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 :مـقـدمـٌ

 

 

لرؽع الضرر الذي أزابوم من رذم المررع لخزوم الدعوى العموميٌ طرقا للطعن ؽً األحكام الزادرة ؽً غير زالحوم 

 :هذه األحكام و تعتبر طرق الطعن ضمانٌ لتؾادي األخطاء القضائيٌ و تزنف طرق الطعن إلٍ

طرق الطعن العاديٌ التً تودف إلٍ إعادة النظر ؽً القضيٌ من جديد و هً طرق مؾتوحٌ للمتقاضين و تتمثل ؽً المعارضٌ 

 .و االذتئناف

وا إعادة النظر ؽً قانونيٌ القرار الزادر من المجلس القضائً و هما التماس إعادة النظر طرق الطعن الػير العاديٌ هدؽ

 .والطعن بالنقض

و ذنقذم بحثنا الٍ مبحين نتطرق ؽً المبحث األول طرق الطعن العاديٌ و هما المعارضٌ واالذتئناف و المبحث الثانً طرق 

 .اعادة النظرالطعن الػير العاديٌ و هما الطعن بالنقض و التماس 

 

 المبحث األول: طرق الطعن العاديٌ

 :المطلب األول: المعارضٌ

تعتبر المعارضٌ طريقا من طرق الطعن العاديٌ التً تودف إلٍ منع الحكم من حيازة حجيٌ الرًء المقضً ؽيى و ذلك ؽً 



 .حالٌ زدور الحكم ؽً غياب المتوم

من تقديم دؽاعى و بالتالً لم تذتمع المحكمٌ إلٍ حججى و يمكن أن  إن المتوم الذي لم يحضر إجراءات المحاكمٌ لم يتمكن

يكون ذبب تخلؾى خارجا عن إرادتى و من ثم ؽان الحكم ال يخضع إلٍ مبدأ حضوريٌ اإلجراءات و مادام التخلف عن 

 .الحضور خارجا عن إرادة المتوم ؽان القانون يرخص لى مواجوٌ هذا الحكم بالمعارضٌ

 :مجال المعارضٌ

ن مجال المعارضٌ هو الجنح والمخالؾات أما ؽً مجال الجنايات ؽان المعارضٌ يحل محلوا إعالن إجراءات التخلف عن إ

الحضور ويحق للمتوم المعارضٌ ؽً الحكم الزادر ويجوز أن تنحزر هذه المعارضٌ ؽيما قضٍ بى الحكم من الحقوق 

 (1المدنيٌ )

 (2المذؤول عن الحقوق المدنيٌ ؽال أثر لوا إال علٍ ما يتعلق بالحقوق المدنيٌ) أما المعارضٌ الزادرة من المدعً المدنً أو

 

 

 من قانون اإلجراءات الجزائيٌ 409المادة  (1)

 .من قانون اإلجراءات الجزائيٌ 02ؽقرة  413المادة  (2)

 

 :الؾرع األول: متٍ يعتبر الحكم غيابيا

 :عن الحضور بإرادتى و يعتبر الحكم غيابيا ؽً حالتينتقتضً المعارضٌ أال يكون المتوم قد امتنع 

 .إذا تم تبليؼ المتوم و لكن ال يوجد دليل يؾيد بتلقيى التبليؼ •

 .إذا تلقٍ المتوم التبليؼ و قدم عذرا مقبوال لعدم الحضور •

عن الحضور  من قانون اإلجراءات الجزائيٌ علٍ : كل رخص كلف بالحضور تكليؾا زحيحا و تخلف 407تنص المادة 

 .يحكم عليى غيابيا

 :الؾرع الثانً: ميعاد و إجراءات رؽع المعارضٌ

 .أيام من تاريد التبليؼ الحكم للمتوم 10تقبل المعارضٌ ؽً مولٌ 

 (1و تمدد هذه المدة إلٍ رورين إذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطنً)

عارضٌ ؽً المواعيد الذابق ذكرها آنؾا و التً يذري اعتبارا من تاريد إذا لم يحزل التبليؼ لرخص المتوم تعين تقديم الم

 .(2تبليؼ الحكم بالموطن أو مقر المجلس الرعبً البلدي أو النيابٌ )

 :إجراءات رؽع المعارضٌ

تاريد  أيام من 10يطعن بالمعارضٌ بتقرير كتابً أو رؾوي لكتابٌ ضبط الجوٌ القضائيٌ التً أزدرت الحكم الػيابً ؽً مولٌ 

تبليؼ الحكم كما تبلؼ هذه المعارضٌ بكل وذيلٌ إلٍ النيابٌ العامٌ التً يعود إليوا بإرعار المدعً المدنً بوا و ذلك برذالٌ 

 مضمنٌ الوزول و ؽً حالٌ ما إذا كانت المعارضٌ قازرة علٍ ما قضٍ بى

 

 

 من قانون اإلجراءات الجزائيٌ 412( المادة 2من قانون اإلجراءات الجزائيٌ ) 02ؽقرة  411المادة  (1)

 

 الحكم من الحقوق المدنيٌ ؽيتعين علٍ المتوم أن يقوم بتبليؼ المدعً المدنً مباررة

 . من قانون اإلجراءات الجزائيٌ 411و  410( .هذا طبقا لنص المادة 1بوا)

 :الؾرع الثالث : أثار المعارضٌ

 :للمعارضٌ أثرين هما

 :األثر الموقف

ِ  و مؾاده أن المعار ٍِ  ِ بقولوا:  03و  02ؽقرة 357ضٌ توقف تنؾيذ الحكم لحين الؾزل ؽيوا.إال ؽً حالٌ وحيدة ذكرتوا المادٍة

و تحكم عند االقتضاء ؽً الدعوى المدنيٌ و لوا أن تأمر بأن يدؽع مؤقتا كل أو جزء من التعويضات المدنيٌ المقدرة كما أن لوا 

عويض المدنً بحالتى أن تقرر للمدعً المدنً مبلػا احتياطيا قابال للتنؾيذ بى الذلطٌ إن لم يكن ممكنا إزدار حكم ؽً طلب الت

 .رغم المعارضٌ أو االذتئناف

 :األثر الملػً

( حيث أن الجوٌ التً أزدرت الحكم الػيابً تؾزل من جديد ؽً 2و مؾاده أن المعارضٌ تلػً ما قضً بى الحكم الػيابً)

محددة ؽان محاكمتى تعتبر حضوريٌ وتذترجع المحكمٌ حريتوا نتيجٌ إلػاء الحكم القضيٌ ؽإذا حضر المتوم إلٍ الجلذٌ ال



الذابق بالمعارضٌ و يمكن لوا إلػاء ما قضت بى ذابقا أو تخؾيؾى أو ترديده أما إذا لم يحضر المتوم بالجلذٌ المعلنٌ ؽان 

 .(3معارضتى تعتبر كأن لم تكن)

 

 

 الجزائيٌ من قانون اإلجراءات 411و  410المادة  (1)

 من قانون اإلجراءات الجزائيٌ 413المادة  (2)

 .من قانون اإلجراءات الجزائيٌ 03ؽقرة  413المادة  (3)

 

 :المطلب الثانً: ؽً االذتئناف

يختلف االذتئناف عن المعارضٌ من حيث أن الجوٌ المختزٌ بنظر القضيٌ هً جوٌ عليا ويعتبر االذتئناف طريقا من طرق 

الزالح الحكم عن طريق ؽحص جديد لموضوع القضيٌ بواذطٌ جوٌ قضائيٌ عليا تطبيقا لمبدأ تعدد درجات الطعن العاديٌ 

 .التقاضً كما أنى وذيلٌ لمنع الحكم من حياز حجيٌ الرًء المقضً ؽيى

 :ؽً تركيل الجوٌ القضائيٌ االذتئناؽيٌ

 .من ثالثٌ علٍ األقل من رجال القضاء يؾزل المجلس القضائً ؽً االذتئناف ؽً مواد الجنح و المخالؾات مركال

ويقوم النائب العام أو أحد مذاعديى بمباررة موام النيابٌ العامٌ وأعمال قلم الكتاب يؤديوا كاتب الجلذٌ.و إذا كان المذتأنف 

 .(1محبوذا تنعقد الجلذٌ وجوبا خالل رورين من تاريد االذتئناف )

 :مجال االذتئناف

دج طبقا  100كام الزادرة ؽً مواد الجنح و المخالؾات إذا قضٍ بعقوبٌ الحبس التً تزيد عن تكون قابلٌ لالذتئناف األح

 : من قانون اإلجراءات الجزائيٌ و التً تنص علٍ أنى تكون قابلٌ لالذتئناف 416لنص المادة 

و عقوبٌ غرامٌ تتجاوز األحكام الزادرة ؽً مواد الجنح, األحكام الزادرة ؽً مواد المخالؾات إذا قضت بعقوبٌ الحبس أ

 .دينار أو إذا كانت العقوبٌ المذتحقٌ تتجاوز الحبس خمذٌ أيام 100

 

 

 .من قانون اإلجراءات الجزائيٌ 429المادة  (1)

من قانون اإلجراءات الجزائيٌ علٍ أنى: يجوز للمدعً المدنً أو لوكيلى أن يطعن بطريق  173كذلك كما نزت المادة 

 :االذتئناف ؽً

الزادرة عن قاضً التحقيق و األوامر الزادرة بعدم إجراء التحقيق أو باال وجى للمتابعٌ أو األوامر التً تمس األوامر 

حقوق المدعً المدنيٌ غير أن االذتئناف هنا ال يمكن أن ينزب ؽً أي حال من األحوال علٍ أمر أو علٍ رق من أمر 

مر الذي بموجبى حكم القاضً ؽً أمر اختزازى بنظر الدعوى متعلق بحبس المتوم احتياطيا.كما يجوز لى أن يذتأنف األ

 .ذواء من تلقاء نؾذى أو بناء علٍ دؽع الخزوم بعدم االختزاص

 :الؾرع األول: حق وميعاد وإجراءات رؽع االذتئناف

 :حق االذتئناف

 يتعلق بالمتوم المذؤول المدنً وكيل الجمووريٌ النائب العام اإلدارة العامٌ

من قانون اإلجراءات الجزائيٌ و التً تنص علٍ: يتعلق حق االذتئناف : بالمتوم , و  417نً طبقا لنص المادة والمدعٍ المد

 , المذؤول عن الحقوق المدنيٌ

ووكيل الجمووريٌ , و النائب العام , و اإلدارات العامٌ ؽً األحوال التً تبارر ؽيوا الدعوى العموميٌ , و المدعً المدنً , و 

 .حكم بالتعويض المدنً يتعلق حق االذتئناف بالمتوم و بالمذؤول عن الحقوق المدنيٌؽً حالٌ ال

 .و يتعلق هذا الحق بالمدعً المدنً ؽيما يتزل بحقوقى المدنيٌ ؽقط

 :ميعاد االذتئناف

جراءات من قانون اإل 01ؽقرة  418أيام من تاريد النطق بالحكم الحضوري طبقا لنص المادة  10يرؽع االذتئناف ؽً مولٌ 

 .الجزائيٌ و التً تنص علٍ : يرؽع االذتئناف ؽً مولٌ عررة أيام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري

 

 غير أن مولٌ االذتئناف ال تذري إال اعتبارا من التبليؼ للرخص أو للموطن

بتكرر الػياب حضوريا ؽً األحوال  و إال ؽلمقر المجلس الرعبً البلدي أو للنيابٌ العامٌ بالحكم إذا كان قد زدر غيابيا أو

من قانون  02ؽقرة  418وهذا طبقا لنص المادة  350و المادة  03و  01ؽقرة  347و  345المنزوص عليوا ؽً المواد 



 .اإلجراءات الجزائيٌ

 .(1ف )أيام إضاؽيٌ لرؽع االذتئنا 05و ؽً حالٌ اذتئناف أحد الخزوم ؽً المواعيد المقررة يكون للخزوم اآلخرين مولٌ 

هذا بالنذبٌ للخزوم أما ؽيما يخص الذيد وكيل الجمووريٌ أو النائب العام ؽيكون ميعاد االذتئناف ؽً مولٌ رورين اعتبارا 

 (2من يوم النطق بالحكم )

تعين رؽع االذتئناف ؽً مولٌ  130 129 128أنى إذا ؽزلت المحكمٌ ؽً طلب إؽراج مؤقت وؽقا للمواد  426تنص المادة 

. و يظل المتوم محبوذا ريثما يؾزل ؽً اذتئناف وكيل الجمووريٌ وذلك ؽً جميع األحوال حتٍ تذتنؾذ مولٌ ذلك ذاعٌ 24

 .االذتئناف

 .(3أيام من تبليؼ األمر إلٍ المتوم و يتم ذلك أمام غرؽٌ االتوام ) 03يرؽع االذتئناف ؽً أوامر قاضً التحقيق ؽً ظرف 

 

 .اإلجراءات الجزائيٌ من قانون 03ؽقرة  418المادة  (1)

 .من قانون اإلجراءات الجزائيٌ 419المادة  (2)

 .من قانون اإلجراءات الجزائيٌ 02ؽقرة 172المادة  (3)

 

 :إجراءات رؽع االذتئناف

يرؽع االذتئناف بتقرير كتابً أو رؾوي بكتابٌ ضبط المحكمٌ المزدرة للحكم المطعون ؽيى باالذتئناف و يعرض علٍ 

 .(1ً)المجلس القضائ

يرؽع وجوبا تقرير االذتئناف و يجب أن يوقع عليى من قبل كاتب الضبط و من المذتأنف نؾذى أو محاميى أو وكيل خاص 

مؾوض عنى بالتوقيع و ؽً الحالٌ األخيرة يرؽق التؾويض بالمحرر الذي دونى الكاتب و إذا كان المذتأنف ال يذتطيع التوقيع 

 . (2ذكر الكاتب ذلك)

لدى كاتب دار  418وم محبوذا جاز لى كذلك أن يعمل تقرير اذتئناؽى ؽً المواعيد المنزوص عليوا ؽً المادة إذا كان المت

الذجن حيث يتلقٍ و يقيد ؽً الحال ؽً ذجل خاص و يذلم إليى إيزال عنى و يتعين علٍ المررف رئيس مؤذذٌ إعادة 

إلٍ قلم كتاب الجوٌ القضائيٌ التً أزدرت الحكم  التربيٌ أن يرذل نذخٌ من هذا التقرير خالل أربع وعررين ذاعٌ

 . (3المطعون ؽيى و إال عوقب إداريا)

و يجوز رؽع االذتئناف بعريضٌ تودع بكتابٌ الضبط المحكمٌ ؽً المواعيد المنزوص عليوا لتقرير االذتئناف و يوقع عليوا 

ك أوراق الدعوى لمعرؽٌ وكيل الجمووريٌ إلٍ المذتأنف أو محاميى أو وكيل خاص مؾوض بالتوقيع و ترذل العريضٌ و كذل

 .المجلس القضائً ؽً أجل أقزاه رور

 

 .من قانون اإلجراءات الجزائيٌ 420طبقا لنص المادة  (1)

 .من قانون اإلجراءات الجزائيٌ 421المادة  (2)

 .من قانون اإلجراءات الجزائيٌ 422المادة  (3)

 

زر مولٌ و بأمر من وكيل الجمووريٌ إلٍ مؤذذٌ إعادة التربيٌ بمقر المجلس و إذا كان المتوم مقبوضا عليى يحال ؽً أق

 .(1القضائً)

 :ؽً إجراءات االذتئناف أمام المجلس القضائً

 :من قانون اإلجراءات الجزائيٌ 433 432 431 430نظمتوا المواد 

 يؾزل ؽً االذتئناف ؽً جلذٌ بناء علٍ تقرير رؾوي من أحد المذترارين

 .لمتوم و ال تذمع روادة الروود إال إذا أمر المجلس بذماعومو يذتجوب ا

و تذمع أقوال أطراف الدعوى حذب الترتيب األتً: المذتأنؾون ؽالمذتأنف عليوم و إذا ما تعدد المذتأنؾون و المذتأنف 

 ..(2عليوم ؽللرئيس تحديد دور كل منوم من إبداء أقوالى. و للمتوم دائما الكلمٌ األخيرة)

المجلس أن االذتئناف قد تأخر رؽعى أو كان غير زحيح ركال قرر عدم قبولى و إذا ما رأى أن االذتئناف رغم كونى  إذا رأى

 .(3مقبوال ركال ليس قائما علٍ أذاس قانونً قضً بتأييد الحكم المطعون ؽيى)

ا و المترتب علٍ مخالؾتوا أو إغؾالوا أما إذا كان الحكم باطال بذبب مخالؾٌ أو إغؾال ال يمكن تداركى لألوضاع المقررة قانون

 .(4البطالن ؽان المجلس يتزدى و يحكم ؽً الموضوع)

يجوز للمجلس بناء علٍ اذتئناف النيابٌ أن يقضً بتأييد الحكم أو إلػائى كليا أو جزئيا لزالح المتوم أو لػير زالحى.ليس 

 عن الحقوق المدنيٌ أن يذًء حالٌ المذتأنف.و ال للمجلس إذا كان االذتئناف مرؽوعا من المتوم وحده أو من المذؤول



 

 .من قانون اإلجراءات الجزائيٌ 431( المادة 2من قانون اإلجراءات الجزائيٌ ) 423المادة  (1)

 .من قانون اإلجراءات الجزائيٌ 438( المادة 4من قانون اإلجراءات الجزائيٌ ) 432المادة  (3)

 

ن المدعً المدنً وحده أن يعدل الحكم علٍ وجى يذًء إليى.و ال يجوز للمدعً المدنً يجوز لى إذا كان االذتئناف مرؽوعا م

ؽً دعوى االذتئناف أن يقدم طلبا جديدا و لكن لى أن يطلب زيادة التعويضات المدنيٌ بالنذبٌ للضرر الذي لحق بى منذ 

 .(1زدور حكم محكمٌ الدرجٌ األولٍ )

 :الؾرع الثانً: أثر االذتئناف

 :ٍ االذتئناف أثرانيترتب عل

 :األثر الموقف و األثر الػير الموقف

بقولوا: و تحكم عند االقتضاء  03و  02ؽقرة 357لالذتئناف أثر موقف للتنؾيذ إال ؽً الحاالت المنزوص عليوا ؽً المواد 

لوا الذلطٌ إن لم يكن  ؽً الدعوى المدنيٌ و لوا أن تأمر بأن يدؽع مؤقتا كل أو جزء من التعويضات المدنيٌ المقدرة كما أن

ممكنا إزدار حكم ؽً طلب التعويض المدنً بحالتى أن تقرر للمدعً المدنً مبلػا احتياطيا قابال للتنؾيذ بى رغم المعارضٌ أو 

بقولوا: يخلٍ ذبيل المتوم المحبوس احتياطيا ؽور زدور الحكم ببراءتى أو بإعؾائى من العقوبٌ أو 365االذتئناف و ؽً المواد 

م عليى بالحبس مع إيقاف التنؾيذ أو بالػرامٌ و ذلك رغم االذتئناف ما لم يكن محبوذا لذبب آخر.و كذلك الرأن بالنذبٌ الحك

للمتوم المحبوس احتياطيا إذا حكم عليى بعقوبٌ الحبس بمجرد أن تذتنؾذ مدة حبذى االحتياطً مدة العقوبٌ المقضً بوا عليى. و 

العام اذتئناؽى ؽً مولٌ رورين اعتبارا من يوم النطق بالحكم و هذه المولٌ ال تحول دون تنؾيذ  بقولوا: يقدم النائب 419المادة 

 بقولوا: ال يقبل اذتئناف األحكام التحضيريٌ أو 427الحكم و المادة 

 

 .من قانون اإلجراءات الجزائيٌ 433المادة  (1)

 

كم الزادر ؽً الموضوع و ؽً الوقت نؾذى مع اذتئناف ذلك التمويديٌ أو التً ؽزلت ؽً مذائل عارضٌ أو دؽوع إال بعد الح

 .الحكم

 .(1ليس لالذتئناف المرؽوع من طرف المتوم ضد األوامر المتعلقٌ بالحبس المؤقت أو الرقابٌ القضائيٌ أثر موقف )

 :األثر الناقل

عيد من جديد اإلجراءات وتقيم يترتب علٍ االذتئناف أثر ناقل و معنٍ ذلك أن االذتئناف يحيل القضيٌ إلٍ جوٌ عليا ت

العنازر القانونيٌ والموضوعيٌ للقضيٌ وال يترتب هذا األثر الناقل إال ؽً حالٌ اتزال الجوٌ العليا باالذتئناف مع المالحظٌ 

 .أن االذتئناف ال يلػً الحكم و إنما يحيلى إلٍ جوٌ عليا ؽً الحدود

 :الؾرع الثالث: حدود ذلطٌ جوٌ االذتئناف

 :د معينٌ تترتب علٍ نقل القضيٌ إلٍ جوٌ االذتئناف التً يجب عليوا مراعاتواهناك حدو

ال يجوز لجوٌ االذتئناف التعرض لوقائع غير تلك التً أحيلت إلٍ القاضً األول حيث توذع جوٌ االذتئناف ؽً مجال 

دم جواز إثارة طلبات جديدة ؽً الوقائع األخرى يترتب عليى حرمان المتوم من درجٌ من درجات التقاضً و هذا ما يذمٍ بع

 .االذتئناف

تتقيد جوٌ االذتئناف بموضوع االذتئناف بحيث يحق للمذتأنف رؽع االذتئناف لجزء من الحكم ؽمثال إذا رؽع المحكوم عليى 

 .بالحبس و الػرامٌ اذتئناؽى حول الحبس ؽال يجوز لجوٌ االذتئناف التعرض لموضوع الػرامٌ

 

 .يرة من قانون اإلجراءات الجزائيٌؽقرة أخ 172المادة  (1)

 

ال يحق لجوٌ االذتئناف اإلذاءة إلً مركز المذتأنف وذلك بإزالح الحكم بكيؾيٌ مخالؾٌ لمزالحى ذواء كان المذتأنف هو 

ؽال المتوم أو المدعً المدنً أو المذؤول عن الحقوق المدنيٌ وعليى ؽإذا كان المتوم هو المذتأنف ولم تذتأنف النيابٌ العامٌ 

يجوز لجوٌ االذتئناف اإلذاءة إلٍ مركزه بتقرير عقوبٌ أرد أو تػيير وزف الجريمٌ إلٍ وزف أرد كما أنى ال يجوز لوا 

 .إذاءة مركز الطرف المدنً أو المذؤول المدنً ؽً حالٌ اذتئناؽوما

الحكم أو إلػائى كليا أو جزئيا لزالح أما ؽً حالٌ ما إذا قامت النيابٌ العامٌ باالذتئناف ؽيجوز للمجلس أن يقضً إما بتأييد 

 .(1المتوم أو لػير زالحى)

وهناك حالٌ ؽريدة تقع غالبا يجب اإلرارة إليوا وتتمثل ؽً كون الطرف المدنً هو المذتأنف الوحيد لحكم قضٍ ببراءة المتوم 



الحكم الجزائً ؽان الدعوى  إن مثل هذا االذتئناف ينزب ؽقط علٍ الدعوى المدنيٌ ومادامت النيابٌ العامٌ لم تذتأنف

 العموميٌ تكون قد انقضت ؽكيف تؾزل جوٌ االذتئناف ؽً هذا االذتئناف؟

ؽً هذه الحالٌ تقوم جوٌ االذتئناف بالتحقق من وجود عنازر الجريمٌ تأذيذا علٍ أن الدعوى المدنيٌ ال تكون مقبولٌ إال إذا 

ارتباط بين الضرر المطلوب جبره و الجريمٌ ؽانى ال يجوز لوا معاقبٌ كانت نارئٌ عن الجريمٌ ؽإذا ما تبين لجوٌ االذتئناف 

 .المتوم و إنما يحق لوا ؽقط منح التعويضات للطرف المدنً وهذا المبدأ اذتقر عليى الؾقى

 

 من قانون اإلجراءات الجزائيٌ 433المادة  (1)

 المبحث الثانً: طرق الطعن الػير العاديٌ

 :المطلب األول: الطعن بالنقض

يتم الطعن بالنقض أمام المجلس األعلٍ ويتعلق بإزالح األخطاء القانونيٌ التً ارتكبت أمام المحاكم الدنيا.ويختلف الطعن 

بالنقض عن االذتئناف من حيث أن المجلس األعلٍ غير مختص بإعادة النظر ؽً الوقائع التً اذتند إليوا الحكم المطعون ؽيى 

قيق أو ذماع روود و إنما يجب عليى ؽقط البحث عما إذا كان الحكم المطعون ؽيى مطابقا وال يملك كذلك ذلطٌ إجراء التح

للقانون وذلك تطبيقا لمبدأ أن محكمٌ النقض )المحكمٌ العليا( محكمٌ قانون و ليذت محكمٌ وقائع وأنوا ال تركل درجٌ ثالثٌ 

 .من التقاضً

 :النقضالؾرع األول: حق ورروط وإجراءات و ميعاد رؽع الطعن ب

إن الطعن بالنقض طريق من طرق الطعن الػير العاديٌ يودف إلٍ منع الحكم من حيازة حجيٌ الرًء المقضً ؽيى ومن ثم 

 :من قانون اإلجراءات الجزائيٌ 495ؽمجالى بعض الحاالت المحددة ؽً القانون ؽطبقا لنص المادة 

 :يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمٌ العليا

ؽٌ االتوام ما عدا ما يتعلق منوا بالحبس المؤقت و الرقابٌ القضائيٌ. ؽً أحكام المحاكم و المجالس القضائيٌ ؽً قرارات غر

 .الزادرة آخر درجٌ أو المقتضً بوا بقرار مذتقل ؽً االختزاص

 :ال يجوز الطعن بالنقض

زادرة من غرؽٌ االتوام ؽً قضايا الجنح أو ؽً األحكام الزادرة بالبراءة إال من جانب النيابٌ العامٌ وؽً أحكام اإلحالٌ ال

 المخالؾات إال إذا قضٍ الحكم ؽً االختزاص أو تضمن مقتضيات نوائيٌ ليس ؽً اذتطاعٌ القاضً أن يعد لوا غير

 

انى يجوز أن تكون أحكام البراءة محال للطعن بالنقض من جانب من لوم اعتراض عليوا إذا ما كانت قد قضت إما ؽً 

تً طلبوا الرخص المقضً ببراءتى أو ؽً رد األرياء المضبوطٌ أو ؽً الوجوين معا و ال تجوز مباررة الطعن التعويضات ال

 .من قانون اإلجراءات الجزائيٌ 496بطريق عرضً طبقا لنص المادة 

 :الحق ؽً الطعن بالنقض

خاص المدعً المدنً أو محاميى.المذؤول  يتعلق بالنيابٌ العامٌ.المحكوم عليى أو محاميى أو وكيل مؾوض عنى بالتوقيع بتوكيل

 .من قانون اإلجراءات الجزائيٌ 497مدنيا طبقا لنص المادة 

الذابقٌ الذكر ؽانى يذمح للمدعً المدنً بالطعن ؽً أحكام غرؽٌ  496و ؽضال عن االذتثنائين المنزوص عليوما ؽً المادة 

 :االتوام

دعائى بالحقوق المدنيٌ إذا قبل الحكم دؽعا يضع نوايٌ للدعوى المدنيٌ إذا إذا قررت عدم قبول دعواه إذا قررت أنى ال محل ال

ذوا عن الؾزل ؽً وجى من أوجى االتوام أو كان القرار من حث الركل غير مذتكمل للرروط الجوهريٌ المقررة قانونا 

 .جانب النيابٌ العامٌ لزحتى. و ؽً جميع الحاالت األخرى غير المذكورة بالذات و ذلك ؽيما إذا كان ثمٌ طعن من

 :رروط الطعن بالنقض

 :تكون قابلٌ للطعن بالقض تلك األحكام والقرارات الزادرة عن آخر درجٌ ويترتب علٍ ذلك ما يلً

 .ال يقبل الطعن ؽً القرار القابل لالذتئناف ولو أن االذتئناف لم يرؽع

 .ال يقبل الطعن بالنقض إذا كان القرار أو الحكم قابال للمعارضٌ

 

 

 .بزؾٌ عامٌ حتٍ يمكن مباررة طرق الطعن الػير العاديٌ يجب أوال مباررة طرق الطعن العاديٌ أي احترام درجات التقاضً

 :إجراءات رؽع الطعن

يرؽع الطعن بتقرير لدى قلم كاتب الجوٌ التً أزدرت القرار المطعون ؽيى ويجب توقيع التقرير بالطعن من الكاتب و الطاعن 

يى أو وكيل خاص مؾوض عنى بالتوقيع و ؽً الحالٌ األخيرة يرؽق التوكيل بالمحضر المحرر من الكاتب و إذا بنؾذى أو محام



كان الطاعن المقرر ال يذتطيع التوقيع نوه الكاتب عن ذلك وترؽق نذخٌ من المحضر وكذا التقرير بملف القضيٌ ويجوز أن 

يمون ؽً الخارج غير أنى يرترط أنى ؽً خالل مولٌ الرور المقررة ؽً يرؽع الطعن بكتاب أو برقيٌ إذا تعلق بمحكوم عليوم يق

يزدق علٍ الطعن محامً معتمد يبارر عملى ؽً الجزائر ويكون مكتبى موطنا مختارا حتما ويترتب البطالن علٍ  498المادة 

المحكمٌ العليا بمعرؽٌ رئيس  مخالؾٌ هذا الررط و إذا كان المتوم محبوس ؽيجوز رؽع الطعن إما بتقرير يذلم إلٍ قلم كتاب

 .(1الذجن الذي يتعين عليى أن يزادق علٍ تاريد تذليم الكتاب إلٍ يده)

 :ميعاده

 .أيام بالنذبٌ لجميع األطراف 08مولٌ الطعن بالنقض 

ار غيابً تذري هذه المولٌ من يوم النطق بالقرار إذا كان القرار حضوري و تذري هذه المولٌ من تاريد التبليؼ إذا كان القر

 (2أو بمثابٌ حضوري )حضوري اعتباري( تمد المولٌ هذه إلٍ رور إذا كان أحد أطراف الدعوى مقيما بالخارج)

 

 من قانون اإلجراءات الجزائيٌ 504المادة  (1)

 .من قانون اإلجراءات الجزائيٌ 498المادة  (2)

 

 :الؾرع األول: ؽً أوجى طرق الطعن

 :راءات الجزائيٌ األوجى التً يبنٍ عليوا الطعن بالنقض وهًمن قانون اإلج 500حددت المادة 

 .عدم االختزاص •

 .تجاوز الذلطٌ •

 .مخالؾٌ قواعد جوهريٌ ؽً اإلجراءات •

 .انعدام أو قزور األذباب •

 .إغؾال الؾزل ؽً وجى الطلب أو ؽً أحد طلبات النيابٌ العامٌ •

 .ؽً آخر درجٌ أو التناقض ؽيما قضٍ بى الحكم نؾذى أو القرارتناقض القرارات الزادرة من جوات قضائيٌ مختلؾٌ  •

 .مخالؾٌ القانون أو الخطأ ؽً تطبيقى •

 .انعدام األذاس القانونً •

 .و يجوز للمحكمٌ العليا أن تثير من تلقاء نؾذوا األوجى الذابقٌ الذكر

 :الحكم ؽً موضوع الطعن بالنقض

 :ؽان المحكمٌ العليا تؾزل ؽً موضوعى بأحد القرارين إذا كان الطعن بالنقض جائزا و مقبوال ركال

 :قبول الطعن ونقض الحكم •

إذا زدرت المحكمٌ العليا قرار بقبول الطعن موضوعا ؽانى يقضً بإلػاء الحكم المطعون ؽيى و إحالٌ الدعوى إلٍ الجوٌ 

 القضائيٌ نؾذوا مركلٌ تركيال

 

 

 

 .وٌ التً أزدرت القرار المنقوضآخر أو إلٍ جوٌ قضائيٌ أخرى من نؾس درجٌ الج

 :الحكم باال وجى للؾزل ؽً الطعن •

 .(1إذا رأت المحكمٌ العليا أن الطعن بالنقض غير مؤذس قانونا ؽإنوا تزدر قرار باال وجى للؾزل ؽيى)

 :الؾرع الثانً: أثر الطعن بالنقض

 : للطعن بالنقض أثران

 :من قانون اإلجراءات الجزائيٌ بقولوا 01رة ؽق 499أثر موقف للتنؾيذ هذا ما نزت عليى المادة 

يوقف تنؾيذ الحكم خالل ميعاد الطعن بالنقض و إذا رؽع الطعن ؽإلً أن يزدر الحكم من المحكمٌ العليا ؽً الطعن و ذلك ؽيما 

 .عدا ما قضٍ ؽيى الحكم من الحقوق المدنيٌ

 :قانون اإلجراءات الجزائيٌ بقولوامن  03و  02ؽقرة  499و أثر غير موقف و هذا ما نزت عليى المادة 

و بالرغم من الطعن يؾرج ؽورا بعد زدور الحكم عن المتوم المقضً ببراءتى أو إعؾائى أو أدانتى بالحبس مع إيقاف التنؾيذ أو 

 .بالػرامٌ

لعقوبٌ المحكوم و كذلك الرأن بالنذبٌ للمتوم المحبوس الذي يحكم عليى بعقوبٌ الحبس بمجرد اذتنؾاذ حبذى االحتياطً مدة ا

 .بوا



 

 

 .من قانون اإلجراءات الجزائيٌ 526المادة  (1)

 

 

 :ؽقرة أخيرة من قانون اإلجراءات الجزائيٌ ما لً 474تنص المادة 

من قانون  50وال يكون للطعن بالنقض أثر موقف لتنؾيذها إال بالنذبٌ ألحكام اإلدانٌ الجزائيٌ التً يقضً بوا تطبيقا للمادة 

 .العقوبات

 :لؾرع الثالث: الطعن بالنقض لزالح القانونا

من قانون اإلجراءات الجزائيٌ. حيث خول القانون زالحيٌ  530تعرض المررع للطعن بالنقض لزالح القانون ؽً المادة 

 .الطعن بالنقض لزالح القانون ؽقط للنائب العام لدى المحكمٌ العليا من تلقاء نؾذى أو بناء علٍ تعليمات وزير العدل

 :روط الطعن بالنقض لزالح القانونر

 :من قانون اإلجراءات الجزائيٌ رروط الطعن لزالح القانون كما يلً 530حددت المادة 

 .أن يكون الطعن متعلقا بحكم نوائً من محكمٌ أو مجلس قضائً •

 .أن يكون الحكم أو القرار مخالؾا للقانون أو لقواعد اإلجراءات الجوهريٌ •

 .قد طعنوا ؽيى ؽً الميعاد المقررة أال يكون الخزوم •

 .إذا توؽر ررط من هذه الرروط ؽان النائب العام لدى المحكمٌ العليا ملزم بأن يعرض هذا األمر بعريضٌ علٍ المحكمٌ العليا

 :آثار الطعن بالنقض لزالح القانون

ص مما قضٍ بى الحكم المنقوض.و إذا إذا انقض الحكم ؽال يجوز للخزوم التمذك بالحكم الزادر من المحكمٌ العليا للتخل

 .قضٍ المجلس األعلٍ )المحكمٌ العليا( ببطالن الحكم يذتؾيد المحكوم عليى منى ولكنى ال يؤثر ؽً الحقوق المدنيٌ

 

 :المطلب الثانً: التماس إعادة النظر

 .جنحٌينزب التماس إعادة النظر علٍ الحكم القضائً البات القاضً باإلدانٌ ؽً موضوع جنايٌ أو 

 :من قانون اإلجراءات الجزائيٌ علٍ أنى 531تنص المادة 

ال يذمح بطلبات إعادة النظر إال بالنذبٌ للقرارات الزادرة عن المجالس القضائيٌ أو األحكام الزادرة عن المحاكم إذا 

 .حازت قوة الرًء المقضً ؽيى وكانت تقضً باإلدانٌ ؽً جنايٌ أو جنحٌ

 :تماس إعادة النظرالؾرع األول: رروط طلب ال

 :من قانون اإلجراءات الجزائيٌ علٍ 02ؽقرة  531تنص المادة 

 :يجب أن يؤذس طلب التماس إعادة النظر علٍ إحدى الحاالت األربعٌ

تقديم مذتندات بعد الحكم باإلدانٌ ؽً جنايٌ قتل يترتب عليوا قيام أدلٌ كاؽيٌ علٍ وجود المجنً عليى المزعوم قتلى علٍ قيد  •

 .ياةالح

 .إذا أدين بروادة الزور ضد المحكوم عليى راهد ذبق أن ذاهم بروادتى ؽً إثبات إدانٌ المحكوم عليى •

 .إدانٌ متوم آخر من أجل ارتكابى الجنايٌ أو الجنحٌ نؾذوا بحيث ال يمكن التوؽيق بين الحكمين •

ا باإلدانٌ مع انى يبدو منوا آن من رانوا التدليل كرف واقعٌ جديدة أو تقديم مذتندات كانت مجوولٌ من القضاة الذين حكمو •

 .علٍ براءة المحكوم عليى

 

 :الؾرع الثانً: الحق ؽً طلب التماس إعادة النظر

 :من قانون اإلجراءات الجزائيٌ ؽان طلب التماس إعادة النظر يرؽع 02ؽقرة  531طبقا لنص المادة 

 .بالنذبٌ للحاالت الثالثٌ األولٍ من وزير العدل أو المحكوم عليى أو نائبى أو زوجى

أما بالنذبٌ للحالٌ الرابعٌ ؽان طلب التماس إعادة النظر يرؽع ؽقط من طرف النائب العام لدى المحكمٌ العليا متزرؽا بناء 

 .علٍ تعليمات وزير العدل

 :الؾرع الثالث: الحكم و إجراءات رؽع التماس إعادة النظر

لعليا و يؾزل ؽيى بعد ذماع أقوال النيابٌ العامٌ و الخزوم و بعد اتخاذ ما يراه الزما من يرؽع األمر مباررة إلٍ المحكمٌ ا

 .إجراء التحقيق و إذا تبين لى زحٌ موضوع الطلب ؽانى يقضً ببطالن الحكم دون إحالتى إلٍ الجوٌ التً أزدرتى

 :قولوامن قانون اإلجراءات الجزائيٌ ب 04و  03ؽقرة  531وهذا ما نزت عليى المادة 



وتؾزل المحكمٌ العليا ؽً الموضوع ؽً دعوى إعادة النظر ويقوم القاضً المقرر بجميع إجراءات التحقيق و عند الضرورة 

 .بطريق اإلنابٌ القضائيٌ

 .و إذا قبلت المحكمٌ العليا الطلب قضت بػير إحالٌ ببطالن أحكام اإلدانٌ التً تثبت عدم زحتوا

المحكمٌ العليا بػير إحالٌ ببطالن أحكام اإلدانٌ التً تثبت عدم زحتوا و تقبل طلبات أما ؽً حالٌ قبول الطلب تنقض 

مكرر من قانون اإلجراءات الجزائيٌ.تتحمل الدولٌ التعويضات  531التعويض للمحكوم عليى أو ذوي حقوقى طبقا لنص المادة 

 (1الممنوحٌ لضحيٌ الخطأ القضائً أو ذوي حقوقى و نرر القرار)

 

 .من قانون اإلجراءات الجزائيٌ 01مكرر  531المادة  (1)

 

 :الخاتمٌ

إن مبدأ الررعيٌ يوجب تعدد درجات التقاضً ؽإذا كانت القاعدة قابليٌ األحكام لالذتئناف كنتيجٌ لمبدأ المرروعيٌ ؽان عدم 

المتوم وجوٌ االتوام ؽرزٌ قابليٌ أحكام محكمٌ الجنايات لالذتئناف ؽيى إهدار لمبدأ المرروعيٌ الذي يقضً بوجوب منح 

إعادة النظر ؽً الحكم أمام محكمٌ ثانيٌ تعيد النظر ؽً الوقائع وتزحح األخطاء لذلك نرى أنى يجب إعادة النظر ف عدم 

قابليٌ أحكام محاكم الجنايات لالذتئناف وذلك بتقرير االذتئناف ؽيوا بالنظر إلٍ خطورة أحكاموا وال يقلل من أهميٌ وجوٌ 

كون محكمٌ الجنايات مركلٌ من محلؾين إذ بالنظر إلٍ طبيعتوم ؽً تركيل المحكمٌ وبالنظر إلٍ قاعدة االقتناع  نظرنا هذه

الرخزً ؽً إزدار األحكام ؽانى ال يمكن تؾادي األخطاء المالزمٌ لوذه التركيلٌ وما يترتب علٍ ذلك من مذاس بحقوق 

 .الخزوم

 


