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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة العدل

  المديرية العامة للشؤون القضائية و القانونية

  مديرية الشؤون الجزائية و إجراءات العفو

  

  مذكــــرة

  

  

و المتمم  المعدل 2015جويلية  23المؤرخ في  02- 15بخصوص األمر رقم  :الموضوع 
  .المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية 1966جوان  8المؤرخ في  155-66لألمر رقم 

  

 7الموافق  2015جويلية  23الصادر بتاريخ  40تضمنت الجريدة الرسمية في عددها رقم لقد 
 155- 66المعدل و المتمم لألمر رقم  2015جويلية  23المؤرخ في  02-15األمر رقم  1436شوال 

  .ئيةالمتضمن قانون اإلجراءات الجزا 1966جوان  8المؤرخ في 
و كما ورد في عرض أسبابه تم إعداد هذا النص في إطار مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج 

فخامة رئيس الجمهورية الرامي إلى تعزيز دولة القانون من خالل تعميق إصالح العدالة وتدعيم 

  .السلطة القضائية ومصداقيتها

و تهدف األحكام الجديدة إلى إحداث تغييرات أساسية في سير القضاء الجزائي في إطار احترام       

الحقوق األساسية و مبادئ المحاكمة العادلة من خالل تعزيز حقوق الشخص المشتبه فيه أثناء التوقيف 

دة تضمن رد فعل للنظر و تفعيل دور النيابة في مختلف مراحل اإلجراءات إلى جانب وضع آليات جدي

  .جزائي مالئم و متناسب مع القضايا القليلة الخطورة

كما تهدف القواعد الجديدة أيضا إلى وضع ضوابط لتأكيد الطابع االستثنائي للحبس المؤقت       

وتبسيط إجراءات الطعن بالنقض واستحداث منظومة لحماية الشهود والخبراء والضحايا فضال عن 

ق بتوسيع اختصاص المحاكم الجزائرية للنظر في بعض الجرائم المرتكبة أحكام أخرى هامة تتعل

خارج اإلقليم الوطني و تأطير ممارسة الحق في اإلعالم خالل التحريات األولية باإلضافة إلى أحكام 

 . مختلفة ترمي إلى رفع مستوى أداء القضاء الجزائي و نجاعته
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  :     ما يلي محورا تتمثل في 11في  في النصوتتلخص أهم األحكام التي وردت 

و تفعيل دور النيابة العامة و استحداث آليات لتسيير الدعوى العمومية بطريقة أكثر نجاعة -أوال 

  :ذلك من خالل

  :وضع مساعدين متخصصين دائمين تحت تصرف النيابة  ) أ

االقتصادية و الجرائم (لتعزيز قدرات النيابة سيما في معالجة القضايا ذات الطابع التقني 

تم استحداث وظيفة المساعدين المتخصصين الدائمين و هم خبراء ...) المالية، جرائم المعلوماتية،

يكونون بشكل دائم تحت تصرف النيابة التي تستعين برأيهم و خبرتهم خالل التحريات األولية و 

  .ن شأنه أن يزيد من نجاعة النيابةمختلف مراحل الدعوى و هو ما م

  :الوساطةنظام   ) ب

تم إحداث نظام الوساطة كآلية بديلة للمتابعة الجزائية في مادة المخالفات وبعض الجنح البسيطة       

التي ال تمس النظام العام و التي حددها مشروع األمر على سبيل الحصر، ويلجأ إليها تلقائيا من طرف 

ية المبادرة بهذا اإلجراء كلما رأت وكيل الجمهورية أو بناء على طلب الضحية، وستكون للنيابة إمكان

  . أن من شأنها وضع حد نهائي لإلخالل الناتج عن الجريمة وضمان جبر األضرار الحاصلة للضحية

  :نظام المثول الفوري أمام المحكمة) ج 

بغرض تبسيط إجراءات المحاكمة في قضايا الجنح المتلبس بها والتي ال تقتضي إجراء تحقيق       

راج أحكام تتعلق بالمثول الفوري كآلية جديدة لعرض القضايا على المحكمة والتي تتمثل قضائي تم إد

وكيل الجمهورية مع ضمان احترام حقوق  أمامفي إحالة المتهمين أمام جهة الحكم فورا بعد تقديمهم 

  .الدفاع

أو وضعه و في هذا اإلطار أسندت للمحكمة وحدها صالحية البت في مسألة ترك المتهم حرا       

 .  رهن الحبس أو إخضاعه اللتزام أو أكثر من التزامات الرقابة القضائية

  :معالجة الجنح البسيطة عن طريق األوامر الجزائية) د

في نفس اإلطار و تجسيدا إلحدى التوصيات التي قدمتها اللجنة الوطنية إصالح العدالة  تم       

لذي بمقتضاه يتم إحالة الجنح البسيطة المعاقب عنها إدراج إجراء جديد يتمثل في األمر الجزائي ا
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والتي تقضي فيها المحاكم غالبا بعقوبة الغرامة فقط لعدم ) 2(أو الحبس لمدة ال تفوق سنتين /بغرامة و

  .خطورتها 

و وفقا لألحكام الجديدة يتم الفصل في القضايا دون مرافعة مسبقة ، وللمعني بعدها إما تنفيذ       

زائي أو المعارضة فيه لتتم محاكمته وفقا لإلجراءات العادية المنصوص عليها في قضايا األمر الج

  . الجنح

  إسناد مهمة تنفيذ السياسة الجزائية المحلية للنائب العام) هـ 

نص األمر على أن النائب العام يتولى تنفيذ السياسة الجنائية التي يعدها وزير العدل ويرفع له       

  .تقريرا دوريا عن ذلك

  :  إعطاء سلطة إصدار أمر المنع من مغادرة التراب الوطني للنيابة) و

الوطني بالنسبة  نص األمر على إمكانية إصدار وكيل الجمهورية ألمر المنع من مغادرة التراب      

  .لكل شخص تكون التحريات جارية بشأن احتمال تورطه في جناية أو جنحة

  :فيه خالل التوقيف للنظر تعزيز حقوق الشخص المشتبه -ثانيا  

تعزيزا للضمانات المقررة للشخص المشتبه فيه نص األمر على إمكانية السماح له بأن يتصل       

جراء سيسمح لهيئة الدفاع بأن تؤدي دورها كضامن الحترام حقوق و ان يتلقى زيارته وهو إ بمحاميه

  .  اإلنسان خالل التوقيف للنظر

و تدعيما لسلطة النيابة في مراقبة التوقيف للنظر ينص األمر على وجوب إبالغ وكيل       

الجمهورية بأماكن التوقيف التي يمكنه زيارتها في كل وقت للتأكد من شروط التوقيف و سالمة 

  .   إجراءاته

  :تأكيد الطابع االستثنائي للحبس المؤقت و تقليص مدده –ثالثا 

تعزيزا لقرينة البراءة تم تعديل األحكام المتعلقة بالحبس المؤقت وذلك من خالل ضبط شروط       

اللجوء إلى الحبس و تقليص مدده القصوى وحصر مجال تطبيقه في الجرائم المعاقب عنها بالحبس 

دية اال سنوات مما سيحول دون اللجوء الى الحبس في الجنح البسيطة و غير العم) 3(أكثر من ثالث 

كما تم تعزيز نظام الرقابة القضائية باستحداث نظام المراقبة اإللكترونية كبديل . إذا نتجت عنها وفاة

  . فعال للحبس المؤقت
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و جاء النص بأحكام ترمي إلى تعزيز دور غرفة االتهام في مراقبة شروط اللجوء إلى الحبس       

ضوابط ترتكز أساسا على درجة تعقيد القضية المؤقت وتمديده من طرف قاضي التحقيق على أساس 

    . و النتائج المنتظرة من اإلجراءات التي أمر بها قاضي التحقيق

  

  :حماية الشهود والخبراء و الضحايا -رابعا 

تماشيا مع ما نصت عليه االتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر سيما اتفاقية األمم المتحدة       

ريمة المنظمة عبر الوطنية و اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد و نظرا للدور المحوري لمكافحة الج

للشهود والخبراء و الضحايا في مكافحة الجريمة من خالل ما يدلون به من معلومات تساهم في 

ة العدالة، نص األمر على تدابير حماية إجرائية و غير إجرائي أمامالكشف عن المجرمين وتقديمهم 

لفائدتهم ال سيما ضمان عدم المساس بسالمتهم وأمنهم أو أمن عائالتهم ودرء أي تهديد لمصالحهم 

األساسية وهي المخاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة إدالئهم بشهادتهم أو إفاداتهم أثناء التحقيق في 

  .القضايا

  

  :الطعن بالنقضتبسيط إجراءات  –خامسا 

طعن بالنقض وتبسيطها للمتقاضين تمت إعادة النظر في طريقة تشكيل بغرض تسهيل إجراءات ال      

ملفات الطعن بالنقض، ويقترح أن يتم ذلك على مستوى المجالس القضائية، حيث تصل الملفات إلى 

  .المحكمة العليا جاهزة للفصل فيها مما سيجنب األطراف عناء التنقل إلى المحكمة العليا

عليا التفرغ لدورها المتمثل أساسا في توحيد و إثراء االجتهاد القضائي وحتى يتسنى للمحكمة ال      

نص األمر على أحكام ترمي إلى الحد من الطعون المتعلقة باألحكام و القرارات الفاصلة في 

) دج 50.000(الموضوع الصادرة في مادة الجنح و المخالفات القاضية بعقوبة الغرامة التي ال تتجاوز 

   .بالنسبة للشخص المعنوي) دج 200.000(لطبيعي و بالنسبة للشخص ا

توسيع اختصاص المحاكم الجزائرية للنظر في بعض الجرائم المرتكبة خارج اإلقليم  –سادسا 

  :الوطني

على  588على غرار ما تنص عليه تشريعات العديد من الدول نص المشروع على تعديل المادة       

جزائرية بالنسبة للجرائم التي يرتكبها أجنبي إضرارا بالمصالح نحو يسمح بانعقاد اختصاص المحاكم ال
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األساسية للدولة الجزائرية وباألعوان والمحالت الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية وكذلك بالنسبة 

  .تكب إضرارا بالرعايا الجزائريينللجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس عندما تر

 :اإلعالم خالل التحريات األوليةتأطير الحق في  –سابعا 

لتمكين ضابط الشرطة القضائية، بعد الحصول على إذن النيابة، من إطالع  11تم تعديل المادة       

الجمهور ببعض معطيات التحقيق المستخرجة من ملف اإلجراءات و ذلك مع مراعاة قرينة البراءة و 

  .احترام الحياة الخاصة

  :ة بوسائل اإلعالم لتوجيه نداء للشهودإمكانية االستعان -ثامنا 

على نحو يتيح إستعانة المحققين بوسائل اإلعالم لتوجيه نداء للجمهور  17تم تعديل المادة      

  .للحصول على معلومات أو شهادات قد تفيد التحريات الجارية

  :استحداث أحكام جديدة لضمان حسن سير القضاء -تاسعا 

إشكاالت عملية التكفل بتمت مراجعة بعض المواد التي من شأنها تيسير العمل القضائي و       

وقانونية مثل مشاركة قضاة المحاكم في تشكيلة محكمة الجنايات و تمكين الغرفة الجزائية من عقد 

ر جلساتها في أي محكمة من المحاكم الواقعة بدائرة اختصاص المجلس القضائي ضمانا لحسن سي

  . العدالة

  :أحكام خاصة بتنفيذ العقوبات -عاشرا 

إلى جانب األحكام سالفة الذكر تضمن األمر أحكاما تتعلق بتقليص فترة االختبار بالنسبة لألحكام       

مقدارها  يساوي أو يقل لمدة ستة أشهر أو أقل مع أو بدون غرامة التي تقضي بالحبس مع وقف التنفيذ

في صادرة ضد محكوم عليهم غير مسبوقين وهي العقوبات التي ال تقيد  دج إذا كانت 50.000عن 

  .من صحيفة السوابق القضائية إال ما كان منها مقدما لرجال القضاء) 2(القسيمة رقم 

لصحيفة السوابق القضائية عن ) 1(و من جهة اخرى نص األمر على أنه ال تنشأ بطاقة رقم       

  . دج5.000لم تتجاوز العقوبات التي تقضي بغرامة ما 

في المتابعات المتعلقة بأعمال  ادراج شرط الشكوى المسبقة لتحريك الدعوى العمومية -حادي عشر

  : التسيير
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تضمن األمر أحكاما جديدة تجعل تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات    

تلط مشروطا العمومية االقتصادية التي تملك الدولة آل رأسمالها أو ذات الرأسمال المخ

لمؤسسة المنصوص عليها في القانون التجاري والتشريع بشكوى الهيئات االجتماعية ل

وتجد األحكام الجديدة مبرراتها في آون الهيئات المكلفة بإدارة ومراقبة . الساري المفعول

الشرآة  في موقع يسمح لها بالتمييز بين أخطاء التسيير التي ال تستوجب المساءلة الجزائية 

  .تلك التي تنجر عنها المسؤولية الجزائية للمسيرينو

وألجل تحقيق التوازن بين حماية المسيرين والحفاظ على المال العام فقد نص األمر 

على عقوبات بالنسبة ألعضاء الهيئات االجتماعية للشرآة الذين ال يبلغون عن الوقائع ذات 

 .الطابع الجزائي في مجال التسيير

الحبس و  التوقيف للنظربالتنصيص على تأجيل بدء سريان األحكام الجديدة المتعلقة و أخيرا تم       

لتوفير الشروط  أشهر) 6(لفترة مدتها ستة  المثول الفوريو  إجراءات الطعن بالنقضو  المؤقت

نظام المثول الفوري سيحل محل إجراءات التلبس  أن مع التوضيحالمادية الالزمة قبل بدء سريانها 

  .بمجرد انتهاء أجل الستة أشهر)  339و  338و  59د الموا(

  

 
 


