اآلنخولة له ، فإن قضاة التحقيق ملزمون بالنظر إىل هذه املهام املوقابل ألي طعن ، و من جهة أخرى ، 

نزاهة و فعالية و تفادي تنحيتهم يف كل مرة مما قد يؤثر على وبأداء مهامهم الثقيلة بكل موضوعية 

42C.Zerouala, « L'indépendance du juge d’instruction », OPU, Alger, 1992, P.33.



ن رئيس إ، فآخركذا على مسارهم املهين من جهة أخرى ، و من جانب حسن سري العدالة من جهة و 

الذي خولت له صالحية هامة و صعبة بشأن النظر يف تنحية قاضي التحقيق و نظراً لكون االامغرفة 

القرار بعد اختاذالقرار الذي يتخذه غري قابل ألي طعن ، فإنه مدعوا إىل التحلي بالرتاهة و املوضوعية يف 

.43ة وافية و عميقة للملفراسد

.املؤقتمراقبة سري احلبس :الثاينالفرع 

فقد خول املشرع اجلزائري لرئيس الفردية،أكرب للحرياتحرصا من املشرع على توفري محاية 

كما يراقب ظروف و 44صالحية مراقبة كيفية تسيري احلبس املؤقت من طرف قضاة التحقيقاالامغرفة 

:يلي على ماج .ج.إ.ق204و قد نصت املادة العقابية،تا داخل املؤسسة حالة احملبوس مؤق

، و حيق له أن يزور الالزمةأن يطلب من قاضي التحقيق مجيع اإليضاحات االامجيوز لرئيس غرفة " 

"أية مؤسسة عقابية يف دائرة الس لكي يتحقق من حالة احملبوس مؤقتا يف القضايا اليت ا حبس مؤقت

.

، و جيوز له أن الالزمةو إذا ما بدا له أن احلبس غري قانوين ، وجه إىل قاضي التحقيق املالحظات 

، و القضائيبالس آخرأو إىل قاض االاميفوض سلطته إىل قاض من قضاة احلكم التابعني لغرفة 

ه يقضاة التحقيق و املرسلة إلطرفميارس الرئيس هذه الرقابة عن طريق إطالعه على القائمة املعدة من 

م ( القضايا اليت فيها على وجه اخلصوص متهمون حمبوسون مؤقتا مجيعأشهر و اليت تتضمن 03كل 

ف أوكل كل صالحية تنحية قاضي التحقيق إىل رئيس احملكمة بطلب من وكيل اجلمهورية .ج.إ.ق84در اإلشارة أن املشرع الفرنسي يف املادة وجت-43
جيوز له تقدمي عريضة ة و الذي بناًء على سلطة تقديره ب تنحية إىل وكيل اجلمهوريتقدمي طلوز هلما ذلك بل حيق هلماأما املتهم و الطرف املدين فال جي

نالحظ جليا أن تشريعنا قد خطى خطوة عمالقة يف هذا االج .ج .إ.ق71رنة مع املادة مسببة إىل رئيس احملكمة من أجل تنحية قاضي التحقيق ، و باملقا
.2001يونيو26يفاملؤرخ01/08قمربالقانون71بعد تعديله للمادة

.137، املرجع السابق، صعبد احلميد أشرف-44



له أن يطلب من قاضي التحقيق مجيع اإليضاحات و احلالة جيوزو يف هذه ،)ج.ج.إ.ق02فقرة203

ج والفقرة الثالثة من .ا.ق01فقرة204عمال بنص املادة بشأن أي حمبوس مؤقتا الالزمةالتفسريات 

املتعلق بقانون تنظيم السجون وإعادة تربية 1972فيفري 10املؤرخ يف 72/02من األمر 64املادة

اخلصوص ملا يالحظ بو 45املساجني اليت تلزم رئيس غرفة االام بزيارة السجون مرة كل ثالثة أشهر 

ويلة من إيداعه أو طاملتهم بعد مرور مدة زمنية ابكاستجوإجراء من إجراءات التحقيق ، اختاذعدم 

اختصاصهالسهو يف حتديد احلبس املؤقت عن طريق قيامه بصفة دورية بزيارة املؤسسة العقابية بدائرة 

إىل شكاويه بشأن ظروف و مدة حبسه و مدى سري االستماعليتفقد ظروف وحالة احملبوس مؤقتا و 

ا ما بدا له أن احلبس غري قانوين كعدم جتديد احلبس املؤقت أو عدم إجراءات التحقيق يف قضيته ، و إذ

جيوز له توجيه املالحظات الالزمة إىل قاضي التحقيق استجوابه ،الفصل يف طلب اإلفراج أو التأخر يف 

م ( حبس املتهم مؤقتا استمرارمباشرة قصد البث يف مدى مالئمة االامكما جيوز له إخطار غرفة 

كما له احلق يف أن يدعو غرفة االام لالنعقاد كي تفصل يف أمر استمرارية احلبس 46)ج.ج.إ.ق205

و حسب 47املؤقت،مما يفيد أنه ليس لرئيس غرفة االام سلطة اختاذ قرار خبصوص مسألة اإلفراج مبفرده

اماال، فإن هذه الصالحية تسمح لرئيس غرفة " االامغرفة " يف كتابه Chambonاألستاذ

بالتدخل على مستوى القانوين يف سري اإلجراءات بشأن احلبس املؤقت ، و هذا عكس باقي صالحياته 

.48األخرى املذكورة أعاله و اليت هي ذات طابع إداري

.37.،صاملرجع السابقخطاب كرمية،-45
.ف.ج.ا.ق223ج تقابلها املادة .ج.ا.ق205املادة -46
.327.ص،1992س،،اجلزائرة للكتاباملؤسسة الوطني،بدون رقم طبعة ،"لتشريع اجلزائرياإلجراءات اجلزائية يف ا"موالي ملياين بغدادي،-47
48- J.Brouchoux , La chambre d'accusation , P22 , R.S.C , 1959, P527 ets .



ليس هلا طابع تأدييب أو طابع قضائي بل ذات طابع االامالسلطات اخلاصة لرئيس غرفة كما أن

خل حتت طائلة جتاوز دمارسة رقابته على حسن سري مكاتب التحقيق دون التإداري و تسمح له فقط مب

سلطاته يف صالحيات و مهام قضاة التحقيق خبصوص سري و إدارة ملف اإلجراءات ، كما أنه ال يتمتع 

يأو أوامر لقاضليمات و اليت نفسها ال جيوز هلا إعطاء تعاالامبصالحيات أكثر من صالحيات غرفة 

ال يتمتع بأية سلطة خاصة تسمح االام، و قد قضت حمكمة النقض الفرنسية أن رئيس غرفة 49التحقيق

الذي خيطر بعريضة بطالن االام، و قضت كذلك بأن رئيس غرفة 50له باألمر بإجراء حتقيق تكميلي

ئي جنا( اإلجراءات أو أوراق التحقيق ، فيقرر يف صحة الدفوع املثارة  يكون متجاوزاً لسلطاته 

الذي يقرر بعد قبول عريضة إبطال أوراق االامو قضت أيضاً أن رئيس غرفة ،51) 13/12/94

للبت يف بطالن إجراءات التحقيق االامغرفة اختصاصالتحقق املودعة من طرف املتهم بدعوى عدم 

.52)17/12/96جنائي ( املأمور ا من طرف السلطات األجنبية يكون متجاوزا لسلطاته 

سلطة إدارة التحقيق أو توجيهه وجهة االامليس لرئيس غرفة " نه أبوشو .كما يرى األستاذ جو

معينة على اإلطالق ، ألن قضاة التحقيق ال خيضعون ألي سلطة كانت يف إدارة أعماهلم اخلاصة بتوجيه 

.136.، املرجع السابق، صأشرفاحلميدعبد-49
ف بالسماح له .ج.إ.ق221/1و جتدر اإلشارة أن املشرع الفرنسي، و عكس املشرع اجلزائري، عزز صالحيات رئيس غرفة االام مبوجب املادة -50

خر إجراء ، و هذا احلق خوله املشرع الفرنسي كذلك للخصوم، و إخطار هر منذ آأش04بإخطار غرفة االام إذا مل يتخذ قاضي التحقيق أي إجراء خالل 
دم قبول اإلخطار ، و يف حالة قبول العريضة ، غرفة االام يف هذا الصدد يتم مبوجب عريضة ، و جيوز لرئيس الغرفة مبوجب قرار مسبب غري قابل للطعن ع

ا اال بأن رئيس فإنه جيوز لغرفة االام إما التصدي أو إعادة امللف إىل نفس قاضي التحقيق أو تعيني قاض آخر ، و قد قضت حمكمة النقض الفرنسية يف هذ
احلاالت اليت يرى أن االستئناف املرفوع ضد أمر قاضي التحقيق غري قابل غرفة االام ستمد سلطته من أجل إصدار أمر بعدم قبول االستئناف ، يف مجيع

، كما أقر املشرع الفرنسي توقيع غرامة ضد كاتب الضبط الذي يرتكب خطأ يف تسليم أو تنفيذ ف.إ.ق186/1لالستئناف ، عمال بأحكام املادة 
.الفة لطلباتههورية باألوامر املخأو أمهل تنبيه وكيل اجلم)mandats( املذكرات 

51-Cass, crim, du 13 décembre 1994, 94-84.556,bull crim 1994 N° 403 p. 989.
52-Cass, crim, du 17 décembre 1996, 96-80.440, bull crim 1996 N° 468 p. 1363.



أن يعطي تعليمات الاماوز لرئيس غرفة التحقيق الوجهة اليت يروا صاحلة إلظهار احلقيقية ، فال جي

53"لقاضي التحقيق متس بالدور القضائي هلذا األخري 

أن ىو جدال ، فهناك من يرانتقاداتظلت  حمل االامإن هاته السلطات املمنوحة لرئيس غرفة و

هذه السلطات ضرورية إلضفاء الفعالية و اجلدية و الصرامة يف إجراءات التحقيق مع مراعاة محاية و 

صيانة حريات األفراد ، و تسمح أيضا حبث قضاة التحقيق على حتمل مسؤوليام بكل جدية و كفاءة و 

لة فعالة للقضاة اجلدد لكسب التجربة و الدراية بفضل نصائح و توجيهات رئيس ينزاهة ، و هي وس

سلطة على الغرفة لتفادي األخطاء، لكن هناك من يرى عكس ذلك بدعوى أن هذه الرقابة املباشرة امل

و خاصة من جانبه النوعي ، فيعمدون إىل 54قضاة التحقيق من شأا أن تعرقل حسن سري التحقيق 

اإلسراع و التسرع يف اإلجراءات قصد تصفية امللفات على حساب النوعية و ما يترتب عن ذلك من 

رف يف القضايا أخطاء و نقص يف التحقيق و هضم حقوق اتمع أو الفرد  فيعمدون مثال بقصد التص

اخلربات و خاصة منها املضادة و وبعض اإلجراءات اهلامة كاإلنابات القضائية اختاذبسرعة ، إىل تفادي 

إلعادة متثيل اجلرمية و غريها ، كما أن االنتقاليف األساس و املواجهات و االستجواباتأحيانا حىت 

خبصوص احلبس املؤقت يقللون اللجوء إىل االامبعض قضاة التحقيق و لتفادي مالحظات رئيس غرفة 

.بوجوبه أو أن خطورة الوقائع تقتضي اللجوء إليه اقتنعواهذا اإلجراء حىت و لو 

السيئ هلذه الصالحيات اهلامة و اخلطرية من طرف بعض االستعمالو من جانب آخر  ، فإن 

يف نظامنا القضائي قد يكون من شأنه القضائيةو الذين أغلبهم رؤساء االس االامرؤساء غرف 

53Brouchoux , la chambre d'accusation , P 22 , R.S.C,1959,P527 ets.
54Merl et Vitu , op.cit,P.538.



قضاة التحقيق و خاصة إذا علمنا أن هؤالء القضاة تابعني لرؤساء االس واستقالليةاملساس برتاهة 

تقييمهم و بالتايل فإم يقعون حتت تأثري  بعض رؤساء االس إذا مل والقضائية يف جمال تنقيطهم 

لرغبام و يكون عاقبتهم إما سوء التنقيط أو توجيه اإلنذار الكتايب يستجيبوا لتدخالم أو لتعليمام أو 

.أو حىت تكون ملف تأدييب ضدهم قصد إحالتهم على الس التأدييب 

استقالليةأنه خالل مسار التحقيق فإن 55وهو ما دفع ببعض املهتمني يف احلقل القانوين إىل القول 

ذ مبجرد إخطاره بالقضية بصفة قانونية ، فعليه أن يؤدي مهامه قاضي التحقيق جيب أن تكون كاملة إ

ذلك أن مبدأ الفصل بني املتابعة و التحقيق يفقد كل معناه إذا أصبح قاضي التحقيق جمرد كما يبدوا له 

ي دلذلك يتعني على هذا القاضي أن حيتفظ بسلطته يف مراقبة مجيع اإلجراءات بني أيمنفذ ألوامر النيابة 

هي ضمانة أساسية لألطراف ، و أن شخصيته تفرض حسن استقالليتهالتحقيق و الذي تعترب قاضي

ستقاللية للتنصل من املسؤولية ، التقدير جلميع التدابري اليت يأمر ا غري أنه ال جيب التستر وراء مبدأ اال

بة أو باقي اخلصوم ال حتد ، فإذا كانت طلبات النيا56ستقاللية قاضي التحقيق ال تعىن أنه يفعل ما يشاء اف

ماالقضاء برفضها و ذلك حتت طائلة البطالن و هذاومن سلطته إال انه جيب أن يربز عدم األخذ ا 

.57استقر عليه قضاء احملكمة العليا 

55M'hamed Abed , La saisine du juge d'instruction , ENAL,OPU,P146.
.25.خطاب كرمية،املرجع السابق،ص-56
.166.، ص1993س، 01ع، للمحكمة العلياالقضائيةالة ،02/05/1990الصادر بتاريخ 62906القرار رقم -57



.على مالئمة وصحة اإلجراءاترقابة غرفة االام: املبحث الثاين

تحقيق الرقابة على مالئمة وصحة إجراءات التحقيق االبتدائي متلك غرفة االام بوصفها الدرجة الثانية لل

،وذلك نظرا خلطورا من حيث مساسها املباشر باحلرية الشخصية ،فانه يتعني أن ختضع هذه اإلجراءات 

، لذلك عهد 58لرقابة قضائية تتوالها سلطة مستقلة وحمايدة عن تلك اليت باشرت التحقيق االبتدائي

ام هذه الرقابة ،اليت نتعرض هلا من خالل املطلبني التاليني على التوايل الرقابة على املشرع إىل غرفة اال

.مالئمة اإلجراءات والرقابة على صحة اإلجراءات 

.الرقابة على مالئمة إجراءات التحقيق : املطلب األول 

، من خالل  سلطة تبدو بسط غرفة االام لرقابتها على مالئمة إجراءات التحقيق االبتدائي 

املراجعة اإلجرائية للتحقيق ،وتتمثل يف تدارك ما أغفله قاضي التحقيق ، وإصالح األوصاف اليت كيفت 

ا الوقائع ،وتوجيه دائرة االام  إىل أشخاص آخرين مل حيالوا إليها ، والبث يف كل أنواع اجلرائم الناجتة 

التصرف يف الدعوى بإحالة املتابعني أمام جهات من ملف اإلجراءات من جنايات وجنح وخمالفات ،  

ن واحد قاضي حتقيق وجهة حتقيق آ احلكم املختصة ،وذه السلطة املقررة تبدو غرفة االام وكأا يف 

)59  (
 .

يف الدراسات القانونية،حبث مقدم لندوة تدريس حقوق اإلنسان،املنظمة بالتعاون بني اليونسكو وجامعة حسن الصادق املرصفاوي،حقوق اإلنسان -58
.04.،ص1978ديسمرب16-14الزقازيق،القاهرة،

.170،171. ،ص2012س،دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ، اجلزائر ،10، ط " التحقيق القضائي" أحسن بوسقيعة . 59



فإذا ثبت لغرفة االام أن قاضي التحقيق فعال قد بذل كل ما بوسعه  للحصول إىل احلقيقة وناقش 

والنفي ،ورجح بينهما ،مستخلصا بعد ذلك انه ال توجد أعباء كافية ضد املتهم ، وأمر أدلة اإلثبات  

بانتفاء وجه الدعوى ،تعني على غرفة االام أن تأيد هذا األمر ومن مث تبسط رقابتها على مالئمة 

التحقيق مل و إذا تبني لغرفة االام على ضوء مناقشة الوقائع واألدلة أن قاضي اإلجراءات ، أو العكس 

يقدر الوقائع و أدلة اإلثبات املقدمة له أثناء إجراءات التحقيق ،أو انه اغفل إجراءا هاما كان يتعني عليه 

القيام به إلظهار احلقيقة ، فما عليها إال إلغاء اإلجراء املشوب واألمر بإجراء التحقيقات الالزمة إلظهار 

.)60(ج.ج.ا.ق187و186احلقيقة وهذا عمال بأحكام املواد 

أوختول هلا بسط سلطاا على امللف االامتتمتع ا غرفة التحقيق  اليت إجراءاتمراجعة إن سلطة

للكشف عن احلقيقة بالتحري اختاذهااختاذ اإلجراءات اليت كان من املقرر على قاضي التحقيق والقضية  

.61عن أدلة االام وأدلة النفي

متكن غرفة التحقيق،تعقب وترصد ملقتضيات آليةعن املراجعة عبارةثلة يف إن هذه السلطة املتم

كجهة حتقيق مراقبة أعمال قاضي التحقيق كمحقق و ضمان سالمة تطبيق القانون و اقتضاء االام

.املخالفني للقانونالدولة حقها من اجلناة

.شروط ممارسة سلطة املراجعة: الفرع األول

.55،ص2004اجلزائر ، طبعة بدون رقم،سنة ،دار اهلدى،"أوامر التحقيق املستأنفة أمام غرفة االام مع اجتهاد احملكمة العليا "إبراهيم بلعيات.60
يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون ،باختاذ مجيع إجراءات التحقيق اليت يراها ضرورية للكشف عن احلقيقة "ج جزائري .ا.ق01فقرة 68انظر املادة .61

."التحري عن أدلة االام وأدلة النفي،ب



االام سلطة مراجعة إجراءات التحقيق املتعلقة بأوراق القضية ،البد أن تتصل بامللف ملمارسة  غرفة

كامال عن طريق إخطارها ، وإال فال ميكنها ممارسة هذه السلطة ، إال إذا كانت مسبقا قد تصدت 

.62للدعوى ،وهو ما ليس مبقدورها دائما

عندما ختطر غرفة االام بالقضية كاملة: أوال

إخطارهاقاضي التحقيق مبناسبة إجراءاتغرفة االام خيول هلا سلطة مراجعة  أناإلشارةوجتدر

، يف ج.ج.ا.من ق181و 180و166بامللف كامال ،كما هلا احلق يف املراجعة طبقا ألحكام املواد 

.ثالثة حاالت

وقائع أنقاضي التحقيق ،وذلك عندما يتبني لج.ج.ا.من ق166نصت عليها املادة :األوىلاحلالة -1

القضية املطروحة  بني يديه ، تكون جرمية وصفها القانوين جناية ، فيستلزم عليه طبقا ألحكام املادة 

ملف الدعوى وقائمة بأدلة اإلثبات مبعرفة وكيل اجلمهورية ، بإرسالأمراأن يصدر ج .ج.ا.ق166

اذ اإلجراءات  ،والذي يتعني عليه أن حييل امللف وبغري متهل إىل النائب العام  لدى الس القضائي  الخت

.كامال إىل غرفة االام

الدعاوى املنظورة أن،حينما يرى النائب العام ج.ج.ا.من ق188نصت عليها املادة : احلالة الثانية -2

اب جناية ، فيخول له قبل افتتاح بأاالوقائع توصف على أناحملاكم ما عدا حمكمة اجلنايات ، أمام

.جل مراجعة الوصف القانوين للوقائع أخيطر غرفة االام من أناملرافعة 

.171.أحسن بوسقيعة ، املرجع السابق ،ص. 62



باملعىن أدلة جديدةتتلقى النيابة العامة ج، عندما.ج.ا.من ق181نصت عليها املادة :احلالة الثالثة-3

ة،للمتابعوجه الأثر صدور قرار من غرفة االام بإج جزائري.ا.من ق175املوضح يف نص املادة 

أمرايصدر أنويف هذه احلالة  وريثما تنعقد غرفة االام جيوز لرئيسها بناءا على طلب النيابة العامة 

. السجنإيداعهأوبالقبض على املتهم 

التحقيق إجراءاتوتكمن سلطة غرفة االام يف مراجعة .عندما ختطر غرفة االام جبزء من امللف:ثانيا 

، يف حالة الطلب املقدم من 63وذلك عن طريق سلطة التصديإخطارهابتوسيع إاليف مثل هذه احلالة  

يرفعه املتهم استئنافأوغري صحيح ، إجراءإبطالقاضي التحقيق من اجل أوطرف وكيل اجلمهورية 

.عنه اإلفراجرفض طلب أمريف 

:التاليةاإلخطاروهنا ال بد من التمييز بني حاالت 

تقضي أنإمااالام،يف مثل هذه احلالة لغرفة :بالبطالنمشوب إجراءبطالبإاملتعلق اإلخطار-1

،)64(أخرالقاضي التحقيق نفسه ا واىل قاض إىلحتيل امللف أنأواإلجراء،ملوضوع بالبطالن فتتصدى

.قاضي التحقيق إىلال تقضي بالبطالن ، فتعيد امللف أنوإما

أنجيوز لغرفة االام يف مثل هذه احلالة ال:  اإلفراجرفض بأمرناف ئاملتعلق باستاإلخطار-2

التحقيق و هذا ما إجراءاتباقي إىلدون النظر األمرتبث يف هذا أنفيتعني عليها تتصدى للموضوع 

احملكمة العليا يف قرار هلا أقرتهج جزائري ، وهذا ما .ا.من قاألوىليف فقرا 192نصت عليه املادة 

أن التصدي غري جائز دائما اذ أنه ميس مبسألة يف غاية احلساسية وهي العالقة بني القاضي التحقيق وغرفة االام ،ومن مث فللتصدي "يرى جان ديدييه -63
:،ينظر"وجه جزائي

« L évocation présente un aspect  sanctionnateur », W. Jeandidier, La juridiction d’instruction du
second degré,1982, n°202.

ج.ج.ا.من ق191انظر املادة -64



قاضي أمررفعته النيابة العامة  يف استئناف، اثر للموضوعقرار غرفة االام  كوا تصدت نقضت فيه

استأنفتالنيابة العامة أنملا كان من الثابت " و مما جاء يف هذا القرار .التحقيق بشان احلبس املؤقت  

تطبيق أخطأتع تكون قد قاضي التحقيق بشان احلبس االحتياطي فان غرفة االام بتصديها املوضوأمر

) 65("ج.ج.ا.ق192املادة أحكامالقانون السيما 

يف هذه :احلبس املؤقت أمرقاضي التحقيق ما عدا أوامراحد باستئنافاملتعلق  اإلخطار-3

األمروإلغاءمن رفضه ، ففي حالة قبول غرفة االام لالستئناف ، االستئنافاحلالة منيز بني قبول 

قاض غريه إىلأوقاضي التحقيق األول  إىلتتصدى للموضوع ا وان حتيله أنفيه ، فلها املستأنف

ج جزائري ، ويف حالة عدم قبول غرفة االام .ا.من ق2فقرة 192املادة اإلجراءاتملواصلة 

.ج.ج.ا.من ق3فقرة 192تتصدى للموضوع املادة أنلالستئناف  فال جيوز هلا 

.ة ممارسة سلطة املراجعةكيفي: الفرع الثاين

: متارس غرفة اإلام السلطة يف مراجعة أوراق الدعوى بطريقتني إجرائيتني 

.التحقيق التكميلي:أوال

ج جزائري ، أجاز املشرع اجلزائري لغرفة االام إما من تلقاء .ا.من ق186بناءا على نص املادة 

حقيق التكميلية اليت تراها ضرورية ، أو بناء على طلب النائب التاإلجراءاتنفسها أن تأمر باختاذ مجيع 

العام أو احد اخلصوم ، ويف إطار  سلطات غرفة االام الرقابية اليت تتميز ا ميكنها أن تأمر قاضي 

.313.، ص1993اجلزائر،س،03عدد ال،للمحكمة العلياالة القضائية -65



و يتضح من مضمون هذه املادة أن  .)66(التحقيق بالقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق تراه مفيدا

السلطة التقديرية يف ضرورة إجراء حتقيق تكميلي ،وهذه االستقاللية اليت تتمتع ا يف تسيري امااللغرفة 

أعماهلا مصدرها األصلي استقاللية سلطة التحقيق ، وهي تلجا إىل هذا اإلجراء التكميلي عندما تعتري 

نت الزمة للقيام ظروف ومقتضيات القضية سهو وغفلة قاضي التحقيق عن اإلجراءات الضرورية اليت كا

، أن لغرفة االام سلطة إجراء حتقيق 67ا ، و يف إطار ذلك  قضت احملكمة العليا يف قرار صادر هلا 

كما قضت حمكمة النقض .تكميلي إذا ما رأت ذلك مستوجب و أن هلا السلطة التقديرية يف ذلك  

االامتقدر غرفة : " ى انه عل10/12/1985الصادر يف 393الفرنسية يف قرار صادر هلا حتت رقم 

ج فرنسي ، جيوز هلا .إ.ق205و 201بكل حرية ضرورة اللجوء إىل حتقيق تكميلي ، فعمال باملادتني 

األمر يف نفس الوقت خبربة تسند مهمة متابعة عملية إجراءها إىل أحد أعضائها و بإجراء حتقيق تكميلي 

ئمة اللجوء إىل إجراء حتقيق تكميلي يدخل ضمن يتوىل تنفيذه قاضي التحقيق ، إن تقدير مدى مال

68الذي هو كذلك مستقل يف إدارة حتقيقه " مثلها مثل قاضي التحقيق االامالصالحيات احلرة لغرفة 

. ،و إن هذه املسألة مادية و ال رقابة عليها من طرف حمكمة النقض

يتعلق بكامل اإلجراءات أو بإجراء أو عدة إن هذا اإلجراء واملتمثل يف التحقيق التكميلي بإمكانه أنو

أوأو املعاينات املادية األشخاصصب على إجراء بسيط كسماع ن، فيمكن أن ي69إجراءات خاصة 

إجراءات الزمة وضرورية للتحقيق و خصوصا يف حالة ظهور وقائع وأشخاص آخرين مل أواحلجز ، 

.175.،صاملرجع السابقأحسن بوسقيعة - 66
. 136.، ص1998اجلزائر،س،02ع، للمحكمة العلياالقضائيةالة - 67
68Merle et Vitu , « traité de droit criminel » ,op.cit, P. 544.
69P.Chambon , « chambre d'accusation « , op.cit,P163.



التحقيق يف املادة اجلنائية بل إجراءاتعند مرجعة ال يتعلق فقطاإلجراءهذا إنحيقق بشأم  من قبل  

قاضي التحقيق ، لذلك خص املشرع اجلزائري  أوامريتعدى ذلك حىت يف بعض حاالت الطعون على 

املتعلق بالتحقيق التكميلي ، كما هو احلال اإلجراءهذا إىلغرفة االام حباالت خاصة جيوز هلا اللجوء 

االام، أو حالة توجيه ) ج .إ.ق191م ( التحقيق بإجراءاتلقة خبصوص مسالة البطالن املتع

م ( ألشخاص غري حمالني أمامها وحالة إغفال قاضي التحقيق البحث بشأن بعض الوقائع اليت أخطر ا  

وجه الدعوى بانتفاءخبصوص إعادة فتح حتقيق لظهور أدلة جديدة بعد صدور قرار أو،) ج .إ.ق187

. )ج .إ.ق175م ( 

التحقيق االبتدائي ، والسيما يف مواد إجراءاتهذه السلطة املخولة لغرفة االام  يف رقابة وإن

أو، الستكمال كل نقص إجرائي إليهاجلنايات تعترب ضمانة هامة خصوصا للمتهم ، فيخول هلا اللجوء 

سواء أخطرتإذاإالا ذلك موضوعي مفترض وجوده قبل إصدارها ألي قرار يف الدعوى ، وال يتسىن هل

القضائية اليت هلا سلطة اجلهةمستندات القضية باعتبارها إرسالأمربقوة القانون يف املادة اجلنائية مبوجب 

و لغرفة االام يف مواد اجلنح واملخالفات ، االستئنافعن طريق أوحمكمة اجلنايات ، إخطاروصالحية 

تقوم به بنفسها ، فتكلف احد أعضائهاأنفلها اخليار بني إليهأت أن تأمر بإجراء حتقيق تكميلي وإذا جل

بناءا على سلطاا املخولة هلا قانونا يف مراجعة إجراءات التحقيق و التصدي هلا ، أو أن تنتدب قاضي 

،طبقا )70(حتقيق للقيام به ، قد يكون قاضي التحقيق نفسه الذي حقق يف القضية وقد يكون قاضيا آخر 

و يكون ذلك خبصوص األوامر املتخذة أثناء سري التحقيق ، ويف هذا الصدد ،ج.ج.إ.ق191للمادة

.265.،ص1989،  س 2عالة القضائية -70



قضت احملكمة العليا بأنه ال جيوز لقاضي التحقيق الذي كان مكلفا بالتحقيق األصلي أن جيري التحقيق 

.)71(التكميلي ما مل تندبه صراحة غرفة االام هلذا الغرض

لي طبقا ألحكام نصوص التحقيق القضائي ، حيث يتمتع القاضي املندب ويسري التحقيق التكمي

به بسلطة صالحيات البحث والتحري اليت خوهلا القانون لقاضي التحقيق مبا فيها اختاذ إجراءات التحقيق 

املتهمون و مساع الشهود ، و إجراءات املعاينة و احلجز و إصدار استجوابأوكالقيام بالتفتيش 

قضائية كما جيوز له  مثال قصد تسهيل مهامه إصدار مذكرة اإلحضار ضد املتهم الذي يرفض اإلنابات ال

كاألمر بوضع املتهم يف احلبس لقرارات قضائية فال جيوز له ذلك اختاذهخبصوص أمااملثول أمامه ، 

ربة ، فكل هذه املؤقت أو حتت الرقابة القضائية والفصل يف طلبات اإلفراج املؤقت والطلبات املتعلقة باخل

.إذ ليس له سلطة البث يف هذه املسائل املسائل تبقى من صالحيات غرفة االام وحدها

إال أن املشرع اجلزائري استثىن حالة فرعية متعلقة بتجديد احلبس املؤقت ، اليت تعترب أصال تابعة ألمر 

ام ، وخوهلا لقاضي التحقيق املعني وضع املتهم يف احلبس املؤقت والذي يعترب من صالحيات غرفة اال

يف فقرا ج.ج.ا.ق125/1من طرف غرفة االام ملواصلة التحقيق القضائي بنصه على ذلك يف املادة 

قررت غرفة االام مواصلة التحقيق القضائي وعينت قاضي حتقيق هلذا إذاعلى انه يف حالة ما األخرية

،)72(احلبس املؤقت ضمن احلدود القصوى املبينة يف القانونخمتصا بتجديد األخريالغرض يصبح هذا 

املهمة املنوطة بغرفة االام واقعا وقانونا، مراقبة أعمال قاضي ألن،أدناهج.ج.ا.قمكرر125ويف املادة 

.176.،ص1992زائر،س ،اجل4للمحكمة العليا،عالة القضائية -71
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، وذه الصفة فقد منحها القانون ج.ج.إ.ق204التحقيق، إىل جانب مراقبة احلبس املؤقت طبقا للمادة 

:ر باحلبس املؤقت يف حاالت معينة تنحصر فيما يلي سلطة األم

جيوز لرئيس غرفة االام :ج.ج.إ . من ق 181حالة ظهور أدلة جديدة املشار إليها باملادة -1

ظهور أدلة جديدة باملعىن املوضح يف بعدإيداع املتهم احلبس املؤقت يف حالة إعادة فتح حتقيق قضائي

عدما سبق لغرفة االام أن أصدرت أمر باال وجه املتابعة ، وهذا بطلب ، وهذا بج.ج.إ.ق175املادة 

نائب العام من رئيس غرفة االام أن بصدر أمر بالقبض على املتهم أو األمر بإيداعه السجن ويشترط 

:إلصدار رئيس غرفة االام أمر اإليداع يف احلبس املؤقت الشروط التالية 

ه الدعوى صدور قرار ائي بانتفاء وج-

أن تظهر أدلة جديدة مل يسبق عرضها على قاضي التحقيق قبل انتهاء مدة التقادم -

أن يكون من شأن هذه األدلة تعزيز االام -

أن يطلب النائب العام ذلك من رئيس غرفة االام -

أن يكون هذا األمر قبل انعقاد غرفة االام -

فتختص غرفة االام بإصدار أمر اإليداع يف :اإلفراج املؤقتحالة احلكم بعدم االختصاص بعد -2

ق 3فقرة 131احلبس املؤقت يف احلاالت اليت تقضي فيها جهات احلكم بعدم االختصاص طبقا للمادة 

ج.ج.إ.

فانه جيوز للغرفة االام إجراء ج.ج.إ.ق190بناء على نص املادة :حالة إجراء حتقيق تكميلي-3

يلية سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النائب العام أو بناء على طلب اخلصوم طبقا حتقيقات تكم



إما إىل أحد أعضائها أو القاضي 73يعهد التحقيقوج.ج.إ.من ق187. ج.ج.ا.ق186للمادة 

التحقيق الذي ينتدب هلذا الغرض ولكن السؤال املطروح هل ميلك القاضي املفوض صالحية إصدار أمر 

ضع يف احلبس املؤقت ؟ بالو

2001املؤرخ يف يونيو 08/ 01من قانون رقم 09لقد أجابت على هذا اإلشكال نص املادة 

إذا قررت ( يف فقرا العاشرة على أنه 01–125املعدل لقانون اإلجراءات اجلزائية قد أضافت املادة 

هلذا الغرض يصبح هذا األخري خمتصا غرفة االام مواصلة التحقيق القضائي وعينت قاضي التحقيق

إذ هذه ) مكرر أدناه 125بتجديد احلبس املؤقت ضمن احلدود القصوى املبينة يف هذه املادة ويف املادة 

املادة تنص على اختصاص القاضي املفوض بتجديد احلبس املؤقت فال يوجد مانع من اختصاص بإصدار 

.مل حتدد صفة القاضي اآلمر بالوضع 117أمر الوضع يف احلبس املؤقت ما دامت املادة

. من ق198وجتدر اإلشارة إىل اختصاص غرفة االام بإصدار أمر بالقبض اجلسدي طبق للمادة 

ج بعد التصريح باام املتهم وإحالته أمام حمكمة اجلنايات، وختتص كذلك بإبطال أوامر قاضي .إ

192أييد أمر الوضع املتهم يف احلبس املؤقت طبق للمادة التحقيق، سواء برفض حبس املتهم مؤقتا أو ت

إذا كانت غرفة االام قد فصلت يف استئناف مرفوع عن أمر صادر من "اليت تنص 74ج.إ.من ق02–

قاضي التحقيق يف موضوع حبس املتهم مؤقتا فسواء أيدت القرار أم ألغته وأمرت باإلفراج عن املتهم أو 

."أمر بإيداعه السجن أو بالقبض عليه باستمرار حبسه أو أصدرت

عبد اهللا اوهايبيه،شرح قانون :إن قيام قاضي التحقيق يف مثل هذه احلالة بالتحقيق دون ندب من غرفة االام يعترب خروجا على قواعد االختصاص،ينظر-73
.437.،ص2013س، دار هومه،اجلزائر،04طاإلجراءات اجلزائية اجلزائري،

.ف.ج.ا.ق207تقابلها املادة -74



ج، ذلك أن قاضي .إ . من ق123و109يبدو أن هناك تعارض نظريا بني نص هذه املادة واملواد 

التحقيق قد يرى عدم جدوى حبس املتهم مؤقتا يف حني ترى غرفة االام غري ذلك أو العكس وال 

، كما أن التطبيقات القضائية مل تعطي احلل 75املسألةيتضمن أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية حال هلذه 

هلذه املعضلة وأن االستئناف املرفوع ضد أمر رفض اإلفراج عن املتهم ووجود أمر بتمديد احلبس غري 

مستأنف والحق عن األمر األول ال مينع من نظر غرفة االام االستئناف املرفوع إليها ويصبح أمر 

.فراجالتمديد باطال إذا قضت باإل

، فان املتهم 76أما إذا اختارت غرفة االام تكليف احد أعضائها  بالقيام بالتحقيق التكميلي

واملدعي املدين حيتفظان بكامل احلقوق اليت كفلها هلما املشرع يف مرحلة التحقيق القضائي ال سيما منها 

ام أن يطلب موافاته بأوراق ، و جيوز للنائب العج.ج.ا.من ق105و100ما نصت عليه املادتان 

.ج.ج.ا.من ق190اإلجراءات يف كل وقت على أن يردها خالل مخسة أيام املادة 

ويتعني على القاضي املكلف بالتحقيق التكميلي سواء كان من أعضاء غرفة االام أو قاضي التحقيق بعد 

و يتوىل النائب العام طبقا للقانون ،أداء مهامه أن يودع امللف إىل غرفة االام اليت هلا أن تتصرف فيه 

إخطار اخلصوم و حماميهم ذا اإليداع ، ويبقى ملف الدعوى مودعا بكتابة ضبط االام طيلة مخسة 

مذكرام قبل األيام ، مهما كان نوع القضية ، وذلك لتمكني أطراف القضية من االطالع عليه وتقدمي 

. ج.ج.إ.ق193أن تصدر غرفة االام قرارها م 

.35.خطاب كرمية،الرجع السابق،ص-75
الفرنسيةالنقضحمكمةاعتربتهإذالنقضإىليؤديالبهاملكلفالقاضياسمإىلاإلشارةدونتكميليحتقيقبإجراءاحلكمنبأفرنسايفقضيفقد- 76

.تداركهاالامغرفةعلىيتعنيسهوجمرد



193فمثل هذه الصالحية من اختصاص غرفة االام وحدها ويف هذا الصدد تنص املادة 

إذا قررت غرفة االام إجراء حتقيق تكميلي مث اي ذلك التحقيق فإا تأمر بإيداع ملف :" ج.ج.ا.ق

اميهم ذا اإليداع التحقيق لدى قلم الكتاب وخيطر النائب العام يف احلال كال من أطراف الدعوى وحم

..."بكتاب موصى عليه 

،فقد قضي يف و من مث ال جيوز  للقاضي املكلف بالتحقيق التكميلي إصدار أمر من أوامر التصرف

فرنسا ببطالن األمر بإرسال مستندات القضية إىل النائب العام الذي أصدره القاضي املنتدب إلجراء 

و جتدر املالحظة أن التحقيق التكميلي الذي يكلف به القاضي ،77حتقيق تكميلي اثر انتهاء منه  

أن تتقيد ا ، االاماملنتدب ليس ذا طابع قضائي بل هو جمموعة من إجراءات التحقيق ال تلزم غرفة 

إصدار أمر من أوامر فيجوز هلا أن تأخذ بتلك اإلجراءات اليت قام ا القاضي املنتدب أو أن ترفضها ، ف

التقرير اليت هلا سلطة  واسعة يف تقدير األدلة و األعباء ضد املتهم و االامل وحده لغرفة خيوالتصرف

و بالتايل فإا تفوض فقط سلطة إما بانتفاء وجه الدعوى أو إحالة القضية على هيئة احلكم املختصة ا ، 

.78القيام بإجراءات التحقيق فيما حتتفظ حبقها يف البث و التصرف يف القضية 

ألجل كل ما سبق ذكره ، تعترب سلطة غرفة االام يف اللجوء إىل التحقيق التكميلي ، ضمانة أساسية 

وهامة للمتهم بصفة أصلية العتباره الطرف الضعيف يف الدعوى ، وذلك باستكمال ما اعترى التحقيق 

ي ،وتصحيح أي القضائي ، أو انه  يعتريه نقائص و غموض سواء على املستوى اإلجرائي أو املوضوع

77 crim,20-06-1986,d.1986,ir,119
78Merle et Vitu , « Traité de droit criminel et procédure pénale », P 545.



خطا إجرائي قد ورد بإجراءات التحقيق ،ومن مت تتصرف يف الدعوى باختاذها القرار النهائي إما باإلحالة 

.املخالفات أو أمام حمكمة اجلنايات ، أو بانتفاء وجه الدعوىوأمام حمكمة اجلنح 

.توسيع التحقيق:ثانيا 

قانونية  ، سواء بامللف كامال أو جبزء منه ،خيول بصفةاإلجراءاتمبلف االامعندما ختطر غرفة  

أي إجراء تراه ضروري إلظهار احلقيقية ،و هلا أن متارس اختاذنفاآهلا قانونا حسب احلاالت املذكورة 

إجراءاتحبقها يف مراجعة أماسلطاا على إجراءات التحقيق حسب ما تقتضيه نصوص أحكامها ، 

يف التصدي ملا ختطر جبزء من إجراءات التحقيق لتقرير صحته و مالئمته أو حقهاأوالتحقيق غري املنتهية 

إجراء معني أو إخطار من اختاذوجه الدعوى أو أمر برفض بانتفاءأمر صادر عن قاضي التحقيق أو أمر 

أشخاصإىل،مما يترتب عليه توسيع حتقيقاا 79أجل إبطال إجراء من إجراءات التحقيق لعدم صحته

. مل يتضمنهم ملف القضيةووقائع 

ضروري ،فال ميكن هلا بناءا على حقها يف االامو إىل جانب ذلك فإن صحة إخطار غرفة 

تتابع  أشخاص غري حمالني أمامها إال إذا كان إخطارها صحيحا بالوقائع موضوع إجراء أنالتصدي 

.80التحقيق 

ام أن تأمر بتوسيع التحقيق إىل جرائم أخرى ، جيوز لغرفة اال:توسيع التحقيق إىل جرائم أخرى-1

وذلك إذا ما رأت عند فحصها للوقائع واألدلة الناجتة عن حتقيق الشرطة القضائية و التحقيق القضائي أن 

79-Merle et Vitu :op.cit. P .541.
كل شخص حمال أمامها أو بقي خارج إن هذه الصالحية تستمد مصدرها من قانون التحقيق اجلنائي الفرنسي الذي كان يطلق يد غرفة االام يف إام-80

خمتار سيدهم ، حمكمة اجلنايات و قرار اإلحالة مقال منشور يف جملة االجتهاد القضائي للغرفة / املتابعة و تبني أنه ساهم يف إرتكاب اجلرمية الناجتة من امللف 
.51.، ص2003،ساجلنائية ، عدد خاص 



قاضي التحقيق مل يعطي الوصف الصحيح للواقعة ارمة ، أو أنه اغفل الفصل يف بعض الوقائع اليت مت 

بعد البعض منها أو أن النيابة العامة هي اليت أبت يف طلبها االفتتاحي إخطاره بكل إخطاره ا أو انه است

ج جزائري اليت تنص .ا.من ق187، وذلك بناءا على نص املادة 81الوقائع الناجتة عن حتقيق الشرطة 

حتقيقات أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلبات النائب العام بإجراءاالامجيوز لغرفة "نه أعلى 

املخالفات أصلية كانت أو ويف اجلنايات و اجلنح االاماتبالنسبة للمتهمني احملالني إليها بشأن مجيع 

مرتبطة بغريها الناجتة من ملف الدعوى و اليت ال يكون قد تناول اإلشارة إليها أمر اإلحالة الصادر من 

ء بصفة جزئية بأن ال وجه للمتابعة أو بأمر يتضمن القضااستبعدتقاضي التحقيق أو اليت تكون قد 

بفصل جرائم بعضها عن البعض أو إحالتها إىل اجلهة القضائية املختصة و يسوغ هلا إصدار حكمها دون 

أن تأمر بإجراء حتقيق جديد إذا كانت أوجه املتابعة املنوه عنها يف الفقرة السابعة قد تناولتها أوصاف 

."اليت أقرها قاضي التحقيقاالام

ففي مثل هذه األوضاع جيوز لغرفة االام استكمال ما أغفله الطلب االفتتاحي إلجراء التحقيق أو 

أمر اإلحالة الصادر عن قاضي التحقيق ،وذلك بتوسيع التحقيق إىل جرائم أخرى بالنسبة للمتهمني 

اليت مل يشر 82و مرتبطة بغريهااحملالني إليها بشان مجيع التهم الناجتة عن ملف الدعوى ، أصلية  كانت أ

.إليها أمر قاضي التحقيق 

.158.، ص1993، اجلزائر،س02ع للمحكمة العليا،الة القضائية-81
:يت بياا ج يف األحوال اآل.ج.ا.ق188تعد اجلرائم مرتبطة طبقا لنص املادة -82

.إذا ارتكبت يف وقت واحد من طرف عدة أشخاص جمتمعني-
.ت متفرقة ويف أماكن خمتلفةحىت ولو ارتكبت هذه اجلرائم يف أوقاإذا ارتكبت من طرف عدة أشخاص إثر تدبري إجرامي سابق مت بينهم -
اجلناة قد ارتكبوا بعض هذه اجلرائم للحصول على وسائل ارتكاب اجلرائم األخرى أو تسهيل ارتكاا أو إمتام تنفيذها أو جعلها كانإذا -

.من العقاب يف مأمن



بصفتها جهة حتقيق من الدرجة الثانية االامجيوز لغرفة " يف هذا الصدد قضت احملكمة العليا بأنه و

و 187جديدة مل يسبق لقاض التحقيق أن تناوهلا شريطة أن تراعى أحكام املادتني ااماتتوجيه 

تكون مستخلصة من الوقائع موضوع املتابعة أو وقائع مرتبطة ا و إال جتاوزت ج و أن.إ.ق190

ن أمن املقرر قانونا : " خر هلا قضت مبا يلي آو يف قرار ،83سلطتها و ترتب على ذلك البطالن و النقض

اء حتقيق املتهمني ا دون أن تأمر هذه الغرفة بإجراامو االامإضافة وقائع جديدة على مستوى غرفة 

بالنسبة هلذه الوقائع أو أن تأمر بتحقيق تكميلي يعد إخالالً حبقوق الدفاع ، و ملا كان من الثابت أن 

استعماله و إحالتهما على حمكمة اجلنايات ، يف حني أن وامت الطاعنني جبرمييت التزوير االامغرفة 

، تكون بقرارها كما االامالتحقيق أو غرفة هاتني اجلرميتني مل جيرى بشأما أي حتقيق سواء من قاضي 

.فعلت أخلت حبقوق الدفاع و يستوجب نقض القرار 

للعناصر املشكلة للجرمية حر و أن االامتقدير غرفة " كما قضت حمكمة النقض الفرنسية بأن 

. 84ر قرار اإلحالة  حمكمة النقض ليس هلا إال سلطة التحقق إن كان التكييف القانوين املعطى للوقائع يرب

ف تتمتع بسلطة .ج.إ.ق202مبوجب املادة االامإذا كانت غرفة " قضت أنه أيضاو يف قرار آخر هلا 

الناجتة من ملف التحقيق و اليت مل يتناوهلا االاماتاملتهمني احملالني أمامها من أجل مجيع اجتاهالتحقيق 

صدي للقضية ، إال أا ال تستطيع البث فيها دون اللجوء إىل أمر قاضي التحقيق و إذا كان هلا اخليار للت

.ناجتة من ملف القضية االاماتحتقيق جديد ، و إن هذه 

.بعضها أو جنحة قد أخفيت كلها املتحصلة عن جناية أو أوعندما تكون األشياء املنتزعة أو املختلسة -=  
.221.، ص 1990اجلزائر،س،04ع، للمحكمة العلياالة القضائية -83
84http://www.legifrance.gouv.fr/2014مارس 13:بتاريخ اإلطالع عليه باملوقع اإللكتروينمت



االامج جزائري ،أا أجازت لغرفة .إ.يف فقرا األوىل من ق187املادة يستخلص من نص 

شرط أن  ال يكون أمر اإلحالة ،ناجتة عن ملف الدعوى ،لكن ببتوسيع التحقيق إىل جرائم أخرى 

أوامر قاضي التحقيق القضائية بأن ال وجه للمتابعة أنالصادر عن قاضي التحقيق قد أشار إليها، أو 

ت قوة باجلزئي أو بفصل جرائم بعضها عن بعض أو باإلحالة إىل اجلهة القضائية املختصة  قد اكتس

. الشيء املقضي به

.م أخرى شروط توسيع التحقيق إىل جرائ-2

جيوز لغرفة االام أن تبث يف وقائع :جيب أن تكون الوقائع اجلديدة مستخلصة من ملف الدعوى -أ

جديدة بشرط أن تكون ناجتة عن ملف الدعوى و اليت ال يكون قد أشار إليها أو استبعدها األمر 

ملف الدعوى ،كما التحقيق يف  وقائع خارجة عناالامو حتصيال لذلك ال جيوز لغرفة املستأنف ،

،  فقد قضي يف 85هو احلال مثال بالنسبة للجرائم اليت وقعت  الحقا على حتريك الدعوى العمومية 

أو 86إلجراء التحقيق االفتتاحيتوسيع التحقيق إىل جرائم مل تذكر يف الطلب االامفرنسا بأنه لغرفة 

.87يف األمر بإرسال مستندات القضية

ج .ا.من ق1-173مبوجب املادة  : وجه الدعوى من الطرف املدعي املديناستئناف أمر انتفاء -ب

باألوجهجزائري جيوز للمدعي املدين أو وكيله أن يطعن بطريق االستئناف يف األوامر الصادرة 

ج جزائري ، خيول لغرفة االام للبث يف مجيع .ا.من ق187للمتابعة ، وعمال بأحكام املادة 

85Cass , Crim , 15 mai 1979 , Bull. crim n°73.
86Cass , crim , 10 mars 1881 , Bull , crim n°69.
87Cass , crim , 8mars 1951 , bull , crim n°76 .



وجه بانتفاء، وذلك  ما مل يكن األمر 88متهم و الناجتة عن ملف اإلجراءات املوجهة للاالامات

هلا إذا أخطرت جيوزكما الالدعوى قد حاز قوة الشيء املقضي فيه ، ومل تظهر أدلة جديدة ،

تصدر قرارا بإحالة املتهم أمام اجلهة القضائية أنوجه الدعوى بانتفاءالطرف املدين ألمر باستئناف

.االفتتاحيمن أجل وقائع حدثت بعد إخطار قاضي التحقيق بالطلب املختصة

ج جزائري ، أن توسيع التحقيق إىل جرائم أخرى .إ.يف فقرا الثانية من ق187كما أن املادة 

يستلزم بالضرورة إجراء حتقيق تكميلي ، و هكذا قضي يف فرنسا يف قضية شخص كان حمل متابعة من 

إحالة املتهم على حمكمة االامغرفة باستطاعةالعنف أنه ليس استعمالسالح و أجل السرقة مع محل

اجلنايات من أجل ميت السرقة املوصوفة و الشروع يف القتل دون اللجوء إىل حتقيق تكميلي ، ذلك أن 

.89الذي أقره قاضي التحقيق االامالتهمة الثانية مل يتناوهلا وصف 

وجه الدعوى ، بانتفاءعندما ختطر عن طريق إستئناف املدعى املدين يف أمر الاماكما ال جيوز لغرفة 

.أن توسع التحقيق إىل م جديدة مل يسبق للتحقيق أن تناوهلا ، ما مل تلجا إىل إجراء حتقيق تكميلي 

ن العناصر خمتلفة عاالامحيدث ذلك مثال عندما تكون العناصر املكونة للجرمية اليت متسكت ا غرفة 

ففي مثل هذه احلاالت ال وجه الدعوى ، بانتفاءاملكونة للجرمية اليت صدر بشأا أمر قاضي التحقيق 

.جيوز توسيع التحقيق إىل جرائم جديدة دون اللجوء إىل حتقيق تكميلي

: ج.ج.ا.من ق01فقرة 187اجلرائم املستبعدة بأوامر قاضي التحقيق املنصوص عليها يف املادة - ج

أن تأمر كذلك بإجراء حتقيقات بشأن اجلرائم اليت تكون قد استبعدت بأمر يقضي االاموز لغرفة جي

88Cass , crim , 15 oct 1969 , Bull , crim n°249, 2 janv 1980 : Bull crim n°31.
89-Cass. crim , 4 janv 1977 , Bull , crim n° 05 .



بصفة جزئية بأال وجه للمتابعة أو بفصل جرائم بعضها عن البعض أو إحالتها إىل اجلهة القضائية املختصة 

عض الوقائع مث يصدر أمرا وجه الدعوى بشأن بانتفاءفحينما يستبعد قاضي التحقيق بعض اجلرائم بأمر ،

اليت أخطرت فقط بأمر بانتفاء وجه االامآخرا باإلحالة أمام احملكمة بشان وقائع أخرى ، فإن غرفة 

،  أما إذا حاز األمر 90الدعوى خمتصة بالبث يف حمل وقائع األمر بانتفاء وجه الدعوى وأمر اإلحالة  معا 

ز للغرفة االام  إصدار قرار باإلحالة لنفس وقائع أمر انتفاء  بانتفاء وجه الدعوى لشيء املقضي به فال جيو

.وجه الدعوى 

فقد قضي  يف فرنسا من أجل ميت السرقة املوصوفة و ممارسة الدعارة ، اليت أصدر قاضي التحقيق 

جه وبانتفاءبشأن التهمة األوىل أمرا بإرسال مستندات الدعوى، وأصدر بشأن التهمة الثانية أمرا 

و عند فحص أوراق و بناءا على سلطتها يف توسيع املتابعات إىل وقائع جديدة الدعوى بسبب التقادم ، 

امللف رأت أن التهمة الثانية مل يدركها التقادم مما أدي ا إىل إحالة املتهم على حمكمة اجلنايات من أجل 

.91التهمتني 

عملية قانونية يقوم ا القاضي "صف القانوين بأنه عرف البعض الو: تعديل الوصف القانوين للوقائع-د

، ومن مربرات تعديل 92"للبحث عن االسم القانوين الذي يتعني إضفاؤه على الفعل الذي حبوزته 

الوصف القانوين للوقائع ،وتغيري التهمة ، هو مبدأ عدم متابعة شخص ما مرتني من اجل نفس األفعال 

كما انه إذا أدين متهم من اجل جنحة أو جناية، وظهر بعد ولو اتصفت بأوصاف قانونية أخرى ، 

90P.Chambon : « La chambre d'accusation », op.cit. P 204.
91-Cass , crim . Idec . 1960. Bull , crim n° 560 .

.313،ص.2007ساحلديث،اإلسكندرية،اجلامعياملكتب،1ط،اجلنائيالشواريب،البطالناحلميدعبد-92



ذلك أن األفعال اليت أدين من اجلها كجنحة تكتسي صبغة جناية أو جناية مع ظرف مشدد ،فال 

.ميكن إعادة حماكمته من اجل الوصف اجلديد 

الضرب و اجلرح أن تعدل الوصف القانوين للوقائع  مناالامو هكذا قضي يف فرنسا بأن لغرفة 

املفضي للوفاة دون قصد إحداثها إىل القتل العمد ،و هلا أيضا أن تعدل الوصف من مة اإلخالل باحلياء 

. إىل مة هتك العرض شخصا 

.آخرينتوسيع التحقيق إىل أشخاص -3

جرائم الناجتة بالنسبة للاالامجيوز أيضا لغرفة " ج جزائري على أنه.إ.ق189لقد نصت املادة 

إىل أشخاص مل 190من ملف الدعوى أن تأمر بتوجيه التهمة طبقا لألوضاع املنصوص عليها يف املادة 

يكونا قد أحيلوا إليها ما مل يسبق بشأم صدور أمر ائي باألوجه للمتابعة و ال جيوز الطعن يف هذا 

".األمر بطريق النقض

ق لغرفة االام توجيه االام إىل أشخاص آخرين و الذين مل ج جزائري ،حي.ا.ق189طبقا للمادة و

يكونوا قد أحيلوا إليها،أو مل يكونوا حمل اام من طرف قاضي التحقيق من اجل وقائع تضمنها الطلب 

189بعد جلوئها إىل إجراء حتقيق تكميلي  ، ذلك أن املادة االاماالفتتاحي ، أو اكتشفتها  غرفة 

، مما توجيه االامج جزائري اليت تستوجب إجراء حتقيقا تكميليا قبل .ا.من ق190ادة أحالت إىل  امل

وذلك ملا يقتضيه حق ج .ج.إ.ق105و 100يكفل للمتهم كل الضمانات املنصوص عليها يف املادتني 



ه بكل من أن حياط املتهم صراحة بكل واقعة من الوقائع املنسوبة إليه لتمكينه من حتضري دفاعالدفاع،

إىل أشخاص آخرين غري االامبشأن توسيع االام،مع العلم أن قرار غرفة .الطرق القانونية املخولة له

.ج.ج. ا.من ق189قابل للطعن فيه بالنقض طبقا لنص املادة 

عرضت إالكما أنه ال جيوز لغرفة االام توجيه م جديدة جلرائم غري ناجتة عن ملف الدعوى ، و

الطاعن بتهمة جديدة و هي امتاليت االامرها للنقض ،و هكذا نقضت احملكمة العليا قرار غرفة قرا

.93خمالفة التنظيم النقدي بعدما كان متهما جبرمييت التزوير واستعماله

البث يف شأن من كان حمل شكوى مع اإلدعاء االامجتيز لغرفة ف.ج.إ.ق204يف حني أن املادة 

.94أثناء التحقيق اامهو مل يتم املدين 

،ال جيوز لسلطة غرفة االام  توسيع التحقيق باام ج.ج.ا.من ق189على نص املادة وتأسيسا

وجه الدعوى حاز لقوة الشيء املقضي به ، و بالتايل بانتفاءأشخاص  صدر بشأم قرار قضائي ائي 

اس ذا األمر الصادر عن قاضي التحقيق، إذ أنه ال جيوز هلا  يف تكون مقيدة بعدم املساالامفإن غرفة 

هذه احلالة ممارسة سلطتها يف توسيع املتابعات إال يف حالة ظهور أدلة و أعباء جديدة ، و اليت مبوجبها  

ينتفي هذا الشرط الواقف أمام سلطتها يف توجيه االام إىل أشخاص قد سبق وان استفادوا من أمر انتفاء 

،  وهذا خالفا ملا ج.ج.ا.من ق189جه الدعوى ، وذلك بإجراء حتقيق تكميلي ملا تقتضيه املادة و

و من مث ال جيوز إعادة أخرى،إىل وقائع االامخبصوص توسيع ج.ج.ا.ق187نصت عليه املادة

قضي ، و هكذا ج.ج.إ.ق181التحقيق ضد هؤالء األشخاص إال لظهور أدلة جديدة طبقا لنص املادة 

.158.ص،1993،اجلزائر،س 3عليا، العدد للمحكمة الالة القضائية -93
94Cass , crim , 20 juin 1963 , Bull , crim n°214 .



وجه الدعوى و لو بانتفاءإىل أشخصا قد صدر لصاحلهم أمراً ائيا االاميف فرنسا بأنه ال جيوز توجيه 

.95جزئيا 

إىل أشخاص آخرين من دون اللجوء إىل حتقيق تكميلي ،و االامكما ال جيوز هلا أيضا، توجيه 

يقدموا طلبا إليها بشأن توسيع التحقيق إىل تنظر يف صحة اإلجراءات املرفوعة إليها ،و جيوز للخصوم أن

.أشخاص آخرين  و عليها أن ترد على الطلب بالقبول أو بالرفض مع تسبيب قرارها 

95Merle et Vitu : op.cit. P. 546.



.الرقابة على صحة إجراءات التحقيق : املطلب الثاين 

حتكم واليت لقد نظم املشرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات اجلزائية  إجراءات التحقيق االبتدائي 

قاضي التحقيق منذ اتصاله بامللف إىل غاية إصداره أمر من أوامر التصرف،  وعند مباشرته هلذه أعمال

بسبب عدم مراعاة بعض األحكام القانونية مما يترتب أخطاءأو بواسطة مساعديه  قد يشوا اإلجراءات

لتحقيق ختضع لشكليات معينة حددها عليها البطالن نتيجة لعدم صحتها ،ومما ال شك فيه أن إجراءات ا

قانون اإلجراءات اجلزائية وهي واجبة اإلتباع كوا دف إىل حتقيق التوازن بني املصلحة العامة للجماعة 

وعليه فان البطالن يعترب وسيلة قانونية . و املصلحة اخلاصة للمتهم، وعدم االلتزام ا أيضا يرتب البطالن

.96ات وجزاءا لعدم احترام الشكلية اليت فرضها القانون واقرها القضاءملراقبة مدى شرعية اإلجراء

..07، ص2005اجلزائر ، س ، دراسة مقارنة، دار هومه،"البطالن يف قانون اإلجراءات اجلزائية"امحد الشافعي،-96



إن البطالن كجزاء يترتب على عدم صحة اإلجراءات  ،جيعلها غري منتجة ألثارها القانونية ،وقد و

،حيث انه سابقا مل يكن 1790مر مبراحل زمنية عدة ،و ذلك منذ القانون الفرنسي القدمي الصادر سنة 

ون الفرنسي يتناول إال حاالت البطالن اخلاصة بإجراءات اجللسات و احلكم، و هو ما نصت عليه القان

منه فقد نصت يف فقرا األوىل على البطالن 408من القانون الفرنسي القدمي، أما املادة 407املادة 

، أجازت 408نص املادة غري أن الفقرة الثانية من ". ال بطالن بغري نص"القانوين الذي يعرب عنه  بقاعدة 

يف حدود ضيقة إلغاء اإلجراءات املشوبة بعيب البطالن و اليت مل ينص عليها القانون صراحة ، و قد 

اغفل يف نفس الوقت أن يرتب البطالن على عدة أشكال  أساسية و جوهرية تتعلق حبق الدفاع ، و 

.97لتحقيق االبتدائيهكذا قام القضاء بتطبيق مفهوم البطالن اجلوهري على إجراءات ا

إذ أن املشرع و إن كان . من اجلدير بالذكر أن تعريف البطالن مرتبط بأمهية اإلجراء يف حد ذاتهو

مل يعرف لنا البطالن، فقد وضع قواعد إجرائية كفل ا حرية األفراد و منح هلم احلق يف حماكمة عادلة، 

ألمهية فقد وضع لكل إجراء إذا ما شابه عيب من و ملا كانت اإلجراءات ليست على درجة واحدة من ا

. العيوب أثرا خيتلف عن اإلجراءات األخرى

ولقد حاول الفقه تعريف البطالن و تضاربت أقواله بشأنه، بصفة عامة جلميع اإلجراءات بدءا من

لتحقيق أي عيب شاب إجراء من إجراءات التحقيق األويل الذي جتريه الضبطية القضائية مرورا با

.بالتحقيق النهائي الذي تقوم بإجرائه احملكمةانتهاءاالبتدائي ،و 

.45.، ص2003اجلزائر،س، 1، العدد لعلياللمحكمة االقضائيةالة -97



وصف قانوين يقع على العمل اإلجرائي إذا ما خالف النمط القانوين املقرر "وقد عرف على انه 

ف البطالن بتعبري بسيط هو جزاء ختل: " ، و لقد أورد األستاذ الياس أبو عيد تعريفا للبطالن بقوله98"له

و البطالن جزاء إجرائي، ،كل أو بعض شروط صحة اإلجراء، و هو يفترض عيبا قانونيا شاب اإلجراء

، كونه يطال اإلجراءات اجلزائية أي جمموعة األعمال املتتابعة زمنيا و الالزمة إلحداث نتيجة معينة

تعبري عن إرادة من فاإلجراء شكال هو خمطوطة الزمة إلثبات أو لصحة وضعية قانونية، أما أساسا فهو 

99"شأنه أن ينتج مفاعيل قانونية

غري أن كثرة تعاريف البطالن وتضارب األقوال ،مل حيدد تعريف خاص ببطالن إجراءات التحقيق 

جزاء لتخلف " االبتدائي ، إال أنه ميكننا تعريفه بالقول أن بطالن إجراءات التحقيق االبتدائي يتمثل يف

نصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائية و اليت كفل ا املشرع محاية إجراء من إجراءات التحقيق امل

خاصة ألطراف الدعوى اجلزائية أو للسري احلسن للملف اجلزائي، ورتب على ختلفها عدم إحداث 

".اإلجراء آلثاره القانونية

ة قانونية إجرائية، و قد تنازع نظرية البطالن اجتاهان، اجتاه يقرر اجلزاء بشان كل خمالفة لقاعدو

اجتاه آخر رتب اجلزاء املذكور فقط على خمالفة القواعد اإلجرائية اهلامة، متساحما يف شأن خمالفة القواعد 

. 100األقل أمهية 

.265.ص،1995س ،اجلزائر،اجلامعيةاملطبوعاتديوان،"اجلزائريالقضائيالقانون"،ملحةبنالغوثي. 98
.417.ص،2004س ،لبنان،األدبيةواحلقوقيةزين،مكتبة"اجلزائيةواملدنيةاحملاكماتأصوليفاإلجرائيةالدفوع"،عيدأبوالياس.99

.417.ص،املرجع السابق ،عيدأبوالياس- 100



وقد نص املشرع اجلزائري ضمن قانون اإلجراءات اجلزائية على نوعني من أسباب البطالن ، 

ن اجلوهري ، وقد اسند صالحية البث يف مسالة البطالن لغرفة البطالن املقرر بنص صريح ، و البطال

.و هذه الصالحية متارسها حتت رقابة احملكمة العليا االام ،

ولتوضيح ذلك أكثر نتعرض حلاالت البطالن املقررة يف قانون اإلجراءات اجلزائية ،وكيفية ممارسة 

.دعوى البطالن 

.أسباب البطالن: الفرع األول

ن مسالة البطالن يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري تتحدد يف حاالت البطالن املقررة بنص إ

.صريح وحاالت البطالن اجلوهري

.)القانوين(حاالت البطالن النصي :أوال

جتدر اإلشارة أن بعض من الكتب عنون هذه احلاالت بعنوان البطالن القانوين، و البعض اآلخر 

.101بطالن النصيعنوا بال

و يقصد بالبطالن القانوين أن املشرع هو الذي يتوىل بنفسه حتديد حاالت البطالن حبيث ال جيوز 

:للقاضي أن يقرر البطالن يف غري هذه احلاالت و يترتب على ذلك أمرين

ن املشرع قد أنه ال يكفي النص على إتباع إجراء معني حىت ينتج البطالن على إغفاله، بل البد أن يكو-

فرض هذا اجلزاء يف حالة اخلروج عليه، و مبعىن آخر ال جيوز احلكم بالبطالن دون نص صريح يقرر 

.  بطالن كل إجراء عند عدم مراعاة القواعد املتعلقة به

.187.ص،املرجع السابق،بوسقيعةاحسن-101



إن القاضي ال ميلك أية سلطة تقديرية يف هذا الشأن، فال ميلك أن يقضي بالبطالن مادام املشرع مل ينص 

.102عليه

و بالرجوع إىل النصوص القانونية اليت تضمنها قانون اإلجراءات اجلزائية يف القسم العاشر من 

. منه161إىل 157الفصل األول من الباب الثالث حتت عنوان بطالن إجراءات التحقيق وذلك باملواد 

لقانونية جند أن جند أن املشرع اجلزائري اخذ بنظرية البطالن عموما، و بالرجوع إىل هذه النصوص ا

املشرع قد اخذ بنظرية البطالن النصي، إذ نص القانون على إتباع إجراء معني لريتب البطالن على 

خمالفته أو إغفاله،إذ انه العتبار العيب من البطالن النصي البد أن يقرر القانون نفسه أن عدم مراعاة هذا 

الشرط و جسد هذا الطابع بإضافة إحدى العبارات اإلجراء يترتب عليه البطالن ، وقد التزم املشرع ذا 

.103"البطالن هيترتب عن" يعترب ملغى " ، "يكون باطال " ، " حتت طائلة البطالن : " التالية 

من 260، و 198، 157، 48، 38و لقد حدد املشرع اجلزائري البطالن النصي يف املواد 

تناط بقاضي " نه أج جزائري على .ا.وىل من قيف فقرا األ38حيث نصت املادة  ج، .ج.ا.ق

التحقيق إجراءات البحث و التحري و ال جيوز له أن يشترك يف احلكم يف قضايا للتحقيق و إال كان 

ال جيوز للقاضي الذي نظر القضية :"بقوهلاج.ج.ا.من ق260،كما نصت املادة"ذلك احلكم باطال 

لقد طبق قانون ،"م أن جيلس للفصل فيها مبحكمة اجلنايات بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا بغرفة االا

داخل ) سلطة االام،سلطة التحقيق،سلطة احلكم(اإلجراءات اجلزائية مبدأ الفصل بني السلطات الثالث

.42.ص،2003اجلزائر ،ساإلعالمية،للخدماتاهلالل،داراجلزائيةاملواديف،البطالنصقرنبيل-102
.30.ص،السابقاملرجع،الشافعيامحد-103



السلطة القضائية، و لقد ميزت هذه املادتني بني سلطة احلكم و التحقيق ، فمىت قام قاضي التحقيق

 امبالنظر يف قضية ماكان حكمه باطال ذه الصفة كقاضي حكم أو حىت عضوا يف تشكيلة غرفة اال

.بقوة القانون

انه ملا كان من الثابت يف " 12/07/1988وهذا  ما استقر يف قرار احملكمة العليا الصدر بتاريخ 

قام بإجراءات قضية احلال أن أحد املستشارين الناظرين يف القرار موضوع الطعن بالنقض سبق له و أن

التحقيق يف نفس القضية بصفته قاضيا للتحقيق، فان القرار املطعون فيه صار باطال و مىت كان كذلك 

".104استوجب نقض القرار املطعون فيه

وما يربر على مبدأ الفصل بني السلطتني أن القاضي الذي يباشر إجراءات التحقيق االبتدائي قد 

يه عند تصرفه يف الدعوى، فيخشى أن يبقى على هذا االجتاه و ال يكون عقيدته يتأثر برأيه الذي انتهى إل

.105من املرافعات اليت تدور حوله باجللسة 

بقوله ج.ج.إ.ق157قد نص املشرع اجلزائري على هذه احلاالت يف الفقرة األوىل من املادة و

ج.ج.ا.ق105باستجواب املتهمني واملادة املتعلقة ج.ج.ا.ق100تراعى األحكام املقررة يف املادة "

."املتعلقة بسماع املدعي املدين وإال ترتب على خمالفتها بطالن اإلجراء نفسه وما يتلوه من إجراءات

عدم مراعاة شكليات معينة  ويستخلص من نص هذه املادة أن املشرع رتب صراحة البطالن على

:تتمثل يف مايلي 
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.املتعلقة باستجواب املتهمني ج.ج.ا.ق100املقررة يف املادة عدم مراعاة األحكام-

.املتعلقة بسماع املدعي املدين ج.ج.ا.ق105و عدم مراعاة األحكام املقررة يف املادة -

، ميكن حصر 105و  100واليت حتيلنا  إىل أحكام املادتني 1- 157على ضوء نص املادة و

.ة البطالنالشكليات اليت جيب مراعاا حتت طائل

،و اليت ختص املتهم عند مساعه ألول مرة  ج.ج .ا.من ق100فأما الشكليات اليت حددا املادة 

:تنحصر يف 

.إحاطة املتهم صراحة بكل واقعة من الوقائع املنسوبة إليه -

.تنبيه املتهم بأنه حر يف عدم اإلدالء بأي تصريح-

.إبالغ املتهم حبقه يف اختيار حمام -

:تنحصر يف،واليت ختص مساع املدعي املدين ج .ج.ا.من ق105و أما الشكليات اليت حددا املادة 

.مساع املدعي املدين حبضور حماميه أو بعد دعوته قانونا -

إستدعاء احملامي بكتاب موصى عليه يرسل إليه قبل املوعد احملدد لسماع املدعي املدين بيومني على -

.األكثر

ف اإلجراءات حتت طلب حمامي املدعي املدين أربع و عشرين ساعة على األقل قبل كل وضع مل-

. استجواب

، أن املشرع حصر حاالت البطالن  فقط على ج.ج .إ.ق1-157وما مييز نص املادة 

ية اإلجراءات اليت يباشرها قاضي التحقيق بنفسه ،وبذلك استبعد اإلجراءات اليت تباشرها الشرطة القضائ



كتفتيش املنازل واحلجز وذلك على غرار املشرع الفرنسي الذي يرتب عنها البطالن النصي، مما يستلزم 

من 47و45التساؤل حول مصري اإلجراءات املذكورة آنفا عند عدم مراعاا واليت نصت عليها املواد 

من 161ن املادة ،عند خمالفتها البطالن ،علما أج.ج.ا.من ق48،و رتبت عليها املادة ج.ج.ا.ق

، ال جتيز إثارة مسالة بطالن هذه اإلجراءات أمام جهات احلكم، مع العلم أن البطالن يف هذه ج.ج.ا.ق

احلاالت ليس من النظام العام و إمنا هو من النظام اخلاص ،ال جيوز إثارته تلقائيا أمام جهات احلكم ،مما 

.106اركها املشرع اجلزائريبدون جدوى إن مل يتدج .ج.ا.من ق48جيعل نص املادة 

فقرة أوىل ألسباب البطالن بالنسبة للمتهم يف 157كما أن حصر املشرع اجلزائري يف املادة 

من 105، دون احلاالت الواردة يف املادة ج .ج.ا.من ق100احلاالت اليت ال تراعى فيها أحكام املادة 

طرف الضعيف يف الدعوى، ويرجح حقوق ، ميس بضمانة هامة للمتهم، والذي يعترب الج .ج.ا.ق

.املدعي املدين على حقوق املتهم

ويرى الدكتور أحسن بوسقيعة، أن ما ورد من املشرع ال يعرب عن إرادته وإمنا صدر عنه سهوا 

فقرة أوىل، مبا يضمن محاية حقوق 157،ومن مث يطرح إعادة صياغة ما ورد النص عليه يف املادة 

دون ختصيص فتصبح 105و 100التنصيص على عدم مراعاة أحكام املادتني و ذلك بالدفاع ،

من هذا القانون و إال 105و 100تراعى األحكام املقررة يف املادتني : " صياغتها على النحو اآليت 

.107" ترتب على خمالفتها بطالن اإلجراء نفسه و ما يتلوه من إجراءات 
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يترتب على عدم مراعاا البطالن بالنسبة للمتهم فتتمثل ويستخلص من ذلك، أن الشكليات اليت

:فيما يلي

.إحاطة املتهم  صراحة ،  بكل واقعة من الوقائع املنسوبة إليه ،عند مساعه ألول مرة-

.عند مساعه ألول مرةتصريح،بأنه حر يف عدم اإلدالء بأي املتهم،تنبيه -

.اعه ألول مرةعند مسحمام،حبقه يف اختيار املتهم،إبالغ -

.مساع املتهم حبضور حماميه أو بعد دعوته قانونا -

.استدعاء احملامي بكتاب موصى عليه يرسل إليه قبل املوعد احملدد لسماع املتهم بيومني على األكثر -

.وضع ملف اإلجراءات حتت طلب حمامي املتهم أربع و عشرين ساعة  على األقل قبل كل مساع -

:يترتب على عدم مراعاا البطالن بالنسبة للمدعي املدين فتتمثل فيما يليأما الشكليات اليت

.مساع املدعي املدين حبضور حماميه أو بعد دعوته قانونا -

استدعاء احملامي بكتاب موصى عليه يرسل إليه قبل املوعد احملدد لسماع املدعي املدين بيومني على -

.األكثر

.مي املدعي املدين أربع و عشرين ساعة على األقل قبل كل مساعوضع ملف اإلجراءات حتت طلب حما-

.حاالت البطالن اجلوهري:ثانيا

إن حصر حاالت البطالن كان له اثر سليب ملواجهة حاالت البطالن اليت مل ينص عليها صراحة يف 

ا جعل الفقه و القانون، واليت قد خترق بعض اإلجراءات اجلوهرية يف إجراءات التحقيق االبتدائي، مم

القضاء الفرنسي  يبحث عن خمرج آخر لتغطية مجيع حاالت البطالن اليت قد تشوب إجراءات امللف 



اجلزائي، وهو الدافع الذي جسد نظرية البطالن اجلوهري، فالبطالن اجلوهري هو بطالن اخذ به القضاء 

ون مل ينص عليه صراحة، و و تبناه كجزاء رتبه على املخالفات اخلطرية لإلجراءات، رغم أن القان

اإلخالل بالقواعد اإلجرائية ناتج إما عن إغفال أو عن خرق لألشكال األساسية، سواء ملمارسة حقوق 

.108الدعوى العمومية، أو ممارسة حقوق الدفاع

لقد أخذ املشرع اجلزائري على غرار باقي التشريعات األخرى بنظرية البطالن اجلوهري، و و

ء اجلزائري يف كثري من أحكامه القضائية، واملعيار الذي اعتمده القضاء اجلزائري و كرسها القضا

الفرنسي يف حتديد اإلجراء اجلوهري هو معيار محاية حقوق الدفاع أو حقوق أطراف الدعوى 

.حسن سري العدالة،  أو معيار109اجلزائية

توصف باجلوهرية، هي اليت فريى أن اإلجراءات اليت Rene garraudأما األستاذ غوين جاغو 

تكون ضرورية و الزمة حىت يؤدي اإلجراء وظيفته، يف حني يرى بعض الفقه أن اإلجراء اجلوهري، هو 

،  و يرى البعض اآلخر أن 110الذي يهدف إىل محاية املصلحة العامة أو مصلحة املتهم أو احد األطراف

.  111منحها هذه الصفةاألحكام أو اإلجراءات اجلوهرية هي اليت أقرها القضاء و 

يترتب البطالن على خمالفة األحكام :"من قانون اإلجراءات اجلزائية  اجلزائري على انه159نصت املادة 

إذا ترتب على خمالفتها 105و 100اجلوهرية املقررة يف هذا الباب خالف األحكام املقررة يف املادتني 

."إخالل حبقوق الدفاع أو حقوق أي خصم يف الدعوى 
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مل تقم بذكر حاالت البطالن كما فعلت املواد السابقة الذكر يف البطالن النصي، و 159فاملادة 

.إمنا وضعت شرطني جيب توافرمها لقيام البطالن اجلوهري و مها

من 211إىل 66أن حتصل خمالفة لألحكام اجلوهرية املقررة يف باب جهات التحقيق من املادة -1

.اجلزائيةقانون اإلجراءات 

.112أن يترتب على خمالفة األحكام املذكورة إخالل حبقوق الدفاع أو أي خصم يف الدعوى-2

باألحكام جزائري، املتعلقانج .ا.من ق159أشارت إليهما املادة الشرطني، الذينأمام هذين و

قررة يف باب يثور التساؤل عن ما هي هذه األحكام اجلوهرية املالتحقيق،اجلوهرية املتعلقة جبهات 

.جهات التحقيق ؟

إن اإلجابة على هذا التساؤل ليس باألمر السهل، إذ أن املشرع اجلزائري مل يقم حبصر حاالت البطالن 

،وعموما و مع ذلك يصعب حصر هذه األحكام بسبب تعددهااجلوهري يف قانون اإلجراءات اجلزائية، 

ضع معايري لتحديد اإلجراءات اجلوهرية، وهذه وال يوجد معيار دقيق لتحديدها، إال أن الفقه حاول

:هي113املعايري

نه مىت كان اإلجراء يرمي إىل محاية املصلحة اخلاصة بأطراف أمفاد هذا املعيار و:معيار املصلحة-أ

أما اإلجراءات اليت ترمي إىل جمرد اإلرشاد والتوجيه أو التنظيم . الدعوى اجلزائية، كان اإلجراء جوهريا

.امللف اجلزائي فهذه ليست جوهريةاحلسن لسري
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رأى جانب من الفقه أن املعيار السابق ال يكفي مما جعله يأخذ بفكرة الضوابط و :فكرة الضوابط-ب

:تتلخص هذه الضوابط فيما يلي

.ضابط املصلحة العامة يف حسن سري املؤسسات القضائية-

.ضابط مصلحة األطراف-

.ضابط احترام حقوق الدفاع-

.لغاية من اإلجراءضابط ا-

و بالتايل مىت توفر ضابط من الضوابط املذكورة أعاله كان اإلجراء جوهريا و يترتب على خمالفته 

.البطالن

أما فيما يتعلق بتحقق الشرط الثاين املتعلق باإلخالل حبقوق الدفاع أو أي خصم يف الدعوى عند 

من قانون اإلجراءات 211إىل 66تحقيق من املادة اجلوهرية املقررة يف باب جهات الخمالفة األحكام 

ج جزائري ،واليت أغفلت النص على البطالن يف حالة عدم مراعاة .ا.من ق157إن املادة اجلزائية،ف

.املتعلقة باستجواب املتهم، يرتب عليه إخالل حبقوق الدفاع105األحكام املقررة يف املادة 

، و على هذا 114قضاء اجلزائري عندما متس حبقوق من متسك ا ومنه تعترب الشكلية جوهرية يف نظر ال

األساس قضت احملكمة العليا برفض طعن املدعي لكونه مل يثبت أن خرق اإلجراء املدعى به مس حبقوقه 

115.
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.بالنظام العام أو البطالن املطلق املتعلقحالة البطالن :ثالثا

ن املتعلق بالنظام العام، و بالرجوع إىل قانون اإلجراءات هناك من يفرق بني البطالن املطلق والبطال

تسميه احملكمة العليا يف قراراا بالبطالن املتعلق بالنظام اجلزائية ال جند أي إشارة للبطالن املطلق أو ما

.)116(العام 

مث بالنظام العامومن مث سنتطرق إىل تعريف النظام العام مث نتناول مفهوم البطالن املطلق أو املتعلق 

.نتعرض حلاالت البطالن املتعلق بالنظام العام يف التشريع اجلزائري

:تعريف النظام العام-1

إن فكرة النظام العام من املبادئ األساسية القائمة  يف أغلب املنظومات القانونية للدول ، ورغم أن 

خباصية التجريد والعمومية واملرونة  إال أن هناك فكرة النظام العام يصعب حتديد معاملها نظرا التصافها 

من حاول إجياد تعريف هلا يف قانون اإلجراءات اجلزائية ، فرأى البعض أن النظام العام هو الذي  يهدف 

إىل حسن إدارة العدالة كقواعد التنظيم القضائي وقواعد االختصاص والقواعد اليت جيب مراعاا لتحقيق 

، ورأى البعض اآلخر أن فكرة النظام العام تعترب من ضرورات املصلحة )117(إلجرائيةالغاية من األعمال ا

.2العليا للمجتمع حبيث جيب تغليبها على املصلحة الشخصية اخلاصة يف حالة التعارض والتضاد

.53.أمحد الشافعي، املرجع السابق، ص-116
، ص 1999، بدون رقم طبعة ، سنة ، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية"املبادئ العامة يف قانون اإلجراءات اجلزائية " عوض حممد عوض،. د-117

.567.



غري أن ما ميكن قوله انه ال يوجد معيار دقيق لتعريف ما هو من النظام العام و ال حىت حصر 

ت النظام العام هلذا فالقضاء له دور كبري يف تسطري معامل هذا البطالن املطلق ، وبالتايل كان البد حلاال

.من حتديد ضابط أو معيار ملعرفة البطالن املتعلق بالنظام العام

فرجح البعض أن املصلحة هي الضابط األمثل،ألا هي اليت حتميها القاعدة اليت متت خمالفتها، فإذا 

نت املصلحة عامة كان البطالن املترتب عن خمالفة هذا اإلجراء متعلقا بالنظام العام، وإذا كانت كا

، و يرى البعض األخر قابلية احلق الذي حتميه )118(املصلحة خاصة كان البطالن متعلقا مبصلحة األطراف

ام العام وإن مل يكن القاعدة اإلجرائية فإن كان احلق ال يقبل التصرف فيه كان البطالن متعلقا بالنظ

.119متعلقا به

: بالنظام العاماملتعلقالبطالنمفهوم-2

،و 120هو ذلك البطالن  الذي يترتب على خمالفة القواعد اإلجرائية اخلاصة املتعلقة بالنظام العام

وة الذي اختلف فيه من قبل الفقه أن املصطلحني خيتلفان يف خصائصهما وآثارمها، فاألول يتقرر بق

القانون وال حيتاج حلكم من القاضي إلقراره، كما أنه ال ميكن تصحيحه، يف حني أن الثاين ال يتقرر إال 

، إال أن البعض اآلخر يرى أن كالمها جيتمعان، يف اخلصائص . مبوجب حكم قضائي وميكن تصحيحه

:التالية

.560.صق،شافعي، املرجع السابأمحد ال-118
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نب صاحب املصلحة اليت ال جيوز التنازل عنهما صراحة أو ضمنا فال يصححهما التنازل من جا-

.يستهدف اإلجراء محايتها

جيوز لكل ذي مصلحة التمسك ما، و جيب على القاضي أن حيكم ما من تلقاء نفسه حىت و لو مل -

. تطلب منه األطراف ذلك

. 121جيوز التمسك ما يف أية حالة كانت عليها الدعوى، و لو ألول مرة أمام احملكمة العليا-

.ت البطالن املتعلق بالنظام العام يف التشريع اجلزائريحاال: رابعا

: استجواب املتهم قبل إيداعه احلبس املؤقت-1

، ال جيوز لقاضي التحقيق أن يصدر مذكرة إيداع ،قبل أن يقوم ج.ج.ا.ق118مبوجب املادة 

،لكن ما طبيعة هذا باستجواب املتهم، ويف حالة عدم القيام ذا اإلجراء بطل إجراء احلبس املؤقت

.البطالن هل هو من قبيل البطالن املتعلق بالنظام العام ؟

تعطي لإلجراء حصانة ...) ال جيوز( و هي ج.ج.ا.ق118إن العبارة اليت بدأ ا املشرع نص املادة 

تعطي إحساسا لقارئ النص يوحي له بان هذا اإلجراء ذو أمهية كبرية، و أن عدم من استبعاده بل و

نه بالرجوع إىل نفس املادة نالحظ أن املشرع مل يترك جماال لقاضي أكما ،يام به جيعل اإلجراء باطل الق

.194.أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص-121



التحقيق لكي يصحح اإلجراء عن طريق تنازل صاحب الشأن، و من مث فان البطالن الذي يصيب إجراء 

. احلبس املؤقت جراء عدم استجواب املتهم هو بطالن مطلق

ام العام ال يتعلق مدلوله دائما باملساس حبق عام، بل انه قد يصل األمر إىل محاية كما أن معيار النظ

حق خاص فالغاية املرجوة أساسا من القانون هي محاية النظام العام، الذي يرمي إىل توفري األمن جلميع 

ريق فعندما يهدف القانون إىل محاية مصلحة شخص أو أشخاص معينني، فهو يهدف بط،أفراد اتمع

غري مباشر إىل محاية النظام العام، الذي يكفل محاية كل مصاحل أفراد اتمع وهي الغاية لكل قانون مهما 

.                   122كان نوعه أو فرعه

و من مثة فان البطالن الذي ميس هذا اإلجراء جراء عدم االستجواب هو بطالن مطلق غري قابل ألي 

.اإلجراءات املتعلقة بالنظام العامتنازل أو تصحيح لكونه من

تعترب أهم األوامر اليت القبض،إن أوامر القضاء املتمثلة يف أمر اإلحضار، اإليداع و :أوامر القضاء-2

الرتباطها املباشر مبسألة احلريات الفردية، فكل املخالفات الشكلية املقررة قانونا املتهم،تصدر يف حق 

. و املتعلق بالنظام العاميترتب عنها البطالن املطلق أ

حد شروط صحته أنظرا ألمهية وخطورة هذا اإلجراء، رتب املشرع على ختلف :اإلنابة القضائية-3

طبيعة هذا البطالن ؟ ا، فمبطالنه

.56صالسابق،املرجعالشافعي ،امحد-122



املتعلقة باإلنابة ج.ج.ا.ق142إىل138،  وباخلصوص من املوادج.ج.ا.يظهر من خالل نصوص ق

التحقيق االلتزام ا يف وجوب حتديد اإلنابة القضائية، من الشكل إىل القضائية ،و اليت جترب قاضي 

املضمون الذي حدده املشرع هلا، مع عدم إمكانية قاضي التحقيق إنابة ضابط شرطة قضائية للقيام بعملية 

.استجواب املتهم أو مساع الطرف املدين

تزام ذه الشروط ،و رتب على من خالل ذلك،قيد املشرع سلطة قاضي التحقيق يف عدم االل

ختلفها البطالن ، و البطالن املقصود هنا هو البطالن املطلق إذ أن هذه القيود يف جمملها مل تكن وسيلة 

حلماية مصلحة أطراف القضية فحسب، و إمنا وضعت حلسن سري امللف اجلزائي، فاإلجازة اليت منحها 

جيب التقيد ا كإجراء أن تظل حتت شروط حمددة املشرع لقاضي التحقيق للقيام بعملية اإلنابة 

،وباخلروج عنها يعاب على  شكلية اإلجراء، مثل القيام باالستجواب من قبل ضابط الشرطة القضائية 

،كما جيب أن تكون اإلنابة فهو عيب يف االختصاص وهو إجراء منوط كأصل عام بقاضي التحقيق

123ضي الذي أصدرها و متهر خبتمه الذي مينح الرمسية القضائية مؤرخة و موقعا عليها من طرف القا

، ويعترب التوقيع إجراءا جوهريا كما يعترب التاريخ بدوره إجراءا )ج.ج.إ.من ق38/2املادة (للتوقيع 

124جوهريا يترتب عن إغفاله بطالن اإلنابة القضائية 

رنسي ، عدم إختصاص قاضي و من خمالفات األحكام اجلوهرية اآلتية املستقاة من القضاء الف

التحقيق   ، مساع متهم بعد أدائه اليمني   ، إجراء غري مؤرخ من قبل قاضي التحقيق   ، إجراء غري 

.138.،صأمحد الشافعي ، املرجع السابق-123
124- Cass.Crim,10 Novembre 1970 .Bull.Crim.N° 294.



ممضى من قبل قاضي التحقيق  ، عدم قيام اخلبري بأداء اليمني قبل مباشرة اخلربة   ، عدم إستجواب املتهم 

.أثناء التحقيق 

.لبطالنممارسة دعوى ا: الفرع الثاين

إذا كان من مقتضيات العدالة أن كل إجراء من إجراءات التحقيق االبتدائي مشوبا بالبطالن يعد 

اعتداءا على حق أو مركز قانوين ، فان اعتداء أي طرف من أطراف الدعوى على حق له أثناء إجراء  

الوضع يف قانون اإلجراءات من إجراءات التحقيق االبتدائي أن يدفع ببطالن هذا اإلجراء ، إال أن 

اجلزائية اجلزائري خيتلف عنه يف خمتلف التشريعات األخرى املقارنة، فلم خيول املشرع اجلزائري لألطراف 

،ويف مقابل ذلك خول 125حق إثارة البطالن أثناء التحقيق يف كل احلاالت تفاديا لتعطيل سري الدعوى

.هلم إمكانية التنازل عن هذا البطالن

و األمر الذي دفع بنا إىل احلديث عن األطراف اليت خوهلا املشرع حق إثارة البطالن أثناء مرحلة و ه

.اجلهة املختصة بالتصريح بهالتحقيق االبتدائي ،و 

.األطراف اليت جيوز هلا إثارة البطالن:أوال

مراعاتهعدمأوتهملخالفنظراالقضائيالتحقيقمراحلخاللاإلجراءاتمنإجراءاالبطالنحلقإذا

فمنبالبطالناملشوباإلجراءإلغاءطلببالضرورةيستوجبذلكفإنلإلجراءاتاجلوهريةللقواعد

البطالن؟طلبهلاحيقاليتاألطرافهي

.254.جياليل بغدادي، املرجع السابق، ص-125



أطرافعلىيقتصرالبطالنطلبحقأنجنداجلزائيةاإلجراءاتقانوننصوصباستقراء

ماوهونفسهاتلقاءمنبهتقضيأنأيضااالامولغرفةوريةاجلمهولوكيلالتحقيقولقاضيالدعوى

:اآلتيةالثالثةالفروعيفإليهسنتعرض

كان املتهم أو الطرف املدين هو املتضرر مباشرة من بطالن إجراء من إذا:املتهم و الطرف املدين-1

ائري، جند أن املشرعج  جز.ا. من ق158إجراءات التحقيق االبتدائي ،فانه بالرجوع إىل املادة 

اجلزائري حصر األشخاص الذين هلم احلق يف إثارة البطالن و هم قاضي التحقيق، وكيل اجلمهورية، 

.وغرفة االام من تلقاء نفسها

فال يوجد يف التشريع اجلزائري أي إشارة إىل املتهم و املدعي املدين إىل حقهم يف طلب إثارة 

، فاملشرع ترك هلم جمرد االلتماس إىل قاضي التحقيق ووكيل اجلمهورية اماالالبطالن مباشرة إىل غرفة 

الستخدام حقهم يف إثارة البطالن دون متكينهم من أية وسيلة للطعن يف األمر القاضي برفض الطلب يف 

.حالة امتناع قاضي التحقيق أو وكيل اجلمهورية عن رفع طلب البطالن إىل غرفة االام 

ا الصدد كان التشريع الفرنسي الذي  مينع على املتهم و الطرف املدين تقدمي طلب البطالن ويف هذ

قد عدل عن موقفه، و منح هلما احلق يف تقدمي طلب البطالن ،وذلك مبقتضى تعديل قانون اإلجراءات 

غرفة حيث فسح هلما اال لرفع طلب البطالن أمام1993أوت24يناير و 4اجلزائية مبوجب قانوين 

. 126االام

.192بوسقيعة، املرجع السابق ، ص أحسن-126



يربره، إن عدم منح املتهم و الطرف املدين احلق يف إثارة البطالن، ليس له من مقتضى العدالة ما 

.وهذا على غرار املشرع الفرنسييتداركهاجلزائري أنعلى املشرعالذي األمر

إذا تراءى لقاضي " :على أنه ج.ج.ا.ق158لقد نصت املادة :قاضي التحقيق و وكيل اجلمهورية-2

التحقيق أن إجراء من إجراءات التحقيق مشوب بالبطالن فعليه أن يرفع األمر لغرفة االام بالس 

القضائي بطلب إبطال هذا اإلجراء بعد استطالع رأي وكيل اجلمهورية و إخطار املتهم و املدعي املدين 

.

يطلب إىل قاضي التحقيق أن يوافيه مبلف الدعوى فإذا تبني لوكيل اجلمهورية أن بطالنا قد وقع فانه 

.لريسله إىل غرفة االام و يرفع هلا طلبا بالبطالن

يستخلص من و،ج.ج.ا.ق191و يف كلتا احلالتني تتخذ غرفة االام إجراءها وفق ما ورد يف املادة 

البطالن و لغرفة االام هذه املادة  أن املشرع خول لقاضي التحقيق و وكيل اجلمهورية احلق يف إثارة 

، أن اإلجراءات ختتلف ج.ج.ا.ق158واملالحظ من خالل الفقرة األوىل والثانية من املادة ،الفصل فيه

127. بني قاضي التحقيق و وكيل اجلمهورية عند إثارة مسالة البطالن

طلع رأي وكيل فبالنسبة لقاضي التحقيق إذا ما تبني  له بطالن  إجراء ما، فعليه أوال أن يست

اجلمهورية ،مث خيطر املتهم و املدعي املدين و ذلك لتمكينهما من حقهم يف الدفاع، وبعدها يرفع األمر 

.237. لسابق ، صأمحد الشافعي ، املرجع ا- 127



إىل غرفة االام للفصل فيه،أما بالنسبة لوكيل اجلمهورية إذا ما تبني له أن إجراء من إجراءات التحقيق 

.ى لريسله إىل غرفة االام ويطلب بطالنهباطال،فانه يطلب من قاضي التحقيق موافاته مبلف الدعو

األوىل صرحية يف إخطار املتهم و املدعي املدين أنوجه اخلالف بني الفقرتني ، أناإلشارةوجتدر 

، اإلخطارمن طرف قاضي التحقيق ، أما الفقرة الثانية فال يوجد فيها ما يلزم وكيل اجلمهورية مبسالة 

د يكون البطالن املثار من طرف وكيل اجلمهورية  نسيب ،و من مث حيق غري أن اإلخطار مهم جدا فق

لصاحب املصلحة التنازل عنه  فيصبح طلب البطالن من دون جدوى، فاإلخطار إن مل يصرح به املشرع 

كما فعل مع قاضي التحقيق له ما يربره 

تحقيق فقد منح هلا القانون حق باعتبار أن غرفة االام هيئة رقابة على أعمال قاضي ال:غرفة االام-3

تقرير البطالن من تلقاء نفسها مىت تبني هلا ذلك وعند االقتضاء بإبطال اإلجراءات املوالية له كليا أو 

:،وهنا منيز بني حالتني128جزئيا

فتنظر هذه األخرية يف صحة اإلجراءات طبقا :بكامل ملف التحقيقاالامحالة إخطار غرفة -

ج ،و إذا تكشفت هلا سببا من أسباب البطالن قضت بالبطالن اإلجراء .إ.ق191ألحكام املادة 

املشوب به ،وعند االقتضاء ببطالن اإلجراءات املوالية له،ويكون ذلك إما بصدور أمر بإرسال 

وجه الدعوى أو طلب إبطال إجراء مقدم بانتفاءأمر استئنافمستندات الدعوى إىل النائب العام أو 

.لتحقيق أو وكيل اجلمهورية من طرف قاضي ا

.225.، املرجع السابق ، صجياليل بغداديمنشور ،31122الطعن رقم ،1.ج.غ، 1983فيفري 01قرار صادر  بتاريخ -128



لقد منح قانون املشرع اجلزائري للمتهم واملدعي املدين احلق يف :إجراء حمدد بعينه استئنافحالة -

على احلاالت و 172استئناف األوامر و اإلجراءات اليت يقوم ا قاضي التحقيق حيث نصت املادة 

، استئناف رفض 4مكرر65املنصوص عليها يف املادة األوامر اليت ميكن للمتهم استئنافها وهي التدابري

، أمر الوضع باحلبس املؤقت 74مكرر، طلب االدعاء املدين املادة 69قاضي التحقيق مساع شاهد املادة 

، اخلربة 127، طلب اإلفراج املادة 2و1مكرر125مكرر، أمر الرقابة القضائية املادة 123املادة 

حددت 173أوامر االختصاص، أما بالنسبة للمدعي املدين فان املادة ،154و 143القضائية املادة 

.  حاالت االستئناف يف األوامر الصادرة بعدم إجراء حتقيق، و أن ال وجه للمتابعة

البث يف بطالن اإلجراءات غري الصحيحة ، حىت وان طلبها االامويف هذه احلاالت ال جيوز لغرفة 

املدعي املدين  مل يرد أوغري صحيح من طرف املتهم إجراءإبطالك أن طلب املستأنف ، و سبب ذل

.129االامأمام غرفة استئنافهمذكره ضمن احلاالت اليت جيوز هلما 

.اجلهة املختصة بالفصل يف طلب البطالن :ثانيا

أمر اإلبطال خلشية املشرع من التعسف الذي قد يلقى أطراف الدعوى اجلزائية ، مل يتركنظرا

للجهة اليت وقع من طرفها اإلجراء الباطل و املتمثلة يف قاضي التحقيق، و من مث منح هذا احلق مادام 

بصفتها اجلهة الوحيدة املختصة يف مراقبة أعمال التحقيق حيث االامالتحقيق القضائي جاريا لغرفة 

ر غرفة االام يف صحة اإلجراءات تنظ" من قانون اإلجراءات اجلزائية على انه 191نصت املادة 

.193.بوسقيعة، املرجع السابق ، صأحسن-129



املرفوعة إليها و إذا تكشف هلا سبب من أسباب البطالن قضت ببطالن اإلجراءات التالية له كلها أو 

.130..." بعضها

خوفا من التعسف يف استعمال احلق مل مينح املشرع لقاضي التحقيق  سلطة إبطال أي إجراء و

هو عدم جواز إلغاء 131نابة قضائية، إال أن ما استقر القضاء على عليه،سواء باشره بنفسه أو مت مبوجب إ

قاضي التحقيق لإلجراء الباطل مبوجب إنابة قضائية ،و من مث فقد امجع الفقه على انه ال سبيل لقاضي 

التحقيق من إبطال اإلجراء الذي قام به خمالفة للقواعد اإلجرائية بنفسه، و منح هذا احلق لغرفة االام 

.اعتبارها جهة ثانية للتحقيقب

.البطالنثار آ:ثالثا

من املسلم به أن اإلجراء املشوب بالبطالن سواء تعلق األمر ببطالن مطلق أو نسيب ال يترتب عليه 

أي أثر إال من تقرير بطالنه حبكم أو قرار من طرف غرفة االام أو جهة حكم عدا حمكمة اجلنايات، مع 

جراء إن كان يتعلق بالنظام العام أو إجراء يتعلق مبصلحة اخلصوم ،مبا ينعكس على طبيعة مراعاة طبيعة اإل

احلكم بوصفه حكما كاشفا أو منشئا، فيترتب  عن ذلك حالتني األوىل جترد اإلجراءات الباطلة من 

.إنتاج أثارها القانونية والثانية تسحب اإلجراءات امللغاة من امللف األمر

ملف /04/ 15بتاريخجزائي، قرارتكون قد اخطات يف تطبيق القانونإذا قضت غرفة االام ببطالن اإلجراءات دون التصدي للموضوع-130
.173.، ص1992س،02عاجلزائر،،ة العلياللمحكمالقضائيةالة بمنشور،4701986رقم

نه ال ميكن لقاضي التحقيق تصحيح إجراء خاطئ قام به هو نفسه أو إعادة إجراء من اإلجراءات اليت قام ا غريه بكيفية أ"يرى الفقيه غوين جارو -131
طلة هي اليت  متت مبوجب إنابة قضائية ، فانه ميكن يف هذه احلالة إذا كانت اإلجراءات البا"نه أغري أن األستاذ جان بغال يرى ،"خاطئة و غري قانونية

.  .203.محد الشافعي،  املرجع السابق، صأ: ،ينظر"لقاضي التحقيق إعادة القيام ا بكيفية صحيحة



إن اإلجراء إذا تقرر بطالنه زال أثره القانوين املؤدي : ءات الباطلة من آثارها القانونيةجتريد اإلجرا-1

إىل قطع تقادم الدعوى اجلزائية، ألن اإلجراءات الصحيحة وحدها هي اليت تؤدي إىل قطع تقادم 

فطبقا و مهما كان نوع البطالن نسبيا أو مطلقا فكالمها يستوي يف انعدام األثر القانوين،132الدعوى

،يف حالة عدم تنبيه املتهم والطرف املدين أثناء استجواما وبدون 133من ق ا ج157ألحكام املادة 

بطالن اإلجراء املشوب يف حضور حماميهما أو دعوما قانونا، ما مل يتنازال صراحة ،وترتب عن ذلك 

.وه من إجراءات ، بل ينصرف أيضا إىل ما يتل105و 100حالة عدم مراعاة أحكام املادتني 

يف حني ترك املشرع أمر حتديد البطالن لغرفة اإلام ،يف حاالت البطالن املنصوص عليها يف 

وحدها أن تقرر ما إذا كان بطالن اإلجراء املشوب ميتد كليا أو جزئيا لإلجراءات ها  فل159املادة 

).2-159املادة ( الالحقة له 

إذا ما مت إلغاء  أي إجراء : ة من امللف و عدم جواز استنباط الدليل منهاسحب اإلجراءات امللغا-2

اإلجراءات الالحقة له و وباطل و وما حلقه من إجراءات، وجب أن يسحب من امللف أصله و نسخه

حفظهم بكتابة ضبط الس، كما انه ال ميكن للجهة القضائية أن تأمر بسحب اإلجراءات امللغاة من 

ق إال بكيفية غري قابلة للتجزئة اجتاه مجيع أطراف الدعوى ،فال تستطيع اجلهة القضائية ملف التحقي

.270.املرجع السابق ، صمحد الشافعي، أ-132
.271.املرجع نفسه، ص-133



وهذا نصت عليه املادة 134استعمال هذه اإلجراءات لصاحل أطراف ضد أطراف أخرى مل حتضر اجللسة

. من ق ا ج جزائري160

القضاة و احملامني من ج جزائري  ،على منع .ا . يف فقرا الثانية من ق160كما نصت املادة 

الرجوع ألوراق اإلجراءات اليت أبطلت الستنباط منها دالئل اام ضد أطراف آخرين يف املرافعات و إال 

تعرضوا لعقوبات تأديبية 

و إذا كان املشرع اجلزائري قد نص على منع استنباط دالئل االام ضد اخلصوم فان املشرع 

نباط أية معلومات ضد األطراف ، و قد توسع املشرع الفرنسي يف منعه ، الفرنسي قد أشار إىل منع است

.135حبيث انه منع استنباط حىت العناصر اليت تكون يف صاحل احد األطراف و ضد طرف آخر

.298.صاملرجع السابق ، ،الشافعيمحد أ-134
مل ترتب أي جزاء إجرائي على اإلجراءات و األحكام القضائية اليت 1993أوت 24بعد تعديل ف.ج.ا .من ق174وجتدر اإلشارة أن املادة -135

.بطالن اجلوهري بنيت على اإلجراءات امللغاة و استمدت منها عناصر تقديرها و اقتناعها و تركت ذلك للقضاء ليقرر اجلزاء املناسب هلا يف إطار ال



الفصل الثاني 
رقابة غرفة االتهام على أعمال 

قاضي التحقيق ذات الطابع 

القضائي



بعد أن تعرضنا يف الفصل األول لرقابة غرفة االام على أعمال قاضي التحقيق بصفته حمققا واملتمثلة يف رقابة 
سلطات البحث والتحري واليت ميارسها قاضي التحقيق بنفسه وهي متعددة ومتنوعة كما أا خطرية ملا يترتب عليها 

طة مساعديه حيث ال ميكنه مبفرده القيام بكل األعمال الضرورية اليت من آثار على مستوى احلريات الفردية أو بواس
يقتضيها سري التحقيق ،فبسط غرفة االام رقابتها على مالئمة و صحة  إجراءات التحقيق تتدارك من خالهلا ما أغفله 

من جنايات و جنح قاضي التحقيق و تصلح األوصاف اليت أسقطت على الوقائع و ميكنها البث يف كل أنواع اجلرائم 
و خمالفات ناجتة عن ملف التحقيق وتوجيه االام ألشخاص مل يشملهم التحقيق أو مل حيالوا إليها ،  فتبسط غرفة 
االام هذه الرقابة استنادا لتلك اإلجراءات اليت قام ا قاضي التحقيق بنفسه أو بواسطة مساعديه املشوبة بالبطالن 

كام القانونية ،  مث ميكنها التصرف يف الدعوى بإحالة ملف التحقيق على اجلهة املختصة نتيجة لعدم مراعاة بعض األح
.للفصل فيه 

أما رقابة غرفة االام على أعمال قاضي التحقيق القضائية و اليت تتم بواسطة الطعن عن طريق االستئناف الذي يرفع 
ه متارس غرفة االام رقابتها على قاضي التحقيق كهيئة أمامها يف األوامر القضائية اليت يصدرها قاضي التحقيق، ومن

.حتقيق من الدرجة الثانية
كما تبث غرفة االام يف قوة األدلة والقرائن املوجودة ضد املتهم  عندما ترفع الدعوى إليها وحيدث هذا بصفة 

ن يف أوامر اإلحالة الصادرة من قاضي عرضية يف مواد اجلنح واملخالفات إذ ال خيول للمتهم وال املدعي املدين الطع
التحقيق على حمكمة اجلنح أو املخالفات ،فالنيابة العامة وحدها صاحبة احلق يف الطعن أمام غرفة االام يف مثل هذه 
األوامر ،وخيتلف األمر يف املادة اجلنائية حيث يكون تدخل غرفة االام وجويب قبل إحالة الدعوى أمام حمكمة 

بإرسال مستندات الدعوى عن طريق وكيل اجلمهورية إىل النائب العام وخيضع عندئذ أمر قاضي التحقيقاجلنايات ،
عند االنتهاء من التحقيق يف مواد اجلنايات إىل نظام خاص حيث متارس غرفة االام  هذه الرقابة بصفة آلية ولو يف 

.136غياب أي استئناف و تستلزم هذه الرقابة إجراءات مميزة
ج، و أن مسألة .ج.إ.ق66وجتدر اإلشارة أن التحقيق االبتدائي وجويب يف املادة اجلنائية وذلك طبقا لنص املادة 

ج ،.ج.إ.ق166إخطارها إلزامية ملا تكون الوقائع تشكل جرمية وصفها القانوين جناية و هذا ما نصت عليه املادة 
قيق إذا رأى أن الوقائع تقبل وصفا جنائيا أن خيطر غرفة االام لذا يتعني على قاضي التحقيق عند االنتهاء من التح

وبامللف فيصدر هلذا الغرض أمرا بإرسال مستندات الدعوى إىل النائب العام الذي حييلها بدوره إىل غرفة االام ،
منو،االستئنافأحكامهاتقبلالحمكمةفيهاستفصلاليتاجلرميةخبطورةاالهذايفاملشرعحكمتفسريميكن

قبلوذلك  مراقبة أعمال قاضي التحقيق  بواسطة غرفة االام باعتبارها كدرجة ثانية للتحقيق الضروريفمنمث
.احملكمةأماماملتهممثول

. 99أحسن بوسقيعة،املرجع السابق،ص-136



الذي سنتناول يف هذا الفصل الثاين رقابة غرفة االام على أعمال قاضي التحقيق القضائية  وو انطالقا مما سبق ،
الرقابة على أوامر قاضي التحقيق القضائية واليت نتعرض يف املطلب األول فيها أوالقسمناه إىل مبحثني نتناول فيهما 

ثانيالرقابة غرفة االام على أوامر قاضي التحقيق املستأنف فيها مث إىل كيفية ممارسة الرقابة يف املطلب املوايل ،  و
تدخلوجوبدات الدعوى إىل النائب العام ، وذلك حتت مطلبني أوهلما نتعرض فيه لالرقابة على األمر بإرسال مستن

.االامغرفةقرار، وثانيهما اجلنائيةاملتابعاتيفاالامغرفة



.فيهاالرقابة على أوامر قاضي التحقيق املستأنف :املبحث األول

فإن هذه األخرية تناط ا إذن مهمة فرض رقابتها على أوامر تعد ثاين درجة للتحقيق االامملا كانت غرفة 

قاضي التحقيق القضائية للوقوف على مدى سالمتها ومطابقتها لصحيح القانون ،ويكون هلا سلطة فرض هذه الرقابة 

دعوى عقب الطعون اليت توجه ضدها وفقا ملا تقرر بيانه يف قانون اإلجراءات اجلزائية على أن يتم إخطار أطراف ال

اجلزائية بذلك وكقاعدة عامة فإنه لوكيل اجلمهورية و األطراف األخرى وكذا دفاعهم حق العلم مبجريات التحقيق و 

هلذا الغرض ميكن لوكيل اجلمهورية أن يطلب تبليغه مبلف التحقيق كما أنه لباقي األطراف اإلطالع على أوراق امللف 

،ويف هذا الصدد قضت احملكمة العليا وما يليها ج .ج.ا.قمن168وهو ما تقرر النص عليه مبوجب أحكام املادة 

بأن جمرد نسخة من رسالة موجهة من قاضي التحقيق إىل املتهم غري مرفقة بوصل التسليم ال يعد حجة على "

تبليغه،ومن مث تعرض قرارها للنقض غرفة االام اليت قضت بعدم قبول استئناف الطاعن شكال لوقوعه خارج 

".137اآلجال

ف باقي أطراف الدعوى على خالامر اليت تبلغ لوكيل اجلمهورية غري ما هو جدير باإلشارة إليه هو أن األو

بل تبلغ له أيضا تلك اليت يصدرها قاضي التحقيق ج.ج.إ.ق168ال تقتصر على تلك املذكورة يف نص املادة اجلزائية 

علما أن هذين األمرين من األوامر اليت ثار اخلالف حول خبري،يني من تلقاء نفسه مثل األمر برد األشياء و األمر بتع

. طبيعتها القضائية أو اإلدارية

ديد تاريخ قاضي التحقيق و حتاختذهو بوجه عام فإن الغرض من التبليغ هو إعالم صاحب الشأن بالقرار الذي 

و 138االقتضاءعند باالستئنافالطعن و متكني اخلصوم من باالستئنافل الطعن جاإلعالم حلساب سريان أ

إىل غاية ما يتم التبليغ االستئنافمن مث فإن عدم صحة التبليغ ال يترتب عليه بطالن اإلجراء و إمنا يترتب عليه تأجيل 

.صحيحا 

.297.، ص1989،اجلزائر،س04عللمحكمة العليا،الة القضائية-137



.آثارهو االستئنافشروط :األولاملطلب 

الصادرة عن قاضي التحقيق ويعين ذلك  حقها يف تتمتع غرفة االام بسلطات دف إىل مراجعة األوامر 

استكمال إجراءات التحقيق مىت شاا النقص و تصحيح كل إغفال أو سهو يف ملف التحقيق الصادر عن قاضي 

ف يالتحقيق ، و هذا اخللل ميكن أن ميس أو يتعلق بعدة جوانب من إجراءات التحقيق ، فلها أن تقوم بتصحيح التكي

من طرف قاضي التحقيق ، و هلا أن تبث يف مجيع اجلنايات و اجلنح و املخالفات الناجتة عن ملف القانوين املتعمد

جديدة ناجتة من ملف الدعوى ااماتالتحقيق و هلا أن توجه االام لألشخاص الذين مل حيالوا عليها أو أن تضيف 

جراءات التحقيق ، هذا إىل جانب سلطتها يف و مل يتناوهلا قاضي التحقيق ، و هذا يف إطار صالحياا يف توسيع إ

اللجوء إىل حتقيق تكميلي أو إضايف و كل هذه الصالحيات تقوم ا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النائب 

139.العام أو أحد اخلصوم 

ادر عن قاضي وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن غرفة االام تتوىل  عند إخطارها باستئناف ضد أمر ص

التحقيق قيده أحد اخلصوم ، القيام  مبراقبة و فحص مدى توافر الشكل القانوين يف األمر املستأنف ، أي توفر الشكلية 

اليت أوجبها القانون من حيث األجل القانوين لالستئناف و الصفة و الشروط املقررة قانونا ، فإن كانت الشروط 

ام التصريح بقبول االستئناف شكال مث بعد ذلك تتصدى ملوضوع االستئناف الشكلية متوفرة ، فإن على غرفة اال

قاضي التحقيق  خيضع لشروط موضوعية و شكلية سنتعرض لتبياا يف ما ،  مما يتعني القول أن استئناف أوامر140

.سيأيت 

.الشروط املوضوعية والشكلية لالستئناف:الفرع األول

.الشروط املوضوعية:أوال

: كاآليتلف الشروط املوضوعية لالستئناف باختالف صفة املستأنفختت

.473.عبد اهللا أوهابية ، املرجع السابق ، ص.د-139
.307. صاملرجع السابق،موالي ملياين بغدادي ،-140



خيول هلا العامة تتمتع حبق عام يف االستئناف ذلك أن قانون اإلجراءات اجلزائية النيابة : استئناف النيابة العامة .1

، عدا 141ة لطلباتهمبا فيها تلك املطابق) ج.ج.ا.من ق1-170املادة ( احلق يف استئناف كل أوامر قاضي التحقيق 

.أمر واحد و هو األمر بإرسال مستندات الدعوى إىل النائب العام الذي ال جيوز استئنافه 

ماالتحقيق وهواحلق يف استئناف أوامر قاضي القضائية نفسالعام على مستوى االس و خيول أيضا للنائب

.ج.ج.ا.ق171مناملادة أشارت إليه صراحة نص 

سلطتها يف ممارسة الدعوىصورة من صوريشكل االستئناف الشامل الذي خوله املشرع للنيابة العامة إن حق

قاضي التحقيق ومراجعتها مىت كانت هذه األوامر ال تعطي الدعوى نقض قراراتالعمومية و من مث سلطتها يف 

.العمومية بعدها احلقيقي اليت حتتملها الوقائع ارمة

ئناف النائب العام الذي تقرر قانونا ملصلحة النيابة العامة على اعتبار أا ممثلة حلقوق اتمع يشكل كما أن است

.وسيلة غري مباشرة ملمارسة رقابته السلمية على وكيل اجلمهورية

ن حيث خيتلفان ماستئنافهمافإن االستئنافو إذا كان لوكيل اجلمهورية و النائب العام نفس احلق العام يف 

.املستأنفامليعاد و األثر على تنفيذ األمر 

على سبيل احلصر احلاالت اليت يتقرر فيها ج .ج .إ.ق1-172أوردت أحكام املادة : استئناف املتهم و حماميه .2

يف الدعوى استئنافها للمتهم وحماميهاألوامر اليت جيوز قد حددحق استئناف املتهم و حماميه لذلك فإن هذا النص 

:يليمثل يف ما تت

من 4مكرر 65ضي مبعاقبة الشخص املعين الذي خيالف التدابري املنصوص عليها يف املادة اأمر قاضي التحقيق الق-

.قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 

.455.، ص2005،اجلزائر،س02، الة القضائية للمحكمة العليا، ع385600ملف رقم2005- 09-21قرار جزائي بتاريخ -141



ميه األوامر الرامية إىل رفض اإلجراء املطلوب منه اليت يصدرها قاضي التحقيق حال فصله يف طلبات املتهم أو حما-

2004-11- 10مكرر ، املستحدثة إثر تعديل قانون اإلجراءات اجلزائرية مبوجب قانون 69طبقا لنص املادة 

) .74املادة ( األوامر اليت يصدرها قاضي التحقيق حال فصله يف الرتاعات بشأن قبول اإلدعاء املدين -

وضع املتهم يف احلبس اليت تتعلق بوامر األيفتتمثلو املؤقت،األوامر اليت يصدرها قاضي التحقيق بشأن احلبس -

أوامر رفض و) مكرر 1،125-125،125املواد ( ، أوامر متديد احلبس املؤقت ) مكرر 123املادة ( املؤقت 

) .127املادة ( طلب اإلفراج 

) 2مكرر 125و 1مكرر 125ادة امل( األوامر اليت يصدرها قاضي التحقيق بشأن الرقابة القضائية -

، األمر بإجراء خربة تكميلية ) 2-143املادة ( األمر برفض طلب إجراء خربة : األوامر ذات الصلة باخلربة -

).2- 154املادة ( األمر برفض إجراء خربة مضادة و

إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الدعوى،األوامر اليت مبقتضاها يفصل قاضي التحقيق يف اختصاصه بنظر -

142.صوم بعدم االختصاصاخل

و ما يالحظ على هذه القائمة هو غياب بعض األوامر مثل األوامر اليت تبث يف طلب استرداد األشياء احملجوزة و 

.و األمر بإرسال املستندات إىل النائب العام 143أمر اإلحالة إىل احملكمة

.مراألواو بالتايل ال جيوز للمتهم و ال حملاميه استئناف مثل هذه 

قانونا حقاحلاالت اليت يتقرر فيها ج.ج.إ.ق173أحكام املادة نصت:استئناف املدعي املدين و حماميه.3

:هياستئناف املدعي املدين و حماميه يف أربعة أنواع من األوامر و 

.205-204.،صاحسن بوسقيعة،املرجع السابق-142
،وال يوجد ضمنها ج.ج.ج.ا.ق173و172إن أوامر قاضي التحقيق اليت جيوز للمتهم واملدعي املدين استئنافها حمددة على سبيل احلصر يف املادتني-143

،1996اجلزائر ،   ،02ع ،للمحكمة العلياالة القضائية، ا 31.،ص1969،اجلزائر،03،العدد نشرة القضاة:أنظرحمكمة اجلنح،األمر باإلحالة إىل
.16.ص



لى دفع أحد إما من تلقاء نفسه أو بناء عالدعوى،األوامر اليت مبقتضاها يفصل قاضي التحقيق يف اختصاصه بنظر -

.االختصاصاخلصوم بعدم 

.إجراء التحقيق ماألمر بعد-

.للمتابعةاألمر بأن ال وجه -

األوامر اليت متس احلقوق املدنية للمدعي املدين ، و يراد ا تلك األوامر اليت يكون من طبيعتها احليلولة دون حتقق -

ن األوامر اآليت ذكرها  من هذا القبيل كما هو احلال الدعوى املدنية ، وقد اعترب يف هذا الشأن القضاء الفرنسي أ

بالنسبة لألمر القاضي بعدم قبول اإلدعاء املدين أمام قاضي التحقيق ، واألمر الذي يؤكد أن الوقائع حمل املتابعة 

.144يشملها العفو الشامل، وكذا األمر  الذي يقبل تأسيس الغري كطرف مدين جديد 

لرامية إىل رفض اإلجراء املطلوب منه اليت يصدرها قاضي التحقيق حال فصله يف طلبات ألوامر اوبالنسبة ل

، املستحدثة إثر تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية ج.ج.ا.من قمكرر69املدعي املدين أو حماميه طبقا لنص املادة 

تدخل ضمن القضائي أافقد تبني للدكتور أحسن بوسقيعة يف مؤلفه التحقيق ،2004-11-10مبوجب قانون

.145األوامر اليت متس احلقوق املدنية للمدعي املدين

غري أن ما جيب اإلشارة إليه أنه ال جيوز أن ينصب االستئناف على أمر أو على شق من أمر يتعلق حببس املتهم 

) .ج.ج.ا.ق1-173املادة ( احتياطيا 

:ا بالرغم من طابعها القضائي و هيوز للمدعي املدين استئنافهو باملقابل هناك جمموعة أخرى من األوامر ال جي

.االسترداداألوامر اليت تبث يف طلبات -

.األوامر بشأن اخلربة -

.اإلحالةأوامر -

.205.،صاملرجع السابق أحسن بوسقيعة،-144
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.األوامر املتعلقة باحلبس املؤقت و الرقابة القضائية -

ال االستئنافشرع مل يربط حق ج ، نستخلص أن امل.إ.ق173-172-168و من اجلمع بني أحكام املواد 

.146بالطابع القضائي لألوامر اليت يصدرها قاضي التحقيق و ال بتبليغها إىل أصحاب الشأن 

.الشروط الشكلية و مواعيد االستئناف:ثانيا

باختالفااملواعيد اخلاصة وكذاأشكاهلاباالستئناف املرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق ختتلفالطعونإن

.باالستئنافالقائم طرفال

:العامةاستئناف النيابة .1

-170املادة ( إن االستئناف املرفوع من قبل وكيل اجلمهورية يكون بتصريح لدى كتابة ضبط التحقيق 

) .ج.ج.ا.ق1-170املادة ( ثالثة أيام من تاريخ صدور األمر مدةيف االستئنافو يرفع هذا ) ج.ج.ا.ق1

: املتهم و حماميه استئناف.2

يف فقرا الثانية فإن استئناف املتهم و حماميه بعريضة تودع لدى كتابة ضبط التحقيق ، 172عمال بأحكام املادة 

يتوىل مدير وو إذا كان املتهم حمبوسا جيوز له أن يسلم عريضة االستئناف إىل كاتب ضبط مؤسسة إعادة التربية 

ضبط قاضي التحقيق يف ظرف أربع و عشرين ساعة ، و إال تعرض إجراءات تأديبية املؤسسة تسليمها بدوره لكتابة 

) .ج.ج.ا.ق3-173املادة ( 

2-172املادة ( ج .إ.ق168أيام من تاريخ تبليغ األمر إىل املتهم طبقا للمادة أجل ثالثةيف االستئنافيرفع 

).ج.ج.ا.ق



ر قاضي التحقيق تبلغ للمتهم و حماميه يف ظرف أربع و عشرين ساعة وما جتدر اإلشارة إليه يف هذا الصدد أن أوام

برسالة موصى عليها ، و إذا حصل تأخر يف التبليغ يترتب على هذا التأخري تأجيل بدء سريان مهلة االستئناف 

.ج.ج.إ.من ق168وهو ما أوردته أحكام املادة ،147حسب مدة التأخري 

:حماميهاستئناف املدعي املدين و .3

( حماميه يرفع بنفس الكيفية اليت يرفع فيها استئناف املتهم و حماميه و يف نفس امليعاد املدين وإن استئناف املدعي 

حيث يرفع بعريضة تودع لدى كتابة ضبط التحقيق يف أجل ثالثة أيام من تاريخ تبليغهما األمر ) 3-173املادة 

.للمدعي املدين يكون يف املوطن الذي خيتاره ج ، غري أن تبليغ األمر.إ.ق168طبقا للمادة 

و التبليغ ،ري يف التبليغ و على عدم تترتب أيضا نفس النتائج ، بالنسبة لبدء سريان ميعاد االستئناف ، على التأخو

أن يبني يف وثيقة سواء تعلق األمر باستئناف النيابة العامة أو املتهم أو املدعي املدين أو حماميهما ، يتعني على املستأنف 

.بيعته و التهمة حمل املتابعة طتاريخ األمر املستأنف فيه و االستئناف

.آثار االستئناف:الفرع الثاين

أنه ناقل غريأثر موقف و أثر أثران،له باالستئنافالقاعدة العامة الراسخة يف التقاضي اجلزائي مفادها أن الطعن 

على أنه يف حالة استئناف أوامر قاضي التحقيق ج.ج.إ.ق174ما عاجلته املادة و هوالتحقيق،ال يوقف جمرى 

.ذلكيواصل هذا األخري إجراء التحقيق ما مل تصدر غرفة االام قرار خيالف 

.أثر موقف لتنفيذ األمر املستأنفلالستئناف:أوال

.297.، ص1989،اجلزائر،س 4، ع للمحكمة العلياالة القضائية-147



وفقا إىل غاية البث فيه،وقف تنفيذ األمر املستأنفأمام غرفة االام هوآلثار اليت يرتبها الطعن باالستئنافإن ا

وذلك خبصوص استئناف النيابة العامة يف أمر قاضي ،ج.ج.إ.ق3- 170ورد النص عليه مبوجب أحكام املادة ملا

.التحقيق القاضي باإلفراج عن املتهم 

و يبقى االستئنافبسه حىت يتم الفصل يف املتهم احملبوس مؤقتا يف حبقىمىت رفع االستئناف من النيابة العامة و

وكيل اجلمهورية إال إذا وافق وكيل اجلمهورية على اإلفراج استئنافميعاد انقضاءكذلك يف مجيع األحوال إىل حني 

-24ويف هذا الصدد قضت  الغرفة اجلزائية للمحكمة العليا يف قرار هلا غري منشور بتاريخ ،148عن املتهم يف احلال 

جيوز لوكيل اجلمهورية أن يستأنف أمام غرفة االام مجيع أوامر " على أنه219975ملف حتت رقم 1999- 05

قاضي التحقيق، وهو حق مطلق ال يقبل أي استثناء، ومن مث تعرض قرارها للنقض غرفة االام اليت قضت بعدم قبول 

الدعاء املدين بدعوى أن قاضي التحقيق مل استئناف وكيل اجلمهورية شكال يف آمر قاضي التحقيق القاضي بعدم قبوا ا

يوجه آية مة آلي شخص وبالتايل فال توجد مة وال متهم وان للنيابة العامة أن تستأنف عندما تكون هناك متابعة 

".149قضائية وليس هلا أن تستأنف أوامر االدعاء املدين الناجتة عن شكوى فقط

دود إذ أن استئناف النائب العام ال مينع من تنفيذ األمر باإلفراج وهذا ما غري أن األثر املوقف لالستئناف له ح

و األمر،هو عشرون يوما من تاريخ صدور العامالنائب استئنافأن ميعاد ج.ج.ا.ق02-171نصت عليه املادة 

.ال يوقفان تنفيذ األمر باإلفراجاالستئنافكذا رفع 

وكيل اجلمهورية يوقف تنفيذ األمر املستأنف فيه خالل امليعاد املقرر استئنافيستفاد من هذا النص أن و

قفوكيل اجلمهورية يف امليعاد املذكور ، يواستأنف، و هو ثالثة أيام من تاريخ صدور األمر ، و إذا لالستئناف

.فيه االامو حىت يصدر قرار غرفة االستئنافتنفيذ األمر خالل نظر 

.267.جياليل بغدادي،املرجع السابق،ص-148
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جاز تنفيذ أمر قاضي،خاللهاستئنافادون أن يرفع وكيل اجلمهورية لالستئنافمليعاد احملدد اانقضىو إذا 

.150أنه جيوز تنفيذ األمر باإلفراج فورا إذا وافق وكيل اجلمهورية على ذلك غريالتحقيق،

ام خالف ذلك واجلدير بالذكر أن قاضي التحقيق يبقى يواصل عمله رغم االستئناف ما مل تقرر غرفة اال

ج أو إذا كان االستئناف متعلق بأمر التصرف ،ومن جهة أخرى اوجب .ج.ا.ق174وهذا ما نصت عليه املادة 

املشرع أن أمر اإليداع واألمر بالقبض الصادرين عن قاضي التحقيق يتم تنفيذمها مبجرد صدورمها باعتبارمها غري 

جلزائري نفس املسلك مبوجب التعديل األخري،حيث ألزم قاضي قابلني لالستئناف، وعلى غرار ذلك سلك املشرع ا

واملادة 4-118التحقيق باختاذ أمر بالوضع يف احلبس املؤقت مالزما ملذكرة اإليداع وذلك مبوجب املادة  

ج ، غري أن االستئناف ليس له اثر موقف بسب القوة التنفيذية احملاطة مبذكرة اإليداع والقبض .ج.ا.مكرر ق123

الشيء بالنسبة الستئناف األمر بتمديد احلبس املؤقت وكذا األمر بالوضع حتت الرقابة القضائية وهذا ونفس

ليس لالستئناف املرفوع من طرف املتهم ضد األوامر "ج بأنه.ج.ا.يف فقرا األخرية من ق172ماصرحت به املادة 

".املتعلقة باحلبس املؤقت أو الرقابة اثر موقف

وجه الدعوى ال يوقف تنفيذ هذا األمر بانتفاءاملدعي املدين يف األمر القاضي استئنافة أخرى فإن و من جه

اإلفراججلمهورية ما مل يوافق على وكيل ااستئنافمهلة انقضاءحيث يستفيد املتهم احملبوس مؤقتا من اإلفراج مبجرد 

) .ج.ج.ا.ق1-173ادة امل( املدعى املدين استئنافعنه يف احلال ، بصرف النظر عن 

.أثر ناقللالستئناف:ثانيا

إن األثر الناقل لالستئناف يقيد غرفة االام للنظر يف املسائل املرفوعة إليها من قبل املستأنف مبوجب الطعن ، 

ل االستئناف ومعىن ذلك أن غرفة االام عندما يعرض عليها األمر املستأنف فيه،فال تنحصر مهمتها إال يف املسائل حم

.209.املرجع نفسه،ص-150



األمركانإذاأنهالعليااحملكمةقضتقد، و151سواء كانت مادية أو قانونية واليت تعرض هلا قرار قاضي التحقيق 

قضاؤهاكانإالوتتعداهاووحدهااملسألةهذهدراسةعلىتقتصرالغرفةصالحيةفإناملؤقتباحلبساملستأنف

ها مىت كان مثة طعن باالستئناف يف املواد اجلزائية عموما وهو األمر نفسه ترفع الدعوى اجلزائية برمت،و 152باطال

الذي ينصرف يف الطعن املرفوع ضد األوامر الصادرة عن قاضي التحقيق فتنقل إىل غرفة االام حبيث يرفع األمر إليها 

.حسب الشروط املقررة قانونا 

وجه الدعوى يؤدي إىل رفع إجراءات الدعوى برمتها بانتفاءمر أن استئناف املدعي املدين يف األو نشري أيضا 

العموميةبالدعوىخمطرةنفسهاجتداالامغرفةفإناحلالةهذهيف، ومبا يف ذلك الدعوى العموميةاماالإىل غرفة 

أمامالقضيةحالةإهواالستئنافمناملدينالطرففهدف،مستأنفةغريالنيابةأنلوواملدنيةالدعوىجانبإىل

قدتكونالدعوىوجهبانتفاءلألمرباستئنافهاالضحيةأنذلكعنيترتبوتعويضاتعلىللحصولاحلكمجهة

.الدعوتنيمصلحةيفصرفت

.الرقابةكيفية ممارسة :الثايناملطلب 

رقابة على إجراءات التحقيق اليت سلطات واسعة و هامة يف جمال ممارسة الاالامأتاح  املشرع اجلزائري لغرفة 

.يتخذها القاضي احملقق مبجرد إخطاره مبلف الدعوى إىل حني تصرفه فيها بأمر من أوامر التصرف

و يف هذا اإلطار فقد أستوجب املشرع تدخل غرفة االام يف هذا اال نظراً إلمكانية ارتكاب قاضي التحقيق 

خمتلفة و متنوعة ، و قد يترتب عن هذه األخطاء آثار أحياناً تكون خطرية بالنظر إىل ألخطاء مبناسبة اختاذه إلجراءات

سيما يف جمال احلرية ، هذا باإلضافة إىل أن بعض إجراءات التحقيق ال يقوم ا هو صالحياته و سلطاته املعتربة و ال

ارتكاباخلرباء الذين بإمكام أشخاص آخرين للقيام ا كضباط الشرطة القضائية وبانتدابشخصيا بل يقوم 

151-Merle Et Vitu,Traité De Droit Criminel,T2,4éme Edition,P537
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مصاحل اخلصوم أو حبقوق وأخطاء و هذه األخطاء املرتكبة يف إجراءات التحقيق من شأا أن متس حبقوق الدفاع 

اتمع و بقواعد النظام العام من جهة ، و من جهة أخرى فإن ذلك من شأنه املساس حبسن سري التحقيق و حبسن 

.إدارة العدالة

املؤقت 153مسألة احلبسوالسيما سألة تدارك األخطاء اليت قد تشوب األوامر الصادرة عن قاضي التحقيقإن م

ذلك ما سنعاجله يف ما سيأيت من وعليها،الرقابةغرفة االام ملمارسة اتقتضي شروطو اإلفراج و الرقابة القضائية

باإلضافة معاجلة طبيعة القرار االامتتبع أمام غرفة وكذا اإلجراءات اليتاالامكيف يتم إخطار غرفة خالل تبيان 

.االامالصادر غرفة 

.شروط ممارسة الرقابة:الفرع األول

.االامإخطار غرفة :أوال

يتاح قانونا للمتهم  ،ومن قبل النائب العام الذي يتلقى امللف من وكيل اجلمهوريةاالامترفع الدعوى إىل غرفة 

إخطار غرفة االام مباشرة يف حالة ما إذا قدم ج.ج.إ.ق127ا ملا ورد النص عليه مبوجب أحكام املادة أيضا  وفق

طلب إفراج إىل قاضي التحقيق و مل يبث فيه هذا األخري يف ظرف مثانية أيام على األكثر من تاريخ إرسال امللف إىل 

يف حالة ما إذا مل يفصل قاضي االامإىل غرفة كما جيوز أيضا للمتهم رفع األمر مباشرة154اجلمهوريةوكيل 

من يوم تقدمي ابتداءيوما 15ة القضائية عنه يف ظرف مخسة عشر  التحقيق يف طلب املتهم الرامي إىل رفع الرقاب

مباشرة يف حاليت االامو يتقرر لوكيل اجلمهورية أيضا نفس احلق يف إخطار غرفة ) 2مكرر 125املادة ( الطلب 

و املادة 127املادة ( القانونية اآلجالعدم فصل قاضي التحقيق يف طلب اإلفراج أو يف طلب رفع الرقابة القضائية يف 

قانونيفسرور،الوسيطفتحيأمحد:ينظرللتفصيلحماكمته،تنتهيأنإىلأوبعضهاأوكلهاالتحقيقفترةخاللالسجناملتهمإيداعهواحلبس-153
.623.ص،1981س ،،القاهرةالعربيةالنهضةدار،4ط،الد الثاين،اجلنائيةاإلجراءات

.215.،ص2012بدون رقم طبعة،دار اهلدى، سخلفي،حماضرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية،عبد الرمحن-154



أوطرفهمنرفعهاعدمحالةيفالتحقيققاضيايأمراليتالقضائيةالرقابةوتبقى،) ج.ج.ا.من ق2مكرر 125

يفو،ائيالدعوىوجهبانتفاءأمربصدورإالتنتهيالوالتحقيقسريأثناءستمرةمتبقىاالامغرفةطرفمن

و155)3مكرر125املادة( فيهاالتصرفيفخمتصةاألخريةهذهتصبحاحلكمجهةأمامباإلحالةأمرصدورحالة

غرفةعنالصادرالقرارضدامالعالنائبطرفمناملرفوعالطعنخبصوصالعليااحملكمةقضتفقدالسياقهذايف

القضائيةاجلهةذلكبغريتفصلأنغلىقائمةالقضائيةالرقابةرفعإىلالراميوشكالالطلببرفضالقاضيواالام

باحلبساملتهمبإدانةالدعوىيفتفصلملااجلناياتحمكمةأنفيهاملطعونالقرارمنتبنيملاو،الدعوىعليهااحملال

فإنبالتايلوالقضائيةالرقابةرفعتنفيذيفسندااحلكميعدوالقضائيةالرقابةتلقائياينهيهذافإن،التنفيذوقفمع

.156)26/10/1999: يفصادرقرار227519: رقمملف( .بهفيما قضىصائباكانفيهاملطعونالقرار

مباشرة بطلب البطالن إذا تبني له أن بطالنا ما قد ماالاو فضال  على ذلك لوكيل اجلمهورية إخطار غرفة 

-158املادة ( لقاضي التحقيق ، و هذا احلق خمول أيضا ) ج.ج.ا.ق2-158املادة ( وقع يف إجراء من اإلجراءات 

.) ج.ج.ا.ق1

:مهامباشرة يف حالتني و االامو من جهة أخرى جيوز للنائب العام إخطار غرفة 

، عدا حمكمة اجلنايات ، تشكل جناية فله ، أن يأمر بإحضار 157لنائب العام أن الوقائع احملالة إىل حمكمةإذا تبني ل-

املادة ( املرافعة شريطة أن يتم ذلك قبل افتتاح باباماالاألوراق و إعداد القضية و تقدميها و معها طلباته إىل غرفة 

).ج.ج.ا.ق180

أن مثة سبب إلعادة التحقيق لظهور للمتابعة،بعد صدور قرار بأن ال وجه يتلقاها،ق إذا تبني للنائب العام من أورا-

) .ج.ج.ا.ق181املادة ( أدلة جديدة 

.2016.نفس املرجع،ص-155
.205.ص،2000،اجلزائر، 01ع،الة القضائية للمحكمة العليا ، 225519ج،،ملف رقم .،غ26/10/1999قرار صادر بتاريخ -156
و يقصد ا  أية جهة حكم ....." النائب العام يف الدعاوى املنظورة أمام احملاكم فيما عدا حمكمة اجلناياتإذا رأى "ج.ج.ا.ق180املادة نصت -157

.211.صالسابق،أحسن بوسقيعة ،املرجع /انظر) لس ا( أو من الدرجة الثانية ) احملكمة ( تفصل يف اجلنح و املخالفات سواء كانت من الدرجة األوىل 



.االاماإلجراءات أمام غرفة :ثانيا

إما باستدعاء من االامتعقد اجللسات اخلاصة بغرفة ،من ق إ ج 178وفقا ملا ورد النص عليه مبوجب أحكام املادة 

أوراق امللف استالمهيوم يتوىل النائب العام من،وئيسها أو بطلب من النيابة العامة كلما دعت احلاجة إىل ذلك ر

.االامأيام على األكثر ، و يقدمها مع طلباته إىل غرفة )  )05يئة القضية يف ظرف مخسة 

القيام بتبليغ اخلصوم و حماميهم بتاريخ نظر القضية العام مهمةيتوىل النائباالامبعد تقدمي امللف إىل غرفة 

1-182املادة ( باجللسة و ذلك برسالة موصى عليها ترسل إىل موطنهم املختار فإن مل يوجد فإىل آخر عنوان 

ساعة ، يف حاالت احلبس املؤقت ، بني تاريخ الرسالة املوصى ) 48( مهلة مثان و أربعني مراعاةجيب ،و)ج.ج.ا.ق

و تكون املدة اليت جيب مراعاا مخسة أيام يف األحوال األخرى ،) ج.ج.ا.ق2-182املادة ( و تاريخ اجللسة عليها

اإلعالن املرسل من النيابة العامة إىل املتهم و حماميه يومني فقط قبل " ، و يف هذا الصدد قضت احملكمة العليا بأن 

.158" قوق الدفاع اجللسة يعد خرقا بينا إلجراء جوهري ميس حبانعقاد

و يكون االامو خالل هذه املهلة يودع ملف الدعوى مبا يف ذلك طلبات النائب العام لدى كتابة ضبط غرفة 

و إىل غاية تعديل قانون اإلجراءات ،) ج.ج.ا.ق3- 182املادة ( دعني املدنيني حتت تصرف حمامي املتهمني و امل

كتابية و االامكانت اإلجراءات أمام غرفة 1990-08- 18ملؤرخ يف ا24-90اجلزائية مبوجب القانون رقم 

يف القضية يف غرفة مشورة ، و ليس يف جلسة علنية ، بعد االامسرية جتاه اجلمهور واخلصوم حيث تفصل غرفة 

( االامة غرفو اليت تودع لدى كتابة) ج.ج.ا.ق1-184املادة ( النظر يف املذكرات الكتابية املقدمة من اخلصوم 

سالف 24-90مبوجب القانون رقم ج.ج.إ.ق184غري أنه إثر تعديل نص املادة ،) ج.ج.ا.ق1-183املادة 

الذكر مل تعد اإلجراءات سرية جتاه األطراف كما أنه مت تلطيف طابعها الكتايب حيث أجاز املشرع لألطراف و 

.لتدعيم طلبام حملاميهم احلضور يف اجللسة و تقدمي  مالحظام الشفوية 

.239.، ص1990،اجلزائر، 3، ع للمحكمة العلياةالة القضائي-158



اسماع أقواهلم ،مىت كان ذلك ضرورياألطراف شخصيا لباستحضارأن تأمر االامومن جانب آخر  جيوز لغرفة 

اليت تنص على عدم 105ج.ج.ا.قااللتزام بأحكام املادة االامملصلحة التحقيق  و إذا قررت ذلك يتعني على غرفة 

إجراء مواجهة بينهما إال حبضور حماميه أو بعد دعوته قانونا ما مل يتنازل صراحة جواز مساع املتهم أو املدعى املدين أو

) .ج.ج.ا.ق3-184املادة ( عن ذلك 

االاميقوم رئيس غرفة ،و) ج.ج.ا.ق3-184املادة ( أدلة االام أيضا األمر بتقدمياالامكما جيوز لغرفة 

.و إعداد تقرير عنها يتلى يف اجللسة بتعيني مقرر تسند إليه مهمة دراسة امللف

.االامغرفة 159قرار:ثالثا

املقرر و النظر يف طلبات النائب قرارها يف غرفة املشورة  وذلك عقب تالوة تقرير املستشاراالامغرفة تصدر

مداوالا االامغرفة ي، وجترمبالحظام الشفوية االقتضاءالعام الكتابية و مذكرات اخلصوم الكتابية املدعمة عند 

.ج.ج.إ .من ق185بغري حضور النائب العام و اخلصوم و كاتب الضبط واملترجم وذلك عمال بأحكام املادة 

غري أن طبيعة القضايا املرفوعة ،قرارها االامأجال معينا تصدر فيه غرفة املشرع مل حيدد بوجه عامواملالحظ أن 

االستئنافتم الفصل فيها يف أقرب أجل ، يف حني حدد املشرع هذا األجل بثالثني يوما من تاريخ إليها تقتضي أن ي

( إجراء حتقيق إضايف االامما مل تقرر غرفة تلقائياعندما يتعلق األمر مبوضوع احلبس املؤقت و إال أفرج عن املتهم

) .ج.ج.ا.ق179املادة 

االبتدائيةاحملاكمتصدرهماأنيعتربالتقاضيدرجاتأساسعلىوالبعضأناألحكام،حيثعلىتطلقهااليتاملصطلحاتبنيالتشريعاتبعضتميز-159
أساسعلىالتمييزيقيممنهناك؛بينماArrêtsبالقراراتفيدعىالعليااحملكمةوالقضائيةاالستصدرهما،أماJugementsأحكامعنعبارة

فيدعىاحلكمسلطاتعنيصدرما،أماDécisionsقراراتأوOrdonnanceأوامرعنعبارةفهوالتحقيقسلطاتتصدرهالقضائية،فماالسلطات
.باألحكام

أوحكمعباريتإىلDécision Jugement Arrêtالتاليةاملصطلحاترجميتفهوواحدمصطلحعنديتوقفالاجلزائرياملشرعجندو
أوجزائيةحمكمةمنعليا،أوحمكمةأوقضائيجملسأوابتدائيةحمكمةمنصادرااحلكمأكانسواءعاماصطالحهيحكمكلمةالواقعيفقرار؛و

:نظرللتفصيل أكثر ي.قراروحكممصطلحبنيفرقجنائية،فال
.731.ص،1969،القاهرة،العربيةالنهضةداربدون رقم طبعة،،"اجلنائيةاإلجراءاتقانونأصول"سرور،فتحيأمحد-



جيب أن يكون موقعا من الرئيس و كاتب الضبط و حيتوي ضمن بياناته االامونشري هنا إىل أن قرار غرفة

.العامةعلى أمساء األعضاء و يشري إىل إيداع املستندات واملذكرات و إىل تالوة تقرير املستشار املقرر و طلبات النيابة 

غري أنه يف حالة ما إذا كان الدعوى،يف قرارها املصاريف فتقضي ا على الطرف الذي خسر االامتصفي غرفة 

) ج.ج.ا.ق2-199املادة ( قرارها ال ينهي الدعوى اليت نظرا فيتعني عليها أن تقضي حبفظ املصاريف 

أن تصفي املصاريف وحتكم ا ها أو إعفاء املدعي املدين حسن النية من املصاريف كلاالامو مع ذلك جيوز لغرفة 

قرار إىل حمامي منطوق ال، ويبلغ)ج.ج.ا.ق3-199املادة ( 160إىل املدعى املدينعلى خاسر الدعوى وترد ما تبقى 

-200املادة ( املدنيني يف ظرف ثالثة أيام من صدور القرار و ذلك برسالة موصى عليها نياملتهمني و املدع

دلة جديدة و هي ، ما مل يكن القرار قد صدر بناء على طلب النائب العام بإعادة التحقيق لظهور أ) ج.ج.ا.ق1

.ج.ج.إ.ق181احلالة املنصوص عليها يف املادة 

منطوق القرار القاضي بأن ال وجه للمتابعة و منطوق قرار بنفس الكيفية و يف نفس املواعيداملتهم و يبلغ إىل 

( ا إىل املدعي املدين اإلحالة إىل حمكمة اجلنح أو املخالفات كما يبلغ هذا القرار األخري ضمن األوضاع واملواعيد نفسه

) .ج.ج.ا.ق2-200املادة 

القرارات اليت جيوز لكليهما الطعن العام على طلب النائب بناءااملدين بلغ املتهم و املدعي يو من جهة أخرى 

).ج.ج.ا.ق2- 200املادة ( فيها بطريق النقض و ذلك يف ظرف ثالثة أيام من صدور القرار 

بشأن جواز الطعن فيها بطريق االامذي ميكن أن يطرح يف هذا الشأن حول قرارات غرفة غري أن التساؤل ال

.املدينالنقض من قبل املتهم و املدعي 

.247.،ص1999اجلزائر،س ،4ع،للمحكمة العلياالة القضائية-160



ما عدااالامغرفة اليت تصدر عنقراراتاليف كل الطعن بالنقض جائز بالنسبة للمتهمتضي أنتقفالقاعدة 

، و على ذلك قضت احملكمة العليا 161) ج.ج.ا.ق2-495املادة ( القضائية و الرقابة تعلق منها باحلبس املؤقت 

ام يقضي برفض طلبه الرامي إىل اإلفراج عنه االبعدم قبول الطعن املرفوع من قبل املتهم يف قرار صادر عن غرفة 

قرارات اإلحالة إىل و تبعا لذلك للمتهم الطعن يف قرار اإلحالة ، و إذا كان هذا احلق مطلقا بالنسبة ل،162مؤقتا 

عندما يتعلق األمر بقرارات اإلحالة إىل حمكمة اجلنح أو املخالفات حيث حصرت طحمكمة اجلنايات فإنه مقيد بشرو

:الطعن بالنقض يف مثل هذه القرارات يف حالتني و مها ج .ج.ا.ق2-496املادة 

.االختصاصإذا ما قضي يف -

) .ج.ج.ا.ق2- 496املادة ( القاضي تعديلها استطاعةإذا تضمن القرار مقتضيات ائية ليس يف-

اليت ( ف.ج .إ.ق574فسريه لنص املادة على ذلك القضاء الفرنسي يف تاستقرو تتحقق احلالة الثانية ، كما 

تئنافاسقرارا بإحالة متهم إىل حمكمة اجلنح بناء على االامإذا ما أصدرت غرفة ) ج.ج .إ.ق2-496تقابل املادة 

استقرتاحملكمة العليا يكتشف أا الجتهاد، غري أن املتتبع 163رفعه املدعي املدين مبفرده يف أمر بأن ال وجه للمتابعة 

فيها يكونعلى عدم قبول الطعون املرفوعة يف قرارات اإلحالة إىل حمكمة اجلنح بكل صورها ، مبا فيها الصورة اليت 

وجه الدعوى و بإحالة املتهم إىل حمكمة بانتفاءضي بإلغاء أمر قاضي التحقيق قاالاالامطعن املتهم يف قرار غرفة 

.164رفعه املدعي املدين مبفرده يف أمر قاضي التحقيق استئنافاجلنح ، و ذلك بناء على 

وز فيها املدعي أما بالنسبة للمدعي املدين فإن قانون اإلجراءات اجلزائية مييز يف هذا الشأن بني احلاالت اليت جي

.لطعن النائب العام بعيةتاملدين الطعن بطريق النقض بصفة أساسية ، و بني تلك اليت جيوز له فيها الطعن إال بصفة 

النقض يف القرارات الصادرة تنص فقط على عدم جواز الطعن بطريق2001-06-26قبل تعديلها مبوجب قانون ج.ج .إ.ق495كانت املادة -161
.197.،صاملرجع السابقأحسن بوسقيعة،/بشان طلبات رفع الرقابة القضائية، انظربشأن احلبس املؤقت ، ومل تشر إىل ذلك 

.339.جياليل ، املرجع السابق ، صبغدادي / انظر،20.991رقمملفحتت 1980-11-25قرار صادر عن الغرفة اجلزائية األوىل بتاريخ-162
163-cass,crim , du18-04-1956 ,1956.560: bull. crim n°279 .
.،قرار غري منشور 378.687، ملف رقم 1.ج.غ،2005اكتوبر19قرار صادر بتاريخ -164



497فأما القرارات اليت جيوز فيها للمدعي املدين الطعن بطريق النقض بصفة أساسية فقد أوردا املادة 

:كما يلياحلصرعلى سبيل 165ج.ج.إ.ق

.القاضي تعديلهااستطاعةأو إذا تضمن القرار مقتضيات ائية ليس يف االختصاصقرار اإلحالة إذا ما قضي يف -

.املدنيةقرار عدم قبول الدعوى -

.التحقيقبقرارات رفض اأساساألمرو يتعلق للتحقيق،قرار بأن ال حمل -

بانتفاءقرارا االامألمر باحلاالت اليت تصدر فيها غرفة ايتعلقو العمومية،القرار الذي يقبل دفعا ينهي الدعوى -

06الدعوى العمومية لتوافر سبب من األسباب املنصوص عليها باملادة بانقضاءوجه الدعوى بناء على دفع 

فيه ، يف حني ال تدخل ضمن كالعفو الشامل مثال و التقادم ووفاة املتهم و املصاحلة و قوة الشيء املقضي ج.ج.إ.ق

االت القرارات اليت تقضي بأن ال وجه للمتابعة لتوافر حالة من حاالت األفعال املربرة مثل الدفاع الشرعي أو هذه احل

.بسبب احلصانة 

كأن يتابع املتهم من أجل جناييت السرقة املوصوفة و هتك االام،الفصل يف وجه من أوجه االامإذا أغفلت غرفة -

.الثانيةمن أجل جناية السرقة املوصوفة دون التطرق إىل اجلناية االامالعرض فتحيله غرفة 

كما هو احلال مثال إذا مل لصحته،الشروط اجلوهرية املقررة قانونا ومن حيث الشكل إذا مل يستكمل القرار-

.) ج.ج.ا.ق198املادة ( ووصفها القانوين االاميتضمن قرار اإلحالة إىل حمكمة اجلنايات بيان الوقائع موضوع 

إال إذا كان االامو يف ما عدا احلاالت املذكورة ال جيوز للمدعي املدين الطعن بطريق النقض يف قرارات غرفة 

) .ج.ج.ا.ق5-497املادة ( مثة طعن من جانب النائب العام 

رب من أصعب املسائل اإلجرائية يف مراجعة إجراءات التحقيق و سلطتها يف التصدي هلا تعتاالامإن سلطة غرفة 

و الوقائع ارمة من جهة ، و تنوع و تعدد األوامر اليت يصدرها املتهمنيعند تعدد خصوصااليت قررها املشرع 

مت فمادام املدعي يف الطعن ال تنطبق عليه النيابة العامة، احملكوم عليه، املدعي املدين و املسؤول املدين، ومن: حق الطعن بالنقض يف اآليت بيانه 497حصرت املادة -165

، قرار غري منشور 117697امللف ، 1995إحدى الصفات املذكورة يتعني التصريح بعدم قبول طعنه شكال النعدام الصفة ، الغرفة اجلزائية للمحكمة العليا ، س 
.172.، ص2013اجلزائر  ، س بريت للنشر ، ، طبدون رقم ،ءات اجلزائية يف ضوء املمارسة القضائية، قانون اإلجرااحسن بوسقيعة : ،ينظر 



يف مراجعة االاممما سبق يظهر جليا مدى العالقة الوطيدة املوجودة بني حق غرفة انطالقاو تحقيق ،قاضي ال

امللف حصة بصالحيات قوية يف اإلطالع و فهلا ، فسلطة املراجعة تعىن متتع الغرفصديالتاإلجراءات و حقها يف 

فهو الوسيلة التقنية و اإلجرائية اليت تسمح هلا عند إخطارها جبزء التصديمهما كانت طريقة إخطارها ، أما حقها يف 

التصدي يسمح ملا بكسر إطار من امللف باإلطالع على كامل إجراءات التحقيق و ممارسة سلطة املراجعة فحق

.166اإلخطار الضيق للغرفة و توسيع صالحياا للنظر يف القضية كاملة

.مدى رقابة غرفة االام: الفرع الثاين

و ما االستئنافبصفتها درجة ثانية للتحقيق يف احلدود اليت تعينها صحيفة عندما ترفع القضية إىل غرفة االام 

لصفة املستأنف اعتبارايف املسألة اليت قطع فيها قاضي التحقيق االامغرفة تقضينف حبيث تقتضيه صفة املستأ

فتقضي إما بتأييد أمر قاضي التحقيق أو بإلغائه ، و يكون احلال كذلك سواء تعلق األمر بشرعية فتح التحقيق أو 

إجراء من اإلجراءات بناء على طلب وكيل بقبول اإلدعاء املدين أو باالختصاص أو باحلبس املؤقت أو مبالئمة اختاذ

.167اجلمهورية أو اخلصوم 

لفصل يف األمر بالتأييد أو باإللغاء أن تأمر بأي امن خالل ملف الدعوى أنه يتعذر عليهالغرفة االام وإذا تبني 

) .ج.ج.ا.ق186املادة ( إجراء تراه ضروريا من إجراءات التحقيق التكميلية 

وهلذه االامن امللف حيول بكامله إىل غرفة فايف أحد أوامر قاضي التحقيق استئنافعند رفع شارة أنه وجتدر اإل

االستئنافسمح هلا بتجاوز حدود صحيفة مما يمارسة الرقابة على سري التحقيق ملقانونا الصالحيات املخولةاألخرية 

.امال للملف حبيث ميكنها مبناسبة أي عارض يثار أمامها أن جتري فحصا ك

.217.، املرجع السابق،ص"التحقيق القضائي "أحسن بوسقيعة، -166



( بهسببا من أسباب البطالن قضت اكتشفتو إذا 168يف صحة اإلجراءات املرفوعة إليهااالامتنظر غرفة و

رأي النائب العام باإلفراج املؤقت استطالع، و جيوز هلا أن تأمر و لو تلقائيا و لكن بعد 169)ج.ج.ا.ق191املادة 

املادة ( 170جيوز هلا أيضا أن تأمر بتوجيه م جديدة للمتهم كما،)ج.ج.ا.ق186املادة ( عن املتهم احملبوس مؤقتا 

) .ج.ج.ا.ق189

و ليس على إطالقه بل ورد عليه قيد االستئنافيف جتاوز احلدود اليت تعينها صحيفة االامإال أن حق غرفة 

، ففي مثل هذه ) ج.ج.ا.ق192املادة ( ن اإلفراج بشأاستئنافيف االاميتعلق األمر باحلالة اليت تفصل فيها غرفة 

فتقضي إما بتأييد أمر قاضي التحقيق ،مقيدة بالفصل يف املسألة اليت قطع فيها قاضي التحقيق االامغرفةاحلالة تكون

فاستئنالكونه تصدى للموضوع عند نظره االامأو بإلغائه ، و على ذلك قضت احملكمة العليا بنقض قرار غرفة 

ال ج.ج.ا.قمن 192ن املادة أ" و مما جاء يف هذا القرار ،النيابة العامة يف أمر قاضي التحقيق بشأن احلبس املؤقت 

أمر صادر عن قاضي التحقيق بشأن احلبس املؤقت بأن تتصدى ملوضوع استئنافعند نظرها االامتسمح لغرفة 

.171" أنف أو بإلغائه ال غري الدعوى و إمنا جتيز هلا أن تقضي بتأييد األمر املست

يتعني على النائب العام إعادة امللف بال متهل إىل قاضي التحقيق بعد العمل على االستئنافو فور البث يف 

املادة ( سواء كان بالتأييد أو باإللغاء االامو ذلك بصرف النظر عن حمتوى قرار غرفة االامتنفيذ قرار غرفة 

192-1.(

ضت و من جهتها قضت حمكمة النقض الفرنسية يف عدة مناسبات بأنه من واجب غرفة االام النظر يف صحة اإلجراءات املرفوعة إليها و من مث نق-168
.ل التصريح ببطالن إجراءات قاضي التحقيق املشوبة بعيب من عيوب البطالن حىت و إن مل يثرها أحد األطرافقرارا أغف

.265.، ص1989،اجلزائر،س2ع ، للمحكمة العلياالة القضائية -169
.313.، ص 1993،اجلزائر،س 3ع، للمحكمة العلياالة القضائية-170
.210. صبغدادي جياليل، املرجع السابق ،/انظر23.875، حتت ملف رقم 1981-1-27ئية األوىل بتاريخقرار صادر عن الغرفة اجلزا-171



أن تأمر بكل سيادة بإجراء حتقيق تكميلي يف أية نقطة أخرى غري تلك اليت االامو مع ذلك يتاح دائما لغرفة 

أو أن مصلحة التحقيق وغاية الوصول للحقيقة امىت رأت أن التحقيق جاء قاصراالستئنافعرضت عليها بفعل 

.ج.ج.إ.ق186وذلك استجابة ألحكام املادة تستوجب ذلك 

يف هذا الشأن نشري إىل قاعدة مفادها أنه سواء رفع األمر إليها عن طريق االستئناف يف أمر يتعلق باحلبس و

.عدمهأن تفصل يف قبول االستئناف من االامأو باألوامر األخرى يتعني على غرفة 172املؤقت

الطعن موضوعا ، و هي املسألة اليت يف مدى تأسيس االامهلا أنه استوىف أوضاعه الشكلية تنظر غرفة تراءىفإذا 

:بني حالتني متيزاليت ج .ج.إ.ق192تقررها أحكام  املادة 

بأي موضوع أخر غري احلبس املؤقت أو الرقابة القضائية ، يكون أمامها االاماحلالة األوىل إذا أخطرت غرفة -

لف إىل قاضي التحقيق ، و إما أن تلغي أمر خياران ، فإما أن تؤيد أمر قاضي التحقيق فيصبح بذلك باتا و يعاد امل

قاضي التحقيق و هلا عندئذ أن تتصدى للموضوع أو حتيل امللف إىل قاضي التحقيق نفسه أو إىل قاض غريه ملواصلة 

.التحقيق ما مل يكن قرار اإللغاء قد أى التحقيق 

يعاد امللف وضوع احلبس املؤقت أو الرقابة القضائيةبأمر صادر يف ماالامأما احلالة الثانية مفادها إذا أخطرت غرفة -

.أمر قاضي التحقيق أو ألغته االامبغري متهل إىل قاضي التحقيق سواء أيدت غرفة 

إذ يثور التساؤل احلبس،قرار قاضي التحقيق يف موضوع االاممن اجلائز أن تظهر إشكاالت عندما تلغي غرفة 

.الالحقةتصة بالنظر يف منازعات احلبس عندئذ حول اجلهة القضائية املخ

:يأيتالقضاء الفرنسي يف هذا الشأن على ما استقروقد 

:راحلبس االحتياطي يعد أشد اإلجراءات مساسا باحلرية الشخصية،باعتباره قيدا حيد من حرية الفرد ويتعارض مع أصل الرباءة يف اإلنسان،ينظ-172
René. garraud : «Traite théorique et pratique d'instruction criminelle et procédure pénale », Tome

.ii.1912.p.128.



أمر قاضي التحقيق الذي مبوجبه رفض وضع املتهم يف احلبس املؤقت ، يتعني عليها أن االامإذا ألغت غرفة 

ل أن تأمر قاضي التحقيق بإصدار األمر تصدر أمر اإليداع أو األمر بالقبض ، و ال حيق هلا بأي حال من األحوا

.قاضي التحقيق باستقاللية، و إن فعلت فذلك يعد مساسا 173شخصيا 

، يتعني التمييز بني ) كتمديد أو إاء احلبس املؤقت ( اختاذهاغري أنه فيما يتعلق بالقرارات الالحقة اليت جيب 

.احلبس حالتني و ذلك حسب السلطة اليت أصدرت قرار الوضع يف

بالفصل يف املنازعات هاختصاصكان قاضي التحقيق هو صاحب قرار الوضع يف احلبس فال جدال حول إذاف-

).حتديد احلبس و إاؤه ( حقةالال

هي اليت أصدرت قرار الوضع يف احلبس املؤقت ، ففي هذه احلالة االامو تتعقد املسألة إذا كانت غرفة -

بالفصل يف املنازعات الالحقة سواء تعلق االامغرفة باختصاصبادئ األمر قضت حمكمة النقض الفرنسية 

على أساس أن ،) مبا فيه متديد احلبس املؤقت ( األمر باإلفراج عن املتهم أو ببقائه يف احلبس طيلة التحقيق 

.174اليت أمرت بالوضع يف احلبس تظل خمتصة لتعديل ما صدر عنها من قراراتاالامغرفة 

و إذا كان هذا الطرح مقبوال من الناحية العملية لكونه يسمح بتجنب ما قد ينشب من نزاع بني قاضي 

الفصل يف اإلفراج و متديد احلبس املؤقت الذي أصرت به اختصاصيف حالة ما إذا عاد لألول االامالتحقيق و غرفة 

ن  انتقدوه تأسيسا على جتاهله للمبدأ الذي جاءت به املادة ، فإنه مل يلق كل التأييد لدى الفقهاء الذياالامغرفة 

موضوع التصدي يف حبقاالاماليت مل تعترف لغرفة ) ج جزائري .إ.ق192و تقابلها املادة ( ف.ج.إ.ق207

.175احلبس

تحقيق قاضي الباختصاصمث تراجعت  حمكمة النقض الفرنسية عن موقفها األول واجتهت حنو الطرح القاضي 

صراحة عند إصدار قرار الوضع االامما مل تقرر غرفة ) إفراج مؤقت و متديد احلبس املؤقت ( يف املنازعات الالحقة 

173Crim 22-12-1959 , D 1960.1 ; 22-2-1977 , JCP , 1978 ,II , 18781 .
174Crim 22-12-1959 , D 1960 .1 ;22-2-1977 , JCP , 1978 .II.18781 .

175-R.merle et A.vitu . Traité de droit criminel, Procédure pénale, op.cit. , P 480-481.



و بإائه سواء من تلقاء أدون سواها بالفصل يف متديد احلبس باختصاصهامستقبال باحتفاظهايف احلبس املؤقت 

الفقهاء انتقاداترغم 177حمكمة النقض على هذا الرأي استقرتو ،176م نفسها أو بطلب من النيابة العامة أو املته

الفقرة 192و تقابلها املادة ( ف.ج.ا.من قالفقرة األوىل207الذين عابوا على قضائها خمالفته ألحكام املادة 

.179يف معاملة قضاة التحقيق ازدواجية، و 178و إحداث عدم املساواة بني القضاة ) ج.ج.إ.األوىل ق

البعض اختصاصالفصل يف املنازعات الالحقة و تبقي على اختصاصأن تسحب من بعضهم االامإذ أن لغرفة 

الفصل يف املنازعات اختصاصوحدها االامخر ، و هو األمر الذي دفع بعض الفقهاء ينادون بأن يعود إىل غرفة اآل

هي اليت أصدرت االاميف احلالة اليت تكون فيها غرفة ) ؤقت اإلفراج و متديد احلبس امل( الالحقة املتصلة باحلبس 

.180قرار الوضع يف احلبس املؤقت 

ويرى األستاذ أحسن بوسقيعة أنه ملا كان مثة تطابق يف القواعد القانونية بني  التشريعني الفرنسي واجلزائري 

دون سواها بالفصل يف االامغرفة باختصاصالقائل هواألوىل باإلتباعاالجتاهبالنسبة هلذه املسألة بالذات ، فإن 

.االاماإلفراج املؤقت و يف متديد احلبس املؤقت عندما يكون املتهم حمبوسا مؤقتا بقرار من غرفة 

.العامالرقابة على األمر بإرسال مستندات الدعوى إىل النائب :الثايناملبحث 

فانه بعد إصدار أمر إبالغ إىل حةناية أو كانت جناية مرتبطة جبنئع تكون جإذا رأى قاضي التحقيق أن الوقا

و ثباتاإلسال ملف القضية و قائمة بأدلة وكيل اجلمهورية و توصله برأي النيابة و إعادة امللف إليها يصدر أمرا بإر

غرفة االام باعتبارها جهة ىعلة وكيل اجلمهورية قصد إحالتهااإلقناع إىل النائب العام لدى الس القضائي مبعرف

صدر أمر بالفصل بني احلدث ،يني و أحداث كان يف القضية بالغاذإ، و ج.ج.ا.من ق166حتقيق درجة ثانية املادة 

176-Crim 24-11-1977, Bull crim 1977 n° 370.
177- Cass, crim, du 26 juillet 1978, 78-91.693, bull crim N. 247 P. 649.

178 -J.Pardel , Procédure Pénale , Op.cit. , P.644.
179-R.merle et A / Vitu ; Op.cit. , P 480-481.

180-J.Pardel , Procédure pénale , op.cit. , P 644.



إىل 181مستندات القضيةبإرسالأمروو البالغني و باإلحالة على حمكمة األحداث املنعقدة مبقر الس للمتهم احلدث 

.لنسبة للمتهم البالغ النائب العام با

ني صدور قرار من حلالتنفيذيةا األمر بقوته ذالتحقيق أمر بالقبض فانه حيتفظ هصدر قاضي أأما إذا كان قد 

نه تعذر تنفيذه و رجع حمضر أرا بالقبض ضد املتهم جبناية إال صدر أمأكان قاضي التحقيق قد افإذ،غرفة االام

و قد نصت التنفيذيةار إخطار بالكف عن البحث و يظل أمر القبض حمتفظا بقوته البحث سليب فال حيق له إصد

.ج.ج.ا.ق166/02صراحة على ذلك املادة 

عدم استطاعة قاضي حيمل عدة ضمانات أمههاالدعوى إىل النائب العام أمر إرسال املستندات الرقابة على إن 

إنف،اجلنح و املخالفات االستئنافكان بوسع املتهم يف إذاأنه ،وعلة ذلكةالتحقيق اإلحالة مباشرة إىل احملكمة اجلنائي

خطر اجلرائم و أشدها عقوبة مل ميكن املتهم فيها من االستئناف و بالتايل فال بد من إعطاء املتهم أاجلنايات و هي 

حقيق وتقديره  لألدلة اليت تربر لك بتويل غرفة االام مراقبة عمل  التذالضمانات الكافية اليت تكفل محاية حريته و 

.إحالة املتهم إىل احملاكمة

فعلى قاضي التحقيق عند إرساله امللف لغرفة االام مبعرفة وكيل اإلثباتإرفاق أمر اإلرسال بقائمة أدلة 

ه ارتكب اجلرمية نأالقرائن املوجودة ضد املتهم على الواقعة و إثباتلك قائمة حتتوي على  أدلة ذاجلمهورية أن حيرر ب

.182املسندة إليه وإال كان باطال

« rénvoi devant laيالحظ أن األمر الصادر من قاضي التحقيق بتحويل املستندات يعد يف الواقع أمرا باإلحالة أمام غرفة االام-181
« chambre d’accusationينظر ،:

Chambon(P.) : Le juge D’instruction ; Op. ;Cit ;No.690,P.675.
1990،اجلزائر،س02ع،العلياللمحكمةالقضائيةالة،40779رقمالقضيةيفىلاألواجلنائيةالغرفةمن, 21/05/1985يومصادرقرار-182
.251.،ص



إرسال وقائع القضية بدقة والتهمة املوجهة للمتهمني و كذلك النصوص القانونية املطبقة ب أن يتضمن األمر بجي

عليها كما يعطي بيان الوصف القانوين للواقعة أو تكييفها و هي عملية تقتضي إحلاق فعل بنص قانوين معني أو 

فقاضي التحقيق يعطي الواقعة وصفها القانوين الصحيح و املطابقة للوقائع ال , اعه لقاعدة قانونية تنطبق عليه إخض

ن ال يكتفي بتسمية اجلرم أاجلرمية املسندة إىل  املتهم و و التماسات النيابة العامة و يبني أركان, لطلبات اخلصوم 

.كالقتل أو السرقة املوصوفة 

ساعة بكتاب موصي عليه من وقت 24التحقيق بتبليغ حمامي املتهم باألوامر القضائية يف ظرف يقوم قاضي كما 

صدورها كما حييط املتهم علما بأوامر اإلحالة أو أمر إرسال األوراق النيابة العامة و دلك باألوضاع واملواعيد نفسها 

للمتهم لتحضري أوجه  ةا ضمانذدة التربية و هف على املؤسسة إعاكان املتهم حمبوسا فتكون  بواسطة املشراذإإال 

.دفاعه

جيوز للمتهم وال ويف األخري نالحظ أن أمر اإلحالة على احملكمة واألمر بإرسال املستندات إىل النائب العام ال

.اماستئنافهحملاميه 

جويب الوسوف نتناول أوال التدخل ،العامالنائبإىلالدعوىمستنداتبإرسالاألمرعلىوإلبراز كيفية الرقابة

.لغرفة االام يف املتابعات اجلنائية وثانيا قرارات التصرف يف الدعوى اليت تصدرها

.اجلنائيةوجوب تدخل غرفة االام يف املتابعات : املطلب األول

وال ،183التحقيقالتحقيق من اختصاص قاضيد انه جعلجيإن املتفحص لقانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 

املواد يعين هذا أن غرفة االام ليست جهة حتقيق إمنا هي كذلك باعتبارها درجة ثانية بالنسبة لقاضي التحقيق 

الفصل بني سلطيت التحقيق أخذ مببدأمث يتضح لنا أن املشرع اجلزائريمن وج،.ج.ا.قمن187-189-190

.23.ص،1995س،،مصرالقانونيةالكتبدار،1ط،"التطبيقياجلنائيالتحقيق"مراد،الفتاحعبد183-



عه ليست هي أن اجلهة اليت حتقق ممطمئن حيثمركزوجيعله يف واالام مبا يكفل أكرب قدر من الضمانات للمتهم

من حيث األصل بني سلطيت التحقيق واالام على إطالقه وإمنا لكن هذا ال يعين أن الفصل ، نفس اجلهة اليت تتهمه

القوانني هناك استثناءات للنيابة العامة، ومن مث جند أن وضع املتهم يف القانون اجلزائري أحسن مما هو يف بعض 

األخرى اليت متنح مجيع إجراءات التحقيق جلهاز الشرطة كالقانون السعودي مثال أو اليت متنح التحقيق للنيابة العامة 

املصري الذي منح السلطة التقديرية للنيابة العامة فيما تراه مالئما من عدمه من استعمال للتحقيق من طرف كالقانون

.184قاضي التحقيق

أن البعض من الفقه اإلجنليزي يرى بأن التحقيق ال لزوم له ،وبالعودة إىل موقف املشرع اجلزائري من نشري إىلو

ن كان الزما يف بعضها دون إو) جنايات، جنح، خمالفات(جلرائم هل يلزم التحقيق يف مجيع ا،فمدى لزوم التحقيق 

.اآلخر فما حكمة املشرع من ذلك؟

حدا ،وثانيا إىل أمهية التدخل عند كل نوع من اجلرائم على مدى لزومية التحقيق  أوال إىلسنتطرق بالوقوف 

.الو جويب لغرفة االام يف مواد اجلنايات

.مدى لزومية التحقيق:الفرع األول 

االام و التحقيق يف مدى حتمية مرحلة سلطيتتتمثل املشكلة األوىل اليت يثريها موضوع مبدأ الفصل بني 

لتحقيق االبتدائي لضمان احلرية الشخصية يف اإلجراءات اجلنائية ، فهذه املرحلة اليت نشأت مع نظام التحري ا

سامهت بكل تأكيد يف حتسني ضمان حقوق املتهم ، نظرا هليمنة قاضي التحقيق بكل ما ميلكه من استقالل والتنقيب 

ع األدلة و تقديرها ليقرر بعد ذلك التصرف يف الدعوى إما و حياد على اإلجراءات السابقة على احملاكمة إذ يقوم جبم

.وجه إلقامتها بإحالتها أمام احملكمة أو صرف النظر عنها بإصدار أمر بأن ال

.197.،ص2008ساجلزائر،،ج.م.د،4ط،02ج،"اجلزائريالتشريعيفاجلزائيةاإلجراءاتمبادئ"الشلقاين،يشوقأمحد184-



يعد التحقيق حض التهمة املنسوبة إليه ، و من مثو يف خالل هذه املرحلة يستطيع املتهم إبداء الدفوع اليت تد

دفاعه ، و متثل مرحلة التحقيق االبتدائي بذلك ضمانا أساسيا يف اإلجراءات اجلنائية ملا تتيحه االبتدائي وسيلة لتحقيق

.؟ة إجرائه يف مجيع اجلرائمولكن هل تعين هذه األمهية ضرور185من فرصة جلمع األدلة و حتقيق دفاع املتهم 

فإن هذا قد يكون بيا يف مجيع أنواع اجلرائم وجوواقع األمر أنه رغم أمهية التحقيق االبتدائي، إال أنه يف حالة كونه

عائقا يف سبيل حتقيق العدالة ، و على وجه اخلصوص عندما يتعلق األمر باجلنح الغري اهلامة و املخالفات  فإذا كان 

وبيا يف هذه احلاالت ألدى ذلك إىل تأخري السري يف إجراءات الدعوى اجلنائية مما يسبب ضررا وجالتحقيق االبتدائي 

ادحا للعدالة بل و ملصلحة اخلصوم أنفسهم، نتيجة تعريضهم إلضاعة وقتهم يف التردد على مكاتب التحقيق و ف

هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإنه 186اخلضوع إلجراءاته العديدة و املعقدة ، فينعكس بالضرر على مصاحلهم 

تدائي يف م اللجوء إىل إجراء التحقيق االب، عدمن األفضل من ناحية اقتصاديات الدعوى اجلنائية و ترشيد تكاليفها 

.تلك احلاالت ، حيث إن القيام به يعترب مضيعة للوقت ، دون أن يوفر للعدالة فائدة كبرية 

لذلك سلكت القوانني اإلجرائية املختلفة يف اجلنح و املخالفات مسلكا مغايرا عنه يف اجلنايات ، ففي فرنسا و

حقيق وجوبيا يف اجلنايات و جوازيا يف اجلنح ، أما املخالفات فمن املمكن إجراء التحقيق فيها يعترب تدخل قاضي الت

.)إجراءات فرنسي79املادة ( إذا ما طلب ذلك عضو النيابة املختص 

رة ترجع العلة من ختويل املشرع الفرنسي و املشرع اجلزائري النيابة العامة سلطة تقديرية يف حتديد مدى ضروو

إجراء التحقيق يف اجلنح و املخالفات من عدمه إىل أن املخالفات تكون عادة ضئيلة األمهية ، و يكفي بالنسبة إليها 

إجراء حتقيق فوري يف جلسة احملاكمة ، وهذا ما يصدق أيضا على العديد من اجلنح ، فهذه اجلرائم غالبا ما تكون 

، فإذا قدرت النيابة العامة أن األدلة واضحة اإلسناد يف اجلرمية قبل واضحة ال حتتاج إىل زيادة يف البحث و التحقيق

.160.،ص2000، دار الشروق،القاهرة، س02ط،" احلماية الدستورية للحقوق و احلريات"أمحد فتحي سرور ، -185
.38.، ص1980س، جامعة القاهرة ،، رسالة دكتوراه"اإلجراءات املوجزة "عبد اهللا خزنة كاتيب ، -186



شخص مرتكبها ، فإنه ال يشوب العدالة أي شيء يف إحالتها أمام القضاء يف احلكم فيها بناء على ما مت مجعه من أدلة 

اس حبرية املتهم كاحلبس يف مرحلة مجع االستدالالت فضال عن ذلك ، فإن هذه اجلرائم عادة ما تكون غري مقترنة مبس

.املؤقت وبذلك ال خيشى منها انتهاك احلريات الشخصية للمتهم 

يضاف إىل ذلك أن هذه اجلرائم قد يتم اإلدعاء ا مباشرة أمام القضاء املختص ، ومن مت تتوىل احملكمة إجراءات 

الستظهار عناصرها و مالبستها دون ، فنظرا لبساطتها يكفي حتقيقها أثناء اجللسة ، 187التحقيق النهائي بنفسها 

.حاجة ألن يسبقها حتقيق ابتدائي 

وقد حبث الس الدستوري الفرنسي مدى دستورية إحالة الدعوى مباشرة إىل احملكمة يف اجلنح دون املرور 

دستور يتطلب إذا كان ال"أنه1982يناير 20و 19يف قرار له بتاريخ ، وقرر الس مبرحلة التحقيق االبتدائي 

للمساس باحلرية الشخصية أن يتم فقط بواسطة قرار يصدر من قاضي احلكم ، فإنه ال أمهية يف اجلنح أن تتوافر مرحلة 

."188للتحقيق تسبق احلكم 

أما بالنسبة للجنايات فقدر املشرع الفرنسي و من سار على دربه كاملشرع اجلزائري اخلطورة النامجة عن اجلناية 

عل إجراء التحقيق االبتدائي وجوبيا فيها ، فال جيوز إحالة املتهم جبناية إىل القضاء قبل التحقيق معه ، وقد لذلك ج

:استند الفقه يف ذلك إىل فكرتني جوهريتني 

توفري الضمانات الكافية للمتهم ، حبيث يتعني أن ال حتال إىل احملكمة غري الدعاوى اليت تستند إىل أدلة ثابتة يف -1

اجهته ، وهذا ما يقي األفراد من خطر الوقوف موقف االام أمام القضاء بسبب التجين أو التسرع  وهو موقف مو

187-Merle (r) et Vitu (a) :Op.Cit, P.390.

.37.ص،2010ساحلديث، مصر،الكتاب،دار01ط،"املقارنالقانونيفاجلنائيةاإلحالةواجلنائيالتحقيق"أشرف،احلميدعبد-188



عصيب على النفس ، ال ميحى أثره ولو قضي فيما بعد بالرباءة ، فيمكن يف هذه املرحلة أن جننب األبرياء قدر 

.189املستطاع هذا اخلطر 

لة وحسن سريها ، فإذا كان التحقيق االبتدائي من شأنه أن يوفر للمتهم أن هذه الفكرة تتصل مبصلحة العدا-2

ضمانة عدم إحالة الدعاوى اليت مل تثبت أدلتها إىل القضاء ، فإنه يساعد يف ذات الوقت على التخفيف من أعباء 

وى قد يتضح فيما القضاء ، إذ يوفر للمحاكم الكثري من الوقت و اجلهد و املال من أن تضيع يف إجراءات حتقيق دعا

التحقيق االبتدائي ملرحلة احملاكمة يعد تيضاف إىل ذلك ، أن سبق إجراءا، 190بعد عدم ثبوت أدلتها الكافية 

القاضي على إصدار األحكام الصحيحة و املالئمة للجرمية املرتكبة ، وما أحاط يساعداستجابة ملتطلبات العدالة ، إذ 

نه لن يسهل على القضاء استجالء احلقائق أو الكشف عنها  ومن مث إصدار مبرتكبها من ظروف و مالبسات ، وبدو

ؤدي إىل تعطيل قد يالتحقيق االبتدائي يف اجلنايات فإن عدم االلتزام بإجراءلة و تأسيسا على ذلك األحكام العاد

.حلسن أدائه لرسالته يف العدالة على وجهها األكمل مهمة القاضي وعرقلته

portail de la justiceل هذا وصف التحقيق االبتدائي حبق بأنه بوابة العدالة اجلنائية ومن أج

pénale، وهذا ما يفسر اختالف دور احملقق يف اجلنايات عنه يف اجلرائم البسيطة ، إذ يعد يف األخرية جمرد وسيلة

إىل إجرائه ، أما يف اجلنايات فال حاجة الكشف احلقيقة ومجع األدلة ، فإذا قدرت النيابة العامة ذلك دون حتقيق 

مل حيث ميثل ضمانا للمتهم ، إذ يكفل له أال حيال إىل احملاكمة ماك دور ثان فللتحقيق االبتدائي باإلضافة إىل ذل

لية وت احلقيقة يف شأن اجلرمية و املسؤولو كانمث تلتزم سلطة التحقيق بإجرائه ومن افية وقوية يساند اامه دالئل ك

.346.، ص 1999س،دار املطبوعات اجلامعية،اإلسكندرية ،01ية ، طعوض حممد عوض ، املبادئ العامة لقانون اإلجراءات اجلنائ-189
، اآلفاق احلديثة يف تنظيم العدالة اجلنائية ، املركز القومي للبحوث االجتماعية و "النظام االامي أم نظام التنقيب و التحري "أنطوان فهمي عبدو ،-190

.267. ، ص1970س اجلنائية ،القاهرة، 



79املشرع الفرنسي ومن ج منهجه إىل النص صراحة يف املادة كرسهعنها واضحة كل الوضوح ، ولعل هذا ما 

.191إجراءات على ضرورة إجراء التحقيق االبتدائي يف اجلنايات 

.أمهية التدخل الوجويب لغرفة االام يف مواد اجلنايات:الفرع الثاين

la fonction mèreيف مواد اجلنايات  إىل حمكمة اجلنايات الوظيفة األم و األساسيةتعترب  إحالة املتهمني 

et initialeام واليت من أجلها أنشئتا تكفل ضمانتني أساسيني 192لغرفة االام يف أويتجلى دور غرفة اال،

:للمتهم

تني ،مما يقلل اإلمكان من فرص الوقوع حتقيق مبدأ ازدواج درجة التقاضي،فالتحقيق يف اجلناية جيري على درج:أوال

يف اخلطأ أو  القصور يف التحقيق،فاهلدف من ختويل غرفة االام للتحقيق كدرجة ثانية يتمثل يف تعويض نظر اجلنايات 

على درجة واحدة ، إذ يقوم بعملية انتقاء للقضايا اليت تعرض عليهاّ، فال حتال إىل احملكمة  سوى القضايا اليت تتوفر 

ى أدلة كافية إلدانة املتهم  ، ويغلب فيها رجحان اإلدانة مما يسهل على حمكمة اجلنايات اقتصاد الوقت واجلهد عل

. 193للوصول إىل احلقيقة

.38.صاملرجع السابق،أشرف،احلميدعبد-191
192-Chambon(p.) :Op.cit. ; No.128 et S., P.81 et S.

193 -Garraud(R) :Op.cit. ; T.3, No.1037.



إن التحقيق الذي تقوم به غرفة االام يعترب ضمانة أساسية قبل اإلحالة على احملكمة ،إذ متثل غرفة االام داخل :ثانيا

جهة أعلى درجة من القاضي الذي باشر التحقيق يف أول درجة،وتتكون من أشخاص ذي خربة التنظيم القضائي 

ودراية متكنهم من بسط املراقبة من حيث الوقائع والقانون على إجراءات التحقيق االبتدائي الذي يتواله قاضي 

إىل ضمانات أساسية حلقوق ،ويف نفس الوقت يؤدي194التحقيق، األمر الذي تنتفي معه شبهة التحيز هلذه اإلجراءات 

، ويستخلص من ذلك أن أساس اإلحالة إىل حمكمة اجلنايات يستلزم مراقبة قضاء التحقيق ملدى كفاية 195األفراد

األدلة اليت تربر إحالة املتهم إىل احملاكمة، فال يكفي أن خيول التحقيق إىل قاضي فرد بل يتعني أن تكون اإلحالة يف مثل 

.م  إىل حمكمة اجلنايات بواسطة جهة قضائية  تعترب أوفر ضمانا للمتهم هذا النوع من اجلرائ

مىت أحيلت الدعوى إىل غرفة االام من سلطة التحقيق ، فإا فقد قرر كل من  املشرع الفرنسي  و اجلزائري أنه 

من صحة الوصف تعيد فحص كل اإلجراءات ، و تقدير كل األدلة لتحديد مدى قوا يف اإلثبات ، و التأكد 

.القانوين للوقائع 

و اجلدير بالذكر أن غرفة االام ال تعد جزءا من قضاء احلكم ، و إمنا تعد جزءا من قضاء التحقيق إذ أا ال 

حتكم يف الدعوى ، ولكنها جتعلها صاحلة للحكم فيها ، و مىت انتهت من فحص الدعوى فإا تتصرف فيها طبقا 

شكل جرمية وصفها القانون جناية ، أن الوقائع املنسوبة إىل املتهم تليها يف القانون ، فإذا قدرت لألشكال املنصوص ع

، كما ختتص أيضا بإحالة املتهمني إجراءات فرنسي)214/1املادة ( فإا تصدر أمرا باإلحالة إىل حمكمة اجلنايات 

، ويتعني على غرفة االام أن تفصل يف الوقائع 196إجراءات فرنسي ) 214/2املادة (يف اجلرائم املرتبطة باجلناية 

194- Jeandidier(w.) : La juridiction d’instruction au seconde degré ;thèse , Nancy,1975,Gujas,
Paris,1982,p.42.

195- Chambon(p.) :Op.cit. ; No.12, P.09.
لغرفة االام أن حتيل املتهمني يف جناية سرقة مقترنة بظرف مشدد ، وهلا يف نفس الوقت أن "وقد قضت حمكمة النقض الفرنسية يف هذا الصدد بأنه -196

." حتيل املتهمني الذين ينسب إليهم جنحة إخفاء األشياء املسروقة املرتبطة جبناية السرقة 
Cass ;Crim ;22 Fevr 1951 ; Bull,Crim ;No.75 ;Cass ;Crim ;7aout1971 ;Bull.Crim ;No.245.



املادة ( املعروضة عليها يف خالل شهرين من صدور األمر بتحويل املستندات ، و إال وجب اإلفراج عن املتهم 

، إال أنه ال يترتب على عدم مراعاة هذا امليعاد ) 1981يف سنة 82إجراءات فرنسي مضافة بالقانون رقم 214/3

.197اد جزاء البطالن هذا امليع

إجراءات 268/1املادة ( ولقد أوجب القانون مبجرد صدور قرار اإلحالة من غرفة االام ، إعالن املتهم به 

األوىل حالة ما إذا كان املتهم حمبوسا ، فقد استلزم القانون تفرقة بني حالتني يف هذا الصدد ،، إال أنه ينبغي ال)فرنسي 

و الثانية حالة ما إذا كان املتهم مفرجا ) إجراءات فرنسي 268/3املادة ( اإلحالة لشخص املتهم أن يتم إعالن قرار

.198) إجراءات فرنسي 565إىل 555املادة (عنه مؤقتا ، فإن اإلعالن يسلم بالطرق املنصوص عليها قانونا 

داث ، فنظرا خلصوصية املشاكل اليت وجتدر اإلشارة إىل أن هذه القواعد ال تسري على إحالة جنايات األح

بشأن أحداث اجلاحنني  إىل 1945مبقتضى األمر الصادر يف فرباير املشرع الفرنسيجتهإيثريها جناح األحداث ، 

، ووفقا للمادة األوىل من األمر املذكور ، 199وضع قواعد خاصة بإحالة اجلنايات اليت تقع منهم إىل قضاء املوضوع 

وقائع املنسوبة إىل األحداث دون الثامنة عشرة تشكل جرمية وصفها القانون جناية ، يتم إحالتهم إىل فإنه إذا كانت ال

حمكمة جنايات األحداث ، مع مراعاة أنه إذا كان احلدث دون السادسة عشرة وكانت الوقائع املنسوبة إليه تشكل 

فس األمر بعدم إحالة األحداث يف مواد اجلنايات جناية فإنه حيال إىل حمكمة األحداث ، و تقضي املادة اخلامسة من ن

إال بعد إجراء التحقيق معهم ، و إذا ما انتهى قاضي اثسواء أمام حمكمة جنايات األحداث أو أمام حمكمة األحد

197- Cass ;Crim ;10 Janv.1984,D.1984-IR-244.

وما 255. ، ص1999، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، "إحالة الدعوى اجلنائية من سلطة التحقيق إىل قضاء احلكم"سليمان عبد املنعم،-198
.ها بعد

أمام حمكمة اجلنايات بعد إحالة جتريها غرفة االام ، غري أن ما كان خيفف من قبل هذا القرار كانت كل اجلنايات أيا كان سن مرتكبها ، تنظر-199
مايو 14قانون الصادر يف وقد أنشأت حمكمة جنايات األحداث يف فرنسا بال،.ن احملكمة كانت تراعي سن  احلدث  باعتباره عذرا خمففا قسوة هذا النظام أ

.60.، ص 1987دار النهضة العربية،القاهرة، س،بدون رقم طبعة،دراسة مقارنة"قضاء اإلحالة بني النظرية و التطبيق"حممد عبد الغريب : انظر.1951



التحقيق أو قاضي األحداث إىل أن الوقائع املنسوبة إىل احلدث تشكل جرمية وصفها القانوين جناية يتعني عليه أن 

: بني أمرين يفرق 

من 09/02املادة ( إذا كان احلدث دون السادسة عشرة، يف هذه احلالة يأمر بإحالته إىل حمكمة األحداث العادية -

).األمر عينه 

إذا كان احلدث فوق السادسة عشرة و دون الثامنة عشرة ، يف هذه احلالة يأمر قاضي التحقيق بتحويل املستندات -

ن اإلجراءات الفرنسي ، و إذا حتققت غرفة االام من أن الوقائع املنسوبة إىل احلدث من قانو181طبقا للمادة 

، و إذا كان مع ) من نفس األمر 09/02املادة ( حمكمة جنايات األحداث فإا تأمر بإحالته إىلتشكل جناية ،

وز لغرفة االام تقدمي احلدث احلدث من يزيد عمره عن مثاين عشرة سنة بصفته فاعل أو شريك يف نفس اجلناية ، جي

وحده إىل حمكمة جنايات األحداث ، وتقدمي املتهم البالغ إىل حمكمة اجلنايات العادية ، وجيوز هلا أيضا أن حتيل 

سنة وال يتجاوزون الثامنة عشرة ، إىل 16الدعوى بالنسبة جلميع املتهمني بالغني و أحداث ممن تزيد أعمارهم على 

، و قد اخذ بنفس هذه األحكام املشرع اجلزائري 200) من نفس األمر 09/03املادة ( حداث ة جنايات األحمكم

.املتعلقة باألحداث 455إىل 442اإلجراءات اجلزائية يف املواد قانونيف 

ن أما بيانات أمر اإلحالة فقد اشترط كال من القانون الفرنسي و القانون اجلزائري أن حيتوي القرار الصادر م

غرفة االام باإلحالة إىل حمكمة اجلنايات على بيانات واضحة وحمددة للوقائع املنسوبة للمتهم مع تبيان الوصف 

، و إغفال هذا البيان يستوجب البطالن وتطبيقا لذلك قضت حمكمة )ج.ج.ا.ق198املادة (القانوين املعطى هلا 

قرار اإلحالة الصادر يف غرفة االام يعد شرطا جوهريا للوجود بأن بيان الوقائع املنسوبة للمتهم يف" النقض الفرنسية 

200-Stefani (G.), Levasseur (G.)et Bouloc(B.) : Op.Cit. ;No.565,P.592et S.



إغفال األمر بالقبض يستوجب إلغاء " كما قضت بأن 201" القانوين هلذا القرار ، و إغفاله جييز الطعن فيه بالنقض 

.202" قرار اإلحالة إىل حمكمة اجلنايات الصادر من غرفة االام 

تعني أن يكون قرارها الصادر باإلحالة إىل حمكمة اجلنايات، مكتوبا وموقعا عليه وكمثل كل قرارات غرفة االام، ي

كما ) ج.ج.ا.ق199املادة(204، و مشارا فيه إىل أمساء قضاة الغرفة ، و توقيع كاتب الغرفة 203من رئيس الغرفة 

، 205يعد كأن مل يكن و إال) إجراءات فرنسي 216املادة ( أضاف املشرع الفرنسي أن يكون قرار اإلحالة  مؤرخا 

فضال عن ذلك ينبغي أن حيتوي على األسباب اليت بين عليها ، و يعد باطال إذا صدر خاليا من األسباب أو إذا كانت 

593املادة ( ، ألنه ال ميكن حمكمة النقض من أداء وظيفتها يف مراقبة صحة تطبيق القانون206األسباب غري كافية 

).إجراءات فرنسي

201- Cass., Crim. ,13 Juin1956 ;Bull.Crim.,No.466 ;Cass. ;Crim.,8
Dec.,1976 ;Bull.Crim.,No.352 ;Cité par Chambon(P.) :Op.Cit ;No.345,P.219.

202- Cass., Crim. ,22 Avr.1847 ;S ;-I-381 ; Cité par Chambon(P.) :Op.Cit ;No.376,P.236.

، كانت تقضي بضرورة توقيع كل قضاة الغرفة على القرار الصادر منها باإلحالة ، 1808نايات من قانون حتقيق اجل234و اجلدير بالذكر أن املادة -203
.ف .اج.ق215املادة :انظرو ال يشترط قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي احلايل سوى توقيع رئيس غرفة االام 

و فة على القرارات الصادرة منها ، يشكل جزءا مكمال ال غىن عنه توقيع كاتب الغر" وقد قضت حمكمة النقد الفرنسية يف هذا الصدد بأن -204
" .متمما لقضاء هذه الغرفة 

Cass., Crim. ,20 Juill 1960  ;Bull.Crim.,No.397.
و كأن ي صدر فيه ، يعدالقرار الصادر من غرفة االام خاليا من أي إشارة دالة على التاريخ الذ" قضت حمكمة النقض الفرنسية يف هذا الشأن بأن -205

" .ليس له وجود 
Cass., Crim. ,11Oct 1977  ;Bull.Crim.,No.301.

206- Cass., Crim. ,13Oct 1959  ;Bull.Crim.,No..425



اإلشارة إىل أن تقدير وجود األدلة الكافية لإلحالة من جانب غرفة االام يعد مسألة موضوعية مما خيرج و جتدر

عن رقابة حمكمة النقض ، وليس لألخرية أن تتعرض لقيمة األدلة اليت قدرا غرفة االام و بنت عليها عقيدا يف 

.207اإلحالة و إال عدت متجاوزة حلدود اختصاصها 

و يترتب على األمر النهائي الصادر من غرفة االام باإلحالة إىل حمكمة اجلنايات أثر قانوين إجرائي يتمثل يف 

خروج الدعوى من حوزة غرفة االام ودخوهلا يف حوزة حمكمة اجلنايات و تنتهي بذلك سلطة غرفة االام على 

ها بعد ذلك ، و لرئيس حمكمة اجلنايات وحده إذا بدا له أن الدعوى ، فال يكون يف وسعها أن جتري حتقيقا تكميليا في

التحقيق االبتدائي غري مكتمل أو أنه قد طرأ بعد صدور قرار اإلحالة من غرفة االام ما يستوجب إجراء حتقيق 

تكميلي ،أن يقوم بإجراء هذا التحقيق بنفسه أو عن طريق أحد أعضاء احملكمة أو أن يندب لذلك قاضيا للتحقيق

ف ، وبدخول الدعوى يف حوزة حمكمة اجلنايات بناء على قرار اإلحالة النهائي  ال جيوز هلذه .ج.ا.ق283املادة 

احملكمة أن حتكم بعدم اختصاصها إذ يعترب قرار اإلحالة النهائي مكسبا أو ماحنا لالختصاص حيث يتعني عليها أن 

حملكمة اجلنايات الوالية "إجراءات فرنسي بنصها 231ة تقضي يف كل الوقائع اليت حتال إليها ولقد أوضحت املاد

.208" العامة 

.االامقرار غرفة : املطلب الثاين

:شكل القرارات : أوال 

ختضع قرارات غرفة االام  لقواعد شكلية ، فبمقتضى الفقرة األوىل من ج .ج .إ.من ق199طبقا لنص املادة 

اإلشارة وأعضاءهاة االام  توقيع رئيسها و كاتب اجللسة و يذكر فيها أمساء غرفادة جيب أن تتضمن قراراتهذه امل

207-Cass., Crim. ,10Avr 1975  ;Bull.Crim.,No90 ;Cass. ;Crim.,20
Juil.,1976 ;Bull.Crim.,No.261 ;Cité par Chambon(P.) :Op.Cit ;No.357,P.244.

.124.ص،املرجع السابقأشرف،احلميدعبد-208



إىل إيداع املستندات و املذكرات و إىل تالوة التقرير و طلبات النيابة العامة ، و نصت من جهة أخرى يف فقرا الثانية 

را ، و يف احلالة العكسية و كذلك يف ال ينهي الدعوى اليت نظقرارها على أن حتتفظ بالفصل يف املصاريف إذا كان 

كما جيوز هلا  حسب الفقرة حالة إخالء سبيل املتهم تصفى املصروفات و حتكم ا على الطرف اخلاسر يف الدعوى

.من نفس املادة على إعفاء الطرف املدين حسن النية من دفع املصاريف كلها أو جزء منهااألخرية

أيام و 03يكون يف ظرف االامتهمني و املدعني باحلق املدين مبنطوق قرارات غرفة حمامو املإخطارميعاد أنكما 

181ص عليها يف املادة ،و ذلك فيما عدا احلالة املنصوج.ج.إ.ق200وهذا حسب نص املادة ،عليهبكتاب موصى 

.ج.ج.إ.من ق

ن أتهمون مبنطوق القرارات الصادرة بخيطر املنأعلى ج .ج.ا.يف فقرا الثانية من ق200دة كما نصت املا

وجه للمتابعة ،وخيطر أيضا املتهمون واملدعون باحلق املدين بقرارات اإلحالة أمام حمكمة اجلنح أو املخالفات وذلك ال

.ضمن األوضاع واملواعيد نفسها

نه حسب الفقرة الثالثة من املادة الطعن فيها بطريق النقض ، فإنيأما القرارات اليت جيوز للمتهمني واملدعني املدني

أيام ، و قد قضت احملكمة العليا يف هذا 3فإا تبلغ إليهم  بناءا على طلب النائب العام يف ظرف ج.ج.ا.ق200

أيام بكتاب موصى عليه بناء على 3يف ظرف االامتوجب تبليغ قرارات غرفة ج.ج.إ.ق200الصدد بأن املادة 

اآلثار القانونية هلذا اإلعالن ال تسري إال بعد التبليغ و أن ميعاد الطعن بالنقض يبقى مفتوحا ما طلب النائب العام و أن

.بصفة قانونية و صحيحة ة مل يتم تبليغه إىل الشخص املعيندام قرار الغرف

غ ال يترتب لتبليسواء تعلقت باإلخطار أو اج.ج.إ.ق200كما أن اآلجال القانونية املنصوص عليها باملادة 

، و  جتدر اإلشارة أن غرفة االام 209يؤدي فقط إىل تأخري بداية مهلة الطعن بالنقضاحترامهاعدم وعليها البطالن

.177.، ص1992س، 1للمحكمة العليا،عالة القضائية ،62303رقم ،حتت1.ج.،غ1990،/08/05بتاريخقرار صادر -209



سرع استثناءا يف حاالت احلبس املؤقت فإا غري مقيدة بأي أجل إلصدار قرارها عدا أا مطالبة بالبث يف القضية يف أ

.210وقت معني

: قرار غرفة االام تتمثل يفأخرى لصحةشكلية كما أن هناك شروطا

قرارات غرفة االام جيب أن تتضمن ، فكل"اجلزائريباسم الشعب ""وعبارة تعيني اجلهة القضائية وتاريخ انعقادها-

". اجلزائريسم الشعببا"تاريخ انعقادها واجلهة القضائية املصدرة للقرار وعبارة 

ليا جوهريا باعتباره قرارا قضائيا تصدره جهة رمسية حيتاج إىل تاريخ ، ألن فقدان فالتاريخ يعترب شرطا شك

التاريخ يعترب من أساسيات العقد واحلكم والقرار الالزمة لوجـود الوثيقة، واجلهة القضائية كذلك تعترب من البيانات 

. اجلوهرية ألن اجلهل باجلهة املصدرة للقرار هو أمر يتعلق بالنظام العام 

القضاء يصدر " منه 146211فإا منصوص عليها دستوريا وجاء يف املاد " اجلزائري"باسم الشعب"أما عبارة 

. االجتهاد القضائي ببطالن القرار لعدم ذكر هذه العبارة، وهذا ما ذهب إليه "عب اجلزائريأحكامه باسم الش

رار أمساء األطراف سواء كانت يف العنوان أو الديباجة جيب أن يذكر يف بداية وديباجة الق:األطرافاإلشارة إىل -

.وصفتهمفيجب حتديد األطراف وعناوينهم 

ختتلف آجال وضع امللف حتت تصرف األطراف نذكر يف احلاالت العادية :التصرفاإلشارة إىل وضع امللف حتت -

عة حتت تصرف احملامني  وهو إجراء سا48أيام، يف حالة احلبس املؤقت تتقلص املدة إىل 5يوضع امللف خالل مهلة 

.جوهري وخمالفته تعترب مساسا حبقوق الدفاع مع اإلشارة إليه يف القرار حىت يكون مستوف شروط الصحة 

إذ يتعني أن يشري القرار إىل إيداعها ج ،.ج .إ .ق 199وهذا ما نصت عليه املادة :املذكرات إيداعاإلشارة إىل -

ا مة العليا مراقبة ومناقشة مدى احترام املبادئ القانونية، أما إذا مل توجد مذكرة ال ينجر عليهقانونيا حىت تستطيع احملك

.يغا صحيحا ومل تقدم مذكراتخرق مادامت األطراف مبلغة تبل

210J.Pradel ;op.cit , P.545.
.1996سمربدي8يف، املؤرخة76اجلزائرية، رقمالرمسيةاجلريدة-211



ه الشروط تعترب من النظام العام ذه:وتالوة التقرير وطلبات النيابة212اإلشارة إىل عقد اجللسة يف غرفة املشورة-

اإلشارة إليها يف القرار ذلك ألن اجللسة غري علنية، خالفا لذلك حضور احملامني و األطراف عند الطلب ألن وجيب 

ج يكون من أجل اإلطالع .إ .ق184قرر طبقا لنص املادة وة التقرير من قبل القاضي املستشار املاإلشارة إىل تال

البطالن، و إجراء جوهري يترتب على خمالفتهناقشات وهعليه من طرف اهليئة املشكلة و عناصر امللف قبل بداية امل

واليت توجب على غرفة االام الرد ج.ج.ا.ق179كما أن اإلشارة إىل طلبات النيابة املكتوبة منصوص عليها باملادة 

.على مجيع الدفوع والطلبات 

وكاتب الضبط وذلك لتأكيد السرية ويف األخري اإلشارة إىل أن املداولة متت بعد انسحاب النيابة والدفاع

وليس العلنية أما القرار يصدر يف جلسة علنية رغم أن املادة مل تشر إىل ذلك ولكن من باب أن القرارات واألحكام 

. تصدر باسم الشعب واملادة دستورية وليست إجرائية 

:مضمون القرارات : ثانيا 

،أن تتضمن قراراا  الفصل قضائية خمول إليها سلطة التحقيق ومراقبته هيئةهايتعني على غرفة االام باعتبارو

ن تتضمن عرض جلميع الوقائع املطروحة عليها، واستخالص مجيع ألة اختصاصها للنظر يف الدعوى ، وأيف مس

م  مع حتديد الظروف واملالبسات احمليطة بالقضية واستنتاج األدلة واألعباء الكافية منها و إمكانية إسنادها للمته

التكييف القانوين املناسب هلا ، كما يتعني عليها إضافة إىل ذلك تسبيب قرارها تسبيبا وافيا وواضحا مع اإلجابة على 

مذكرات اخلصوم والتماسات النيابة العامة ، كما أن مضمون قرارات غرفة االام ختتلف من قرار إىل آخر وذلك 

.حسب كيفية إخطارها بامللف اجلزائي

عليها كانت غرفة املشورة تتكون من ثالثة قضاة، وكان قاضي التحقيق عضوا ا،ويشترك يف مداولتها،وتصدر القرارات بأغلبية األصوات،وإذا عرض -212
حتقق اآلمال =لواقع أن هذه الغرفة مل لة املتهم إىل حمكمة اجلنايات،بل كان يتعني عليها إحالة األوراق إلحدى دوائر االستئناف،وااجناية مل يكن جيوز هلا إح
نفقد اعتربت كجهاز وسيط ال جدوى منه،واجر ائتها تؤدي إىل تعطيل سري اإلجراءات،لذلك ألغيت كجهاز وسيط ال جدوى اليت كانت معقودة عليها

قيق بالسلطات اليت كانت ي عهد إىل قاضي التح،الذ1856جويلية17منه، واجر ائتها تؤدي إىل تعطيل سري اإلجراءات ،لذلك ألغيت بالقانون الصادر يف 
:ينظر.ختتص ا

Chambon(P.) ; Le Juge D’instruction ; 2Ed.Dalloz 1980,No.580 et S.P.483.



فعندما ختطر غرفة االام  عن طريق االستئناف ألمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق مهما كان طبيعته فإا 

تصدر قرارها إما بتأييد األمر املستأنف فيه أو بإلغائه، أما يف حالة إخطارها مبسألة بطالن إجراء من إجراءات التحقيق 

ببطالن اإلجراءات املوالية له االقتضاءلتصريح ببطالن اإلجراء املشوب و عند ، فإنه يتعني عليها إصدار قرارها سواء با

حتيل امللف إىل قاضي التحقيق نفسه أو أن كلها أو بعضها ، و هلا بعد القرار بالبطالن أن تتصدى ملوضوع اإلجراء أو

.ج.ج .ا.من ق191إىل قاض غريه ملواصلة إجراءات التحقيق طبقا للمادة 

يق القضائي مشوب هلا أن التحقالدعوى، ويتبنيثانية للتحقيق مبلف االام كدرجةغرفة حالة إخطاريف أما

،190213قرار بإجراء حتقيق تكميلي و هذا ما نصت عليه املواد اختاذجيوز هلا احلالةففي هذه بنقص وغري مكتمل

قد قضت حمكمة النقض الفرنسية بأنه يستجيب الصدد و يف هذا إليها،و اليت سبق اإلشارة ج.ج.إ.ق187،193

الذي يأمر بإجراء حتقيق تكميلي و ال جمال يف هذه احلالة إىل االامف قرار غرفة .ج.إ.ق214/3ملقتضيات املادة 

.214إصدار قرار بشأن احلبس املؤقت

أمر بالتصرف صادر عن افاستئنإجراءات التحقيق املعروضة عليها سواء مبوجب االامعندما تنهي غرفة و

تصرف يف قاضي التحقيق أو إثر إخطارها بالقضية مبوجب أمر إرسال املستندات إىل النائب العام ، تتخذ قرارات ال

أمام حمكمة حالةباإلوجه الدعوى و إما بانتفاءإما ج.ج.إ.ق197-196-194املواد امللف اجلزائي طبقا لنص 

.لة أمام حمكمة اجلناياتاجلنح أو املخالفات و إما باإلحا

ن تسبب رفضها أخاصة قرارات التصرف يف القضية  وكما جيب على غرفة االام أن تسبب قرارها و 

اللتماسات النيابة العامة وإال تعرضت قراراا إىل النقض بالبطالن، فيجب عليها مثال أن تبني أسباب رفضها التكييف 

اإلجابة على مذكرات اخلصوم وإال تعرضت قراراا عام ، كما جيب على غرفة االام القانوين الذي تقدم به النائب ال

م بإجراءات التحقيق ما دامت غرفة االام مل تعينه للقيام بالتحقيق التكميلي، فان قاضي التحقيق الذي قا"كما أقرت احملكمة العليا يف إحدى قراراا-213
،الة القضائية للمحكمة 71929ج،حتت رقم امللف.،غ20/10/1990، قرار صادر بتاريخ"دون إنابة خيالف القانون

.176.ص،1992،اجلزائر،س4العليا،ع
/http://www.legifrance.gouv.fr: أنظر املوقع اإللكتروين13/03/2014:اإلطالع عليه باملوقع اإللكتروين بتاريخ مت-214



وجه بانتفاءالطرف املدين ألمر استئنافللبطالن ،ويف حالة إصدار قرارها باإلحالة أمام حمكمة اجلنح بناء على 

تأسيس الطرف املدين يتعلق بقبول املتهم ألمر ستئنافاث بشأن قبول تأسيسه ، يف حني أن الدعوى جيعلها ملزمة بالب

.ملزمة بالبث يف هذه املسألة دون سواها االامجيعل غرفة 

.االامإجراءات التحقيق و قرارات غرفة املسائل اليت تعترض : ثالثا 

صاص لة االختأببعض املسائل القانونية  كمسدمطتصمرحلة احملاكمة قد إىلإن الدعوى العمومية قبل عبورها 

على الدعوى تأثرأنمن شاا األسبابالقانونية ، هذه واألعذاراملربرة وانقضاء الدعوى العمومية  واألفعال

.مدى صالحية سلطة غرفة االام يف البث فيها إبرازالعمومية املعروضة غلى غرفة االام ،مما يتعني 

:االختصاصمسألة -1

بناء سواء من نفسها أو اختصاصهامن مدى تتأكدأنتتصرف يف الدعوى أنل يتعني على غرفة االام  قب

أمر بشأن استئناف، و تقوم بذلك بناء على 215لة االختصاص تعد من النظام العام أن مسعلى طلب أحد اخلصوم، أل

و النوعي من اختصاص حملي أأنواعهعند نظرها يف املوضوع، و تفحص االختصاص قد يشمله جبميع أواالختصاص

جد أساسي لصحة اإلجراءات  ألن التصرفات االختصاصملسألة االام، و عليه فإن رقابة غرفة يأو الشخص

،كما لو طرحت على غرفة 216اختصاصهالصادرة عن قاضي غري خمتص قانونا ال تصمد أمام التصريح القانوين لعدم 

غري خمتصة االامق امللكية أو حالة اإلفالس فإن  غرفة لة جوهرية خاصة باحملاكمة  مثل وجود عقد أو حأمساالام

جهات احلكم اختصاصيف البث يف املوضوع بشأن هذه املسائل سواء من أجل قبوهلا أو رفضها ، و تدخل ضمن 

.دون سواها 

-06-12الصادر يومقرار الوأنه يترتب على خمالفتها البطالن، انظرالقاعدة العامة أن قواعد االختصاص يف املواد اجلزائية هي من النظام العام -215
الديوان الوطين ،01ط ،02،ج"االجتهاد القضائي يف املواد اجلزائية"،غداديجياليل ب/راجع.35917من الغرفة اجلنائية األوىل يف الطعن رقم1984

.30.، ص2001لألشغال التربوية، اجلزائر،س 
.233.، ص1990اجلزائر،س،01ع، للمحكمة العلياالة القضائية-216



:أسباب تعليق الدعوى العمومية -2

عترب من املسائل الضرورية اليت جيب على غرفة االام إن القيود اليت تطرأ على الدعوى العمومية فتعيق حتريكها ت

الطلب يف حالة متابعة نائب أوالبحث فيها كالشكوى ملا تكون شرطا لتحريك الدعوى العمومية يف جرمية الزنا، 

وى إذا تطلب الفصل يف الدع" على أنه هذا الصدد قضت احملكمة العليا حني رفع احلصانة عليه ، و يفإىلبالربملان 

العمومية وجود مسألة أولية تتعلق بالقاضي املدين وجب إرجاء الفصل فيها حلني البث ائيا يف هذه املسألة و من مث 

من طلب ابتداءاملطعون فيه الذي قضى بإلغاء أمر قاضي التحقيق و إبطال إجراءات التحقيق االامفإن قرار غرفة 

اختصاصيف املسألة األولية املتعلقة حبالة األشخاص و اليت هي من الدعوى على أساس أنه مل يتم الفصل افتتاح

القاضي املدين دون أن توقف الفصل يف القضية تكون بقضائها هذا قد أخطأت يف تطبيق القانون و أنه كان على 

لدعوى أن ال تأمر بإبطال إجراءات التحقيق و إمنا كل ما كان عليها أن تقرر بإيقاف الفصل يف ااالامغرفة 

القاضي املدين و عليه و اختصاصالعمومية حىت يقع الفصل يف املسألة األولية املتعلقة حبالة األشخاص اليت هي من 

.217"قد أخطأت مبا قضت به فيستوجب نقض قرارهااالاملكون غرفة 

:أسباب انقضاء الدعوى العمومية -3

ائما ويتم ذلك بعد نشوء خصومة جزائية واليت يقصد من ورائها من مقتضيات العدالة أن يؤاخذ املسيء بإساءته د

نسبة سلوك إجرامي معني إليه مث تسلط العقوبة املناسبة، غري انه قد حيول دون نشوئها أصال أو دون توقيع اجلزاء 

: ا يلي، وهي على التوايل كمج.ج.ا.وما يليها من ق06ا املادة أسباب تنقضي ا الدعوى العمومية، نصت عليه

فإذا ما طرحت ،218وفاة املتهم، التقادم، العفو الشامل، إلغاء النص العقايب ،صدور حكم حائز قوة الشيء املقضي

.185.، ص 1992، اجلزائر،س 02يا ، ع الة القضائية للمحكمة العل،39642حتت رقم ،21/01/1986صادر يف ر قرا-217
تنقضي الدعوى العمومية الرامية إىل تطبيق العقوبة بصدور حكم حائز لقوة الشيء املقضي به فإذا صدر عن جرمية واحدة حكمان تناوال نفس -218

،1970س اجلزائر،،2ع،انظر نشرة القضاة،20/05/1969األفعال ونفس املتهمني تعني إلغاء احلكم الثاين منهم،قرار صادر عن الغرفة اجلزائية بتاريخ 
.68.ص



أسباب تؤدي إىل باعتبارهاعلى غرفة االام مثل هذه األسباب ،فإا و على غرار قاضي التحقيق ، ملزمة بالبث فيها 

.الدعوى العمومية انقضاء

الدعوى العمومية كون الوقائع صدر فيها بانقضاءلصدد قضت احملكمة العليا  يف قرارا  هلا أن األمر و يف هذا ا

حكم جائز لقوة الشيء املقضي فيه دون مناقشة الوقائع اجلديدة و شروط صحة الشيء املقضي فيه هو قضاء يعاب 

.219بالقصور وينجر عنه النقض 

:املربرة أسباب عدم إسناد الواقعة و األفعال -4

م أو مسألة ختص األفعال املربرةما طرحت على غرفة االام مسألة عدم إسناد الواقعة اإلجرامية إىل املتهإذا

، أذن به القانون أو حالة اإلكراهكحالة اجلنون و حالة الدفاع الشرعي و حالة الضرورة أو إذا كان الفعل قد أمر أو 

و على قاضي التحقيق حالة من هذه احلاالت وتبني له بعد البحث والتحقيق صحة أاالامإذا طرحت على غرفة ف

الواقعة، فإن اجلرمية  تعد غري قائمة و أن قرارها يف هذه املسألة يدخل ضمن تقديرها للنية و القصد اإلجرامي لكن ال 

تت صحة واقعة اجلنون فإنه يتعني مثال  اللجوء إىل خربة عقلية ، فإذا ما ثببأي حال من األحوال جهات احلكم يقيد

الدعوى العمومية ، فاألمر خيص مسألة وقائع و أن درجة اجلنون تبقى متروكة للسلطة التقديرية بانقضاءالتصريح 

.220االاملغرفة 

بشأن 23/04/2003يف 316770يف قرار هلا صادر حتت رقم و يف هذا السياق فقد قضت احملكمة العليا

فاع الشرعي أنه يتطلب مناقشة شروط الدفاع الشرعي عن النفس طبقا ملا نصت عليه أحكام املادة حالة الد

األهم من ذلك الضرورة امللحة ، واالعتداءع و منها التوازن يف السالح املستعمل و التناسب يف رد .ق.39/2

و أن القرار االعتداءاللجوء إىل رد للدفاع  و هو ما يتطلب تربير عدم وجود طريقة أو وسيلة لتفادي املواجهة و 

.432.، ص2003،اجلزائر، 01العدد ، الة القضائية للمحكمة العليا23/09/2003مؤرخ يف 314398قرار رقم -219
طيب أثبت اجلنون يوم الفحص دون أن يبني ما يعترب مشوبا بالقصور و يستوجب النقض ، قرار غرفة االام القاضي باألوجه للمتابعة بناء على تقرير "-220

االجتهاد منشور يف،21200رقم ،حتت 1ج.غ،10/03/1981بتاريخ قرار صادر عن احملكمة العليا ،"إذا كان املتهم جمنونا يوم إقتراف اجلرمية
.327.، جياليل بغدادي ، صةالقضائي يف املواد اجلزائري



املطعون فيه مل يتطرق إىل مناقشة هذه الشروط مما جيعله معيبا بالقصور يف التعليل و خمالفة القانون و ينجر عنه نقض 

.221القرار املطعون فيه

:األعذار و الظروف املخففة -5

املتهم من الظروف املخففة استفادةو كذا مسألة ترجع سلطة و صالحية تقدير مسألة وجود األعذار القانونية 

لة أن مسغريها،ألأو احلكم عليه بالظروف املشددة إىل جهات احلكم اليت ختتص يف البث يف هذه املسائل وحدها دون 

نسوبة ثر على الوصف اجلرمي للواقعة املأها بالعقوبة فقط، و بالتايل  ال األعذار املخففة و األعذار املعفية مرتبطة آثار

من اإلشارة ضمن قرارها بالتصرف يف الدعوى مثال إىل وجود مثل هذا االامإىل املتهم ، لكن ال يوجد ما مينع غرفة 

ارتكاببالغا عند حتديد سن املتهم إن كان حدثا أممسألةاالامالعذر، أما إذا طرحت على قاضي التحقيق أو غرفة 

يف حتديد سن الرشد ج .ج.ا .من ق443و442املواد أحكامة االام مراعاة ن على غرفإالوقائع املنسوبة إليه ،ف

نه من شأنه أن يغري أو يعدل طريقة التصرف يف ملف التحقيق بشأن أل،222اجلزائي بسن ارم يوم ارتكاب اجلرمية

اإلحالة أمام حمكمة احملكمة املختصة يف نظر القضية سواء باإلحالة أمام قسم األحداث الفاصل يف مواد اجلنح أو ب

.األحداث املنعقدة مبقر الس القضائي يف مواد اجلنايات

.فحص و تقدير الوقائع و األعباء : رابعا 

.436.، ص2003،اجلزائر،س01ععليا ،للمحكمة الالة القضائية-221
كاب اجلرمية من املقرر قانونا، أن بلوغ سن الرشد اجلزائي يكون بتمام الثامن عشر وان العربة يف حتديد سن الرشد اجلزائي يكون بسن املتهم يوم ارت-222

الذي فصل يف الدعوى،دون التصريح بعدم اختصاصه إلحالة احلدث سنة ومخسة أشهر ، فان الس 17،ومن مث ، فما دام سن املتهم يوم ارتكاب اجلرمية 
ج جزائرية ،قد خالف القانون،الة القضائية للمحكمة .ا.قمن 447وفقا ألحكام املادة أمام اجلهة اخلاصة باألحداث

.263.،ص1999،،اجلزائر،س02العليا،ع



هو الشق الثاين من القرار بعد االامإن بيان و عرض الوقائع الذي تتضمنه قرارات غرفة :عرض الوقائع-

ء اخلرباء مث آالشهود و أر223شهادة ت املتهم و الضحية و وفها مع تصرحياالديباجة إذ يسرد فيه املقرر احلادثة و ظر

اإلجراءات القضائية املتبعة وذلك لتنوير هيئة احلكم إن متت اإلحالة و تبيان إطالع الغرفة على مجيع جوانب القضية 

.يف كل احلاالت األخرى 

ملخصا للوقائع ،بشرط أن يكون ملخصا كافيا و دقيقا و بة فبيان الوقائع املعروضة يف قرار غرفة االام تعد  مبثا

من 198حمددا وموضوعيا و ال يكتنفه أي نقص أو غموض ،فالوقائع موضوع االام املنصوص عليها باملادة  

ج جزائري، تعين ما فعله املتهم أي اجلرمية اليت ارتكبها دون إضافات أخرى، و عادة ما تكون يف املنطوق مع .ا.ق

ها القانوين ، فالواقعة ووصفها القانوين وجهان لعملة واحدة إذ كالمها يعين الفعل املرتكب إال إذا كان الوصف وصف

خاطئا، فإذا قلنا اختالس شيء منقول مملوك للغري بغري رضاه و دف متلكه فهذه واقعة فإن اصبغنا عليها وصفا 

ار مفهوم كل منهما خمتلفا لذلك اشترط املشرع ذكر الواقعة قانونيا نقول أا سرقة ، لكن إذا أخطأنا يف وصفها ص

قد ومع وصفها حىت يكون املتهم على دراية بأن ما فعله يشكل جرمية إضافة إىل النص القانوين الذي يعاقب عليها ،

.نهتكون الواقعة معربة عن وصفها مثل فرار سجني حمبوس قانونا فهي مدجمة يف الوصف ذاته و ال ميكن فصلها ع

إن على غرفة االام أثناء سردها للوقائع والظروف احمليطة ا ،أن تستنبط كل الظروف األخرى اليت قد و

يكون أغفلها قاضي التحقيق مع أا ناجتة من ملف الدعوى ، واليت تعد ضرورية يف التكييف القانوين للوقائع كما هو 

بشرط االامفتقدير الظروف املشددة واألدلة واألعباء من صالحية غرفة احلال بالنسبة لظريف الترصد وسبق اإلصرار، 

.224أن ال يعتري هذا التقدير أي نقص أو غموض

حممد عبد :ينظر.نفسه أو أدركه علو وجه العموم حبواسه يف شان واقعة إجرامية تقرير يصدر عن شخص ملا يكون قد رآه أو مسعه ب" الشهادة هي-223
.86.ص،2008سالقاهرة، بدون رقم طبعة،دار النهضة العربية،،الغريب،حرية القاضي اجلنائي يف االقتناع اليقيين وأثره يف تسبيب األحكام اجلنائية 

وع االعتداء على كل منهم على ء مبهما خبصوص الوقائع ومل يتضمن حتديد اين عليهم وكيفية وقيتعرض للنقض والبطالن قرار اإلحالة الذي جا-224
.319،ص1989،اجلزائر،س 01لة القضائية للمحكمة العليا، عا،1984نوفمرب 20حدة،قرار صادر عن الغرفة اجلزائية بتاريخ



أهم جزء يف القرار هو تعليله إذ أن الغرفة بعد تبياا للواقعة و ظروفها من خالل العرض الذي يقدمه :التعليل- 

يبدأ رأي الغرفة بكامل تشكيلتها يف التعليل فتزن األعباء املتوفرة بامللف و هل املقرر دون أن يبدى رأيه فيه، ومن مث

.هي كافية لإلحالة على احملكمة 

لة موضوع ال رقابة فيها من احملكمة العليا لكن شرط أن يكون هذا التقدير معلال أأن تقدير األعباء مساإلشارةوجتدر 

كفاية األعباء جد أساسي ، أما سرد هذه األعباء فهو غري ضروري و أنه حتديد مدى تعليال منطقيا و قانونيا، ألن 

ملا قضوا االامأن قضاة غرفة "قد قضت احملكمة العليا و يف هذا الصدد يعود إىل جهة احلكم تقدير هذه األعباء ،

و دون مناقشتها و ذلك وجه الدعوى دون تصديهم ملختلف دالئل اإلثبات و القرائن القوية املوجودة بامللف بانتفاء

، فإم بقضائهم كما فعلوا يكون قرارهم مشوبا بالقصور يف التسبيب و االختالسإلبراز النية اإلجرامية املتوفرة يف 

"  225يستوجب نقضه

املتهم نأاألعباء الكافية مرتبطة ارتباطا وثيقا بتلك القرائن القاطعة واجلدية اليت تبعث على اعتقاد لة تقدير أفمس

قد يكون هو الفاعل لتربير إحالة املتهم أمام احملكمة لذلك و يبقى قضاة احلكم وحدهم مكلفون بالبحث عن الدليل 

تقدير األعباء مسألة واقع خيتص ا " قراراا بأن ىحدإذا الصدد قضت احملكمة العليا يف ألجل اإلدانة ، و يف ه

و هي جهة للتحقيق ليست االامذلك من احملكمة العليا ، مث إن غرفة قضاة املوضوع وحدهم و ال رقابة عليهم يف 

بأن املتهم قد يكون هو الفاعل االعتقادملزمة بتوفري الدليل القطعي من أجل اإلحالة بل وجود قرائن تبعث على 

".226يكفي لذلك و تبقى حمكمة املوضوع وحدها مكلفة بالبحث عن الدليل ألجل اإلدانة

أن القانون ميز بوضوح بني جرمييت الوشاية الكاذبة و القذف و حدد عناصر "احملكمة العليا أيضاضت قكما

اليت تعد درجة ثانية للتحقيق هلا صالحية تقدير االاممغايرة و خمتلفة و بالتايل فال جمال للخلط بينهما و أن غرفة 

بعدما االامأن حتل حمل جهات احلكم و من مث فإن قضاة غرفة مدى كفاية األدلة املثبتة للتهمة و ال جيوز هلا قانونا 

. 147.، ص 1991ساجلزائر،،01الة القضائية للمحكمة العليا ، ع -225
.495.، ص2006،س02ع،احملكمة العليا الة القضائية ،19/07/2006صادر يف 415232قرار رقم -226



قعوا يف تناقض بتأييد أمر قاضي إلدعاء املدين خالفا للحقيقة ، وجعلوا من جرمية القذف أساس ملوضوع الشكوى با

اعن من رفع التحقيق الرامي إىل رفض إجراء التحقيق على أساس جرمية الوشاية الكاذبة كما جتاوزوا سلطتهم مبنع الط

دعواه و حلوا حمل هيئات احلكم يف تقدير ما إذا ميكن احلكم بالرباءة لفائدة الشك أن يكون أساسا لرفع الدعوى مما 

".227جيعل قرارهم املنتقد عرضة للنقض

تقدر بكل حرية بوجهة نظر الواقعة وجود االامإذا كانت غرفة " أما حمكمة النقض الفرنسية فقد قضت بأنه 

.228"فإن قراراا تعترب باطلة يف حالة غياب أو نقص أو تناقض األسباب أعباء،

لغرفة االام السيادة املطلقة يف وصف الوقائع فهي غري ملزمة بوصف األطراف و ال قاضي :تكييف الواقعة-

طبق على الوقائع ال يف التحقيق ،و هلا أن تضيف ظروف التشديد إن كانت حمققا فيها، فإذا مل جتد أي وصف ين

ال عقوبة أو تدبري أمن وقانون العقوبات و ال يف القوانني اخلاصة قضت بانتفاء وجه الدعوى تطبيقا لقاعدة ال جرمية 

.بغري قانون 

وجه بانتفاءقرار اإلحالة أو قرار اختاذنه ليس للخصوم نقد التفسري املعطى للوقائع و الذي أدى إىل أكما 

هلا صالحية التقدير اليت تصبغ على الواقعة الطابع اإلجرامي من عدمه، شريطة أن يكون االامفغرفة الدعوى ،

تقديرها مستنبطا من ظروف الدعوى و مالبساا وسائغا منطقيا و قانونا ، ويف هذا الصدد قضت احملكمة العليا يف 

ا كان من الثابت يف قضية احلال ، أن املتهم نه ملأ" 24/11/1987: ومؤرخ يف 55206م قرار هلا صادر حتت رق

من واقع األوراق املوجودة بامللف  فإن قرار االامأدلة اشتقتاالاموجد يف حوزته الشيء املسروق ، و أن غرفة 

"229اإلحالة املطعون فيه بإحالة الطاعن و آخرين على حمكمة اجلنايات كان مؤسسا تأسيسا قانونيا

.192، ص 1996س،اجلزائر،02الة القضائية للمحكمة العليا ، ع -227

228-- Cass. crim, du 17 septembre 1997, 97-83.617, bull , crim  1997 N° 302 p. 1011.
. 203.، ص1990اجلزائر،س، 04ع، للمحكمة العلياالة القضائية -229



باعتبارها درجة ثانية للتحقيق ينحصر دورها يف تكييف الواقعة املعروضة االامشارة بأن غرفة و جتدر اإل

عليها وتقدير األعباء من خالل القرائن والدالئل املوجودة أمامها أو املستنبطة من اإلجراءات الالحقة اليت جتريها لرفع 

ل ارتكاب املتهم للوقائع املنسوبة إليه ، فاملتهم كل لبس أو غموض قد يعترضها قبل أن تصدر قراراها عن احتما

.موضوع إجراءات التحقيق ال ميكن اعتباره مذنبا إال من طرف جهات احلكم 

الواقعة أي اجلرمية اليت سوف حياكم عليها ووصفها القانوين مع النص العقايب ارم هلا كما إذا تبني أن : املنطوق -

ن وجدت و حتدد الفقرة بالضبط من املادة القانونية سند املتابعة إن كانت ا تضيف إىل ذلك ظروف التشديد إ

.فقرات ،وتعد هذه البيانات جوهرية والبد من مراعاا حتت طائلة النقض

و يف قرار اإلحالة على حمكمة اجلنايات تصدر أمرا بالقبض اجلسدي ضد املتهم املتابع جبناية ضمن املنطوق 

.نفسه

هذا األمر ينفذ حينا إن كان املتهم حمبوسا فإذا كان قد أفرج عنه أو مل يتم حبسه يتعني عليه أن يقدم نفسه 

ن بقاءه يف السجن إىل أأجلت القضية تعني اإلفراج عنه و ، فإذا ج.ج.ا .ق137ليلة اجللسة إىل السجن وفقا للمادة 

، فإذا كان حتت الرقابة القضائية بقيت سارية املفعول 230س له سند قانوينالدورة املقبلة يعترب اعتقاال تعسفيا خطريا لي

،كما يتعني اإلفراج عنه يف حالة إحالته على حمكمة اجلنايات جبناية و جنحة ،لكن احملكمة تربئه من اجلناية و تدينه من 

له منها فبقاؤه سجينا ال سندأجل اجلنحة إذ السند الذي دخل مبوجبه السجن يتعلق فقط باجلناية و قد متت تربئته

ما لفوات ميعاد الطعن بالنقض و إما برفض إنفيذ حىت حيوز قوة الشيء املقضي ن احلكم القاضي بإدانته غري قابل للتأل

، و هي نفس القاعدة املطبقة عند إحالة املتهم جبناية فتعيد 231ذلك الطعن من طرف احملكمة العليا إن وقع فعال

.يف الوقائع إىل جنحة و تدينه بعقوبة منفذة األمر الذي يبعد تطبيق األمر بالقبض اجلسدياحملكمة إعادة تكي

.االامأنواع قرارات التصرف الصادرة عن غرفة : خامسا 

230- Cass. crim, du 18 février 1998, 97-81.336 97-81.483, bull , crim  1998 N° 67 p. 179.
231- Cass. crim, du 5 février 1992, 91-82.809, bull , crim  1992 N° 51 p. 124.



رض القضية أمام غرفة االام فهذه األخرية تقوم بفحصها لتعرف أي إجراء تتخذه حياهلا ، أو كيف ملا تع

هذا إثر انتهاء التحقيق يف قوة األدلة و القرائن املوجودة ضد املتهم فإذا رأت غرفة االام أن التحقيق تتصرف فيها ، و

كامل و أن الوقائع ال تشكل جناية أو جنحة أو خمالفة ، وال تتوفر دالئل كافية ضد املتهم أو ظل جمهوال فإا تصدر 

.قرارا بأال وجه للمتابعة 

و حىت إىل حمكمة اجلنايات حسب وقائع املخالفات،حالة الدعوى إىل حمكمة اجلنح أو كما هلا أن تقضي بإ

.و حبسب ما وصلت إليه التحقيقات التكميلية أو اإلضافية اليت أجرا أو أمرت بإجرائها الدعوى،

يكون إال إحدى ن ملف التحقيق ال يتعدى أن أتصرف الذي تتخذه غرفة االام بشويترتب عن ذلك أن قرار ال

:القرارات اآلتية 

:ن ال وجه للمتابعةأقرار ب-1

تصدره حبسب األصل إحدى سلطات 232االبتدائيوميكن تعريفه بأنه  أمر قضائي من أوامر التصرف يف التحقيق

باب اليت بينها التحقيق االبتدائي باملعىن الضيق لتصرف به النظر عن إقامة الدعوى أمام حمكمة املوضوع ألحد األس

.233،ما مل تظهر دالئل جديدة تربر العودة إىل التحقيقالقانون وحيوز حجية من نوع خاص

فإذا رأت غرفة االام  أن الوقائع ال تشكل جنائية أو جنحة أو خمالفة أو ال تتوفر دالئل كافية إلدانة املتهم أو 

جه للمتابعة و يفرج عن املتهمني احملبوسني مؤقتا ، ما مل كان مرتكب اجلرمية مازال جمهوال أصدرت حكمها بأال و

.159.،ص1964،مطبعة االستقالل الكربى، القاهرة،س 5، ط"مبادئ االجراءات اجلنائية يف القانون املصري" عبيد،رؤوف. -232
.316.،ص1997دار النهضة العربية،القاهرة،سبدون رقم ط ،فوزية عبد الستار، شرح قانون االجراءات اجلنائية،-233



يكونوا حمبوسني لسبب آخر،  و تفصل غرفة االام يف احلكم نفسه يف رد األشياء املضبوطة و تظل خمتصة بالفصل يف 

.234رد هذه األشياء عند االقتضاء بعد صدور ذلك احلكم و هذا متاما مثلما يفعل قاضي التحقيق

أن غرفة االام ميكن هلا أن تصدر قرار بأن ال وجه للمتابعة يف ج.ج.ا.من ق195خلص من نص املادةويست

:حاالت معينة وهي

إذا تبني لغرفة االام أن الوقائع املنسوبة إىل املتهم ال : إذا كانت الوقائع ال تشكل جناية أو جنحة أو خمالفة-أ

ق أية جرمية يعاقب عليها قانون العقوبات أو القوانني األخرى اخلاصة تشكل على الوجه الذي انتهى إليه التحقي

املكملة له ، كأن تكون ذات طابع مدين حمض أو أنه ال تتوفر فيها مجيع أركان اجلرمية أو أن صفتها اجلرمية قد زالت 

ا أنه إذا رأت غرفة ،فمىت كان من املقرر قانون235أو سقطت لسبب من أسباب اإلباحة أو انقضاء الدعوى العمومية 

االام أن الوقائع ال تكون جناية أو جنحة أو خمالفة ال تتوفر دالئل كافية إلدانة املتهم أو كان مرتكب اجلرمية ال يزال 

.236جمهوال أصدرت حكمها أال وجه للمتابعة ، ومن مث فإن النعي على القرار املطعون فيه خبرق القانون غري مؤسس

إذا كانت الدالئل املوجودة ضد املتهم غري كافية و القاعدة هي أن األصل يف : ري كافيةإذا كانت الدالئل غ- ب

اإلنسان الرباءة حىت تثبت إدانته ائيا ألن ذلك يؤدي إىل أن األحكام و القرارات اجلزائية ال تبىن إال على النتائج 

غري أن هذه القاعدة تطبق أمام جهات احلكم اليقينية ألن ذلك يؤدي إىل نتيجة و هي أن أي شك يفسر لصاحل املتهم 

ال أمام جهات التحقيق فإذا كان من املقرر أنه جيوز جلهات احلكم أن تقضي بالرباءة مىت شكت يف عدم كفاية أدلة 

اإلثبات فإن نظرة غرفة االام يف قلة الدالئل ختتلف عن نظرة جهة احلكم حبيث جيوز هلا أن تكتفي بوجود قرائن 

الظن بأن املتهم قد ساهم يف اقتراف اجلرمية و أن التهمة املنسوبة إليه حمتملة الوقوع  فبمجرد وجود دالئل تبعث على

.كافية تكفي إلحالة الدعوى جلهات احلكم 

.ج جزائري.ا.من ق195انظر  املادة -234
.235.ص،السابقاملرجع،غداديبجياليل-235
.116.ص.1991اجلزائر،سالشهاب،دار،بدون طبعة،"اجلزائيةاالجراءاتقانون"دالندة،يوسف-236



أو رر انتفاء وجه الدعوى مىت أرادتفغرفة االام ال تتصرف يف التحقيق كما تشاء فتتهم وحتيل كما تشاء و تق

إمنا يتعني عليها أن تتفحص بدقة مجيع أوراق الدعوى و ال تقضي بأال وجه ملتابعة املتهم إال مىت كانت شكت ، و

الكافية و الشائعة اليت اعتمدت عليها، الدالئل املوجودة تنفي احتمال وقوع اجلرمية منه ، و شريطة بيان األسباب

عن غرفة االام يف قضية اختالس أموال عمومية على فبناءا على ذلك قضي بنقض قرار انتفاء وجه الدعوى الصادر

إىل اخلربة الفنية ألن عدم معرفة القدر املختلس ال ينفي حتما دون اللجوء بدقة أساس أن املبلغ املختلس غري حمدد

ن أوامر التحقيق جيب أن حتدد على وجه الدقة ألسباب اليت من أجلها توجد أو ال توجد ضد ، أل237وقوع اجلرمية

. ملتهما

قد ترتكب اجلرمية وال يعرف مقترفها فيفتح حتقيق مؤقت بشأا ضد جمهول من :أن يبقى مرتكب اجلرمية جمهوال-ج

إ .ق72/5و 62/4قبل وكيل اجلمهورية أو املتضرر من اجلرمية بغية الكشف عن احلقيقة طبقا ألحكام املواد 

. ج .ج.

او اذا رات ان الوقائع ال تكون جناية او جنحة او خمالفة او كان ابيةفإذا مل يسفر التحقيق عن نتائج إجي

، فاملنطق وحسن سري العدالة يقضيان بأن ال يبقى ملف الدعوى قائما أمام قاضي التحقيق أو مرتكب اجلرمية جمهوال

لعودة إىل التحقيق ثانية ما دام أن القانون جييز ا238غرفة االام بغري جدوى ، وأن يصدر قرار بأن ال وجه للمتابعة

.239قانون إجراءات جزائية175عند ظهور أدلة جديدة طبقا ألحكام املادة 

.لصحة هذا القرار البد من توافر الشروط التالية: شروط صحة قرار أن ال وجه للمتابعة-د

سباب السري يف التحقيق أن إن القائم بتحقيق مىت ظهر له عدم توافر أ: ن يتضمن القرار بيان هوية املتهم كاملةأ-

يقضي بأن ال وجه إلقامة الدعوى وهنا عليه أن يوضح هوية املتهم كاملة ، ألنه جيوز له أن يصدر أمر بأن ال وجه 

.236ص،السابقاملرجع،بغداديجياليل-237
.187.حممد حزيط، املرجع السابق،ص-238



من قانون إجراءات جزائية وعليه ال بد من حتديد هويته ألنه مىت صدر األمر 167للمتابعة بصفة جزئية طبقا للمادة 

.املتهم فال يستفيد منه بقية املسامهني يف اجلرمية لذا ينبغي أن يكون مكتوباعلى سبب شخصي أي لصاح 

فأوجب القانون الطعن،وهذا السبب يعترب ضمانا حلسن سري جهاز القضاء وممارسة حقوق : ن يكون األمر مسبباأ-

إىل أسباب قانونية ج وميكن تقسيم األسباب .ج.إ.ق185و 163اشتمال األمر على األسباب طبقا لنص املادتني 

.وأسباب موضوعية 

تكبة ال تشكل جرمية معاقب عليها  استنادا ال املرو تكون مىت رأت سلطة التحقيـق أن األفع:األسباب القانونية-

من أسباب انقضاء الدعوى العمومية عامة كانت أو خاصة و أيضا ر سبب إىل مبدأ الشرعة اجلزائية و كذلك عند تواف

ع ، الطلب ، اإلذن ، أو توافر حالة من حاالت موانوى اجلزائيـة كالشكوى موانع حتريك الدعتوافر مانع من

.العقاب اليت جتعل إرادة الفاعل  غري مدركة  و معربة

لقد وضع القانون سببني إلصدار أمر أال وجه للمتابعة كما أضاف الفقه مجلة من األسباب و : األسباب املوضوعية-

:تتمثل يف

عدم كفاية األدلة وعدم معرفة الفاعل ، ويكون السبب إذا اتضح للمحقق عدم قيام أدلة كافية لنسبة الواقعة 

لفاعلها ، وهلذا جيب أن يقوم احملقق جبمع األدلة وفحصها ليقرر إصدار هذا األمر ، لذا قضت احملكمة العليا يف قرارها 

بغي لقاضي التحقيق أو غرفة االام أن تبني يف األمر أو القرار الواقعة بضرورة إجراء التحقيق إىل غاية النهاية،وهلذا ين

.240اجلرمية  و ظروفها الزمنية و املكانية وما يلحقها من ظروف التشديد أو التخفيف

.123-122.عبد احلميد أشرف،ص-240



أن قاضي التحقيق يصدر أمر بانتفاء وجه 241ج.ج.إ.ق163أما عن عدم معرفة الفاعل فنستخلص من املادة 

بين على عدم معرفة الفاعل ألنه فتح حتقيق ضد شخص معروف أو جمهول كونه يتصل بالدعوى ومىت كان الدعوى امل

جاهال بالفاعل أمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى ،إال أن هذا السبب يؤدي لضياع حق اتمع يف متابعة املتهم أو 

الذي حلقه لذا جيب أن يبقى التحقيق إىل غاية الفاعل ومعاقبته خاصة املدعي املدين و حقه املتمثل يف تعويض الضرر 

.معرفة الفاعل 

و فيما خيص املدعي املدين فإنه من املستقر عليه قضاء أنه ال جيوز الطعن ضد األحكام و القرارات القضائية إال 

طاعنة بصفتها طرفا و ملا ثبت من قضية احلال أن ال" أنهويف هذا الصدد قضت احملكمة العليا ملن كان طرفا فيها 

مدنيا مل تستأنف أمر السيد قاضي التحقيق القاضي بانتفاء وجه الدعوى و ملا استأنفت النيابة العامة لوحدها األمر 

ملراجعته أمام غرفة االام فإن الطرف املدين بذلك مل يصبح طرفا أمام غرفة االام و ال جيوز له بالتايل الطعن بالنقض 

".242يف قرارها

بالنسبة لعدم األمهية هو أمر يتحقق عند توافر اعتبارات تقلل من اجلرمية مثل :عدم صحة الوقائع وعدم األمهية- ه

.الصلح أو االكتفاء باجلزاء التأدييب أو تفاهة األشياء 

ا أما عدم صحة الوقائع فهو يعود إىل قيام شخص ما ببالغ كاذب للسلطات العمومية وبعد التحريات يتضح أ

.غري صحيحة فهنا ميكن إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى لعدم صحة الوقائع 

.162.السابق،صاحسن بوسقيعة،املرجع-241
.251.،ص1994س،اجلزائر،02ع،العليااحملكمةلةا،105328رقم  ،حتت05/01/1993قرار صادر بتاريخ-242



وهذه األسباب اليت تؤدي إىل أال وجه للمتابعة وهناك من يرى أنه ينبغي إصدار هذا األمر وفقا لألسباب 

الفاعل ألاة وعدم معرفة ج املتعلقة بالشرعية اجلزائية و عدم كفاية األدل.ج.إ.ق195و 163الواردة باملادتني 

.املثالأسباب واردة على سبيل احلصر ال على سبيل 

أن قرار رفض االام بتأييد أمر قاضي التحقيق برفض التحقيق " قضت احملكمة العلياذا اإلطار و يف ه

ة القضائية عند االقتضاء كان عليه إصدار أمر بأال وجه للمتابعويستوجب النقض ألن أمر قاضي التحقيق غري قانوين 

243ألنه أصدر أمر بالشروع يف التحقيق و ليس األمر برفض التحقيق

تصدر غرفة االام قرار بإحالة الدعوى إمام اجلهة القضائية املختصة إذا ما تبني أن هلا امللف كامل : قرار اإلحالة-2

.أمر بإحالة امللف إىل اجلهة املختصةو أن التهمة مؤسسة وأصبح باإلمكان تقدمي املتهم للمحاكمة فإا ت

ج، فان غرفة االام تصدر قرار باإلحالة إىل حمكمة اجلنح أو .ج.إ.من ق197و 196وحسب نص املادتني  

.اجلناياتاملخالفات أو حمكمة 

:اإلحالة إىل حمكمة اجلنح أو املخالفات-أ

وصفها القانوين الصحيح ، غري معتمدة ق إعطاء األفعالإن لغرفة االام كجهة حتقيق من الدرجة الثانية ح

بقرار قاضي التحقيق ، فإذا ما تبني هلا أن الوقائع املعروضة عليها تشكل جنحة أو خمالفة غريت الوصف القانوين 

، 244ج.ج.إ.ق 196السابق و قضت بإحالة القضية إىل احملكمة املختصة قانونا بتلك اجلنحة أو املخالفة طبقا للمادة 

ويترتب على اإلحالة إىل قسم املخالفات بإخالء سبيل املتهم يف احلال إذا كان حمبوسا من أجل الوقائع اليت كان 

حمبوسا ألجلها ورفع الرقابة القضائية عليه إذا كان موضوعا حتتها باعتبار أن احلبس املؤقت و الرقابة القضائية غري 

.جائزين يف مواد املخالفات

.563.،ص2007س،اجلزائر،01ع،العليااحملكمةلةا،399475رقم  ،حتت18/10/2006قرار صادر بتاريخ-243
.237.ص،السابقاملرجع،بغداديجياليل-244



اإلحالة إىل قسم اجلنح بالنسبة للبالغني و إىل قسم األحداث بالنسبة للقصر إذا كانت الوقائع ال وتكون

تشكل جنحة ، ويف هذه احلالة إذا كان املتهم رهن احلبس املؤقت بقي يف احلبس إىل غاية مثوله أمام احملكمة اليت 

أن أمر قاضي "يف إحدى قرارات احملكمة العلياوقد ورد . ج .ج.إ.ق 196/1يتعني عليها الفصل يف األمر املادة 

ج .ا.ق172أمام غرفة االام و هذا حسب املادة لالستئنافالتحقيق اآلمر باإلحالة إىل حمكمة اجلنح غري قابل 

".245جزائري 

أو إذا ج.ج.إ.ق124إال أنه يفرج عن املتهم املوقوف يف احلال يف حالة عدم توفر شروط تطبيق أحكام املادة 

يف 196نصت عليها املادة كانت اجلرمية اليت أحيل من أجلها من اجلنح اليت ال يعاقب عليها القانون باحلبس وهذا ما

، وإذا ما قررت هذه اجلهة عدم اختصاصها باحلكم على أساس أن الواقعة جناية 246ج جزائري.ا.فقرا الثانية من ق

احلكم وقرار اإلحالة الصادر عن غرفة االام فإن املختص بفك هذا و ينشأ عن ذلك نزاع يف االختصاص بني هذا

.ج.ج.إ.ق546الرتاع هي الغرفة اجلنائية للمحكمة العليا طبقا لنص املادة 

بتاريخ 425759ـ ملف 2006و هذا احلكم ورد أيضا يف جملة احملكمة العليا يف عددها األول لسنة  

تص الغرفة اجلنائية باحملكمة العليا يف حالة تنازع االختصاص بني غرف االام خت:" ـ كما يلي 20/06/2006

باعتبارها جهة حتقيق و الغرف اجلزائية باعتبارها جهة حكم بالفصل يف هذا التنازع باعتبارها اجلهة القضائية املشتركة 

"247العليا للجهتني املتنازعتني 

:اإلحالة إىل حمكمة اجلنايات- ب

.535.،ص2007س،2ع،العلياللمحكمة،الة القضائية363813:رقم، حتت امللف18/01/2006قرار صادر بتاريخ-245
.206-205ص،السابقاملرجع،بوسقيعةأحسن-246
247-365ص،2006س،01،عالعليامحكمةللالقضائيةلةا  .



املتعلق بالتنظيم القضائي على أنه توجد على مستوى كل 11- 05من القانون العضوي 18املادة صتن

جملس قضائي حمكمة جنايات ختتص بفصل يف األفعال املوصوفة جنايات و كذا اجلنح و املخالفات املرتبطة ا،يف 

بإحالتها إىل حمكمة اجلنايات و جيوز لغرفة حالة ما إذا كانت الواقعة املعروضة أمام غرفة االام بشكل جناية قضت

ج وهذا ألنه كثريا ما يكون .ج.إ.ق197االام أن حتيل أيضا إىل حمكمة اجلنايات اجلرائم املرتبطة بتلك اجلناية املادة 

يف هناك ارتباط بني أفعال الواقعة اإلجرامية حبيث يكون البعض منها جنحة أو خمالفة ، ويكون البعض اآلخر جناية

هذه احلالة أجاز قانون إجراءات اجلزائية لغرفة االام أن حتيل يف دعوى واحدة القضية أمام اجلهة املختصة يف شأن 

.248الواقعة املكونة للجرمية األشد ، أي أن أمر اإلحالة ذه الكيفية جوازي لغرفة االام

على أن يتضمن قرار جزائريج.إ.ق198ة ونظرا خلصوصية القضايا اجلنائية و خطورا شددت املاد

اإلحالة بيان الوقائع موضوع االام ، و وضعها القانوين و يقع حتت طائلة البطالن كل قرار خيالف ذلك كما نصت 

املادة نفسها على أن غرفة االام تصدر أمر بالقبض على املتهم و هو نوع من األوامر القسرية اليت مبوجبها حيبس 

.249يوقف عند االقتضاءاملتهم و 

وجتدر اإلشارة إىل أنه إذا كان يف القضية بعض املتهمني القصر فإن االختصاص ال يعقد لغرفة االام بالنظر يف 

.جزائريج.إ.ق451قضايا األحداث بل حتال القضية بإصدار أمر من قاضي التحقيق إىل قسم األحداث املادة 

أمساء و ألقاب أعضاء الغرفة الذين تتمثل يفاإلحالة إىل حمكمة اجلنايات تضمنها قرار وهناك بيانات جيب أن ي

، إال أن إغفال ذكر هذه و مهنته، اسم املتهم و لقبه و نسبه و تارخيه و موطنه 250شاركوا يف صدور قرار اإلحالة

243.ص،2006،سوالتوزيعوالنشرللطباعةاهلدى،داراجلزائربدون رقم طبعة ،،"اجلزائريالعقوباتقانونيفعيةمبدأ الشر"، بارش سليمان-248
.

.206صالسابقاملرجع،بوسقيعةأحسن-249
،1990،،اجلزائر03ددالعالة القضائية للمحكمة العليا 48744من الغرفة اجلنائية األوىل يف الطعن رقم 12/07/1988قرار صادر يوم-250
.238ص،السابقاملرجع،بغداديجياليل: انظر.282.ص



حديد هوية املتهم وأن الدفاع مل يقدم أي املعلومات ال ينجز عنه البطالن مىت كانت البيانات الواردة بالقرار كافية لت

.251اعتراض ذا الشأن

: شروط صحة أمر اإلحالة الصادر عن غرفة االام-ج

و 198جيب أن حيتوي قرار اإلحالة الصادر عن غرفة االام على بعض البيانات و الشروط طبقا لنص املادتني 

:هيج وهذا نظرا ألمهيتها وهذه الشروط .ج.إ.ق199

ج  يتضمن قرار اإلحالة بيان الوقائع موضوع .ج.إ.ق198وذلك طبقا لنص املادة :بيان الوقائع موضوع االام-د

و فضال على ذلك فإن غرفة االام تصدر أمرا بالقبض اجلسدي على 252االام و وصفها القانوين و إال كان باطال 

مشكلة أساسية متكن من معرفة الوقائع املنسوبة إليه ألجل حتضري املتهم املتابع جبناية مع بيان هويته بدقة ، و هذه

دفاعه جيدا ، وحىت تتمكن حمكمة اجلنايات فيما بعد من استخراج األسئلة اليت تطرح يف املداولة طبقا ألحكام املادة 

.ج.ج.إ.ق308

قائع موضوع االام و وضعها يتضمن قرار اإلحالة بيان الوأنج اوجب ضرورة .ج.إ.ق198نص املادة إن

القانوين و إال كان باطال،لذلك  اعترب املشرع هذه البيانات من اإلجراءات اجلوهرية و من النظام العام و يترتب جزاء 

البطالن على خمالفتها ، فإذا كان قرار غرفة االام خاليا من هذه البيانات اجلوهرية و اعتمد عليه يف حكم حمكمة 

كون منطوقه ال يتضمن أية واقعة و ال أي ظرف مشدد مما جيعل األسئلة املستخلصة من منطوقه غري اجلنايات رغم

مؤسسة و قد اكتنفها الغموض فإن حكم حمكمة اجلنايات  ال يكون أيضا سديدا فيما قضي به لقيامه على أساس غري 

،1990،،اجلزائر03العددالة القضائية للمحكمة العليا 48744من الغرفة اجلنائية األوىل يف الطعن رقم 1988يناير15قرار صادر يوم-251
.238صنفسه ،املرجع:انظر.282.ص

يتعرض للنقض والبطالن قرار اإلحالة الذي جاء مبهما خبصوص الوقائع ومل يتضمن حتديد اين عليهم وكيفية وقوع "يا بأنهقضت احملكمة العل-252
01عالة القضائية للمحكمة العليا،، 1984- 11-20قرار صادر عن الغرفة اجلزائية بتاريخ ،"االعتداء على كل منهم على حدة

.319.،ص1989س،اجلزائر،



ام األساس القانوين يكون مقبول ويف قانوين لذلك فإن الطعن يف القضاء باحلكم املطعون فيه تأسيسا على انعد

.253حمله

الذي جاء مبهما اإلحالةيتعرض للنقض والبطالن قرار "قراراا على انه إحدىاحملكمة العليا يف أيضاكما قضت 

".254خبصوص الوقائع ومل يتضمن حتديد اين عليهم وكيفية وقوع االعتداء على كل منهم على حدة

على الرغم من أن الوصف القانوين ال يعترب شكلية إلمكانية تغريه أو تعديله إال أنه : ائعبيان الوصف القانوين للوق-

وجيب أيضا أن يتضمن الوصف من أجل صحة قرار اإلحالة فإنه يعد شكلية وبيان هام ألن قراره حمدد االختصاص

ع له ألن مبدأ الشرعية يتطلب من الصحيح للوقائع وفقا للنموذج القانوين املنطبق عليها والنص التشريعي الذي ختض

غرفة االام أن تعطي للواقعة املعروضة عليها وصفها القانوين وأن تبني يف قرارها توافر أركان اجلرمية املسندة للمتهم 

،  ذلك أنه يف الواقعة اليت تشكل خمالفة  أو جنحة واضحة طبقا للمادة 255املادية واملعنوية و إال كان قضاؤها باطال

ج اليت تقضي بأنه ليس حملكمة اجلنايات أن تقرر عدم اختصاصها ،ويف حالة اإلحالة إىل حمكمة اجلنح .ج.إ.ق251

أوجب اشتماله على الوصف القانوين يف مماأو املخالفات فتقضي يف الدعوى ما مل يطعن فيه أمام احملكمة العليا 

.الواقعة

جراءه ضد شخص مسمى فإن قرار اإلحالة ال ميكن إصداره بأي إذا كان التخفيف ميكن إ: بيان هوية املتهم كاملة-

حالة إال مىت كانت هوية املتهم كاملة ومعروفة و إن كانت بأوصافه ، أو اسم الشهرة املعروف به ألن غرفة االام 

.ج السالفة الذكر.ج.إ.ق198ميكنها أيضا إصدار أمر إلحضار املتهم ، وهذا ما نصت عليه املادة 

.ج .ج.إ.ق109أن حيتوي قرار اإلحالة الصادر عن غرفة االام على بعض البيانات اليت جاءت ا املادة كما جيب

253-241.ص، 1984، اجلزائر،س  02ع،للمحكمة العليالة القضائيةا.
.319.،ص1989، اجلزائر،س 01، عللمحكمة العلياالة القضائية، 41088الطعن رقم ،1.ج.،غ1984نوفمرب20قرار صادر يوم-254
.220.،ص1989، اجلزائر،س 02، عالعلياللمحكمةالة القضائية، 19418لطعن رقم ،ا1.ج.غ،1979فرباير20قرار صادر يوم-255



يوقع على أحكام غرفة االام من فج .ج.إ.ق199للخصوم اإلطالع عليها قصد حتضري دفاعهم ،نص املادة و

رير و إىل ع املستندات و املذكرات و إىل تالوة التقالرئيس و الكاتب و يذكر ا أمساء األعضاء و اإلشارة إىل إيدا

وذلك ملعرفة أن القاضي ) املستشار(ركما جيب اإلشارة إىل تالوة التقرير من قبل العضو املقر،طلبات النيابة العامة 

.256ج.ج.إ.ق199الذي تاله هو الذي حقق يف القضية طبقا لنص املادة 

موقعا عليه طبقا للقواعد العامة يف األحكام جيب أن يكون أي حكم أو قرار كما جيب أن يكون قرار اإلحالة

.ج.ج.إ.ق199موقعا عليه من قبل رئيس اجللسة و كاتب الضبط و هذا ما أشارت إليه املادة 

:اجلناياتالقانونية لقرار اإلحالة أمام حمكمة اآلثار- 3

:ايات أثران يف بالغ األمهية و مها و يترتب على قرار اإلحالة إىل حمكمة اجلن

" accusé "إىل متهم أمام حمكمة اجلنايات " inculpé" حيول قرار اإلحالة الشخص املتهم أمام قاضي التحقيق 

198املادة " ( ordonnance de pris de corps" القبض اجلسدي بأمر االامو تصدر ضده غرفة 

قراربطالنعنهيترتبوجودهعدمأنواإلحالةقرارمنزأيتجالجزءوالذي يشكل)ج.ج.إ.ق

لبسأييقعالحىتبالدقةهويتهإبرازوحتديدضرورةمعطليقاأمحمبوساكانسواءاملتهم،ويصدر ضد257اإلحالة

املتعلقةالقواعدلكلخمالفاوباطاليكوناهلويةجمهولشخصضدالصادراإلحالةقرارفإنعليهوهويتهيفشكأو

أما،واحدةمرةلوواملوضوعيفاستجوابهيسبقماملاحملكمةأمامشخصإحالةعدمتفرضاليتاجلنائيبالتحقيق

فإنهالقضيةمستنداتإرسالبعدوالتحقيققاضيمنضدهالصادرةالقبضمذكرةعلىبناءاالقبضعليهألقيإذا

.238ص،السابقاملرجع،بغداديجياليل: ،انظر46784يف الطعن رقم الثانيةمن الغرفة اجلنائية 1989يناير 31قرار صادر يوم-256

257- Merle et Vitu , Traité de droit criminel , P 569.



رية اليت مبوجبها حيبس املتهم و يوقف س، و هو نوع من األوامر الق258وابهاستجبعدإالاحملكمةأمامإحالتهجيبال

.االقتضاءعند 

يشبهالذياجلسديبالقبضاألمرحمبوسا فإنو من خصائص هذا األمر أنه ينفذ يف احلال إذا كان املتهم 

أنهو،أمامهاميتثلريثماالعقابيةملؤسسةباإيداعهواجلناياتحمكمةأماماحملالاملتهمبإيقافيسمحبالقبضاألمر

و مؤقتاحمبوسااملتهمأنلووحىت259التحقيققاضيأصدرهالذيالقبضأواإليداعأمرحملحيلفإنهصدورهمبجرد

موعد ال يتجاوز اليوم السابق للجلسة ، أما إذا كان املتهم طليقا فيجب أن يقدم نفسه إىل السجن يفيوقف تنفيذه 

، مبعرفة كتابة اإلداريبالطريق ما إذا كلف املتهم تكليفا صحيحا غري أنه يف حالة ج،.ج.إ.ق137للمادة طبقا

قبل الستجوابه، يف اليوم احملدد له أمام رئيس حمكمة اجلنايات مشروععذرضبط حمكمة اجلنايات و مل ميثل  بغري 

أما إذا خالف التزامات الرقابة القضائية ،) 2-137ادة امل( القبض اجلسدي فتح الدورة اجلنائية ، ينفذ ضده أمر

عيوب التحقيق القضائي بالنقض،ما مل يطعن فيه اإلحالةيغطي قرار ،و260فيتم تنفيذ عليه األمر بالقبض اجلسدي 

.التحضريي

فيتعني على قاضي و جتدر اإلشارة إىل أنه إذا كان املتهم حدثا أو كان بعض املتهمني بالغني و آخرون قصر ، 

املادة ( التحقيق إصدار أمر بإحالة احلدث إىل قسم األحداث الذي يوجد مبقر الس القضائي يف احلالة األوىل 

، و تبعا لذلك فليس ) 465املادة ( و فصل قضية احلدث عن قضية البالغني يف احلالة الثانية ) ج .إ.ق451-2

.النظر يف قضايا األحداث االاملغرفة 

بوجه عام خص املشرع رئيس غرفة االاممراقبة التحقيق اليت أوكلها القانون لغرفة صالحياتو باإلضافة إىل 

بصالحيات مميزة حيث  أناط به مهمة الرقابة و اإلشراف على سري إجراءات التحقيق يف كل مكاتب التحقيق االام

258- P.chambon , la chambre d'accusation , Dalloz , 1978,P233.
حيثمنيشبهمالكنوبالقبضأمرالواإليداعأمرإصدارهشروطالوشكلهيشبهالاجلسديبالقبضاألمرأن"سعدالعزيزعبدلدكتورايرى-259

واالحتياطياحلبسإجراءات" سعدالعزيزعبد:انظر،"العقابيةاملؤسسةإىلاقتيادهواجلناياتحمكمةعلىاحملالاملتهملضبطصالحيتهأيفقطالنتائج
.32.ص،1985،اجلزائر،سللكتابالوطنيةاملؤسسة،، بدون رقم طبعة "املؤقتاإلفراج

260-J.C.Soyer , Droit Pénale et Procédure Pénale ,12éme ,P 358.



فصليا من كل مكتب حتقيق كشوفا تبني على وجه اخلصوص عدد ، و هلذا الغرض يتلقى اختصاصهالتابعة لدائرة 

نسبة لكل قضية تاريخ آخر إجراء مت إجنازه و ختصيص كشف لالقضايا املوجودة على مستوى التحقيق مع ذكر با

261) .ج .إ.ق203املادة ( منفرد للمحبوسني مؤقتا 

ضي التحقيق كل اإليضاحات الالزمة كما جيوز له أن يطلب من قااالامو يف هذا اإلطار جيوز لرئيس غرفة 

.حبس املتهم استمراركي تفصل يف االامإذا ما بدا له أن احلبس املؤقت غري قانوين أن يرفع األمر إىل غرفة 

.189.حممد حزيط، املرجع السابق ، ص-261



خـاتمـة



:اخلامتـــة

دث هيئة قضائية خوهلا سلطات واسعة على حأإن  النظام  القانوين لغرفة االام  يف التشريع اجلزائري 

التحقيققاضيألوامربالنسبةاستئنافدرجةوالتحقيققضاءمنإجراءات التحقيق االبتدائي ،ومبوجبها تعترب درجة

باختصاصاتاملشرعخصهافقدالدورذاتقوملكيواحلكمقضاءوالتحقيققضاءبنياملصفاةدورتلعبفهي

،التكميليالتحقيقبإجراءاتالقيامإطاريفالتحريوالبحثصالحياتبكلالقيامأمههاالتحقيقجماليفواسعة

.االهذايفالتحقيققاضيصالحياتكلذلكيفمستعملة

باحلبساألمرصالحيةفلهااحملكمة العليالرقابةذلكيفختضعوالقضائيةاألوامرإصدارسلطةاالاملغرفةو

أواجلمهوريةوكيلأواملتهمطلبعلىبناءااملؤقتاإلفراجطلبيفتنظرأنهلاكماشرعيتهمدىمراقبةواملؤقت

.القانونحيددهااليتاحلاالتيفنفسهاتلقاءمن

لةأدووقائعمنإليهتوصلتماضوءعلىالدعوىيفبالتصرفتقومالتحقيقمناالامغرفةانتهاءبعدو

.قانونااملختصةاجلهةإىلاملتهمبإحالةأوللمتابعةوجهبأالقرارفتصدر

فهذه السلطات املخولة لغرفة االام تسمح هلا مبراقبة مجيع إجراءات التحقيق اليت يتخذها قاضي التحقيق ، 

فغرفة االام تلعب دورا هاما نوين ،فيخول هلا إبطال أي إجراء معيب كما جيوز هلا إلغاء أي أمر قضائي تعتربه غري قا

و أساسيا يف مراقبة إجراءات التحقيق و مراجعتها برمتها وتتمتع يف هذا الصدد بسلطات جد معتربة يف اختاذ أي 

.إجراء تراه ضروري و مناسب من أجل استكمال التحقيق و تقدير األدلة و األعباء قبل التصرف يف القضية 

فإن هذا قد يكون عائقا يف سبيل وجوبيا يف مجيع أنواع اجلرائم بتدائي، إال أنه يف حالة كونهرغم أمهية التحقيق االف

حتقيق العدالة ، و على وجه اخلصوص عندما يتعلق األمر باجلنح الغري اهلامة و املخالفات  فإذا كان التحقيق االبتدائي 

الدعوى اجلنائية مما يسبب ضررا فادحا للعدالة بل و وبيا يف هذه احلاالت ألدى ذلك إىل تأخري السري يف إجراءاتوج

ملصلحة اخلصوم أنفسهم، نتيجة تعريضهم إلضاعة وقتهم يف التردد على مكاتب التحقيق و اخلضوع إلجراءاته 



هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإنه من األفضل من ناحية 262العديدة و املعقدة ، فينعكس بالضرر على مصاحلهم 

تدائي يف تلك احلاالت ، حيث إن م اللجوء إىل إجراء التحقيق االبلدعوى اجلنائية و ترشيد تكاليفها ، عداقتصاديات ا

مبا فيها لذلك سلكت القوانني اإلجرائية املختلفة ون أن يوفر للعدالة فائدة كبرية، القيام به يعترب مضيعة للوقت ، د

.وجوبيا يف اجلنايات و جوازيا يف اجلنحغرفة االامعترب تدخل مسلكا مغايرا عنه يف اجلنايات ، فياملشرع اجلزائري 

و يف هذا الصدد جيوز هلا اللجوء إىل إجراء حتقيق تكميلي أو إضايف يف القضية كما جيوز هلا إعادة النظر يف 

ة وصفها القانوين التكييف القانوين املعتمد من طرف قاضي التحقيق بتعديله أو تصحيحه أو إعادة للواقعة اإلجرامي

الصحيح ، كما جيوز هلا و يف إطار حقها يف التصدي إلجراءات التحقيق ، توسيع املتابعات إىل وقائع جديدة و إىل 

.أشخاص آخرين 

إىل جانب كل  هذه الصالحيات الواسعة اليت تتمتع ا غرفة االام ، تلعب دورا ال يقل أمهية يف جمال مراقبة 

خبصوص مسألة احلبس املؤقت و اإلفراج والرقابة القضائية ، فكل هذه األوامر تتعرض لرقابة غرفة قاضي التحقيق

املعدل و املتمم لقانون 01/08االام اليت خيول هلا تأييدها أو إلغائها مع التصدي هلا، و مبوجب القانون رقم 

ام بشكل فعال و ملموس خصوصا فيما يتعلق اإلجراءات اجلزائري تدخل املشرع اجلزائري  معززا سلطات غرفة اال

.مبراقبتها لألمر بالوضع رهن احلبس املؤقت الذي يصدره قاضي التحقيق 

و إىل جانب الدور اهلام لغرفة االام يف مراقبة إجراءات التحقيق فإن رئيسها خصه املشرع بسلطات وصالحيات 

له مبوجبها أن يراقب ويشرف على مجيع إجراءات التحقيق ج يسوغ.ج.ا.ق205إىل 202خاصة به مبوجب املادة 

ج املتعلقة بتنفيذ .ج.ا.ق68املتبعة يف مجيع مكاتب التحقيق بدائرة الس القضائي، ويراقب تطبيق أحكام املادة 

آخر اإلنابات القضائية ،كما تعد كل مكاتب التحقيق فصليا قائمة جلميع القضايا املتداولة لدى كل مكتب مع بيان

إجراء مت تنفيذه بالنسبة لكل قضية وقائمة ثانية ختص القضايا اليت فيها حمبوسني مؤقتا ،كما جيوز له أن يطلب من 

.38.، ص1980س، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ،"ات املوجزة اإلجراء"عبد اهللا خزنة كاتيب ، -262



قضاة التحقيق اإليضاحات اليت يراها ضرورية و مبوجب التعديل األخري خول املشرع لرئيس غرفة االام صالحية 

هامة باعتبارها تضمن استقاللية قاضي التحقيق خصوصا البث يف طلب تنحي قاضي التحقيق و هي صالحية جد

.اجتاه النيابة كما تضمن حسن سري إجراءات الدعوى 

وكما جرى عليه العمل التنظيمي للقضاء أن جل رؤساء غرف االام عرب جمالسنا القضائية هم أنفسهم رؤساء االس 

ة التحقيق  وهذا ما يتعارض عقال ومنطقا  عن مصري قاضي القضائية و يعود إليهم قانونا صالحية تقييم و تنقيط قضا

التحقيق الذي خيالف تعليمات أو أوامر رئيسه املباشر يف قضية معروضة عليه السيما أن مصريه املهين معلق به؟

دال إن كثرة القضايا املطروحة على غرف االام و قلة القضاة املشكلني هلا و تكليفهم بالعمل يف غرفة أخرى ب

من تفرغهم كلية لغرفة االام نظرا حلجم مهامها وخصوصيتها يف القضايا اجلنائية  أثر سلبا على مردود غرف االام 

بأن غرفة االام تراقب بصفة سيئة التحقيق و " إىل القول ) Rouxرو ( الكمي و النوعي و هذا ما أدى باألستاذ 

".أحيانا ال تراقبه إطالقا 

فإن بعض أعضاء غرف االام مل يسبق هلم و أن مارسوا كقضاة حتقيق أو كوكالء اجلمهورية أو و من جهة أخرى

حىت كقضاة اجلنح ، فعدم األخذ بتخصص القضاة و عدم حتديد و ضبط املعايري املوضوعية يف تعيني القضاة  وعدم 

غرفة االام فأصبحت رقابة ن أجلها توزيعهم عرب الغرف توزيعا عادال و موضوعيا لن يرتقي بأهداف اليت أنشأت م

ليس املراقبة و املراجعة إلجراءات التحقيق ، ففي أغلب غرفة االام على إجراءات التحقيق االبتدائي  إن مل نقل 

األحيان قراراا تتضمن  نفس احليثيات و نفس األسباب اليت أعتمدها قاضي التحقيق يف أوامر إرسال املستندات ، 

االام كثريا ما تفضل إحالة القضية أمام احملكمة ربا من املسؤولية أو حىت إنكاراً للعدالة، و كل هذا كما أن غرفة 

.دون اللجوء إىل استعمال سلطاا و صالحياا

و أمام هذا الوضع ، فإن النهوض بدور و صالحيات غرفة االام يف جمال مراقبة إجراءات التحقيق االبتدائي 

إعادة النظر يف تسمية غرفة االام مسألة ضرورية ومستعجلة ، و كل ذلك يف إطار احترام القانون،كما أنأصبحت  



حيتم علينا ج املشرع الفرنسي بإصالحات جديدة ظاهرة على تسمية الغرفة  ،وإصالحات داخلية تعزز قرينة الرباءة 

..

لغرفة االام كدرجة ثانية للتحقيق يف مواد اجلنايات و و لكل هذه األسباب واملعطيات ، فإلغاء التدخل الوجويب

ختويل إحالة املتهمني أمام حمكمة اجلنايات إىل قاضي التحقيق و اعتماد نظام احملاكمة على درجتني يف مواد اجلنايات 

سماح للمتهم مسألة تستوجب االهتمام والتفكري ، فهي نفس احلالة املطبقة و املعمول ا يف مواد اجلنح لكن مع ال

برفع االستئناف ضد أمر التصرف الصادر عن قاضي التحقيق و يكون تدخل غرفة االام يف مواد اجلنايات عن طريق 

هذا االستئناف و يف هذه احلالة ، كما جيوز هلا بعد أن تبث يف ملف االستئناف أن تصدر قرارها باإلحالة أمام حمكمة 

.اجلنايات 

أنه أن تبسط غرفة االام رقابتها على  أعمال قاضي التحقيق بصفته حمققا وال يتسىن ذلك إن هذا الطرح من ش

إال عن طريق االستئناف و ال يتم إخطارها يف مواد اجلنايات النتفاء وجوبية التدخل الذي أثقل عاتق الغرفة بكثرة 

ك دور قاضي التحقيق وغرفة االام على حد امللفات املعروضة عليها إال يف القضايا املعقدة و الشائكة، فيتعزز بذل

.سواء ،
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خة مؤر76رقم ر . ج1996نوفمرب 28اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، الصادر يف دستور - 

.1996ديسمرب08يف 
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يتضمن .2005فرباير سنة 6املوافق 1425ذي احلجة عام 27مؤرخ يف 04-05قانون رقم ال-
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.2004،لبنان،س
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-1984القضائية، العدد الثاين، لسنة لةا.
.1989لسنة العدد الثاين،الة القضائية، -



.1989الة القضائية،العدد األول ، لسنة -
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116.إذا كانت الدالئل غري كافية-ب 



117.أن يبقى مرتكب اجلرمية جمهوال-ج 

117.شروط صحة قرار أن ال وجه للمتابعة-د

117.ن يتضمن القرار بيان هوية املتهم كاملةأ-

117.ن يكون األمر مسبباأ-

119.عدم صحة الوقائع وعدم األمهية- ه

119.قرار اإلحالة-2

120.اإلحالة إىل حمكمة اجلنح أو املخالفات-أ

121.اإلحالة إىل حمكمة اجلنايات- ب

122.شروط صحة أمر اإلحالة الصادر عن غرفة االام-ج

123.بيان الوقائع موضوع االام-د

125.اجلناياتالقانونية لقرار اإلحالة أمام حمكمة اآلثار- 3

129خامتة 

133ر و املراجع قائمة املصاد

135فهرس احملتويات 
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