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  ةــــــــمقدم

الدستورية التي أملتها عليها  لاللتزاماتإن أساس إحتكار الدولة للسلطات هو الوفاء           
عن جزء من حقوقهم وحرياتهم، في سبيل إستباب األمن  األفرادالقوانين في مقابل تنازل 

والحفاظ علي النظام العام ومصالح المجتمع ككل، ويتجلى ذلك للدولة عن طريق تقرير 
ا لسيادة هو الحد منها إن لزم األمر عن طريق سلطة قضائية تخضع بدور األفرادحقوق 
  .القانون

مالحقة مرتكب الجريمة وتقديمه للعدالة، لينال وتنفرد الدولة نيابة عن المجتمع بحق          
الجزاء بالقدر الذي يقرره القانون، ليكون زاجرا له ورادعا لغيره، غير ان الدولة وأثناء 
ممارسة هذا الحق والمهمة الموكلة إليها ال تستطيع تنفيذ العقاب مباشرة، إذا البد من اللجو 

  .النيابة العامةالي القضاء لتقرير ذلك، ومن هنا ظهرت فكرة 

المتفق الفقهية القانونية حول اصل النيابة العامة وتطورها، إال أن  اآلراءواختلفت          
العمة الخصائص التي تتميز بها في النظام الحديث هو قانون  للنيابةعليه أن الذي أعطي 

  .، والقوانين المعدلة والمكملة له1808تحقيق الجنايات الفرنسي الصادر سنة 

من في محاكمة عادلة وضمانا لحق المجتمع في العقاب من جهة، وحق الجاني            
القضاء الجنائي، حيث أعتبر النيابة سلطة  ثانية، كرس المشرع مبدأ الفصل بين سلطاتجهة 

مستقلة وقائمة بذاتها الي جانب سلطتي التحقيق والحكم، مع وضع  اتهامإدعاء أو سلطة 
في الدعوى العمومية إبتداء من  واختصاصاتهاد سلطات النيابة العامة قواعد إجرائية تحد

  .بشأنهامرحلة تحريك الدعوى، ثم مباشرتها والسير فيها الي غاية صدور حكم نهائي 

ص بها المشرع النيابة العامة ، خاتهامفمرحلة تحريك الدعوى العمومية هي مرحلة           
هات أخري في تحريك الدعوى إال أن ذلك ال جمعها  اشتركتولو  حتىأصيل،  كاختصاص

  .يتم إال دون المرور علي سلطة النيابة العامة

في مرحلة ، أما مرحلة مباشرة الدعوى والسير فيها أمام جهتي التحقيق والحكم          
 الخصومة الجزائية التي تنفرد بها النيابة العامة وحدها دون أن يشاركها احد فيها، ذلك أنه

خالل هذه المرحلة تقوم النيابة العامة بعد توجيه االتهام بجمع األدلة واألسانيد التي تدعم 
طرحها أمام جهات الحكم، ومن ثم فهي تمثل دور الخصم في الدعوى العمومية، وإن كانت 
خصما عاما بقوة القانون تسعى دوما الي التطبيق السليم ألحكامه باعتبارها ممثلة للهيئة 

     .عيةاالجتما

          



  ب

 

لذلك فإن سلطة النيابة العامة التقديرية في الدعوى العمومية تمارس على مرحلتين         
  :إجرائيتين هما 

، وتتمثل في اإلجراءات األولية مرحلة تحريك الدعوى العمومية، وهي نقطة البداية -
في الدعوى العمومية، بهدف إيصالها الي يد  اتهامالتي تقوم بها النيابة العامة كجهة 

أما جهات التحقيق لفتح تحقيق في الدعوى  افتتاحيالقضاء، من خالل تقديم طلب 
العمومية أو تكليف متهم بالحضور مباشرة أمام حكمة الجنح إذا منت القضية ال 

ات تستلزم تحقيقا قضائيا، أو من خالل إحالة المتهم علي محكمة الجنح وفق إجراء
التلبس أو إجراءات المثول الفوري أو إجراءات األمر الجزائي، المستحدثة في 

 . التعديل األخير لقانون اإلجراءات الجزائية

أما مرحلة مباشرة الدعوى والسير فيها الي غاية صدور حكم نهائي بشأنها، فهي  -
خصما عاما في جميع  باعتبارهاتتمثل في اإلجراءات التي تقوم بها النيابة العامة 

، االبتدائيالدعاوى العمومية، بما لها من حق حضور وتتبع جميع إجراءات التحقيق 
جميع أوامر جهات التحقيق المخالفة لطلباتها،  واستئنافوإبداء الطلبات بشأنها، بل 

وكذلك حضورها جلسات الحكم والفصل في الدعوى العمومية، وإبداء مرافعاتها 
أنها، والطعن في األحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية وتقديم طلبات بش

 .في الدعوى العمومية

، والقوانين بصفة عامةالمقارنة  ةن الجنائييونظرا لهذه األهمية التي يوليها القوان         
الذي يعتبر المنهاج الرئيسي الذي خاصة في  قانون اإلجراءات الجزائية  الجزائريةالجنائية 

ممثلة في وكيل الجمهورية علي المستوى القاعدي يسير اإلجراءات التي تتبعها النيابة العامة 
في المحاكم االبتدائية، وبالنائب العام لدي المجالس القضائية، وبالنائب العام لدى المحكمة 

ين في المجلس القضائية، مثل ما العليا، وإن كنت ليست له سلطة هرمية علي النواب العام
  .هي بين النواب العام لدى المجالس القضائية وبين وكالء الجمهورية لدى المحاكم االبتدائية

لذلك يمثل قانون اإلجراءات الجزائية الدليل العملي في اإلجراءات المتخذة من           
خالل مختلف مراحل  يةفي تسيير الدعوى العمومطرف النيابة العامة أو باقي األطراف 

أمام مختلف جهات القضاء، بداء من تحريك الدعوى الي غاية االنتهاء من الدعوى ، الدعوى
  ، بحكم نهائي

ونظرا للتطورات الحاصلة في الساحة القانونية الدولية والمحلية، خاصة ما تعلق         
كرمتهم و تكريسا لمبدأ منها بالمساس بالحريات العامة أو الخاصة األفراد، والحفاظ علي 

الشرعية وقرينة البراءة المنصوص عليهما دستوريا، فقد عرف قانون اإلجراءات الجزائية 
ل، مست في مجملها صالحيات النيابة العامة سواء بالتقليص تعديالت كثيرة قبل هذا التعدي

   . أو التمديد فيها



  ت

 

دراسة دور وصالحيات النيابة العامة باللذلك حاولنا من خالل هذا البحث أن نتناول           
المؤرخ في  15/02في إطار األمر  مراحل الدعوى العموميةمختلف خالل 

المتضمن  08/06/1966المؤرخ في  155/66المعدل والمتمم لألمر  23/074/2015
  .29/07/2015بتاريخ  41قانون اإلجراءات الجزائية، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 

والذي سعي المشرع الجزائري من خالله، تعديل قانون اإلجراءات الجزائية            
علي ما في دراستنا باعتباره أحد الركائز األساسية في القانون الجنائي الجزائري، مركزين 

لنيابة العامة في تسيير الدعوى العمومية، لاقره المشرع من توسيع في صالحيات وسلطات 
من صالحيات للنيابة العامة في هذا المجال، كذلك بيين ما قلصه المشرع باإلضافة الي ت

   .   ضمن هذا التعديل األخير دائما

هذا التعديل الذي مس صالحيات و سلطات ويهدف المشرع الجزائري من خالل           
الجارية في مختلف  مواكبة التطورات النيابة العامة، سواء باإلطالق أو التقليص فيها، 

تعزيز مكانة حقوق اإلنسان والحريات ل ين اإلجرائية المقارنة، إضافة الي سعيه القوان
وتقديس قرينة البراءة وضمان كرامتهم  الشخصية لألفراد حترام الحرياتالعامة، و ا

   .المكرسة دستوريا

  

  : أهمية الدراسة 

  : من الناحية العلمية 

اتخذت موقعا إستراتيجيا  الموضوع من هذا الناحية في كون النيابةتبرز أهمية             
مهما ضمن نظام العدالة الجنائية الحديث، حيث أصبحت تقوم بأدوار مختلفة لم تكن تعرفها 
من قبل، إذ كانت مهمتها بشكل عام تتمثل في المالحقة الجزائية بطريقة آلية، إال أنها 

ضمن  هاوأدوار من سلطاتهاتوسيع ال تكثيرة تطلب أصبحت اليوم تمارس صالحيات قضائية
خاصة في ظل هذا التعديل األخير الذي شهده قانون تسيير مراحل الدعوى العمومية، 

كقيمة علمية لفائدة البحث العلمي، في سبيل وهو ما نسعي الي إبرازه اإلجراءات الجزائية، 
     .تنوير درب الباحثين القانونيين

  : من الناحية العملية 

في توضيح ما أجرى عليه أهمية هذا الموضوع من الناحية العملية، تتجلى             
وسلطاتها في تسيير الدعوى العمومية  المشرع من تعديالت علي صالحيات النيابة العامة

علي مختلف مراحلها، سواء ما تعلق منها بالتوسيع في الصالحيات أو التقليص منها، ليستفيد 



  ث

 

إجراءات الدعوى رجال القانون بمختلف صفاتهم ومواقعهم، خالل معالجة الدارسين و منها 
    .تسيير الدعوى العموميةالعمومية، وذلك لما للنيابة العامة من أهمية ودور أساسي في 

  

  : وضوع مال اختيارأسباب 

بموضوع النيابة الشخصي  االهتمامالموضوع في  الختيارتكمن األسباب الذاتية             
العامة والرغبة بالتعمق في دراسته بصفة عامة، وبصفة خاصة التطرق الي دراسة 

الجزائية، خاصة في ظل التعديل صالحيات وسلطات النيابة العامة في قانون اإلجراءات 
  .األخير له

 األخيرأما األسباب الموضوعية فتعود الي حداثة هذا الموضوع، ألن التعديل             

، 23/07/2015المؤرخ في  15/02لقانون اإلجراءات الجزائية، الذي جاء به األمر 
الغموض  أشهر، ويشوب 6جل إجراءاته سوى  ى علي تطبيقحديث أصال ولم يمض

دراسات  إليمها، ما لم توضح بشروحات كافية، مما يجعل الموضوع يحتاج ظمع
          . وتوضيحات أكثر عمقا وتفصيال

 

  : أهداف الدارسة 

نهدف من خالل تناول هذا الموضوع المعنون بصالحيات النيابة العامة في القانون           
  :بالدراسة، إلي إظهار وتبيين ما يلي  15/02

من صالحيات وسلطات  15/02توضيح ما أقره المشرع الجزائري خالل األمر  -
 .للنيابة العامة في سير إجراءات الدعوى العمومية

إبراز ما قرره التعديل األخير لقانون اإلجراءات الجزائية من بسط وتوسيع في  -
 صالحيات النيابة العامة، أو تقليص وحد منها وذلك دوما في إطار سير إجراءات

  .الدعوى العمومية بداء من تحريك الدعوى إلي غاية الفصل فيها بحكم نهائي

العامة في سيرروة الدعوى العمومية  للنيابةالوقوف علي الدور المهم والمحوري  -
 .طرفا أصيال فيها ال يمكن إغفاله أو تغييبه باعتبارها

الدارسين الالحقين لهذا الموضوع، خاصة في ظل حداثة  أمامتذليل الصعوبات  -
 .23/07/2015المؤرخ في  15/02التعديل الذي تضمنه األمر 

 .الصرح العلمي القانوني إليإضافة لبنة ولو بسيطة  -

  

 



  ج

 

  : حدود الدراسة 

صالحيات النيابة العامة : موضوع بحث مذكرتنا هذه بصفة أساسية موضوع يتناول        
، وهكذا تجدر اإلشارة الي أن نطاق هذا البحث يقتصر علي إظهار 15/02في القانون 

العامة  للنيابة، 23/07/2015المؤرخ في  15/02القانون  أستحدثهاالصالحيات التي 
خالل مراحل سير الدعوى العمومية، لكن هذا التحديد ال يمنعنا من التذكير بالصالحيات 

العامة في قانون اإلجراءات الجزائية قبل التعديل، وذلك بهدف معرفة  للنيابةقررة أصال الم
  .األمرما وسع منها وما ضيق، بموجب هذا 

  : صعوبات البحث 

تعد حداثة هذا الموضوع وقلة تناوله بالدراسة من أهم الصعوبات التي واجهتنا في          
، أي لم 2015جويلية  23ا التعديل صدر في إعداد هذا البحث خاصة إذا علمنا أن هذ

تمضي سنة علي صدوره، واألكثر من ذلك أن معظم إجراءته لم يمضي علي البدء في 
أشهر فقط، وبالتالي لم يتسني للباحثين القانونيين التطرق الي هذا الموضوع  6تطبيقها سوى 

الي توضيحات وتفسيرات من الجهة  واحتياجهابعد، خاصة في ظل غموض البعض منها 
  .مصدرة القانون

ندرة وقلة المراجع التي تناولت موضوع النيابة العامة عموما، وبالخصوص ما تعلق        
منها بالتشريع الجزائري، تعتبر كذلك من العوائق التي واجهتنا، خاصة في ظل ضيق الوقت 

مل في اية من اجل إنجاز بحث متكاشهر ونصف ال تعد كاف 3وعدم كفايته، إذ أن حوالي 
هذه الصعوبات والعوائق والعراقيل إال أننا حاولنا بما استطعنا مرحلة الماستر، وبالرغم من 

  .من جهد أن ننجز هذا العمل متمنين أن يكون علي أحسن صورة

 

  : إشكالية الدراسة 

رئيس  تساؤل وفي إطار اإللمام بجوانب الموضوع، تطرح إشكالية الدراسة ضمن        
للنيابة  المقررةالصالحيات والسلطات في   15/02إلي أي مدى عدل القانون : يتمثل في 

  .العامة في مراحل الدعوى العمومية ؟

 

  : منهج الدراسة 

علي  اعتمادهاعية األكاديمية، هو مإليه البحث العلمي الحديث في البحوث الجاما يتجه            
نتائج تتسم بالعلمية والمنهجية،  إليمناهج علمية عديدة داخل البحث الواحد من اجل الوصول 



  ح

 

من غير الممكن تصور بحثا  فأصبحيطلق عليه علماء المناهج بالتكامل المنهجي  وهو ما
  .علميا متكامال معتمدا علي منهج وحيد في الدراسة

 باعتباروفي ضوء ما سبق أعتمد هذا البحث بشكل أساسي علي المنهج الوصفي        

الدراسة منصبة علي وصف صالحيات النيابة العامة وسلطاتها، ثم بشكل جزئي تم توظيف 
في صالحيات النيابة  15/02المنهج المقارن من اجل تبيين الفروقات التي أحدثها القانون 

المنهج  استعمالالقديم، ثم وفي نهاية الفصول حاولنا بشئ قليل  العامة مقارنة بالقانون
التحليلي من اجل إبراز نتائج التعديل في كل مرحلة من مراحل الدعوى العمومية وأثره علي 

  .الحريات العامة وحقوق اإلنسان بشكل عام

  : خطة البحث 

حاطة بجزئياته وبإشكالية البحث هذا الموضوع، واإلوفي سبيل التطرق إلي دراسة      
  :  وفق الخطة التاليةفصلين أساسيين  إليتقسيم هذا البحث  ارتأينا

   .أثناء التحقيق األولي صالحيات النيابة العامة :الفصل األول

  دور النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية :األولالمبحث 

  علي الضبط القضائياإلشراف دور النيابة العامة في  :المبحث الثاني

  .صالحيات النيابة العامة في مرحلتي التحقيق االبتدائي والمحاكمة:  الفصل الثاني

  .دور النيابة العامة أثناء التحقيق االبتدائي :المبحث األول

  .المحاكمة دور النيابة العامة أثناء مرحلة :المبحث الثاني



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول 

صالحیات النیابة العامة في مرحلة 

  التحقیق األولي
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  صالحيات النيابة العامة أثناء التحقيق األولي: الفصل األول 

 

 15/02 األمرنحاول في هذا الفصل التطرق الي صالحيات النيابة العامة في ظل 

جوان  08المؤرخ في  155/66المعدل والمتمم لألمر رقم  2015جويلية  23المؤرخ في 
  .المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية 1966

بالدراسة صالحيات النيابة العامة في معالجة الدعوى العمومية وفق حيث نتناول 
التسلسل الزمني بداء من تحريك الدعوى العمومية الي غاية إنتهائها بحكم نهائي سواء كان 

  .باإلدانة أو بالتبرئة

، والذي األوليوفي هذا الفصل المعنون بصالحيات النيابة العامة أثناء التحقيق 
في تحريك الدعوى العمومية والثاني  ين األول بعنوان دور النيابة العامةقسمناه الي مبحث

العامة في اإلشراف علي الضبط القضائي، حيث نركز بالدراسة في هذا معنون بدور النيابة 
الفصل علي صالحيات ودور النيابة العامة في المرحلتين األوليتين للدعوى العمومية بداء 

ثم في مرحلة التحريات األولية التي تباشرها الضبطية من تحريك الدعوى العمومية 
  .القضائية ودور النيابة العامة في اإلشراف عليها وتوجيهها
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  دور النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية: المبحث األول 

  

نتناول دراسة هذا المبحث بتقسيمه الي مطلبين نتعرض في المطلب األول الي سلطة 
النيابة العامة في تحريك الدعوي العمومية في ظل نظام الشرعية، ثم نعرج الي سلطة 

وفي  الثاني طلبالنيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في ظل نظام المالئمة في الم
المطلب الثالث نتعرض الي القيود الواردة علي سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى 

   .العمومية

 

في ظل نظام  في تحريك الدعوى العموميةسلطة النيابة  :األول طلبالم
  .الشرعية

نتطرق في هذا المطلب الي مفهوم نظام الشرعية ومدي سلطة النيابة العامة لتحريك 
 أهميةالي  نتطرق، ثم في الفرع الثاني األولالدعوى العمومية وفقا لهذا المبدأ في الفرع 

  .وجوده ومبرراتهذا النظام 

  

  .مفهوم نظام الشرعية ومدى سلطة النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية :األولالفرع 

يقصد بنظام أو مبدأ الشرعية أنه في حال ارتكاب جريمة ما وتبين للنيابة العامة          
توفر جميع أركان الجريمة وقيام المسؤولية الجزائية إزاء مرتكبها، فإنه يتوجب علي النيابة 

لهذا المبدأ التدخل وإحالة هذه القضية الي القضاء، ومن هنا فإن وظيفة النيابة العامة وفقا 
إجراءات المتابعة في كل جريمة تبلغ  اتخاذفي الدعوى العمومية يفرضان عليها وواجبها 

  1.إليها طالما توفرت جميع أركانها

أن كل جريمة تمثل  باعتبارفنظام الشرعية يقوم علي أساس حماية مصالح المجتمع         
، وعليه فالنيابة بشأنهاعلي مصالح المجتمع وتستوجب تحريك الدعوى العمومية  اعتداء

علي كل جريمة يصل الي علمها خبر وقوعها مهما كانت  االتهامالعامة ملزمة بمباشرة 
مية الي يد طبيعتها وجسامتها، فالشرعية وفقا لهذا النظام ال تتحقق إال بإيصال الدعوى العمو

القانون علي النيابة وألزمها  أمالها، وذلك واجب من الواجبات التي القضاء للفصل فيها
 2.للقيام بها وفقا لنصوصه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .16، دار هومة، الجزائر، ص 2نة، طالعامة في الدعوى العمومية دراسة مقار للنيابةعلي شمالل، السلطات التقديرية  -1

 .17المرجع السابق، ص -2
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من  66المادة وقد كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ من خالل النص عليه في          

التي  المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، 1966جوان  08المؤرخ في  155/66األمر 
تنص علي وجوبية التحقيق في مواد الجنايات، بمعني أن النيابة العامة عندما تتلقي محضر 
أو شكوى أو بالغ يفيد وقوع جريمة ينطبق عليها وصف الجناية ولو كان مرتكبها مجهوال 
فإن الواجب عليها أن تباشر االتهام بتقديم طلب افتتاحي الي قاضي التحقيق تطلب فيه فتح 

  1.إزاء هذه الجريمةتحقيق 

المتضمن قانون اإلجراءات  155/66من األمر  66فالنيابة العامة طبقا لنص المادة          
الجزائية، ملزمة كاستثناء عن األصل العام بالخضوع لنظام الشرعية في مباشرة الدعوى 

   .  العمومية

  

  همية نظام الشرعية ومبررات وجودهأ: الفرع الثاني 

كثير من الفقهاء أن نظام الشرعية هو المبدأ األنسب، ليمنح النيابة العامة سلطة يرى         
في ظل سيادة مبدأ الشرعية في  واألفرادتحريك الدعوى العمومية وحماية مصالح المجتمع 

  2: يلي القانون خاصة في النظم الديمقراطية، ومن أهم تلك المبررات ما

 .لنيابة العامة وفقا للقانوننظام الشرعية نتيجة حتمية لواجبات ا -

 .نظام الشرعية يؤكد مبدأ المساواة أمام القانون -

 .نظام الشرعية يمثل االحترام الواجب للقانون -

 .مالئمة نظام الشرعية لسياسة الدفاع االجتماعي -

  .نظام الشرعية يعتبر تجسيدا لمبدأ الفصل بين السلطات -

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 30، ص2009أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، الطبعة الثامنة، دار هومة، الجزائر،  -1

 .16علي شمالل، المرجع السابق، ص  -2
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في ظل نظام  في تحريك الدعوى العموميةسلطة النيابة  :الثاني طلبالم
  .المالئمة

نتطرق في هذا المطلب الي مفهوم نظام المالئمة ومدي سلطة النيابة العامة           
الي  نتطرق، ثم في الفرع الثاني األوللتحريك الدعوى العمومية وفقا لهذا المبدأ في الفرع 

  .وجوده ومبرراتهذا النظام  أهمية

  .مفهوم نظام المالئمة ومدى سلطة النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية :األولالفرع 

للنيابة العامة بالسلطة التقديرية في تقرير  االعترافهو  المالئمةالمقصود بنظام            
توجيه اإلتهام لتحريك الدعوى العمومية أو حفظ الملف، فيكون للنيابة العامة أن تمتنع عن 

علي الرغم من توافر جميع أركان الجريمة، وهو بهذا المعني ليسا مضادا توجيه اإلتهام 
لنظام الشرعية لكن هذا النظام يمنح النيابة العامة سلطة تقديرية تخولها قسطا من المرونة 

  1.في تقدير مالئمة إتخاذ قرار اإلتهام من عدمه وذلك فقا لمصلحة المجتمع عموما

ات قانون عام ومجرد يتضمن النص علي عقوبات مختلف ذلك أن قانون العقوب           
الجرائم، بحيث ال يمكن للمشرع إدراك كافة الظروف المحيطة بكل جريمة، الن ظروف 
إرتكاب الجرئم متنوعة وظروف الجناة كذلك متنوعة ومن مصلحة المجتمع ان يكون نشاط 

  .النيابة متالئما مع كل الظروف وتكون لها سلطة تقديرية معينة

تبحث  فالنيابة العامة وفقا لهذا المبدأ هي جهاز وقاية وليست آلية عقاب فهي ال           
فقط في العناصر القانونية للفعل اإلجرامي، بل تواجه النتائج السلبية التي قد تمس النظام 

أو التبرئة الذي  االتهاميكون هناك تعارض بين قرار  ، حتي الاالجتماعيالعام واألمن 
   2.تتخذه النيابة العامة وبين دورها في المحافظة علي أمن المجتمع وسالمته

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .16علي شمالل، المرجع السابق، ص  -1

 .18المرجع السابق، ص -2
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  جودهومبررات و مالئمةأهمية نظام ال :الثانيالفرع 

يقدم فقهاء القانون الجنائي عدة مبررات لألخذ بنظام المالئمة في تحريك الدعوى             
  :  أهمهامن العمومية بالنسبة للنيابة العامة 

 .يعتبر نظام المالئمة وسيلة ناجعة لتطبيق السياسة الجنائية الحديثة -

 .الستقالل النيابة العامة ومرونتها في أداء واجبها يعتبر نظام المالئمة ضمانة -

 .انسجام نظام المالئمة مع العمل القضائي المنوط بالنيابة العامة -

تخفيف األعباء أما جهات التحقيق، وترشيد للنفقات العامة إزاء اإلجراءات والتحقيق  -
 .القضائي

عام بالنسبة لسلطة أما المشرع الجزائري فقد كرس هذا النظام كأصل              
وصالحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية وذلك من خالل نص الفقرة الخامسة 

المتضمن قانون اإلجراءات  1966جوان  08المؤرخ في  155/66من األمر  36من المادة 
لممثل النيابة العامة علي مستوى المحكمة أال وهو سلطة التقدير الجزائية، حيث تركت 

  1.يتلقاهال الجمهورية في تقرير ما يتخذه بشأن المحاضر والشكاوى والبالغات التي وكي

وعليه فإن األساس القانوني لألخذ بنظام المالئمة في التشريع الجزائري يتمثل              
  .من قانون اإلجراءات الجزائية 36في نص الفقرة الخامسة من المادة 

جويلية  23المؤرخ في  15/02غير أن المشرع الجزائري وفي نص األمر              

المتضمن قانون  1966جوان  08المؤرخ في  155/66المتضمن تعديل األمر  2015
اإلجراءات الجزائية قد أدرج قيدا جديدا لسلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية 

تحرك الدعوى العمومية  ال: (كمايلي ا مكرر المدرجة حديث 06نص في المادة جاء حيث 
التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات  االقتصاديةضد مسيري المؤسسات العمومية 

أو تلف أو ضياع  اختالسالمختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي الي سرقة أو الرأسمال 
لمؤسسة ل االجتماعيةإال بناء علي شكوى مسبقة من الهيئات أموال عمومية أو خاصة 

  .المنصوص عليها في القانون التجاري وفي التشريع الساري المفعول

يبلغون عن الوقائع ذات الطابع  للمؤسسة الذين ال االجتماعيةيتعرض أعضاء الهيئات 
  2.)الجزائي للعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .18السابق، ص علي شمالل، المرجع  -1

جوان  08المؤرخ في  155/66المتضمن تعديل األمر  20145جويلية  23المؤرخ في  15/02مكرر من األمر  6المادة  -2

  .المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم 1966
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ئية النيابة العامة وفقا لهذا التعديل الجديد لقانون اإلجراءات الجزانستنتج أن ومنه            
أصبح ال يمكنها تحريك الدعوى العمومية في مثل هذه الجرائم المنصوص عليها في المادة 

التي تملك الدولة كل رأسمالها أو  االقتصاديةالسالفة الذكر ضد مسيرى المؤسسات العمومية 
مسبقة من الشكوى البناء علي  وحد وهاو من خالل طريقذات الرأسمال المختلط، إال 

جاري وفي التشريع الساري للمؤسسة المنصوص عليها في القانون الت ماعيةاالجتالهيئات 
  1.المفعول

بعدما كانت النيابة تملك صالحية تحريك الدعوى العمومية في هذا المجال من وذلك          
في تحريك الدعوى العمومية العامة النيابة  لسلطةما يعد تقييدا  هوخالل مختلف الطرق، و

  .العمومية األموالفي مجال تسيير 

 االجتماعيةيفتح المجال واسعا الي التواطؤ بين المسيرين وممثلي الهيئات  وهو ما          

االقتصادية بهدف التهرب من المسؤولية الجزائية الناشئة عن أعمال تسيير للمؤسسات 
عدم التبليغ بالرغم من النص في الفقرة الثانية من نفس المادة علي أن  األموال العمومية، 

عن الوقائع ذات الطابع الجزائي تعرض أعضاء الهيئات االجتماعية للمؤسسة الي العقوبات 
، ما دام أن تحريك الدعوى العمومية مقتصرا علي الشكوى المسبقة المقررة في التشريع

   .منهم فقط

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وما يليها 118، ص2015، دار هومة، الجزائر، 2015الجزائية، طبعة  جراءاتاإلعبد هللا أوهايبية، شرح قانون  -1
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القيود الواردة علي سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى : الثالث طلبالم
  .العمومية

تعرضنا سابقا الي مدى تمتع النيابة العامة بالسلطة التقديرية في تحريك الدعوى            
العمومية و إيصالها الي يد القضاء في ظل نظامي المالئمة والشرعية، لكن هذه السلطة 
ليست مطلقة كما يتصور البعض بل لقد حدد المشرع بعد الجرائم التي ال يمكن للنيابة العامة 

ومية بصددها إال بتقديم شكوى أو صدور طلب أو حصول إذن أو تمت تحريك الدعوى العم
بشأنها وساطة بين األطراف كما جاء في التعديل األخير لقانون اإلجراءات الجزائية، وهو 

  : ما سنتناوله بشيء من التفصيل في الفروع التالية

  

  1تقديم الشكوى: الفرع األول 

فرع تقديم الشكوى كقيد من القيود الواردة علي سلطة النيابة نتناول في هذا ال                 
  العامة في تحريك الدعوى العمومية 

المقصود بالشكوى كما اوردها المشرع الجزائري في نصوص قانونية                  
من قانون  72مختلفة دون أن يضع لها مفهوما محددا، فقد ورد ذكرها في نص المادة 

ئية في معرض الحديث عن الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي اإلجراءات الجزا
من قانون العقوبات الجزائري بخصوص  164التحقيق، كما ورد ذكرها في نص المادة 

جنايات وجنح متعهدى تموين الجيش الوطني الشعبي، كما اوردها المشرع كذلك في نص 
ألقارب والحواشي واألصهار السرقات بين ا من قانون العقوبات بخصوص 369مادة ال

  .لغاية الدرجة الرابعة

  2:يلي  الجرائم المقيدة بالشكوى ضمن ثالث فئات كماوعموما يكمن إجمال                

 : الجرائم المتعلقة بمصالح األسرة  -1

من قانون العقوبات  339جريمة الزنا ورد نصها في الفقرة الرابعة من المادة  -
    .الجزائري

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .118عبد هللا أوهايبية، مرجع سابق، ص -1

 .ومابعدها 16، ص2013، دار هومة، الجزائر، 8 حزيط، مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية، الطبعة دمحم -2
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من قاون  330جريمتي ترك االسرة وهجر الزوجة، نص عليها المشرع في المادة  -
 .الجزائري الفقرتين االولي والثانيةالعقوبات 

من قانون العقوبات  326جريمة خطف أو إبعاد قاصرة، ورد النص عليها في المادة  -
 .الجزائري

  

 : بالمصالح المالية للمجني عليهالجرائم المتعلقة  -2

 .من قاون العقوبات الجزائري 368السرقة بين األصول والفروع واألزواج، المادة  -

من  369ارب والحواشي واألصهار الي غاية الدرجة الرابعة، المادة السرقة بين األق -
  .قانون العقوبات الجزائري

من قانون  373/377/389جرائم النصب وخيانة األمانة وإخفاء المسروقات، المواد  -
 .العقوبات الجزائري

المؤرخ في  82/10من القانون  55جرائم الصيد في ارض الغير، المادة  -

 .تعلق بالصيد البريالم 05/08/1982

من قاون اإلجراءات  583الجنح المرتكبة من الجزائريين في الخارج، المادة  -
 .الجزائرية الجزائري

  

  1 صدور الطلب: الفرع الثاني

نتعرض في هذا الفرع الي صدور الطلب كقيد من القيود الواردة علي سلطة                  
   .النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية

السلطة طلب المقصود بتقديم الطلب هو تعليق تحريك الدعوى العمومية علي                
، وإن كان الدعوى العمومية للتحريك أو الجهة التي وقعت الجريمة إضرار بمصالحها

مصطلح الشكوى في هذا  استعملبل  المشرع الجزائري لم يورد تعريفا دقيقا لهذا المصطلح
يتمثل في أن الشكوى  ،غير أن المعيار في تمييز الطلب عن الشكوى ،النوع من الجرائم

  2.للدولةتستهدف حماية مصلحة خاصة لألفراد أما الطلب فيستهدف حماية مصلحة عامة 

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .133عبد هللا أوهايبية، مرجع سابق، ص -1

  .18دمحم حزيط، المرجع السابق، ص -2
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   1:يلي  الجرائم المقيدة بتقديم الطلب في ما أهمويمكن حصر 

من قانون  164الي  161جرائم متعهدي تموين الجيش، وردت في نص المواد من  -
 .الجزائريالعقوبات 

من قانون الضرائب المباشرة الجزائري، والمادة  305الجرائم الضريبية، المادة  -

من قانون الرسم  119من قانون الضرائب غر المباشرة الجزائري، والمادة  534

 . من قانون التسجيل 119من قانون الطابع والمادة  34علي رقم األعمال والمادة 

المؤرخ في  96/22من األمر رقم  9المادة  ، الفقرة األولي منجرائم الصرف -

المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة  09/07/1996
 .رؤؤس األموال من والي الخارج

من قانون اإلجراءات الجزائية  448جرائم األحداث ضد الغدارات العمومية، المادة  -
   .الجزائري

    

     2 حصول اإلذن: الفرع الثاني

نتعرض في هذا الفرع الي الحصول علي اإلذن كقيد من القيود الواردة علي                  
  سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية 

  

في بعض المقصود بحصول اإلذن هو تعليق تحريك الدعوى العمومية         
ينتمي إليها  التيالجهة صدور إذن من علي الجرائم التي تقع من بعض األشخاص 

قرر حصانة خاصة لهذه الفئة من المشرع الجزائري  ذلك أن، هؤالء األشخاص
األشخاص تمنع من اتخاذ اإلجراءات الماسة بحريتهم الشخصية وبحرمة مساكنهم 

  .ذن من الجهات التي ينتمون إليهاإال بعد اإل

  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ومايليها 21سابق، صدمحم حزيط، مرجع  -1

  .وما يليها 134عبد هللا أوهايبية، مرجع سابق، ص -2
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  1:ويمكن إيجاز هذه الحاالت فيما يلي 

الفقرة األولي، وكذا  109الحصانة البرلمانية، وأقرها المشرع الجزائري في المادة  -

 ، 2من الدستور الجزائري 111و  110المواد 

من  148والمادة  147الجزائري في المادة الحصانة القضائية، أوردها المشرع  -

، وكرسها المشرع بالنص عليها في الباب الثامن من قانون 3الدستور الجزائري
الجرائم والجنح المرتكبة من طرف أعضاء (اإلجراءات الجزائية، تحت عنون 
، وإن 581الي  573د من ، وذلك في الموا)الحكومة والقضاة وبعض الموظفين

د تمتد الي فئة أخرى غير القضاة هي فئة أعضاء الحكومة والوالة كانت هذه الموا
 .وضباط الشرطة القضائية

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .203الي  181علي شمالل، المرجع السابق، راجع الصفحات من  -1

 .28/11/1996من الدستور الجزائري الصادر بتاريخ  109الفقرة األولي من المادة  -2

  .28/11/1996الدستور الجزائري الصادر بتاريخ  -3
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  دور النيابة العامة في اإلشراف علي الضبط القضائي :الثانيالمبحث 

               

نتناول في هذا المبحث دور النيابة العامة في اإلشراف علي جهاز الضبطية              
القضائية وتحديد العالقة التي تربط كل منهما باألخر، والتي تحددها وتنظمها نصوص  

رجال الضبط القضائي الي سلطتين تدريجيتين قانون اإلجراءات الجزائية، حيث يخضع 
أعضاء الضبط القضائي حسب تبعيتهم سواء لجهاز إحداهما السلطة اإلدارية التي يتبعا 

  .ك الوطني أو لجهاز األمن العسكرياألمن الوطني أو لجهاز الدر

أما السلطة التبعية الثانية والتي نحن بصدد الحديث عنها في هذا المبحث فهي             
ئية في هذه وما أستحدثه التعديل األخير لقانون اإلجراءات الجزاالنيابة العامة، سلطة 

وذلك ضمن ثالث مطالب نتناول في المطلب األول إدارة وكيل الجمهورية علي العالقة، 
جهاز الضبطية القضائية، وفي المطلب الثاني نتناول إشراف النائب العام علي أعمال 

علي جهاز الضبط  االتهامالضبط القضائي، وفي المطلب الثالث تنطرق الي رقابة غرقة 
  1.القضائي

  

  .إدارة وكيل الجمهورية لجهاز الضبطية القضائية: األول طلبالم

  

نتطرق في هذا المطلب المعنون بإدارة وكيل الجمهورية لجهاز الضبطية القضائية         
و المقسم الي فرعين رئيسين نتناول في الفرع األول إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة 
القضائية، وفي الفرع الثاني نعرج الي مراقبة تدابير الوقف للنظر من طرف وكيل 

  .  الجمهورية

  .نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية إدارة: الفرع األول

             

: ( من قانون اإلجراءات الجزائية علي ما يلي  12من المادة  2تنص الفقرة              

  ويتولي وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي ويشرف النائب العام علي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وما يليها 343عبد هللا أوهايبية، مرجع سابق، ص -1

  .119- 118دمحم حزيط، مرجع سابق، ص -2
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الضبط القضائي بدائرة إختصاص كل مجلس قضائي، وذلك تحت رقابة غرفة اإلتهام بذلك 
  1...)المجلس

  : وتتجلي إدارة وكيل الجمهورية لنشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية من خالل ما يلي 

توجيه وكيل الجمهورية ما يراه ضروريا من تعليمات للضباط والنظر فيما يمكنه  -
 .إتخاده من إجراءات بشأن كل واقعة معروضة أمامه

التنقيط بعين اإلعتبار في تقييم عمل أعوان الشرطة القضائية وتنقيطهم مع أخذ هذا  -
: مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية علي مايلي  18حيث تنص المادة  ترقيتهم

يمسك النائب العام ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية يمارس سلطة الضبط (
يتولي وكيل الجمهورية تحت سلطة ....القضائي بدائرة إختصاص المجلس القضائي،

اط الشرطة القضائية العاملين بدائرة إختصاص المحكمة، النائب العام تنقيط ضب
 2.)يؤخذ التنقيط في الحسبان عند كل ترقية....

إعتراض المراسالت  اإلذن في إتخاذ بعض اإلجراءات كالتفتيش اإلحضار و -
، 44إلتقاط الصور والتسرب، طبقا لنصوص المواد  وتسجيل األصوات و

 .اءات الجزائيةمن قانون اإلجر 11مكرر65الي  1مكرر65

لوكيل الجمهورية سلطة في التصرف في نتائج البحث والتحري الذي يجريه ضباط  -
الشرطة القضائية وأعوانهم، من خالل حفظ أوراق أو تحريك الدعوى العمومية او 

يقوم وكيل ( من قانون اإلجراءات الجزائية  36رفعها طبقا لما تنص عنه المادة 
المحاضر والشكاوى والبالغات ويقرر ما يتخذ بشأنها تلقي : الجمهورية بما يأتي 

ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها أو يأمر بحفظها 
بمقرر يكون قابال للمراجعة ويعلم به الشاكي أو الضحية إذا كان معروفا في اقرب 

     3.)اآلجال

  

  

  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل  08/06/1966المؤرخ في  155/66من األمر  2الفقرة  12راجع المادة  -1

  .والمتمم
الجزائية المعدل المتضمن قانون اإلجراءات  08/06/1966المؤرخ في  155/66األمر  األمرمن  18راجع المادة  -2

 .والمتمم

  .وما يليها 345عبد هللا أوهايبية، مرجع سابق، ص  -3
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  مراقبة تدابير الوقف للنظر: الفرع الثاني

، من 6، 5، 3، 2، 1الفقرات  51التوقيف للنظر في المادة  أحكامنظم المشرع الجزائري 
من نفس  141و  65الجزائية، وكذلك في موضعين آخرين هما المادة  اإلجراءاتقانون 

أن التوقيف للنظر إجراء يستجيب لمتطلبات البحث والتحري الذي تقوم  وباعتبارالقانون، 
به الضبطية القضائية في سبيل الوصول الي الحقيقة، فإنه ولما ينطوى عليه هذا اإلجراء 

د منا فإن المشرع الجزائري من خالل قانون والح من مساس وتقييد للحرية الفردية
اإلجراءات الجزائية قد احاطه بهالة من الضمانات القانونية، من خالل رقابة جهاز النيابة 

  : يلي  ممثلة في وكيل الجمهورية علي هذا اإلجراء وذلك من خالل ما

ون نمن قا 51من المادة  2تحديد مدة التوقيف للنظر، وهو ما تنص عليه الفقرة  -
 48يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وأربعون  ال(اإلجراءات الجزائية 

التعديالت األخير لقانون اإلجراءات الجزائية  أن، وهي األصل العام غير ...)ساعة
خاصة لبعض الجرائم من حيث  أحكامحددت  06/22خاصة الوردة ضمن القانون 

 1.تمديد مدة الوقف للنظر

التوقيف للنظر إال بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية وهو ورد النص عدم تمديد مدة  -
 .من قانون اإلجراءات الجزائية 5و  2الفقرة  51عليه في المادة 

ضرورة توفر الدالئل علي اإلشتباه بإرتكاب الجاريمة، وهي من الضمانات التي  -
عدل الم 2015جويلية  23المؤرخ في  15/02 باألمرإستحدثها القانون الصادر 

والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية، وهي من شأنها التضييق علي سلطة الضبطية 
مثل وجوب أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقب القضائية في التوقيف للنظر 

عليها بعقوبة سالبة للحرية، وأن تتوافر في حق الشخص الوقوف للنظر دالئل تبعث 
 2.حاول إرتكابها بأنه أرتكب الجريمة أو االعتقادعلي 

وجوب إخطار الموقوف للنظر باسباب التوقيف وزيارة األسرة واإلتصال بالمحامي،  -
، 15/02المعدلة باألمر  1مكرر  51وهو ما تمت اإلشارة إليه في نص المادة 

 3.حيث إستحدثت إمكانية إتصال الموقوف بمحاميه

منصوص عليه سابقا  حق الموقوف للنظر في إخطار العائلة وتلقي زيارتها، وهو  -
 01/088من قانون اإلجراءات الجزائية المستحدثة بالقانون  1مكرر  51في المادة 

المعدل لقانون اإلجراءات الجزائية، غير أن ما جاء به  26/06/2001المؤرخ في 
هو تحديد أفراد العائلة الذين لهم الحق في  15/02التعديل األخير ضمن األمر 

    ن درجة القرابة من المشتبه فيهالزيارة من خالل تبيا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية  1966جوان  08المؤرخ في  155/66من األمر  2الفقرة  51راجع نص المادة  -1
  .المعدل والمتمم

 . 281شرح قانون الجراءات الجزائية، مرجع سابق، صعبد هللا أوهايبية،  -2

، المتضمن تعديل قانون اإلجراءات 23/07/2015المؤرخ في  15/02الواردة ضمن االمر  1مكرر 51راجع نص المادة  -3
  .الجزائية
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يجب علي : (  في فقرتها األولي علي ما يلي  1مكرر  51حيث نصت المادة         
يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه ضابط الشرطة القضائية أن 

من االتصال فورا بأحد أصوله او فروعه أو إخوته أو زوجه حسب اختياره ومن تلقي 
، وهو ما يعد )زيارته أو االتصال بمحاميه وذلك مع مرعاة سرية التحريات وحسن سيرها 

عزيز الحريات الشخصية أضافه التعديل األخير لصالح تكريس قرينة البراءة وتمكسبا 
لألفراد وإحترامها، في مقابل التقليص من سلطة النيابة العامة أو جهاز الضبطية القضائية 

 1.في مجال تفسير درجة قرابة أفراد العائلة ممن لهم الحق في زيارة المشتبه فيه

يعتبر الدستور الجزائري المقرر الحق في اإلستعانة بالمحامي وتلقي زيارته،  -
األساسي لحق الفرد في الدفاع عن حقوقه األساسية وهو ماتم النص عليه في المادة 

منه أن الحق في الدفاع معترف به وأن  151من الدستور، كما قررت المادة  33
، وذلك ما تداركه المشرع في قانون 2الحق في الدفاع في القضايا الجزائية مضمون

المؤرخ في  15/02 األمرالجزائية ضمن التعديل الوارد في  اتاإلجراء
 15/07/2015المؤرخ في  15/12ونص عليه كذلك في القانون  23/07/2015

، حيث اعترف للمشتبه فيه بحقه في اإلستعانة بمحام حيث 3المتعلق بحماية الطفل
كن الشخص إذا تم تمديد التوقيف للنظر يم(  3في فقرتها  1مكرر  51تنص المادة 

تتم الزيارة في غرفة (  5، وأضاف في الفقرة ...)الموقوف أن يتلقي زيارة محاميه
توفر األمن وتضمن سرية المحادثة وعلي مرأى ضابط الشرطة القضائية  خاصة

، حيث ان ...)دقيقة 30تتجاوز مدة الزيارة ثالثين  ال( 6، وأضافت الفقرة ...)
من وتضمن سرية المحادثات بين الموقوف الزيارة تتم في غرفة خاصة توفر األ

ومحاميه علي مرأى من ضابط الشرطة القضائية، إال أن المادة بالنسبة لبعض 
الجرائم الموصوفة وهي جرائم المتاجرة بالمخذرات والجريمة المنظمة عبر الحدود 
 الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة األلية للمعطيات وجرائم تبييض األموال

يمكن للموقوف بشأنها من تلقي  واإلرهاب والجرائم المتعلقة بالصرف والفساد، ال
 4.زيارة محاميه إال بعد مضي نصف المدة القصوى المقررة قانونا

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 284-283الجراءات الجزائية، مرجع سابق، صعبد هللا أوهايبية، شرح قانون  -1

، 76بالجريدة الرسمية رقم  08/12/1996من الدستور الجزائري الصادر بتاريخ  151و 33تين راجع نصوص الماد -2
 .63بالجريدة الرسمية رقم 15/11/2008المؤرخ في  08/19انون والمعدل بالق

 . الطفل ، المتعلق بحماية15/07/2015المؤرخ في  15/12القانون  -3

، المتضمن تعديل قانون اإلجراءات 23/07/2015المؤرخ في  15/02الواردة ضمن االمر  1مكرر 51راجع نص المادة  -4
 .الجزائية
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 51طبيق المادة تبغير أن تجسيد هذه التعديالت األخيرة في أرض الواقع  خاصة ما تعلق 

شكاالت ، حيث تثار بعض اإلمنها بتلقي الموقوف للنظر لزيارة محاميهفيما يتعلق  1مكرر
  : العملية من أهمها 

دقيقة أم عدة  30لم تحدد المادة إن كان للموقوف للنظر الحق في زيارة واحدة مدتها  -
دقيقة أي عدة  30زيارات بنفس المدة، كما انها لم تبين أنه يجوز تجزئة مدة 

فيما إذا كان للمتهم دقيقة، كما أن المادة لم تفصل  30تتجاوز في مجملها  زيارات ال
 .الحق في زيارة محامي واحد أو عدة محامين وبأي توقيت ألي منهم

في حال تأسيس أكثر من محامي في حق الموقوف للنظر هل يكون للموقوف للنظر  -
دقيقة ؟،  أم أن الحق الزيارة يكون  30الحق في زيارة كل محامي علي حدى ولمدة 

 .لجميع المحامين مجتمعين؟

 .أسس محامي واحد في حق أكثر من موقوف للنظر؟في حال ت -

بقي مرهون بتنظيم أو شرح ليه ولتحقق هذه التعديالت الغاية المرجوة منها توع
التي تبين وتفصل التطبيق السليم لنص  ، تفصيلي يؤطر بالتنظيمات أو اللوائح

  1.المادة

كذلك من أهم مظاهر إدارة ومراقبة جهاز الضبطية القضائية من طرف جهاز النيابة العامة 
 2: ممثلة  بوكيل الجمهورية ما يلي 

مراقبة تدابير الوقف للنظر وزيارة أماكن تنفيذه مرة واحدة علي األقل كل ثالثة  -
لجمهورية من قانون اإلجراءات الجزائية وكيل ا 36أشهر، وهو ما الزمت به المادة 

 .للقيام علي سبيل الرقابة علي اعمال الضبطية القضائية

 أناطتتقييم عمل جهاز الضبطية القضائية وتنقيط ضباط الشرطة القضائية، حيث  -

مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية هذه المهمة لوكيل الجمهورية تحت  18المادة 
 .إشراف النائب العام

ألتخاذ بعض اإلجراءات كالتفتيش واإلحضار  اإلذن المكتوب للضبطية القضائية -
وإعتراض المراسالت وتسجيل األصوات وإلتقاط الصور والتسرب، طبقا للمواد 

 .من قاون اإلجراءات الجزائية 11مكرر65الي  1مكرر65، 44

، طبقا لنص الوقف للنظر الخاصة الموضوعة بأماكن التوقيع الدوري علي السجالت -
     .اإلجراءات الجزائيةمن قانون  52المادة

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

من نتائج الملتقي الجهوي لفائدة ضباط الشرطة القضائية حول التعديالت المستحدثة علي قانون اإلجراءات الجزائية وفقا  -1
 ).01أنظر الملحق(.2015شية الجهوية لشرطة الجنوب الشرقي بورقلة في نوفمبر، منظم من قبل المفت15/02لألمر 

 .345عبد هللا أوهايبية، مرجع سابق، ص -2
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  الضبطية القضائيةجهاز إشراف النائب العام على :  الثاني المطلب     

يتمثل إشراف النائب العام في توجيه و مراقبة أعمال الضبطية القضائية                  
على مستوى المجلس القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم القضائية و يجوز له إحالة أي 
منهم يتبين ضده تقصير في عمله إلى غرفة االتهام لتحريك الدعوى التأديبية أو الجزائية 

من قانون اإلجراءات الجزائية نجد أن المشرع اكتفى  12ضده، و بالرجوع إلى نص المادة 
مكرر المضافة بموجب  18نائب العام سلطة اإلشراف، و بموجب المادة بالنص على أن لل

أصبح النائب العام يمسك ملفا فرديا لكل  ،2001جوان  26 المؤرخ في 01/08القانون 
ضابط شرطة قضائية تابع لدائرة اختصاصه المحلي، و يتم تنقيطهم من طرف وكيل 

يط أصبح يأخذ في الحسبان عند كل الجمهورية تحت سلطة النائب العام، و أن هذا التنق
المحددة لعالقة النيابة العامة بجهاز الضبطية إال أنه و بصدور التعليمة الوزارية  ،ترقية

تتبين بوضوح أهم السلطات المخولة للنائب العام كسلطة إشراف على الضبطية   1القضائية،
نتناول في الفرع األول مسك النائب العام لملفات  في ثالثة فروع، القضائية و التي نوجزها 

ضباط الشرطة القضائية وفي الفرع الثاني نتناول اإلشراف علي تنقيط ضباط الشرطة 
وذلك كما وفي الفرع الثالث نتناول إشراف النائب العام علي تنفيذ التسخيرات،  القضائية، 

  2 :يلي

  

  القضائيةمسك ملفات ضباط الشرطة : األولالفرع 

  

حيث يحاط النائب العام بهوية ضباط الشرطة القضائية المعينين بدائرة             
اختصاصه، و يتولى مسك ملفاتهم الشخصية التي ترد إليه من السلطة اإلدارية التي يتبعها 
الضابط المعني أو من النيابة العامة آلخر جهة قضائية باشر فيها هذا األخير مهامه باستثناء 
الضباط التابعين للمصالح العسكرية لألمن و الذين تمسك ملفاتهم من طرف وكالء 

و يتكون الملف الشخصي لضباط الشرطة . الجمهورية العسكريين المختصين إقليميا
  :القضائية من الوثائق التالي

 .قرار التعيين -
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

المحددة  2000- 07-31التعليمة الوزارية المشتركة بين وزير العدل، وزير الدفاع و وزير الداخلية المؤرخة في : أنظر -1
 .للعالقات التدرجية بين السلطات القضائية و الشرطة القضائية في مجال إدارتها و اإلشراف عليها و مراقبتها

النيابة العامة بالشرطة القضائية في إطار إحترام حقوق اإلنسان ومكافحة الجريمة، مذكرة لنيل قشطولي خالد، عالقة   -2
 .34، ص2006/2009إجازة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء الجزائر، الدفعة السابعة عشر، 
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 .محضر أداء اليمين -

 .محضر التنصيب -

 .كشف الخدمات كضابط شرطة قضائية -

 .التنقيط استمارات -

 ).عند الضرورة( صورة شمسية  -

و لإلشارة فإن هذه الملفات الفردية تتعلق بضباط الشرطة القضائية دون غيرهم               
من عناصر الضبطية القضائية، كما أنها تتضمن معلومات كاملة عن مؤهالتهم العلمية و 

  .العملية و مسارهم الوظيفي كضباط شرطة قضائية

  

  اإلشراف علي تنقيط ضباط الشرطة القضائية: نيالفرع الثا

 

يمسك النائب العام بطاقات التنقيط لضباط الشرطة القضائية و ترسل هذه                
البطاقات إلى وكالء الجمهورية المختصين إقليميا لتقييم و تنقيط الضباط العاملين بدائرة 

سنة لترجع إلى النائب العام بعد  اختصاصهم و ذلك في أجل أقصاه الفاتح ديسمبر من كل
ديسمبر من نفس السنة، و يتم التنقيط وفق  31تبليغها للضابط المعني في أجل أقصاه 
و لضابط الشرطة القضائية أن يبدي مالحظات . البطاقات النموذجية المعدة لهذا الغرض

قدير النهائي للنقطة كتابية حول تنقيطه يوجهها للنائب العام الذي تعود له سلطة التقييم و الت
و المالحظات و توضع نسخة من بطاقات التنقيط بالملف الشخصي لضابط الشرطة 
القضائية، و يرسل النائب العام نسخة منها إلى السلطة اإلدارية التي يتبعها المعني مشفوعة 

  .جانفي من كل سنة 31بمالحظاته قبل 

تجسيدا لمبدأ الرقابة القضائية على  و بغرض إضفاء المزيد من المصداقية و             
أعمال الشرطة القضائية نصت التعليمة الوزارية المشتركة السابق ذكرها على أن التنقيط 
السنوي لضباط الشرطة القضائية يؤخذ بعين االعتبار في مسارهم المهني و يتم التنقيط 

  :حسب األوجه التالية

 .التحكم في اإلجراءات •

 .التحرياتروح المبادرة في  •

 .االنضباط •

 .روح المسؤولية •

 .مدى تنفيذ التعليمات و أوامر النيابة و اإلنابات القضائية •
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 .السلوك و الهيئة •

  

  1 اإلشراف علي تنفيذ التسخيرات: الفرع الثالث

لقد نصت التعليمة الوزارية المشتركة سابقا بأن يتولى النائب العام مهمة             
اإلشراف على تنفيذ التسخيرات التي تصدرها الجهات القضائية للقوة العمومية من أجل 
حسن سير القضاء، و يشترط في التسخيرات أن تكون محررة في شكل مكتوب و مؤرخة و 

  .موقعة من الجهة التي أصدرتها

  

التسخيرات تصدر في عدة مجاالت و يمكن أن نذكر منها بعض األوجه و هي و 
  :كالتالي

  

 .التسخير من أجل تنفيذ األوامر القضائية و القرارات الجزائية •

 .التسخير من أجل استخراج المساجين من المؤسسات العقابية للمثول أمام القضاء •

 .مؤسسة ألخرىالتسخير من أجل حراسة المساجين عند تحويلهم من  •

 .التسخير من أجل ضمان األمن و الحفاظ على النظام العام و خالل انعقاد الجلسات •

المدنية  التسخير من أجل تقديم المساعدة الالزمة لتنفيذ األحكام و القرارات القضائية •
 .و السندات التنفيذية

رف وكيل و يتم ذلك عند االقتضاء وفق برنامج دوري يعد مسبقا من ط             
و تقتصر  .الجمهورية بالتنسيق مع مسؤولي القوة العمومية و المحضرين القضائيين

 .التسخيرة في هذه الحالة على ضمان األمن و حفظ النظام العام

و لإلشارة فإنه عندما يصبح تنفيذ التسخيرات في آجالها المحددة مستحيال تحرر           
لى الجهة القضائية المسخرة التخاذ ما تراه مناسبا من الجهة المسخرة تقريرا مسبقا يرسل إ

  .إجراءات

كسلطة  كما يجب اإلشارة إلى أنه و في الواقع فإن اإلشراف على تنفيذ التسخيرات          
في الواقع العملي  يتم للنيابة العامة ممثلة في النواب العامين لدى المجالس القضائية، فإنه

  2.عن طريق وكيل الجمهورية نيابة عن النائب العام

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السابق، قشطولي خالد، عالقة النيابة العامة بالشرطة القضائية في إطار إحترام حقوق اإلنسان ومكافحة الجريمة، المرجع  -1
 .وما يليها 36ص

 38المرجع السابق، ص -2
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  1 رقابة غرفة االتهام علي أعمال جهاز الضبط القضائي:  المطلب الثالث     

  

من قانون اإلجراءات الجزائية نجد  211إلى  206المواد  وصنص بالرجوع          
أن غرفة االتهام تتولى الرقابة على أعمال ضباط الشرطة القضائية و الموظفين و األعوان 
المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي و التي يمارسونها حسب الشروط المنصوص 

إلى  207، رغم أن المواد جزائية من قانون اإلجراءات الو ما يليها  21عليها في المادة 
إال أن المحكمة العليا قضت بأن . تتكلم عن ضباط الشرطة القضائية دون اآلخرين 211

، و لها في هذا الصدد أن تصدر قرارات قضائيةغرفة االتهام تراقب ضباط الشرطة ال
الغرفة عن  1993يناير  05قرار صادر يوم  (، إدارية أو تأديبية دون  جواز الطعن فيها

 1994سنة  01المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد  105717الجنائية في الطعن رقم 

فقرة  495المادة نص أن هذا االجتهاد القضائي يتعارض مع أحكام  غير، ) 247صفحة 
من قانون اإلجراءات الجزائية، و التي تجيز الطعن بالنقض في قرارات غرفة االتهام  01

  .نها بالحبس المؤقت و الرقابة القضائيةماعدا ما يتعلق م

الجزائر العاصمة صاحبة االختصاص فيما مجلس قضاء غرفة االتهام بكما تعتبر            
من قانون اإلجراءات  2فقرة207المادة (يتعلق بضباط الشرطة القضائية لألمن العسكري 

العام بعد استطالع رأي و تحال القضية عليها في هذه الحالة من طرف النائب  ،الجزائية
وكيل الجمهورية العسكري الموجود بالمحكمة العسكرية المختصة إقليميا، و مرد ذلك هو 
عدم وجود هيئة موازية لغرفة االتهام على مستوى المحاكم العسكرية من جهة إضافة إلى 

  2 .اختصاصهم الوطني من جهة أخرى

            

بة غرفة اإلتهام علي جهاز الضبطية القضائية وسنتعرض  في هذه المطلب الي صور رقا
من خالل ثالثة فروع نتناول في الفرع األول االمر بإجراء تحقيق ثم في الفرع الثاني 
نتطرق الي توقيع الجزاءات ذات الطبيعة التأديبية وفي الفرع الثالث نتطرق الي تحويل 

   :الملف الي النائب العام، وذلك كما يلي 

  
  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وما يليها 39، صمرجع سابققشطولي خالد،  -1

 .40المرجع السابق، ص -2
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  األمر بإجراء تحقيق: ولالفرع األ

  

الضبطية كهيئة تأديبية في اإلخالالت المنسوبة لعناصر غرفة االتهام  تنظر          
و . القضائية بغض النظر عن اإلجراءات التأديبية المقررة في القوانين األساسية لهم

بالرجوع إلى التعليمة الوزارية المشتركة السابق ذكرها نجدها نصت على بعض اإلخالالت 
  1:المهنية لضباط الشرطة القضائية و التي يمكن متابعتهم على أساسها و نذكر من بينها

االمتثال دون مبرر لتعليمات النيابة التي تعطى لضباط الشرطة القضائية عدم  •
  . و التحري عن الجرائم و إيقاف مرتكبيها في إطار البحث

التهاون في إخطار وكيل الجمهورية عن الوقائع ذات الطابع الجزائي التي  •
 .تصل إلى علمهم أو تلك التي يباشرون التحريات بشأنها

 .ر دون إخطار وكيل الجمهورية المختصتوقيف األشخاص للنظ •

اإلفشاء بسرية المعلومات التي قد يتحصلون عليها بمناسبة مباشرتهم  •
 .لمهامهم

تفتيش مساكن المشتبه فيهم دون إذن من السلطة المختصة و في غير الحاالت  •
 .المنصوص عليها قانونا

 .ةخرق قوانين اإلجراءات الخاصة بممارستهم لالختصاصات االستثنائي •

  

 ،من قانون اإلجراءات الجزائية 208و  207و لإلشارة و من خالل المواد                
فإن المتابعة تتم بناء على طلب النائب العام لدى المجلس القضائي و هذا الغالب في الميدان 
أو بناء على طلب رئيس غرفة االتهام في إطار السلطات الخاصة المخولة له من نص 

، كما يجوز لغرفة االتهام أن تنظر  من قانون اإلجراءات الجزائية 205إلى  202المواد 
بالرجوع الي نص المادة و  ،حة أمامهافي ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظر الدعوى المطرو

تأمر  يتعين على غرفة االتهام في هذه الحالة أن من قانون اإلجراءات الجزائية فإنه 208
رأي النائب العام لدى المجلس قبل النظر في الدعوى التأديبية التي تستطلع  بإجراء تحقيق و

و إذا كان ضابط الشرطة القضائية المتابع . أقامتها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب رئيسه
من مصالح األمن العسكري فإنه ال يقع الفصل إال بعد استطالع رأي وكيل الجمهورية 

  2.العسكري
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .348عبد هللا أوهايبية، مرجع سابق، ص -1

 .المرجع السابق، نفس الصفحة -2
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  توقيع الجزاءات ذات الطبيعة التأديبية: الثانيالفرع 

من قانون اإلجراءات الجزائية نجد أنه يجوز لغرفة االتهام  209من نص المادة            
أن توجه إلى ضابط الشرطة القضائية المعني مالحظات أو تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة 

، أو إسقاط هذه الصفة عنه نهائيا و ذلك دون ..أعماله كضابط شرطة قضائية أو عون
  . ذي قد يوقع عليه من  طرف رؤسائه اإلدارييناإلخالل بالجزاء التأديبي ال

من طرف النائب كما تبلغ القرارات المتخذة ضده إلى السلطات التي ينتمي إليها           
، من قانون اإلجراءات الجزائية 211المادة القضائي طبقا لنص العام لدى المجلس 

باألمر بالقرار الصادر عن والمالحظ أن القانون اغفل النص علي وجوب تبيلغ المعني 
غرفة االتهام وأكتفي بتبيلغه للسلطة التي ينتمي إليه ضابط الشرطة القضائية مع أن تبيلغه 

  1. شرط ضروري لمساءلته فيما بعد

  

  

  تحويل الملف الي النائب العام: الثالثالفرع 

  

فإن غرفة االتهام و إذا  من قانون اإلجراءات الجزائية 110بالرجوع إلى المادة             
رأت أن ضابط الشرطة القضائية قد ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون جزائيا فإنها تأمر 
فضال عما تقدم بإرسال الملف إلى النائب العام و الذي يعرض األمر إن كان هناك محل 

ن قانون م 577و 576للمتابعة الجزائية على رئيس المجلس القضائي طبقا ألحكام المادتين 
  .اإلجراءات الجزائية

و إذا تعلق األمر بضابط الشرطة القضائية لألمن العسكري فيرسل الملف إلى           
 الدولةإلى وكيل  –إن رأى محال للمتابعة  –وزير الدفاع الوطني و الذي يحيله بدوره 

ذلك من قانون القضاء العسكري، و 72و  71العسكري المختص طبقا ألحكام المادتين 
بموجب أمر بالمالحقة و الذي يكون مرفق بالتقارير و األوراق و األشياء المحجوزة و 

و هو أمر غير قابل للطعن فيه و ينبغي أن يتضمن الوقائع (غيرها من الوثائق المؤيدة 
  ). المستند إليها ووصفها و النصوص القانونية المطبقة عليها

ائي محققا خارج دائرة اختصاص الجهة التي وعندئذ يختار رئيس المجلس القض         
  2.يعمل بها ضابط الشرطة القضائية المتابع

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .348عبد هللا أوهايبية، مرجع سابق، ص -1

 .349نفس المرجع، ص -2
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المؤرخ في  15/02 األمرفي نهاية هذا الفصل يمكن أن نستنج من خالل تصفح             
، المتضمن 08/06/1966المؤرخ في  155/66، المعدل والمتمم لألمر 23/07/2015

طار تفعيل دور النيابة العامة وتوسيع صالحياتها، في إقانون اإلجراءات الجزائية، وفي 
  : العمومية،  من ذلك من خالل ما يلي تحريك الدعوى و  األوليمرحلة التحقيق 

في حدود  الجنائيةتكليف النيابة العامة من خالل النائب العام بتنفيذ السياسة  -
من قانون  33اإلقليمي، وذلك بموجب إضافة فقرة أخيرة للمادة  اختصاصه

 .اإلجراءات الجزائية

النيابة العامة مكرر المستحدثة ضمن هذا التعديل تم تعزيز دور 35وبموجب المادة  -
في مراحل الدعوى العمومية من خالل تمكينها من االستعانة بالمساعدين الفنيين في 

 .معالجة الجرائم ذات الطابع التقني والخاص

المعدل والمتمم  23/07/2015المؤرخ في  15/02من األمر  16وفي المادة     -
ت الجزائية، المتضمن قانون اإلجراءا 08/06/1966المؤرخ في  155/66لألمر 

حيث استحدث قسم ثاني مكرر بعنوان المثول الفوري امام المحكمة، ضمن الفصل 
مكرر  339مكرر الي المادة  339األول المعنون بالحكم في الجنح، بداء من المادة 

، التي أستحدث هذا اإلجراء بمثابة بديل عن إجراءات التلبس في تحريك الدعوى 7
  .لعامةالعمومية بالنسبة للنيابة ا

، 7مكرر 380مكرر الي  380المواد  استحدثتفقد  األمرمن نفس  188أما المادة  -
ي المستحدث بموجب التعديل األخير، والذي التي نضمت إجراءات األمر الجزائ

 م يعتبر كذلك وسيلة من وسائل تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أما
 .محكمة الجنح

  
  

الوارد ضمن االمر حيث تعتبر هذه اإلجراءات المستحدثة بموجب التعديل             
 ، في إطارالمتضمن تعديل قانون اإلجراءات الجزائية 23/07/2015المؤرخ في  15/02

تعزيز صالحيات النيابة في تحريك الدعوى  السعئ الحثيث من قبل المشرع بهدف
ئية تحت إشراف من يرها الضبطية القضافي مرحلة التحريات األولية التي تد أوالعمومية، 

  .النيابة العامة
لألهمية وللدور الكبير الذي تلعبه النيابة العامة في المنظومة القضائية وذلك           

اعتبار وكيل عن المجتمع وحامية لمصالحه ومحافظة علي النظام الجزائرية، فضال عن 
يس قرينة البراءة باعتبارها قرينة واآلداب العامة، دون أن تغفل هذه التعديالت تكر

  .تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات العامة إليمنصوص عليها دستوريا، باإلضافة 
وهي ظروف أملتها عليه التطورات الحاصلة في المنظومة اإلجراءائية الدولية في            

الركب في سبيل  القوانين الجنائية المقارنة، لذا بات علي المشرع الجزائري مواكبة
    .االلتزامات التي أوجبتها عليه المعاهدات واالتفاقيات الدولية
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أستحدث ضمن األمر وفي نهاية هذا الفصل يمكن القول أن المشرع الجزائري          
  : صالحيات للنيابة العامة  خالل هذه  المرحلة تمثلت في  15/02

ومية لم تكن معروفة من قبل، وإعادة خلق آليات وطرق جديدة لتحريك الدعوى العم  -
من هذا األمر  26النظر في الطرق المعروفة سابقا، حيث الغي بموجب نص المادة 

 .إجراءات التلبس في تحريك الدعوى العمومية

 مكرر إلي339أستحدث مكانه إجراءات المثول الفوري التي نضمتها المواد من  -

 1 .7مكرر 339

مكرر 380إضافة إلي استحداث إجراءات األمر الجزائي التي عالجتها أحكام المواد   -

، كما عزز المشرع صالحيات النيابة العامة 15/02من األمر  7مكرر  3880إلي 

مكرر التي تمكن النيابة من  35خالل معالجة الدعوى العمومية ، باستحداث المادة 
 .جة القضايا ذات الطابع التقني والمعقداالستعانة بالمساعدين الفنيين في معال

، والتي أعطي فيها لنيابة العامة خالل تسيير 1مكرر 36كما استحدث المشرع المادة  -
مرحلة البحث األولي، صالحية منع كل شخص توجد ضده دالئل قوية ترجح 

أشهر قابلة للتجديد  3ضلوعه في جناية أو جنحة، من مغادرة التراب الوطني لمدة 
  .   احدة في نوع محدد من الجرائممرة و

وفي إطار اإلشراف علي جهاز الضبطية القضائية، من طرف النيابة العامة، مكن          
من نفس األمر للنيابة العامة من صالحية منح اإلذن لضباط  11المشرع بموجب المادة 

كذلك بموجب الشرطة القضائية من أجل إطالع الجمهور علي معطيات التحريات األولية، و
أعطي المشرع للنيابة العامة صالحية  15/02من األمر  17المستحدثة في المادة  5الفقرة 

منح اإلذن لجهز الضبطية القضائية من اجل االستعانة بوسائل اإلعالم للحصول علي 
  . معلومات أو شهادات قد تفيد التحريات األولية

مكرر المدرجة  6ديل وبموجب المادة دون أن نغفل أن المشرع خالل هذا التع         
حديثا، قد قلص للنيابة العامة من صالحيات تحريك الدعوى العمومية، حيث أدرج قيدا علي 
تحريك الدعوى العمومية في الجرائم االقتصادية ضد مسيري المؤسسات العمومية 

اء علي شكوى االقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط، إال بن
مسبقة من الهيئات االجتماعية المنصوص عليها في القانون التجاري أو التشريع الساري 

  .   المفعول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجالس القضائية بخصوص إجراءات تطبيق المتضمن إرسال وزير العدل الي النواب العامين ورؤساء  02أنظر الملحق  -1
   .المثول الفوري



 

   الثانيالفصل 

صالحیات النیابة العامة في مرحلتي 

  التحقیق االبتدائي والمحاكمة
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في مرحلتي التحقيق صالحيات النيابة العامة : الفصل الثاني 
  والمحاكمة االبتدائي

نحاول في هذا الفصل الثاني من مذكرتنا هذه التطرق الي صالحيات النيابة      
العامة في مرحلتي التحقيق االبتدائي الذي يناط بقضاة التحقيق، ومرحلة المحاكمة التي تناط 

الصالحيات التي خولها القانون للنيابة العامة في هاتين المرحلتين بقضاة الحكم وما هي 
 23المؤرخ في  15/02المهمتين من مراحل الدعوى العمومية، وذلك دوما في ظل األمر 

  المتضمن 1966جوان  08المؤرخ في  155/66المعدل والمتمم لألمر رقم  2015جويلية 

 .قانون اإلجراءات الجزائية

هاتين المرحلتين صالحيات النيابة العامة في  علي بالدراسةركز نحيث            
في سبيل ذلك قسمنا هذا الفصل الي مبحثين نتناول ، الدعوى العموميةالمحوريتين في مسار 

كون مرحلة التحقيق االبتدائي نظرا ل في مرحلةفي المبحث األول صالحيات النيابة العامة 
وما توفر منها في إطار مشروع،  اإلدانة أو التبرئة  أسبابتبحث في  االبتدائيالتحقيق 

فتقوم النيابة العامة خالل هذه المرحلة بجمع األدلة واألسباب ثم تقوم بتمحيص وتدقيق تلك 
ها النيابة العامة الي جهاز األدلة واألسباب بهدف الوصول الي نتائج مقنعة ومشروعة تقدم

رع من صالحيات للنيابة العامة في هذه المرحلة الحكم ، فنتطرق الي ما منح وما قلص المش
  .15/02من خالل التعديل المتضمن في األمر 

مرحلCCة المحاكمCCة والتCCي تعتبCCر  فCCيوفCCي المبحCCث الثCCاني بعنCCوان دور النيابCCة العامCCة   
نقطCة نهايCة الCدعوى العموميCة ألن ، وهي بمثابة مسار الدعوى العمومية فيالنهائية المرحلة 

CCم سCCاز الحكCCا جهCCم يبت فيهCCة، بحكCCة أو بالتبرئCCان باإلدانCCواء كCCائي سCCيقضCCو تنقض CCدعوى ال
 15/02حيث نبين فCي هCذا المبحCث مCا أسCتحدثه المشCرع فCي األمCر العمومية بصفة نهائية، 

  .من صالحيات للنيابة العامة في هذه المرحلة

  

  

  

  

  

  

  

  



يابة العامة في مرحلتي التحقيق االبتدائي والمحاكمةصالحيات الن...............................الفصل الثاني   

 

27 

 

  التحقيق االبتدائي في مرحلةدور النيابة العامة : المبحث األول 

المعنون بدور النيابة العامة أثناء التحقيق االبتCدائي،  دائمCا  نتناول دراسة هذا المبحث
ومCCا أسCCتحدثه مCCن صCCالحيات للنيابCCة العامCCة فCCي هCCذه المرحلCCة مCCن  15/02فCCي ظCCل األمCCر 

بإعتبCCار أن التحقيCCق اإلبتCCدائي هCCو الCCذي يتCCواله قاضCCي التحقيCCق مراحCCل الCCدعوى العموميCCة،  
لعامة كدرجة أولي وغرفة اإلتهام كدرجة تحقيCق ثانيCة فCي بعCض الحCاالت بطلب من النيابة ا

  .تكملة ألجراءات البحث والتحرى التي باشرتها الضبطية القضائية بعلم النيابة العامة

ويهCCدف التحقيCCق اإلبتCCدائي الCCي جمCCع األدلCCة عCCن كافCCة الجCCرائم وكCCل مCCن سCCاهم فيهCCا  
وإتخاذ القCرار النهCائي علCي ضCوئها بإحالCة الCدعوى الCي جهCات الحكCم إذا كCان الجCرم قائمCا 
ومتكبه معروفا واألدلة كافية، او األمر بأال وجه للمتابعCة إذا كCان الجCرم غيCر قCائم ومرتكبCه 

ونظCرا للCدور األساسCي الCذي تلعبCه النيابCة تتCوفر األدلCة الكافيCة ألثباتCه،  غير معروف أو لCم
بإعتبارها في األنظمة التي تجمCع بCين سCلطتي االCـهام والتحقيCق هCي العامة في هذه المرحلة 

من تقوم بهذه المهمة، أو تشCرف علCي عمليCة التحقيCق وتكCون بطلCب منهCا فCي األنظمCة التCي 
  1.التحقيقتفصل بين سلطتي اإلتهام و

ثالثة مطالCب، نتنCاول فCي المطلCب تقسيمه الي وتتأتي دراسة هذا المبحث من خالل   
سلطة النيابة العامة في إجراء التحقيق اإلبتدائي، وفي المطلب الثاني نتطرق الCي دور  األول

النيابCCة العامCCة فCCي التحقيCCق أمCCام قاضCCي التحقيCCق، أمCCا فCCي المطلCCب الثالCCث فنعCCرج علCCي دور 
  :النيابة العامة في التحقيق أما غرفة اإلتهام وذلك كما يلي 

     

  مة في إجراء التحقيق اإلبتدائيسلطة النيابة العا: المطلب األول 

لم تجعل مختلف التشريعات ومنها التشريع الجزائري التحقيق اإلبتدائي إلزاميا في            
جميع مراحل الدعوى، حيث نجدها ألزمته في نوع واحد من الجائم وهي الجنايات نظرا 

له التحقيق اإلبتدائي لخطورة الجزاء فيها من جهة، ومن جهة ثانية كضمانة للمتهم إذ يكفل 
أال يحال الي المحاكمة ما لم تثبت أدلة كافية وأسانيد مدعمة لألتهام، ومن ثم تلتزم النيابة 
بإجرائه ولو كانت الحقيقة في شأن الجريمة والمسؤولية عنها واضحة كل الوضوح، وهو 

جوبي في التحقيق اإلبتدائي و(من قانون اإلجراءات الجزائية  66ما نصت عليه المادة 
  ....).الجنايات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عالء زكي، سلطات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في قانون اإلجراءات الجنائية، الطبعة االولي، مكتبة الوفاء  -1
 .483، ص2014القانونية، اإلسكندرية،
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أما في الجنح والمخالفات فالتحقيق فيها جوازي تقدره النيابة العامة علي ضوء ما          
فتتاحي وجدتها غير كافية لجأت الي طلب إقدم أمامها من نتائج االستدالالت األولية فإن 

  .للتحقيق أمام قاضي التحقيق

حيث نتناول دراسة هذا المطلب ضمن فرعين أساسيين، نتناول في الفرع األول        
سلطة مالئمة إجراء التحقيق، وفي الفرع الثاني سلطة النيابة العامة في تجنيح الجرائم وذلك 

  : كما يلي 

  

  سلطة مالئمة إجراء التحقيق: الفرع األول

            

اإلستثناءات التي أقرها القانون لبعض الجنح والتي الزم مع األخذ بعين اإلعتبار           
النيابة لضرورة إخضاعها للتحقيق األبتدائي، كجرائم النصب وخيانة األمانة واإلفالس التي 

ون اإلجراءات نمن قا 449تتطلب التحقيق بطبيعتها، وجنح األحداث طبقا لنص المادة 
السياسية أوتلك التي تخضع المتابعة فيها الجزائية، وجنح الصحافة أو الجنح ذات الصبغة 

  1. من قانون اإلجراءات الجزائية 54ألجراءات خاصة حسب نص الفقرة الثالثة من المادة 

والحقيقة أن منح النيابة العامة سلطة مالئمة التحقيق في مجال الجنح والمخالفات،         
من شأنه أن يحقق إستبعاد مرحلة التحقيق اإلبتدائي وذلك عندما تكون اإلستدالالت 

وذلك والتحريات األولية التي أشرفت النيابة العامة علي إدارتها كافية لألحالة الي المحكمة، 
تفاديا لطول إجراءات التحقيق من عدد القضايا المحالة الي قاضي التحقيق  في إطار التقليل

  2.هأمام

عن طريق اإلستدعاء المباشر أو التكليف بحضور الجلسة  طبقا لنص المادة ويتم ذلك        
ون اإلجراءات الجزائية أو عن طريق إجرائي المثول الفوري و األمر الجزائي نمن قا 333

المستحدثتين من قانون اإلجراءات الجزائية  380مكرر و  339ن طبقا لنص المادتي
  3.ون اإلجراءات الجزائيةالمعدل لقان 15/02بموجب األمر 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .  352عبد هللا أوهايبية، شرح قانون اإلجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص -1

كوسر عثامنية، دور النيابة العامة في حماية حقوق اإلنسان أثناء مراحل اإلجراءات الجزائية، أطروحة لنيل شهادة  -2
 .134، ص2013/2014دكتوراه العلوم في القانون الجانئي، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بسكرة، 

المتضمن تعديل قانون اإلجراءات  23/07/2015المؤرخ في  15/02من األمر  380مكرر و339و  333راجع المواد  -3
 .   الجزائية
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  النيابة العامة في تجنيح الجرائمسلطة : الثانيالفرع 

  

طة دائما في إطار سلطة النيابة العامة في إجراءا التحقيق اإلبتدائي، وتبرز سل            
من  66المالئمة تلك بالنسبة للجنايات بالبرغم من أن التحقيق فيها وجوبي كما تنص المادة 

قاون اإلجراءات الجزائية، إال أن الواقع العملي أثبت لجوء النايبة العامة الي اإللتفاف عن 
هذا األلتزام عن طريق وسيلة التجنيح بمعني أن الجريمة تتوفر فيها العناصر الموصوفة 

نونا بأنها جناية ومع ذلك تحيلها النيابة العامة الي محكمة الجنح للحكم فيها، وذلك طبعا قا
بعد إستبعاد ظروف الوصف الجنائي كظرف الليل وتعدد الفاعلين في جريمة السرقة مثال 

  .فتصبح جنحة 

ويبرر اللجوء الي التجنيح بتقدير سلطة اإلتهام ممثلة في النيابة العامة العامة الي            
قسوة عقوبة بعض الجنايات أو صيرورتها قليلة األهمية نظرا لتفاهة ضررها علي المجتمع 
واألفراد، أو صغر سن مرتكبها، أو إستفزازه أو إغرائه، أو تصالحه مع ضحيته، فبحسن 

هذه الحاالت إحالة المتهم الي محكمة الجنح كي تقضي فيها بعقوبة الجنح وهي ذات في مثل 
العقوبة التي ستقضي بها محمكة الجنح غالبا فيما لو أحيلت القضية عليها، والهدف من منح 
سلطة التجنيح للنيابة العامة هو تحقيق سرعة الفصل في القضايا التي أصبحت متراكمة في 

قتصاد في النفقات بين قاضي التحقيق وإجراءات محكمة الجنايات، مكاتب القضاة واإل
ولتخفيف عن كاهل هذه األخيرة لتتفرغ للجرائم األكثر خطورة، وذلك بالرغم من اإلنتقادات 

         1.الكثيرة الموجه للنايبة العامة في إطار ممارسة سلطة التجنيح

  

أمام قاضي  االبتدائيتحقيق دور النيابة العامة في إجراء ال:  الثانيالمطلب 
  التحقيق

                     

  االبتدائينتطرق في هذا المطلب إلي سلطة النيابة العامة ودورها  في التحقيق               

   حقيق للتحقيق في القضية عن طريق الطلبأما قاضي التحقيق من خالل تعيين قاضي الت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .136كوسر عثامنية، دور النيابة العامة في حماية حقوق اإلنسان أثناء مراحل اإلجراءات الجزائية، مرجع سابق،  ص -1
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وهو ما نتناوله في الفرع األول، في الفرع الثاني نتطرق الي رقابة النيابة العامة  االفتتاحي
  .  وإطالعها علي أعمال التحقيق

  

  االتصال بقاضي التحقيقسلطة النيابة العامة في : الفرع األول

  

من قانون اإلجراءات الجزائية  1الفقرة 67،  و3الفقرة  38أوضحت المادتان             

(  38من المادة  3فقرة حوزة قاضي التحقيق، حيث تنص ال دخول الدعوى فيكيفية 

ويختص بالتحقيق في الحادث بناء علي طلب وكيل الجمهورية أو شكوى مصحوبة بإدعاء 
الفقرة األولي منها  67، أما المادة )73و  67مدني ضمن الشروط المحددة في المادتين 

حقيق أن يجري تحقيقا إال بموجب طلب من وكيل اليجوز لقاضي الت: ( فتنص علي ما يلي 
  ....).الجمهورية ألجراء التحقيق حتي ولو كان بصدد جناية أو جنحة متلبس بها

تمتد ألكثر من ذلك من نالحظ أن سلطة النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية        
ل قضية طبقا لما تنص حيث انه الوحيد المخول قانونا سلطة إختيار وتعيين قاضي تحقيق لك

من قانون األجراءات الجزائية، بل وحتي تنحيته عن طريق تقديم طلب الي  70عليه المادة 

  1.من نفس القانون 71رئيس غرفة األتهام طبقا لنص المادة 

وعليه فإن الطلب اإلفتتاحي يعتبر الوسيلة الوحيدة ألتصال النيابة العامة بقاضي        
طلب مكتوب ومرسل من جانب رئيس النيابة العامة لدي المحكمة الي من حيث هو التحقيق 

قاضي التحقيق طالبا فيه من األخير البدء في التحقيق بشأن اإلتهام المنصب علي واقعة 
    2.معينة

كما أن للنيابة العامة أثناء سير التحقيق اإلبتدائي عدة صالحيات اقرها القانون إستثناء للنايبة 
  : صل فيها أن تكون من صالحيات قاضي التحقيق من ذلك نذكر ما يلي العامة ألن األ

 ون اإلجراءات الجزائية نمن قا  110 و 58طبقا لنص المواد  إصدار األمر باإلحضار - 

و هذا في الجنايات و الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بالحبس إذا لم يكن قاضي التحقيق قد 
 .ابلغ بها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .140كوسر عثامنية، المرجع السابق،  ص -1

 .308، صعلي شمالل، السلطات التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية دراسة مقارنة، مرجع سابق -2
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و هذا إذا لم  من قانون األجراءات الجزائية  338و  59طبقا لنص المواد  األمر باإليداع -
يقدم المتهم ضمانات فانه يجوز للنيابة العامة إيداعه في جنحة متلبس بها و يشترط إلصدار 

 :هذا األمر ما يلي

 .أن يكون قاضي التحقيق لم يخطر بالقضية –

 .أن ال تكون الجنحة من جنح الصحافة أو الجنح ذات الطبيعة السياسية –

 .أال يكون المتهم قاصرا –

 .أال تتجاوز مدة الحبس ثمانية أيام –

 

يجوز االنتقال لمكان الحادث في حالة اكتشاف جثة مجهولة الوفاة : االنتقال لمكان الحادث -
وله الحق في ندب ، وله الحق في اصطحاب األشخاص المؤهلين و بحليفهم قبل ذلك اليمين

 .من قانون اإلجراءات الجزائية 62ادة طبقا لنص المضابط الشرطة القضائية 

  

يقوم قاضي التحقيق بأخذ رأي وكيل الجمهورية قبل إصدار : إبداء الرأي في مسائل معينة -
وهذا  المؤقت األمر بالقبض علي الهارب من العدالة و يقوم باستطالع رأيه في تمديد الحبس

 .من قانون اإلجراءات الجزائية 125ما تنص عليه المادة 

عند خروج الميعاد القانوني  من قانون اإلجراءات الجزائية، فانه 82وطبقا للمادة  - 
 .حضور وكيل الجمهورية ضروري يكونللتفتيش بمسكن متهم بجناية 

  

  قاضي التحقيق أعمالسلطة النيابة العامة في الرقابة علي : الثانيالفرع 

  

من خالل  االبتدائيوتتجلي سلطة النيابة العامة في الرقابة علي التحقيق              
  :   العنصرين التاليين

  :وجوب اإلطالع علي أعمال التحقيق : أوال

حيث يلزم المشرع الجزائري قاضي التحقيق بإطالع ممثل النيابة العامة علي             
بعض أعمال التحقيق التي يقوم بها بمقتضى قرار اإلطالع ويكون ذلك أثناء سير التحقيق 

  1:  اإلبتدائي أو حتي عند ختمه، ومن ابرز صور اإلطالع الوجوبي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .142كوسر عثامنية، مرجع سابق،  ص -1
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جراءات ون اإلنمن قا 80و  79واجب اإلطالع المنصوص عليه في المادتين  -
، فاالولي تلزم قاضي التحقيق إذا ما بدر من تلقاء نفسه بإجراء األنتقال الجزائية

والمعاينة أن يخطر وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته، والثانية تلزم قاضي 
التحقيق إذا كان االنتقال والمعاينة يتم خارج دائرة اإلختصاص المحلي لقاضي 

مل بنفس دائرة إختصاص قاضي التحقيق أن يخطر وكيل الجمهورية الذي يع
التحقيق الذي يجوز له مرافقته، كما يلزمه بإخطار وكيل الجمهورية الذي سيتم 

 .اختصاصهوالمعاينة في دائرة  االنتقال

 

الفقرة األولي من  144كما أوجب المشرع الجزائري علي قاضي التحقيق في المادة  -
ورية بقراره في تكليف خبير قانون اإلجراءات الجزائية ضرورة إعالم وكيل الجمه

 .ليتمكن ممثل النيابة من إبداء ما لديه من طلبات

 

 

من نفس القانون علي قاضي التحقيق استطالع رأي وكيل  126كما أوجبت المادة   -
الجمهورية إذا أراد اإلفراج علي عن المتهم الذي قدم طلبا لإلفراج طبقا لنص المادة 

 .من قانون اإلجراءات الجزائية 127

 

من قانون اإلجراءات الجزائية الي ضرورة إحالة ملف  162كما نصت المادة  -
، وذلك لتقديم طلباته الكتابية والتي ترمي القضية بعد اإلنتهاء من أعمال التحقيق

عادة الي إحالة القضية علي المحكمة المختصة أو زيادة البحث فيها أو التخلي عنها 
   .اء وجه الدعوىلعدم االختصاص أو إصدار أمر بانتف

 

فضال علي وجوبيبة إطالع النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية علي أعمال         
من قاون اإلجراءات  69التحقيق، فإن المشرع الجزائري في نص الفقرة الثانية من المادة 

علي أوراق التحقيق،  اإلطالعيجوز لوكيل الجمهورية : ( الجزائية التي تنص علي ما يلي 
، ذلك ما جعل للنيابة العامة الحق في اإلطالع .....)ساعة 48علي أن يعيدها في ظرف 

علي مجريات التحقيق في أي وقت، في سبيل متابعة حسن سير التحقيق عن طريق اإلطالع 
   .   علي العمال التي قام بها قاضي التحقيق أو التي ينوي القيام بها

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .142كوسر عثامنية، مرجع سابق،  ص -1
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 23/07/2015المؤرخ في  15/02ومما أستحدثه المشرع الجزائري ضمن األمر       

االبتدائي أو في أي  المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية، أثناء سير عملية التحقيق
مرحلة من مراحل اإلجراءات القضائية  تكليفه لجهاز النيابة العامة بتنفيذ ومتابعة تدابير 
حماية الشهود والخبراء والضحايا، وذلك ضمن الفصل السادس من الباب الثاني من الكتاب 

المواد األول من قانون اإلجراءات الجزائية والمتمم باألمر السالف الذكر، بداء من 
، حيث تعتبر كتمكين من المشرع الجزائري لجهاز 28مكرر 65المادة   إلي 19مكرر 65

النيابة العامة كسلطة إشراف ومراقبة لمختلف مراحل الدعوى العمومية عموما ومرحلة 
         1.التحقيق االبتدائي بالخصوص

  

المطلقة لوكيل طالع الي السلطة التقديرية وتخضع ممارسة الحق في اإل           
وقت يتدخل معه قاضي التحقيق في تحديد  جتهاده الشخصي بطريق الإل الجمهورية و

اإلطالع أو رفض طلب اإلطالع ألي سبب كان، سلطة النيابة العامة في حضور أعمال 
التحقيق ومواكبتها كاستجواب المتهم أو إجراء المواجهات الالزمة وهو ما نصت عليه 

  .من قانون اإلجراءات الجزائية  106المادة 

قاضي التحقيق في إنجاز  ومن خالل ما تقدم يمكن القول أن النيابة العامة تشارك         
أعماله بصفة فعلية وتوجهها الوجهة السليمة، فالمشرع أراد بهذا الدور للنيابة العامة تجنب 
أي نقص في عمل قاضي التحقيق، وذلك لما لرقابة النيابة العامة من الفعالية واآلنية في 

  2.أعمال التحقيق متابعة التحقيق بخالف رقابة المحكمة التي تتسم بالبعدية وبعد إنتهاء

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن قانون اإلجراءات  08/06/1966المؤرخ في  155/66راجع الفصل الباب الثاني من الكتاب األول من األمر  -1
 .28مكرر65الي  19مكرر65، خاصة المواد من 23/07/2015 المؤرخ في 15/02الجزائية المعدل والمتمم باألمر 

 .145كوسر عثامنية، مرجع سابق،  ص -2
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  : قرارات قاضي التحقيق استئناف: ثانيا

تخضع قرارات قاضي التحقيق عموما لرقابة كل من النيابة العامة والمتهم والمدعي         
ويجوز لهذه الجهات أن كدرجة تحقيق ثانية،  االتهامبالحق المدني فضال عن رقابة غرفة 

تستأنف القرارات القضائية التي يصدرها قاضي التحقيق طبعا في ظل إحترام الشروط 
  .المنصوص عليها في القانون

بة العامة الحق في جراءات الجزائية النيامن قانون اإل 170حيث تخول المادة        
، ويستثني من ذلك االمر بإحالة فيها خطأ رأتمتي  ومر قاض التحقيقاستئناف جميع أ

كما تنص المادة  هو مقرر لباقي األطراف بخالف ماوذلك  القضية الي غرفة اإلتهام، 
من قانون اإلجراءات الجزائية، حيث يكون لوكيل الجمهورية إعمال ذلك الحق في  171

كر، في حين أمهل المشرع السالفة الذ 170خالل ثالثة أيام طبقا للفقرة الثانية من المادة 
السالفة  171النائب العام مدة أطول حددها بعشرين يوما في نص الفقرة االولي من المادة 

الذكر، وذلك تمكينا للنيابة العامة من خالله من رقابة حسن سير أعمال التحقيق واإلشراف 
  .عليها

المشرع أعطي النيابة من قانون اإلجراءات الجزائية فإن  611وطبقا لنص المادة         
العامة الحق في إستئناف أوامر قاضي التحقيق حتي لمصلحة المتهم، وذلك بإعتبارها ممثلة 
للمجتمع وتهدف الي حماية حقوق اطراف الدعوى جميعا، وبالتالي فإن هذا إعطاء هذا 

العامة الحق للنايبة العامة من طرف المشرع ما هو إال تطبيقا للقاعدة التي تعتبر النيابة 
  1. لدعوى العمومية في جميع مراحلهااألمينة علي ا

المعدل والمتمم لقانون  23/07/2015المؤرخ في  15/02أما ما أستحدثه األمر          
من نفس القانون حيث جاء في الفقرة الثانية  163اإلجراءات الجزائية تعديله لنص المادة 

ويخلي سبيل المتهمين المحبوسين مؤقتا في الحال رغم استئناف وكيل الجمهورية : ( منها 
، ألنه سابقا كان استئناف وكيل الجمهورية ألمر ....)أخر ما لم يكون محبوسين لسبب

قاضي التحقيق القاضي بأال وجه للمتابعة موقفا ألخالء سبيل المتهمين، أما في هذا التعديل 
وتدعيما لقرينة البراءة المكرسة دستوريا وحدا من سطوة النيابة العامة علي إجراءات 

اف وكيل الجمهورية لألمار بأال وجه للمتابعة غير التحقيق قبل إدانة المتهمين، أصبح استئن
موقف ألخالء السبيل إال إذا كان المتهمين موقوفين لسبب آخر، حسب ما نصت عليه الفقرة 

  2.من قانون اإلجراءات الجزائية 170الثالثة من المادة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .332السلطات التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية دراسة مقارنة، مرجع سابق، صعلي شمالل،  -1

المتضمن قانون اإلجرءات الجزائية المعدل  08/06/1966المؤرخ في  155/66 األمرمن  170و  163راجع المواد  -2
 .23/07/2015المؤرخ في  15/02والمتمم باألمر 
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 االتهامدور النيابة العامة في إجراء التحقيق أمام غرفة :  الثالثالمطلب 

نتناول بالدراسة في هذا المطلب المعنون دور النيابة العامة في إجراءات التحقيق أما         
جهة التحقيق العليا بعد قاضي التحقيق، حيث نحاول معرفة  باعتبارها، وذلك االتهامغرفة 

، من 15/02 األمرالجزائية وخاصة في التعديل األخير ضمن  اإلجراءاتما يقره قانون 
صالحيات ودور للنيابة العامة في هذه المرحلة من مراحل الدعوى العمومية، ويتأتي ذلك 

األول دور النيابة العامة في  من خالل تقسيم هذا المطلب الي فرعين نتناول في الفرع
الفرع الثاني نعرج الي سلطة النيابة العامة ، ثم في االتهامجراءات المتبعة أمام غرفة اإل

  1: وذلك كما يلي االتهامللطعن في قرارات غرفة 

  

  االتهامغرفة  مدور النيابة العامة في اإلجراءات المتبعة أما: األولالفرع 

  

سيرورة الدعوى العمومية علي في  االتهامتتمثل اإلجراءات المتبعة أمام غرفة          
  :يلي مستواها في ما 

  : اإلجراءات التحضيرية: أوال

ويتجلي دور النيابة العامة في اإلجراءات التحضيرية أمام غرفة اإلتهام في أن         
من  178المشرع خول لها الحق في طلب إنعقاد غرفة اإلتهام طبقا لما تنص عليه المادة 

قانون اإلجراءات الجزائية، التي تجيز لغرفة اإلتهام بأن بإستدعاء من رئيسها أو بناء علي 
ابة العامة كلما دعت الضرورة الي ذلك، كما تشرف النيابة العامة عن طريق طلب من الني

     2.مصالحها اإلدارية بإعداد جدول القضايا المبرمجة لكل جلسة من جلسات غرفة اإلتهام

كما يظهر دور النايبة هنا في كونها الجهة المخول لها تهيئة كل ملف يتعلق بدعوى        
من قاون  179فة اإلتهام، حيث ألزم المشرع في نص المادة عمومية قبل عرضه علي غر

اإلجرءات الجزائية النائب العام بتهئية ملف القضية خالل أجل خمسة أيام علي األكثر من 
  3.تاريخ إستالمه األوراق ويقدمه مع طلباته الي غرفة اإلتهام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

، 2010عبد الحليم أشرف، سلطات النيابة العامة في مرحلة التحقيق، الطبعة األولي، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  -1
 . 220ص

 .232السلطات التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية دراسة مقارنة، مرجع سابق، صعلي شمالل،  -2

، 2004إبراهيم بلعليات، أوامر التحقيق المسـتأنفة أمام غرفة اإلتهام مع إجتهادات المحكمة العليا، دار الهدى، الجائر،  -3
 . 46ص
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من قانون اإلجراءات الجزائية،  كلف المشرع جهاز النيابة  182وبموجب المادة            
، مهمة تبليغ تاريخها الي أطراف الدعوى اماالتهالعامة، بعد تحديد ميعاد إنعقاد جلسة غرفة 

ومحاميهم بواسطة رسالة موصى عليها وذلك في ظرف خمسة أيام، مرتبا علي مخالفة هذا 
فاعهم وتقديم حاميهم من تحضير دلنقض، ألنه يحرم أطراف الدعوى وماإلجراء ا

    1.مالحظاتهم وطلباتهم في جلسة غرفة االتهام

 

          

  :المحاكمةإجراءات : أوال

  

إجراءات المحاكمة أمام غرفة االتهام،  في كونها  يتجلي دور النيابة العامة في        
من قانون  177عنصر أساسي في تشكيلة جلسات غرفة االتهام، حيث تلزم المادة 

اإلجراءات الجزائية النيابة العامة بالحضور لجلسات غرفة االتهام ممثلة في النائب العام 
  . س القضائي أو أحد مساعديهلدي المجل

كما أعطي المشرع النيابة العامة بإعتبارها حامية لمجتمع والمصلحة العامة، ممثلة         
في النائب العام امام غرفة اإلتهام،  في حال صدور قرار من هذه االخيرة بأال وجه للمتابعة 

ائع تطورات في سبيل ورأي النائب العام أن هناك أدلة جديدة من شأنها أن تعطي الوق
إظهار الحقيقة، ففي هذه الحالة وريثما يتم التحضير لعقد جلسة لغرفة اإلتهام خول المشرع 
النائب العام أن يطلب من رئيس غرفة اإلتهام إصدار أمر بالقبض علي المتهم وإيداعه 

  2.من قانون اإلجراءات الجزائية 181الحبس تبعا لما تنص عليه المادة 

من نفس القانون إذا رأت نقص أو  186العامة طبقا للمادة  للنيابةأن  باإلضافة الي       
 أمرإصدار  االتهامغموض في التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق، أن تطلب من غرفة 

  3.بإجراء تحقيق تكميلي الذي تراه الزما

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .214، صمرجع سابقأحسن بوسقيعة،  -1

 .215المرجع السابق، ص -2

  .55صمرجع سابق، إبراهيم بلعليات، أوامر التحقيق المسـتأنفة أمام غرفة اإلتهام مع إجتهادات المحكمة العليا،  -3
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غرفة اإلتهام، أن هذه  كما يظهر دور النيابة العامة أثناء إجراءات المحاكمة أمام         
بالنسبة  األخيرة قد تأمر من تلقاء نفسها أو بناء علي طلبات النائب العام بإجراء تحقيقا

للمتهمين المحالين إليها بشأن جميع االتهامات في الجنايات والجنح والمخالفات أصلية كانت 
يق قد أشار إليها، أو مرتبطة بغيرها، والتي ال يكون قرار اإلحالة الصادر عن قاضي التحق

أو التي استبعدت بأمر جزئي بأال وجه للمتابعة أو بفصل الجرائم عن بعضها أو إحالتها الي 
 1.الجهة القضائية المختصة

وأخيرا وأثناء سير جلسات غرفة االتهام خول المشرع للنايبة العامة ممثلة في           
تقديم الطلبات والمذكرات الكتابية، وإذا النائب العام، الحق في إبداء المالحظات الشفوية و

كانت المداوالت التي تجريها غرفة االتهام سرية تتم بين أعضاء الغرفة دون سواهم في 
غياب أطراف الدعوى باإلضافة إلي النائب العام، إال أن النطق بالقرار المتخذ يكون وجاهيا 

   2.وبحضور النائب العام

 

  العامة للطعن في قرارات غرفة االتهامسلطة النيابة : الثانيالفرع 

  

من قانون اإلجراءات الجزائية، أقر المشرع الجزائري للنيابة  495بموجب المادة           
العامة الحق في الطعن بالنقض في جميع قرارات غرفة االتهام ما لم ينص القانون علي 

لق منها بالحبس المؤقت أو خالف ذلك، نظرا لكونها درجة ثانية من التحقيق، ماعدا ما يتع
أمام غرفة  اطلة من جهة وألن المعني يمكنه أن يجدد طلبهموذلك تفاديا للم الرقابة القضائية

  .اإلتهام أو أي جهة قضائية أخرى، من جهة ثانية

كما أنه ال يجوز للنيابة العامة أو ألي طرف من أطراف الدعوى الطعن بالنقض في          
ام إذا كانت قرارات تحضيرية أي أنها غير فاصلة في الموضوع قرارات غرفة االته

وتهدف إلي جمع األدلة والقرائن، كالقرار القاضي بإجراء الخبرة الطبية أو إجراء تحقيق 
  3.تكميلي

   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .157سابق،  صكوسر عثامنية، مرجع  -1

 .342علي شمالل، مرجع سابق، ص -2

 .346المرجع السابق، ص -3
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أما بالنسبة لقرارات اإلحالة، فإذا كانت صادرة في مواد الجنايات فإنه يجوز            
من قانون اإلجراءات الجزائية، ويهدف المشرع  495الطعن بالنقض فيها طبقا لنص المادة 

  1.من ذلك طبعا صيانة حقوق الدفاع

أما قرارات اإلحالة علي محكمة الجنح والمخالفات فإنها ال تزال غير قابلة للطعن           
بالنقض، ما لم تكن فاصلة في االختصاص أو متضمنة مقتضيات نهائية ليس في استطاعة 

، 2من قانون اإلجراءات الجزائية 496القاضي أن يعدلها، طبقا لما تنص عليه المادة 
عن هو أن التكييف الوارد فيها ال يقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى، والعلة من عدم الط

ويمكنها من تغيير التكييف القانوني للواقعة، وهو غير ممكن الحدوث إذا كنا بصدد الحالة 
علي محكمة الجنايات، ويكون تغيير الوصف القانوني للجريمة إما تلقائيا أو بناء علي طلب 

ر القاضي بإحالة المتهم علي محكمة الجنح بناء علي استئناف أحد أطراف الدعوى كالقرا
    3.المدعي المدني األمر بأال وجه للمتابعة

  

تجدر اإلشارة في نهاية هذا المطلب ان جيمع الصالحيات الممنوحة للنيابة العامة في         
ات منصوص أثناء سير التحقيق في غرفة اإلتهام والتي تم التطرق إليها سابقا، هي صالحي

عليها سابقا في قانون اإلجراءات الجزائية، ولم يتم التطرق إليها باإلطالق أو التقييد خالل 
  . 23/07/2015المؤرخ في  15/02التعديل األخير الذي تضمنه األمر 

       

  

  

  

  

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .158كوسر عثامنية، مرجع سابق،  ص -1

 .344علي شمالل، مرجع سابق، ص -2

 .وما يليها 226، صمرجع سابقالطبعة األولي، عبد الحليم أشرف، سلطات النيابة العامة في مرحلة التحقيق،  -3
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  المحاكمة في مرحلةدور النيابة العامة :  الثانيالمبحث 

           

البحث الثاني من الفصل الثاني والمعنون بدور النيابة العامة ل في هذا ونتنا        
وصالحياتها في مرحلة التحقيق النهائي أو مرحلة المحاكمة، بإعتبارها مرحلة حاسمة في 
مسيرة الدعوى العمومية، ألنه في هذه المرحلة ينهي جهاز القضاء الدعوى العمومية ويرفع 

ينة للمتهم، أو بصدور احكام وقرارات مبرئة يده عنها سواء بصدور احكام وقرارات مد
  .ن وبالتالي إنتهاء الدعوى العموميةللمتهم

وما نحاول نحن التركيز عليه في هذه المبحث هو ما اقره المشرع الجزائري للنايبة         
العامة بإعتبار طرفا أساسيا في الدعوى العمومية، من صالحيات أثناء هذه المرحلة من 

  .ى العموميةمراحل الدعو

ويتأتي ذلك من خالل تقسيم هذا المبحث الي ثالث مطالب أساسية نتاناول في         
المطلب األول سلطة النيابة العامة في إنهاء بعد الدعاوى العمومية بدون المرور الي مرحلة 
المحاكمة، اما في المطلب الثاني فنتطرق الي دور ألنيابة وصالحياتها أثناء جلسات 

كمة عبر مختلف أنواع المحاكم الجزائية، وأخيرا وفي المطلب الثالث ننتتقل الي دور المحا
   .النيابة العامة في الطعن في األحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم
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سلطة النيابة العامة في إنهاء بعض الدعاوى العمومية بدون :  األولالمطلب 
 محاكمة

نتعرض في هذا المطلب المتعلق بصالحيات وسلطة النيابة العامة في إنهاء              
 أطرافتقليدية بين المحاكمة مرحلة البعض الدعاوى العمومية، وذلك دون المرور الي 

  .الدعوى العمومية، وتحت إشراف قضاء الحكم

ما اقره المشرع في قانون اإلجراءات الجزائية وخاصة  محاولين التركيز علي             
من  23/07/2015المؤرخ في  15/02في ظل التعديل االخيرالذي تضمنه األمر 

  .دون محاكمة صالحيات وسلطات للنيابة العامة في إنهاء الدعوى العمومية

في الفرع من خالل تقسيم هذا المطلب إلي فرعين نتناول  دراستنا هذهونباشر            
  : األول نظام الصلح، وفي الفرع الثاني نعرض إلي الوساطة وذلك كما يلي 

    

  نظام الصلح: األولالفرع 

ممثلة في النيابة العامة عن  االجتماعيةالهيئة تنازل المقصود بالصلح عموما هو            
حقها في تحريك الدعوى العمومية أو عدم مباشرتها بعد تحريكها، مقابل المبلغ المالي قام 

  .الدعوى العمومية انقضاءعليه الصلح، ويترتب عليه 

من  6وهو ما تطرق المشرع الجزائري من خالل نص الفقرة الرابعة من المادة           
يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية : (....حيث تنص علي جزائية قانون اإلجراءات ال

  .)بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة

حيث تناول القانون الجزائري ضمن قانون اإلجراءات الجزائية الصلح كسبب           
، وقانون 1الدعوى العمومية وذلك في قوانين خاصة كقانون الجمارك النقضاءخاص 

من قانون اإلجراءات  6لي جانب ذلك فقد نص المشرع الجزائري في المادة الضرائب، إ
الجزائية السالفة الذكر علي أألسباب العامة إلنهاء الدعوى العمومية ومن بينها الصلح الذي 

  2.من قانون اإلجراءات الجزائية 390إلي  381تناوله بالتفصيل في أحكام المواد من 

         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .من قانون الجمارك الجزائري 265أنظر نص المادة  -1

 .356علي شمالل، مرجع سابق، ص -2

    



يابة العامة في مرحلتي التحقيق االبتدائي والمحاكمةصالحيات الن...............................الفصل الثاني   

 

41 

 

أحكام المواد المذكورة سالفا، نجد المشرع الجزائري خول النيابة  إليوبالرجوع             
 381العامة سلطة وصالحية إنهاء بعض الدعاوى العمومية بدون محاكمة، ففي نص المادة 

اإلجراءات الجزائية أجاز لعضو النيابة العامة قبل تكليف مرتكب المخالفة  من قانون
قل عن الحد ت لي علي سبيل غرامة صلح اللف بدفع مبلغ ماابالحضور، بأن يخطر المخ

المحدد لمقدار  االدني من المبلغ المقرر كعقوبة للمخالفة، بحيث يكون قرار النيابة العامة
من قانون اإلجراءات  385تنص عليه المادة  غرامة الصلح غير قابل ألي طعن حسب ما

  1.الجزائية

دفع مبلغ غرامة الصلح سواء نقدا أو وفي حال إمتثال المخالف لذلك من خالل             
عن طريق حوالة بريدية الي قباضة الضرائب محل سكنه، فإن هذه األخيرة تبلغ النيابة 
العامة خالل العشر أيام من تاريخ الدفع إلنهاء الدعوى العمومية، وإذا لم يحصل تبليغ خالل 

ن خالل تكليف المخالف هذه المدة فإن النيابة العامة تحرك الدعوى العمومية مباشرة م
من قانون  387بالحضور أمام المحكمة للفصل في القضية حسب ما تنص لعيه المادة 

         . اإلجراءات الجزائية

  

من نفس القانون،  391الت فقد نصت المادة ايطبق في جميع الح غير أن الصلح ال    
الجزائية والمتعلقة بالصلح اإلجراءات  من قانون 390 إلي 381علي  أن أحكام المواد من 

  2: تطبق في الحاالت التالية ال

جزاء غير الجزاء المالي، أو لتعويض األضرار  إليخالف تعرض مإذا كان ال -
 .الحاصلة بالضحايا أو لعقوبة تتعلق بالعود

 .إذا فتح بشأن القضية تحقيق قضائي -

 .ر واحد بالنسبة لمتهم واحد أكثر من مخالفتين  إذا أثبت في محض -

  .في األحوال التي ينص فيها تشريع خاص علي استبعاد إجراء غرامة الصلح -

  

         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .357علي شمالل، مرجع سابق، ص -1

   .قانون اإلجراءات الجزائيةمن  391الي  381ونصوص المواد من  6لإلطالع أكثر راجع نص المادة  -2
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  1الوساطة: الثانيالفرع 

 األمري أقرها تيعتبر إجراء الوساطة في المواد الجزائية من أهم التعديالت ال            

، المتضمن تعديل قانون اإلجراءات الجزائية، حيث ورد 23/07/2015المؤرخ في  15/02
في البحث والتحري عن : في الفصل الثاني مكرر من الباب األول المعنون بـ النص عليه

الجرائم،  ضمن الكتاب األول بعنوان في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق، وذلك 
، 9مكرر 37مكرر الي المادة  37السالف الذكر بداء من المادة  باألمرفي المواد المستحدثة 

  2 .زائيةمن قانون اإلجراءات الج

إحداث نظام الوساطة كآلية بديلة للمتابعة الجزائية في مادة  إليحيث لجأ المشرع           
المخالفات وبعض الجنح البسيطة التي ال تمس بالنظام العام، حيث وردت علي سبيل 

هورية أو بناء علي ، ويلجأ إليها تلقائيا من طرف وكيل الجم2مكرر 37الحصر في المادة 
  .الضحيةطلب من 

كلما رأت أن من  ،اإلجراءالعامة إمكانية المبادرة بهذا  و اقر المشرع كذلك للنيابة           
الناتج عن الجريمة وضمان جبر الضرر الناشئ عنها  لإلخاللشأنها وضع حد نهائي 

  .كما أن هذا اإلجراء ال يجوز الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن ،للضحية

أن المشرع لم يعط تعريفا دقيقا لهذا اإلجراء، و باستقراء نصوص المواد  كما نجد         
المستحدثة ضمن التعديل األخير التي تنظم هذه اإلجراء فإنه يمكن تعريفه بأنه إجراء 

تقرره النيابة العامة من تلقاء نفسها أو بطلب من الضحية أو المشتكى منه من اجل  اختياري
هو نظام أخذت به سابقا الكثير من األنظمة المقارنة كالنظام للدعوى العمومية، ووضع حد 

   .الفرنسي والنظام البلجيكي

ويهدف هذا اإلجراء إلي وضع آلية بديلة للمتابعة الجزائية في الجرائم البسيطة           
والتي ال تمس بالنظام العام، كما يهدف إلي جير الضرر الالحق بالضحية والمحافظة علي 

         .جتماعي والنظام العام، كما يلزم الجاني بتحمل مسؤوليته المدنية ألفعاله المرتكبةالسلم اال

            

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، المنعقد 15/02لفائدة ضباط الشرطة القضائية، حول التعديالت األخيرة وفقا لألمر الملتقي الجهوي  راجع ملخصات -1
 . 2015بالمفتشية الجهوية لشرطة الجنوب الشرقي، ورقلة نوفمبر

، والمستحدثة بموجب من قانون اإلجراءات الجزائية ،9مكرر  37مكرر الي  37المواد من  وصلإلطالع أكثر راجع نص -2
   ..23/07/2015في  المؤرخ 15/02األامر 
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وكغيره من اإلجراءات المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية، يخضع          
  : تطبيق هذا اإلجراء الي شروط إجرائية وشروط شكلية هي كما يلي 

 :  الشروط اإلجرائية : أوال

، وأن يكون االتفاق مكتوب )الضحية والمشتكى منه( ضرورة قبول اطراف الدعوى  -
 .بين مرتكب األفعال المجرمة والضحية مباشرة

 .أن يكون اللجوء الي هذا اإلجراء قبل البدء في المتابعة الجزائية -

، 2مكرر 37أن تكون الجريمة مخالفة أو جنحة من الجنح المحددة حصرا في المادة  -
جرائم السب والقذف، اإلعتداء علي الحياة الخاصة والتهديد، الوشاية : وهي كما يلي 

الكاذبة، ترك االسرة، اإلمتناع العمدي عن تقديم النفقة، عدم تسليم طفل، اإلستيالء 
بطريق الغش علي أموال اإلرث قبل تقسيمها أو علي أشياء مشتركة أو أموال 

، التخريب واإلتالف العمدي ألموال الغير، جنح الشركة، إصدار شيك بدون لرصيد
بق اإلصرار أو الترصد أو إستعمال الضرب والجروح العمدية المرتكبة بدون س

السالح، جرائم التعدي علي الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية والرعي في ملك 
الغير، إستهالك مأكوالت أو مشروبات أو اإلستفادة من خدمات أخرى عن طريق 

 1.باإلضافة الي إمكانية تطبيق الوساطة في جميع المخالفات. التحايل

  

  : الشكليةالشروط : أوال

من قانون اإلجراءات الجزائية من اجل إجراء  3مكرر  37إشترطت المادة          
الوساطة، تدوين هذا االتفاق في محضر مكتوب يتضمن هوية األطراف وعرضا وجيزا 
عن الوقائع واألفعال وتاريخ ومكان إرتكابها ومضمون إتفاق الوساطة وآجال تنفيذه، كما 

رورة توقيع المحضر من قبل النيابة العامة ممثلة في وكيل ألزمت نفس المادة بض
الجمهورية وامين الضبط باإلضافة الي أطراف إتفاق الوساطة، وتسلم نسخة منه لكل 

  .طرف

بل وكما أسلفنا سابقا فإن إتفاق الوساطة يرمي إلي إعادة الحال الي ما كنت عليه ق        
الحاصل عنها بتعويض مالي او عيني، أو أي  وقوع أفعال الجريمة، من خالل جبر الضرر

     . اتفاق آخر تم التوصل إليه شرط عدم مخالفته للقانون

   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  .تعديل قانون اإلجراءات الجزائية، المتضمن 23/07/2015المؤرخ في  15/02من أالمر  2مكرر 37راجع المادة  -1
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أما بالنسبة لمكانية الطعن في إجراء الوساطة من عدمه، وكذا  للطبيعة القانونية           
 37لمحضر الوساطة،  آثاره والجزاءات المترتبة عليه فقد حددتهم نصوص المواد من 

في إتفاق  يجوز الطعن ، حيث نصت المادة األولي علي أنه ال9مكرر 37الي  5مكرر
  .الوساطة بأي طريق من طرق الطعن

فقد حددت الطبيعة القانونية لمحضر الوساطة من حيث  6مكرر 37أما المادة            
جراءات ل به بمعني أنه يخضع ألحكام قانون اإلطبقا للتشريع المعمو كونه سندا تنفيذيا

  1.ات تنفيذهالمدنية واإلدارية من حيث إمهاره بالصيغة التنفيذية وإجراء

أن الدعوى العمومية تنقضي إذا تم تنفيذ إتفاق  7مكرر 37في حين بينت المادة             
   2.الوساطة، كما أنه خالل آجال التنفيذ يتوقف سريان آجال تقادم الدعوى العمومية

الجزاءات  ث حددت، حي9مكرر 37و 8مكرر 37أحاكم المواد  إليوبالرجوع             
الوساطة، فإذا لم يتم تنفيذ االتفاق في اآلجال المحددة يتخذ  اتفاقة علي اإلخالل بتنفيذ المترتب

الجزاءات  المادة األخير بينتوكيل الجمهورية ما يراه مناسبا بشأن إجراءات المتابعة، كما 
من قانون العقوبات ضد الشخص الذي يمتنع عمدا  147المحددة في الفقرة الثانية من المادة 

   3.تنفيذ اتفاق الوساطة عند انقضاء األجل المحدد لذلكعن 

  

  

  

  

  

  

  

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 .، المتضمن تعديل قانون اإلجراءات الجزائية23/07/2015المؤرخ في  15/02من أألمر  6مكرر 37راجع المادة  -1

  .، المتضمن تعديل قانون اإلجراءات الجزائية23/07/2015المؤرخ في  15/02من أألمر  7مكرر 37المادة راجع  -2

  .الملتقي الجهوي لفائدة ضباط الشرطة القضائية، المشار إليه سابقا أنظر أعمال -3
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  دور النيابة العامة أثناء جلسات المحاكمة:  الثانيالمطلب 

  

تعتبر جلسة المحاكمة هي المرحلة الحاسمة في عمر الدعوى العمومية،                  
والتي يتحدد من خاللها مصير المتهم بالجريمة، وإذا كان الغالب أن التحقيق اإلبتدائي 

وربما يمتد الي سنوات، فإن المحاكمة تتم في ساعة يستغرق زمنا طويال يصل الي شهور 
  .بما أيام في حاالت نادرةأو عدة ساعات و لر

إال أن ذلك ال يحول دون وجود تحقيق قضائي تمارسه هيئة الحكم أثناء               
المناقشات واالستجوابات والمواجهات واألسئلة التي تتم خالل سير جلسة المحاكمة، لذلك 

ا المرحلة يطلق الكثير من القانونيين علي هذه المرحلة مرحلة التحقيق النهائي باعتباره
الختامية في الدعوى العمومية، يكون الغرض منها الوصول الي الحقيقة الواقعية والقانونية، 

  .  ثم الفصل في موضوع الدعوى العمومية بصدور حكم بالبراءة أو اإلدانة

وفي سبيل التطرق إلي هذا المضمون واإلطالع علي ما جاء به األمر                      
فرعين نعرج في الفرع األول الي  إليتقسيم هذا المطلب  ارتأينافي هذا المجال  15/02

صالحيات النيابة العامة في محكمة الجنح والمخالفات، وفي الفرع الثاني نتناول سلطات 
   .  محكمة الجنايات وصالحيات النيابة العامة في

  

  صالحيات النيابة العامة في محكمة الجنح والمخالفات: األولالفرع 

  

إن النيابة العامة ورغم ما يقال عنها بأنها خصم في الدعوى العمومية مقابل المتهم،        
إال أنها تمارس أما المحاكم الجزائية سلطات واسعة ال يجيزها القانون إال لعضو السلطة 

ائية، حيث تساهم بحضورها  جلسة المحاكمة في إنارة المحكمة من خالل المالحظات القض
واآلراء التي تبديها أثناء الجلسة وكذلك من خالل المرافعات والطلبات التي تقدمها في 

  .الدعوى العمومية بهدف التطبيق السليم للقانون

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 .، المتضمن تعديل قانون اإلجراءات الجزائية23/07/2015المؤرخ في  15/02من أألمر  6مكرر 37راجع المادة  -1

  .، المتضمن تعديل قانون اإلجراءات الجزائية23/07/2015المؤرخ في  15/02من أألمر  7مكرر 37راجع المادة  -2

  .الملتقي الجهوي لفائدة ضباط الشرطة القضائية، المشار إليه سابقا ر أعمالأنظ -3
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مظاهر السلطات التي تمارسها النيابة العامة أمام محكمة الجنح والمخالفات أنه ومن ابرز 
يحق لها إبداء الرأي أثناء إفتتاح الجلسة حول كل قضية ترى وجوب إبداء مالحظات 

   .بشانها، وقبل بدء مرافعاتها

من قانون اإلجراءات الجزائية اجز لها القانون أن توجه  288وبموجب المادة        
األسئلة مباشرة الي أطراف الدعوى أثناء سير الجلسة دون الحصول علي إذن الرئيس كما 

من نفس القانون في فقرتها الخامسة علي  233هو مقرر لباقي األطراف، كما نصت المادة 
العامة أن تطلب إنسحاب الشاهد مؤقتا من الجلسة وإعادة إدخاله من جديد أو  للنيابةأنه يحق 

  1.إجراء المواجهة بين الشهود

من قانون اإلجراءات الجزائية علي أنه للنيابة العامة أن تأمر بفتح  237وتنص المادة       
، اما المادة تحقيق إزاء الشاهد الذي يدلي بشهادة الزور أثناء سير جلسة المحاكمة مباشرة

من نفس القانون فإنها أجازت للنيابة العامة أن تأمر بإحضار الشاهد الذي يتخلف عن  223
  2.حضور الجلسات

ومن أهم المظاهر السلطة والصالحيات المخولة للنيابة العامة خالل جلسات محاكم        
تهم ألرتكابه وقائع الجنح والمخالفات، أنه إذا تبين أثناء المرافعات دالئل جديدة ضد الم

أخرى غير الوقائع المحالة علي المحكمة فللنيابة العامة الحق في توجيه التهمة مبتشرة في 
الجلسة، بأن تطلب متابعة المتهم بالوقائع الجديدة، كما لها أن تقدم في نهاية المرافعات أن 

    3.تقدم ما تراه ضروريا من طلبات في شأن الواقعة موضوع المحاكمة

        

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 .363علي شمالل، مرجع سابق، ص -1

 .310دمحم حزيط، مرجع سابق، ص -2

 .364، صعلي شمالل، مرجع سابق -3
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  الجناياتصالحيات النيابة العامة في محكمة : الثانيالفرع 

  

تمارس النيابة العامة سلطاتها وصالحياتها اما محكمة الجنايات علي مرحلتين،             
حيث تمارس صالحيات معينة خالل اإلجراءات التحضيرية ألنعقاد الدورة الجنائية، 
وتمارس صالحيات أخري اثناء سير جلسات محكمة الجنايات وهي تكاد تكون للصالحيات 

  :لسات محكمة الجنح والمخالفات، وستنطرق الي ذلك كما يلي التي تمارسها خالل عقد ج

  

   خالل اإلجراءات التحضيرية لمحكمة الجنايات: أوال

 النعقادالعامة في اإلجراءات التحضيرية السابقة  للنيابةتتجلي السلطة التقديرية            

من قانون اإلجراءات الجزائية التي تحدد  253مادة جلسات محاكم الجنايات، في نص ال
دورات محكمة الجنايات كل ثالثة أشهر، غير أن الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر تجيز 

ذلك، كما  األمرللنيابة العامة الطلب من رئيس المجلس عقد دورة إضافية أو أكثر إذا تطلب 
دول قضايا كل دورة يكون بناء علي طلب النيابة أن تحديد تاريخ الدورة الجنائية، وضبط ج

  1.من قانون اإلجراءات الجزائية 255و 254العامة حسب ما تنص عليه المادتين 

وتكلف النيابة العامة بإبالغ المحلفين نسخة من جداول الدورة الجنائية، حسب            
من قاون اإلجراءات  268من نفس القانون، كما تلزم المادة  267ماتنص عليه المادة 

الجزائية النيابة العامة بإبالغ قرارات اإلحالة للمتهمين المحبوسين عن طريق مدير 
من نفس القانون فقد أوجبت علي المتهمين تبليغ النيابة  274المؤسسة العقابية، أما المادة 

  2.العامة أسماء شهودهم قبل ثالثة أيام من  افتتاح الجلسة علي األقل

تعتبر هذه أهم الصالحيات التي تمارسها النيابة العامة في مرحلة اإلجراءات            
التحضيرية النعقاد جلسات محاكم الجنايات عموما، كما تجدر اإلشارة أن التعديل األخير 

، لم 23/07/2015المؤرخ في  15/02لقانون اإلجراءات الجزائية المتضمن في األمر 
  .النيابة العامة خالل هذه المرحلة يضيف أو يقلص من صالحيات لجهاز

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 .366علي شمالل، مرجع سابق، ص -1

 . 519عبد هللا أوهايبية، مرجع سابق، ص -2
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  1 خالل جلسات محكمة الجنايات: ثانيا

أثناء سير جلسات محكمة الجنايات يعتبر وجود النيابة العامة ممثلة في النائب العام         
أو احد مساعديه، من النظام العام لسير الجلسة وال تصح بدونه، كما أجاز المشرع من 

من قانون اإلجراءات الجزائية للنيابة العامة أن تطلب تأجيل القضية  278خالل نص المادة 
      .خالل الدورة الجاريةأخرى إذا ما تبين لها أنها غير جاهزة للفصل فيها  الي دورة

وال يصدر الرئيس أو أعضاء المحكمة الحكم بتأجيل القضية إال بعد االستماع إلي          
من نفس القانون، ولها كذلك حق إبداء الرأي في  282طلبات النيابة العامة كما تنص المادة 

  .لتي يلزم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوىأي مسألة فرعية ا

ويجيز القانون كذلك كما هو اإلذن في محاكم الجنح والمخالفات للنيابة العامة أن          
تطرح متراه مناسبا من أسئلة إلي جميع أطراف الدعوى مباشرة دون إذن من رئيس 

ائية النيابة العامة من معاقبة من قانون اإلجراءات الجز 299الجلسة، كما تمكن المادة 
  2 .الشاهد الذي يتخلف عن الحضور أو يمتنع عن حلف اليمين

ضد المتهم من نفس القانون أنه في حال ظهور وقائع جديدة  312وتشير المادة             
أما محكمة الجنايات، فإن الرئيس ملزم بأن يأمر باقتياد  حالةالمذكورة في قرار اإلتلك غير 

المتهم إلي ممثل النيابة العامة بمقر محكمة الجنايات لكي يطلب في الحال إفتتاح تحقيق 
  .ضده

تنفيذ من قانون اإلجراءات الجزائية النيابة العامة  ب 36و  29كما تكلف المواد             
 .تكون نهائية و يتم التنفيذ بمساعدة القوة العمومية األحكام الجزائية بحيث يجب أن

      

ويمكن اإلشارة هنا إلي أن المشرع خالل التعديل األخير لقانون اإلجراءات             
، مكن النيابة من متابعة كل أجنبي 23/07/2015المؤرخ  15/02الجزائية ضمن األمر 

ضد الدولة الجزائرية، وهذا ما نصت  في إلطار أحكام القانون الجزائري يرتكب جنايات
من األمر السالف الذكر، وذلك في إطار توسيع صالحيات النيابة العامة  588عليه المادة 

           3.من أجل الحفاظ علي أمن وسالمة المجتمع والدولة الجزائرية

             

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 .520عبد هللا أوهايبية، مرجع سابق، ص  -1

 .161دمحم حزيط، مرجع سابق، ص -2

، المعدل والمتمم 23/07/2015المؤرخ  15/02الواردة في الباب التاسع من الفصل الخامس من األمر  588أنظر المادة  -3
 .المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية 08/06/1966المؤرخ  155/66لألمر 
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  في الطعن في األحكام والقرارات النيابة العامة  صالحيات :الثالثالمطلب 

  القضائية                 

من خالل المطلب السابق رأينا أن مرحلة المحاكمة أو التحقيق النهائي، هي                   
الدعوى العمومية  بهدف الوصول الي الحقيقة الواقعية والقانونية ثم الفصل في موضوع

التي تنتهي بصدور حكم بالبراءة أو اإلدانة، فمن أجل الـتأكيد بأن هذا الحكم يعبر عن 
قعية والقانونية، مكن القانون النيابة العامة الطعن فيه بطرق الطعن التي حددها اوالحقيقة ال

  .لهذه الغاية

وعلي ضوء ما سبق سنتناول دراسة هذا المطلب ضمن فرعين نبين في األول               
منهما صالحية النيابة في طرق الطعن العادية، في الفرع الثاني نتناول سلطة النيابة العامة 

  :في طرق الطعن الغير عادية، وذلك كما يلي 

  صالحيات النيابة العامة في طرق الطعن العادية: األولالفرع  

لكل طرف من اطراف الدعوى ومن بينهم  تتميز طرق الطعن بكونها تتيح             
النيابة العامة، الطعن في الحكم سواء كان معيبا في الموضوع أو في القانون، لذلك تتسم 
بكون مجال إستعمالها متسعا جدا، وتتنوع طرق الطعن العادية بين المعارضة واإلستئناف، 

      :حيث نتناول كل طريقة علي حدى، كما يلي 

  المعارضة: أوال

األصل أن الطعن عن طريق المعارضة هو حق مكفول للمتهم المتخلف عن               
الصادرة ضده، إذا كان غيابه مبررا طبقا لما حضور جلسة األحكام للطعن في األحكام 

  1.من قانون اإلجراءات الجزائية 346و  345تنص عليه المواد 

أما سلطة النيابة العامة في هذا النوع من طرق الطعن فيتمثل في إعتبارها                
من نفس القانون، تبليغ األحكام الصادرة  411الجهة المخول لها قانون طبقا لنص المادة 

  .غيابيا الي الطرف المتخلف عن الحضور، عن طريق جهاز الضبطية القضائية

إلي أن النيابة العامة هي السلطة التي إجراءات تسجيل المعارضة،  باإلضافة                
من قانون  410كما تعمل علي جدولة المعارضة وتحديد جلسة النظر فيها طبقا لنص المادة 

    2.اإلجراءات الجزائية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 .315، مرجع سابق، صدمحم حزيط -1

 .371علي شمالل، مرجع سابق، ص -2
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  1االستئناف: ثانيا

 األحكاميتميز االستئناف عن المعارضة في كون األول يكون إزاء                   

في الجنح والمخالفات إذا قضت بعقوبة سالبة  أوليالحضورية الصادرة عن المحاكم درجة 
  .دينار المائةللحرية أو غرامة تتجاوز 

 417وتتجلي صالحيات النيابة العامة في االستئناف، فيما نصت عليه المادة                  

من قانون اإلجراءات الجزائية التي خولت النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية حق 
المحاكم  المتعلقة بالجنايات والجنح عن االستئناف في األحكام الصادرة في الدعوى العمومية

  2.اإلبتدائية

من قانون اإلجراءات الجزائية،  419و  418وبالرجوع الي احكام المواد                   
أيام من النطق بالحكم  10يتبين أن األولى خولت حق االستئناف لوكيل الجمهورية في اجل 

شهرين الحضوري، في حين المادة الثانية خولت حق االستئناف للنائب العام في مهلة 
األول هو األثر الموقف : ، ويترتب علي االستئناف أثران من يوم النطق بالحكم اعتبارا

من  357لتنفيذ األحكام طيلة مدة االستئناف، مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 
 القانون السالف الذكر، أما األثر الثاني فهو األثر الناقل وذلك بإحالة القضية الي جهة عليا

  3.للنظر فيها

المؤرخ في  15/02تجدر اإلشارة أن المشرع ومن خالل األمر                
، المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية، لم يستحدث إجراءات جديدة 23/07/2015

  .  بالنسبة لهاذين الطريقين من طرق الطعن العادية، في إطار صالحيات النيابة العامة
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 .480، ص2003فرج علواني هليل، اعمال النيابة العامة، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  -1

 .373علي شمالل، مرجع سابق، ص -2

 .375نفس المرجع، ص -3
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  العاديةالغير صالحيات النيابة العامة في طرق الطعن : األولالفرع 

نتطرق في هذا المطلب الي صالحيات النيابة العامة في طرق الطعن الغير عادية                
والهي التي ال يجيزها المشرع للخصم إال إذا كانت بصدد حكم معيب عيبا محدد من العيوب 

ختصاص إوبالتالي فإن هذه الطرق تعتبر التي نص عليها القانون علي سبيل الحصر، 
  .في الكثير من الحاالت حصري للنيابة العامة

، هما الطعن بالنقض طرق الطعن الغير عادية الي طريقتين اساسيتين وتنقسم          
بالنسبة الي جميع اطراف الدعوى، باإلضافة الي الطعن لصالح  وإلتماس إعادة النظر،
  .النيابة العامة فقط عن باقي األطرافالقانون والذي تمتاز به 

من  ليهما علي التوالي مع التركيز علي ما أستحدثه التعديل األخيرإنحاول التطرق           
  : ، وذلك كما يلي الغير عادية من طرق الطعن هذه الطرقتجاه  النيابة العامة صالحيات

  1 الطعن بالنقض: أوال

 520 إلي 495نظم المشرع الجزائري سابقا أحكام الطعن بالنقض في المواد من           

المؤرخ في  15/02 األمرمن  20من قانون اإلجراءات الجزائية، وبموجب أحكام المادة 
 504و  499و  498و  497و  496و  495واد م، نصت علي تعديل ال23/07/2015

قانون اإلجراءات المتضمن  08/06/1966المؤرخ في  155/66 األمرمن  505و 
الجزائية، حيث باإلضافة الي الصالحيات التي كانت مقررة سابقا للنيابة العامة في 

  :إجراءات الطعن بالنقض فإنه تم تعزيزها بما يلي 

من القانون السالف الذكر حيث، حصر الطعن  496إضافة الفقرة الثالثة من المادة  -
المؤيدة بأال وجه للدعوى للمتابعة، في يد النيابة  االتهامض في قرارات غرفة بالنق

 .العامة فقط

 األحكامفقرة الرابعة من نفس المادة فحصرت إمكانية الطعن في كما تمت إضافة  -

 .ءة في مواد الجنايات في يد النيابة العامة فقطاالصادرة بالبر

مكرر، والتي ألزمت  505منه، المادة  21دة بموجب الما 15/02كما أضاف األمر         
 30الطاعن بالنقض بتبليغ النيابة العامة بمذكرة الطعن بواسطة أمين الضبط، في ظرف 

  .  يوما 
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 .منه 21و  20خاصة المواد  ،23/07/2015المؤرخ في  15/02أنظر األمر  -1
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  1التماس إعادة النظر :  ثانيا

نظم المشرع الجزائري أحكام الطعن عن طريق إلتماس إعادة النظر ضمن المادة            
من قانون اإلجراءات الجزائية، حيث بينت في الفقرة االولي نوعية االحكام التي  531

  .يجوز فيها هذا النوع من طرق الطعن

 اللتماسفي الفقرة الثانية فقد بينت الحاالت التي يمكن أن يؤسس علي إحداها  أما          

إعادة النظر، وفي الفقرة الثالثة بينت األطراف التي يبيح لها القانون ممارسة هذه الطريقة 
السلطة الهرمية لجهاز  باعتبارهمن طرق الطعن، ويمثل النيابة العامة هنا وزير العدل 

  .، أو النائب العام لدى المحكمة العلياالنيابة العامة

   

   2 الطعن لصالح القانون: ثالثا

من القانون السالف الذكر أحكام الطعن لصالح القانون، وجعلت  530بينت المادة         
  .منه إختصاص حصريا للنيابة العامة دون باقي األطراف

المعدل والمتمم  23/07/2015المؤرخ في  15/02تجدر اإلشارة الي أن األمر        
المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، لم  088/06/1966المؤرخ في  155/66لألمر 

يعدل في أحكام هاذين الطريقين من طرق الطعن، وبالتالي فلم يغيير من صالحيات النيابة 
  .   قاصالعامة سواء بالزيادة أو اإلن
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 .379علي شمالل، مرجع سابق، ص -1

 .380المرجع السابق، ص -2
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أما في ختام الفصل الثاني من هذه الدراسة، الذي تطرقنا فيه إلي صالحيات             
ودور النيابة العامة خالل مرحلتي التحقيق االبتدائي والمحاكمة، حيث تناول المبحث األول 
صالحيات النيابة العامة خالل مرحلة التحقيق االبتدائي الذي يناط أصال بجهاز التحقيق 

ثال في قاضي التحقيق، إال أن النيابة العامة تقوم فيه بأدوار مهمة، حيث القضائي مم
  :للنيابة العامة الصالحيات التالية  15/02استحدث المشرع بموجب األمر 

في الفقرة المستحدثة فيها ان علي النيابة العامة إخطار  137حيث نصت المادة   -
جسدى يتعارض مع الحالة رئيس محكمة الجنايات إذا تبين أن األمر بالقبض ال

 .الصحية للمتهم

كما أستحدث التعديل الجديد فيما يتعلق بالرقابة القضائية، اللجوء إلي نظام المراقبة  -
االلكترونية للتحقق من مدى إحترام المتهم لألتزامات المكوث، إال أن المشرع خالل 

طريق الحقا، وال هذا التعديل لم يبين تفاصيله جيد، مما سيتحدد كيفيات تطبيقه عن 
شك أن الدور األساسي في تنفيذه واإلشراف عليه سيكون من صالحيات النيابة 

 .العامة

، 2مكرر 37وفي سياق استحداث آليات بديلة للمتابعة الجزائية وبموجب المادة  -
أستحدث المشرع نظام الوساطة وهو إجراء اختياري يقرره ممثل النيابة العامة من 

من الضحية أو المشتكى منه، من اجل وضع حد للدعوى  تلقاء نفسه أو بطلب
العمومية، بهدف وضع حد لإلخالل الناتج عن الجريمة وجبر الضرر الناتج عنها 

  . في حق الضحية
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  خاتمة

لقد حاولنا في هذا البحث التطرق إلي مختلف جوانب موضوع دراستنا، الموسوم          
، والمتضمن التعديل 23/07/2015المؤرخ في  15/02بدور النيابة العامة في القانون 

األخير لقانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، في إطار سعي المشرع الجزائري إلي تحيين 
، رائية لمواكبة التطورات الحاصلة في مختلف القوانين الجنائية الدوليةمنظومة القوانين اإلج

وهذا ما فرضه التسابق الدولي علي ضمان الحريات العامة والخاصة وصيانة حقوق 
  .اإلنسان، وتقديس قرينة البراءة 

سعيا منا إلي إلبراز وتوضيح ما أضافه المشرع من خالل هذا التعديل من         
، طات للنيابة العامة خالل تسييرها للدعوى العمومية علي مختلف مراحلهاصالحيات وسل

باعتبارها الوكيل القانوني للمجتمع وحامي مصالحه ونظامه العام، أو ما قلص لها من 
  .صالحيات وسلطات في سبيل توسيع مجال الحريات العامة والخاصة

معرفية مفيدة،  واستنتاجاتج نتائ إليبجوانب موضوع الدراسة والوصول  ولإللمام       
هي  كان علينا تناول الموضوع عبر التسلسل الزمني لمراحل الدعوى العمومية، لمعرفة ما

العامة، أو قلصت لها خالل كل  للنيابة أضيفتالتي  األدوار الصالحيات والسلطات و
  .مرحلة من مراحل سير الدعوى العمومية

، مشتمال األوليحث بأثناء الات النيابة العامة صالحي إليفي الفصل األول تطرقنا       
والمبحث علي مبحثين عالج المبحث األول دور النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، 

فبغض النظر عن الثاني دور النيابة العامة في اإلشراف علي الضبطية القضائية، 
يث خولها المشرع تحريك العامة في هذا المجال، ح للنيابةالصالحيات الممنوحة سابقا 

علمها نبأ وقوعها، وكذا إقرار المشرع لها  إليالدعوى العمومية عن كل جريمة يصل 
، باإلضافة والمصلحة العامة يتالءمسلطة تقديرية في التصرف في الدعوى العمومية بما 

  الي 

العامة   للنيابةمن صالحيات  15/02أما ما أستحدثه المشرع الجزائري ضمن األمر        

هي خلق آليات وطرق جديدة لتحريك الدعوى العمومية لم تكن معروفة  مرحلةال هذه  خالل
من  26وإعادة النظر في الطرق المعروفة سابقا، حيث الغي بموجب نص المادة من قبل، 

هذا األمر إجراءات التلبس في تحريك الدعوى العمومية وأستحدث مكانه إجراءات المثول 
 استحداث إلي، إضافة 7مكرر 339 إليمكرر 339نضمتها المواد من الفوري التي 

من األمر  7مكرر  380 إليمكرر 380إجراءات األمر الجزائي التي عالجتها أحكام المواد 

كما عزز المشرع صالحيات النيابة العامة خالل معالجة الدعوى العمومية ، ، 15/02
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ن االستعانة بالمساعدين الفنيين في معالجة مكرر التي تمكن النيابة م 35باستحداث المادة 

  .القضايا ذات الطابع التقني والمعقد

، والتي أعطي فيها لنيابة العامة خالل 1مكرر 36كما استحدث المشرع المادة           

تسيير مرحلة البحث األولي، صالحية منع كل شخص توجد ضده دالئل قوية ترجح 
أشهر قابلة للتجديد مرة  3رة التراب الوطني لمدة ضلوعه في جناية أو جنحة، من مغاد

  .   واحدة في نوع محدد من الجرائم

وفي إطار اإلشراف علي جهاز الضبطية القضائية، من طرف النيابة العامة، مكن          
من نفس األمر للنيابة العامة من صالحية منح اإلذن لضباط  11المشرع بموجب المادة 

أجل إطالع الجمهور علي معطيات التحريات األولية، وكذلك بموجب الشرطة القضائية من 
المشرع للنيابة العامة صالحية  أعطي 15/02من األمر  17المستحدثة في المادة  5الفقرة 

للحصول علي بوسائل اإلعالم  االستعانةمنح اإلذن لجهز الضبطية القضائية من اجل 
   .ةمعلومات أو شهادات قد تفيد التحريات األولي

مكرر المدرجة  6دون أن نغفل أن المشرع خالل هذا التعديل وبموجب المادة          

العامة من صالحيات تحريك الدعوى العمومية، حيث أدرج قيدا علي  للنيابةحديثا، قد قلص 
تحريك الدعوى العمومية في الجرائم االقتصادية ضد مسيري المؤسسات العمومية 

، إال بناء علي شكوى أو ذات الرأسمال المختلط رأسمالهااالقتصادية التي تملك الدولة كل 
في القانون التجاري أو التشريع الساري مسبقة من الهيئات االجتماعية المنصوص عليها 

     .المفعول

صالحيات ودور النيابة العامة خالل  إليأما في الفصل الثاني، الذي تطرقنا فيه         
والمحاكمة، حيث تناول المبحث األول صالحيات النيابة العامة  االبتدائيمرحلتي التحقيق 

بجهاز التحقيق القضائي ممثال في قاضي  الذي يناط أصال االبتدائيخالل مرحلة التحقيق 
في الفقرة  137حيث نصت المادة التحقيق، إال أن النيابة العامة تقوم فيه بأدوار مهمة، 

 األمرمة الجنايات إذا تبين أن كالمستحدثة فيها ان علي النيابة العامة إخطار رئيس مح

  .بالقبض الجسدى يتعارض مع الحالة الصحية للمتهم

نظام المراقبة  إليأستحدث التعديل الجديد فيما يتعلق بالرقابة القضائية، اللجوء كما       
، إال أن المشرع خالل هذا للتحقق من مدى إحترام المتهم لألتزامات المكوث االلكترونية

التعديل لم يبين تفاصيله جيد، مما سيتحدد كيفيات تطبيقه عن طريق الحقا، وال شك أن 
  .فيذه واإلشراف عليه سيكون من صالحيات النيابة العامةفي تن األساسيالدور 
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 37آليات بديلة للمتابعة الجزائية وبموجب المادة  استحداثفي هذا اإلطار وفي سياق      

يقرره ممثل النيابة العامة من  اختياريالمشرع نظام الوساطة وهو إجراء  أستحدث، 2مكرر

، من اجل وضع حد للدعوى العمومية، تلقاء نفسه أو بطلب من الضحية أو المشتكى منه
  . ة وجبر الضرر الناتج عنها في حق الضحيةمالناتج عن الجري لإلخاللبهدف وضع حد 

 تمكنا، 15/02ومن خالل هذه الدراسة لموضوع صالحيات النيابة العامة في القانون      

  : التالية  من الوصول الي التنائج واإلقتراحات

إن هذا التعديل لقانون اإلجراءات الجزائية فرضته الظروف والتغيرات الجارية في  -
تعلق منها بإحترام الحريات العامة والخاص  الساحة القانونية الدولية خاصة ما

 .وتكريس قرينة البراءة

ة العامة من خالل إستحداث آليات جديدة لم تكن أن هذا التعديل قد فعل من دور النياب -
معروفة من قبل، حيث شمل التعديل تكليف النائب العام لدي المجلس القضائي بتنفيذ 

 37مكرر الي  37و  1مكرر 36مكرر و 35السياسة الجزائية، وإستحداث المواد 

 .الخ..... 9مكرر

مكرر، في تحريك الدعوى  6إن الحد من صالحية النيابة العامة بموجب المادة  -

بين المسيرين وممثلي  للتواطؤالعمومية في الجرائم االقتصادية، قد يفتح المجال 
    .الهيئات االجتماعية للمؤسسات االقتصادية في نهب المال العام

بيق اإلجراءات ضرورة الشرح والتفصيل عن طريق التنظيم،  لكيفيات تط -
، خاصة ما تعلق منها بإجراء زيارة المحامي 15/02المستحدثة بموجب األمر 

للموقوف للنظر لدي الضبطية القضائية، كذلك كيفيات تطبيق إجراء الرقابة القضائية 
الخ وغيرها من التعديالت التي إستحدثت بموجب ....عن طريق السوار اإللكتروني
سيدها في أرض الواقع من طرف المصالح المختصة األمر السالف الذكر لكن تج

يتطلب توضيحات وشروحات ال تتأتي إال عن طريق التنظيم من طرف الجهة 
 . مصدرة القانون

بالرغم من أهمية وحساسية موضوع الحريات الفردية وحقوق اإلنسان، إال ان امن  -
ا تعزيز مكانة المجتمع وسالمته ال تقل أهمية عنه بل تفوقه، لذاعلي المشرع دائم

وسلطات وصالحيات النيابة العامة بإعتبارها وكيلة عن المجتمع، وراعية ألمنه 
 .  وسالمته
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  :المراجع باللغة العربية  -أ
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 .المعدل والمتمم
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 .والمتمم

 155/66، المتضمن تعديل األمر 23/07/2015المؤرخ في  15/02األمر رقم  -

، الصادر بالجريدة المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية 088/06/1966المؤرخ في 

   .29/07/2015بتاريخ  41الرسمية رقم 

 :الكتب -2

، الطبعة االولي، دار الخلدونية، أركان الجريمة وطرق إثباتهاأبراهيم بلعليات،  -
  .2007الجزائر، 

أوامر التحقيق المستأنفة أمام غرفة اإلتهام مع إجتهادات المحكمة أبراهيم بلعليات،  -

  .2004، دار الهدي، الجزائر،العليا

  .2009، دار هومة، الجزائر، 8، الطبعة التحقيق القضائيأحسن بوسقيعة،  -

، دار هومة، الجزائر 13، الطبعة الوجيز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة،  -

2013.  

، دار هومة، 10، الطبعة 1، جالوجيز في القانون الجزائي الخاصاحسن بوسقيعة،  -

  .2009الجزائر، 

، دار هومة، 11، الطبعة 2، جالوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  -

  .2011الجزائر، 

، دار 2005، طبعة المشتبه فيه أثناء التحريات األوليىة8ضمانات أحمد غاي،  -

  .2005الجزائر، هومة، 
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، دار المشاكل العملية التي تواجه النيابة العامة في التحقيق األوليأمجد الكردي،  -
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، الطبعة األولي، مكتبة الوفاء القانونية، االدعاء العام، بكري يوسف بكري دمحم -
  .2013اإلسكندرية، 

، دار 8الطبعة  مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري،دمحم حزيط،  -

  .2013هومة، الجزائر، 

  .2013، دار هومة، الجزائر،2013، الطبعة أطر التحقيق، قادري أعمر -

  .2011، دار األمل، الجزائر، القضائيةالقرائن زبدة مسعود،  -

، دار هومة، 2015، طبعة شرح قانون اإلجراءات الجزائيةعبد هللا أوهايبية،  -

  .2015الجزائر، 

، الطبعة األولي، مكتبة الوفاء القانونية، سلطات النيابة العامةعالء زكي،  -
  .2014اإلسكندرية، 

، دار الهدى، عين مليلة، يعالقة النيابة العامة بالضبط القضائطاهري حسين،  -
2014.  

، الطبعة األولي، دار سلطات النيابة العامة في مرحلة التحقيقعبد الحميد أشرف،  -
  .2010الكتاب الحديث، القاهرة،  

، دار المطبوعات الجامعية، األسكندرية، أعمال النيابة العامةفرج علواني هليل،  -
2003.  

العامة في حفظ أوراق الدعوى واالمر سلطات النيابة عبد الفتاح بيومي حجازي،  -

  .2004دار الفكر الجامعي، األسكندرية،  بأال وجه للمتابعة،

، الطبعة االولي، مكتبة حقوق المتهم أمام النيابة العامةنسرين عبد الحميد نبيه،  -
  .2010الوفاء القانونية، اإلسكندرية، 

وم للنشر والتوزيع، ، دار العلعلم اإلجرام والسياسة الجنائيةمنصور رحماني،  -
  .2006الجزائر، 

، الطبعة األولي، دار وائل للنشر، دروس في علم اإلجرامعبد الرحمان توفيق أحمد،  -
  .2006عمان، 

، دار الهدي للنشر والتوزيع، الجزائر، قاضي تطبيق العقوباتسائح سنقوقة،  -
2013.  
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 - Michel KALIKA, LE MEMIORE DE MASTER, 3eme édition, Dounod, Paris, 2012.   
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