
وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

ː̾ ̑˷ ˅̾̑˸ Ǫ̤�Ȅ̸ ̧ ̋ Ǫ̤ȇ�ȁ̸̝߬ Ǫ�ː ̾ߚ

ː̀ Ǫ̪˲ˠȔҟǪ�Ȅ̸ ̧ ̋ Ǫ̤

 رئیسا..........

ا ومقررامشرف.....

ممتحنا...........

Ȅٵ ˅Ǫ�Ǵ߾ ˕̑˷ ȓҡǪ�Ȁ Ǫݾ ȔǪ�ˑ ֡::

߱˅˭ �ȉ ̸̧ ˭����

2018

اجلزائیة

وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي
ȉ˲̫̋ �̪ǳ̸ ̸̤ �̪ː ̋ ̪˅ ˡ

-تزيي وزو -
ː̾ ̑˷ ˅̾̑˸ Ǫ̤�Ȅ̸ ̧ ̋ Ǫ̤ȇ�ȁ̸̝߬ Ǫ�ː ̾ߚ

قسم احلقوق

ȁ̸̝߬ Ǫ߆� ٵ� ˷ ˲Ǫ�ǭ˅ ̠˱ ̪
ː̀ختصص القانون اجلنايئ و  Ǫ̪˲ˠȔҟǪ�Ȅ̸ ̧ ̋ Ǫ̤

.........."أ"لعمامري عصاد،أستاذ محاضر 

...... "أ"خلوي خالد،أستاذ مساعد

..........."ب"زرورو ناصر، أستاذ محاضر 

ٵȄ:الطلبة ˅Ǫ�Ǵ߾ ˕̑˷ ȓҡǪ�Ȁ Ǫݾ ȔǪ�ˑ ֡
زیداين ردوان
˶ ̸̮ �̻ȉ ˰̻˰ ݔ

11/07/2018نوقشت یوم 

�Ȅߑ ˧ȓҡǪ߆� �̬ ̋ ̄ Ǫ̤�ȁ˲̃اجلزائیة
ȉ˲ Ǫˁ˴߫Ǫ�̈ ̻ނ ˖̤Ǫ߆�

لعمامري عصاد،أستاذ محاضر . د-

خلوي خالد،أستاذ مساعد.أ-

زرورو ناصر، أستاذ محاضر .د-

ǳǪ˰ ̊ ȔǪ�̬ الطلبة̪
زیداين ردوان
˶ ̸̮ �̻ȉ ˰̻˰ ݔ





  دعـــــــــاء

".لي صدري ویسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقه قولياشرحاللهم "

بل ذكرني ...ال تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت وال أصاب بالیأس إذا فشلت ....یا رب 

.التي تسبق النجاحدائما أّن الفشل هو التجربة

غلب على الفشل وٕان جردتني تمن األمل اترك لي قوة الصبر كي أإذا جردتني ...یا رب 

.من نعمة الصحة اترك لي نعمة اإلیمان

.إذا نسیتك فال تنساني...یا رب 

.آمین یا رب العالمین



"قال تعالى نَسانَ َخَلقَ )1(َخَلقَ الَِّذيَربِّكَ ِباْسماْقَرأْ : اْألَْكَرمُ َوَربُّكَ اْقَرأْ (2)َعَلقٍ ِمنْ اْإلِ

نَسانَ َعلَّمَ (4)ِباْلَقَلمِ َعلَّمَ الَِّذي(3) "(5)َیْعَلمْ َلمْ َمااْإلِ

صدق اهللا العظیم



كلمة شكر وتقدیر

ϞϤόϟ�άϫ�ϡΎϤΗϭ�ί ΎΠϧϹ�ϲϨϘϓϭ�ϱάϟ�ϞΟϭ�ΰϋ�Ϳ�ΪϤΤϟϭ�ήϜθϟ

ثم الشكر إلى كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة تیزي وزو،

.ممثلة بعمیدھا وأساتذتھا، وكل عمالھا، لما لقیت فیھم من انضباط في العمل

ر الى األستاذ المشرفكما اتقدم باسمى عبارات الشكر والتقدی

لقبولھ االشراف  على انجاز ھذه المذكرة و الذي"خلوي خالد"

طالما اعاننا

.وكان سندا لنا في إعداد ھذه المذكرة

كما ال یفوتني أن اشكر اللجنة المشرفة على مناقشة المذكرة والشكر كذلك 

لجمیع عامالت المكتبة وإلى مل من أعانني وساندني ولو بكلمة



اإلھداء

أھدي ثمرة جھدي إلى والدي الكریمین أطال هللا في 

عمرھما 

"اسماعیل"إلى أخي الصغیر 

إلى أصدقائي في الدراسة الذي حصرھم قلمي ولم 

یحصرھم قلبي 

وإلى كل أساتذتي في الكلیة 

"خلوي خالد"وباألخص االستاذ المشرف 

زیداني ردوان



اإلھداء

خاصة الوالدین  ةالكریمالعائلة أھدي ثمرة جھدي إلى 
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وأھدي ھذا العمل إلى زوجتي الحبیبة وإلى صدیقي 

وزمیلي في اعداد المذكرة زیداني ردوان

حمدیدي یونس



طرق الطعن في األحكام الجزائیةقائمة المختصرات

قائمة المختصرات

جراءات الجزائیةاإلقانون :ج .إ.ق 

بیةعشلجهوریة الجزائیة الدیمقراطیة الجریدة رسمیة ل:ج .ج. ر. ج

صفحة:ص

من الصفحة إلى الصفحة:ص .ص

دون سنة النشر:ن.س. د

دون صفحة:ص .د

دینار جزائري:ج.  د



مقدمة                                                              طرق الطعن في األحكام الجزائیة

5

مقدمة

لطة هي سیادة الحكم في الدولة، و تتمثل بثالث أنواع رئیسیة هي السالسلطة 

السلطة القضائیة، و تعتبر السلطة القضائیة هي السلطة التشریعیة، السلطة التنفیذیة و 

و هي التىالوحیدة التي تنفصل في مسؤولیتها وال تتدخل بها أي من السلطات األخرى،

تعد السلطة القضائیة من أهم السلطات التي تقوم علیها الدولة .تمثل القضاء في الدولة 

الحدیثة، ولما كانت هذه السلطة منوطة في إطار وظیفتها لممارسة العملیة القضائیة، فإن 

لكل ذي حق حقه، وٕاعطاءدورها األساسي یتمثل في الفصل في الخصومات والنزاعات ، 

الضبط االجتماعي لمنع الجریمة وردع وسیلة من وسائلالعدالة الجنائیةم عد نظالذا ی

الجناة، في إطار هذا النظام یهدف القانون الجنائي إلى ضمان التطبیق الفعال لقانون 

وحفظ حقوق وكفالة تعویض الضحیةالعقوبات وضمان الحریة الشخصیة للمتهم 

.)1(المتقاضیین بأكملهم

السلطة  أن الوضعیة و من بینها التشریع الجزائري هاتشریعاتالدول في جد أن أغلبنو 

وهي  : قضائیةأجهزة تمارس مهامها في الخصومات الجزائیة عن طریق ثالث القضائیة 

.قضاةمن طرفالمحكمة العلیا، ویتم تسییرها ة ولس القضائیااإلبتدائیة، المج اكمالمح

صحیحا من خالل تطبیق القانون تطبیقا مهمة الجنائيیقع على عاتق القضاء

الحكم الجنائي وفق ضوابط الشرعیة إصدارالتي تهدف إلى اإلجراءات الجزائیة،

ما توصل إلیه، الجنائيالدستوریة، فبعد االنتهاء من إجراءات التحقیق یصدر القاضي

، لمعرفة ما یصدر عن هذه المحكمة من حكم، للوقائع المعروضة علیهنتیجة بحثه

تتكون منها الخصومة والتي التي.كم بعد جهد وعناء وتفحص لألدلةفیصدر القاضي الح

رها األطراف سواء بطلبات أصلیة، أم عارضة، أم إضافیة، أو بما أبداه األطراف من اأث

.الجنائیةدفوع أثناء سیر الخصومة

خالل الطلبات والدفوع وما أثیرعلى القاضي أن یدقق في جمیع هذه لذا وجب 

، ویفض النزاع المطروح علیه كون صائبجزائيسیر اإلجراءات لهدف الوصول لحكم

حدة رابحي، األحكام الجزائیة وطرق الطعن فیھا في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة ، دعماش حنان 1
.1، ص 2015/2016الماستر القانون، جامعة أكلي محند أولحاج، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، البویرة، 
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الحكم إصداربعد مرحلة .اإلجرائيإصدار الحكم من أهم المراحل التي یمر بها النظام 

بدأ الطرف الذي صدر الحكم ضده، یتأتي مرحلة جدیدة وهي مرحلة ما بعد الحكم، حیث 

على الرغم من االجتهاد  و ذلك .إلغائه أو تعدیلهي كیفیة فالتفكیر بولم یرضى به، 

وٕارساء قواعد القوانین الوضعیة بشكل یتماشى مع مبادئ العامة، فإنها تبقى القضائي

صحیحة كما قد تكون خاطئة، والقول نسبیة ألنها موضوعة وفق مفاهیم بشریة قد تكون  

ین وعقابهم وتبرئة ذنبف إلى إدانة المإن كانت تهدبالنسبة لألحكام الجنائیة التي نفسه 

.أن یشو بها عیب أو قصورإمكانیةوحمایتهم، فإن ذلك ال یمنع األشراف

قد یعبر الحكم الذي یعلنه القاضي الجنائي في الدعوى معرفة مضبوطة للوقائع 

ا عن معرفة ناقصة أو مبالغ فیها، فاألمر یخضع لمدى خبرة ضوالقانون كما قد یعبر أی

القاضي الجنائي لتمكنه، وحجم معلوماته القانونیة وحسه القضائي، وال یمكن إنكار 

خضوع القاضي لمؤثرات  قد تجعل لدیه استعدادا متوقعا للخطأ، ألنه ال یستطیع أن 

یصل في حكمه إلى العدل المثالي المطلق، سواء كان هو نفسه مصدرا له من حیث 

. في األدلة والوقائع التي استمد منها اقتناعهالتقدیر والخبرة، أم كان الخطأ كامال

وقد یتخذ الخطأ في الحكم الجنائي عدة صور، لكنه یأخذ بصورة عامة شكل 

، و قد یمس  اإلدانة الخاطئة أو البراءة الخاطئة وبالتالي قد یمس بمصلحة المجتمع ككل

.)1(بمصلحة المتقاضین فقط

وغیر معصومین من الخطأ، واحتمال  بشر أن القضاةذلك علي أساس و 

یرتابهم دائما الخصومة الجنائیة لذلك فإن أطراف ،دائما قائمیبقيوقوعهم في الخطأ

شعورهم بالشك ، فإنبالتالي.الجنائيالشك وال یرتاحون لألحكام التي یصدرها القاضي

د من فسح وعدم الثقة أصبح أمر طبیعي لدى المتقاضین، ولهذه االعتبارات كان الب

في هذا الحكم بمعني أن یطعنبه، من الحكم الذي أضر رور في أن یطعنالمجال للمض

بل بالبطالنویطلب إبطاله، وٕابطال األحكام ال یكون بدعوى أصلیة أو بطریق الدفع 

، الذي لم یكن  حق في  التشریعات الحدیثة طریقة من طرق الطعن القانونیةیتبني

إذ نجد الحق في الطعن .في التشریعات القدیمة  هسیكر تما تم ل امتدادیعتبر فحسب بل

.2،صرابحي حدة دعماش ، حنان -1
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من أجل ورابي حیث دعى كل من  یقع علیه الظلم أن یتقدم إلیه ممكرس في قانون ح

الدفاع عنه، مع ضرورة التأكید علي عقاب القاضي الذي یحكم بغیر حق في القضیة 

بالنص علي الحق في الطعن في و ظهر نفس األمر في القانون الروماني . رهاالتي ینظ

كما كرست أحكام الشریعة اإلسالمیة هذا .أحكام القضاء األدني أمام القضاء األعلي

.)1(األمر

التي یضعها المشرع في متناول االختیاریةویقصد بطرق الطعن الوسائل القانونیة 

، ومة الجنائیةن لدیهم عالقة بالخصالذین تظهر أاألطراف في النزاع أو في متناول الغیر

أو تعدیله أو إزالة ر بحقوقهم أو بمصالحهم، بقصد إلغائهمن حكم أضللتظلم و ذلك

م طرق الطعن في أغلب التشریعات الجزائیة في عدة تقسیمات تتمثل في وتنظ، )2(أثاره

طعن غیر عادیة، طرق طعن مرجعة و طرق طعن مصلحة، طرق طعن عادیة وطرق

طرق سابقة لحیازة الحكم قوة الشیئ المقضي فیه، و طرق طعن الحقة لحیازة الحكم قوة 

وهناك من یقسمها إلى طرق طعن ناقلة وطرق طعن غیر ناقلة، الشيء المقضي فیه، 

.قفة وطرق طعن غیر موقفةو وطرق طعن م

أهداف الدراسة

 يالجزائر الجزائيدراستنا لهذا الموضوع تهدف إلى إبراز دور القضاءفإن  ،بالتالي

قرینة البراءة ومبدأ التقاضي كمبدأ انتهاجه لمبادئ عالمیةوٕاظهار مديفي بسط رقابته 

من خالل ممارسة حق الطعن وبیان مدى قدرة ،لتحقیق األمن القضائيعلى درجتین 

ومحاولة الوصول تخلل هاته القرارات واألحكام طرق الطعن في تصویب األخطاء التي ت

إلى الحكم العادل وكذلك معرفة مدي تطبیق إجراءات الطعن في األحكام الجزائیة علي 

.الواقع و كیفیة سیرها أمام الجهات القضائیة المختصة

2013الجزائر،منشورات كلیلك،الطبعة األولي،األحكام الجزائیة،المعارضة و اإلستئناف في عادل بوضیاف،-1
.3،ص

طرق الطعن غیر العادیة في القضایا المدنیة، مادة العرض و المناقشة،جامعة القاضي زوتین ،عبد اللطیف-2
.1،ص2014/2015عیاض،كلیة العلوم القانونیة و االقتصادیة و االجتماعیة ،مراكش ،
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أسباب إختیار الموضوع

في  یتمثلناك ما هو دافع موضوعي، لهذا الموضوع لم یكن عشوائي فهاختیارنا 

الدور أهمیة معرفة و تحدید طرق الطعن التي تعد إجراءات أساسیة للمتخاصمین و بیان 

كیفیة أیضا بیانبالتالي و الذي تلعبه طرق الطعن كوسائل لحمایة حقوق المتقاضین،

ممارسة الهیئات القضائیة الجزائیة رقابتها علي األحكام و القرارات القضائیة الصادرة عن 

رغبتنا في دراسة یكمن فيالذي  ذاتيافع دما هو هناكأنهكما.المختصةات هالج

أي البحث بصفة معمقة في طرق الطعن التي لم تحضي بالدراسة تفاصیل هذا الموضوع

كونه أیضا موضوع یخدم إضافة إلي .الكافیة و المعمقة من طرف الباحثین القانونیین

.كثیرا تخصصنا  في الماستر

الدراسةصعوبات 

رغم أهمیة هذا الموضوع إال أنه وجهتنا بعض الصعوبات، والتي عاتبتنا األكثر 

هي عدم وفرة المراجع الجزائریة المتخصصة و المستحدثة في هذا الموضوع، ورغم 

محاولتنا االتصال ببعض الجامعات األخرى لم نجد سوى زحم في الكتب للمؤلفین 

هم واستخدام المراجع الجزائریة المتوفر من الناحیة المصریین، فحاولنا األخذ بتعریفات

.إضافة إلي ضیق الوقت الذي لم یسمح لنا بالوصول إلي العمل المبتغي.اإلجرائیة

و من هنا دراستنا لموضوع طرق الطعن في األحكام الجزائیة یقودنا إلي طرح 

:اإلشكالیة التالیة

  ؟ الجزائیةاألحكامفیما تتمثل الطرق التي كرسها المشرع الجزائري للطعن في 

:ولإلحاطة باإلشكالیة المطروحة قسمنا الخطة علي النحو التالي

طرق الطعن العادیة:الفصل األول

المعارضة:المبحث األول

االستئناف:المبحث الثاني

طرق الطعن غیر العادیة:الفصل الثاني
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الطعن بالنقض:المبحث األول

التماس إعادة النظر:المبحث الثاني

المنهج المتبع

التحلیلي كون الدراسة تنصب في هذه الدراسة علي المنهج اعتمدنالإلجابة علي اإلشكالیة 

منظمة للطعن في األحكام النصوص و المواد القانونیة العلى تحلیل بشكل أساسي

.الموجودة في قانون اإلجراءات الجزائیةالجزائیة، 
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لفصل األولا

طرق الطعن العادیة

 ةوتجسیدا لمحاكم،حق حقه ذي لكلیحكمهمته األساسیة هو أنسلك القضاء م

العادلة فهو یسیر دائما علي هذا المبدأ،لكن كون القضاء یتم تسییرها من بشر فهم لیسوا 

العدید من الوسائل للمتخاصمینولهذا الشأن یسر المشرع دائما معصومین من الخطأ،

دیة التي أجازها ومن بین هذه الوسائل نجد طرق الطعن العاللتطبیق الجید لهذا المبدأ،

،كان موضوعیا أو قانونیاسواءالقانون لجمیع األحكام و القرارات التي شابها عیب 

یع في جمالخصموهي طرق یسلكها .الغایة منها إعادة النظر مرة ثانیة  في الموضوعو 

الظروف و األحكام ،ولكن في حدود وضعها القانون لكل منها،ویكون محل الطعن كل ما

.إذا تعلق األمر خطأ مادي أو قانوني یتضمنه الحكم أو بعضه، 

، و تتفق )1(طرق الطعن العادیة من شأنها فحص الحكم في الوقائع و القانون معاف

طرق الطعن العادیة هي علي أن المشرع الجزائري علي غرار غالبیة تشریعات العالم 

.)المبحث الثاني(و االستئناف )المبحث األول(المعارضة 

المبحث األول

المعارضة

احترام و تكریس مبادئ استقرت في مجال المعارضة إلي ضمان و هدف ت

و الحق في الحضور، الشفویة، المواجهة باألدلة،  "في تتمثل المحاكمات الجزائیة و هي

."ال إدانة نهائیة بغیر حضورفي أنه 

لیها في حالة المعارضة طریق من طرق الطعن التي یتم اللجوء إذلك فإن  على  

صدور الحكم كإجراء یبدأ الحدیث عنها من لحظة، فإنهابالتالي.األحكام الغیابیة

و لیط الضوء على كل ما یحیط بالمعارضة من مفهوم تسمن كل هذا سنحاول الغیابي،

إ جراء المعارضة أي بتوفر كامل الشروط سنظهر بعد استكمالو  )المطلب األول(شروط

.)نيالثاالمطلب (.أثارها

.6،ص2005محمودصالح العادلي،المعارضة و االستئناف،دار الفكر الجامعي،االسكندریة،-1
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المطلب األول

وشروطهامفهوم المعارضة

ال یمكن اللجوء إلیها بدون توفر بعض الشروط إن الحدیث عن الطعن بالمعارضة

القیام بلمحة سنحاول)الفرع الثاني(األساسیة لها،لكن قبل التطرق ألهم هذه الشروط 

.)الفرع األول(عنها بتعریفها من حیث التعاریف الفقهیة و موقف التشریعات منها شاملة

الفرع األول

لمعارضةا تعریف

إال أن مجملها تصب في ،الفقهاء في تعریفهم للمعارضةاختلفت و تعددت أراء 

.نحن نرى أن أغلب التعریفات تختلف في األلفاظ و لیس في المعنىلتاليبا، مغزى واحد

بأنها طریق عادي في األحكام الغیابیة "فقد عرفها األستاذ صائم حسن بكار

الصادرة في المخالفات و الجنح و تهدف إلى إعادة النظر في الدعوى أمام ذات المحكمة 

أخرى عرفها الدكتور حسن صادق،و من جهةمن جهة.)1(التي أصدرت الحكم

م من الحكم الغیابي الصادر ضد المعارض أمام لالمرصفاوي بأنها طریق من طرق التظ

.)2("ذات المحكمة التي أصدرت الحكم

علي أنها طریق من طرق الطعن "هرجهكذلك عرفها المستشار مصطفي مجدي 

العادیة وترفع ممن صدر الحكم في غیابه،ذلك أن الحكم الغیابي ال یمكن تفادیه في كثیر 

غیابیا ،لذا فمن مقتضیات العدالة أن تتاح للمحكوم علیه اضطراریةمن الحاالت ألسباب 

.)3("فرصة مراجعته عن طریق رفع معارضة ضده

  .5ص المرجع السابق، عادل بوضیاف ،نقال عن -1

.710،ص 1982حسین صادق المرصفاوي ،أصول اإلجراءات الجنائیة ،منشأة المعارف ،اإلسكندریة، -2
مصطفي مجدي ھرجة ،طرق الطعن العادیة في األحكام الجنائیة و المدنیة ،دار محمود للنشر و التوزیع ،مصر، -3

.8،ص2002



الفصل األول                                                                    طرق الطعن العادیة

12

علي أنها طریق عادي من طرق الطعن في "وعرفها الدكتور نطیر فرج مینا 

األحكام الجزائیة الغیابیة وهي حق للمتهم و للمدعي المدني و المسؤول مدنیا ولیست حقا 

.)1("ألنها ممثلة و حاضرة في كل جلسة.للنیابة

في بعض "االعتراض"هذا الطریق من طرق الطعن مصطلح كما یطلق على

في حین فإن باقي ،بالنسبة للبنان و األردن و سوریااألنظمة القانونیة المقارنة كما الشأن 

".المعارضة"األنظمة القانونیة كما هو الحال بالنسبة للجزائر و مصر فتتبنى تسمیة 

مراجعة و یمكن القول أن المعارضة  هو إجراء رسمه القانون للطعن ،بالتالي

لم یكن قد تمكن من و الذي األحكام الغیابیة التي كانت قد صدرت في غیاب المتهم،

ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه مما یسمح له بمراجعة أسباب اتهامه بتقدیم حججه و 

.و یتیح للمحكمة  إصدار حكم عادل دفوعه

طریقا عادیا للتظلم من الحكم الغیابي أمام نفس بأنهعرفه البعض االخر قد و  

و ذلك بقصد إعادة .)2(أصدرت الحكم أو القرار الغیابيأن الجهة القضائیة التي سبق و 

و یمكن أن یفصل في الطعن فیه لمرة ثانیة، لغرض الحكم الفصل في الدعوى من جدید

أو  أو أصدروا الحكمأصدرأو القضاة الذيبالمعارضة في الحكم الغیابي نفس القاضي 

.الجزائريما أخذ به المشرع  وهذا.)3(أو غیرهم من قضاة المجلس.القرار الغیابي

ها الداخلیة ال تجیز المعارضة إال في و ما نالحظه في بعض الدول أن قوانین

، كالقانون األلماني المعدل حاالت استثنائیة، رغم دورها األساسي خاصة بالنسبة للمتهم 

،  1930ن اإلیطالي الصادر عام ال یجیزها إال إذا كان المتهم هاربا، و القانو  1935لعام 

نون اإلسباني القا معشيء النفس لمقبو  لعذرغیب المتهم إال إذا تال یجیز المعارضة

.)4(1882الصادر عام 

.12نظیر فرج مینا،الموجز في اإلجراءات الجزائیة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،د س ن،ص -1

هومة، دار عبد العزیز سعد، طرق و إجراءات الطعن في األحكام و القرارات القضائیة، الطبعة الثالثة، :راجع-2

 ,Gaston STEFANI , Georges LEVASSEUR , Bernard BOULOC ؛ 105 ، ص2006الجزائر، 

procédure pénale ,treizième édition ,Dalloz, Paris , 1987,P.926.

.105، ص قالمرجع السابعبد العزیز سعد، -3

، 1984محمد صبحي محمد نجم، شرح قانون إجراءات الجزائیة الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -4

 .129ص 
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فیتعمد الكثیرون االمتناع  عن المثول بید أنه كثیرا ما أسيء استخدام المعارضة

على الحق  اعرقلة سیر العدالة و ذلك اعتمادأمام المحكمة رغم علمهم بالجلسة قاصدین

ع الجزائري إلى یشر علي غرار التتشریعاتالفي المعارضة، و هذا ما دفع العدید من 

.الغیاب لتفادي كثرة األحكام القابلة للطعن بهذا الطریق تتضییق حاال

ظروف خارجة  له المعارضة حقا لمن حالتتبقي أنبالرغم من ذلك فإنه ینبغي 

اهرة، دون كعدم العلم الفعلي بالتكلیف بالحضور أو المرض أو القوة الق، عن إرادته 

الدعوى و الحكم فیها و هو  في نظریرى في هذا الغیاب مانعا ل ال المشرعمادامحضوره 

.)1(فعال الجزائري عا لمشر قننهما 

و تحسین الكثیر كرستها القضاءالعدید من األهدافالعلة من المعارضة تحقیق و 

."كمبدأ المواجهة"من المبادئ القانونیة

الفرع الثاني

شروط المعارضة

أنهایوصف بعضها شروط عدة  فراتو یقوم الطعن بالمعارضة علي 

).ثانیا(أما البعض األخر فلها طابع إجرائي،)أوال(موضوعیة

بالمعارضة  نللطع الموضوعیةالشروط : أوال

  : في تتمثلیشترط لقبول الطعن با لمعارضة شروط موضوعیة 

:األحكام القابلة للمعارضة- أ

بالمعارضة ال یجوز إال في األحكام الغیابیة فنطاقه ال یشمل األصل أن الطعن 

.االعتباریةالحضوریة األحكام الحضوریة و األحكام 

.من ق 407و345، 346، 317موادلل اغیبة المتهم وفقواألحكام الغیابیة تصدر في 

  :هي  ر فیها الحكم غیابیاو الحاالت التي یصد،ج.إ

الجامعیة، أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ اإلجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات -1

  .517ص  ن،. س . د الجزائر،
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.عن حضور الجلسة رغم تبلیغه قانوناإذا تغیب المتهم المتابع بجنایة-

.لسة و لم یثبت توصله بالتكلیف بالحضور شخصیاإذا تغیب المتهم عن الج-

لتكلیف بالحضور شخصیا عن الجلسة و قد تبین أنه توصل باإذا تغیب المتهم -

.)1(بره عذرا مقبوالعلي أنه قدم للمحكمة عذرا تعت

یعد فیها المتهم حاضر في الجلسات التي حكام التي أما األحكام الحضوریة هي األ

تي یعد فیها الحاالت ال. ج.إ.من ق347تتم فیها المرافعات حیث حددت المادة 

علي المتهم الطلیقیكون الحكم حضوریا «:أنهالحكم حضوریا إذ تنص

.قاعة الجلسةباختیارهو یغادر اسمهالذي یجیب علي نداء -1

.اإلجابة أو یقرر التخلف عن الحضورالذي رغم حضوره بالجلسة یرفضو -2

عن الحضور باختیارهو الذي بعد حضوره بإحدى الجلسات األولى یمتنع -3

.»بالجلسات التي تؤجل إلیها الدعوى أو بجلسة الحكم 

الغیابي لما الجزائيمن عیوب الحكمذلك رغبًة من المشرع تخفیف ;إضافًة إلي

من البت في الخصومات بین ،مما یسرع بالمعارضةیترتب علیه من فتح باب الطعن 

 ج .إ.من ق345وقد جاء في المادة .)2(االعتباریةام الحضوریة ،حیث وضع األحكاألفراد

یتعین علي المتهم المبلغ بالتكلیف بالحضور شخصیا أن یحضر مالم یقدم ":بأنه 

كلف متهم الممحاكمة ال تإال اعتبر و  تدعي أمامها عذرا تعتبره مقبوالللمحكمة المس

."عذر مقبول محاكمة حضوریة ءابتدابالحضور شخصیا و المتخلف عن الحضور بغیر 

و من هذه األعذار المرض أو السفر أو أداء واجب أدبي تملیه الروابط االجتماعیة، و 

أیضا في حالة المتهم الذي یغادر القاعة  و.تقدر المحكمة هذا العذر فتقبله أو ترفضه

و  القاعة،في  وجودهالذي یرفض اإلجابة رغماسمه وعلي نداء یجیببعدما باختیاره

.للحكمالذي یحضر إحدى الجلسات وال یحضر الجلسة المقررة 

.11حنان دعماش ،حدة رابحي،المرجع السابق ، ص-1

ضیات نیل شھادة سلیمان الھادي،الطعن بالنقض في األحكام الجزائیة في التشریع الجزائري،مذكرة مكملة من مقت-2
.7ص،2014/2015، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر، الماستر
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إذا حضر المتهم الطلیق المتابع بجنایة ": ج.إ . ق 319لمادة ا الشيءنفس نصت علي

بمحض إرادته فإن الحكم یكون غادر قاعة الجلسات الجلسة ثم افتتاحأو بجنحة عند 

."حضوریا في مواجهته

إال في األحكام التي یعتبرها فالمعارضة تجوز في جمیع  األحكام الغیابیة إذا

جنح و المخالفات أو من محكمة جنایات الصدرت من محكمة المشرع  حضوریة سواء

.)1(أو إستئنافیةابتدائیة

إذ أن قرارات المحكمة العلیا غیر قابلة للمعارضة، نذلك فإي ضافة إلباإل

تكون أحكام المحكمة العلیا دائما حضوریة في ":على أنه أكدت ج.إ.ق من528المادة

.)2("مواجهة جمیع أطراف الدعوى

المعارضة كأن لم تكن وفقا ،وتكون هذه يمعارضة أخر ال تجوز معارضة على كما

بمعنى أن الطرف الذي عارض في حكم أو قرار غیابي مكرر من ق إ ج413للمادة 

و ذلك حتى ال تتكرر معارضته دون نهایة فیعرقل لسلوكه سیر .یكون طعنه غیر مقبول

.)3(ة و یعطل الفصل نهائیا في القضیةالعدال

المحكمة التي ترفع إلیها المعارضة- ب

ما تشیر ابي و هذاالحكم الغیصدرت أ تيإلى نفس الجهة القضائیة الترفع المعارضة 

فیما یخص محكمة من نفس القانون320ج، و.إ.من ق)4(412المادة إلیه

بما فیها  413إلي409 منستئنافیة التي أحالتنا إلي الموادو اال االبتدائیةالجنایات

  .ج.إ.من قذات الصلة412المادة 

ج ألخر .إ.من ق245،345،347،349،350،319لالستفسار أكثر عن كامل الحاالت یمكن العودة إلي المواد -1
.تعدیل

.213،ص 2009،منشورات بیرتي،الجزائر،وسقیعة،قانون اإلجراءات الجزائیةاحسن ب-2

،لغرفة الجنح و المخالفاتاألول القسم ،1990مارس 20بتاریخالصادر،66684المحكمة العلیا،رقمقرار  -3

  .196ص  ،1993سنة ،02العدد  ،المجلة القضائیة
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ال شك في أن تعدلفي الدعوى بناء على قول طرف واحد، و هة تقضيإذ أن هذه الج

.)1(بدفاع المعارض تاقتنع اا إذحكمه

االختالف یكمن فقط في التشكیلة التي تفصل في المعارضة، فأمام محكمة الجنح و 

 4فقرة  412المخالفات فلم یعبر المشرع علي ذلك بصراحة ولكن یفهم من خالل المادة 

ضة تكون أمام نفس التشكیلة التي أصدرت الحكم الغیابي ، لكن أمام علي أن المعار 

في ستئنافیة  تفصل أوال بدون حضور المحلفین أو اال االبتدائیةمحكمة الجنایات سواء 

.فقرة األولي317حالة تغیب المتهم و ذلك حسب نص المادة 

بتدائیة ،جاز لها االأما إذا كان المتهم الغائب متابعا بجنحة أمام محكمة الجنایات 

.دون مشاركة المحلفین ان تفصل قضیته و تحیله علي محكمة الجنح المختصة إقلیمیا

فإنها تقضي غیابیا بنفس ،أمام محكمة الجنایات اإلستئنافیةان الغیاب أما إذا ك

.ده أمرا بالقبضتصدر ض أنالتشكیلة تجاهه ،و یجوز لها في حالة اإلدانة 

و إذا عارض المتهم المتابع بجنحة الحكم الغیابي ،یتم الفصل في معارضته بنفس 

االبتدائيالتشكیلة وفق اإلجراءات المطبقة في مادة الجنح دون التطرق للحكم 

.)2(المستأنف

رضةاراف التي یجوز لها الطعن بالمعاألط–ج 

.الحقوق المدنیةعن  المسؤولالمعارضة من المتهم و من المدعي المدني و تقدم

وكان قد صدر غیابیا .قد تضمن عقوبة ضد المتهم بدنیة أو مالیةإذا كان الحكم

بالنسبة لهذا المتهم فإن من حقه أن یمارس حق الطعن بالمعارضة في هذا الحكم 

في مواد الجنح و الحكم الغیابي  يشخصیا فمن طرفه تةمعارضوتكون الغیابي، 

 في حالة صدور األمر من طرفه شخصیا لكن إال نیكو أما في الجنایات .)3(المخالفات 

.522أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص -1

، یعدل و 2017مارس 27الموافق ل 1436جمادي الثاني 28المؤرخ في 07-17من القانون 318راجع المادة -2
یتمم األمر 

غرفة الجنح و المخالفات ،المجلة ،2006مارس 29بتاریخالصادر ،342586رقم ،المحكمة العلیا ر راجع قرا-3
.613،ص 2006،سنة 01القضائیة،العدد
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تسجیل المعارضة من بمعني أنه إذا لم یكن هناك أمر بالقبض فیجوز ،بالقبض ضده

سواء تعلق األمر  و.ج.إ  .قمن 321محامي المتهم أو وكیله وهذا ما نوهت إلیه المادة 

الصادرالمعارضة إال علي الحكم ال تتم، والجزائي أو الشق المدني أو أحدهمابالشق

بر ألن قبول ذلك یعتمعارضة المتهم في الحكم بالبراءةباإلدانة  بالـتالي ال یمكن تصور

المعارضة الصادرة من و أما،إهدار للجهد و المال و مضیعة لوقت مرفق العدالة 

إما بواسطة أو   من طرفهم شخصیاعن الحقوق المدنیةالمسؤولمن وأالمدعي المدني 

هذا ما نصت فال أثر لها إال علي ما یتعلق بالحقوق المدنیةوكیل و إما بواسطة محامي

.)1( ج.إ.ق )2(فقرة 413علیه المادة 

ي المحكمة أما النیابة العامة فال تجوز المعارضة منها ألنها حاضرة باستمرار ف

وأن إجراء .وأن وجودها أثناء المحاكمة أمر ضروري وواجب.)2(أثناء النظر في الدعوى

المحاكمة و إصدار الحكم في غیابها یعیب تشكیلة المحكمة،و یؤدي إلي بطالن الحكم 

یمكن تصور إصدار حكم غیابي بالنسبة لها،بالتالي فإنه ال ومادام األمر كذلك فإنه ال.

.)3(یمكن أن یكون لها حق الطعن بالمعارضة 

للطعن بالمعارضةالشروط الشكلیة:ثانیا

، جاء دور الشروط الشكلیة التي تعتبر أیضا الشروط الموضوعیةبعدما أظهرنا

ل هذه الشروط الشكلیة إلزامیة وفي حالة عدم توفرها یرفض الطعن بالمعارضة، و تتمث

  :في

187،ص المرجع السابقأحسن بوسقیعة ،-1

لنشر، الجزائر، وري، شرح قانون اإلجراءات الجزائیة، طبعه مدعمة باالجتهاد القضائي، بدون دار اخعمر -2

یاسین مرا كیش، ضمانات المتهم الغائب عن جلسة المحاكمة في التشریع الجزائري و ;113، ص 2008/2009

القانون المقارن، في ضوء الممارسة القضائیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة محمد 

.99، ص 2011/2012خیضر،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

.117لسابق ، ص عبد العزیز سعد، المرجع ا-3



الفصل األول                                                                    طرق الطعن العادیة

18

المعارضةب الطعن میعاد-أ      

المعارضة  دمیعا أن ج.إ.من ق 411ة داالمحدد المشرع في الفقرة الثانیة من نص 

أیام من تاریخ تبلیغ الحكم غیابیا إلي الطرف المتخلف 10خالفات بـ مفي مواد الجنح و ال

عن الحضور شخصیا ،أما في حالة تخلف الطرف المقیم خارج الوطن ، هنا تمتد المدة 

إذا لم یحصل إذا تم تبلیغ الشخص المتخلف عن الحضور ، أما،هذا )1(إلي شهرین 

التبلیغ لشخص المتهم ، بدأ المیعاد اعتبارا من تبلیغ الحكم بالموطن أو دار البلدیة أو 

أنه قد ما إجراء تنفیذيمن النیابة ،وٕاذا لم یحصل التبلیغ لشخص المتهم ، و لم یخلص

بة للحقوق المدنیة بالنسحتىأحیط علما بحكم اإلدانة فإن معارضته  تكون جائزة القبول 

في هذه الحالة هلة المعارضةمواعید سقوط العقوبة بالتقادم ، و تسري مإلي حین انقضاء 

فقرة   412وهذا حسب نص المادة من الیوم الذي أحیط به المتهم علما بالحكم اعتبارا

.)2( ج.إ.ق من )2(و )1(

ایات اإلبتدائیة الجنأما میعاد المعارضة فیما یحص األحكام الصادرة عن محكمة 

علي أنها جائزة خالل عشرة  )2(ج فقرة .إ.ق 322إلستئتافیة فقد نصت المادة و ا

أیام ، إبتداءا من تاریخ التبلیغ في الموطن في مقر البلدیة أو التعلیق علي لوحة )10(

لیغ اإلعالنات بالنیابة العامة و تكون جائزة أیضا خالل المدة نفسها إبتداءا من تاریخ التب

.)3(العقوبة بالتقادمانقضاءالشخصي طیلة مدة 

ج نالحظ أن .إ.ق  412و  411مع نصوص المادتین 322بمقارنة نص المادة 

یطرح  ا، وهنللمتهم المقیم خارج الوطنلم تنص علي تمدید اآلجال بالنسبة 322المادة 

جوز فت، الشخصيالتبلیغ كما نصت علي أن .النصالتساؤل حول مدي تطبیق هذا 

بالتقادم، طیلة مدة تقادم العقوبة  أیام من تاریخ 10في مهلةالمعارضة التبلیغ الشخصي 

د ، الطبعة الثانیة، دار بلقیس، الجزائر، ري و المقارنخلفى، اإلجراءات الجزائیة في التشریع الجزائعبد الرحمان -1

  .384ص ن، .س .

.السالف الذكر 155-66رقمراجع األمر-2
.السلف الذكر 07-17راجع القانون رقم  -3
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المعروف أن تقادم العقوبة یبدأ حسابها من تاریخ صیرورة الحكم نهائي وهو ما یفتح  و

.)1(القانونیةهذا یتعارض مع المبادئ  أنالمجال لتأیید األحكام الجزائیة وال شك 

إجراءات رفع المعارضة - ب

لدى قلم كتاب الجهة القضائیة التي رفع المعارضة بتقریر كتابي أو شفوي ت

محكمة الجنایات منمحكمة الجنح و المخالفات أو ، سواء كان منالغیابيأصدرت الحكم

من 320، و المادة )2()4(فقرة  412و هذا حسب نص المادة االبتدائیة أو اإلستئنافیة 

و  .السالفة الذكرو بالتالي إلي المادة  413إلي  409من إلي المواد تحیلناالتيج .إ.ق

أن یتحقق من صفة من یقوم ت المعارضةالضبط الذي یقوم بإثباكاتب علي لكبعد ذ

.بالمعارضة من كونه خصما في الدعوي و له حق المعارضة 

أما إذا كان المتهم محبوسا فیكون طعنه بالمعارضة أمام كاتب ضبط مؤسسة 

بعد ذلك یتم تبلیغ المعارضة غلي النیابة العامة بكل .)3(المحبوس بها إعادة التربیة 

بها بكتاب موصي علیه بعلم وسیلة و تقوم هذه األخیرة علي إثرها بإشعار المدعي المدني 

اصرة علي ما قضي به الحكم من الحقوق المدنیة،فیتعین المعارضة ق،وٕاذا كانت الوصول

من 410بها ، وذلك طبقا للمادة علي المتهم أن یقوم بتبلیغ المدعي المدني مباشرًة 

في حین إذا كانت المعارضة لدي أمانة المؤسسة العقابیة في هذه الحالة یكون ج .إ.ق

.فقرة أخیره322ضبط المؤسسة العقابیة مادة أمانةالتبلیغ عن طریق 

و لكن إذا اختار من لدیه الحق في المعارضة طریق االستئناف بدال من تقدیم 

حرم نفسه من إحدى درجات التقاضي فإنه ةأي تنازل عن حقه في المعارضالمعارضة

و لكن هذا األمر ال لبس علیه إال في .)4(ه و علیه أن یتحمل نتائج اختیارهفالذنب ذنب

، منظمة 29، مجلة المحامي ، عدد "االستئناف في أحكام محكمة الجنایات الطعن بالمعارضة و "مبروك بلعزام ، -1
.59،ص 2017المحامین لناحیة سطیف ، دیسمبر 

.السالف الذكر 155-66راجع األمر رقم –2

- ص، 1992موالي ملیاني بغدادي، اإلجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -3

.466،467 ص

لجنح و المخلفات، المجلة لالقسم الرابع ،1998جویلیة 14صادر یوم ،ال187530رقم المحكمة العلیا، قرارجع را -4

  .153ص ،1998سنة 02،العدد  ،القضائیة
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، أما في أحكام محكمة األحكام الغیابیة الصادرة عن محكمة الجنح و المخالفات 

قانون من خالل تعدیلالجزائريالمشرع فإن  الجنایات اإلبتدائیة أو اإلستئنافیة

، لم یفصل في هذه اإلشكالیة و هو ما یطرح 07-17اإلجراءات الجزائیة بالقانون

التساؤل حول إمكانیة ذلك ؟

المطلب الثاني

و الحكم فیهاعلي المعارضةالمترتبة اآلثار

یترتب علي الطعن بالمعارضة من األشخاص المخولین لهم ذلك  في األحكام و 

وبعد ذلك تمر المعارضة بعدة إجراءات لیصدر حكم )الفرع األول(القرارات الغیابیة أثار 

).الثانيالفرع (فاصل فیها

الفرع األول

ة علي المعارضةبالمترتاآلثار

هو إلغاء الحكم للطعن بالمعارضة في األحكام أو القرارات الغیابیة أثران، أولهما

، و أثر ثاني و هو إعادة الدعوي ) أوال( أو القرار المعارض فیه  و اعتباره كأن لم یكن

.)ثانیا(إلي الجهة القضائیة المصدرة للحكم من جدید

أو القرار المعارض فیهإلغاء الحكم: أوال 

هو ما نصت علیه المادة أثار الطعن بالمعارضة في الحكم الغیابي إن من أهم 

رضة في الحكم الغیابي یجعله كأن لم اج و المتمثل في أن الطعن بالمع.إ. من ق409

و یجوز ،عن تنفیذهاعتراضایكن بالنسبة لجمیع ما قضي به إذا قدم المتهم معارضة أو 

وهو  .)1(الحقوق المدنیة فقطن بالمعارضة فیما قضي به الحكم فيأن تنحصر أثار الطع

و سیعید األطراف جمیعا إلي .أن الطعن بالمعارضة سیزیل الحكم المعارض فیهما یعني 

.الغیابيعلیها قبل صدور الحكم  االحالة التي كانو 

.السالف الذكر 155-66راجع األمر -1
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أن أهم أثر من أثار الطعن في الحكم خالصة القول في هذه المسألة هو و   

و .كامال بحكم القانون ائي الغیابي هو إلغاء الحكم المطعون فیه بالمعارضة إلغاءالجزا

سواء بالنسبة إلي الدعوي الجزائیة األصلیة أو الدعوي المدنیة .ذلك في كل ما قضي به

لم  بحیث.لم یطعن فیه لمنبالنسبة حتى.كأن لم یكنواعتبار الحكم الغیابي .التبعیة 

أجل انقضاءأیة حجیة مطلقة إال بعد تبلیغه للمتهم ،و ولم تعد له.أبدایعد قابال للتنفیذ 

أن تبلیغ الحكم الغیابي ال یمكن أن یكون اعتبارمع باالستئنافالطعن فیه بالمعارضة و 

محضر تبلیغا یتضمن تبلیغا قانونیا صحیحا إال إذا كان قد تم تبلیغه إلي المتهم بواسطة 

.)1(أیام10و التنویه بأن حق المعارضة جائز خالل مهلة .تسلیمه نسخة من الحكم

أما ما یتعلق بالمعارضة الصادرة عن المدعي المدني أو المسؤول المدني الذي 

لطعنهما بالمعارضة في الحكم الغیابي إلیهما فال أثر  ةبالنسبیكون الحكم قد صدر غیابیا 

تعویض عن األضرار الناشئة عن الوقائع یخص الحقوق المدنیة المتصلة بالإال فیما

.)2()2(فقرة 413أكدته المادة هذا ما الجرمیة

فإن من األثر المطلق لإللغاء ودرءا التخاذ الخصوم المعارضة وسیلة للمماطلة استثناء

ل نافذا یضج .إ.من ق357،358القضائي عمال بالمادتینقرار المحكمة أو المجلس 

بل یظل األمر بإیداع المتهم في السجن أو بالقبض علیه منتجا ألثاره .رغم المعارضة 

.)3(ولو خفضت المحكمة أو المجلس العقوبة إلي أقل من سنة 

إعادة النظر في القضیة من جدید :ثانیا

المعارضة تلغي تراتیب الحكم أو القرار الغیابي بمجرد الطعن فیه تعین لما كانت 

سواء طرح الدعوي من جدید علي نفس الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فیه

وال أمام محكمة   الجنح و المخالفات أو أمام محكمة الجنایات االبتدائیة أو اإلستئنافیة ،

أن تكون مشكلة شترط القانون أن تكون نفس الجهة مؤلفة من نفس القضاة و إنما یجب ی

هو الحال مثال بالنسبة للحكم الغیابي الصادر عن محكمة الجنایات كما وفقا للقانون 

ستئنافیة ، فإذا كان الحكم ابي الصادر عن محكمة الجنایات اإلاإلبتدائیة و الحكم الغی

.110،111صالسابق،  ععبد العزیز سعد، المرج-1
.السالف الذكر 155-66رقممن األمر)2(فقرة413راجع المادة -2
.526،527أحمد شوقي الشلقاني ،المرجع السابق ،ص-3
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الغیابي صادر عن المحكمة اإلبتدائیة تعاد المحاكمة أمام هذه األخیرة ،أما إذا كان الحكم 

قضاة و (و ذلك بتشكیلة كاملة ،ئنافیة فیعاد أمامهامة اإلستكالغیابي صادر عن المح

غیابي صادر عن المحكمة اإلستئنافیة ضد حكم، ماعدا في حالة المعارضة في)محلفین

ج یتم الفصل في معارضته بتشكیلة .إ.ق 318ع بجنحة ،فإنه طبقا للمادة متهم متاب

االبتدائيالقضاة فقط وفق اإلجراءات المطبقة في  مادة الجنح دون التطرق للحكم 

و للجهة الفاصلة في المعارضة السلطة التامة في تقدیر الوقائع المطروحة .المستأنف 

ن فیها صفة المعارض و تراتیب الحكم أو القرار المطعو االعتبارعلیها مع األخذ بعین 

فلها أن تحكم باإلدانة مع تشدید العقوبة أو تخفیفها و لها أن تقضي بالبراءة الكل حسب 

یجوز لجهة الحكم أن تكتفي بتأیید الحكم غیر أنه ال.الشخصي و بقرار مسبب اقتناعه

.)1(ي ألن الحكم المطعون فیه قد ألغيدون أن تتعرض لموضوع الدعو ض فیه و المعر 

الفرع الثاني

الحكم في المعارضة

بعد تسجیل المعارضة أمام الجهة القضائیة المختصة، یتم صدور حكم من طرف هذه 

و بعد ذلك تقوم بإصدار الحكم )أوال( أو العكسشكالالمعارضة أو بقبولها األخیرة بجواز 

.)ثانیا(من الجانب الموضوعي 

الحكم بجواز المعارضة أو بقبولها شكال :أوال

إذا حضر المعارض الجلسة المحددة لنظر المعارضة فإن الجهة القضائیة 

فإذا تبین لها أن .علیها الدعوي تبحث أوال في مدي جواز الطعن و قبوله شكالالمطروحة 

بالمعارضة  له الطعن حقیللطعن أو كان رافعه ال قابلالمعارضة مرفوعة ضد حكم غیر

اب الحكم بعدم فإنها تحكم بعدم قبول المعارضة لعدم جوازها قانونا و تبین في قرارها أسب

من الغرفة 1998جویلیة14الصادر عن المحكمة العلیا بوم الجواز،یمكن االستنجاد بقرار

1992سنة  1العددالمجلة القضائیة  50040في الطعن رقم الجنائیة األولي 

.183صفحة

جیاللي بغدادي،اإلجتھاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الثالث، الطبعة األولي، الدیوان الوطني لألشغال -1
.346،347،ص2006التربویة، الجزائر، 
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علي الحكم أو القرار الغیابي المرفوع تبین للجهة القضائیة أن المعارضة عد ذلك إذاب

أمامها جائز قانونا أن رافعه تتوافر فیه الشروط المطلوبة شرعت في البحث عن مدي 

فإذا خلصت من بحثها هذا أن المعارضة رفعت خارج .الطعن ألوضاعه الشكلیةاستیفاء

، و إذا نیة تعین علیها أن تقضي بعدم قبول المعارضة شكالالمیعاد أو بطریقة غیر قانو 

ما فصل القاضي بعدم قبول المعارضة شكال یستعید الحكم قوته وال یمكن الطعن فیه إال 

متنع علیها التطرق لموضوع ومن ثم ی.)1(ثم الطعن بالنقضاالستئنافبطریق 

علیها للقضاء اعتمدتیتعین علیها أن تبین في قرارها األسباب التي غیر أنه .الدعوي

علیا من مراقبة صحة تطبیق جهة قضائیة بعدم قبول المعارضة شكال وذلك لتمكین

.القانون

:الحكم في موضوع المعارضة:ثانیا

إذا كان الطعن جائزا و مستوفیا لشروطه الشكلیة انتقلت جهة الحكم إلي نظر 

دفاعه، غیر أن جهة الحكم مقیدة إبداءیتمكن المعارض من حتىالدعوي من جدید 

بصفة المعارض و بما عارض فیه عند التصریح بالطعن، وبناء على ذلك قضي بأن 

علیها بحیث  ةفي تقدیر الوقائع المطروحالجهة الفاصلة في المعارضة لها السلطة الكاملة

.یجوز أن تقضي ببراءة المتهم

كانت الجهة الفاصلة في المعارضة غیر مقیدة بالتكییف الوارد في الحكم و القرار إذا  

ولو أدي ذلك إلي  حتىالغیابي یجب علیها أن تعطي الوقائع وصفها القانوني الصحیح 

القضاء الجزائریین لم یأخذ بالمبدأ القائل بأن اإلساءة بمركز المعارض ألن المشرع و

.)2(یضار بطعنه بناء علي معارضته الطاعن ال

و إذا تغیب المعارض عن الجلسة المحددة لنظر في معارضته تعین علي الجهة القضائیة 

فالمشرع ج .إ.من ق )3( فقرة 413طبقا للمادة أن تحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن 

القاعدة توقیع جزاء علي المعارض الذي یرفع الطعن وال یهتم بمعارضته أو ال أراد بهذه 

المعارضة كأن لم تكن باعتبارغیر أنه یشترط لصحة الحكم أو القرار .یتبع قواعد سلوكها

.80عادل بوضیاف، المرجع السابق، ص -1
.347جیاللي البغدادي ، المرجع السابق،ص -2
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و أن یتعمد الغیاب بدون أن یكون المعارض عالما بتاریخ الجلسة المحددة لنظر الدعوي 

.)1(تقدیم عذر مقبول

المبحث الثاني

االستئناف

أین ن طرق الطعن في األحكام الجزائیة، الثاني م قالطرییعتبر االستئناف

تتم  إذء األحكام االبتدائیة أو تعدیلها،من جدید قصد إلغاالجنائیة تستأنف الخصومة 

الجهة القضائیةالمناقشة على أساس الطعن المقدم الذي قد ینقل القضیة بأكملها أمام

المطعون فیه  ضمن الحكم القضائي أو للشقكما قد ینقل جزء منها تبعا یة االستئناف

المحقق لمبدأ التقاضي علي درجتین المكرس االستئنافیعتبر  و.الطاعن لصفة  تبعا

.)2(دستوریا

یق االستئناف قد خصه المشرع بمواد قانونیة أكثر من المعارضة كطر ذلك فإن ل

طعن عادي في األحكام الجزائیة و من هذا المنطلق إرتئینا إلي دراسة االستئناف كطریق 

.لقانون اإلجراءات الجزائیةحكام الجزائیة وفقافي األعادي للطعن 

و لهذا سنحاول في مبحثنا أن نحصر جمیع عناصره األساسیة في كل من مجال 

اآلثار و أخیرا )مطلب ثانيال(و إجراءات رفعه  همیعادو  )مطلب األولال(الطعن فیه 

.)المطلب الثالث(المترتبة عنه و الحكم فیه 

المطلب األول

نطاق الطعن باالستئناف

.347جیاللي بغدادي،المرحع السابق، ص -1
جمادى األول عام 26المؤرخ  ،01-16المعدل بموجب القانون رقم 1996من الدستور )2(160راجع المادة -2

.14ج عدد .ج.ر.،ج2016مارس 6الموافق 1437
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تقتضي معالجة نطاق الطعن بطریق االستئناف في مجال األحكام الجزائیة التطرق 

إلى النطاق الموضوعي ثم النطاق الشخصي، فالنطاق الموضوعي أتناول فیه األحكام 

فیه أبین، بینما النطاق الشخصي و األحكام التي ال یجوز استئنافها ااستئنافهیجوزالتي 

في استعمال الطعن بطریق االستئناف، و علیه فإنني سأتطرق الخصوم الذین لهم الحق

الفرع (ثم إلى النطاق الشخصي )الفرع األول(إلى النطاق الموضوعي لالستئناف 

.)الثاني

األولالفرع 

النطاق الموضوعي لالستئناف

األحكام لالستئناف في مجال األحكام الجزائیة تحدیدیتحدد النطاق الموضوعي 

.)ثانیا(التي ال یجوز استئنافها و )أوال(التي یجوز استئنافها

األحكام التي یجوز استئنافها : أوال

األحكام الجائز استئنافها هي كل من األحكام الصادرة في الدعویین العمومیة و 

في مواد شرط أن یحكم علي الشخص الطبیعيفي مواد الجنح و المخالفاتالمدنیة، 

ج بالنسبة للشخص .د100.000ج و.د 20.000بعقوبة حبس أو غرامة تفوق الجنح

ات فیجب أن یحكم علیه بالحبس بما في ذلك تلك المشمولة ،أما في المخالفالمعنوي

شرط أن تكون فاصلة في الموضوع .سواء كانت حضوریة أو غیابیة.)1(بوقف التنفیذ 
)2(.

محكمة المشرعاستحدثالمذكور أعاله،بعد التعدیل األخیر لقانون اإلجراءات الجزائیة 

األحكام  في وهذا لغرض النظر.)3(ت إستئنافیة ومحكمة جنایاابتدائیةجنایات 

االبتدائیةاألحكام الصادرة عن محكمة الجنایات استئنافیفهم انه یمكن نائیة،بالتالي الج

مكرر322و هذا ما أكدته المادة محكمة الجنایات اإلستئنافیةإلي درجة أعلي و هي 

.السالف الذكر07-17المعدلة بموجب القانون رقم .ج.إ.قمن 416راجع المادة -1

، ص 2013الجزائر،، مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة الثامنة، دار هومة، طحزیمحمد -2

320.

.السالف الذكر07-17المعدلة بموجب القانون رقم .ج.إ.من ق248راجع المادة -3
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كون الجنح و المخالفات المرتبطة بالجنایات استئنافیمكن أیضا وال شك أنه ، )1(01فقرة

مخالفة بجنحة، فالمشرع ترتبطكما یمكن أن)2(أنه یمكن استئناف أحكام محكمة الجنایات 

إذا "  على انهالتي نصت ج.إ.من ق360تناول صراحة هذه النقطة في نص المادة 

كانت الواقعة مخالفة مرتبطة بجنحة قضت المحكمة فیها جمیعا بحكم واحد قابل 

في جرائم األحكام الصادرةاستئناف ضافة إلى ذلك، فانھ یمكن اإلب.)3("لالستئناف

المخالفات و الجنح ومواد األحداث إذ أجاز المشرع استئناف األحكام الصادرة في 
.)4(المرتكبة من قبل الطفل الجنایات

یجوز استئنافها ال األحكام التي:ثانیا

القضائیة الجزائیة أمام الجهة فیهاستئنافام غیر قابلة لالهناك مجموعة من األحك

:تتمثل فياالستئنافیة

وهي األحكام التي ال تقضي األحكام الصادرة في بعض مواد الجنح و المخالفات-1

و بالنسبة للشخص الطبیعي  ج.د 20.000بعقوبة الحبس أو غرامة ال تتجاوز 

نسبة للجنح و األحكام التي ال تقضي لدج بالنسبة للشخص المعنوي با100.000

.)5(بالنسبة للمخالفات.قوف التنفیذبالحبس حتى لو كان مو 

بمعني أن األحكام الجنایات االبتدائیة،كمة األحكام الغیابیة الصادرة عن مح-2

یتم استئنافها مباشرة بل یجب ممارسة الطعن بالمعارضة أوال و عند الغیابیة ال

.باالستئنافصدور حكم حضوري یتم الطعن فیه 

.السالف الذكر07-17رقمراجع القانون -1
.السالف الذكر07-17المعدلة بموجب القانون رقم .ج.إ.من ق248راجع المادة -2
.السالف الذكر155-66رقمراجع األمر-3
(1(فقرة 90راجع المادة -4 15ھـ، الموافق ل1436رمضان عام 28المؤرخ في ،12-15من القانون رقم )2)

یولیو 19،الموافق ل39ھـ، عدد1436شوال عام 3في  الصادر، ج.ج.ر.بحمایة الطفل،ج ق، المتعل2015یولیو سنة 
.2015سنة 

.السالف الذكر07-17ج، المعدلة بموجب القانون .إ.من ق416راجع المادة -5
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أو التي فصلت في مسائل عارضة أو دفوع إال األحكام التحضیریة و التمهیدیة-3

وذلك أن الحكم النهائي قد یكون لصالح .)1(بعد الحكم الصادر في الموضوع

.)2(المتضرر

أنه یجوز استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع یري البعضغیر أن 

.)3(تصاصخالدعوى أمام المحكمة كالحكم بعدم االسیرإذا ترتب على الحكم منع 

.الصادرة عن المحاكم العسكریةحكاماأل-4

بالنسبة ألحكام المحاكم العسكریة، إذ یصدر القاضي الطعن باالستئناف مغلق 

به المحكوم علیه بحقه في  للطعن، فینالعسكري حكما غیر قابل لالستئناف و قابال

من قانون القضاء العسكري، و باب الطعن باالستئناف 174ضي طبعا لنص المادة االتق

الجنایات، و ذلك طبقا مغلق ألحكام المحاكم العسكریة سواء في المخالفات أو الجنح أو

.)4(من قانون القضاء العسكري25مادة لنص ال

الشخصي لالستئنافالنطاق:الفرع الثاني

سواء كان ذلك في أحكام  س حق حدده المشرع لمجموعة من األطرافاالستئناف

األطراف متعددون  هؤالء، و محكمة الجنح و المخالفات أو في محكمة الجنایات اإلبتدائیة

).ثانیا(كونه حق لذلك یمكن لنا أن نتطرق إلي أحقیة التنازل عنه االستئناف، و )أوال(

:باالستئنافاألطراف التي یجوز لها الطعن :أوال

عمارة عبد الحمید، ضمانات الخصوم أثناء مرحلة ;السالف الذكر156-66من األمر رقم 427راجع المادة -1

.591،ص 2010محاكمة الجزائیة في التشریعین الوضعي و اإلسالمي، دار الخلدونیة،الجزائر،ال

.801حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص -2

  .135 ص،رجع السابقنظیر فرج مینا، الم-3

عنابة، باجي مختار، كلیة الحقوق،كرید ، طرق الطعن في المواد الجنائیة، مذكرة ماجستیر، جامعةمحمد الصالح-4

.80، ص 2003
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في مواد الجنح و باالستئنافیقبل الطعن )1(ج.إ.من ق417حسب نص المادة 

:التالیةالمخالفات من األطراف 

متهمال-أ

ستئناف،فقد ذكره المشرع كأول طرف یتمتع بهذا حق الطعن باالقرر المشرع للمتهم 

إذا  معین أو سبب محدد ،و بغض النظر عماالحق،كما أن حقه هذا غیر مقید بشرط 

.)2(كان الحكم في صالح المتهم أو في غیر صالحه

المدعي المدني و المدنیةعن الحقوق المسؤول - ب

في  االستئنافعلي حق و المدعي المدنيالمسؤول عن الحقوق المدنیة منح المشرع  

ج و تقوم مسؤولیة المسؤول عن الحقوق .إ.من ق417من المادة و السادسةالفقرة الثانیة

الشخص عن فعل بمسؤولیةعلقة لمتمن القانون المدني ا143المادة بناءا عليالمدنیة 

الغیر،فالشخص یمكن أن یكون مسئوال مدنیا عن التعویض الضرر الناجم عن جریمة 

وبالتالي لهذا الغرض متابع من أجلها شخص أخر مثل ابنه،أو من یكون تحت رقابته، 

كون أنه یمكن أن یكون متضرر من الحكم باالستئنافه المشرع أن یطعن سمح ل

للمدعي المدني یجوز له ممارسة هذا  ةبالنسبأما .)3(ویضأنه حكم علیه بالتعبافتراض

أصابه من ضرر،أو أن ذا قضت له المحكمة بتعویض ال یساوي مقدار ماالحق 

الحكم بقصد استئنافالمحكمة حكمت له بأقل مما طلب دون سبب و یرغب في 

.)4(الحصول علي المبلغ المطلوب

في األحكام باالستئناففي الطعن و المدعي المدني وحق المسئول عن الحق المدني 

.)5(الجزائیة محصور فیما یتعلق بالدعوي المدنیة فقط،وال صلة له بالدعوي العمومیة

.الذكرفالسال155-66رقمراجع األمر-1
المعارضة و االستئناف و دورھا في الوصول للحكم العادل في ظل قانون اإلجراءات الجزائیة "بن عودة ، ىمصطف-2

.404،ص2017الجزائر،، 01،العدد10،مجلة الواحات للبحوث و الدراسات،المجلد "الجزائري 
عبد هللا ذوادي ،الطعن بطریق االستئناف في المادة الجزائیة،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون -3

.07،ص2015/2016بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق سعید حمدین،الجزائر،1الجنائي، جامعة الجزائر 
.135السابق، ص  ععبد العزیز سعد، المرج-4
إبراھیم منصور،المبادئ األساسیة في قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري ،دیوان المطبوعات إسحاق-5

.171،ص 1995الجامعیة،الجزائر،
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و النائب العامالجمهوریة وكیل -ج

خول له صالحیة تمثیل النیابة العامة أمام المحكمة موكیل الجمهوریة هو الشخص ال

وهو المخول صالحیة الحرس و السهر علي تطبیق .التي یعمل ضمن دائرة اختصاصها

في  باالستئناففإن القانون قد منحه حق ممارسة  الطعن .تطبیقا صحیحا و سلیماالقانون 

لمشرع منح له هذا الحق للنائب العام فا ةأما بالنسب.كل حكم جزائي یري أنه غیر عادل

رغم وجود أخطاء في الحكم یطعن باالستئناف ألن هناك حاالت أین وكیل الجمهوریة ال

لكن وعند مناقشة موضوع الدعوي أمام المجلس .سهوا أو عمدا،ویطعن فیها المتهم وحده

وأن .من جدید یري النائب العام أن الوقائع تشكل جریمة ذات خطورة كبیرة علي المجتمع

أو یري أن .المتولدة عنهااآلثارتتناسب مع لعقوبة المسلطة علي المتهم الطاعن الا

وأن إعادة األمور إلي نصابها .الحكم قد تضمن أخطاء موضوعیة أو إجرائیة أو قانونیة

ولهذه األسباب قد منح للنائب العام حق الطعن .باالستئنافیتطلب وجود الطعن 

شفهي یقدمه إلي كاتب ضبط ویبلغه إلي المسؤول إما بتصریح كتابي أوباالستئناف

تصریح شفهي یعلنه في جلسة المحاكمة ویلتمس من هیئة المجلس  بوٕاما بموج.المدني 

وتمنحه إشهادا یسجله كاتب الضبط في محضر الجلسات االعتبارأن یتخذ طعنه بعین 

المخول لوكیل االستئنافو ینحصر حق .)1(ثم یقوم بالمرافعة لبیان أسباب طعنه

.)2(الجزائي من الحكم دون الشق المدني منهالشقفي  و النائب العامالجمهوریة

اإلدارات العامة - ه

ج األشخاص و األطراف الذین یحق لهم الطعن .إ.من ق417عندما عددت المادة 

5كم الدرجة األولي أشارت في البندالصادرة عن محااالبتدائیةفي األحكام باالستئناف

یشمل اإلدارات العامة في األحوال التي یجوز لها فیها أن باالستئنافإلي أن حق الطعن 

.تباشر تحریك الدعوي العامة 

ج قد منح اإلدارة العمومیة .إ.نستنتج أن قو من تحلیل نص هذه المادة تحلیال مختصرا 

التي تصدر بشأن الدعاوي التي االبتدائیةفي األحكام باالستئنافحق ممارسة الطعن 

.131،133عبد العزیز سعد ،المرجع السابق،ص-1
.311محمد حزیط،المرجع السابق،ص -2
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ن القانون الذي أنشأها قد منحها مع مراعاة أن یكو .یحق لها مباشرتها و متابعة إجراءاتها 

ونا سلطة مباشرة الدعوي و مراعاة أن یتوفر فیها شرط كونها مخولة قان.مثل هذا الحق

ون و یضر قد صدر بشكل یخالف القانباالستئنافوأن الحكم المطعون فیه .الجزائیة

.)1(بمصالحها القانونیة

إدارة :ومن بین اإلدارات التي أعطاها المشرع مثال حق تحریك الدعوي العمومیة 

من حقها في تحریك الدعوي العمومیة مكنها المشرع من وانطالقا،الجمارك،إدارة الضرائب

.)2(االستئنافالطعن بطریق 

رة عن محكمة في األحكام الصاداالستئناففي  أما األطراف الذین لهم الحق

فهم نفس .)3(ج .إ.من ق)01(مكرر 322فحسب نص المادة ،االبتدائیةالجنایات 

ر عن وكیل الجمهوریة الذي ال یمكن أن نجده على مستوى المجالس بغض النظاألطراف 

.االبتدائیة تنعقد على مستوى مقرها أي مقر المجلس محكمة الجنایات القضائیة كون 

االستئنافأحقیة التنازل عن:ثانیا

یجب التفرقة بین الدعوى العمومیة و الدعوى االستئنافأحقیة التنازل عن  في

المدنیة في مدى حق التنازل عن الطعن بطریق االستئناف، فالدعوى العمومیة متعلقة 

بالنظام العام في جمیع مراحلها و الطعن باالستئناف یمثل أحد هذه المراحل و األمر 

و و ل باالستئنافالطعن حقها في واضح بالنسبة للنیابة العامة فال یجوز لها التنازل عن

كان  االستئنافعن  تنازلتثم،هخالل میعادالحكم استأنفتكان حقها مطابقا لطلباتها،فإذا

.)4(مقبوالاستئنافها

لكن في حالة فله أیضا حق التنازل عنه،،باالستئنافأما المتهم فإذا كان له حق الطعن 

قبل تشكیل و بالدعوي العمومیة،،امة فیما یتعلق لوحده دون النیابة العاستأنفإذا ما 

ولم ،)5(ج.إ.من ق)01(/05مكرر322لیه المادةنصت عالمحكمة و هذا حسب ما

.137،ص السابقعبد العزیزسعد،المرجع -1
.38ص السابق،وادي ،المرجع ذعبد هللا -2
.الذكرفالسال07-17رقمراجع القانون-3
.39،40وادي ،المرجع السابق،صذعبد هللا -4
.الذكرفالسال07-17راجع القانون -5
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،فیمكن أن یتم التصریح به لدي أمانة االستئنافیتطلب القانون شكال معینا للتنازل عن 

كتابة ضبط محكمة الدرجة األولي أو المجلس، أو بأي إجراء تبلغ به النیابة العامة و 

.)1(أن یكون بمجرد تصریح شفهي أثناء الجلسةباقي الخصوم،ویمكن أیضا 

الطرف  سواء المتهم أوأما الدعوي المدنیة فهي ال تتعلق بالنظام العام،فالخصم

و ،حلة كانو في أي مر االستئنافیحق له أن یتنازل عن حقه في الطعن بطریق المدني 

.هذا ما أكدته الفقرة الثانیة من المادة السالفة الذكر

هو أن المشرع لم ینص صراحة علي مدي جواز التنازل عن الطعن وما نالحظه 

باألحرى على المشرع أن في مواد الجنح و المخالفات ،و لذلك كان االستئنافبطریق 

یخص هذه المسألة بنص صریح لیمنع أي مشكل في التطبیق القضائي،رغم النص علي 

ي إمكانیة ذلك في أحكام محكمة الجنایات اإلستئنافیة إضافة إلي كون محكمة الجنایات ه

.أعلي درجة

المطلب الثاني 

بهالتقریرق االستئناف و إجراءاتمیعاد الطعن بطری

.مواعید و إجراءات یجب مراعاتهاقبول الطعن بطریق االستئناف المشرع لیستلزم 

و كون أن المیعاد ال یخرج عن فكرة أنه وارد ضمن قانون اإلجراءات الجزائیة و أنه 

وعلیه سأتناول .مسألة إجرائیة و هذا ما جعلنا نجمع المیعاد و اإلجراءات في مطلب واحد

كیفیة الطعن بالمعارضة أمام الجهة سنبین بعد ذلك )الفرع األول(المیعاد كإجراء جوهري 

.)الفرع الثاني(القضائیة اإلستئنافیة المختصة 

الفرع األول

میعاد الطعن بطریق االستئناف

فقرة   المادةاألحكام في مواد الجنح و المخالفات حسب نصاستئنافیتحدد أجل 

من تاریخ النطق بالحكم الحضوري ،و هذا األجل أیام )10(بعشرة  ج.إ.ق من)1(418

.40ص السابق،ووادي ،المرجع ذعبد هللا -1



الفصل األول                                                                    طرق الطعن العادیة

32

أجل ج .إ.قمن 419المادة الذي خصتراف ماعدا النائب العام موحد لجمیع األط

.)1(شهرین من تاریخ النطق بالحكم 

من تاریخ التبلیغ إذا كان الحكم قد صدر غیابیا و تسرياالستئنافمهلة غیر أن

غیر أن مهلة االستئناف ال"ج بقولها .إ.قمن )2(418نصت علیه المادة هذا ما

من التبلیغ للشخص أو للموطن و إال فلمقر المجلس الشعبي البلدي أو اعتباراتسري  إال 

للنیابة العامة بالحكم إذا كان قد صدر غیابیا أو بتكرر الغیاب أو حضوریا في الحاالت 

ر أنه ال یسري أجل غی ."350و ) 3(و)1(فقرة 347و345المنصوص علیها في المواد 

المرفوع ضد حكم حضوري غیر وجاهي إال من تاریخ تبلیغه إلي الطرف لالستئناف

.)3(االستئنافو یجب مراعاة في التبلیغ أیضا أجل المعارضة قبل بدایة أجل .)2(المعني 

مهلة 417ج لجمیع األطراف المذكورین في المادة .إ.ق 418أضافت المادة 

بل االستئنافتضاف هذه المهلة من تاریخ رفع ، الاالستئنافأیام لرفع )05(خمسة

جنائي عند فقهاء القانون الاالستئنافویسمي هذا  لألطرافتضاف للمهلة الممنوحة قانونا 

إنه ال یمكن إضافة شهرین فالفرعي ،باستثناء النائب العام الذي له مهلة باالستئناف

.)4(الخمسة أیام له

)2(مكررفقرة322أحكام محكمة الجنایات اإلبتدائیة فقد ورد في المادة استئنافأما میعاد 

وأن حساب األجل یبدأ من الیوم الموالي أیام ،10یرفع خالل االستئنافأن )5(ج .إ.ق

اإلبتدائیةالجنایات للنطق بالحكم ،بمعني أخر ال یعتد بالیوم الذي صدر فیه حكم محكمة 

الفرعي في حكم محكمة االستئنافوما یمكن اإلشارة إلیه أن المشرع لم یشر إلي 

استئنافأیام أخري في حالة 5أي إضافة االستئنافأي لم یمدد أجل الجنایات اإلبتدائیة

شرع ذلك في التعدیالت المقبلة،ألن لكن قد یتدارك الم، أحد الخصوم في المیعاد المقرر

.الذكرفالسال155-66رقمراجع األمر -1
سماتي ، حمایة حقوق الضحیة خالل الدعوي الجزائیة في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر بالطی-2

.ص.، د2006/2007سیة ، بسكرة ، ،جامعة محمد خیضر ، كلیة الحقوق و العلوم السیا
الماستر،جامعة عبد الرحمان العزیز عیواز ،بلقاسم بن أعزیزة ، حق المتھم في محاكمة عادلة ،مذكرة لنیل شھادة -3

.52،ص 2015/2016میرة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، بجایة ،
.405صالسابق،  عمصطفي بن عودة، المرج-4
.السالف الذكر07-17مكررمن ق،إ،ج المستحدثة بموجب القانون رقم 322المادة -5
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في  استبعادهأمكن تطبیقه في الجنح و المخالفات بشأن أجال الطعن ال یمكن ما

.)1(الجنایات واألكثر خطورة

میعاد االستئناف هو أنه إذا صادف وفي األخیر ما یجب مراعاته في احتساب 

أخر میعاد المهلة القانونیة لالستئناف یوم عطلة رسمیة أو أسبوعیة فإن میعاد االستئناف 

.)2(تمدد إلى أخر یوم عمل بعدها

الفرع الثاني

إجراءات الطعن باالستئناف

ت في أحكام الجنح و المخالفاباالستئنافج أن إجراء الطعن .إ.ق 420أقرت المادة 

یتم عن طریق تصریح كتابي أو شفوي لدي كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم 

في السجل المعد لذلك علي مستوي االستئنافالمطعون فیه،و بالتالي یتم تقیید 

بسبب فوات االستئنافیكون من حق أمین الضبط االمتناع عن تسجیل المحكمة،وال

هذا األخیر مكلف بالتسجیل فقط و لیس بالفصل في قبوله من عدم قبولة،بل ،ألناآلجال

و یجب أن یوقع علي تقریر .)3(لقاضي علي مستوي المجلس القضائيهو أمر مخول ل

و من المستأنف نفسه و من محام أو من وكیل من كاتب الجهة التي حكمت االستئناف

یرفق التفویض بالمحرر الذي دونه خاص مفوض عنه بالتوقیع،وفي الحالة األخیرة 

.)4(كیستطیع التوقیع ذكر الكاتب ذلالكاتب،وٕاذا كان المستأنف ال

في المواعید استئنافهكذلك أن یعمل تقریر فیجوز له للمتهم المحبوس بالنسبة أما 

حیث یتلقي و یقید في لدي كاتب دار السجن  ج .إ.ق 418المنصوص علیها في المادة 

لیقوم المشرف علي المؤسسة العقابیة بإرسال .ویسلم إیصال عنه.الحال في سجل خاص

،منظمة 29،مجلة المحامي،عدد"07-17ضل قانون  في اإلستئنافیةأي دور لمحكمة الجنایات "عبد الرحمان خلفي،-1
.74،ص2017المحامین لناحیة سطیف،دیسمبر

.426ني بغدادي، المرجع السابق، ص لیاموالي م-2

.السالف الذكر156-66رقماألمر-3
فبرایر سنة 13الموافق 1402ربیع الثني عام 19،المؤرخ في 03-82من القانون رقم 421راجع المادة -4

، المتضمن 1966یونیو 8ھـ الموافق ل 1386صفر 18المؤرخ في 155-66، المعدل و المتمم لألمر رقم 1982
.1982دیسمبر 4الموافق ل 1403صفر عام 18، الصادر في 49ج، عدد .ج.ر.قانون اإلجراءات الجزائیة، ج
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نسخة من التقریر في ظرف أربع و عشرین ساعة إلي المحكمة التي أصدرت الحكم 

.)1(ستئناف وهذا تحت مسؤولیته اإلداریة عند مخالفة هذا اإلجراءالمطعون فیه باال

تبین لنا أنها تتضمن ج ی.إ.ق 423من خالل قراءة المادة ف إضافة إلي ذلك

هذا اإلجراءو یتمثل.من إجراءات الطعن باالستئناف في األحكام الجزائیةإجراءا أخر

في الطعن باالستئناف بواسطة عریضة في كونه یجیز للمتهم في أن یعرب عن رغبته 

ستئناف یوقع علیها الطاعن أو محامیه مكتوبة تتضمن أسباب و أوجه الطعن باال

وبعد .وتودع لدي كتابة الضبط بالمحكمة خالل األجل أو المیعاد المحدد في القانون.وحده

أن یسجل النائب هذا الطعن في السجل المخصص لتسجیل الطعون باالستئناف یجب 

علیه أن یعد ملف الطعن و أن یرسل كال من العریضة و وراق الدعوي إلي وكیل

،الذي یجب علیه بدوره أن یرسل الجمهوریة بالمحكمة التي أصدرت الحكم باالستئناف

ملف الدعوي إلي النائب العام بالمجلس القضائي خالل أجل مدتها شهر واحد علي 

حیث یتعین علي هذا األخیر أن یسجله بتاریخ وروده ثم یضعه ضمن جدول .األكثر 

ان الطاعن موجودا بالسجن وجب نقله فورا إلي قضایا الغرفة الجزائیة بالمجلس وٕاذا ك

.)2(السجن الموجود مقر المجلس

الجزائري لم أما عن إجراء استئناف أحكام محكمة الجنایات االبتدائیة فالمشرع 

الواردة بشأن الجنح و المخالفات،بل بذات الكیفیة یقرر االستئنافیخالف إجراءات تقریر 

یتقرر بموجب تصریح االستئنافبأن ج .إ.من ق2مكرر 322بحسب نص المادة 

كتابي أو شفوي یتم أمام كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم،وٕاذا كان المتهم 

من 422و  421ذلك وفقا لمقتضیات المادتینمحبوسا فیتم أمام المؤسسة العقابیة،و 

.)3( ج.إ.ق

المطلب الثالث

الطعن بطریق االستئناف و الحكم فیهأثار

.السالف الذكر156-66رقمراجع  األمر-1
.128،129بق،صعبد العزیز سعد، المرجع السا-2
.السالف الذكر07-17رقمراجع القانون-3
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فإن ذلك یرتب االستئنافحق بعد أن یسجل أحد األطراف المخول لهم ذلك قانونا 

في كما أن الجهة القضائیة اإلستئنافیة تصدر حكما  )الفرع األول(قانوناالمقررة  اآلثار

.)الثانيالفرع (االستئناف 

الفرع األول

أثار االستئناف

د رفعه أمام محكمة الدرجة األولي،وبمجرد التقید به أثران و یترتب علي االستئناف بع

:هما

.)ثانیا(و طرح ملف الدعوي إلي الجهة االستئنافیة )أوال(وقف تنفیذ الحكم الجزائي -

وقف تنفیذ الحكم المستأنف: أوال

ج علي .إ.ق 425لقد نصت المادة ففي الجنح و المخالفات األحكامفیما یخص 

ع ماالستئنافمهلة االستئناف و أثناء دعوى یوقف تنفیذ الحكم أثناء :"هذا األثر بقولها

.)1("427و419و 365و )3(و)2(فقرة  357مراعاة أحكام المواد 

یوقف تنفیذ الحكم المستأنف و الحكمة من ذلك هو االستئنافبمجرد تسجیل 

في إلحاقه  هخطأ قد یتسبب تنفیذتجنب ما قد یكون الحكم المستأنف قد وقع فیه من 

عن قاضي الدرجة األولي بالمتهم المحكوم علیه،لذلك یتعین إرجاء تنفیذ الحكم الصادر 

یة فیما یخص الدعوي لغایة حصول المحكوم له علي حكم نهائي من قاضي الدرجة الثان

المدنیة كما ال یمكن تنفیذ العقوبة الجزائیة المتمثلة في الحبس و الغرامة التنفیذیة،إال أن 

هذا اإلیقاف یزول أثره بمجرد فیما یخص الدعوي المدنیة التبعیة بمجرد حصول المدعي 

محكوم علیه المدني علي قرار نهائي من الغرفة الجزائیة بالمجلس القضائي یلزم المتهم ال

فذ أما فیما یخص الدعوي العمومیة فإن العقوبة المحكوم بها علیه تن.بالتعویضات المدنیة 

أیام )08(وهو ثمانیة  اخیر بالطعن بالنقض خالل األجل المحدد قانونم هذا األإذا لم یق

.من تاریخ النطق بالحكم الحضوري

و هو المتعلق 425المادة علیه نصت استثناءإال أن هذه القاعدة یرد علیها 

357ج ؛ففیما یخص المادة .إ.ق 427و، 419و  )3( )2(فقرة 357بأحكام المواد  

.الذكرفالسال155-66رقمراجع األمر-1
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القاضي و یشمله بالنفاذ المعجل رغم فإنها تتعلق بالتعویض المؤقت الذي یحكم به 

صدر  الذيالمحبوس مؤقتا فإنها تتعلق بالمتهم365أما المادة .االستئنافالمعارضة و 

بالحبس الحكم علیه بعقوبة العمل للنفع العام أو براءته أو بإعفاءه من العقوبة أوحكم ب

،في )1(لم یكن محبوسا لسبب أخرمااالستئنافمع وقف التنفیذ فیخلي سبیله فورا رغم 

الذي ال یترتب )له مهلة شهرین(تتعلق باستئناف النائب العامج .إ.ق 419حین المادة 

.)2(علیه إیقاف التنفیذ

فلها أثر موقف،فاستئناف االبتدائیة نفس الشيء الستئناف أحكام محكمة الجنایات 

لوقف التنفیذإلي  الحكم الفاصل في الدعوي العمومیة و كذلك في الدعوي المدنیة یؤدي

باستثناء تنفیذ العقوبة وذلك  ،االستئنافخالل أجال أو إلي حیث الفصل في االستئناف 

.)3(باإلیداعالسالبة للحریة المقضي بها في جنایة أو جنحة مع األمر 

فاألثر الناقل لالستئنا:ثانیا

في  أمام المحكمة المصدرة للحكم المطعون فیهباالستئنافبعد أن یقید الطعن 

تحیل النیابة الملف علي الغرفة الجزائیة بالمجلس القضائي من مواد الجنح و المخالفات،

أجل إعادة النظر فیها و مناقشة مدي صحة و صواب الحكم المستأنف،إال أن المشرع 

ج أولها مراعاة .إ.ق 428 ائي ببعض الضوابط أوردتهم المادةیقید هیئة المجلس القض

ثم االستئنافثم التقید بتقریر )متهم،نیابة،مدعي مدني، مسؤول مدني(صفة المستأنف 

.االستئنافبوقائع 

یخص مراعاة صفة الخصم المستأنف،فنحن نعرف بأن مركز الخصوم و ففیما 

في الدعوي العمومیة مصالحهم متضاربة ،فالمتهم مثال یسعي إلي الحصول علي البراءة  

فإذا كان مستأنفا و في الدعوي المدنیة یسعي إلي تخفیض التعویضات المحكوم بها علیه

من وضعیته في الدعویین و ذلك بأال یزید من یسيءلوحده فینبغي علي المجلس أال 

.)4(من التعویضات في الدعوي المدنیة العقوبة الجزائیة المحكوم بها ضده وأال یزید

-66، یعدل و یتمم األمر 2015یولیو سنة 23الموافق 1436شوال عام 7،المؤرخ في 02-15راجع األمر رقم -1
و المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة ، 1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 155

.م2015نة یولیو س23ھـ، الموافق ل 1436شوال عام 7، الصادر في 40ج ،عدد .ج.ر.ج
.406،407السابق، ص  عبن عودة ، المرج ىمصطف-2
.السالف الذكر07-17ج المستحدثة بموجب القانون .إ.ق3مكرر 322راجع المادة -3
.الذكرفالسال155-66رقممن األمر)2(433راجع المادة -4
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یتعدي وٕاذا كانت النیابة العامة هي المستأنفة لوحدها فإن نضر المجلس بالملف ال

المدعي المدني و استأنفهاالدعوي العمومیة وال یمكن النظر في الدعوي المدنیة إال إذا 

.المسؤول المدني

إذا كان المدعي المدني أو المسؤول المدني هو المستأنف فإنه یجب علي هیئة المجلس 

یة أال تنظر إال في الدعوي المدنیة أي عن التعویضات المدناالستئنافالناظرة في 

.)1(لوحدهما استئنافهماالمحكوم بها،وال یجب للمجلس أن یسيء لهما في حالة 

فإنه یجب علي المجلس أن ینظر في الحكم االستئنافیخص التقید بتقریر أما فیما

المستأنف من حیث موافقته أو مخالفته للقانون،كما یجب علیه أیضا مراعاة الجزء من 

یجب علیه أیضا التقید بوقائع في طعنه،كماالذي تقدم به المستأنف االستئنافموضوع 

ستئناف وعدم إضافة واقعة أو وقائع أخري لم تناقش أما المحكمة في الحكم اال

بحیث تكییف الالمستأنف،إال أنه یجب مراعاة تعدیل الوصف الجنائي أو ما یسمي بإعادة 

المدونة بالملف وكل ما یستجد هو تعدیل أن المجلس في هذه الحالة یحتفظ بنفس الوقائع 

التهمة فقط،ألن المجلس غیر مقید بالوصف الذي تعطیه المحكمة للوقائع موضوع 

.)2(یحرص علیه هو التطبیق السلیم للقانونالدعوي،كما أن المجلس كل ما

المقررة اإلجراءات علي وجوب إتباع المجلس لنفس )3(ج.إ.ق 430ت المادة لقد أكد   

یتم  ال و سماع المستأنفون ثم المستأنف علیهم والمتهم وخاصة منها استجواب للمحاكم 

.سماع الشهود إال إذا أمر الرئیس بسماعهم،وٕاعطاء الكلمة األخیرة للمتهم

أثر ناقل أمام المحكمة االستئنافیةاالبتدائیة كذلك الستئناف أحكام محكمة الجنایات

.و صفة المستأنفباالستئنافتصریح و ذلك في حدود الفي القضیة ،نظر الالمختصة ب

في  الصادرةاألحكامستئناف فياالویختلف األثر الناقل الستئناف األحكام الجنائیة عن 

.)4(الجنح و المخالفات 

:و مع ذلك فإن األثر الناقل محدد بمحددین هما

.رالذكفالسال155-66رقممن األمر)3(433راجع المادة -1
.408صالسابق،  عالمرجن عودة،ب ىمصطف-2
.الذكرفالسال156-66رقمراجع األمر-3
.الذكرفالسال07-17رقم ج المستحدثة بموجب القانون.إ.ق)7(مكرر 322راجع المادة -4
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ونصت علي ذلك :با لنسبة للطرف المدنياالستئنافعدم جواز تقدیم طلبات جدیدة في -

و مع ذلك یجوز للطرف المدني طلب زیادة  ج.إ.ق) 2(فقرة 9مكر322المادة 

الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الجنایات التعویضات المدنیة بالنسبة للضرر 

ة الجنایات محكمالذي لم یتأسس كطرف مدني أمام یجوز للضحیةومنه ال.اإلبتدائیة

نفس الشيء كذلك بالنسبة .)1(الجنایات اإلستئنافیةمحكمةئیة أن یطلب ذلك أمام اإلبتدا

.)2(ج.إ.من ق) 4(فقرة 433للجنح و المخالفات و ذلك حسب المادة 

األثر الناقل لالستئناف مرفوع من طرف واحد وهو ما:عدم جواز اإلضرار بالمستأنف-

وهذا سواء كان المستأنف هو المتهم أو الطرف  )1(فقرة 9مكرر322نصت علیه المادة 

.)3(المدني أو المسؤول المدني

ذكر _علي المتهم و المسؤول المدني و نسياقتصرنالحظ أن المشرع و ما

.)4(المدنيالمدعي 

الفرع الثاني

الحكم في االستئناف

لها  شكال، فإذا تبیني قبول االستئناف إن أول ما تلتزم به جهة االستئناف هو البحث ف

، فإنها تحكم بعدم قبوله أما إذا توافرت الشروط الشكلیة فإن ةأن أحد شروطه غیر قائم

هذا االختصاص  و. مدى اختصاصها في نظر االستئنافجهة االستئناف تبحث في

یر مختصة فإنها مرتبط بمدى اختصاص محكمة الدرجة األولى، فإذا توصلت إلى أنها غ

وضوع الدعوى و تعید الفصل ما إذا أثبت اختصاصها فتنظر مختصاص، أتحكم بعدم اال

و من ثم فإن محكمة .حكم االبتدائي أو تعدله أو تلغیهعلیه لها الحق أن تأید الو  .فیه

، )أوال(القضاء بعدم قبول االستئناف:یخرج عن الحاالت التالیةاالستئناف تصدر حكم ال 

.)ثالثا(قضاء في الموضوع ، و ال)ثانیا(القضاء بعدم االختصاص

.السالف الذكر07-17راجع القانون -1
.السالف الذكر155-66راجع األمر -2
.السالف الذكر07-17راجع القانون -3
.68بلعزام ،المرجع السابق،صمبروك -4
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:الطعن باالستئنافقبولالقضاء بعدم: أوال

ج إلى أن المجلس القضائي إذا رأى أن .إ.من ق)1(432یر المشرع في المادة یش

.الطعن باالستئناف قد تأخر رفعه، أو كان غیر صحیح شكال فإنه یقرر عدم قبوله

و المالحظ أن المشرع اعتبر حاالت عدم قبول االستئناف تكمن في تخلف أحد الشروط 

م الطعن و ، و لم یتطرق إلى الشروط المتعلقة بأحكااالستئنافالمتعلقة بالمیعاد أو شكل 

ه، و كذا الشروط المتعلقة بالطعن من حیث صفته و مصلحتو .الطعن فیهامدى جواز 

عدم قبول االستئناف فیها، أو أن الطاعن باالستئناف لم بهل أن المجلس القضائي یحكم 

  ؟تتوافر فیه صفة الطعن أو لم تتحقق مصلحته في ذلك

ف، و القرار بعدم جواز االستئناقبولیفرق القضاء و الفقه بین القرار بعدم

فیرجع عدم قبول االستئناف إلى تخلف شرط من شروط الخاصة بصفة .االستئناف

یر بالطعن، أما القرار بعدم جواز االستئناف ه أو میعاد الطعن أو التقر و مصلحتالطاعن أ

ن، أي األحكام الجائز فیكون في حالة تخلف أحد الشروط الخاصة بموضوع الطع

و الحقیقة أن عدم الجواز یندرج و یدخل في دائرة عدم القبول، و لیس هناك .استئنافها

بول القبول، كما أنه لیس هناك فرق بین عدم قأي أثار قانونیة تدخل في التفرقة بین عدم 

رفض االستئناف شكال، فهذا اختالف فقهي أكثر منه االستئناف شكال و بین الحكم ب

قضائي و لیس هناك أثار للتفرق بینهما، فإن اختلف اللفظ إال إنهما یؤدیان نفس المعنى 

.القانوني 

ن من األحكام الجائز و جهة االستئناف بعد أن تحقق من أن الحكم محل الطع

استئنافها، تنتقل إلى بحث  الشروط الشكلیة لقبول االستئناف سواء ما یتعلق بوجود تقریر 

الطاعن، فإذا توافر سبب صفةالطعن و میعاده أو مدى سالمة إجراءات التقریر و توافر

.)1(الحكم بعدم قبول االستئناف شكالمن أسباب عدم قبول االستئناف، فإنه یجب علیها

:و یرفض االستئناف شكال في الحاالت التالیة

عدم توفر صحة و مصلحة الطاعن باالستئناف: أوال

.الطعن باالستئناف المقرر قانوناأجال و مواعیدعدم احترام :ثانیا

.140عبد هللا ذوادي ،المرجع السابق،ص -1
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و المادة 420المادة مخالفة القواعد المتعلقة بالتقریر باالستئناف طبقا لنص:ثالثا

  .ج.إ.ق من2مكرر322

الحكم بعدم قبول االستئناف،وتكون هذه الحالة إذا كان و یمكن للمجلس القضاء 

الحكم غیابیا و استأنفته النیابة العامة أمام المجلس القضائي مع أن میعاد المعارضة 

مازال مفتوحا،الن هناك من یعتبر أن الحكم الغیابي للمتهم هو حكم حضوري للنیابة و 

ه،وهذا غیر صحیح الن النیابة جزء أساسي من تشكیل المحكمة،ویجوز لها أن تستأنف

ر عدم یقر  هنحكما غیابیا فإالنیابة العامة  تمن النظام العام،ولذلك فإذا استأنفتوجدها 

.)1(قبول االستئناف لعدم جوازه

قضت المحكمة العلیا بأنه على قاضي االستئناف التصریح بعدم هذا السیاق و في

.)2(سابق ألوانهكما غیابیا، غیر مبلغ للمتهم،لكونهقبول استئناف وكیل الجمهوریة ح

كما یمكن للمجلس القضاء بعدم قبول استئناف الحكم الذي وصفته محكمة الدرجة األولى 

هو حكم غیابي،أو أن أحد الخصوم استأنف حكما قضي بالحضوري و لكنه في حقیقته

عل هذا الحكم من ق،إ،ج مما یج416طبقا لنص المادة  ج.د 20.000أقل من بغرامة 

.غیر قابل لالستئناف

بالنظام العام، و لجهة االستئناف إثارة لطعن باالستئناف و إجراءاته شكل ایتعلق

عدم قبول االستئناف شكال من تلقاء نفسها، و حتى و أن لم یثرها الخصوم، و في أي 

.مرحلة كانت علیها الدعوى

توافر أحد شروط  عدم بقبول االستئناف شكال رغمي حالة ما إذا قضت الجهةو ف

ستئناف یكون باطال ألنه ما بني قبوله، فإن القرار الذي یصدره في موضوع دعوى اال

.140المرجع السابق ،صعبد هللا ذوادي ،-1

، قسم الجنح و المخالفات ،،المجلة 29/06/2005بتاریخ ،الصادر296912،رقمراجع قرار المحكمة العلیا-2

.330،ص2010،سنة 2القضائیة، العدد 
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و في حالة ما قضى المجلس بعدم جواز االستئناف شكال، یحظر على باطل فهو باطل، 

.)1(علیه النظر في الموضوع في أي حالة من األحوال

القضاء بعدم االختصاص:ثانیا

ة علیه ذا رأى المجلس أن الواقعة المعروضأنه إب ج.إ.من ق437تقضي المادة 

ال الدعوى إلى النیابة وصف جنایة قام بإلغاء الحكم و قضى بعدم اختصاصه و أح ذات

، كما یجوز للمجلس القضائي بعد سماع أقوال النیابة العامة مناسباما تراهجراءالعامة إل

أو القبض في مؤسسة إعادة التربیة أن یصدر في نفس قراره أمرا بإیداع المتهم

 یمكنه الحكم بعدم االختصاص إذا رأى أن الوقائع و المجلس القضائي ال.)2(علیه

وتقضي )3(.المعروضة علیه ذات وصف جنائي، إال إذا قضى بإلغاء الحكم المستأنف

مرفوع في حكم محكمة استئنافالجهة االستئنافیة بعدم االختصاص إذا صدر حكم في 

.اختصاصهتعود لدائرة  ال

القضاء في الموضوع:ثالثا

إذا رفع االستئناف في الحكم الجزائي أمام الغرفة الجزائیة فإنها تقضي إما بتأیید 

تناول كل حالة ،لذلك سعند االقتضاء)3(إلغائه أو )2(أو تعدیله)1(الحكم المستأنف 

:من هذه الحاالت علي النحو التالي

المستأنفتأیید الحكم-1

رغم كونه االستئنافإذا رأي المجلس أن '' ج.إ.من ق)2(432تنص المادة 

.)4(''فیهمقبوال شكال لیس قائما علي أساس قضي بتأیید الحكم المطعون

أن المصادقة علي حكم صادر من محكمة الدرجة األولي من  اقضت المحكمة العلی  وقد

قتضي أن یشتمل الحكم علي أسباب و منطوق مع إبراز الجرائم ف المجلس القضائي،یطر 

.141،ص السابقعبد هللا ذوادي ،المرجع -1
.141المرجع،ص نفس عبد هللا ذوادي ،-2

،  قسم الجنح و المخالفات ،المجلة 1984ايم15بتاریخ ،الصادر28616،رقمراجع قرار المحكمة العلیا--3

.271،ص1990،سنة 1القضائیة، العدد

.السالف الذكر155-66راجع األمر -4
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خلي الحكم من هذه  االمتابعة فإذمحل التي تستحق اإلدانة و النصوص القانونیة 

.)1(العناصر وصادق المجلس علیه یكون خرق القانون

فإنه استئنافهمقبوال شكال وأن الحكم یجوز االستئناف أن  المجلس القضائيأما إذا رأي 

و قام بتعدیل األسباب یقضي إما بتأیید الحكم سواء تبني و صادق علي نفس األسباب،أ

.أخري جدیدة رغم القضاء بتأیید الحكم المستأنفوأعطي مصوغات

بأن المصاریف القضائیة یتحملها الخصم المستأنف،ج .إ.من ق)2(432تقضي المادة 

ة،ففي هذه الحالة تتحمل الخزینة العمومیة مالم یكن الخصم المستأنف هو النیابة العام

.المصاریف

ل الحكم المستأنفتعدی-2

زئي بالحكم یمكن القول أنه لتعدیل الحكم المستأنف یجب أن یتم المساس الج ال   

ل الجزء األخر من الحكم محل الطعن صحیحا،وبالتالي یتم القضائي محل الطعن،ویظ

تعدیل هذا الجزء من الحكم دون الجزء األخر،ولكن المشرع أعطي مفهوما ونطاقا أوسع 

 وذلك وجعل التعدیل یشمل مسألة الحكم بالبراءة رغم أن الحكم قضي باإلدانةللتعدیل 

435طبقا ألحكام المادة من العقوبة ء،أو الحكم باإلعفا)2(ج.إ.من ق434مادة الحسب 

 436و  359د كییف الوقائع من جنحة إلي مخالفة مراعاة للموا،أو بإعادة ت)3(ج.إ.من ق

.)4(ج.إ.من ق

إلغاء الحكم المستأنف-3

:یمكن إجمال حاالت إلغاء الحكم المستأنف فیما یلي

أو جزئیا لصالح المتهم أو لغیر  االحكم بناء علي استئناف النیابة العامة كلیإلغاء -أ  

.صالحه

الحكم المستأنف ألن المجلس رأي أن الواقعة تستأهل عقوبة جنایة إلغاء -ب  

،،قسم الجنح و المخالفات،المجلة القضائیة1986دیسمبر30بتاریخ ،الصادر 39981،رقمالعلیا  ةلمحكمراجع قرارا -1
.273،ص 1989،سنة2العدد

.الذكرفالسال155-66رقمراجع األمر-2
.الذكرفالسال155-66رقم من األمر435راجع  المادة -3
.الذكرفالسال155-66رقمراجع األمر-4
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یمكن تداركه كان الحكم باطال بسبب مخالفة أو إغفال ال إذاحالة التصدي -ج  

.)1(لألوضاع المقررة قانونا و المترتب علي مخالفتها أو إغفالها البطالن

فإنه یتوجب علي أحكام محكمة الجنایات االبتدائیة في االستئنافرفع  اأما إذ

أن تعید الفصل في القضیة دون أن تتطرق إلى ما قضى به محكمة الجنایات اإلستئنافیة 

یید و ال بالتعدیل و ال باإللغاء،غیر أن الحكم المستأنف في الدعوى العمومیة ال بالتأ

ل أو اإللغاء ل في الدعوي المدنیة إما بالتأیید أو التعدیمحكمة الجنایات اإلستئنافیة تفص

.)2(07مكرر  322 دةو هذا حسب نص الما

.148،151ص --ي ، المرجع السابق ،صوادذعبد هللا -1
.الذكرفالسال07-17رقمراجع القانون-2
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الفصل الثاني 

طرق الطعن غیر العادیة

دیة في األحكام الجزائیة اسوف نتناول طرق الطعن غیر العفي هذا الفصل 

دون أن تعید طرح القضیة كاملة أمام ،،وهي طرق ینصب الطعن فیها في حكم نهائي 

من وتشمل طرق الطعن غیر العادیة كل.المطعون أمامه في الحكم األعلىالقضاء 

و التماس إعادة النظر،و هذه الطرق أوجدها المشرع علي سبیل بالنقضالطعن 

.صر،وال تتم  إال في إجراء معین و في وقت معین الح

بحیث یكون ،هو سبب وجود الطعن الجنائياألخطاء في األحكام القضائیة و

 في كما قد یأخذ شكل)المبحث األول(خطأ في القانون و هو سبب للطعن بالنقض 

).المبحث الثاني(روهو سبب إلعادة النظالوقائع،

المبحث األول

الطعن بالنقض

بالنقض طریق غیر عادي للطعن في الحكم النهائي الصادر عن یعتبر الطعن

، فیعرض على المحكمة العلیا لتراجعه من ناحیة مدى صحة الجهات القضائیة الجزائیة

اإلجراءات التي في إصدار الحكم النهائي فهي محكمة تنظر إلى صحة تطبیق القانون، 

محكمة فصل أو تقاضي فتنظر إلى مصداقیة الحكم، و مدى تطابقه ذلك فهي لیست  و 

لتها، فالطعن ة و تقدیر أدلتدخل في تصور الواقعمع القانون دون أن تكون لها صالحیة ا

.)1( ابالنقض إجراء محدد قانون

و ثم نتطرق ،)المطلب األول(المبحث مفهوم الطعن بالنقض نتطرق خالل هذا ف

و أخیرا إلى اآلثار المترتبة على الطعن )المطلب الثاني(إلى شروط الطعن بالنقض 

).المطلب الثالث(بالنقض و الحكم فیه 

الوجیز في شرح قانون اإلجراءات الجزائیة، الطبعة الثالثة دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، طاھري ، حسین -1
.121، ص 2005الجزائر،
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المطلب األول

مفهوم الطعن بالنقض

إجراء الطعن بالنقض هو وسیلة مراقبة حسن تطبیق القانون في المجال اإلجرائي 

، و من خالل هذا ید المفاهیم و المبادئ القانونیةو الموضوعي، و یحرس على توح

ثم ندرس خصائص الطعن )الفرع األول(المطلب سنتطرق إلى تعریف الطعن بالنقض 

).الثانيفرع ال(بالنقض 

الفرع األول

تعریف الطعن بالنقض

بالنقص و إنما  للطعن لم یتفق الفقهاء على إیجاد و تحدید تعریف جامع و مانع

اختالف غم  من غیر أنه بالر .لقانونیین عرفوه بطریقتهم الخاصةالعدید من الفقهاء و ا

المشرع ذهب إلى وصف النقص كطعن یمثل منظومة قانونیة رصدهامنظورهم فمعظمهم 

.نهاضمان سالمة األحكام و رفع الخطأ عل

تحقیق ابتغىطریق النقض "على أنه صفاويلمر ا الصادق فلقد عرفه الدكتور

نوع من اإلشراف على تطبیق القانون و تفسیره، لیؤدي إلى توحید المبادئ القانونیة التي 

محكمة النقض ال تلزم صدرها و إن كان األصل أن األحكام التي تطبقها المحاكم، ألنه 

بید أنها ذات أثر أدبي یجعل القضاء یهتدي المحاكم إال ما نص علیه استثناءهغیرها من

مة بها في أحكامه، و یتمیز الطعن بالنقض على االستئناف بأنه یقتصر على فحص سال

عماال صحیحا كان وقائع الدعوى التي أثبتها الحكم من الناحیة العملیة بإعمال القانون إ

.)1("منطقوهاما دام ال یتعارض في أسبابه مع 

"أنهأما الدكتور محمد صبحي نجم فقد عرفه طریق غیر عادي للطعن و هو ال :

العادیة و ال یقصد حاكممیجوز في أي حكم بل في بعض األحكام الصادرة نهائیا من ال

ام محكمة النقض بل إلغاء الحكم المطعون فیه بسبب مخالفته به تجدید نظر النزاع أم

.812المرصفاوي، المرجع السابق،ص حسین الصادق -1
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للقانون، و لیس كل مخالفة تجیز الطعن حیث اشترط القانون شروط محددة لقبول الطعن 

.)1("بالنقض، و ذكر حاالتها على سبیل الحصر في القانون 

"كما عرفه الدكتور نظیر فرج مینا على أنه طریق غیر عادي للطعن في الحكم :

الصادر من المحاكم و المجالس القضائیة لمراجعتها من حیث صحة إجراءات نظیر 

الدعوى و قانونیة النتائج التي انتهت إلیها، و على ذلك فالقاعدة أنه لیس للمحكمة العلیا 

في تقدیر األدلة، فهي ال تفصل في الخصومة بل تبحث أن تتدخل في تصویر الواقعة، و 

.)2("في صحة تطبیق القانون أو لتأویله 

الدكتور سلیمان عبد المنعم فقد عرف الطعن بالنقض و أما الدكتور جالل ثروت 

طریق غیر عادي من طرق الطعن في الحكم الجنائي یقتضي عرضه على محكمة "بأنه 

علیا واحدة لمراجعته من ناحیة صحة إجراءات نظر الدعوى و قانونیة النتائج التي انتهت 

.)3("إلیها 

طریق غیر عادي یهدف إلى ":بأنهأما األستاذ عبد الرحمان خلفي فقد عرفه

مطابقة الحكم أو القرار مع القانون سواء بالقواعد الموضوعیة التي طبقت على قواعد 

الدعوى، أو القاعدة اإلجرائیة التي استند علیها، و إذا تبین المحكمة العلیا مخالفة حكم أو 

الة مطابقة اإلجرائي أو الموضوعي فإنه تنقصه، و ترفض في حالشق قرار للقانون في 

.)4("الحكم أو القرار للقانون 

أن الطعن بالنقض وسیلة قانونیة رصدها بوفقا للتعاریف المذكورةیمكن القول

التي ت الصادرة عن المجالس و المحاكمالمشرع بهدف إلغاء أو إبطال األحكام و القرارا

مساواة بهدف تحقیق مبدأ و إلغائها كلیا في تطبیق القانون، و ذلك بتعدیلها أها عیب یشوب

ابط ممارسته في المواد من و قد بین المشرع أطرافه و حدوده و ضو ،األفراد أمام القانون 

.145سابق ص المحمد صبحي نجم، المرجع -1
.137نطیر فرج مینا، المرجع السابق، ص -2
.200ص ،2007اإلسكندریة،،دار الجامعة الجدیدة، سلیمان عبد المنعم،أصول اإلجراءات الجنائیةجالل ثروت،-3
.386عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص -4
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على  2016دستورالتعدیل من171كما نصت المادة ج ، .إ.من ق  549إلي  529

".تمثل المحكمة العلیا الهیئة المقومة ألعمال المجالس القضائیة و المحاكم " أن 

لفرع الثانيا

خصائص الطعن بالنقض

یتمیز الطعن بالنقض بعدة خصائص تجعله مختلفا عن غیره من طرق الطعن 

طریق غیر عادي كاألخرى سواء العادیة أو غیر العادیة ،فسنتطرق إلي الطعن بالنقض 

ثم الطعن بالنقض یقتصر علي معالجة أخطاء )أوال(للطعن في األحكام الجزائیة 

).ثالثا(وأخیرا الطعن بالنقض قضاء سیادي )ثانیا(القانون

:الطعن بالنقض طریق غیر عادي للطعن في األحكام الجزائیة-أوال 

یهدف إلى أنه  ىاألحكام، معنالطعن بالنقض هو طریق غیر عادي للطعن في 

، و بالتالي ال یتطلب محاكمة الحكم المطعون فیه أو یبنى على أسباب قانونیة ال واقعیة

إال في حاالت المحكمة العلیا كما أنه ال یطرح الدعوى على .تحقیق موضوعيإجراء 

ة الحكم للقواعد قبى مطاالمحكمة العلیا مجرد مراقبة مدیسمح حددها المشرع، مما 

مدى صالحیة طرق الطعن للتمسك من تتمیز بالطعن العادیة ذالك فإن طرق القانونیة، 

غیر أما طرق لدعوى إلى محكمة الطعن و إعادة بعث الموضوع من جدید، أجل نقل ا

إال في حدود معینة الناظرة في الطعن ى محكمةالعادیة فهي ال تجیز نقل الدعوى إل

.)1(استثنائیةحالة وضعها القانون، و من ثم كان الطعن بالنقض 

:الطعن بالنقض یقتصر على معالجة أخطاء القانون-ثانیا

الجانب القانوني للدعوى دون التعرض في البحث المحكمة العلیا في یقتصر دور 

لوقائعها أو الحكم من حیث صحة تطبیق القانون أو من حیث اإلجراءات التي اتبعتها 

یعتبر الطعن المحكمة أثناء المحاكمة إذ لیس من جوهر وظیفة محكمة النقض أن 

جب حكم في شقه القانوني و ال تنظر في المحكمة العلیا بمو بالنقض تظلما، تحاكم

الوقائع بل في صحة تطبیق القانون على الواقعة، و بالتالي الطعن یجب أن یؤسس على 

عبیر  ببین ،الطعن بالنقض في المادة الجزائیة في التشریع الجزائري،مذكرة إلستكمال متطلبات شھادة -1
.50، ص 2016/2017الماستر،جامعة قاصدي مرباح ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،ورقلة،
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شرعیة األحكام بهدف تراقبلكونها ، و لیست موضوعیة لها طابع قانونيأسباب محددة 

.)1(حمایة القانون و السهر على حسن تطبیقه و تفسیره

:قضاء سیاديالطعن بالنقض -ثالثا

یحقق مصلحة اجتماعیة معینة و یسري على كافة یعد الطعن بالنقض نظاما

و من .الطبیعيقانونبهدف تحقیق المساواة كمبدأ من مبادئ العدالة و ال،المتقاضین

ومة بل تعمل أیضا ال تعمل فقط لمصلحة أطراف الخصثمة فإن محكمة النقض

األحكام التي تصدرها و لذا فإن  .القوانیناحترامالعامة، ألنها ترمي إلى ضمان للمصلحة 

و یعد السبیل اإللزاميالشك أن هذا الطابع إذ ما .كافة المحاكمبها تلزم محكمة النقض

الدولة، و إزاء جمیع المتخاصمین الخاضعین إقلیمإلى توحید تفسیر القانون على امتداد 

.دور طابع سیاسي، فتنظیم الدولة الحدیثة یقضي وحدة التشریع فیهالقضائها، و لهذا ال

و ضمان المساواة بین رت هذه الوحدة إحدى مقومات وجود الدولة و قد اعتب

المواطنین، و ال یكفي لتحقیق هذه الوحدة أن تطبیق النصوص القانونیة ذاتها على كامل 

إقلیم الدولة في المحاكم المنتشرة على ترابها، إنما یجب أن یتم تفسیر هذه النصوص على 

ر ضبط هذا التفسیر و ذات النحو ووفق ضوابط متقاربة، و یناط بمحكمة النقض دو 

.)2(حقیق وحدتهت

المطلب الثاني

شروط الطعن بالنقض

من الطعون األخرى شروط ینفرد بها مقارنة كسائره الطعن بالنقض یستوجب 

بغیرها من الطعون، و هي في مجملها مرتبطة بطبیعته كطعن قضائي مرفوع أمام 

الفرع (و الشروط الشكلیة )الفرع األول(الشروط الموضوعیة سواء المحكمة العلیا، 

).الثاني

.11عبیر  بنین ،المرجع السابق، ص-1
ألحكام الجزائیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة ماستر في سلیمان الھادي، الطعن بالنقض في ا-2

.29، ص 2015/2014كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،الحقوق،تخصص قانون جنائي ، جامعة محمد خیضر، 
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فرع األولال

للطعن بالنقض الشروط الموضوعیة

في األحكام التي یجوز فیها إلعمال الطعن بالنقض تتمثل الشروط الموضوعیة 

األوجه أخیرا و  )ثانیا(و األشخاص الذین لهم الحق في استعماله، )أوال(الطعن بالنقض

).ثالثا(التي یعزى إلیها الطعن بالنقض

القابلة للطعن بالنقض األحكام : أوال

أمام بالنقض على األحكام الجائزة الطعن فیها  ج.إ.من ق495نصت المادة 

:المحكمة العلیا

في قرارات غرفة االتهام الفاصلة في الموضوع أو الفاصلة في االختصاص أو التي "- أ

لیس في استطاعة القاضي أن یعدلها،تتضمن مقتضیات نهائیة 

المحاكم و قرارات المجالس القضائیة الفاصلة في الموضوع في أخر في أحكام - ب

ي درجة في مواد الجنایات و الجنح المقضي فیها بقرار مستقل في االختصاص أو الت

تنهي السیر في الدعوى العمومیة،

ضرر منه الطاعن رغم في قرارات المجالس القضائیة الفاصلة في االستئناف الذي ت -ج

عدم استئنافه،

في أحكام المحاكم و القرارات المجالس القضائیة الفاصلة في الموضوع في أخر درجة  -د

.)1("في مواد المخالفات القاضیة بعقوبة الحبس بما فیها المشمولة بوقف التنفیذ 

التي ال یجوز الطعن فیها األحكامعلي ج .إ.من ق496بالمقابل نصت المادة 

:بالنقض وتتمثل في

الحبس المؤقت و الرقابة القضائیة،االتهام المتعلقة ب قرارات غرفة-1

لفات،االمخفي قضایا الجنح أواالتهامقرارات اإلحالة الصادرة عن غرفة -2

.السالف الذكر02-15راجع  األمر رقم -1
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مة في لمتابعة إال من النیابة العاوجه ل الن غرفة االتهام المؤیدة لألمر بأ قرارات-3

حالة استئنافها لهذا األمر،

اد الجنایات إال من جانب النیابة العامة فیما یخص األحكام الصادرة بالبراءة في مو -4

و المسؤول مدنیا فیما الدعوى العمومیة و من المحكوم علیه و المدعي المدني 

ة أو في رد األشیاء المضبوطة فقط،یخص حقوقهم المدنی

قرارات المجالس القضائیة المؤیدة ألحكام البراءة في مواد المخالفات و الجنح -5

سنوات أو تقل عنها،3لمدة تساوي بالحبسالمعاقب علیها 

األحكام و القرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في أخر درجة في مواد الجنح -6

نسبة للشخص دج أو تقل عنها بال50.000القاضیة بعقوبة غرامة تساوي 

بالنسبة للشخص المعنوي، مع التعویض المدني أو دج  200.000الطبیعي و 

دانة تتعلق بحقوق مدنیة باستناد الجرائم العسكریة أو كانت اإلبدونه، إال إذا 

.)1("الجمركیة 

.الجهات المخولة لها الطعن بالنقض:ثانیا

لقد حصرت في الجهات التي یمكن لها رفع بعد توفر شرط الصفة و المصلحة

.تتمثل في األشخاص المؤهلین لرفع الطعن بالنقض ج.إ.ق من497المادة 

ن النیابة العامة نظرا ألنها تعتبر طرفا أصلیا و أساسیا في الدعوى إ: العامةالنیابة -1

الجزائیة، و ألنها تمثل المجتمع أمام الجهات القضائیة الجزائیة، و تدافع عن 

من الوجهة القانونیة على األقل، و من مهامه الحرص على حسن تطبیق  همصالح

القانون، فإن هذا القانون قد منحها حق الطعن بالنقض في القرارات و األحكام 

هذا الحق محصور غیر أن و المحاكم ، القضائیةالنهائیة الصادرة عن المجالس

تعتبر طرفا  ال  التبعیة التيفقط بما یتعلق بالدعوى الجزائیة، دون الدعوى المدنیة

)2(طریق أخربأي تطعن  فیها بطریق النقض، و ال ال یجوز لها بالتالي أن و فیها، 
.

.السالف الذكر02-15راجع األمر رقم -1
.19المرجع السابق، ص عبیر بنین ، -2
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إن المتهم هو أحد أطراف الحكم أو القرار المطعون فیه و بالتالي منحه :المتهم -2

في  والقانون حق الطعن بالنقض سواء في الدعوى الجزائیة أو في الدعوى المدنیة أ

و ذلك حتى رأي أن الحكم أو القرار المطعون فیه قد أضر الدعویین معا،

.)1(بمصالحه، أو أساء تطبیق القانون

مدنیة دون الدعوى على اعتبار المدعي المدني خصم في الدعوى ال:المدعي المدني-3

الصادر ة في الحكم فیما یخص أو یتعلق بحقوقه المدنیفیهاأن یطعنالعمومیة و یملك

أو الحكم النهائي قد أضر بمصالحه  أو،إذا رأى أن القرار ببراءة المتهم  أو بإدانة المتهم

.)2(أساء تطبیق القانون بشأنه 

یطعن المسؤول عن الحقوق المدنیة في الحكم :المسؤول عن الحقوق المدنیة-4

الحكم أو القرار  أن رأىالشق المتعلق بالحق المدني و هذا كالما الصادر ضده في 

، و یوجه طعنه إلى المدعى المطعون فیه قد أخطأ في تقدیر التعویض الممنوح له  

المدنیة مصلحة في الطعن في إذا أن المسؤول عن الحقوق،المدني فیكون هو خصمه

الحكم الذي یقرر مسؤولیة المدنیة من الوقائع المنسوبة لمن یخصمون رقابته أو یكونون 

تى كان لى أوجه متعلقة بالحكم الجنائي، مو یجوز أیضا تأسیس طعنه عتحت إشرافه،

.)3(مؤثرا في الدعوى المدنیة، و متى كان مستفیدا من إلغائه بصفة مباشرة یشوبهالعیب 

أوجه الطعن بالنقض:ثالثا

عدم "تتمثل في على أوجه الطعن بالنقض ج .إ.قمن 500لقد نصت المادة 

،)ثالثا(اإلجراءاتفي  الجوهریةد القواعمخالفة ،)ثانیا(تجاوز السلطة،)والأ(االختصاص

في إحدى طلبات  أوإغفال الفصل في وجه الطلب ،)رابعا(قصور األسبابانعدام أو

في جهة قضائیة مختلفة في أجر درجة تناقض القرارات الصادرة ،)خامسا(النیابة العامة 

مخالفة القانون أو الخطأ في ،)سادسا(أو القرارأو التناقض فیما قضى به الحكم نفسه 

.")ثامنا(و انعدام األساس القانوني،)سابعا(تطبیقیه

.155عبد العزیز سعد، المرجع السابق ،ص -1
أمال مقري، الطعن بالنقض في الحكم الجنائي الصادر باإلدانة،دراسة تحلیلیة في التشریع الجزائري ،مذكرة -2

.116، ص2010/2011مقدمة لنیل درجة الماجیستر في القانون العام، جامعة منتوري ، كلیة الحقوق،قسنطینة،
.541ص ،أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق-3
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عدم االختصاص: أوال

تطرح و تثار قواعد االختصاص عند وقوع الجریمة لتحدید الجهة المختصة في 

المختصة في لجمع األدلة و تقدیرها، ثم تقدیمها للمحكمة و التحقیق التحریات األولیة 

األحكام العامة في قواعد وى الجزائیة و إدانة المجرم، كما أنالفصل في الدع

م أو المكان الشخص المتهاالختصاص المحكمة الجزائیة المختصة وفق نوع الجریمة، أو 

و كذلك  ، ج.إ.من ق 329و  ،328و فقا لنص المواد و هذا الذي وقعت فیه الجریمة

و تظهر 12-15من القانون رقم  60 و 59ي یرتكبها األحداث المادة بالنسبة للجرائم الت

:صور مخالفة قواعد االختصاص من خالل 

أصال في الفصل في الدعوى و نوعیا إقلیمیاأن تكون المحكمة غیر مختصة -1

.المعروضة علیه

أن یكون المجني علیه من األحداث و تحال القضیة أمام محكمة العادیة و لیس -2

.)1(محكمة األحداث

تجاوز السلطةالطعن ب:ثانیا

القضائي  المجلسأو محكمة الیمكن القول أن الجهات القضائیة على مستوى 

ال تخرج على مضمون عناصر الدعوى و ال على مضمون القانون و ال على 2ملزمة بأن

حددة في المالعقوبة یصدر و یقرر أو القرار الذي  طلبات المدعي المدني فإن الحكم

القانون، أو یمنح المدعي المدني تعویض لم یكن قد طلبه أو منح تعویض لشخص لم 

حكمهم و قرارهم  ایكن قد تأسس طرف أصال، فإن هذا الحكم قد تجاوز سلطته و عرضو 

.)2(للنقض

في اإلجراءاتالفة القواعد الجوهریة مخ:ثالثا

 أو تطبقها خالفا إلرادة للمشرع في ،هو الجوهریة في اإلجراءات قاعدة إن مخالفة 

و البد أن تكون هذي القاعدة جوهریة و لیست ثانویةأو سهوا ،طبیقها عمداإغفال ت

.السالف الذكر12-15راجع القانون رقم -1
.165عبد العزیز سعد،المرجع السابق ،ص-2
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قررة لمصلحة المجتمع، كالقواعد و الملمتعلقة بالنظام العامفاإلجراءات الجوهریة ا)1(

مباشرتها أو بأجل الطعن أو تحریك الدعوى العمومیة و المحلي أو اإلقلیمي الختصاص ا

باالستئناف في أمر قاضي التحقیق، فإن التمسك بها جائزة لكل األطراف و في أي مرحلة 

من مراحل التي تمر بها الدعوى و یجوز للمحكمة  أن تثیرها تلقائیا و بدون طلب من 

.)2(الخصوم

حالة انعدام أو قصور األسباب:رابعا

أن األسباب القرار لیست كافیة لمواجهة ما قدمه األطراف من  اإن من المقرر قانون

بالقصور في مشوبامن طلبات و دفوع في الدعوى، فإن هذا القرار یكوناأبدوهأدلة و م

یعاقب بالحبس و  ع .من ق347أن المادة مثال ذلك.و التناقض في المقتضیات بالتسب

الغرامة كل من یقوم علنا بإغراء أشخاص بقصد تحریضهم على الفسق سواء كان ذلك 

باإلشارة أو األقوال أو الكتابات أو بأي وسیلة أخرى، فإن النص القانوني یقضي أن ال 

تطبیقه على من وقع علیه فعل التحریض و إن القضاء بما یخالف أحكام هذا لمحل 

.)3(باألسباتطبیق القانون و عدم كفایة في   خطأالمبدأ یعد

أو في إحدى طلبات النیابة العامةالفصل في وجه الطلب إغفال:خامسا

تلك الطلبات النیابة العامة بإغفال الفصل في وجه طلب أو إحدى طلباتیقصد 

طلب ندب خبیر و الدفع ببطالن كالجوهریة التي تثار أمام المحكمة من طرف الخصوم 

تقریر خبرته، و طلب سماع الشهود و الدفع ببطالن أقوالهم، و طلب إجراء معاینة، و 

الدفع ببطالن المعاینة و هي دفوع أو طلبات أن تمسك بها أحد أطراف الدعوى وجب 

الجوهري یضع الحكم على المحكمة الفصل فیها، و عدم الرد و الفصل في الطلب

ألفعال بعد مخالفة لقاعدة جوهریة، تتعلق بالحكم البطالن ألن هذا اطائلةالجنائي تحت 

تكون ملحة و تؤدي أیضا إلى بطالنه، إذ تكون المحكمة قد فصلت في الدعوى دون أن 

في المواد الجزائیة و المدنیة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، جمال نجمي ، الطعن بالنقض -1
.100،101، ص 2013الجزائر،دار ھومة،

.228محمد حزیط، المرجع السابق، ص -2
.54سلیمان الھادي، المرجع السابق، ص -3
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ة لجمیع النواحي النزاع فیها، و ذلك سواء  قدم الطلب من المتهم بجمیع أطرفها مستعرض

.)1(أو المدعى المدني أو من النیابة العامة

القرارات الصادرة من جهات قضائیة مختلفة في أخر درجة أو التناقض تناقض :سادسا

فیما قضى به الحكم نفسه أو القرار

زائیة وجها قعة واحدة من الجهات القضائیة الجفي وا متناقضانیعد صدور حكمان 

استحالةمما یؤدي إلي ،، بحیث أنه یستحیل التوفیق بینهماالطعن بالنقضأوجهمن 

صدر حكم ببراءة المتهم و یصدر حكم أخر بإدانته علي نفس الجرم ،فال تنفیذهما كأن ی

.)2(تكیفا مختلف ةكیفیو لو  حتىتجوز متابعة جدیدة بسبب نفس الواقعة 

مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقه:سابعا

في الدعوى الجهة القضائیة الجزائیة فصل جاءتتحقق مخالفة القانون إذا

سواء في قانون العقوبات علیهاالقانون الموضوعیة الواجبة التطبیقمتعارض مع قواعد 

.التي تختص المحاكم الجزائیة بتطبیقها أو في القوانین غیر الجزائیة

ن یقضي الحكم بتوقیع عقوبة تختلف في خطأ في توقیع العقوبة كأ:و من أمثلة ذلك

أو تزید في حدها األقصى، العقوبة الصحیحة، أو تقل في حدها األدنى عنها عن نوعها 

مع بین ، أو یجوجوبیةأو یغفلها رغم أنها دون نص یقررهاتكمیلیة أو یقضي بعقوبة 

)3(ا معقوبتین أصلتین ال یجوز الجمع بینه

انعدام األساس القانوني:ثامنا

یز الحكم في هذه تمییب الواقعي، فبصور التسنعدام األساس القانوني للحكم هو قا  

المحكمة العلیا ول دون إمكانیة ممارسة و قصور في أسبابه، األمر الذي یحالحالة بنقص

.لرقابتها علیه و مدى صحة تطبیق القانون

.30عبیر بنین ،المرجع السابق،ص-1
.172،173عبد العزیز سعد،مرجع سابق ،ص -2

.551،552أحمد شوقي الشلقاني،مرجع سابق، ص-3
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ن ه بالغة العموم و اإلبهام، كأي األساس القانوني للحكم إذا كانت أسبابو ینتف

ن یوضح مدى توافر عالقة المتهم عن جریمة قتل الخطأ دون أیقرر الحكم مسؤولیة

غفال المسائل لسببیة بین الخطأ و الوفاة أو أن یبني الحكم على سبب غیر منتج ما

جهات نونا أن تناقض األحكام الصادرة عن كان من المقرر قامتى،األساسیة محل البحث

قضائیة مختلفة في أخر درجة یعد وجها من أوجه الطعن بالنقض، و كان من المقرر أن 

به أسبابه، بحیث ال یبقى بعده ما شىیبطله هو الذي تتمابعیب الحكم و التناقض الذي 

یمكن حمل الحكم علیه فإن القضاء بخالف هذا المبدأ یعد فرقا لقاعدة حجیة األمر 

.)1(المقضي به

، كرسها المشرع للخصوم من أجل الطعن بالنقض الذكراألوجه السابقة إذا كانت

س القضائیة التي یشوبها عیب في المجالرات الصادرة من المحاكم و في األحكام و القرا

.التطبیق الصحیح للقانون

حق الطعن في األحكام و القرارات القضائیة التي یشوبها منح القانونكما أن 

األطراف بها بالنقض،فمنح للنائب العام لدى المحكمة العلیا حق عیب ،و لم یطعن 

.ممارسة الطعن لصالح القانون

النائب العام لدى إذا وصل لعلم "علي أنه ج .إ.من ق530نصت المادة ف

المحكمة العلیا صدور حكم نهائي من محكمة أو مجلس قضائي و كان هذا الحكم مخالفا 

م یطعن فیه أحد الخصوم في المیعادالجوهریة و مع ذلك فلاإلجراءاتللقانون أو لقواعد 

.المقرر فله أن یعرض األمر بعریضة على المحكمة العلیا

في حالة نقض ذلك الحكم فال یجوز للخصوم التمسك بالحكم الصادر من و 

.المحكمة العلیا للتخلص مما قضى به الحكم المنقوض

و إذا رفع النائب العام إلى المحكمة العلیا بناءا على تعلیمات وزیر العدل أعماال 

ز للمحكمة قضائیة أحكاما صادرة من المحاكم أو المجالس القضائیة مخالفة للقانون جا

.لعلیا القضاء ببطالنهاا

.53،54ص نقال  عن دعماش حنان، رابحي حدة المرجع السابق،-1
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"في الحقوق المدنیةمنه المحكوم علیه و لكنه ال یؤثر إذا صدر الحكم ببطالن استفاد 
)1(.

نصت على أن النائب العام یمكن له أن یطعن بالنقض المذكورة المادة بالتالي،فإن 

، و أم اإلستئنافیة االبتدائیةفي األحكام النهائیة الصادرة من المحاكم كمحكمة الجنایات

انطوت على مخالفة للقانون أو القواعد القضائیة و ذلك متىس المجالتلك الصادرة من 

اإلجراءات الجوهریة و للنائب العام لدى المجلس األعلى وحده، و من تلقاء نفسه حق 

صدر الطعن لصالح القانون فال یجوز ذلك للنائب العام لدى المجلس القضائي الذي أ

.الحكم

المحكمة العلیا، دون التقید بمجرد عریضة یقدمها لصلح القانونو یتم الطعن

في الطعن سواء بعدم قبول شكال أو قبوله و  احكمهمعین، و  المحكمة العلیا  دبمیعا

.رفض الطعن، أو نقض الحكم المطعون فیه

وزیر العدل ، و إنما قد من بناءا على أمرلصالح القانون كما یمكن الطعن 

یكون ذات أثر ایجابي بالنسبة للخصوم فیستفید منه المحكوم علیه، و أن كان ال یجوز 

أن یؤثر الحقوق المدنیة و لذلك فالطعن بناءا على أمر وزیر العدل یكون في هذه الحالة 

.)2(ح القانون و لمصالح المحكوم علیهلصال

الفرع الثاني

للطعن بالنقض الشروط الشكلیة

بعدة شروط شكلیة، و ضوابط إجرائیة، حتى الجزائري الطعن بالنقضالمشرعلقد ضبط 

ذه الشروط في تقوم المحكمة العلیا بدورها الرقابي على األحكام و القرارات و تتمثل ه

.)ثانیا(و شكل الطعن بالنقض،)أوال(القانونيالمیعاد

الطعن بالنقضمیعاد: أوال

.السالف الذكر155-66راجع األمر رقم -1
.572،573أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص -2
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ج حیث .إ.من ق498حدد المشرع الجزائري المیعاد القانوني للطعن بالنقض في المادة 

.للنیابة العامة و أطراف الدعوى ثمانیة أیام للطعن بالنقض(:نصت علي أن 

ه أو جزء منه مدت المهلة إلي أولفإذا كان الیوم األخیر لیس من أیام العمل في جملت

.من أیام العملیوم تالي له

ألطراف الدعوى الذین  ةالنطق بالقرار بالنسبالذي یلي تسري المهلة اعتبارا من یومو  

.بها أو حضر من ینوب عنهم یوم النطقحضرو 

و في المادة  )1(و )3(الفقرتان  347و 345في المواد علیهاوفي الحاالت المنصوص 

  .هاعتبارا من تبلیغ القرار المطعون فین هذه المهلة تسري إف 350

الغیابیة فإن هذه المهلة ال تسري إال ألحكام ل بالنسبةاألخصبو في الحاالت األخرى و 

.مقبولةغیرمن الیوم الذي تكون فیه المعارضة

و یطبق هذا النص إذا كان قد قضى باإلدانة و ذلك علي الطعن من جانب النیابة 

.العامة

یحتسب من ة ثمانیة أیام إلي شهراد مهلأطراف الدعوى مقیما بالخارج فتز و إذا كان أحد

)1(ي كذایوم كذا إل
.

أیام و تسري أن میعاد الطعن بالنقض القانوني في التشریع الجزائري هو ثمانیة لفاألص

یوم نطق هلة بالنسبة ألطراف الدعوى الذین حضورا أو حضر من ینوب عنهم هذه الم

.الیومالحكم أو القرار مع احتساب هذا

الحضوریةالخاصة باألحكام 345بالنسبة للحاالت المنصوص علیها في المادة 

بمغادرة المتهم للجلسة قرتین األولى و الثانیة الخاصتینالف 347االعتباریة و المادة 

متناعه اختیاریا عن الحضور بالجلسات التي أو ا باسمهبعد اإلجابة على النداء  هباختیار 

ت األولى، و كذلك لسة الحكم رغم حضوره بإحدى الجلساالدعوى، أو بجإلیهاتؤجل 

من طرف المحكمة نظرا مسكنهبالمتهم الذي یتم استجوابه بج الخاصة.إ.ق 350المادة 

.لمرضه، و یتم استدعاؤه لحضور الجلسات التي أجلت إلیها القضیة

.السالف الذكر02-15راجع األمر رقم -1
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:ونیة للطعن بالنقض في حاالت خاصةكما یتم تمدید المهلة القان

إذا كان الحكم أو القرار المطعون فیه قد صدر غیابیا بالنسبة :األحكام الغیابیة-أ

حقه في المعارضة قد سقط بسب فوات األجل ،و لم یبق له الحظ بالطعن  أنللطاعن ،و 

بالمعارضة فإن حقه في الطعن بالنقض یكون الزال لم ینقضي ،و لكن مهلة الطعن 

من الیوم ابتدأاحتسابهاال یجب أیامائما ثمانیة بالنقض في مثل هذا الحال التي هي د

من الیوم التي تكون فیه المعارضة غیر ابتدأبل المولي لصدور الحكم أو القرار الغیابي 

مقبولة ،فإذا حسبنا عشرة أیام للطعن بالمعارضة و أضفنا إلیها ثمانیة أیام كحق لطعن 

الذي یكون قد صدر غیابیا بالنسبة بالنقض ،فإن أجل أو مهلة الطعن بالنقض في الحكم 

.إلي الطاعن سیصبح ثمانیة عشر یوما

من ثمانیة أیام إذ تمتد المهلة :في حالة إقامة أحد أطراف الدعوى خارج البالد-ب

في  498مادة إلي شهر كامل یحتسب من یوم كذا إلي یوم كذا،و هذا ما نصت علیه ال

.)1(ج.إ.فقرتها األخیرة من ق

الطعن بالنقضشكل:ثانیا

و منه  512إلى  504  ل الطعن بالنقض و ذلك في المواد من شك ج علي.إ.قنص 

:ذلك على النحو التالي

التقریر بالطعن-أ

القرار الحكم أو الجهة التي أصدرت أمانة ضبط لدى  تصریحالطعن بیرفع "

.ن فیهالمطعو 

الطاعن بنفسه أوو من الضبط التصریح بالطعن من أمینو یجب التوقیع

یرفق التوكیل ،و في الحالة األخیرة.عنهخاص مفوضه أو وكیل محامیبواسطة

و إذا كان الطاعن ال یستطیع بمحضر التصریح بالطعن المحرر من أمین الضبط ،

.التوقیع نوه أمین الضبط عن ذلك 

.31سلیمان الھادي،المرجع السابق،ص-1
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ترفق نسخة من محضر التصریح بالطعن وكذا ما یثبت حصول تبلیغ الحكم أو 

.بملف القضیة القرار المطعون فیه 

.و یتعین علي أمین الضبط تسلیم وصل إلي الطاعن عند تلقیه التصریح

و یجوز أن یرفع الطعن بكتاب أو برقیة إذا تعلق بمحكوم علیهم یقیمون في الخارج غیر 

یصدق علي الطعن محام 498في خالل مهلة شهر المقرر في المادة أنه یشترط أنه 

.)1(معتمد یباشر عمله بالجزائر و یكون مكتبه موطنا مختارا حتما

  .الطعن تب علي مخالفة هذا الشرط عدم قبولو یتر 

ضبط المؤسسة العقابیة أمینأمامفیجوز رفع الطعن و إذا كان المتهم محبوسا،.1

.علي التصریح كل من المعني و أمین الضبطویوقع المحبوس فیها 

أمانة ضبط إرسال نسخة من التصریح إليیتعین علي رئیس المؤسسة العقابیة .2

و  ،ساعة48الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فیه خالل 

.)2(ضیقوم أمین ضبط الجهة القضائیة بقیده في سجل الطعون بالنق

:مذكرة بأسباب الطعن بالنقضإیداع- ب

إجراء جوهري الزم و هو شرط شكلي لقبول الطعن و إذا كان إجراء مستقل عن 

الطعن موقعة من محامي مقبول لدي بأوجهفیتعین علي الطاعن إیداع مذكرة  الطعن

یوما ابتدأ من 60خالل المحكمة العلیا مرفقة بنسخ بقدر ما یوجد في الدعوى من أطراف 

الطعن،كما یتعین علي الطاعن بالنقض تبلیغ مذكرة الطعن بكل  الوسائل القانونیة تاریخ 

،و یتم تبلیغ للنیابة یوما ابتدأ من تاریخ إیداع المذكرة 30باقي األطراف في ظرف  إلي

،أما إذا كان المطعون ضده محبوسا ،یبلغ شخصیا العامة من طرف أمین الضبط 

.)3(بیةالمؤسسة العقابواسطة أمین لضبط 

.السالف الذكر02-15من األمر )5(إلي)1(من الفقرة 504راجع  المادة  -1
.السالف الذكر02-15األمر رقم فقرة األخیرة من 504المادة راجع-1

.14عبیر بنین، المرجع السابق،ص -3
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كما تشمل المذكرة على عرض ملخص الوقائع و أوجه الطعن، كما یشترط أیضا 

اضحة و محددة حتى یتسنى معرفة ما یوجهه الطاعن إلى في أوجه الطعن أن تكون و 

.)1(الحكم من مطاعن

.دفع الرسم القضائي-ج

إن من الشروط الشكلیة الواجبة توافرها لقبول الطعن بالنقض تسدید الرسم القضائي 

الرسم دفع ج على .إ.ق 506بالطعن، و قد نصت الموادالتصریح من طرف الطاعن عند 

لقضائي تحت طائلة عدم القبول ج دفع الرسم ا.إ.ق 1-506أوجبت المادة لذا القضائي، 

،و تیم تسدید ابة العامة و الدولة و الجماعات المحلیة ناء النیبالنسبة لكل طاعن باستث

.في وقت رفع الطعن ،و ذلك فیما عدا ما إذا كانت المساعدة القضائیة قد طلبت الرسم 

تنفیذا م بعقوبات جنائیة و المحكوم علیهم المحبوسینم علیهو المحكالمتهمین أما 

.الرسمفیتم إعفاؤهم من دفع شهر لعقوبة الحبس مدة تزید علي

یكون ألمانة الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو و األصل أن تسدید الرسم القضائي 

.)2(القرار المطعون فیه

المطلب الثالث

فیهالحكمبالنقص وأثار مباشرة الطعن 

من ذي صفة في المدة المحددة قانونا باإلجراءات التي بالنقض  إذا رفع الطعن

فیتصل بعد ذلك مباشرة بالمحكمة أین )الفرع األول(حددها القانون ینجر على ذلك أثار 

).الفرع الثاني(یصدر عنها أحكام 

فرع األولال

أثار مباشرة الطعن بالنقض

المدعي المدني أو المتهم أو النیابة العامة أو من بمجرد رفع الطعن بالنقض 

المحدد قانونا و بإجراءات قانونیة، یكون و في المعیاذالمسؤول عن الحقوق المدنیة 

.558أحمد شوقي الشلقاني،المرجع السابق،ص-3
.السلف الذكر02-15المعدلة بموجب األمر رقم )06(فقرة 506راجع المادة -2
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سواء ما تعلق بتوقف تنفیذ الحكم المطعون فیه عن جائزا، فیترتب علیه عدة أثار ،الط

.)ثانیا(نقل ملف الدعوىو منها ما تعلق ب)أوال(

للطعن بالنقضاألثر الموقف: أوال

أثار الطعن بالنقض و إن كانت تتفق في خطوطها العریضة مع أثار الطعن إن 

باالستئناف من حیث األثر الموقف للتنفیذ و األثر الناقل للملف، إال أنها تختلف عنها من 

.بالحقوق المدنیة حیث عدم وقف تنفیذ ما یتعلق

الموقف للتنفیذ فإن الطعن بالنقض في األحكام و القرارات یقتضي عدم فبالنسبة لألثر

ن خالل مهلة أو مدة للطعن بالنقض و الطاعالشروع في تنفیذ عقوبة المحكوم بها على 

.في حالة رفع الطعن فإلي أن یصدر القرار من المحكمة العلیا في الطعن 

ي جانبه المتضمن السجن أو من قاعدة وقف تنفیذ الحكم أو القرار فناءاثو است

الحبس، أو الغرامة فإنه ال یوقف التنفیذ في الجانب المتعلق بالدعوى المدنیة التبعیة 

.تعویض عن الضرر الناتج عن الجریمة

األحكام و القرارات القاضیة بدمج العقوبات أو كما أن الطعن بالنقض ال یوقف التنفیذ 

الحكم أو القرار بالبراءة بحیث سیفرج فورا عن إذا صدر .الفاصلة في الحقوق المدنیة

علیه یحكمالمحكوم علیه، و كذلك الحال بالنسبة إلى المحكوم علیه المحبوس الذي

قد استنفذ المدة المحكوم علیها بها، أو كانت تساوي المؤقت سه ببعقوبة الحبس إذا كان ح

.)1(بها علیهأو تزید عن المدة المحكوم

ذ الطعن یوقف تنفیذ الحكم خالل معیا:"نصت على  ج .إ.قن م499فالمادة 

."المحكمة العلیا في الطعنن یصدر القرار من إلي أبالنقض و إذا رفع الطعن ف

ال یوقف الطعن بالنقض تنفیذ األحكام و القرارات القاضیة بدمج العقوبات أو الفاصلة 

.)2("في الحقوق المدنیة

للطعن بالنقضاألثر الناقل:ثانیا

.174راجع عبد العزیز سعد، المرجع السابق ص -1
.السالف الذكر 07-17ن رقم القانو-2



طرق الطعن غیر العادیةالفصل الثاني        

62

ضبط الجهة أمین ج على .إ.من ق513المادة على إثر وقوع الطعن بالنقض توجب

و إرساله إلي الملفبتشكیلالقضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فیه أن یقوم 

المحكمة العلیا مع  جرد بالوثائق  لدىالنائب العام الذي یحیله بدوره إلي النیابة العامة 

یتضمن وجوبا مل یثبت حصول تبلیغ الحكم أو القرار إلي من یهمه األمر في ظرف 

.أجال إیداع المذكراتانتهاءعشرین یوما من تاریخ 

فیقوم النائب العام لدي المحكمة العلیا بإرسال الملف في ظرف ثمانیة أیام من 

كمة العلیا الذي یحیله بدوره إلي رئیس الغرفة المختصة إلي الرئیس األول للمحاستالمه 

.)1(ألجل تعین مستشار مقرر

الفرع الثاني

الحكم في الطعن بالنقض

عن إما النقض في شكل و موضوع الطلمحكمة العلیا عند النظر في الطعن بتقضي ا

.)ثانیا(و الموضوع)أوال(بقبوله أو رفضه في الشكل

  الطعنالحكم في شكل : أوال

ضوابط اإلجرائیة اللجمیع عن بالنقض مقبوال شكال البد أن یستوفيحتى یكون الط

ع لضمان الجدیة في التعامل مع المحكمة ر الشروط الموضوعیة التي وضعها المش و

فة و المصلحة في الطاعن إلى جانب جواز ، و تتمثل الشروط الموضوعة في الصالعلیا

مذكرة إیداعالطعن في الحكم الجنائي، أما الشروط الشكلیة متمثلة في التقریر بالطعن، و 

.األسباب و أوجه الدفاع وفقا لما قرره القانون و سداد الرسوم القضائیة

ة و برفض الطعن شكال إذا لم تتوفر الشروط الموضوعیكما تقضي المحكمة العلیا

:اإلجرائیة في

.إذا لم یكن للطاعن صفة في طعنه بالنقض في الحكم الجنائي-1

.إذا لم یكن للطاعن مصلحة من وراء طعنه في الحكم-2

.السالف الذكر02-15المعدلة بموجب األمر رقم )02(فقرة 513راجع المادة -1
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.مذكرة بأوجه الدفاعإیداععدم التقریر بالطعن أو عدم تقدیم أسبابه أو -3

.)1(القانونيالمیعادالشكل المقرر و احترامعدم -4

الموضوعالحكم في :ثانیا

الطعن مقبوال فإنه ینظر إلى موضوعه فإذا تبین أن لمحكمة العلیا ا توجدمتى

الطعن مبني على أوجه أو أكثر ال تصبح لذلك كأن تتعدد بالوقائع أو تحتاج إلى تحقیق 

موضوعي قضي بقبول الطعن شكال و برفضه موضوعا، و یرسل الملف عندئذ  إلى 

ب على الهامش الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم المطعون فیه، و یؤشر قلم الكتا

.نسخة الحكم المطعون فیه بحكم المجلس األعلى

و أما إذا قبل المجلس الطعن من حیث الموضوع، فإنه ینقضه الحكم كله أو بعضه، 

و هذا و فقا لنص المادة و یعود األطراف إلى الحالة التي كانت قبل صدورهیلغیه  أي

.)2( ج.إ .ق  523

المبحث الثاني

النظرلتماس إعادة ا 

ماس إعادة النظر ضمن طرق الطعن الطعن بالت ج.إ.في ق أدرج المشرع الجزائري

، حیث نظم المشرع أحكام هذا اإلجراءات الجزائیة نالعادیة، و هو ما تضمنه قانو غیر 

.)3(ج .إ.من ق1مكرر531مكرر و  531و  531النوع من الطعون في المواد 

وهو و قد حاول المشرع الجزائري اإلحاطة بجمیع جوانب الطعن بالتماس إعادة النظر 

إلى مفهوم سنتطرق نهذا المبحث إلى ثالث مطالب أیما سنحاول التطرق إلیه من تقسیم

النظر سنظهر شروط قبول التماس إعادة ثم )المطلب األول(التماس إعادة النظر

المطلب (و أثارهإعادة النظر التماساءات الفصل في األخیر إجر  و في )المطلب الثاني(

).الثالث

.21عبیر بنین،المرجع السابق،ص -1
.السالف الذكر02-15راجع االمر رقم -1

، یعدل و یتمم األمر 2001یونیو سنة 26الموافق ل 1422ربیع الثاني عام 4المؤرخ في 08-01نون اراجع الق-3
المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة، 1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر 18المؤرخ في 155-66رقم 

.م2001ة یونییو سن27ھـ، الموافق ل 1422ربیع الثاني عام 5، الصادر في 34عدد ،ج .رج.ج
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األولالمطلب

مفهوم التماس إعادة النظر

سنسلط الضوء في هذا المطلب تعریف التماس إعادة النظر في األحكام الجزائیة 

ثم نوضح بعد ذلك مختلف الحاالت أو األوجه الواجب توافرها لیتمكن ،)الفرع األول(

.)الفرع الثاني(.الطاعن من اللجوء إلیه كوجه من أوجه من أوجه الطعن

الفرع األول

تعریف التماس إعادة النظر

صب التماس إعادة النظر هو الطریق الثاني من طرق الطعن الغیر عادیة، و هو ین

لقت أمامها طرق الطعن العادیة و غیر العادیة، فهو طریقئیة التي انغعلى األحكام الجنا

فیه الصادر باإلدانة، في ازت قوة الشيء المقضيحكام التي حاستثنائي لمواجهة األ

جنایة أوجه أما األحكام الصادرة بالبراءة فال یجوز طلب إعادة النظر فیها و بعد ذلك 

.)1(طبقا عملیا لقرینة البراءة 

یستهدف أساسا هذا النوع من الطعون إلى رفع الظلم الذي وقع على متهم اتضحت 

.براءته لظروف لم تكن معروفة وقت النظر في الدعوى و النطق بالحكم

یعتبر التماس إعادة النظر وسیلة لتصحیح الخطأ في الوقائع و لیس الخطأ في كما 

فضله تزداد الثقة في عدالة و ب.)2(ون كما هو الشأن في الطعن بالنقضتطبیق القان

عمدت مختلف التشریعات و یتقرر طلب التماس إعادة النظر في حاالت خاصة.القضاء 

54إلى حصرها حفاظا على مصداقیة العدالة و هذا ما أكده المشرع الجزائري في مادة 

.من ق،إ،ج و هذا سنبینه في الفرع الثاني

الفرع الثاني

أوجه التماس إعادة النظر

ج أوجه و حاالت التماس إعادة النظر و حصرتها في .إ.من ق531حددت المادة 

:حاالت و هي كاألتي04

أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع القانون -دراسة مقارنة–نظام اإلجراءات أمام محكمة الجنایات زلیخة التجاني،-1
.251،252ص ، 2011/2012، كلیة الحقوق، 1العام، جامعة الجزائر 

.123،124عمر خوري، المرجع السابق، ص -2
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الخطأ في شخص المحكوم علیه: أوال

تتحقق هذه الحالة إذا ظهرت مستندات بعد الحكم النهائي تقضي باإلدانة في جنایة 

وم قتله على قید الحیاة، علیه المزعقیام أدلة كافیة على وجود المجنيقتل یترتب عنها

كم باإلدانة، ألنه بظهور ففي هذه الحالة من العدل طلب إعادة المحاكمة إللغاء الح

.)1(ریمة تبعد على المحكوم علیه قیامه بالجقتله حیا، یسالمدعى ب

حالة اإلدانة بناء على شهادة الزور:ثانیا

المحكوم علیه أنه أدین بناء على شهادة مزورة، عن یجوز طلب التماس إذا تبین 

و مفاد ساهم بها شاهد سبق أن حكم علیه شهادة زور في إثبات إدانة المحكوم علیه، 

كان فقا ألحكام قانون العقوبات و الشهود بالعقوبة لشهادة الزور و ذلك أنه حكم على أحد

.لهذه الشهادة تأثیر في الحكم

یشترط الفقه لهذه الحالة أن یكون قد صدر حكم على أحد الشهود بالعقوبة ،بالتالي

ا و حائرا لحجیة األمر فقا ألحكام قانون العقوبات و أن یكون الحكم باتو لشهادة الزور 

وقت طلب إعادة النظر، و ال یكفي مجرد رفع دعوى التزویر على الشاهد الذي قضيالم

.على المتهمساهم بشهادته في الحكم بالعقوبة 

إدانة المحكوم علیه، أي أن یكون بشهادة تأثیر الحكم الصادر لكما یشترط أن تكون 

.الحكم قد بنى علیها

أما إذا كانت المحكمة قد طرحت الشهادة جانبا و لم تأخذ بها على اإلطالق و لم 

حكم تؤسس حكمها باإلدانة علیها، بل أسسته على أدلة أخرى، فال یجوز االلتماس في ال

.القاضي باإلدانة

الزور، قد صدر بعد الحكم ذلك حتما أن یكون الحكم على شاهدو یترتب على 

موضوع االلتماس، أما إذا حكم بإدانة الشاهد أثناء أو قبل نظر الدعوى، فمعنى ذلك أن 

.60ص حنان دعماش، حدة رابحي، المرجع السابق، -1
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المحكمة لم تبن حكمها على شهادة الشاهد بل یكون قد أسست على وقائع و أدلة أخرى 

.غیر الشهادة

و یكفى لقبول االلتماس استنادا إلى هذا الوجه أن یكون الحكم قد استند إلى الشهادة 

ي المواد الجنائیة متساندة حتى و لو كان قد استند معها إلى أدلة أخرى ذلك ألن األدلة ف

.)1(بعضها بعضایكمل 

حالة التناقض:ثالثا

تكون في حالة وجود متهمین محكوم علیهم من أجل ارتكاب الجنایة أو الجنحة 

)2(نفسها حیث ال یمكن التوفیق بین الحكمین 
أن یصدر حكم باإلدانة ضد عمر مثال .

بأنه قتل أحمد، و بعد مدة قصیرة أو طویلة یصدر حكم ثاني من نفس الجهة القضائیة أو 

ذي قتل أحمد، فتكون أمام حكمین مختلفین لواقعة من جهة غیرها على كریم بأنه هو ال

واحدة و موضوع واحد ضد شخصین اثنین، لذلك إذا كان الحكمان باتین و لم یعد أیهما 

یقبل أیة طریقة من طرق الطعن فإننا نكون أمام حالة و صورة من الحاالت التي تقبل 

.)3(الطعن بالتماس إعادة النظر 

جدیدةحالة ظهور أدلة :رابعا

اكتشفت واقعة جدیدة أو تم تقدیم مستندات جدیدة تكون مجهولة من في حالة إذا و تكون 

.)4(یل على براءة المحكوم علیه لدلذین قضوا باإلدانة من شأنها التطرف القضاة ا

المشرع المقصود بكشف واقعه جدیدة أو مستندات كانتا مجهولة أثناء لم یحدد 

في الواقعة الجدیدة أو كتفى بتحدید الشروط الواجب توافرها ا المحاكمة و لكنه

لم تسمعه المحكمة أو وقائع مادیة شاهدفقد تكون الواقعة الجدیدة هي شهادةالمستندات،

.567ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص -1
.391عبد الرحمان خلفى، المرجع السابق، ص -2
.184عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص -3
.391عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص -4
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من شأنها التدلیل على عدم وجود الركن المادي للجریمة المنسوبة للمتهم كأن تثبت وفاة 

.)1(بالتالي توضیح براءة هذا األخیر المجني علیه قبل الواقعة للمحكوم علیه و

المطلب الثاني

شروط قبول التماس إعادة النظر

قید المشرع رفع الطعن بالتماس إعادة النظر بشروط بحیث ال یسمح بطلبات التماس 

من األطراف و )الفرع األول(إعادة النظر إال بالنسبة لألحكام و القرارات القضائیة 

).الفرع الثاني(هذا الطعنالمخولین قانونا لرفع 

الفرع األول

نطاق الطعن من حیث الموضوع

ال یسمح بطلبات التماس إعادة النظر إال بالنسبة لألحكام و القرارات القضائیة إذا 

و  تقضي باإلدانة في جنایة أو جنحةكانت قد حازت قوة الشيء المقضي فیه، و كانت

.)2(ج.إ.من ق 1فقرة  531طبقا لنص المادة هذا 

:أنه لكي یكون هذا الطعن سلیما یجب أن یتوفر فیه الشروط التالیةمعنى 

أن یكون حكم بات: أوال

ینبغي أن یكون الحكم المطعون فیه باتا أي استنفذ طرق الطعن العادیة و غیر 

مكان الطعن في الحكم  و لو بطریق النقض یحول دون طلب إعادة النظر إالعادیة، ف

جیة األحكام، فضال عن احتمال إلغائه استثنائیا تقرر على خالف قواعد حبوصفة طریقا 

.إذا طعن فیه بالنقض

و كذلك ال یجوز طلب إعادة النظر إذا أمكن تصحیح الخطأ الذي شاب الحكم بطریق 

أخر، لكن طلب إعادة النظر، خالفا للطعن بالنقض ال یشترط أن یكون الحكم صادرا من 

.570،571موالي بغدادي، المرجع السابق، ص -1
.61السابق، ص حنان دعماش، حدة رابحي، المرجع -2
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ما من أول درجة لكنه صار باتا بفوات مواعید الطعن فیه بطرق أخر درجة فقد یكون حك

.)1(الطعن المختلفة 

أن یكون الحكم قد صدر باإلدانة:ثانیا

ال یجوز إعادة النظر في الحكم الجزائي إال إذا كان صادرا بالعقوبة، فالمشرع قد 

صادرا بالبراءة و ا كان الحكم أجاز إعادة النظر في الحكم لمصلحة المحكوم علیه أما إذ

هذا  أطالنظر فیه مهما ثبت بأدلة قاطعة خا لقوة الشيء المقضي فال تجوز إعادة حائز 

إعادة النظر هو وسیلة إلثبات براءة المحكوم علیه و لیس التماسألن طلب  الحكم،

و بناء على ذلك فإن األخطاء الموضوعیة التي .لة للوصول إلى الحقیقة مهما كانتوسی

إعادة  التماسكام صادرة بالبراءة ال یمكن طلب یها القضاء و تكون متعلقة بأحقد یقع ف

.فیهاالنظر

وى و ال یقبل أیضا االلتماس بإعادة النظر بالنسبة لما قضي به الحكم في الدع

العقوبة المحكوم بها قد نفذت تماما و سواء أن تكون.المدنیة التي هي دعوى التعویض

إعادة النظر و لو كانت العقوبة قد سقطت التماستنفیذ و یجوز مازالت في مرحلة الأم 

كلها أو سقط جزء منها بالعفو مثال، ألن صدور عفو عن العقوبة ال یمحو الجریمة و ال 

حكم على الرغم من صدور هذا الحكم الصادر فیها، و من ثم یجوز إعادة النظر في ال

.)2( العفو

جنایة أو جنحةأن یكون الحكم صادر في :ثالثا

یتعین أن یكون الحكم صادرا في جنایة أو جنحة، فأحكام اإلدانة في المخالفات ال 

یجوز الطعن فیها بطلب إعادة النظر، و لو قضي فیها بعقوبة تكمیلیة أو تبعیة كالغلق 

، فالمشرع یقدر أن عقوبة المخالفات ضئیلة الضرر فضال عن أنها لو تمس ةأو المصادر 

الشرف و االعتبار، فال یستأهل ضررها اإلخالل بحجیة الحكم البات، و اعتبارا الواقعة 

جنایة أو جنحة یتم على أساس العقوبة المحكوم بها، دون وصف سلطة االتهام المرفوعة 

.577أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص -1
.563،564موالي ملیاني البغدادي، المرجع السابق، ص -2



طرق الطعن غیر العادیةالفصل الثاني        

69

لدعوى بوصفها جنحة، و حكم باعتبارها مخالفة فالبه الدعوى العمومیة، فإذا أقیمت ا

.)1(یجوز طلب إعادة النظر في الحكم

الفرع الثاني

نطاق الطعن بالتماس إعادة النظر من حیث األشخاص

حدد المشرع األشخاص الذین منحهم حق ممارسة الطعن بالتماس إعادة النظر 

ج التي جاء فیها أنه في الحاالت .إ.قمن 531ثة و الرابعة من المادة لفقرتین الثالوفقا ل

الذكر یرفع الطعن مباشرة إلى المحكمة العلیا، إما من وزیر العدل، الثالث األولى السالفة 

أو من المحكوم علیه أو نائبه، و في الحالة الرابعة ال یجوز لغیر النائب العام لدى 

:و سنفصل ذلك فیما یلي.)2(متصرفا بناء على طلب وزیر العدلالمحكمة

حق المحكوم علیه : أوال

یجوز للمحكوم علیه لجنایة أو جنحة الذي تتوفر لدیه الشروط المشار إلیه أعاله 

أن یطعن بالتماس إعادة النظر في حكم اإلدانة البات كلما توفرت لدیه حالة من الحاالت 

.)3(531المادة ى و الثانیة من أو الشروط المذكورة في الفقرتین األول

 يحق النائب القانون:ثانیا

إذا كان المحكوم علیه عدیم أهلیة التقاضي لصغر سنه أو لجنونه أو لسبب أخر 

فإن حق ممارسة الطعن بالتماس إعادة النظر سینتقل إلى ممثله القانوني و لیه أو وصیه 

صالحه بسبب انعدام أو محامیه، و هم الذین یجوز لهم أن یمثلوه و یسهروا على رعایة م

.أهلیته لممارسة هذا الحق و ذلك فقط فیما یتعلق بالحاالت الثالثة األولى

حق الزوج و األصول و الفروع:ثالثا

الطویلة فإن إجراءات علیه قد ثبتت وفاته، أو ثبتت عیبتهإذا كان المحكوم

ممارسة حق الطعن بالتماس إعادة النظر في األحكام و القرارات الجنائیة أو الجنحیة 

.578أحمد شوقي  الشلقاني، المرجع السابق، ص -1
.62حنان دعماش، حدة رابحي، المرجع السابق، ص -2
.185عبد العزیز سعید، المرجع السابق، ص -3
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صالحیات زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه، مثل أبیه و أمه وجده و ستصبح من 

جدته، و مثل أحد أحفاده أو حفیداته و هذا الحق ممنوح لكل واحد منهم بشكل مستقل 

ر، و لیس من الضروري أن یجتمعوا لممارسة هذا الحق بقصد االعتبار إلى عن حق األخ

)1(و إزالة الضرر المعنوي على األقلالمحكوم علیه خطأ، 
.

حق وزیر العدل :رابعا

له الذین منحهم القانون حق الطعن بالتماس إعادة النظر شخص الجهات من أهم 

مسموعة و رأي معتبر، و هو وزیر العدل عضو السلطة التنفیذیة حیث ساواه كلمة

القانون بالقانون الذین سبق ذكرهم، و منحهم سلطة أو حق ممارسة الطعن بالتماس إعادة 

.النظر في الحاالت الثالثة األولى

حق النائب العام لدى المحكمة العلیا:خامسا

تتعلق باكتشاف وقائع جدیدة أو تقدیم وثائق و بالنسبة إلى الحالة الرابعة التي

مستندات كانت مجهولة من القضاة الذین قضوا باإلدانة، و من شأنها البرهنة على براءة 

قد حصر حق ممارسة الطعن بالتماس إعادة النظر في النائب قانونالمحكوم علیه، فإن ال

ر العدل، و هذا هو ما نصت العام لدى المحكمة العلیا، و ذلك فقط تبعا لتعلیمات وزی

ال یجوز الطعن بالتماس النظر إال "التي نصت علي 531علیه الفقرة الخامسة من المادة 

.)2("من النائب العام بالمحكمة العلیا متصرفا بناء على طلب وزیر العدل

  ثالمطلب الثال

ثارهالطعن بالتماس إعادة النظر واإجراءات الفصل في

ج .إ.من ق531لتي أوضحتها لنا المادة تطرقنا إلى أهم الشروط الجوهریة ابعدما 

أردنا إظهار إجراءات الفصل في طلب الطعن بالتماس إعادة النظر رغم سكوت المشرع 

و بعد ذلك سنظهر)الفرع األول(به في شأنها و بالتالي یمكن لنا استنتاج ما یمكن القیام

.186،187،ص مرجع نفسھعبد العزیز سعد، -1
.السالف الذكر08-01راجع األمر -2
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الفرع (اإلجراء، أي طلب الطعن بالتماس إعادة النظر المترتبة في نهایة هذا اآلثار

.)الثاني

الفرع األول

إجراءات الفصل في طلب الطعن بالتماس إعادة النظر

إن قانون اإلجراءات الجزائیة ال یتحدث عن أجل أو مهلة محددة لقبول طلب الطعن 

بالتماس إعادة النظر في األحكام أو القرارات الجزائیة، كما أنه ال یتحدث عن كیفیة 

ممارسة حق الطعن بالتماس إعادة النظر، لهذا فإن إغفال المشرع الجزائري لهذین 

بالتماس إعادة النظر في األحكام الجزائیة أمام المحكمة للطعن  نعتقد أنه لیسفاألمرین 

أو أجل محدد، و ال وقت أو إجراء معین، أما بشأن القیام بمباشرة الطعن مهلةالعلیا

نعتقد أنه البد من إتباع القواعد العامة فیما یتعلق بالطعن في األحكام  و القرارات فنفسه 

القضائیة بالطرق العادیة و غیر العادیة، و هو وجوب ممارسة الطعن بالتماس إعادة 

النظر بموجب عریضة كتابیة توقع من الطاعن أو من محامیه، و تودع لدى كتابة 

العلیا مرفوقة بنسخة من الحكم أو القرار محل الطعن و الضبط بالنیابة العامة للمحكمة

.المدعمة للطلببكل الوثائق و المستندات 

و بعد أن یقوم الكاتب بإعداد الملف یقوم بعرضه على النائب العام الذي یقوم 

بدراسته و إعداد تقریره بشأنه ثم یحیله إلى رئیس الغرفة الجزائیة الذي یتولى تعیین 

لیقوم بالتحقیق الالزم بشأن موضوع الطعن و بشأن توفر أو عدم توفر مستشار مقرر 

تقریر یعرضه على كافة أعضاء الغرفة بإعدادشروط قبول الطعن، و لیقوم أیضا 

.للمداولة بشأن الطلب و إصدار قرارهم بشأنه

ج على أن .إ.من ق531فقرة ما قبل األخیرة من المادة و في هذا المعنى نصت ال

تفصل المحكمة العلیا في موضوع طلب إعادة النظر بعد أن یقوم القاضي المقرر بجمیع 

إجراءات التحقیق، بما في ذلك اإلنابة القضائیة عند االقتضاء، ثم إذا اقتنعت المحكمة 
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العلیا بتوفر الشروط القانونیة، و بصحة و سالمة طلب الطاعن بااللتماس تقضي 

.)1(ر اإلدانة بدون إحالةحكم أو قراببطالن

أما ما یمكن مالحظته هنا فهو أن المحكمة العلیا التي هي من حیث المبدأ 

تتحول إلى محكمة موضوع إعادة النظر محكمة قانون إال أنها عند الفصل في طلب 

بمناقشة الوقائع من حیث صحتها و عدم صحتها، و تناقش اإلجراءات من ألنها ستقوم

.حیث سالمتها أو عدم سالمتها

ادة تقرر قبول أو عدم قبول الطعن شكال و في الموضوع رفض و إن كانت في الع

أو قبول الطعن ثم نقض الحكم أو القرار المطعون فیه و إحالة القضیة و األطراف إلى 

علي  عادة الفصل في موضوع الطعن فإن المحكمة المحكمة العلیاالجهة المختصة إل

الطعن بالتماس إعادة النظر، و إذا قبلت خالف العادة و القانون تفصل في موضوع 

.)2(الطلب قضت ببطالن حكم أو قرار اإلدانة و بدون إحالة 

فرع الثانيال

أثار الطعن بالتماس إعادة النظر

أثار الفصل في ج علي .إ.من ق1مكرر 531و  مكرر531المادتان نصت 

طلب بالتماس إعادة النظر و هي تختلف باختالف قبول الطعن أو رفضه، و هذا ما 

:سنوضحه فیما یلي

أثر الطعن في حالة رفضه: أوال

.188عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص -1
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ادة النظر قررت إذا لم تتوافر شروط و مقتضیات قبول الطعن بالتماس إع

دة النظر من أثار هذا األخیر أن یتحمل طالب إعاض هذا الطلب، والمحكمة العلیا رف

.)1(جمیع المصاریف القضائیة

أثر الطعن في حالة قبوله:ثانیا

و ذلك من ببراءتهفي حالة قبول الطعن یتم منح تعویض للمحكوم علیه المصرح 

.)2(الضرر المادي أو المعنوي الناتج عن حكم اإلدانة 

إن أثر من أثار قبول التماس إعادة النظر هو أن تتحمل الدولة هذه التعویضات 

مصاریف الطعن، و إلیهاالممنوحة لضحیة الخطأ القضائي أو لذوي حقوقه، یضاف 

مصاریف نشر الحكم، مع المالحظة أنه یحق للدولة أن ترجع على الطرف المدني أو 

.ر اإلدانةالمبلغ، أو الشاهد زورا یكون تسبب في إصدا

أثر بعد قبول الطعن أیضا هو إمكانیة نشر القرار الذي تضمن براءة المحكوم 

رار اإلدانة، و في دائرة علیه، و ذلك في دائرة اختصاص الجهة القضائیة التي أصدرت ق

الجنایة أو الجنحة محل اإلدانة، و كذلك في دائرة محل سكن الطاعن، و ارتكابمكان 

.بناء على طلب الملتمسإال  هو نشر ال یقع 

و أخیرا إمكانیة نشر قرار المحكمة العلیا عن طریق الصحافة في ثالث جرائد 

.)3(بدائرة اختصاص الجهة القضائیة التي كانت قد أصدرت الحكم أو القرار الملغى

.63دعماش ، حدة  رابحي،المرجع السابق،صحنان  -1
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خاتمة

عادیة في األحكام الجزائیة هي عبارة الغیر أن طرق الطعن العادیة أو لقد تبین لنا 

عن مجموعة من اإلجراءات مسطرة بهدف تحقیق األمن القضائي و مصلحة المتقاضین ، 

، منبحیث تمنح لهم فرصة للطعن في األحكام و القرارات التي من شأنها المساس بحقوقهم 

.ذلك إرجاع لكل ذي حق حقه و تحقیق العدالة أمام القضاء 

عادیة ، إذ الغیر تمییز بین طرق الطعن العادیة و ال استطعناهذه الدراسة ففي صدد 

الطعون و الشروط  هذه توضیح كل نوع من أنواع إلى سمح لنا البحث في هذا الموضوع

اآلثارو  االنعكاسات، و كذا إبراز أطراف النزاعرف و رفعهم من ط االواجب توافرها لقبولهم

القانونیة لكل طعن من هذه الطعون على أطراف الخصومة من جهة و على الجهة القضائیة 

.أو القرار القضائي من جهة أخرىالمصدرة للحكم

فمن خالل التطرق لكل من مفاهیم و شروط كل طعن توصلنا إلى النتائج القانونیة 

طلع بها سبقها إجراءات و تدابیر تفة التي تترتب عن الفصل في كل طعن و التي تالمختل

.الهیئة المختصة بإصدار الحكم أو القرار 

طرق الطعن العادیة في األحكام الجزائیة كشفت لنا أن الحق في الطعن بخصوص ف 

بالمعارضة هو إجراء یقتصر فقط على األحكام الغیابیة و أمام نفس المحكمة التي أصدرت 

، و لیس أمام محكمة أعلى درجة ، و ذلك إلعادة الدفاع عن مصالحه ، الغیابي الحكم 

أدلة و دفوع لم یسبق أن قدمها قبل صدور الحكم و  لةتقدیم مبررات مقبو مستندا في ذلك إلى

.أو القرار الغیابي 

فهو حق معترف به قانونا لكل شخص حضر الخصومة لالستئنافأما بالنسبة 

األصلیة ، بمعنى یجوز تقدیمه أو رفعه في جمیع األحكام الحضوریة الصادرة عن محاكم 

القانون و الفاصلة في الموضوع فصال قطعیا ، إال إذا نصابتدائیةالدرجة األولى بصفة 

مالم یتم فیها في حالةاالستئنافیخص األحكام الغیابیة فیجوز أما فیما.على خالف ذلك 

.الطعن فیها بالمعارضة 
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-17بموجب القانون رقم استحدثإجراء هام إلى تطرقنا االستئنافلطعن ببفضل دراستنا ل

أحكام محكمة الجنایات، إذ استئناف، و هو إمكانیة نون اإلجراءات الجزائیةقاالمتعلق ب07

أصبح ذلك ، اإلجراءات الجزائیة قانون األخیرة لالتعدیالتبعدما كان هذا األمر غیر جائز 

الطعن فإن  بالتالي، و ستئنافیةاو محكمة جنایات ابتدائیةتم إنشاء محكمة جنایات ممكنا إذ 

.دستوریا المكرسیعد ترجمة حقیقیة لمبدأ التقاضي على درجتین االستئنافبطریق 

لكونها ترفع ضد قرار االسمعادیة فسمیت بهذا الغیر أما فیما یتعلق بطرق الطعن 

أو حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه ، و یعتبر إجراء الطعن بالنقض أول 

طریق غیر عادي یسمح بمراقبة حسن تطبیق القانون من الجانب اإلجرائي و الموضوعي ، 

االلتزام، و ذلك بعد ضبط األسباب و االختصاصصاحبة باعتبارهاأمام المحكمة العلیا 

جه إذ تعد هذه األو ، في قانون اإلجراءات الجزائیة صرها المشرع باألوجه التي حددها و ح

و طرق الطعن األخرى ، و من هذا فالمحكمة "الطعن بالنقض"بمثابة معیار للتفرقة بین 

السلیم ا تقوم بمراقبة التطبیق الصحیح إذ أنهحكمة قانون و لیست محكمة وقائعالعلیا م

،فالطعن بالنقض یقوم به أطراف الدعوى ،إال أن األحكام و القرارات القضائیةللقانون علي 

رغم مساسه في من طرف النائب العام لدي المجلس یمكنهم التنازل عنه و عدم رفعه هؤالء

القیام لدي المحكمة العلیا سلطةالقانون منح للنائب العامفبتالي ،األحیان لحقوقهم ضبع

.كان الحكم مخالفا للقانونفي حالة ما إذاو بأمر من وزیر العدلبطعن لصالح القانون،أ

أیضاإعادة النظر الذي یعد التماسفیتمثل في غیر العاديبالنسبة للطریق الثانيأما

امل طرق الطعن سواء العادیة ك استنفاذإذ ال یمكن األخذ به إال في حالة ،استثنائيطریق 

قانون المنصوص علیها فيإذا توفرت أحد األوجه به إالالعادیة ، وال یدفع غیر أو 

.اإلجراءات الجزائیة

بالرغم من الضمانات ، أندراسة الموضوعتم استخالصه  من خالل ما أبرزلعلو       

الحصول على حكم خال من أجلالقانونیة التي كرسها قانون اإلجراءات الجزائیة للمتقاضین

سائل الزالت تعتریها أن بعض الم إال ضمانا لعدم المساس بحقوقهممن األخطاء القانونیة و 

:إذ أن مثال بعض النقائص
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المعارضة ال یمكن أن تكون من طرف محامي أو موكله في الجنح و المخالفات على -

.عكس الجنایات

ج لم تنص على تمدید األجال للمتهم المقیم بالخارج في الجنایات ، و .إ.من ق322المادة -

.هنا یطرح التساءل حول مدى تطبیق هذا النص

المشرع لم یتص صراحة علي مدى جواز التنازل عن الطعن بطریق اإلستئناف في مواد -

الجنح و المخالفات، و لذلك كان باألحرى أن یخص هذه المسألة بنص صریح لیمنع أي 

.مشكال في التطبیق القضائي

.ر فیهاإعادة النظفهم محتواها و البد منالمواد یصعب بعض-

صة في حالة تعدد أطراف الخصومةغالبا ما یتعذر الوصول إلى حكم نهائي وجاهي خا-

یصعب تنفیذ الحكم المتحصل علیه من باب أولى ، بحیث یتوجب تبلیغ جمیع األطراف إذ 

مع ما في ذلك من تضییع أجال الطعن بالنسبة لكل واحد منهم انقضاءإلى حین االنتظارو 

للوقت نتیجة إعادة المحاكمة ألكثر من مرة و ما یكلف من مصاریف األمر الذي قد یجعل 

.حقوقه القتضاءالمواطن البسیط یفقد ثقته في جهاز العدالة 

لم یتم النص علي مهلة و أجل محدد لقبول طلب الطعن بالتماس إعادة النظر في األحكام -

.ئیة،و هذا قد یضع أطراف الدعوي في فوضيو القرارات الجزا

التي یمكن أن تؤثر علي أطراف النزاع في و من خالل النقائص و الثغرات القانونیة 

تعدیالته لقانون اإلجراءات الجزائیة إلى  إطارندعو المشرع الجزائري في فهذا الحق استعمال

:ضرورة

إعادة النظر في المواد المتعلقة بطرق الطعن عمال على حصول المتقاضي على حقوقه -

األمر الذي من شأنه تعزیز الثقة في ،و بأقل تكلفة مادیةالمدنیة في أقرب وقت ممكن

.جهاز العدالة

أن یكون أكثر وضوحا في نصه للمواد، فكثیرا في الصیاغة للمواد المشرعأن یكون یجب -

.القانونيئل عالقة لغموض النصوصبعض المساما تبقى
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، تفعیل آلیات بدیلة تقلل اللجوء إلي القضاء كالصلح و الوساطةنلتمس من المشرع كذالك-

.قلة إصدار األحكام القضائیةبالتاليو 

عصرنة الجهاز القضائي من خالل تعدیل بعض اإلجراءات الشكلیة بواسطة الشبكة -

.العنكبوتیة

سوى أثر على الذین لیس لهم هدف من الطعنالرسوم القضائیة لیكون لهاع نسبةرف-

.تأخیر األحكام الصادرة ضدهم

أنها ، و الشك اقتراحاتئج و ماقدمناه من كان هذا جل ما توصلنا إلیه من نتا

التحمل إجابات قطعیة لكل المشكالت المحیطة بالموضوع ، فهو أوسع من أن یوضع بین 

أن نكون قد أسهمنا و لو بالقدر القلیل في _عز و جل_، و لكننا نسال اهللا  امذكرتندفتي

.اإللمام بشمولیات الموضوع و تقدیم اإلضافة المرجوة 
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،الصادر في 34ج عدد .ج.ر.والمتضمن قانون اإلجراءات  الجزائیة،ج1966یونیو سنة

 .م 2001یونیو سنة 27ه،الموافق 1422ربیع الثاني عام 5

، یعدل 2015یولیو 23الموافق 1436شوال 07، المؤرخ فى 02-15األمر رقم -5

یونیو سنة 8الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66و یتمم األمر

الصادر في ،40عدد  ،ج.ج.ر.ج،و المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة ، 1966

.2015یولیو 23

یونیو 15ه الموافق ل 1436رمضان عام  28في  المؤرخ12-15القانون رقم -6

شوال عام 3، الصادرة في 30عدد  ،ج.ج.ر.، المتعلق بحمایة الطفل، ج 2015سنة 

.2015یولیو سنة 19ه الموافق ل 1436

27ه الموافق ل 1436جمادي الثاني عام 28، المؤرخ في 07-17قانون رقم -7

1386صفر عام 18، المؤرخ في 155-66رقم  األمرویتمم ، یعدل 2017مارس 

عدد  ،ج.ج.ر.، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة، ج1966یونیو 8الموافق ل 

.2017مارس 29الموافق ل 1438، الصادر في أول رجب عام 20

VI. القضائياالجتهاد:

، قسم الجنح 1984ماي 15بتاریخ الصادر 28616المحكمة العلیا، قرار-1

.1990، سنة 1المجلة القضائیة، عدد والمخالفات،

، المجلة 1986دیسمبر 30، الصادر بتاریخ 39981لمحكمة العلیا، قرار رقم -2

.1989سنة 2القضائیة العدد 

، القسم الرابع 1998جویلیة 14الصادر في ،187530المحكمة العلیا، قرار رقم -3

.1998، سنة 02العدد ،للجنح والمخالفات، المجلة القضائیة 
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قسم الجنح 2005جوان 29، الصادر بتاریخ 296912المحكمة العلیا، قرار رقم -4

.2010، سنة 2والمخالفات، المجلة القضائیة، عدد 

، غرفة الجنح 2006مارس 29، الصادر في 342586المحكمة العلیا، قرار رقم -5

.2006، سنة 01لة القضائیة، العدد المج،والمخالفات

الفرنسیةباللغة :ثانیا

- Ouvrage :

-1 Gaston STEFANI, George LEVASSEUR‚ Bernard bouloc,

procédure pénale, treizième édition, Dalloz, paris , 1987.















:ملخص

قد یشیب الحكم الصادر من قبل المحكمة االبتدائیة عیب و أو قد ال یصیب القاضي أثناء 

حكمه و فصله في نزاع، و اكثر من ذلك قد ال یرضى أحد األطراف النزاع لألحكام التي 

القاضي الجنائي و في هذا السیاق أقرت معظم التشریعات و على غرارها المشرع قضى بها

الجزائري على ان لذوي مصلحة الحق و اإلمكانیة من الطعن في األحكام الجزائیة، و بحیث 

یعتبر هذا الحق مكرس دستوریا و الذي یتمثل في نوعین، حیث نجد طرق طعن عادیة أمام 

هناك طرق طعن غیر عادیة ة للحكم، و أضف إلى ذلك نفس الجهة القضائیة الصادر 

.منصوصة في القانون

:الكلمات الدالة

.المحكمة االبتدائیة، القاضي الجنائي، طرق طعن عادیة، طرق طعن غیر عادیة


