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: مقدمة
 

تتفؽ اآلراء عمى أف ظاىرة الجريمة قديمة قدـ المجتمع البشرم نفسو، الذم لـ  

يتردد في تقرير أشد الجزاءات مف أجؿ القضاء عمييا، أك الحد منيا عمى األقؿ ك احتار 

اإلنساف في تبرير كتفسير أسبابيا، كما يحفظ التاريخ بيف صفحاتو سجبلت كثيرة لمجريمة 

ليس أقميا تمؾ التي عرفيا الفراعنة كالبابميكف كالعرب في الجاىمية كصكال إلى العصكر 

. الحديثة
 

 ال شؾ أف التغيرات التي طرأت بصكرة متبلحقة عمى النظـ االجتماعية           

ك السياسية منذ فجر التاريخ، ك حتى عصرنا ىذا؛ كاف ليا التأثير الفعاؿ عمى مفيـك 

الجرائـ ك السياسة العقابية، فالتحكؿ مف مجتمع العائمة إلى مجتمع القبيمة ثـ مجتمع 

المدينة الذم كاف كراء قياـ الدكلة، أدل إلى تطكر فكرة العدالة مف مفيـك االنتقاـ 

الشخصي، ك ىك ما ترتبت عميو الحركب ك الصراعات التي كانت تدكر فيما بيف القبائؿ 

ك العشائر، إلى عدالة عامة أيف لـ يعد لمضحية مف الجريمة الحؽ في االنتقاـ لنفسو         

ك لكف عميو التكجو إلى ممثمي السمطة العامة لتحقيؽ العدالة عف طريؽ العقكبة في 

مكاجية الجريمة، الذم يقتضي أكال إرضاء الشعكر بالعدالة المتأصؿ في النفس البشرية  

بحيث يحقؽ معنى القصاص مف الجاني، بما يحكؿ دكف تفكير المجني عميو في االنتقاـ 
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منو، كما يحكؿ دكف االنتقاـ الجماعي، ك يؤدم تنفيذ العقكبة إلى قبكؿ المحكـك عميو في 

( 1).المجتمع

 

 ك قد سادت فترة طكيمة مف الزمف عبر تاريخ تطبيؽ العقكبات القاسية عمى الجناة   

كاإلعداـ، ك بتر األعضاء ك الجمد ك النفي، ك تعرض أصحاب السمكؾ اإلجرامي ألشد 

أنكاع الجزاء لدرء خطرىـ، ك فسادىـ في المجتمع، ك الذم كاف حجمو يقاس بما يخمفو 

ذلؾ السمكؾ مف آثار ضارة، دكف اعتبار لمدكافع ك الظركؼ المحيطة بو، أماـ ىذا بدأت 

بعض األفكار اإلصبلحية تبرز إلى الكاجية بثبات، نحك تحكؿ جذرم في مفيـك العقكبات                      

في كتابو الجرائـ ك العقكبات سنة " سيزار بيكاريا" ك دكرىا في مكافحة الجرائـ، ك ىذا 

 انتقد النظاـ العقابي القائـ، ك اقترح كسائؿ مختمفة إلصبلحو مرتكزا عمى األسس 1764

التي مف شأنيا حماية قيـ المجتمع ك حريات ك حقكؽ األفراد، ك يقرر                        

األخذ بمبدأ نفعية العقكبة بمعنى تحقيؽ المصمحة االجتماعية ك ضماف أمف " بيكاريا " 

( 2).الجماعة، ك استقرارىا عمى قياس خطكرة الجريمة دكف تجاكز أك تنكيؿ بالمجـر

 

                                                 
إبراىيـ حامد طنطاكم، اإلفراج الصحي عف المسجكنيف في ضكء السياسة العقابية الحديثة، دراسة . د: راجع (1) 1

 .01، ص 2007، 1مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، ط 

عمي محمد جعفر، فمسفة العقاب ك التصدم لمجريمة، المؤسسة الجامعية لمدراسات ك النشر، لبناف . د: راجع (2) 2

 .06 ص2006، 1ط
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 ىذا ما ركزت عميو الفمسفة المتطكرة في مجاؿ العقكبة، ك كضعت مقترحات مف 

أجؿ أف تككف فعالة ك إنسانية مف خبلؿ اعتماد أساليب التصنيؼ، ك النظاـ التدرجي          

ك الشؾ أف بصمات الفمسفة السابقة ظيرت في تعديؿ التشريع الجزائي الفرنسي الصادر 

 ك قانكف العقكبات اإليطالي 1870، ك قانكف العقكبات األلماني الصادر سنة 1832سنة 

                       (1) ك ىي قكانيف صمبة ك مؤثرة في التشريعات الحديثة1889الصادر سنة 

. ك منيا التشريع الجزائرم
 

 إف السياسة العقابية الحديثة اجتنبت ما تعرضت إليو العقكبات السالبة لمحرية مف 

انتقادات عديدة، فاتجيت التشريعات الجنائية في العديد مف الدكؿ إلى تطكير المعاممة 

العقابية لممحكـك عميو، بداية مف الحكـ عميو بالعقكبة إلى غاية تنفيذىا، فاختفت القسكة    

ك أعماؿ التعذيب، ك أصبح ينظر إلى المحكـك عميو بأنو شخص عادم ك فرد مف أفراد 

المجتمع فردت إليو آدميتو، ك احترمت حقكقو األساسية مما انعكس عمى أغراض تطبيؽ 

العقكبة ك أسمكب تنفيذىا، خاصة إذا اقترنت فترة تطبيؽ العقكبة بأسباب عارضة  لتتحكؿ 

النظرة إلى الجاني المحكـك عميو إلى إنساف محتاج إلى الرعاية ك اإلصبلح أكثر مف 

ككنو إنساف منبكذ، ك لعؿ ىذا التحكؿ في عالـ السجكف يعكد الفضؿ فيو إلى أفكار العديد 

الذم ارتبط " جكف ىاكرد " مف الفبلسفة ك المصمحيف عمى رأسيـ المصمح اإلنجميزم 

                                                 
 .07عمي محمد جعفر، المرجع السابؽ، ص . د: راجع (1) 1
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اسمو بحركة إصبلح السجكف إثر االنتقادات الشديدة ك المبلحظات الكاقعية التي 

( 1).شخصتيا النظـ القائمة لمسجكف آنذاؾ

 

 ىذا التحكؿ في تحديد الغرض مف العقكبة السالبة لمحرية ىك أساس تطكر نظاـ 

السجكف، ك معاممة المسجكنيف ك لقد أقر أمبل في إصبلحيـ ك تأىيميـ ليعكدكا مكاطنيف 

صالحيف في المجتمع، ذلؾ أف السجف يعتبر عالما مختمفا، إذ يمثؿ بيئة خصبة لتطكر 

. األمراض ك االضطرابات المختمفة خاصة لفئة المسنيف ك القصر
 

 إف مسألة العبلج ك الصحة داخؿ السجكف مطركحة منذ زمف طكيؿ، ك لقد عرفت 

تطكرا كبيرا لكي تستجيب لنفس الخصكصيات التي يشيدىا مجاؿ الصحة خارج 

المؤسسات العقابية، فداخؿ المؤسسات العقابية يكاجو المساجيف عدة ذىنيات                   

ك ضغكطات عكس ما ىك عميو الحاؿ خارجيا، مف بينيا حرماف المسجكف مف الحرية  

. إلخ....تحديد مكاعيد الزيارات، مراقبة المراسبلت
 

 إف مجاؿ الصحة ك خاصة منو الحصكؿ عمى العبلج مصدر العديد مف 

التساؤالت ك الغمكض ك الصراعات، فقد شيد ىذا الميداف تطكرا معتبرا رغـ بقاء الفرؽ 

شاسعا مقارنة بما ىك عميو الحاؿ خارج المؤسسات العقابية، ك نظرا ألف اليدؼ النيائي 

عادة إدماجو في المجتمع، فإف ذلؾ يتطمب تنكع  مف العقكبة ىك تأىيؿ المحكـك عميو، كا 
                                                 

عمار عباس الحسيني، الردع الخاص العقابي ك نظـ المعاممة اإلصبلحية، دراسة مقارنة في فمسفة . د: راجع (1) 1

 .123- 122، ص 2013، 1اإلصبلح العقابي ك نظـ الكقاية مف الجريمة، منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف، ط
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أساليب المعاممة العقابية تبعا لحالة المحكـك عميو ككسيمة لمدفاع االجتماعي، ك يرتكز 

إدماج المحبكسيف أساسا عمى إعادة تربيتيـ قصد تحضيرىـ لمرحمة ما بعد اإلفراج            

كمف أىـ أحد أساليب ىذه المعاممة ىي الرعاية الصحية، كلذلؾ كانت الرعاية الصحية 

سكاء في جانبيا الكقائي، أك العبلجي أحد األساليب البلزمة لممعاممة العقابية لتأىيؿ 

كذلؾ مف خبلؿ القضاء عمى األمراض التي قد تككف أحد مسببات ( 1)المحكـك عميو،

. الجريمة
 

 ىذا التحكؿ في تحديد الغرض مف العقكبة السالبة لمحرية، ىك أساس تطكر نظاـ 

السجكف ك معاممة المسجكنيف، ك قد جاء ىذا التطكر بشكؿ مكاز تماما النتشار األفكار 

اإلصبلحية لمعقكبة ك مبادئ حقكؽ اإلنساف بصفة عامة، الذم اتجو نحك إنسانية التنفيذ 

العقابي اعترؼ لمسجيف بحقكؽ، كامتيازات خاصة بالنسبة لمعاممتو داخؿ السجف، كقد أقر 

المؤتمر الدكلي األكؿ لمنظمة األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة، ك معاممة المسجكنيف في 

 مجمكعة مف القكاعد التي تعتبر الحد األدنى لما يجب قبكلو لمعاممة 1955جنيؼ عاـ 

المسجكنيف  ك أطمؽ عمييا قكاعد الحد األدنى لمعاممة المسجكنيف التي اعتمدت بمكجب 

 الصادر عف المجمس االقتصادم            1957 جكيمية 31:  بتاريخ14/ج/663: القرار رقـ

      (2).ك االجتماعي لؤلمـ المتحدة

                                                 
 .03إبراىيـ حامد طنطاكم، المرجع السابؽ، ص . د :راجع (1)1

 .14 ، ص2008معافة بدر الديف، نظاـ اإلفراج المشركط، دراسة مقارنة، دار ىكمة، الجزائر، . أ: راجع (2)2
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 ك لمحد مف مساكئ العقكبات السالبة لمحرية أخذت النظـ العقابية عمى عاتقيا 

ضركرة إيجاد بدائؿ ليذه العقكبات، فاتجيت في بعض الحاالت إلى تجنب إيداع فئات 

مف المسجكنيف في المؤسسات العقابية، كما ىك الحاؿ في ظؿ نظاـ كقؼ التنفيذ         

ك االختبار القضائي، غير أنو في حاالت أخرل قد يكدع المحكـك عميو في المؤسسات 

العقابية لفترة تطكؿ فييا مدة سمب الحرية عف القدر المبلئـ لحالتو ك لمقتضيات إصبلحو 

األمر الذم قد يعرقؿ كؿ الجيكد المبذكلة لتأىيمو، ك مف ثـ عرفت التشريعات العقابية 

نظاما عقابيا ييدؼ إلى إخبلء سبيؿ المحكـك عميو قبؿ انتياء المدة المحددة لمعقكبة 

المحكـك بيا عميو عندما يتضح مف حالتو أف سمب الحرية لـ يعد لو مقتضى بالنسبة لو 

. أك مف األفضؿ لتأىيمو اجتماعيا أف يفرج عنو
 

 ك ىكذا ظير إلى الكجكد نظاـ اإلفراج المشركط كنكع مف المعاممة التي تتـ خارج 

المؤسسات العقابية، بما يتفؽ ك الحالة التي آلت إلييا شخصية المحكـك عميو بعد تنفيذ 

جزء مف المدة المحكـك بيا، ك ىذا كأثر لتطكر الفكر الجنائي حكؿ دكر العقكبة ك أنسنة 

. التنفيذ العقابي مبلئما لحالة كؿ مجـر ك ظركفو الخاصة
 

 أخذ النظاـ العقابي الجزائرم بفمسفة المدرسة الحديثة لمدفاع االجتماعي، التي 

تعتبر إصبلح المحبكسيف ك إعادة إدماجيـ الغاية المنشكدة مف تنفيذ األحكاـ الجزائية 

السالبة لمحرية، كفؽ أسس عممية صحيحة المعالـ بيدؼ إقامة نظاـ عقابي متطكر يساير 
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األنظمة العقابية المعاصرة في ترقية معاممة المساجيف في إطار القكاعد الدكلية المتضمنة 

  (1).الحد األدنى لمعاممة المساجيف بتكفير الرعاية الصحية ك النفسانية الضركرية ليـ
 

 منذ (2) ك بيذا فقد كانت الجزائر مف الدكؿ السباقة لؤلخذ بفمسفة الدفاع االجتماعي

 الذم ألغي بمكجب القانكف           (3) المتعمؽ بتنظيـ السجكف72/02: صدكر األمر رقـ

2005 فيفرم 06 المؤرخ في 05/04: رقـ
 المتضمف قانكف تنظيـ السجكف ك إعادة (4)

اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف ك النصكص التنظيمية المتخذة لتطبيقو، ك ىك ما أدل 

إلى إدخاؿ إصبلحات جذرية عمى بدائؿ العقكبة السالبة لمحرية، منيا اإلفراج المشركط 

                                                 
    2009، 7بريؾ الطاىر، فمسفة النظاـ العقابي في الجزائر ك حقكؽ السجيف، دار اليدل، الجزائر، ط. أ :راجع (1)1

 .05ص

ينطكم ىذا المفيـك عمى فكرة إنسانية نبيمة مضمكنيا أف الشخص الذم ارتكب الجريمة ىك ضحية ظركؼ  (2)2

ىي التي دفعت إلى طريؽ االنحراؼ، ك لذلؾ فإف المجتمع ىك المسؤكؿ عف  [شاذة في أغمب األحياف ]اجتماعية معينة

ىذا االنحراؼ ك ال يتحقؽ الدفاع االجتماعي في مفيكمو الحديث إال عف طريؽ حماية المجتمع ك المجـر نفسو ضد 

، ك مف ىذا المنطمؽ تركزت  ظاىرة اإلجراـ، بعدما كاف فيما مضى يقتصر عمى دفاع المجتمع عف نفسو ضد المجـر

العناية في إصبلح المجـر ك تأىيمو ك القضاء عمى الدكافع اإلجرامية حماية لممجتمع مف الجريمة ك حماية لممجـر مف 

معف خميؿ العمر، التخصص الميني في مجاؿ الرعاية البلحقة، مركز الدراسات . د: راجع في ىذا الشأف. العكدة إلييا

 .22، ص2006ك البحكث، الرياض، 

 المتضمف قانكف تنظيـ السجكف ك إعادة تربية 1972 فيفرم 10:  المؤرخ في72/02: األمر رقـ: أنظر (3)3

 .15/1972: ج رقـ.ر.المساجيف، ج

 المتضمف قانكف تنظيـ السجكف ك إعادة اإلدماج 2005 فيفرم 06 المؤرخ في 05/04: القانكف رقـ: أنظر (4)4

 . 12/2005: ج رقـ.ر.االجتماعي لممحبكسيف، ج
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خاصة اإلفراج ألسباب طبية، كما تـ تدعيـ صبلحيات قاضي تطبيؽ العقكبات بتخكيمو 

عادة تكييؼ العقكبة . سمطات كاسعة في التفريد العقابي كا 
 

 ك عميو نجد أف المشرع الجزائرم كسع مف نطاؽ الرعاية الصحية لكؿ محبكس مف 

 51: كقت االشتباه فيو كصكال إلى مرحمة تنفيذ العقكبة، كما جاء النص عميو في المادة

ك عند انقضاء  ]: الفقرة السادسة مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم عمى أنو1مكرر 

مكاعيد التكقيؼ لمنظر يتـ كجكبا إجراء فحص طبي لمشخص المكقكؼ، إذا ما طمب ذلؾ 

 مع تضميف ىذه الشيادة كجكبا ممؼ المتابعة (1)[...مباشرة أك بكاسطة محاميو أك عائمتو

الجزائية إعماال لمفقرة السابعة التي أضيفت بمكجب التعديؿ األخير لقانكف اإلجراءات 

  (2).الجزائية
 

 كذلؾ أثناء تنفيذ العقكبة تستكمؿ الخدمات الطبية في مصحة المؤسسات العقابية  

مما أدل االعتقاد لدل السجناء بأف ( 3)ك عند الضركرة في أية مؤسسة إستشفائية أخرل،

كظيفة ىؤالء األطباء ال تتمثؿ في عبلجيـ ك إنما في رقابتيـ، كما أف سكء األحكاؿ داخؿ 

                                                 
 المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية المعدؿ                 1966 يكنيك 08 المؤرخ في 66/155: األمر رقـ: أنظر (1)1

 .48/1966: رقـ. ج.ر.ك المتمـ، ج

 المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات 2015 ٌولٌو 23 المؤرخ فً 15/02:  من األمر رقم27المادة : أنظر (2)2

 .41/2015: ج رقم. ر. ج. الجزائٌة

 المتضمف قانكف تنظيـ السجكف ك إعادة اإلدماج االجتماعي 05/04:  مف القانكف رقـ57/1: المادة: أنظر (3)3

 .لممحبكسيف
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المؤسسات العقابية مف حيث عدـ نظافتيا أدل إلى انتشار األمراض، ك سكء األحكاؿ 

الصحية لمسجناء، ك مف الصعكبات التي تكاجو تأىيؿ المحكـك عميو أثناء تنفيذ العقكبة 

أف تككف حالتو الصحية خطيرة عمى النحك الذم يتعارض مع سمب حريتو، لذلؾ نجد 

االعتبارات اإلنسانية تسمك في ىذه الحالة عمى اعتبارات العقاب، مما يؤدم إلى إطبلؽ 

بعض المحكـك عمييـ العتبارات صحية، كعميو سارعت العديد مف التشريعات العقابية إلى 

احتضاف ىذه الفكرة، ك في مقدمتيا التشريع الفرنسي بمكجب القانكف الصادر          

 إذ يعتبر المصدر الرئيسي الذم أخذت عنو غالبية (1).1885 أكت 14: بتاريخ

التشريعات المقارنة نظاـ اإلفراج المشركط، فيما يعرؼ بنظاـ اإلفراج الصحي في القانكف 

 ك منيا التشريع الجزائرم تحت تسمية اإلفراج المشركط ألسباب طبية في (2)المصرم،

 سالؼ 2005 فيفرم 06 مف قانكف تنظيـ السجكف المؤرخ في 150، 149، 148المكاد 

الذكر، كذلؾ لـ يستثف المشرع الجزائرم فئة مف المحبكسيف، ك ىـ الخاضعيف لقانكف 

تطبؽ :"  منو عمى أنو229: مف ىذا النظاـ، كما جاء في نص المادة( 3)القضاء العسكرم

أحكاـ قانكف اإلجراءات الجزائية المتعمقة باإلفراج المشركط عمى كؿ شخص محكـك عميو 

                                                 
1
(1) Voir : Bernard Bouloc , Droit Pénal Général, Dalloz 20

éme
 Edi, Paris, 2007, p600.   

 طبقا ألحدث 1961 لعاـ 79:  ك البلئحة الداخمية لمسجكف رقـ396/1956: قانكف تنظيـ السجكف رقـ: أنظر (2) 2

 .2005، دار الحقانية لتكزيع الكتب القانكنية 2005التعديبلت 

 المتضمف قانكف القضاء العسكرم المعدؿ ك المتمـ  1971 أفريؿ 22 المؤرخ في 71/28: األمر رقـ: أنظر (3) 3

 . 1971 / 38: ج رقـ.ر.ج
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أكثر مف ذلؾ أضاؼ المشرع الجزائرم نصكصا تطبيقية ...." مف قبؿ المحاكـ العسكرية

.  (1) 1973 يناير 05 المؤرخ في 73/04: ليذه المادة بمكجب المرسـك رقـ
 

الكاقع أف تقرير اإلفراج المشركط ألسباب طبية، إنما يحتاج إلى إرادة سياسية 

جنائية كعقابية شجاعة ككاضحة، نظرا إلى أف ىذا اإلجراء قد يعتريو نكعا مف الغمكض 

بالنظر إلى النمكذج القانكني المحدد لو في التشريع العقابي الجزائرم، الذم ال يزاؿ في 

حاجة إلى نكع مف الكضكح ك التطكر بشأف ىذا اإلجراء،  ك ىك ما يقتضي العمؿ عمى 

تفعيمو مف خبلؿ تحديد األسباب الصحية، التي يمكف أف تؤدم لئلفراج المشركط ألسباب 

طبية، كالتي يمكف اعتبارىا مبررات مستساغة ضمف ما يكفره التشريع العقابي، ك القكانيف 

المكممة لو، ذلؾ أنو عمى الرغـ مف تماثؿ المصطمحات، فإف اإلفراج المشركط لؤلسباب 

. الطبية يتميز بصفة كاممة عف غيره مف األسباب األخرل المؤدية لنفس اإلجراء
 

تظير أىمية ىذه الدراسة بمجرد استعراض كضعية المرضى المحبكسيف أماـ ليذا 

معالـ فكرة الدفاع االجتماعي التي نادل بيا الفقو الحديث، بالنظر إلى التطكرات الحاصمة 

في الفكر اإلنساني العقابي، السيما ك أف المشرع الجزائرم استجاب إلى حد ما، ليذا 

 المتضمف تنظيـ السجكف    05/04: التطكر الذم مس الفمسفة العقابية، بسنو لمقانكف رقـ

ك إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف، ك ىذا ما يستدعي البحث في ىذا المكضكع 
                                                 

 يتعمؽ بإجراءات التنفيذ المتعمقة بقرارات اإلفراج 1973 يناير 05 المؤرخ في 73/04: مرسـك رقـ: أنظر (1) 1

  .1973 / 05: ج رقـ.ر.المشركط، ج
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نظاـ مف ناحية البحث األكاديمي المتخصص، عمى اعتبار أف يكتسي أىمية عممية الذم 

.  كقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية صكرة حديثة مف صكر نظاـ اإلفراج المشركط
 

 اإلشكاالت التي يثيرىا تطبيؽ هذه الدراسة تسعى إلى اإلجابة على عدٌد كمف ثـ فإف

ىذا اإلجراء، بالنظر إلى اآلثار المترتبة عنو بالنسبة لطالب اإلجراء، ك المجتمع معا             

 :ك ىك األمر الذم يكجب عمينا في دراستنا

تحديد مفيـك إجراء كقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية، باإلضافة إلى تحديد 

طبيعتو القانكنية في إطار حرص المشرع الجزائرم عمى إرساء سياسة عقابية جديدة قائمة 

عمى تكريس فكرة التفريد العقابي، ك اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف ك أنسنة ظركؼ 

 .االحتباس

دراسة اآلليات المادية ك القانكنية المؤىمة التي كضعيا المشرع الجزائرم لتطبيؽ 

 .ىذا اإلجراء

ال شؾ أف نظاـ كقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية، كبالمفيـك المعركؼ في 

التشريعات العقابية المقارنة ال زاؿ لـ يرؽ إلى المستكل المرجك منو، كىك ما حاؿ دكف 

مدى مسايرة التشريع العقابي تحقيؽ أىدافو ، مما يستدعي التطرؽ في ىذه الدراسة إلى 

الجزائري لتطور فكرة العقوبة السالبة لمحرية فيما يتعمق بمراعاة الظروف الصحية 

 ؟ 05/04: لممحكوم عميو نيائيا في ضوء اآلليات التي اعتمدىا بموجب القانون رقم
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 نظرا لخصكصية مكضكع األطركحة، ك تشعب القضايا التي تتعرض ليا سكؼ 

نعتمد بشكؿ أساسي عمى منيجيف عممييف يكمؿ أحدىما اآلخر بقصد إثراء مكضكع 

البحث، ك محاكلة اإللماـ بجميع جكانبو ك تفصيبلتو، ك ألجؿ تحقيؽ ىذه الغاية سنتبع 

المنيج القانكني التحميمي مف أجؿ استعراض جميع اآلراء الفقيية، ك النصكص القانكنية 

المتعمقة بمكضكع البحث، ك تحميميا ك المقارنة بينيا، ك ترجيح أحدىا، ك االنحياز إلييا 

مع بياف األسباب، ك المبررات التي دفعتني لذلؾ، باإلضافة إلى المنيج الكصفي باعتبار 

أف مكضكع األطركحة يعالج إشكالية متصمة بكاقع معاش انعكس سمبا عمى حقكؽ 

المحبكس المريض، ليذا سأسعى عند عرض كؿ فكرة تتصؿ بيذا المكضكع إلى تدعيميا 

بالشكاىد التي تؤيدىا، ك تساىـ في زيادة إيضاحيا سكاء كانت ىذه الشكاىد مف كاقع 

.  تعقيد ىذا اإلجراء مف حيث إجراءاتو، أك مف كاقع عممية تطبيقو
 

كعميو فإف ىذه الدراسة تقتصر عمى دراسة كقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية             

ك بالتالي كاف مف مقتضيات البحث العممي المنيجي كلعرض كافة األفكار المتعمقة 

                        ةتشابؾبمكضكع األطركحة أف نتعرض إلى استقراء اإلشكالية التي تتصؿ بعممية ـ

إلى طبيعة ىذا اإلجراء في حد ذاتو، كفي ظؿ تنامي ك تطكر فكرة  بالنظر ة،ميـك 

. الدفاع االجتماعي، كتحكميا في السياسات العقابية الحديثة

:  كبناء عميو قسمنا الدراسة إلى بابيف
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نظاـ كقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية  حيث تناكلنا في الباب األكؿ مدلكؿ 

الجيات المختصة بدراسة إجراء كقؼ  كالشركط الضابطة لو، ثـ تناكلنا في الباب الثاني

 . تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية ك اآلثار المترتبة عميو
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مدلول نظام وقف تطبيق العقوبة ألسباب طبية والشروط            : الباب األول

الضابطة لو 
 

ال يتسنى ألم تنظيـ عقابي أف ينتج أثره ك النتائج المرجكة منو، إال إذا كاف مدعما 

بمجمكعة تكميمية تتصؿ بالمراحؿ المختمفة التي يمر بيا المحكـك عميو أثناء تنفيذ 

العقكبة، فكاحد منيا بدائؿ العقكبة السالبة لمحرية، ك ىك نظاـ كقؼ تطبيؽ العقكبة 

ألسباب طبية، كىك حالة مف حاالت اإلفراج المشركط، الذم يعد أىـ أساليب المعاممة 

. العقابية الحديثة
 

ك لبحث ىذه المسائؿ سنتناكؿ في الفصؿ األكؿ مدلكؿ نظاـ كقؼ تطبيؽ العقكبة 

ألسباب طبية، ك ذلؾ مف خبلؿ بياف مميزاتو، ك خصائصو، ك الكشؼ عما يشابيو مف 

.  إجراءات اإلفراج المشركط
 

ثـ نتعرض في الفصؿ الثاني إلى الشركط المكضكعية كاإلجرائية الضابطة لتطبيؽ 

 . ىذا النظاـ في إطار ما يكفره النظاـ التشريعي الجزائرم مف آليات قانكنية ك قضائية
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مدلول نظام وقف تطبيق العقوبة ألسباب طبية  : الفصل األول
 

   (1) الشؾ أف مؤدل ىذا النظاـ يجيز إخبلء سبيؿ السجيف قبؿ كفائو مدة عقكبتو 

ك ىك فكرة قديمة ظيرت في أكاخر القرف التاسع عشر، ثـ انتشرت لتشمؿ معظـ 

 ك إف كاف األثر األساسي لكقؼ تطبيؽ (2)التشريعات عمى اختبلؼ أنظمتيا السياسية،

العقكبة ألسباب طبية ىك كقؼ تطبيؽ العقكبة، فإنو يتشابو مع بعض األنظمة مما 

.  يقتضي تمييز ىذا األخير عما يشابيو
 

 كبناء عميو سنتعرض في المبحث األكؿ إلى ماىية كقؼ تطبيؽ العقكبة كتطكره 

التاريخي، ثـ نقـك في المبحث الثاني بدراسة الطبيعة القانكنية ليذا النظاـ لنتناكؿ أخيرا 

.                    في المبحث الثالث الخصائص المميزة ليذا النظاـ عما يشابيو مف أنظمة أخرل

 

 

 

 

 

                                                 
، دكف ذكر سنة الطبع 2 ، دار العمـ لمجميع، بيركت، ط5جندم عبد الممؾ، المكسكعة الجنائية، ج. د: راجع (1) 1

 .99ص

 .21معافة بدر الديف، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (2) 2
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ماىية وقف تطبيق العقوبة و تطوره التاريخي  : المبحث األول
 

إلى حد ما بأحكاـ ىذا النظاـ كما ىك متبنى لدل المشرع   لقد تأثر المشرع الجزائرم

الفرنسي، ك ىك ما يتجمى مف خبلؿ النصكص القانكنية المنظمة لو، لذا يتكجب عمينا 

التعرض في المطمب األكؿ إلى مفيـك كقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية، ثـ نتعرض في 

. المطمب الثاني إلى بياف أىـ المراحؿ التاريخية التي مر بيا ىذا النظاـ
 

ماىية وقف تطبيق العقوبة ألسباب طبية  : المطمب األول
 

بفضؿ ىذه السياسة أمكف تطكير المعاممة العقابية داخؿ المؤسسات العقابية          

ك تحكلت مف ىدؼ لبلنتقاـ ك التشفي مف الجاني إلى العمؿ أيضا عمى إصبلحو        

ك تأىيمو، باإلضافة إلى إمكانية إخبلء سبيمو قبؿ انقضاء عقكبتو، ك بيذا نجد عدة دكؿ 

 مع االختبلؼ في تسميتو لنجد أف (1)في تشريعاتيا أخذت بنظاـ اإلفراج المشركط،
                                                 

 المحكـك المدة انتياء قبؿ لمحرية سالبة بعقكبة عميو المحكـك سراح إطبلؽ بو يقصد عقابي نظاـ المشركط اإلفراج( " 1) 1

 عكدة بيا اإلخبلؿ كعمى نيائي، إفراج إلى تحكلو تنفيذىا عمى يترتب التي االلتزامات ببعض حريتو تقييد مع بيا، عميو

 عف نيائي غير إفراج ىك المعنى بيذا المشركط كاإلفراج، العقكبة مدة مف لو تبقى ما لتنفيذ السجف إلى منو المستفيد

 عميو كبناء .السجف إلى عميو المحكـك كأعيد اإلفراج ألغي تحقؽ إذا فاسخ شرط عمى معمؽ ألنو بو، الجدير عميو المحكـك

 مقيدة حريتو تبقى بؿ اإلفراج، فترة خبلؿ كاممة بحرية منو المستفيد يتمتع كال لمعقكبة، إنياء المشركط اإلفراج يعد ال

كبلنمر أسماء، اآلليات                : راجع." ماتااللتزا ىذه خالؼ إذا أخرل مرة بسمبيا كميددة عميو المفركضة بااللتزامات

ك األساليب المستحدثة إلعادة التربية ك اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة 

 .153ص، 2012، 1الجزائر
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 ك في المقابؿ أخذ 52:المشرع المصرم أطمؽ عميو إسـ اإلفراج الصحي في المادة

 ، ك في السياؽ ذاتو أطمؽ 25: المشرع السعكدم بتسمية اإلفراج تحت الشرط في المادة

( 1).عميو المشرع السكداني تسمية إسقاط العقكبة

ك بيذا يككف مف الضركرم التعرض إلى تحديد مفيـك ىذا النظاـ بالنظر إلى 

: اليدؼ المتكخى منو مع إبراز الخصائص التي يتميز بيا في الفركع التالية
 

تعريف وقف تطبيق العقوبة ألسباب طبية  : الفرع األول

اتجو الفكر العقابي الحديث إلى البحث عف الحمكؿ المؤدية لمخركج مف أزمة 

العقكبات السالبة لمحرية لما يترتب عمييا مف مساكئ، ك لعؿ ىذه الحمكؿ التي اىتدل 

إلييا الفكر العقابي تمثمت في إيجاد نظـ عقابية بديمة عف نظاـ سمب الحرية، ليككف مف 

، ليككف تنفيذ العقاب خارج (2)بيف ىذه األنظمة نظاـ كقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية

                                                 
  1عمي حسف طكالبة، عمـ اإلجراـ ك العقاب، دار الميسرة، عماف، ط. محمد شبلؿ العاني ك د. د:  راجع (1) 1

 .347، ص 1998

تعميؽ تنفيذ العقكبة المحكـك بيا عمى شرط " عمى سبيؿ المثاؿ نشير إلى نظاـ كقؼ تنفيذ العقكبة الذم يعني  (2) 2

مكقؼ خبلؿ مدة يحددىا القانكف، ك مف شأف ىذا النظاـ إبعاد المحكـك عميو بعقكبة سالبة لمحرية عف تنفيذىا متى تبيف 

لمقاضي مف خبلؿ فحص شخصية المحكـك عميو ك ظركفو ما يبعث عمى االعتقاد بأنو لف يعكد إلى ارتكاب الجريمة 

مرة أخرل، ك ىذا يتشابو مع نظاـ كقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية في ككنو ال يمغي فكرة اإلدانة، غير أنو يختمؼ 

مف حيث ككنو يفترض النطؽ بالحكـ ك تحديد العقكبة ك في الكقت ذاتو عدـ تنفيذىا إال إذا تحقؽ الشرط المكقؼ خبلؿ 

مدة الكقؼ، ك ىك بذلؾ عكس كقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية أيف يستفيد المحكـك عميو مف اإلفراج المشركط  

= لمسبب الصحي الذم يستدعي إخضاع ىذا األخير إلى عبلج خاص بالنظر إلى الظركؼ الصحية الصعبة التي يمر
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المؤسسات العقابية بشكؿ جزئي بعد أف يقضي المحكـك عميو شطرا مف العقكبة السالبة 

لمحرية، إذا اقترف بظرؼ يتعارض كبقاء المحكـك عميو في الحبس تحقيقا لمبادئ العدالة  

ك المنفعة، بمعنى آخر يتـ التركيز في ىذه الحالة عمى مصمحة المجـر ك مصمحة 

المجتمع أيضا، ك ىكذا أصبحت شخصية المجـر محؿ اىتماـ ك اعتبار في تحديد 

. المسؤكلية ك لـ تعد الجريمة كحدث مادم ىي المقررة لحكميا
 

ك بيذا بات مف الكاضح اعتماد مبدأ التفريد العقابي الذم يقرر عمى أساسو الجزاء 

العقابي المناسب لمرتكب الجريمة مع مراعاة األسباب المؤدية إلى ارتكابيا ك الحكـ كفقا 

لمقتضيات العدالة ك اإلصبلح ك اعتماد كسائؿ مرنة تؤدم إلى نجاعة السياسة الجنائية 

كاألعذار القانكنية المخففة أك المعفية، ك نظاـ كقؼ التنفيذ ك العفك ك اإلفراج المشركط  

  (1).ك ىي أنظمة باتت معركفة ك معمكؿ بيا في مختمؼ األنظمة الجزائية المعاصرة

                                                                                                                                                    

ك عميو فإف كقؼ تنفيذ العقكبة ما ىك في حقيقة األمر إال نكع مف اإلعفاء . بيا المحبكس أثناء فترة حبسو أك سجنو=

مف الجزاء الجنائي، بينما كقؼ تطبيؽ العقكبة ىك تعديؿ في أسمكب التنفيذ العقابي، ك مف ىذا فإف كقؼ التنفيذ يعد أثرا 

مترتبا عمى إجراءات تنفيذ العقكبة يترتب عميو عدـ اتخاذ إجراءات التنفيذ، بينما كقؼ التطبيؽ ألسباب طبية يعد أثرا 

مترتبا عمى إجراءات تطبيؽ العقكبة يترتب عميو اتخاذ اإلجراءات ك التدابير التي مف شأنيا مراعاة الحالة الصحية 

محمد نجيب حسني عمـ العقاب، دار النيضة . د: راجع في ىذا الشأف. لممحكـك عميو ألجؿ تمكينو مف العبلج الطبي

رمسيس بيناـ، النظرية العامة لمقانكف الجنائي، عمـ اإلجراـ  . د: ك راجع أيضا. 519، ص1967العربية، القاىرة، 

 . 106، ص1976 المعارؼ، اإلسكندرية، ة، منشأ3ج

إذا ما  72/02: في ظؿ األمر رقـ لو ممنكحة تكف لـ سمطات العقكبات تطبيؽ لقاضي الجزائرم لقد خكؿ المشرع( 1) 1

 = السالبة العقكبات تطبيؽ  الذم منحو سمطات السير عمى مراقبة مشركعية05/04قكرف بما جاء في القانكف رقـ 
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 إف المشرع الجزائرم كغيره مف التشريعات الكضعية المعاصرة لـ يعرؼ اإلفراج 

المشركط ألسباب طبية، ذلؾ أف المتعارؼ عميو أف التعريفات تككف مف اختصاص الفقو  

 مف قانكف تنظيـ السجكف التي تطرؽ فييا 150 ك 149 ك 148ك ذلؾ باستقراء المكاد 

جندم :" المشرع إلى األسباب ك الشركط دكف التعريؼ، ك بناء عميو فقد  عرفو الدكتكر

اإلفراج الذم يجكز لمسمطة اإلدارية منحو لممحكـك عميو بعقكبة سالبة :" بأنو" عبد الممؾ

( 1)."لمحرية قبؿ كفائو مدة عقكبتو

 

إيقاؼ االستمرار :" بأنو" إبراىيـ حامد طنطاكم: " ك في ذات السياؽ عرفو الدكتكر

كما عرفو أيضا ( 2)."في تنفيذ العقكبة السالبة لمحرية المحكـك بيا العتبارات صحية

إطبلؽ سراح المحكـك عميو بعقكبة سالبة :" بأنو" حسنيف إبراىيـ صالح عبيد: " الدكتكر

لمحرية قبؿ انتياء مدتيا، مع إخضاعو لمجمكعة مف االلتزامات يترتب عمى تنفيذىا 

( 3)."صيركرتو نيائيا، ك عمى إخبللو بيا عكدتو إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة الباقية

                                                                                                                                                    

العقكبة، كذلؾ ألجؿ  تفريد لتدابير السميـ التطبيؽ ضماف ، كما منحو سمطةاالقتضاء عند البديمة العقكبات لمحرية ك=

 المتعمقة ك يصدرىا التي المقررات عمى زيادة التأىيؿ، إعادة ك اإلصبلح في المتمثؿ ك العقاب مف اليدؼ تحقيؽ تسييؿ

 لمنفع العمؿ عقكبة تطبيؽ في تمعبو الذم الدكر إلى إضافة البلحؽ بالتفريد المتعمقة بالمقررات يسمى ما أك العقكبة بتكييؼ

 .32عمي محمد جعفر، المرجع السابؽ، ص. د:  راجع في ىذا الشأف. لمحرية السالبة لمعقكبة بديمة كعقكبة العاـ

 .99جندم عبد الممؾ، المرجع السابؽ، ص . د: راجع (1) 1

 .10إبراىيـ حامد طنطاكم، المرجع السابؽ، ص . د: راجع (2) 2

حسنيف إبراىيـ صالح عبيد، الكجيز في عمـ اإلجراـ ك عمـ العقاب، دار النيضة العربية، القاىرة، دكف . د: راجع (3) 3

 . 339ذكر سنة الطبع، ص 
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ك تحت تأثير حركة الدفاع االجتماعي التي تيدؼ إلى التركيز عمى اعتبار 

شخصية الجاني ككنيا محددا أساسيا ك ضركريا لتقرير الجزاء المناسب، ليككف مف 

الضركرم التركيز عمى دراسة جميع الظركؼ االجتماعية ك النفسية لمجاني، ك بالتالي 

ضركرة إدخاؿ مسألة فحص شخصيتو في الدعكل الجزائية، ك مف ىذا المنطمؽ تتـ 

: الخصكمة الجنائية عمى مرحمتيف
 

أما المرحمة األكلى فتتضمف الفصؿ في الكقائع المسندة إلى المتيـ، ك تكييفيا 

القانكني ك المسؤكلية الجزائية المترتبة عنيا، كأما المرحمة الثانية فتتضمف اختيار الجزاء 

المناسب لتكقيعو عمى الجاني، ك ىذا ما يعتبر اعترافا بكرامة اإلنساف ك بقيمو الركحية          

ك األخبلقية دكف أف يعفيو مف مسؤكليتو عف فعمو اإلجرامي لكف تطبيؽ الحد األدنى 

( 1).لمعاممة السجناء

                                                 
  السمبية النظرة تغيير  التي جاءت بيا مدرسة الدفاع االجتماعيالجديدة األفكار ظؿ في ك الضركرم، مف كافلقد ( 1) 1

، إلى أشد  تكقيع طريؽ عف منو ينتقـ أف يجب لممجتمع عدكك شاذ شرير شخص أنو عمى إليو ينظر يعد فمـ  كعميوالمجـر

نما ،العقكبات عميو  كارتكاب أفعاؿ يجرميا االنحراؼ إلى بو أدت عادية غير كعكامؿ لظركؼ تعرض عادم شخص ىك كا 

الخركج عف  إلى دفعتو التي العكامؿ عمى كالتغمب شخصيتو معالجة القياـ بالممكف مف فإنو كلذلؾ ،ك يستنكرىا المجتمع

 عرفتو الذم لتغييرىذا اؿ كنتيجة .أخرل مرة الجريمة يقترؼ أف دكف المجتمع حضف إلى  بوالعكدة  كالقانكف مسطرة

نما ذاتو، بحد عقكبة الحرية سمب يعد  لـ العقكبة،  كلما .كاإلصبلح التأىيؿ كأىميا العقكبة أغراض بتحقيؽ تسمح كسيمة كا 

 مف مدة عميو المحكـك بقاء تستمـز اختبلفيا عمى األخيرة كىذه الجنائية، العقكبات أىـ مف لمحرية السالبة العقكبة أصبحت

= المؤسسات العقابية مف حيث ىذه في النظر إعادة مف كالبد كاف منيا المنشكد الغرض تحقؽ كحتى السجف، داخؿ الزمف
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 خاصة إذا ارتبط كقؼ تطبيؽ (1)كذلؾ أصبح ىذا كسيمة لتفريد التنفيذ العقابي،

العقكبة ألسباب طبية بتعارض بقاء المحكـك عميو داخؿ المؤسسات العقابية، خاصة إذا 

عممنا أف الظركؼ داخؿ ىذه المؤسسات تتنافى ك عبلج المحكـك عميو، ميما كانت 

الجيكد التي تبذليا الدكلة لتكفير الرعاية الصحية خبلؿ مرحمة تنفيذ العقكبة كما جاء في 

الحؽ في الرعاية الصحية  ]: مف قانكف تنظيـ السجكف التي جاء فييا أف57: نص المادة

إال أنو تكجد حاالت مرضية يستعصي عبلجيا ك تقديـ  [مضمكف لجميع فئات المحبكسيف

خدمات طبية متخصصة داخؿ المؤسسات العقابية، كذلؾ لعامؿ إنساني يمكف اإلفراج 

عف المحبكس حتى يقضي األياـ األخيرة مف عمره بيف عائمتو، كذلؾ يمكف أف يخمؼ ىذا 

النظاـ الثقة في نفس المفرج عنو فيألؼ بذلؾ حياة األحرار ك النأم عف حياة المجرميف 

فضبل عف ككنو كسيمة لمتخفيؼ مف ازدحاـ السجكف بالسجناء، ك ىك مف جانب آخر 

يدفع إدارات السجكف إلى االىتماـ بالمسجكنيف مما يساعد عمى التقميؿ مف النفقات التي 

   (2).تصرفيا إدارة السجكف عمى السجناء
                                                                                                                                                    

ك راجع . 01كبلنمر أسماء، المرجع السابؽ، ص:  راجع في ىذا الشأف.كظيفتيا ك دكرىا في التأىيؿ ك اإلصبلح=

 .43عمي محمد جعفر، المرجع السابؽ، ص . د: أيضا

سياسة اؿ كجو قد  العقابيكالتصنيؼ التفريد نظريات نمك يشار في الخصكص إلى أف التكجو الحديث لمدكؿ ك أماـ( 1) 1

 السالبة لمعقكبة التنفيذم التفريد فإف عميو كبناء  تبني فكرة نظاـ كقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية،إلى الحديثة العقابية

  الطبيفحصاؿ كىك  األىمية مف كبير جانب عمى آخر إجراء التصنيؼ ىذا كيسبؽ عمييـ، المحكـك بتصنيؼ يبدأ  لمحرية

 .224محمكد نجيب حسني، المرجع السابؽ، ص. د:  راجع في ىذا الشأف .عمييـ لمحكـكؿ

 .241عمار عباس الحسيني، الردع الخاص العقابي ك نظـ المعاممة اإلصبلحية، المرجع السابؽ، ص . د: راجع (2) 2



 22 

 مف قانكف تنظيـ السجكف 148: ىذا ك قد نص عميو المشرع الجزائرم في المادة

 مف ىذا القانكف، يمكف لممحكـك عميو نيائيا 134دكف مراعاة أحكاـ المادة ]:عمى أنو

االستفادة مف نظاـ اإلفراج المشركط بمكجب مقرر مف كزير العدؿ حافظ األختاـ ألسباب 

. [...صحية إذا كاف مصابا بمرض خطير أك إعاقة دائمة تتنافى مع بقائو في الحبس
 

خصائص وقف تطبيق العقوبة ألسباب طبية  : الفرع الثاني
 

مف خبلؿ التعاريؼ السابقة يمكف استخبلص خصائص كقؼ تطبيؽ العقكبة 

: ألسباب طبية فيما يأتي

 أف كقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية ال يمكف تطبيقو إال إذا كاف المحكـك -1

عميو قد بدأ في تنفيذ العقكبة، ألف اإلفراج المشركط لسبب طبي ىك أسمكب لمتنفيذ العقابي 

ك ليس قرارا بإنياء العقكبة، أم أف العقكبة السالبة لمحرية تظؿ قائمة حتى تنتيي مدتيا  

ك ىذا يعني أف المحكـك عميو يبقى مقيدا حتى تنتيي مدة اإلفراج المشركط، كما لك كاف 

( 1).يكاصؿ تنفيذ عقكبتو

 

 أف كقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية جائز بغض النظر عف نكع الجريمة -2

التي ارتكبيا الجاني، فيك جائز في الجنايات ك الجنح كما أنو جائز بغض النظر عف 

                                                 
، دكف ذكر سنة الطبع           1عبد الرحيـ صدقي، عمـ اإلجراـ ك العقاب، دار المعارؼ، القاىرة، ط. د: راجع (1) 1

 .261ص 
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 مف قانكف تنظيـ السجكف، التي لـ 148: طبيعة الجريمة، ك ىذا مستفاد مف نص المادة

 عمى خبلؼ ما نصت عميو (1)تشترط أم قيد يتعمؽ بنكع الجريمة المرتكبة أك طبيعتيا

المتعمقة بالتأجيؿ المؤقت لتنفيذ األحكاـ الجزائية ( 2) مف قانكف تنظيـ السجكف15: المادة

عمى أنو ال يستفيد مف ىذا التأجيؿ المحكـك عمييـ معتادك اإلجراـ ك المحكـك عمييـ 

. الرتكاب جرائـ المساس بأمف الدكلة، أك أفعاؿ إرىابية أك تخريبية
 

 أف كقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية ىك إجراء معمؽ ليس كاإلفراج النيائي   -3

بمعنى إذا لـ تتحقؽ شركط تنفيذه، كجب عند ذلؾ إعادة المفرج عنو إلى السجف لتكممة 

يمكف  ]: مف قانكف تنظيـ السجكف عمى أنو150:  كما جاء في نص المادة(3).باقي المدة

أف يخضع المفرج عنو بشرط ألسباب صحية لنفس الشركط ك التدابير المنصكص عمييا 

ك بالرجكع إلى نص  [ مف ىذا القانكف ما لـ تتنافى مع حالتو الصحية145: في المادة

 نجدىا تمنح لقاضي تطبيؽ العقكبات أك كزير العدؿ كؿ (4) مف نفس القانكف145: المادة

عمى حسب الحالة المعركضة عميو، أف ُيضّمف مقرر اإلفراج المشركط التزامات أك تدابير 

المراقبة ك المساعدة، لكنيا تقديرية لمجية المختصة، ك نعني ىنا كزير العدؿ العتباره 

المختص بإصدار مقرر اإلفراج المشركط ألسباب طبية، ك ذلؾ مراعاة لمحالة الصحية 
                                                 

 .10إبراىيـ حامد طنطاكم، المرجع السابؽ، ص . د: راجع (1)1

 . المتعمؽ بتنظيـ السجكف ك إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف05/04 مف القانكف 15: المادة: أنظر (2)2

 .241عمار عباس الحسيني، الردع الخاص العقابي ك نظـ المعاممة اإلصبلحية، المرجع السابؽ ، ص. د: راجع (3)3

 .  المتعمؽ بتنظيـ السجكف ك إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف05/04 مف القانكف 145المادة : أنظر (4)4
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لممفرج عنو، ألف األصؿ في ىذا النظاـ ىك العامؿ اإلنساني في التنفيذ العقابي بشرط أف 

يككف ىذا الشرط شخصي ال يمتد إلى الغير مف العائمة، فمتى تكفرت ىذه الظركؼ يككف 

مف كاجب الجية المختصة اإلفراج عنو، إال أنو إجراء تقديرم، ك مف ثـ فيك ليس إجراءن 

 كما (1).حتميا يمكف لمسجيف أف يطالب بو عمى أنو منحة تقديرية لمسمطة المخكلة قانكنا

بمكجب مقرر مف كزير العدؿ ... ] مف قانكف تنظيـ السجكف 148: جاء في نص المادة

حافظ األختاـ ألسباب صحية إذا كاف مصابا بمرض خطير أك إعاقة دائمة تتنافى مع 

. [...بقائو في الحبس
 

كبناء عميو يستفاد أف كقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية ينطمؽ مف اعتبارات 

إنسانية تكجب إعبلء قيمتيا عمى االعتبارات المستمدة مف العقاب، فالرحمة يجب أف 

تسمك عمى العقاب فالشعكر االجتماعي يتأذل ببل شؾ مف االستمرار في سمب حرية 

محكـك عميو مصاب بأمراض خطيرة، ك يرل في االستمرار في تنفيذ العقكبة قسكة ال 

مبرر ليا، بؿ أنو ال يمكف تحقيؽ غرض العقكبة بتأىيؿ المحكـك عميو، ك كيؼ يمكف 

.   ذلؾ بالنسبة لمف يعاني مف أمراض خطيرة تعجزه عف إدراؾ مفيـك التأىيؿ

 

 

 
 

                                                 
 .242عمار عباس الحسيني، الردع الخاص العقابي ك نظـ المعاممة اإلصبلحية، المرجع السابؽ، ص . د: راجع (1)1
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التطور التاريخي لوقف تطبيق العقوبة ألسباب طبية  : المطمب الثاني
 

 ك ىذه األفكار تبنتيا حركة الدفاع (1)إف تحقيؽ العدالة ليس باالنتقاـ أك اإليبلـ

 ك عمى الرغـ مف (2)"مارؾ أنسؿ" ك " جراماتيكا" االجتماعي التي تزعميا كؿ مف 

االنتقادات التي كجيت ليذه الحركة، إال أنو يسجؿ لحركة الدفاع االجتماعي بمجمميا 

الفضؿ في تطكير الكثير مف التشريعات في ميداف السياسة الجنائية، ك كاف لبرنامج الحد 

األدنى لمدفاع االجتماعي تطبيقات عممية فعمية فيما يتعمؽ بطكائؼ معينة مف المجرميف 

 ك ىذا ىك المنيج الذم اتبعو (3)كاألحداث ك المشرديف، ك مرضى العقكؿ ك غيرىـ

المشرع الجزائرم في إطار كضعو لمسياسة العقابية مف خبلؿ قانكف تنظيـ السجكف 

ييدؼ ىذا القانكف  ]: كما جاء في نص المادة األكلى منو عمى أنو2005 لعاـ 05/04

 [...إلى تكريس مبادئ ك قكاعد إلرساء سياسة عقابية قائمة عمى فكرة الدفاع االجتماعي

                                                 
 .76، ص 1995محمكد كبيش، مبادئ عمـ العقاب، دار النيضة العربية، القاىرة، . د: راجع (1) 1

بأف الدفاع االجتماعي ال يستيدؼ العقاب عمى الضرر الناجـ عف الجريمة ك لكف " مارؾ أنسؿ" يرل الفقيو  (2) 2

يستيدؼ في المقاـ األكؿ حماية المجتمع، ك ذلؾ مف خبلؿ تفيـ عكامؿ الجريمة ك الظركؼ التي كقعت فييا ك المكقؼ 

الشخصي لمجاني ك احتماالت إصبلحو ك اإلمكانيات األدبية ك النفسية التي يمكف استثارتيا في نفسو حتى يمكف 

معف خميؿ العمر  . د: راجع في ىذا الشأف. اختيار األسمكب األمثؿ ك العممي إلصبلحو ك إعادة تكافقو مع مجتمعو

 .23المرجع السابؽ، ص

   1999محمد عيد الغريب، اإلفراج الشرطي في ضكء السياسة العقابية الحديثة، دار اإليماف، القاىرة، . د: راجع (3) 3

 .21ص
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لكف قبؿ التفصيؿ في ذلؾ نحاكؿ أف نتطرؽ في ىذا المطمب إلى ظركؼ نشأة كقؼ 

. تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية ك المراحؿ التاريخية التي مر بيا مف خبلؿ الفركع التالية
 

نشأة فكرة وقف تطبيق العقوبة ألسباب طبية : الفرع األول
 

العقكبة شر يقابؿ اإلثـ الذم ارتكبو الجاني يحكـ بيا عمى مف تثبت مسؤكليتو 

 ك ليا أغراض متنكعة بحيث يمكف ردىا إلى قسميف (1)الجنائية عف الجريمة التي ارتكبت،

األكؿ معنكم ك ىك تحقيؽ العدالة، ك الثاني ىك الردع بنكعيو العاـ ك الخاص، ك يقصد 

بالردع العاـ إنذار الناس كافة عف طريؽ التيديد بالعقاب لسكء عاقبة اإلجراـ كي ينفرىـ 

لمنعيـ مف االقتداء بالمجـر ليتجنبكا بذلؾ  ك ىك إشعار مكجو إلى كافة الناس( 2)بذلؾ منو

ألـ العقكبة، أما الردع الخاص يقصد بو تقكيـ المجـر بعبلج الخطكرة اإلجرامية الكامنة 

في شخصو، ك استئصاليا بالكسائؿ ك األساليب المناسبة خبلؿ مدة تأىيمو لمنعو مف 

، ك ذلؾ (3)العكدة إلى اإلجراـ مرة أخرل ك إدماجو في المجتمع ليصبح عضكا صالحا فيو

بإزالة أسباب الخطكرة اإلجرامية سكاء أكانت نفسية أـ جسمية أـ اجتماعية تمنعو مف 

العكدة الرتكاب الجريمة مرة أخرل  لذلؾ ىك يتسـ بالطابع الفردم ألنو يتجو إلى شخص 

المجـر بالذات ليغير مف معالـ شخصيتو، بما يحقؽ التآلؼ بينو، ك بيف المجتمع مف 
                                                 
1
(1) Voir : Gaston Stéfani , Georges levasseur, Bernard Bouloc, Droit pénale général   

Dalloz , 18
éme

 Ed  Paris 2003 , p46 . 

 .83، ص 2012، 2محمد عبد اهلل الكريكات، مبادئ عمـ العقاب، دار إتراؾ، األردف، ط. د: راجع (2) 2

 .126محمكد كبيش، المرجع السابؽ،  ص. د:  راجع (3) 3
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خبلؿ القضاء عمى أسباب ك عكامؿ الخطكرة اإلجرامية لديو بإصبلحو ك تأىيمو ضمف 

برامج إصبلحية ك تيذيبية ك تعميمية تيدؼ جميعيا إلى إعادة إدماجو مف جديد في 

المجتمع، ك ىناؾ مف يرل بأف المجـر ليس إنسانا سكيا ينحرؼ بسمككو االجتماعي 

المناىض لممجتمع فكقع ضحية لظركؼ اجتماعية غمبت عميو، لذلؾ البد مف التعرؼ 

عمى عكامؿ انحرافو ك تحديد المعاممة التي تناسب شخصو ك ظركفو بيدؼ إصبلحو                

ك عبلجو، عف طريؽ تدابير الدفاع االجتماعي سكاء كانت ىذه التدابير كقائية أـ عبلجية 

ك ليس عف طريؽ تكقيع العقكبة عميو، فالمريض يجب أف يعالج طبيا أك نفسيا بحسب 

. حالتو
 

إف كقؼ تطبيؽ العقكبة أك اإلفراج المشركط بمفيكمو العاـ، فكرة قديمة ترجع 

أصكليا إلى فكرة العفك، ك يرجع الفضؿ في ظيكرىا إلى عدد مف المفكريف منذ زمف بعيد 

 1818في مؤلفو نظرية العقكبات ك المكافآت سنة " جيريمي بنتاـ :" فمقد أشار إلييا الفقيو

إنو يجكز اإلفراج عف المحكـك عميو بعد أف يقضي عقكبتو في السجف دكف :" حيث قاؿ

احتيار ك دكف اختبار، إف بقاء المحكـك عميو في السجف، حتى إذا ما انقضت انتقؿ فجأة 

مف حاؿ سمبت فييا حريتو إلى حاؿ يتمتع فييا بحريتو كاممة ك تركو لحياة العزلة          

ك البؤس ك الرغبة المشحكذة بالحرماف الطكيؿ، إنما يعد مظيرا مف مظاىر البلمباالة            

( 1)."ك البلإنسانية، يجب أف يستثير اىتماـ المشرعيف

                                                 
 .21محمد عيد الغريب، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (1) 1
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:" ك ىناؾ مف يرجع تاريخ نظاـ اإلفراج المشركط إلى الدراسة التي قاـ بيا الفقيو

 1749خبلؿ الفترة الممتدة مف   "Henri Gabriel Merabeau" " ىنرم غابلاير ميرابك

 في أكاخر القرف الثامف عشر، الذم يعد كاحدا ممف تأثركا بآراء الشريؼ 1791إلى 

باىتمامو بقضية السجكف ك السجناء، حيث عيدت إليو الجمعية " جكف ىكارد " اإلنجميزم 

الكطنية بفرنسا رئاسة لجنة بحث إلغاء نظاـ أكامر االعتقاؿ، فكسع مف دائرة الميمة 

المككمة إليو ك بحث المشاكؿ التي تعاني منيا السجكف الفرنسية، ك اقترح برنامجا 

إصبلحيا يقر فيو بنظاـ السجف االنفرادم، ك أىمية اإلفراج الشرطي ك الرعاية البلحقة 

.  (1)لممفرج عنيـ

                                                 
:  لمرعاية البلحقة أنماط متعددة نذكرىا فيما يمي (1) 1

كيتمثؿ في النمط التقميدم أك البدائي ك تسند ميمة الرعاية البلحقة في إلى أفراد متطكعيف أك جمعيات : النمط األكؿ- 

. ك ىيئات خيرية تطكعية

ك ىذا النمط أكثر تنظيما مف األكؿ ك أكفر نضجا ك فيو تقـك الدكلة بتفكيض منظمات تطكعية لمقياـ : النمط الثاني- 

بالنيابة عنيا بخدمات الرعاية البلحقة بعد أف تككف تمؾ المنظمات قد حددت أغراضيا ك كظائفيا تحديدا كاضحا          

. ك تعيدت رسميا بالقياـ بالتزاماتيا تحت رقابة الدكلة ك تحكميا مككنة بذلؾ جيازا رسميا أك شبو رسمي

يعد ىذا النمط مف أرقى أنماط التنظيـ شأنا ك أعضميا فاعمية ك يتضمف ىذا النمط التنظيمي إدارة : النمط الثالث- 

. الرعاية البلحقة بمختمؼ صكرىا بكاسطة جياز حككمي خاص

ك ال يعني كجكد ىذا النمط التطكرم المتقدـ إلغاء دكر المجتمع المدني في مجاؿ الرعاية البلحقة، ك إنما يعني أف 

الدكلة أصبحت مسؤكلة مسؤكلية أساسية عف الرعاية البلحقة، خاصة إذا كانت ىذه األخيرة تتصؿ بالجكانب الصحية 

= المفرج عنيـ شرطيا، ك األمر عمى ىذا النحك ال يمنع مف كجكد جمعيات المجتمع المدني تدعـ أجيزة الدكلة ك تككف
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كما يرل البعض أف مصدر اإلفراج الشرطي، ىك مف أصؿ إنجميزم فقد نشأ في 

 أكال لممبعديف ثـ لممحكـك عمييـ بكضعيـ في السجكف ذات النظاـ 1853إنجمترا عاـ 

التدريجي، ك لعؿ مف األسباب التي دعت إلى ظيكر ىذا النظاـ في إنجميترا ىك أف 

السجكف قد ضاقت بنزالئيا مما دعا أستراليا إلى فتح أبكابيا أماـ ىؤالء النزالء لمعمؿ في 

 أجاز القانكف األسترالي 1890أراضييا في أعماؿ حككمية ك أعماؿ خاصة، ك في عاـ 

العفك عف بعض السجناء، ك إطبلؽ سراحيـ بعد تمميكيـ قطعة أرض لمعمؿ فييا، ك ذلؾ 

( 1).حيف يتحقؽ لممسؤكليف حسف سمكؾ ىؤالء

 

 الذم يقـك عمى أساس (2)ك ارتبط ظيكر اإلفراج المشركط بظيكر النظاـ التدريجي

تقسيـ العقكبات السالبة لمحرية إلى عدة مراحؿ، فتبدأ المعاممة قاسية في المرحمة األكلى، 

ثـ تخفؼ باالنتقاؿ إلى المرحمة التي تمييا، ك ىكذا إلى أف يصؿ السجيف إلى المرحمة 

                                                                                                                                                    

راجع . تحت إشرافيا في ىذا المجاؿ، شريطة أف يككف ىناؾ تنسيؽ بيف ىذه الجمعيات ك أجيزة الدكلة المخكلة بذلؾ=

 .32معف خميؿ العمر، المرجع السابؽ، ص . ك د. 268عبد اهلل الكريكات، المرجع السابؽ، . د: في ىذا الشأف

 .99جندم عبد الممؾ، المرجع السابؽ، ص . د:  راجع (1) 1

 قد العقابية المؤسسة خارج المحبكسيف أىيؿ ك إصبلحت إلعادة ككسيمة المشركط اإلفراجنظاـ ب األخذ أف شؾ ال( 2) 2

 فإذا العاـ، كالردع العدالة تحقيؽ في كظيفتيا عمى التأىيؿ في كدكرىا العقابية السياسة شيدتو الذم التطكر رإث عمى جاء

 فإف الجريمة، جسامة مع تتناسب بحيث لمحرية السالبة العقكبة مدة تحدد أف تكجب العاـ كالردع العدالة اعتبارات كانت

ذا اإلصبلح، ىذا لتحقيؽ المطمكب المدل يجاكز ما إلى المدة ىذه تطكؿ أال تكجب اإلصبلح اعتبارات  العقكبة جاكزت كا 

 اإلفراج فترة خبلؿ األخير ىذا يخضع أف بشرط عميو، المحكـك عف المشركط اإلفراج طريؽ عف اختصارىا كجب المدة تمؾ

 .153كبلنمر أسماء، المرجع السابؽ، ص:  راجع.عنو النيائي اإلفراج تميد كااللتزامات الشركط مف عدد إلى
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األخيرة، ك ىي اإلفراج عنو قبؿ انقضاء مدة العقكبة المحكـك بيا، ك لقد انتقؿ النظاـ 

التدريجي ابريطانيا إلى إيرلندا ك عرؼ نجاحا كبيرا خاصة بعد التعديبلت التي أدخمت 

حتى أطمؽ عميو النظاـ اإليرلندم إذ " كالتر كركفتكف : " عمى ىذا النظاـ عمى يد الفقيو

 أكدت اإلحصائيات العقابية تراجع بشكؿ 1862 إلى 1850أنو في الفترة الممتدة ما بيف 

ممحكظ نسب العائديف إلى اإلجراـ مف المحكـك عمييـ الذيف استفادكا مف اإلفراج 

.  (1)المشركط
 

سنة " مارسيني :" ك نظرا لمنجاح الذم حققو ىذا النظاـ في إيرلندا دعا الفقيو

 إلى األخذ بو في فرنسا إذ كانت فرنسا آف ذاؾ في كضع ال تحسد عميو الرتفاع 1864

نسب العائديف إلى اإلجراـ بشكؿ رىيب، ك قد أكدت اإلحصائيات الجنائية في تمؾ الفترة 

 مف العائديف لئلجراـ قد ارتكبكا جرائـ قبؿ انقضاء السنة الثالثة عمى اإلفراج % 33أف 

عنيـ بسبب الظركؼ القاسية التي يتعرض ليا المفرج عنو عقب اإلفراج، ك كذلؾ لقمة 

كسائؿ العيش التي تكفرىا الدكلة، فبل يجد المأكل ك ال العمؿ، فبل يككف أماـ المفرج عنو 

  (2).مف حؿ إال أحد األمريف، إما المجكء إلى التسكؿ أك العكدة لئلجراـ
 

مشركعا إلى الييئة التشريعية " مارسيني : " ك في ظؿ ىذه المعطيات قدـ الفقيو

بيف فيو أحكاـ ك مبادئ اإلفراج المشركط فاقترح اإلفراج عف كؿ محكـك عميو بعقكبة 
                                                 

 .47معافة بدر الديف، المرجع السابؽ، ص. د:  راجع (1)1

 .28محمد عيد الغريب، المرجع السابؽ، ص. د:  راجع (2) 
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اإلبعاد أك السجف إذا أمضى في السجف نصؼ مدة العقكبة عمى األقؿ مع تكافر األدلة 

التي تثبت حسف سمككو ك مكاظبتو عمى العمؿ داخؿ السجف، ك ال يككف في اإلفراج عنو 

خطر عمى النظاـ العاـ، إضافة إلى تكافر الضمانات الجدية التي تؤكد تأىيمو االجتماعي 

كتعيد رب العمؿ بتكفير العمؿ أك كسائؿ العيش لممحكـك عميو، ك بتكافر كؿ ىذه الشركط 

يفرج عنو بمكجب قرار مف كزير الداخمية بعد أدائو جميع االلتزامات المالية المحكـك بيا 

مف غرامة ك مصاريؼ قضائية ينفذ باقي العقكبة خارج المؤسسة العقابية في المكاف 

المحدد لو، تحت إشراؼ رب العمؿ ك رقابة السمطة اإلدارية، ك إذا أخؿ المفرج عنو 

بالشركط ك االلتزامات المفركضة عميو، يمغى اإلفراج ك يعاد إلى السجف لقضاء المدة 

( 1).المتبقية مف العقكبة المحكـك بيا

 

لـ تأخذ فرنسا باإلفراج المشركط دفعة كاحدة بؿ أخذت بو تدريجيا، ك قد كاف 

 بالنسبة لممجرميف األحداث 1832معمكال بو في فرنسا بمقتضى منشكر كزارم منذ سنة 

1885 أكت 14ثـ عمـ تطبيقو بالقانكف الصادر في 
 الذم عرؼ عدة تعديبلت تبعا (2)

لتطكر التشريع العاـ، إال أنو لـ يكف ذا نطاؽ عاـ، فيك لـ يميز بيف المحكـك عمييـ تبعا 

لظركفيـ الشخصية ك حالتيـ الصحية، ك لذلؾ كانت ىناؾ عدة محاكالت لتعديؿ طبيعة 

التنفيذ العقابي، نحك أنسنة العقكبة فيما يتعمؽ بإصبلح نظاـ الرعاية الصحية لممسجكنيف  

                                                 
 . 28محمد عيد الغريب، المرجع السابؽ، ص. د:  راجع (1) 1

 .100جندم عبد الممؾ، المرجع السابؽ، ص . د: راجع (2) 2
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 بشأف الرعاية 1994 جانفي 18:  الصادر في93/94: ك ذلؾ بمكجب القانكف رقـ

، ك ساعد عمى إصدار القانكف أف الرعاية الصحية يتكالىا أطباء (1)الصحية ك االجتماعية

تابعكف لممؤسسات العقابية، لكف مف الصعكبات التي تكاجو تأىيؿ المحكـك عميو أثناء 

تنفيذ العقكبة أف تككف حالتو الصحية خطيرة عمى النحك الذم يتعارض مع سمب حريتو  

كذلؾ أصدر المجمس األكركبي لحقكؽ اإلنساف تكصيات متعددة لمدكؿ األعضاء طالبيـ 

فييا باتخاذ اإلجراءات المناسبة تجاه المحكـك عمييـ المرضى بمرض اإليدز مع ضركرة 

كضع اإلفراج عنيـ بعيف االعتبار ألسباب إنسانية، بمكجبو أدانت المحكمة األكركبية 

:             لحقكؽ اإلنساف فرنسا النتياكيا نصكص االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف في قضية

ضد فرنسا لما لقاه خبلؿ فترة حبسو مف معاممة  " Maurice Paponمكريس بابكف " 

غير إنسانية، حيث أكد الحكـ تدىكر حالتو الصحية عمى النحك الذم يتعارض مع 

االستمرار في سمب حريتو، ك نتيجة لبلنتقادات التي كجيت إلى فرنسا أدل ذلؾ إلى 

2002 مارس 04:  الصادر بتاريخ303: رقـ" Kouchnerككشنير :" إصدار قانكف
(2)    

ك ىك أكؿ قانكف فرنسي يتعمؽ بإطبلؽ صراح بعض المحكـك عمييـ العتبارات صحية          

ك ىك ما يعرؼ في النظاـ العقابي الفرنسي بكقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية، رغـ ما 

لئلفراج عنو          " مكريس بابكف:" قيؿ أف ىذا القانكف صدر مف أجؿ شخص كاحد ىك

                                                 
 .04إبراىيـ حامد طنطاكم، المرجع السابؽ، ص . د:  راجع (1) 1

2  (2) Voir : Bernard Kouchner, le premier qui dit la vérité, édition robert laffon, 2002,                   

p 204.  



 33 

ك بالتالي أصبح مف حؽ المحكـك عميو المريض طمب اإلفراج الصحي عنو، مما دعا 

بالعديد مف التشريعات إلى األخذ بيذا النظاـ منيا المشرع الجزائرم ك ذلؾ استجابة 

لبلتفاقيات ك المكاثيؽ الدكلية مف ذلؾ مجمكعة قكاعد الحد األدنى لمعاممة المحبكسيف 

: التي اعتمدىا مؤتمر األمـ المتحدة األكؿ لمكافحة الجريمة ك معاممة المجرميف بتاريخ

 31:  بتاريخ663:  ك أقرىا المجمس االقتصادم ك االجتماعي تحت  رقـ1955 أكت 30

 ك كذلؾ المبادئ األساسية لمعاممة السجناء بكؿ حقكؽ اإلنساف التي (1) 1957جكيمية 

تنص عمييا االتفاقيات ك المكاثيؽ الدكلية، ك عمى حدكد تمؾ الحقكؽ التي تقتضييا عممية 

( 2).السجف

 

نشأة نظام وقف تطبيق العقوبة ألسباب طبية في النظام العقابي : الفرع الثاني

الجزائري 
 

 أيف استمر العمؿ 1962 جكيمية 05بدأت ىذه المرحمة باستقبلؿ الجزائر في 

بالتشريعات الفرنسية النافذة في تاريخو، ك حتى إشعار آخر، ك ذلؾ باستثناء ما يمس 

منيا بالسيادة الكطنية، أك يتضمف أفكارا استعمارية عنصرية تتنافى ك الممارسات العادية 

                   31 المؤرخ في 62/157: لمحريات الديمقراطية، ك ذلؾ بمكجب القانكف رقـ

                                                 
 .192بريؾ الطاىر، المرجع السابؽ، ص . د: راجع (1) 1

 .04إبراىيـ حامد طنطاكم، المرجع السابؽ، ص . د: راجع (2) 2
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1962ديسمبر 
 ك عميو استمر العمؿ بالقكانيف الفرنسية إلى غاية صدكر قانكف تنظيـ (1)

 تضمف في ديباجتو 1972 فيفرم 10 المؤرخ في 72/02: السجكف بمكجب األمر رقـ

المبادئ األساسية التي تقـك عمييا السياسة العقابية في الجزائر بيدؼ إصبلح المحكـك 

عميو ك إعادة تربيتو ك تكييفو بقصد إعادة إدماجو في بيئتو العائمية ك المينية                

ك االجتماعية، ك تطبيقا لذلؾ أخذ المشرع الجزائرم بنظاـ اإلفراج المشركط في المكاد مف 

 مف القانكف السالؼ الذكر، ك تطبيقا لقرارات اإلفراج المشركط صدر 194 إلى 179

 المتعمؽ بإجراءات تنفيذ المقررات 1972 فيفرم 01 المؤرخ في 72/37: المرسـك رقـ

 الذم كاف مف اختصاص كزير العدؿ كحده، ك ال يتمتع (2)الخاصة باإلفراج المشركط

قاضي تطبيؽ األحكاـ الجزائية في ىذه المرحمة بأم دكر في مجاؿ تقرير اإلفراج 

 مف 180المشركط سكل اقتراحو لكؿ محكـك عميو جدير بو، كما جاء في نص المادة 

يصدر ىذا القرار عف كزير العدؿ بناء عمى طمب المحكـك  ]: عمى أنو72/02: األمر رقـ

عميو مباشرة أك باقتراح مف رئيس المؤسسة العقابية أك قاضي  تطبيؽ األحكاـ 

. [...الجزائية
 

                                                 
 .60معافة بدر الديف، المرجع السابؽ، ص. د:  راجع (1) 1

 المتعمؽ بإجراءات تنفيذ المقررات الخاصة باإلفراج 1972 فيفرم 01 المؤرخ في 72/37: المرسـك رقـ: أنظر (2) 2

 15/1972: ج رقـ. ر. المشركط، ج
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كذلؾ أخذ المشرع الجزائرم بيذا النظاـ فيما يخص المحكـك عمييـ المرتكبكف 

ك تنفيذا . (1) مف قانكف القضاء العسكرم229لجرائـ عسكرية مف خبلؿ نص المادة 

لقرارات اإلفراج المشركط المتعمؽ بيذه الفئة مف المحكـك عمييـ، جاء المرسـك            

1973 جانفي 05 المؤرخ في 73/04: رقـ
 ، إال أنو تجدر اإلشارة ك مف خبلؿ القكانيف (2)

المذككرة أعبله ك النصكص التنظيمية ليا، لـ تشمؿ اإلفراج المشركط محؿ دراستنا 

المتعمؽ بالحالة الصحية لممحكـك عميو كمبرر لمنح اإلفراج المشركط إلى غاية سنة 

 المتعمؽ 1984 جكاف 20 المؤرخ في 06:  كذلؾ بمكجب المنشركر الكزارم رقـ1984

إف اإلفراج المشركط بصفة عامة ال يمنح إال  ]:بإجراءات اإلفراج المشركط كما يمي

استثناء لممحكـك عمييـ المصابيف بمرض خطير أك عضاؿ، ك المصابيف بعاىات 

تستكجب إكراه المكظفيف ك المتقدميف جدا في السف ك أخيرا الحاالت الخاصة مثؿ فقداف 

الزكج أك الزكجة معرضا األكالد لئلىماؿ ك بدكف رعاية، ك أم اعتبار آخر يغمب عميو 

 ك ىي نفس الحالة مكجكدة في التشريع الفرنسي مف خبلؿ نص (3)[.الطابع اإلنساني

 الفقرة الثالثة مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي، ك ذلؾ مف أجؿ تكفير 729: المادة

                                                 
 المتضمف قانكف القضاء العسكرم            1971 أفريؿ 22 المؤرخ في 71/28:  مف األمر رقـ229المادة : أنظر (1) 1

 .1971 / 38: ج رقـ. ر. ج

 المتعمؽ بإجراءات التنفيذ المتعمقة بقرارات اإلفراج 1973 جانفي 05 المؤرخ في 73/04: المرسـك رقـ: أنظر (2) 2

 .1973 / 05: ج رقـ. ر. المشركط الصادر في ج

 .116بريؾ الطاىر، المرجع السابؽ، ص . د:  راجع (3) 3
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العناية ك الرعاية لمطفؿ ك مبرر ذلؾ ىك تغميب مصمحة الطفؿ عمى تنفيذ العقكبة 

( 1).المحكـك بيا

 

 لكف مع التطكرات السريعة التي شيدىا المجتمع الجزائرم خاصة في ظؿ تأثير 

النظاـ الدكلي الجديد كانت ىناؾ ضركرة ممحة في إعادة النظر في فمسفة السياسة 

الجنائية عامة، ك السياسة العقابية خاصة، ك ذلؾ تماشيا مع التطكرات التي عرفتيا عمـك 

اإلجراـ ك العقاب في مجاؿ معاممة السجناء، كتمؾ المتصمة ببدائؿ العقكبة السالبة لمحرية 

ك جعميا كسيمة لحماية المجتمع بكاسطة إعادة التأىيؿ ك اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف  

ك مف بيف ىذه اآلليات تكسيع نظاـ اإلفراج المشركط ليشمؿ اإلفراج الشرطي ألسباب 

 فيفرم 06 المؤرخ في 05/04: صحية، كذلؾ العتبارات إنسانية بمكجب القانكف رقـ

 ك الذم ييدؼ إلى تكريس مبادئ ك قكاعد إلرساء سياسة عقابية قائمة عمى فكرة 2005

دكف مراعاة أحكاـ  ]:  منو عمى أنو148: الدفاع االجتماعي كما جاء في نص المادة

 مف ىذا القانكف يمكف لممحكـك عميو نيائيا االستفادة مف اإلفراج 134المادة 

ألسباب صحية إذا كاف مصابا بمرض خطير أك إعاقة دائمة تتنافى مع ....المشركط

ك لقد استكمؿ المشرع الجزائرم إصبلحاتو بتأسيسو لميياكؿ              [...بقائو في السجف

ك المؤسسات التي تتكلى تنفيذ اإلفراج المشركط بصفة عامة، ك اإلفراج المشركط ألسباب 

                                                 
1  (1) Voir : Pascal Faucher, la libération conditionnelle a-t-elle un avenir ? Revue 

pénitentiaire, droit pénale ; N° 1 Avril 2001, Edition Cujas, paris 2001, p 35 
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 المتعمؽ بتنظيـ 05/04: صحية بصفة خاصة عف طريؽ نصكص تنظيمية لمقانكف رقـ

. السجكف التي سنتطرؽ إلييا بالتفصيؿ في العناكيف القادمة

   
 

الطبيعة القانونية لوقف تطبيق العقوبة ألسباب طبية وتمييزه عما : المبحث الثاني

يشابيو  
 

بعدما بينا األصكؿ التاريخية لفكرة كقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية منذ نشأتو      

ك عرفنا أىـ التطكرات التشريعية التي عرفيا ىذا النظاـ، يتعيف عمينا أف نبيف حقيقة 

التكييؼ القانكني لو، ألف ىذا المكضكع أثار الكثير مف النقاش الفقيي، لذلؾ اختمفت 

التشريعات العقابية بدكرىا في تحديد طبيعتو، لذلؾ كاف عمينا البحث في اآلراء التي قيمت 

في ىذا الشأف في المطمب األكؿ، ثـ نتناكؿ في المطمب الثاني الخصائص المميزة ليذا 

. النظاـ عف بقية األنظمة األخرل التي تشابيو كأسمكب مف أساليب تفريد العقكبة
 

الطبيعة القانونية لوقف تطبيق العقوبة ألسباب طبية  :المطمب األول 
 

 لتحقيؽ التفريد العقابي ال بد مف التعاكف فيما بيف السمطات الثبلث التي تتعامؿ 

مع القاعدة القانكنية أم السمطة التشريعية ك التي تطبؽ حكميا ك أخيرا التي تعمؿ عمى 

تنفيذ ذلؾ الحكـ، في إطار ضماف تحقيؽ ىدؼ كاحد ىك التأىيؿ ك اإلصبلح، ك إضفاء 

مزيد مف الضمانات لحقكؽ األفراد كفؽ معاممة عادلة ك إنسانية  ك ىك ما نسميو بالتفريد 
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التنفيذم ألنو يجرم أثناء تنفيذ العقكبة، ك يسمى أحيانا بالتفريد اإلدارم، ألف اإلدارة ىي 

صاحبة االختصاص بو، إال أف التسمية األكلى ىي األدؽ لتدخؿ القضاء في التنفيذ              

ك قيامو بإجراءات التنفيذ مع اإلدارة جنبا إلى جنب ، ك ىذا ما أثار مكضكع التكييؼ 

القانكني لكقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية، ىؿ ىك عمؿ إدارم أـ عمؿ قضائي ؟ في 

. نفس الكقت الكصكؿ إلى التكييؼ األرجح في التشريع الجزائرم مف خبلؿ الفركع التالية
 

وقف تطبيق العقوبة ألسباب طبية نظاما إداريا : الفرع األول 

   ال شؾ أف السياسة الجنائية السميمة ىي تمؾ السياسة التي تيدؼ إلى تحقيؽ فكرة 

الدفاع االجتماعي عف طريؽ مكافحة الجريمة باألساليب الحديثة، ك ىذه بدكرىا تتـ 

بالكقاية منيا أم باتخاذ اإلجراءات ك التدابير الناجعة لمنع كقكع الجريمة، ك ىك ما يسمى 

بالتدابير االستباقية أك الكقائية، ك في ىذا اإلطار ينبغي التنكيو بأف العقكبة تبقى الكسيمة 

الكحيدة في كقتنا الحاضر لمعالجة الجريمة، التي تيدؼ إلى عزؿ المجـر في أغمب 

األحياف عف المجتمع ك العمؿ عمى تأىيمو حتى ال يعكد إلى ارتكاب الجريمة  لكف العمؿ 

عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ يقتضي مراعاة فردية العقاب أك تفريد العقكبة، التي تعني دراسة 

كؿ حالة عمى حدة بغية التكصؿ إلى فرض العقكبة المبلئمة لتمؾ الحالة إال أنو يتعارض 
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مع طبيعة القاعدة القانكنية الجنائية، ألنيا قاعدة عامة ك ال مكاف لمحاالت الخاصة            

( 1).ك الفركؽ الفردية، كما أف تطبيقيا يتطمب المساكاة بيف الجميع أماـ حكميا

 كفي ىذا اإلطار يرل أصحاب ىذا الرأم أف كقؼ تطبيؽ العقكبة أك اإلفراج 

المشركط عمبل إداريا  ألنو في حقيقتو يعدؿ مف المعاممة العقابية، كفؽ ما يطرأ عمى 

شخصية المحكـك عميو مف تطكر، ك ىذا التعديؿ مف أسمكب المعاممة العقابية يعني أف 

أغراض المعاممة داخؿ المؤسسات العقابية استنفدت أغراضيا بالنسبة لممحكـك عميو            

أصبحت بدكف جدكل، ك بالتالي أصبحت الحاجة ممحة لمعاممة جديدة تكمؿ األكلى                 

ك تميد لمحرية الكاممة، ك تختص بتقديرىا سمطات يخكليا القانكف ذلؾ كفقا العتبارات 

 كذلؾ يرل أصحاب ىذا الرأم أف ىذا النظاـ، ىك عمؿ إدارم عمى (2).المصمحة العامة

أساس أف القاضي ينتيي دكره عند النطؽ بالحكـ المتضمف لمعقكبة السالبة لمحرية           

ك بعدىا تبدأ مرحمة كقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية، كما ىي إال مرحمة مف مراحؿ 

التنفيذ العقابي، كبالتالي اإلدارة ىي صاحبة االختصاص في ىذه المرحمة، ك تختمؼ ىذه 
                                                 

ىك الذم يتكلى بمكجبو القاضي بما لو مف سمطة تقديرية -  خاصة التفريد القضائي–إف مكضكع تفريد العقكبة  (1) 1

في فحص حالة كؿ مجـر عمى حدة ك تكقيع العقكبة، فضبل عف استخداـ الظركؼ المخففة المبلئمة عميو، مما يترتب 

عمى ذلؾ كثرة أحكاـ الحبس قصير المدة حتى بمغت نسبة مرتفعة في مختمؼ الدكؿ، ك قد أسفر تنفيذىا عف عدـ 

تحقيؽ اليدؼ المقصكد منيا، مما حدا ببعض الفقياء إلى البحث عف بدائؿ ليا، ك كاف مف أىميا نظاـ كقؼ تطبيؽ 

رجب عمي حسيف، تنفيذ العقكبة السالبة لمحرية، دار المناىج، األردف . د: راجع في ىذا الشأف. العقكبة ألسباب طبية

 .100، ص2011، 1ط

 .267محمد عبد اهلل الكريكات، المرجع السابؽ، ص. د:  راجع (2) 2
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السمطة اإلدارية في اختصاصاتيا مف تشريع إلى آخر، فالتشريع الجزائرم ك بمكجب 

 المتضمف تنظيـ السجكف فقد أسند تقرير ىذا اإلجراء إلى كؿ مف 05/04: القانكف رقـ

السيد كزير العدؿ حافظ األختاـ، ك قاضي تطبيؽ العقكبات، كؿ في حدكد اختصاصاتو   

.  ك عمى حسب الحالة المعركضة
 

 فالنسبة لحالة اإلفراج المشركط ألسباب طبية يؤكؿ فيو االختصاص إلى كزير 

العدؿ حافظ األختاـ، بعد دراسة الممؼ مف قبؿ لجنة تكييؼ العقكبات كما سنكضحو 

بالتفصيؿ عند دراستنا لمجيات المختصة بيذا اإلجراء، كذلؾ فيما يخص تشكيمة لجنة 

تكييؼ العقكبات التي غمب عمى أعضائيا الصفة اإلدارية عدا الرئيس الذم يككف قاضيا  

مما يؤدم بنا إلى القكؿ أف ىذا اإلجراء ال يتضمف أم عنصر أك مؤشر يضفي عميو 

كصؼ العمؿ القضائي، ىذا لعدـ تكافر العناصر األساسية التي تميز أم عمؿ أك إجراء 

صادر عف جية قضائية مثؿ كجاىية المرافعات، تسبيب قرار اإلفراج المشركط حؽ 

الدفاع استعماؿ طرؽ الطعف، لؤلسباب المذككرة أعبله، تجعؿ مف مسألة الفصؿ في طمب 

. أك اقتراح كقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية عمبل إداريا بحتا
 

 أف اإلدارة أقدر مف غيرىا عمى اتخاذ مثؿ ىذا القرار بحكـ  ك حجتيـ في ذلؾ

مكقعيا القريب ك اتصاليا المباشر بالمحبكس، مما يسمح ليا بتقدير مدل تطكر شخصيتو 

ك استعداده لئلستفادة مف مزايا اإلفراج المشركط ألسباب طبية، فضبل عف ككنيا مكمفة 

بالسير عمى تطبيؽ أمثؿ لممعاممة العقابية بيدؼ تأىيؿ المحكـك عميو، ك ىك ما ال يتكفر 
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لمقاضي رغـ ثقافتو القانكنية، ك ذلؾ لعدـ إلمامو بالمسائؿ الفنية التي تستخدميا اإلدارة 

في ذلؾ، ك أف القرارات التي تصدر في ىذه المرحمة ىي إجراءات إدارية ليس ليا أم 

( 1).صفة قضائية

 

 ك بيذا فإنو ال يعترؼ لمف تنفذ عميو العقكبة بأية حقكؽ شخصية، ك بذلؾ ال 

يعترؼ لو بالدفع بعدـ التنفيذ إال في حاالت استثنائية ينص عمييا القانكف كاإلشكاالت 

التي تبرر تدخؿ القضاء، ك يبرر أصحاب ىذا االتجاه رأييـ باالحتجاج بمبدأ الفصؿ بيف 

فتنفيذ الحكـ يعتبر عمبل . السمطات، ك التفرقة بيف تنفيذ الحكـ ك تنفيذ الجزاء الجنائي

قضائيا، ك يدخؿ في تنفيذه كؿ ما يتعمؽ بالشركط األساسية لمتنفيذ كالتأكد مف شخصية 

المحكـك عميو ك أىميتو لمتنفيذ، أما تنفيذ الجزاء فيعتبر عمبل إداريا فيك يشمؿ كؿ ما 

( 2).يتصؿ بنظاـ المؤسسة العقابية، ك كؿ ما يدخؿ ضمف السمطة التقديرية لئلدارة

 

 09االتجاه التشريع الفرنسي قبؿ صدكر قانكف قرينة البراءة بتاريخ  ك قد أخذ بيذا 

 أيف كاف يؤكؿ االختصاص لمفصؿ في ىذا اإلجراء إلى كزير العدؿ         2004مارس 

                                                 
 ، دكف 1محمد حسني عبد المطيؼ، النظرية العامة إلشكاالت التنفيذ، دار النيضة العربية، القاىرة، ط. د: راجع (1) 1

 .62ذكر سنة الطبع، ص 

 .46رجب عمي حسيف، المرجع السابؽ، ص . د: راجع (2) 2
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ك قاضي تطبيؽ العقكبات، ك ليس لممحكـك عميو حؽ الطعف في قرار رفض اإلفراج 

( 1).ألسباب صحية ك كؿ ما لو تقديـ طمب جديد

 

وقف تطبيق العقوبة ألسباب طبية نظاما قضائيا  : الفرع الثاني
 

يرل ىذا االتجاه بالطبيعة القضائية لكقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية، ك يستند  

أصحابو في تبرير رأييـ إلى عدة أسباب، أكليا استمرار الدعكل الجنائية إلى مرحمة ما 

بعد النطؽ بالحكـ إلى التنفيذ، ك لكنيـ اختمفكا في تفسير طبيعة ىذا االستمرار، حيث 

ذىب أحد اآلراء إلى إقامة الطبيعة القضائية لمتنفيذ عمى أساس أنو تكممة لمحكـ بالجزاء 

بما يترتب عندىـ ضركرة استبعاد مبدأ حجية الشيء المقضي بو، ك إحبلؿ مبدأ المراجعة 

الدكرية لمحكـ الذم يستكجب عدـ إنياء دكر القاضي، ك يصبح التنفيذ عندئذ جزءنا ال 

 عمى اعتبار أف القكؿ بأف اإلفراج المشركط بكؿ صكره (2).يتجزأ مف الكظيفة القضائية

عمؿ إدارم معناه انتياؾ القكة التنفيذية لحكـ اإلدانة، ك عميو فبل بد مف احتراـ ىذه القكة 

ك ذلؾ بالتنفيذ الكامؿ لمحكـ، ك عميو فإذا أريد اإلفراج عف محبكس قبؿ نياية مدة العقكبة 

السالبة لمحرية المحكـك بيا عميو، كاف مف الطبيعي أف يتخذ ىذا القرار مف قبؿ السمطة 

القضائية التي صدر عنيا حكـ اإلدانة، فيي دكف غيرىا صاحبة االختصاص بالنظر 

                                                 
 .17إبراىيـ حامد طنطاكم، المرجع السابؽ، ص. د:  راجع (1) 1

  1عبد العظيـ مرسي كزير، دكر القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية، دار النيضة العربية، القاىرة، ط. د: راجع (2) 2

 .104، ص1978
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العتبارات مبدأ الفصؿ بيف السمطات، ك تغير المركز القانكني لممفرج عنو شرطيا، فتقرير 

كقؼ تطبيؽ العقكبة مف اإلدارة يعد تجاكزا منيا لصبلحياتيا ك تعديا عمى السمطة 

القضائية التي ليا حؽ تقرير كتقدير العقكبة، ك مف ثـ فبل يحؽ ألية جية كانت 

 كما يعد أكبر ضماف لحماية حقكؽ المحبكسيف، لما تتميز بو السمطة القضائية (1)تعديميا،

مف الحياد ك عدـ تأثرىا بأم ضغط، كما أف تقرير اإلفراج ألسباب طبية ال يتـ إال بعد 

دراسة ك اختبار دقيؽ، عمى العكس لك ترؾ لئلدارة فغالبا ما تقـك بتجاكزات تضر بطالب 

اإلفراج، فضبل عف تأثرىا بالضغكط السياسية ك االجتماعية، ك بمكجب القانكف الصادر 

 السالؼ الذكر تأكدت الطبيعة القضائية لكقؼ تطبيؽ العقكبة 2004 مارس 09: بتاريخ

في القانكف الفرنسي، ك مف ثـ أصبح لممحكـك عميو الحؽ في الطعف باالستئناؼ               

( 2).ك النقض في القرارات الصادرة برفض اإلفراج الصحي عنو باعتبارىا أحكاـ قضائية

 

 كعمى خبلؼ ذلؾ لـ يتخذ المشرع الجزائرم أم مكقؼ يذكر إزاء مسألة تكييؼ 

اإلفراج المشركط ألسباب طبية، إال أنو يمكننا القكؿ إثر تفحصنا لقانكف تنظيـ السجكف 

 نبلحظ أنو بشكمو الحالي ال يتضمف أية مؤشرات تضفي عميو صفة العمؿ 05/04:رقـ

 مف قانكف تنظيـ السجكف عمى أف مقرر اإلفراج 148القضائي، ك ىذا ما تؤكده المادة 

المشركط ألسباب صحية يصدر عف كزير العدؿ حافظ األختاـ، فيك دكف شؾ عمؿ 

                                                 
 .67معافة بدر الديف، المرجع السابؽ، ص . د: راجع (1) 1

 .18إبراىيـ حامد طنطاكم، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (2) 2
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إدارم، كما أنو ال يجكز الطعف في مقرر رفض اإلفراج بأم طريؽ مف طرؽ الطعف 

القضائية، ك في رأينا كاف عمى المشرع الجزائرم أف يحذك حذك المشرع الفرنسي ك يتدخؿ 

لتعديؿ ىذا اإلجراء، ك إعطاء اإلشراؼ الكامؿ لمسمطة القضائية عمى نظاـ اإلفراج 

المشركط ألسباب صحية، ك إلغاء اختصاص كزير العدؿ، ك إعطاء المحكـك عمييـ 

طالبكا اإلفراج كؿ ضمانات المحاكمة العادلة، ك بالتالي الحؽ في الطعف أماـ جية 

. قضائية عميا تنشأ ليذا الخصكص
 

تمييز وقف تطبيق العقوبة ألسباب طبية عما يشابيو  : المطمب الثاني 
 

      كقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية سببو الحالة الصحية لممحكـك عميو التي تتنافى 

كبقائو في المؤسسة العقابية، ك أثره منع االستمرار في تنفيذ العقكبة السالبة لمحرية             

كعمى ىذا النحك قد يتشابو مع أنظمة أخرل لسببيا أك مف حيث أثرىا، كالعفك عف 

العقكبة، ك تأجيؿ تنفيذ العقكبة، ك تعميؽ تنفيذ الحكـ مع االلتزاـ بعمؿ ذا نفع عاـ            

ككذلؾ نظاـ الباركؿ، مما جعمنا نقسـ دراستنا في ىذا المطمب إلى أربعة فركع عمى النحك 

.  التالي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

وقف تطبيق العقوبة ألسباب طبية و العفو عن العقوبة   :  الفرع األول
 

العفك عف تطبيؽ العقكبة ىك إسقاط التزاـ المحكـك عميو بيا بتنفيذىا كميا أك بعضيا           

( 1).أك إبداليا بعقكبة أخؼ منيا

  

أوجو التشابو : أوال
 

يشترؾ اإلفراج المشركط ألسباب طبية مع : من حيث السمطة المختصة بيما -1

العفك عف العقكبة، في أف االختصاص بيما يككف لمسمطة العامة، ك ىذه السمطة 

 بينما تككف لكزير العدؿ (2).ىي رئيس الجميكرية بالنسبة لمعفك عف العقكبة

بالنسبة لئلفراج المشركط ألسباب طبية، ك عميو فكبلىما يمنح لفرد ك احد           

أك أكثر لنكع معيف مف الجرائـ يستكم أف يككف المحكـك عميو مف البالغيف، أك 

. مف األحداث، ك بغض عف نكع الجريمة المرتكبة، ك بغض النظر عف خطكرتيا

                                                 
، مكتبة 2ج -  القسـ العاـ–عمر الفاركؽ الحسيني، شرح قانكف العقكبات . محمد عيد الغريب ك د. د: راجع (1) 1

 . 176، ص2004بنيا الجديدة، 

 نكفمبر 15 الصادر بتاريخ 08/19 المعدؿ ك المتمـ بالقانكف رقـ 1996 مف دستكر 9 /77: تنص المادة (2) 2

لو حؽ إصدار العفك ك حؽ تخفيض العقكبات  ]: عمى أنو2008نكفمبر 16 المؤرخة في 63: ج رقـ . ر .  ، ج2008

 [أك استبداليا 
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ال يؤثر كؿ منيما عمى العقكبات التبعية، ك ال : من حيث اآلثار الجنائية ليما -2

اآلثار الجنائية عمى الحكـ باإلدانة، كما أف كبلىما يمـز المحكـك عميو بالتزامات 

 .معينة، فاإلفراج الصحي يمـز المحكـك عميو بالخضكع لممراقبة

 

أوجو االختالف بينيما : ثانيا
 

 كقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية يستند في :من حيث أساس كال منيما -1

إصداره إلى الحالة الصحية لممحكـك عميو، التي تتعارض مع أسباب حبسو أما 

العفك فيك يصدر عادة لتخفيؼ كطأة حكـ قضائي خانو التكفيؽ في تقدير 

العقكبة أك لتدارؾ خطأ في الكقائع أك القانكف كقع فيو الحكـ، ك يتعذر تداركو 

 (1).بالطريؽ القضائي ألمر ما

 

كما أف نطاؽ اإلفراج الصحي ينحصر بالنسبة لمعقكبات السالبة لمحرية، حيث 

يتبيف أثناء التنفيذ تعارض الحالة الصحية مع سمب الحرية، أما العفك فمجالو كؿ 

( 2).أنكاع العقكبات

 

                                                 
  1979، 4رؤكؼ عبيد، مبادئ القسـ العاـ مف التشريع العقابي، دار الفكر الجامعي، القاىرة، ط. د: راجع (1) 1

 .873ص

2 (2) Voir : Benard bouloc et Gaston Stefani et Georges Levasseur, Droit pénale général, 

Dalloz, 20 
éme

 Ed, paris, 2007, p600. 
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القرار الصادر باإلفراج ال يجكز اتخاذه إال بعد البدء في  :من حيث وقت اتخاذىا -2

تنفيذ العقكبة، حيث يستبيف خطكرة الحالة الصحية لممحكـك عميو، أما العفك 

 .فيجكز إصدار القرار بو قبؿ البدء في تنفيذ العقكبة أك بعد البدء في تنفيذىا

 

كقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية ال يسقط : من حيث أثرىما عمى العقوبة ذاتيا -3

عف المفرج عنو االلتزاـ بتكممة مدة العقكبة المحكـك بيا متى تحسنت حالتو 

الصحية، أما العفك عف العقكبة فينبغي اإلعفاء عف تنفيذىا أك استبداؿ العقكبة 

 .المحكـك بيا بعقكبة أخرل أخؼ
 

كقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية قد يككف بناء عمى ما : من حيث التمسك بيما -4

يتكصؿ إليو طبيب المؤسسة العقابية مف خطكرة الحالة الصحية لممحكـك عميو  

ك قد يككف بناءن عمى تمسؾ المتيـ باإلفراج الصحي بتقديمو طمب، أما العفك فيك 

محض سمطة تقديرية لرئيس الجميكرية، فاألكؿ حؽ لممحكـك عميو ك الثاني 

 .مجرد رخصة لرئيس الجميكرية

 

وقف تطبيق العقوبة ألسباب طبية و تأجيل تنفيذ العقوبة  : الفرع الثاني
 

تأجيؿ تنفيذ العقكبة ىك منازعة قضائية تنشأ بيف الجية التي تتكلى تنفيذ الحكـ   

 05/04: مف القانكف رقـ15: الجزائي ك بيف المنفذ عميو، بحيث تنص المادة

مع مراعاة  ]المتضمف قانكف تنظيـ السجكف ك إعادة االدماج االجتماعي لممحبكسيف 
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 أدناه يمكف التأجيؿ المؤقت لتنفيذ العقكبة السالبة لمحرية الصادرة 19أحكاـ المادة 

ضد األشخاص الذيف لـ يككنكا محبكسيف عندما أصبح الحكـ أك القرار الصادر عمييـ 

( 1).لكف الشركط مرتبطة بالمحكـك عميو ك نكع العقكبة [.نيائيا

 

 نبلحظ كذلؾ مراعاة المشرع الفرنسي لحياة المحكـك عميو األسرية ك حرصو عمييا 

ك استقرارىا، ك عمى اندماجو في مجتمعو ك عمى تحصيمو لمعمـ ك اكتساب ميارات 

مينية إضافة إلى مراعاة ظركفو المرضية ك ىك اصطمح عميو بنظاـ شبو الحرية  

بحيث يمـز المحكـك عميو المستفيد مف ىذا النظاـ بالعكدة إلى المؤسسة العقابية كفقا 

لمقكاعد التي يحددىا قاضي تطبيؽ العقكبات، كما يمـز بالبقاء في المؤسسة العقابية 

( 2).خبلؿ األياـ التي تتكقؼ فييا التزاماتو الخارجية ألم سبب

 

أوجو التشابو  :  أوال
 

الحالة الصحية التي تتنافى كسمب الحرية : من حيث السبب المبرر التخاذىما -1

: ىي المبرر لئلفراج الطبي عف المحكـك عميو، ك ىذا مستفاد مف نص المادة

 مف قانكف تنظيـ السجكف ك إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف، كما أف 148

                                                 
 . المرجع السابؽ05/04:  مف القانكف رقـ16المادة : أنظر (1) 1

 .53، ص2007عصاـ عفيفي عبد البصير، تجزئة العقكبة، دار أبك المجد، القاىرة، . د: راجع (2) 2
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 الفقرة األكلى مف 16: ىذا السبب يبرر تأجيؿ تنفيذ العقكبة طبقا لنص المادة

 .القانكف ذاتو

 

 لمنيابة العامة دكر في كؿ مف :من حيث دور النيابة العامة بالنسبة لكل منيما -2

اإلفراج الطبي، ك تأجيؿ تنفيذ العقكبة ألسباب صحية، ففي اإلفراج الطبي ال بد 

 141: مف مكافقة النيابة العامة عمى قرار اإلفراج في حاالت طبقا ألحكاـ المادة

 بحيث يجكز لمنائب العاـ أف يطعف في مقرر اإلفراج 05/04:مف القانكف رقـ

 مف القانكف نفسو في 143: المشركط أماـ المجنة المنصكص عمييا في المادة

أجؿ ثمانية أياـ مف تاريخ التبميغ، ك لمطعف أثر مكقؼ، ك حالة اإلفراج ألسباب 

 148: طبية يؤكؿ االختصاص فييا لكزير العدؿ حافظ األختاـ طبقا لنص المادة

 المتضمف قانكف تنظيـ السجكف، نفس الشيء بالنسبة 05/04: مف القانكف رقـ

لتأجيؿ تنفيذ العقكبة يككف االختصاص فييا لمنائب العاـ لدل المجمس القضائي  

إذا كانت مدة العقكبة ال تزيد عف مدة ستة أشير، ك في الحاالت األخرل يؤكؿ 

 مف نفس 18: االختصاص فييا لكزير العدؿ حافظ األختاـ طبقا ألحكاـ المادة

   (1).القانكف

 

 ك يككف ذلؾ مف خبلؿ طمب يقدمو :من حيث أن كالىما حق لممحكوم عميو -3

 مف القانكف 137المحبكس شخصيا أك ممثمو القانكني طبقا ألحكاـ المادة 
                                                 

 . المرجع السابؽ05/04 مف القانكف 18المادة : أنظر (1) 1



 50 

 بحيث يككف لقاضي تطبيؽ العقكبات أك كزير العدؿ حافظ األختاـ حسب 05/04

أك طمب يقدـ إلى النيابة العامة أك كزير . الحاالت بالنسبة لئلفراج ألسباب طبية

 مف 19العدؿ كذلؾ حسب الحالة بالنسبة لتأجيؿ تنفيذ العقكبة طبقا لنص المادة 

يقدـ طمب التأجيؿ حسب الحالة لكزير  ]: ك التي تنص عمى05/04القانكف 

 [...العدؿ حافظ األختاـ أك لمنائب العاـ بمكاف تنفيذ العقكبة
 

أوجو االختالف بينيما   :ثانيا
 

يختمؼ كبل النظاميف مف حيث أثرىما بالنسبة : من حيث أثرىما بالنسبة لمعقوبة -1

لمعقكبة، فاإلفراج ألسباب صحية نظاـ تستمر معو العقكبة سارية المفعكؿ             

ك تستنزؿ المدة التي يفرج عف المحكـك عميو مف مدة عقكبتو، أما تأجؿ تنفيذ 

العقكبة فيمثؿ كقفا لمدة العقكبة حتى تماـ الشفاء دكف استنزاؿ لممدة السابقة عمى 

 .التنفيذ

 

 يمكف لممحكـك عميو االستفادة مف اإلفراج المشركط  :من حيث الموافقة عمييما -2

ألسباب صحية بقرار مف كزير العدؿ بناءن عمى طمب يقدـ إلى قاضي تطبيؽ 

العقكبات المختص فضبل عف تقرير مفصؿ مف طبيب المؤسسة العقابية مرفقا 

بخبرة طبية يعدىا أطباء أخصائيكف يسخركف ليذا الغرض، أما في حالة طمب 
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تأجيؿ العقكبة فإف الطمب يقدـ مباشرة إلى كزير العدؿ، أك النائب العاـ المختص 

 (1).عمى حسب الحالة كما سبؽ ذكره، دكف اإلحالة لسمطة أخرل
 

وقف تطبيق العقوبة ألسباب طبية و إيقاف التنفيذ مع االلتزام  :الفرع الثالث

بعمل لمنفع العام  
 

لقد أثبتت الدراسات العممية المتعمقة بتنفيذ عقكبات الحبس قصيرة المدة عدـ   

فعاليتيا في ردع المحكـك عمييـ ك حماية المجتمع ك ذلؾ لضعؼ أثر الردع بالنسبة 

 ك تسببيا في تماديو في اإلجراـ جّراء احتكاكو بالجناة الخطريف، ك ىك لممحكـك عميو،

األمر الذم دفع الكثير مف الدكؿ إلى استبداليا بعقكبة العمؿ لمنفع العاـ، ك في ىذا 

السياؽ يخكؿ ىذا المشركع الجية القضائية الفاصمة في مكاد الجنح ك المخالفات أف 

تستبدؿ العقكبة المنطكؽ بيا بقياـ المحكـك عميو بعمؿ لمنفع العاـ بدكف أجر، ك ىك نظاـ 

: مستحدث في التشريع الجزائرم عبر آخر تعديؿ لقانكف العقكبات الجزائرم تحت رقـ

 ك ىذا عمى خبلؼ المشرع الفرنسي الذم تبنى (2).2009 فيفرم 25 المؤرخ في 09/01

 المتمـ 1983 ديسمبر 23:  بمكجب المرسـك المؤرخ في1983ىذا النظاـ منذ عاـ 

( 3).1981 فيفرم 02لقانكف اإلجراءات الجزائية المؤرخ في 

 

                                                 
 .، المرجع السابؽ05/04 مف القانكف 19المادة : أنظر (1) 1

 .181، ص2010عبد الرحماف خميفي، محاضرات في القانكف الجنائي العاـ، دار اليدل، الجزائر، . د: راجع (2) 2

3 (3) Voir : Bernard Bouloc, Op.cit, p 593. 
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أوجو التشابو  :  أوال
 

يفترض النظاماف تكافر كافة عناصر المسؤكلية الجزائية، ك الحكـ عمى الجاني   -1

فاإلفراج ألسباب طبية ال يككف إال بعد بدء الجاني في تنفيذ العقكبة، ك ىذا 

يقتضي صدكر حكـ بإدانتو، كما أف تعميؽ تنفيذ الحكـ بعقكبة النفع العاـ يفترض 

 مكرر مف قانكف 05بالضركرة صدكر حكـ قضائي بات طبقا لنص المادة 

 (1).العقكبات

 

أف كبل النظاميف قاببلف لئللغاء، فاإلفراج ألسباب طبية يجكز إلغاؤه إذا تبيف  -2

تحسف الحالة الصحية لممحكـك عميو، ك أنيا لـ تعد تتعارض مع سمب الحرية  

أما تعميؽ تنفيذ العقكبة لمنفع العاـ يجكز إلغاؤىا في حالة إخبلؿ المحكـك عميو 

 (2).2 مكرر 05: بالتزاماتو طبقا لنص المادة

 

 

أف كبلىما يشترط شركطا في المحكـك عميو، فاإلفراج الصحي يتطمب خطكرة  -3

الحالة الصحية لممحكـك عميو، في حيف أف تعميؽ تنفيذ العقكبة مقابؿ العمؿ لمنفع 

العاـ يقتضي انتفاء الخطكرة اإلجرامية لممحكـك عميو، كما ىك كاضح مف خبلؿ 
                                                 

ال تنفذ عقكبة العمؿ لمنفع العاـ إال بعد صيركرة  ]: مف قانكف العقكبات الجزائرم عمى6 مكرر05تنص المادة  (1) 1

 [.الحكـ نيائيا

 المتضمف قانكف العقكبات المعدؿ 1966جكاف 08 المؤرخ في 66/155: مف األمر رقـ2 مكرر 05المادة : أنظر (2) 2

 .49/1966: ج رقـ. ر. ك المتمـ، ج
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إذا كاف المتيـ غير  ]: التي تنص عمى1 مكرر5: نص الفقرة األكلى مف المادة

 .[مسبكؽ قضائيا

 
 

أوجو االختالف : ثانيا
 

األمر باإلفراج ألسباب طبية في طبيعتو قرارا إداريا يصدر عف كزير العدؿ بعد  -1

إعداد الممؼ مف قبؿ قاضي تطبيؽ العقكبات، كما ىك مبيف في نص المادة 

 مف قانكف تنظيـ السجكف، في حيف تعميؽ تنفيذ العقكبة لمعمؿ لمنفع العاـ لو 148

طبيعة قضائية ألنو ال يككف إال بمكجب الحكـ القضائي الذم صدر بإدانة 

يمكف لمجية  ] مكرر مف قانكف العقكبات الجزائرم 05 طبقا لنص المادة (1)المتيـ

القضائية أف تستبدؿ عقكبة الحبس المنطكؽ بيا بقياـ المحكـك عميو بعمؿ لمنفع 

 [...العاـ بدكف أجر

 

اإلفراج ألسباب طبية حؽ لممحكـك عميو متى تعارضت حالتو الصحية مع سمب  -2

الحرية ك يمكف التكصؿ إلييا مف خبلؿ الخبرة الطبية، لكنو يبقى متكقفا عمى 

قرار كزير العدؿ حافظ األختاـ ك ذلؾ خبلفا لتعميؽ تنفيذ الحكـ لمنفع العاـ الذم 

 .يبقى مف اختصاص الجية القضائية بعد مكافقة المحكـك عميو

 

                                                 
  2002دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، - القسـ العاـ- محمد زكي أبك عامر، قانكف العقكبات. د: راجع (1) 1

 .438ص
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أنو كبلىما قابؿ لئللغاء فإف إلغاء اإلفراج ألسباب طبية، يبقى متكقفا عمى الحالة  -3

الصحية لممحكـك عميو مع حساب مدة اإلفراج مع مدة العقكبة أما تنفيذ الحكـ 

لمعمؿ لمنفع العاـ يككف قابؿ لئللغاء إذا أخؿ المحكـك عميو بالتزاماتو، مع عدـ 

 .حساب اإلرجاء مع مدة العقكبة

 

وقف تطبيق العقوبة ألسباب طبية و نظام البارول : الفرع الرابع
 

  الباركؿ نظاـ أنجمكأمريكي بمقتضاه يتـ اإلفراج عف المحكـك عميو الذم قضى فترة 

كممة  (1).مف العقكبة داخؿ المؤسسة العقابية، إذا أظير استعداده لمتآلؼ مع المجتمع

ك استخداميا في   [Parole D’honneur] اختصار لكممة الشرؼ  [Parole ]الباركؿ 

ىذا المعنى يتفؽ مع تحديد معنى نظاـ الباركؿ، إذا ىك في جكىره نكع مف أنكاع اإلفراج 

عف المحكـك عميو الذم يتعيد أك يعطي كممة شرؼ بأف يمتـز سمككا معينا ك يخضع 

 (2).إلشراؼ معيف تحقيقا ألغراض عقابية
 

ك يمكف تعريؼ نظاـ الباركؿ بأنو أسمكب معاممة عقابية مؤداه اإلفراج عف   

المحكـك عميو بعد قضاء فترة مف عقكبتو إذا تحسف سمككو ك تعيد بالخضكع لما يعرض 

                                                 
 2008، 1سعد حماد صالح القبائمي، مبادئ عمـ اإلجراـ ك العقاب، دار النيضة العربية، القاىرة، ط. د: راجع (1) 1

 .459ص

 .99، ص2008، 2مقدـ مبركؾ، العقكبة مكقكفة التنفيذ، دار ىكمة، الجزائر، ط. أ: راجع (2) 2
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عميو مف إشراؼ اجتماعي عمى أف يعاد ثانية إلى المؤسسة العقابية عند إخبللو 

 (1).بالتزاماتو

:  فيما يمي نحاكؿ إجراء مقارنة بيف كبل النظاميف

أوجو التشابو  : أوال

  أف كبلىما يتضمناف إخبلء سبيؿ المحكـك عميو قبؿ انتياء العقكبة، فنظاـ الباركؿ 

فيك أسمكب مف أساليب التفريد التنفيذم يقـك عمى فكرة تعديؿ المعاممة العقابية تبعا 

 أما اإلفراج ألسباب (2).لتطكر سمكؾ المحكـك عميو، ك جدارتو بالثقة بإصبلحو ك تقكيمو

. طبية مرتبط بالحالة الصحية لممحكـك عميو كما سبقت اإلشارة إليو
 

  أف كبلىما يخضعاف لجممة مف االلتزامات، فنظاـ الباركؿ يمـز المحكـك عميو 

الخضكع لئلشراؼ االجتماعي ك الذم يعد جكىر ىذا النظاـ، ك ىنا يجب أف يككف 

المشرؼ االجتماعي عمى قدر كبير مف الخبرة بحكمتو مف تفيـ ظركؼ كؿ فرد            

ك تخير أنسب أساليب اإلشراؼ المجدية في تكممتو لمتأىيؿ الذم بدأه داخؿ المؤسسة 

العقابية، ك يجتيد المشرؼ في بذؿ كافة أساليب العكف فيكفؽ بينو ك بيف أسرتو            

 أما اإلفراج ألسباب طبية يمكف أف يخضع المحكـك (3).ك أصدقائو ك يبحث لو عف عمؿ

                                                 
 .71معافة بدر الديف، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (1) 1

 . 351حسنيف إبراىيـ صالح عبيد، المرجع السابؽ، ص . د: راجع (2) 2

 .351حسنيف إبراىيـ صالح عبيد، المرجع السابؽ، ص. د (3) 3
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عميو المفرج عنو بجممة مف الشركط ما لـ تتناؼ مع حالتو الصحية، عمى حسب نص 

 مف القانكف نفسو  145 مف قانكف تنظيـ السجكف التي تحيمنا إلى نص المادة 150المادة 

يمكف لقاضي تطبيؽ العقكبات أك كزير العدؿ حافظ األختاـ حسب  ]: ك التي تنص عمى

 [.الحالة أف يضمف مقرر اإلفراج المشركط التزامات خاصة ك تدابير مراقبة ك مساعدة
 

أوجو االختالف : ثانيا

أف كبل النظاميف يختمؼ مف حيث األساس، فنظاـ الباركؿ أسمكب مف أساليب 

التفريد التنفيذم يقـك عمى فكرة إصبلح الجاني ك إعادة بنائو اجتماعيا لمعكدة لممجتمع 

مكاطنا صالحا متى أظير المحكـك عميو حسف سيرتو ك أبدل استعداده لمعكدة لممجتمع 

( 1).كفرد صالح صدر األمر بكقؼ تنفيذ العقكبة ك اإلفراج عنو

 

أما نظاـ اإلفراج ألسباب طبية فيقـك عمى أساس الحالة الصحية لممحكـك عميو   

ك إف كانت أحد أساليب المعاممة العقابية البلزمة لتأىيؿ المحكـك عميو، كذلؾ مف خبلؿ 

( 2).القضاء عمى األمراض التي قد تككف أحد مسببات الجريمة

 

ك أما مف حيث شرط المدة فنظاـ الباركؿ يجب أف يمضي المحكـك عميو مدة 

معينة في المؤسسة العقابية، بمعنى أنو ال يؤمر باستفادة المحكـك عميو مف نظاـ الباركؿ 

                                                 
 .99مقدـ مبركؾ، المرجع السابؽ، ص . أ: راجع (1) 1

 .516، ص 1986عبد القادر القيكجي، عمـ اإلجراـ ك العقاب، الدار الجامعية، القاىرة، . د: راجع (2) 2
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إال بعد أف يقضي فترة زمنية معينة داخؿ السجف، ك ىذه المدة تبررىا طبيعة التأىيؿ 

العقابي، ك ىذه المدة تختمؼ باختبلؼ التشريعات التي أخذت بنظاـ الباركؿ  فمثبل كفقا 

لنظاـ الباركؿ االتحادم في الكاليات المتحدة األمريكية إذا كانت مدة العقكبة مؤبدة، فإف 

 أما (1). سنة ك ثمث المدة لتمؾ العقكبة السالبة لمحرية غير المؤبدة15المدة الدنيا ىي 

نظاـ اإلفراج لسباب طبية ال يتضمف بالضركرة شرط المدة ك إنما الحيمكلة دكف استمرار 

. المحكـك عميو في المؤسسة العقابية ألسباب تتعارض مع حالتو الصحية

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

عمار عباس الحسيني، الردع الخاص العقابي ك نظـ المعاممة اإلصبلحية، المرجع السابؽ               . د: راجع (1) 1

 .248-247ص
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الشروط الموضوعية واإلجرائية الضابطة لوقف تطبيق العقوبة            : الفصل الثاني

ألسباب طبية  
 

 ك نظرا لخطكرتو ال بد مف تكافر شركط محددة لبلنتفاع بو منيا لتطبيؽ ىذا النظاـ

ما يتعمؽ بمف ليـ الحؽ في االستفادة مف نظاـ اإلفراج ألسباب طبية، ك نكع المرض 

. الذم يجكز بمقتضاه اإلفراج الطبي، مع مراعاة اعتبارات النظاـ العاـ في بعض الحاالت
 

كما أف اإلفراج ألسباب طبية ال ينتج أثره إال بمراعاة إجراءات شكمية يحددىا 

القانكف، ك عمى ىذا سنقسـ الدراسة في ىذا الفصؿ إلى مبحثيف، حيث سنتناكؿ في األكؿ 

الشركط المكضكعية لكقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية، ثـ نتعرض في المبحث الثاني 

. إلى دراسة الشركط اإلجرائية لكقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية

 

 

 

 

 

 

 



 59 

الشروط الموضوعية لوقف تطبيق العقوبة ألسباب طبية  : المبحث األول
 

لقد ترؾ المشرع الجزائرم مجاؿ االستفادة مف اإلفراج ألسباب طبية مفتكحا أماـ 

جميع فئات المحبكسيف، سكاء كانكا مف مبتدئي اإلجراـ أـ كانكا مف معتاديو                     

. ك ىذا باعتباره تدبير ييدؼ إلعادة تأىيؿ المحبكس
 

كما يرجع إلى اعتبارات إنسانية بحتة راع فييا المشرع الجزائرم الحالة الصحية           

ك النفسية لممحبكس التي ستتأثر سمبا ببقائو في المؤسسة العقابية، ىذا كقد أعفى المشرع 

الجزائرم المحبكس مف شركط منح اإلفراج ألسباب طبية الشركط المنصكص عمييا في 

. (1) مف قانكف تنظيـ السجكف134: المادة
 

ك حتى يستفيد المحبكس مف اإلفراج ألسباب طبية يجب أف تتكافر جممة مف 

: الشركط سنتعرض إلى بيانيا في المطالب اآلتية

. أداء المحبكس لبللتزامات المالية المحكـك بيا عميو: المطمب األكؿ

إصابة المحبكس بمرض خطير أك إعاقة تتنافى مع بقائو في : المطمب الثاني

. الحبس

. اعتبارات النظاـ العاـ ك الكقاية مف العكد إلى الجريمة: المطمب الثالث

 
                                                 

 . المتضمف قانكف تنظيـ السجكف ك إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف05/04 مف القانكف 134المادة : أنظر (1) 1
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أداء المحبوس لاللتزامات المالية المحكوم بيا عميو  : المطمب األول
 

استحدث المشرع الجزائرم عمى غرار تشريعات أخرل ىذا الشرط بمكجب نص 

 إال 72/02:  مف قانكف تنظيـ السجكف، إذ لـ يكف مكجكدا في ظؿ األمر رقـ136المادة 

 ك عميو ال يمكف لممحبكس االستفادة مف اإلفراج (1).كأثر مف آثار اإلفراج المشركط

ألسباب طبية إال بعد أدائو المصاريؼ القضائية، ك مبالغ الغرامات المحكـك بيا عميو          

ك كذلؾ التعكيضات المدنية، التي ال يعفى منيا إال بتقديـ ما يثبت تنازؿ الطرؼ المدني 

( 2).لو عنيا ك االلتزامات المالية محؿ الكفاء ىي التي قضى بيا الحكـ الجزائي فقط

 

فتخمؼ المحبكس عف سداده لمتعكيضات ك المصاريؼ المحكـك بيا عميو بمكجب 

حكـ جزائي نيائي يحكؿ دكف اإلفراج ألسباب طبية، ك ىذا مف باب العدالة مقابؿ تمتع 

المفرج عنو بالحرية عمى مرأل مف المجني عميو المضركر مف الجريمة أك ذكم الحقكؽ 

قبؿ أف يعكض الضرر الذم أحدثو، ك لقد اخذ المشرع المصرم أيضا بشرط أداء 

المحبكس لبللتزامات المالية المحكـك بيا عميو لبلستفادة مف اإلفراج المشركط بمكجب 

                                                 
 . المرجع السابؽ72/02:  مف األمر رقـ86: المادة: أنظر (1) 1

 .113بريؾ الطاىر، المرجع السابؽ، ص . د: راجع (2) 2
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 مف قانكف تنظيـ السجكف المصرم إال أنو أعفاه منيا إذا كاف مف المستحيؿ 56: المادة

( 1).عميو الكفاء بيا

 

 مف 136ك خبلفا لذلؾ لـ يأخذ المشرع الجزائرم بيذه الحالة، بحيث تنص المادة 

ال يمكف لممحبكس أف يستفيد مف اإلفراج المشركط ما لـ يكف  ]:قانكف تنظيـ السجكف عمى

قد سدد المصاريؼ القضائية، ك مبالغ الغرامات المحكـك بيا عميو ك كذا التعكيضات 

 [.المدنية، أك ما يثبت تنازؿ الطرؼ المدني لو عنيا
 

لكف ىناؾ الكثير مف الكتابات في ىذا المجاؿ ترل أف ىذا الشرط المكضكعي 

 مف قانكف تنظيـ السجكف فيما يتعمؽ باإلفراج 148غير كارد بالرجكع إلى مضمكف المادة 

 الصادرة عف المدير العاـ 945/2005: ألسباب طبية، لكف بالرجكع إلى التعميمة رقـ

 في (2)إلدارة السجكف ك إعادة التربية فيما يخص تشكيؿ ممفات اإلفراج المشركط

مضمكنيا إلى حيف صدكر نصكص تنظيمية فيما يتعمؽ بتشكيؿ ك تنظيـ ك سير لجنتي 

حيف الشركع في تشكيؿ ممفات اإلفراج  لجنة تكييؼ العقكبات، تطبيؽ العقكبات ك

 05/04:  مف القانكف رقـ159 ك المادة 150 إلى 134المشركط كفقا ألحكاـ المكاد 

                                                 
   1994منير حممي خميفة، تنفيذ األحكاـ الجنائية ك مشكبلتو العممية، المكتبة القانكنية، القاىرة، . د: راجع (1) 1

 .136ص

 .77، ص2006، 1حمدم باشا عمر، قانكف تنظيـ السجكف، دار ىكمة، الجزائر، ط: راجع (2) 2
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المتضمف قانكف تنظيـ السجكف في مخاطبة قضاة تطبيؽ العقكبات ك مدراء المؤسسات 

: العقابية أف يتضمف الكثائؽ األساسية التالية

.  محّينة02: صحيفة السكابؽ القضائية رقـ -

 .عرض كجيز عف كقائع الجريمة المرتكبة مف المسجكف ك التيمة المداف بيا -

 .شيادة اإلقامة -

 .شيادة عدـ الطعف أك عدـ االستئناؼ -

 .نسخة مف الحكـ أك القرار باإلدانة -

 .قسيمة دفع المصاريؼ ك الغرامة ك التعكيضات المدنية إف حكـ بيا -

ك الشيء نفسو أكده المنشكر الكزارم المتعمؽ بكيفية البت في ممفات اإلفراج 

 في الفقرة الثانية المتعمقة بالكثائؽ األساسية بتشكيؿ ممؼ اإلفراج (1)المشركط

. المشركط
 

الغرامة المالية  : الفرع األول
 

لـ يعرؼ المشرع الجزائرم الغرامة، فيما عرفتيا بعض التشريعات كما جاء في 

عقكبة الغرامة ىي إلزاـ المحكـك عميو بأف  ] مف قانكف العقكبات العراقي 91: نص المادة

يدفع لمخزينة العامة المبمغ المعيف في الحكـ، ك تراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة 
                                                 

، المتضمف كيفية البت في ممفات اإلفراج 2005 جكاف 05 المؤرخ في 05/01: المنشكر الكزارم رقـ: أنظر (1) 1

 .المشركط
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المحكـك عميو المالية، ك االجتماعية ك ما أفاده مف الجريمة أك ما كاف يتكقع إفادتو منيا 

( 1)[.ك ظركؼ الجريمة ك حالة المجني عميو

 

 ك مف محاسنيا أنيا تجنب اختبلط المجرميف (2)ك الغرامة عقكبة مالية أصمية

عديمي الخطكرة بالمجرميف الخطريف، ك تحقؽ الردع أسكة بغيرىا مف العقكبات          

كىي عقكبة فعالة عف جرائـ األمكاؿ كتبييض األمكاؿ ك الرشكة ك االختبلس               

كمف مساكئ الغرامة أنيا غير فعالة بالنسبة لؤلغنياء بخبلؼ ذكم الدخؿ المحدكد، كما أف 

تأثيرىا ينتقؿ مباشرة إلى مف يعيميـ الجاني، ك قد يصعب تحصيميا ك عندىا ينبغي 

تتكلى إدارة المالية تحصيؿ  ] 597: االنتقاؿ إلى اإلكراه البدني كما جاء في نص المادة

 [.المصاريؼ القضائية ك الغرامات ما لـ ينص عمى خبلؼ ذلؾ في قكانيف خاصة

 

 كيفية (3) مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم602كما جاءت أحكاـ المادة 

تحدد  ]: تطبيؽ اإلكراه البدني ك التي تككف عمى حسب مقدار الغرامة بحيث تنص عمى

 أعبله            600: مدة اإلكراه البدني مف قبؿ الجية القضائية المنصكص عمييا في المادة
                                                 

، ديكاف 23/06: باسـ شياب، مبادئ القسـ العاـ لقانكف العقكبات كفقا ألحدث التعديبلت لمقانكف رقـ. د: راجع (1) 1

 .251، ص2007المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

 المتضمف قانكف العقكبات المعدؿ           1966 جكاف 08 المؤرخ في 66/156:  مف األمر رقـ05المادة : أنظر (2) 2

 .ك المتمـ، المرجع السابؽ

 المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية 1966 جكاف 08 المؤرخ في 66/155:  مف األمر رقـ602المادة : أنظر (3) 3

 .48/1966: ج رقـ. ر. المعدؿ ك المتمـ، ج
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ك عند االقتضاء بأمر عمى عريضة يصدره رئيس الجية القضائية التي أصدرت الحكـ      

أك التي يقع في دائرة اختصاصيا مكاف التنفيذ بناءن عمى طمب المحكـك لو ك التماسات 

 [.النيابة العامة
 

ك تقسـ الغرامة إلى عادية بتكلي المشرع مف جية تحديد مقدارىا ك نسبية بترؾ 

أمرىا لمقضاء ليقدرىا بحسب قيمة الضرر الحاصؿ، ك تتصؼ الغرامة النسبية صفات 

ىامة أبرزىا يتمثؿ في قدرتيا عمى جبر الضرر، ك أف المحكـك عمييـ متضامنيف في 

دفعيا، كما أف الغرامة ترتبط بالضرر كجكدا ك عدما ال بشخص الجاني أك الجناة ك مدل 

 المؤرخ في 23/06:  ك بالتعديؿ األخير لقانكف العقكبات تحت رقـ(1).خطكرتيـ اإلجرامية

 اتجو المشرع الجزائرم نحك فكرة رفع مقدار الغرامة، لكف ىذا التكجو 2006 ديسمبر 20

رغـ أىميتو بجعؿ عممية التحصيؿ عسيرة في بعض األحياف، مما يزيد مف فرص التيرب 

مف دفعيا  بحيث أصبحت الغرامة في ظؿ ىذا التكجو أقرب إلى مفيـك التعكيض منو إلى 

 . مفيـك الجزاء

 

المصاريف القضائية : الفرع الثاني 
 

ك يقصد بيا المصاريؼ ك الرسـك التي تدفع لمخزينة العمكمية في كؿ دعكل مقابؿ   

الفصؿ فييا، ك تشمؿ نفقات الخبراء ك المعاينات ك سماع الشيكد ك رسـك الخزينة               
                                                 

 .252باسـ شياب، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (1) 1
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ك غيرىا مف المصاريؼ التي تنفقيا الجيات القضائية لمسير في الدعكل العمكمية ذلؾ أف 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم تمـز الشاكي بإيداع لدل قمـ كتاب 75: المادة

المحكمة مبمغا معينا يقدره قاضي التحقيؽ إذا لـ يكف قد حصؿ عمى المساعدة 

 ك القاعدة العامة أف المصاريؼ القضائية تقع عمى عاتؽ المتيـ إذا حكـ (1)القضائية،

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ك في 310: بإدانتو، ك ىك ما أشارت إليو المادة

جميع الحاالت تبقى المحكمة صاحبة االختصاص في تقرير تحميؿ المتيـ أك المدعي 

 مف قانكف اإلجراءات 369:   ك ىك ما أشارت إليو المادة(2).المدني المصاريؼ القضائية

يمتـز المدعي المدني الذم خسر دعكاه المصاريؼ القضائية حتى في  ]الجزائرم بقكليا 

 غير أف لممحكمة مع ذلؾ أف تعفيو منيا كميا               246الحالة المشار إلييا في المادة 

 [.أك جزء منيا
 

التعويضات المدنية : الفرع الثالث 

 مف قانكف 02ك ىي مكضكع الدعكل المدنية التبعية، ك قد أشارت إلى ذلؾ المادة 

يتعمؽ الحؽ في الدعكل المدنية المطالبة  ]: اإلجراءات الجزائية ك التي تنص عمى

بتعكيض الضرر الناجـ عف جناية أك جنحة أك مخالفة لكؿ مف أصابيـ شخصيا ضرر 

                                                 
 . المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية المعدؿ ك المتمـ66/155:  مف األمر رقـ75المادة : أنظر (1) 1

 2010، 5محمد خريط، مذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، دار ىكمة، الجزائر، ط. أ: راجع (2) 2

 .37ص
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ك ييدؼ ىذا التعكيض إلى جبر الضرر المادم أك  [.مباشر تسبب عف الجريمة

الجسماني أك األدبي الناشئ عف الجريمة، ك أف التعكيض يقصد بو التعكيض النقدم              

 (1).ك التعكيض العيني أك رد الشيء الذم فقده المتضرر مف الجريمة
 

 ك يقصد بو أداء مقابؿ مف النقكد عمى سبيؿ التعكيض :التعويض النقدي- أوال

عف األضرار الناشئة عف الجريمة، ك عف تقدير التعكيض النقدم فإنو يدخؿ 

ضمف السمطة التقديرية لمقاضي دكف أف يككف أكثر مما طمبو المدعي، ك قد يككف 

 مف القانكف 2 الفقرة 132مبمغا مقسطا أك إيرادا مرتبا كما أشارت إلى ذلؾ المادة 

 (2).المدني الجزائرم
 

 ك يقصد بو إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو قبؿ ارتكاب :التعويض العيني: ثانيا

الجريمة برد الشيء الذم فقده المدعي بالحؽ المدني، كرد األشياء المسركقة إلى 

المدعي المدني في جريمة السرقة، ك يمكف الحكـ لفائدة المدعي المدني 

بالتعكيض النقدم ك التعكيض العيني في الكقت ذاتو إذا ما كاف ما ضبط مف 

األشياء المسركقة جزء منيا فقط فيقضي بردىا مع التعكيض النقدم بما يعادؿ 

. قيمة الجزء الباقي
 

                                                 
 .37محمد خريط، المرجع نفسو، ص. أ: راجع (1) 1

، بتارٌخ 78ج رقم . ر. الصادر جٌتضمن القانون المدنً،  1975 سبتمبر 26 المؤرخ فً 75/58األمر : أنظر (2) 2

 . المعدل والمتمم1975 سبتمبر 30
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ىذا ك إف كاف يخالؼ أسباب ك مكضكع اإلفراج ألسباب طبية المتعمقة أساسا 

بحالة المسجكف الصحية، ك اليدؼ اإلنساني منو، إال أنو يكازف بيف مصمحتيف، ىما حؽ 

المحكـك عميو باإلفراج ألسباب طبية، ك حؽ الضحية ك الدكلة في التعكيضات                    

. ك الغرامات المالية عمى التكالي المنطكؽ بيا في حكـ جزائي نيائي
 

إصابة المحبوس بمرض خطير أو إعاقة تتنافى مع بقائو في : المطمب الثاني

الحبس  
 

 مف قانكف تنظيـ السجكف في المرض 148: اشترط المشرع الجزائرم في المادة

المبرر لئلفراج ألسباب طبية عف المحكـك عميو أف يككف المرض خطيرا، ك الشيء نفسو 

اشترطو المشرع الفرنسي ك المصرم، ك أف يحكؿ ىذا المرض دكف تنفيذ العقكبة السالبة 

لمحرية، لكف لـ يحدد المشرع الجزائرم مفيـك المرض الخطير، لذلؾ يمكف القكؿ بأف 

المقصكد بالمرض الخطير أك اإلعاقة الدائمة، ىك ذلؾ المرض الخطير الذم يجعؿ مكت 

المحكـك عميو كشيكا، ك إف كاف ال يشترط أف يككف حاال، عندئذ يتعيف اإلفراج عنو تجنبا 

لكفاتو داخؿ السجف، فمثبل فقد حالتو الصحية المحكـك عميو المريض بمرض السكرم 

المصحكب بعدـ القدرة عمى التنفس بخبلؼ المريض بذات المرض، لكف في مرحمة 

( 1).أكلى

                                                 
1  (1) Voir : Martine herzog, la suspension médical de peine de Maurice papon, Edition 

Dalloz, paris 2002, p283. 
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كذلؾ مف األسباب الصحية المتعمقة بالمرض الخطير مرض فقداف المناعة 

ففي فرنسا يعتبر سببا مف أسباب اإلفراج إذا أصيب بو المحبكس   -  السيدا–المكتسبة 

ك إذا كاف يتنافى ك بقائو في الحبس، ك نفس الشيء في القانكف اإليطالي الصادر عاـ 

 بحيث يمكف لممحبكس المصاب بمرض فقداف المناعة المكتسبة أك أم مرض 1999

 ك نرل أنو يمكف تطبيؽ ذات الحكـ (1)خطير أف يتابع عبلجا في مستشفى متخصص،

في التشريع الجزائرم كذلؾ يككف المرض خطيرا متى كاف يتطمب رعاية صحية دائمة         

ك بصكرة منتظمة يعجز المحكـك عميو المريض أف يكفرىا لنفسو، كإصابة المحبكس بشمؿ 

كامؿ أك نصفي مع عدـ القدرة عمى تحريؾ الطرفيف السفمييف، ك عدـ القدرة عمى قضاء 

( 2).إلخ...حاجتو، أك إصابتو بكسر في العمكد الفقرم 

 

إال أف المرض الخطير في حد ذاتو ال يبرر اإلفراج ألسباب طبية، ك إنما يتعيف 

أف تظير خطكرتو في تدىكر الحالة الصحية لممحكـك عميو، ك تطبيقا لذلؾ رفض القضاء 

األعمى في فرنسا اإلفراج الطبي عف أحد المحكـك عمييـ أثبتت التحاليؿ إصابتو بارتفاع 

كبير في نسبة الككلستركؿ في الدـ مما مف شأنو أف يعرضو ألزمات قمبية، ك قد أسس 

                                                 
1 (1) Voir : Monnet .y , note sou- Cassation Criminelle, 28 Septembre 2005, La Gazette du 

palais, 2006, p26. 

 .115بريؾ الطاىر، المرجع السابؽ، ص . أ (2) 2
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القضاء رفضو عمى أف ىذا المرض في مراحمو األكلى ك لـ تظير خطكرتو عمى الحالة 

( 1).الصحية لممحكـك عميو

 

ك مع ذلؾ يعترض البعض في فرنسا عمى ىذا الشرط باعتبار أنو تكجد أمراض 

خطيرة ك مجيكلة التحديد لـ يكتشفيا العمـ بعد، ك مف ثـ فإف تطمب ىذا الشرط يحكؿ 

( 2).مف اإلفراج الصحي- السيدا- دكف استفادة المحكـك عميو المصاب بيذا المرض

 

كذلؾ ال تكفي خطكرة المرض عمى المحكـك عميو المريض، بؿ يجب أف يككف 

المرض مف األمراض المستقرة المزمنة بجسده، ذلؾ أف خطكرة المرض ال تحكؿ دكف 

الشفاء منو ما داـ أنو في مراحمو األكلى، لذلؾ يتعيف أف يقطع األطباء باستقرار المرض 

:  ك ذلؾ لؤلسباب التالية(3)بجسده المحكـك عميو المريض،
 

 تعارض سمب الحرية مع مقتضيات العالج  : الفرع األول

 

إف اليدؼ مف نظاـ اإلفراج ألسباب صحية ىك مراعاة االعتبارات التي تسمك فييا 

الرحمة عمى العقاب، فالمحكـك عميو بعقكبة سالبة ك إف كاف مسجكنا، إال أنو ليس ميدر 

                                                 
 .42إبراىيـ حامد طنطاكم، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (1) 1

2 (2) Voir : Martine Herzog-Evans, la suspension médical de peine et la sécurité publique, 

état de lieux, revue pénitentiaire de droit pénal, 2005, p307.    

3 (3) Voir : Martine Herzog-Evans, Droit de l’application des peines, Dalloz, paris, 2002, 

p274. 
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الدـ ك الكرامة، بؿ ىك إنساف ك إذا كانت العقكبة شر يقابؿ اإلثـ الذم ارتكبو الجاني، بؿ 

غرضيا ليس االنتقاـ بؿ تطيير المجـر مف خطيئتو، ك ببل شؾ أف المريض بمرض 

خطير يضاؼ لمعقكبة إيبلـ يزيد عف القدر الذم تسببو العقكبة، ك ىك ما يتنافى مع 

العدالة، ك مع ذلؾ فإف خطكرة المرض ال تبرر اإلفراج الطبي، إال إذا كاف المرض 

يتعارض مع سمب الحرية ك مظير ىذا التعارض عدـ قدرة المحكـك عميو المريض القياـ 

بأم عمؿ أك حركة، أك أف يككف مف شأف سمب حريتو أف تتفاقـ آثار المرض عمى نحك 

. ييدد حياة المحكـك عميو نتيجة لتعارض سمب الحرية مع مقتضيات العبلج
 

فالدكلة يقع عمى عاتقيا ميمة تكفير الرعاية الصحية ألفراد المجتمع، فبالرجكع إلى 

 نجدىا تيدؼ إلى تجسيد الحقكؽ، ك الكاجبات (1)النصكص القانكنية المنظمة لمينة الطب

المتعمقة بحماية الصحة ك ترقيتيا، كما أنو أكلى اىتماما بالرعاية الجسمية ك المعنكية 

لئلنساف، ك اعتبر ذلؾ عامبل أساسيا في التنمية االجتماعية ك االقتصادية لمببلد، ك قد 

تكخى المشرع مف خبلؿ ىذا القانكف الكصكؿ إلى حماية اإلنساف مف األمراض           

( 2).ك األخطار ك تحسيف ظركؼ المعيشة ك العمؿ

 

                                                 
 المتضمف حماية الصحة ك ترقيتيا، المعدؿ                    1985 فيفرم 16 المؤرخ في 05/85: القانكف رقـ: أنظر (1) 1

 .ك المتمـ

                2007رايس محمد، المسؤكلية المدنية لؤلطباء في ضكء القانكف الجزائرم، دار ىكمة،. د: راجع (2) 2

 .77-76ص
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ك ال يعني مما سبؽ التزاـ الدكلة بإطبلؽ سراح كؿ سجيف مريض، ك لكف يعني 

التزاميا بتكفير الرعاية الطبية لممحكـك عمييـ المرضى، سكاء كانت ىذه الرعاية سكؼ 

تقدـ ليـ في المؤسسات العقابية أك في المستشفيات العامة، فالمحكـك عميو ك دكف أم 

اعتبار لسبب إدانتو بشر، ك لو الحؽ بمكجب ىذه الصفة في العبلج البلـز ك في ظؿ 

 65 إلى 57: بحيث نظـ المشرع مف المادة. ظركؼ مبلئمة شأنو شأف أم مكاطف آخر

 المتعمؽ بتنظيـ السجكف تحت عنكاف حقكؽ المساجيف، فيما 05/04: مف القانكف رقـ

الحؽ في الرعاية الصحية  ]: عمى57يتعمؽ بالرعاية الصحية، بحيث تنص المادة 

ك ىذا استجابة لممبلحظات األكلية الصادرة عف  [.مضمكف لجميع فئات المحبكسيف

 أكت 30مؤتمر األمـ المتحدة المتعمؽ بمكافحة الجريمة، ك معاممة المجرميف المعتمد في 

 1957 جكلية 31:  بتاريخ663:   ك أقرىا المجمس االقتصادم ك االجتماعي رقـ1955

 تحت 26 إلى 22 ك ذلؾ في المكاد مف 1977 مارس 13 المؤرخ في 2076: ك رقـ

يجب أف يتكافر في كؿ  ]:  كاآلتي22فصؿ الخدمات الطبية، بحيث جاء نص المادة 

مؤسسة عقابية طبيب كاحد عمى األقؿ مؤىؿ ك ممـ بالطب النفسي أك أف تنظـ الخدمات 

الطبية بيا عمى نحك تحقيؽ االتصاؿ باإلدارة العامة لمخدمات الصحية المحمية              

 [...ك الكطنية
 

فمتى تعارضت الحالة الصحية لممحكـك عميو مع االستمرار في سمب حريتو تعيف 

اإلفراج الطبي عنو، طالما أف حالتو الصحية تحتاج إلى رعاية خاصة تعجز المنشأة 
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 ذلؾ أف الغرض مف اإلفراج ألسباب صحية ىك تكفير أفضؿ سبؿ (1)العقابية عف تكفيرىا،

العبلج لممحكـك عميو، ك ىذا ال يتحقؽ إال بتكفير العبلج المبلئـ لحالتو، حتى ك لك كاف 

. ذلؾ بإطبلؽ سراحو لتمكينو مف الحصكؿ عمى ىذا العبلج
 

 تعارض الحالة الصحية و ظروف الحياة داخل السجن: الفرع الثاني

 

عادة ما يككف الكسط الذم يعيش فيو السجناء مصدرا لممتاعب ك القمؽ، ك بذلؾ 

فإف نظاـ الحياة بداخؿ السجف يعد عقبة أماـ ىؤالء المحكـك عمييـ المرضى بأمراض 

.  خطيرة خاصة إذا كانكا في المرحمة األخيرة مف العمر
 

فنظاـ الحبس يحكؿ دكف التمتع بالحياة الطبيعية، كما أف العبلقات بيف السجناء 

. (2)تتسـ عادة بالمنافسة ك الصراع ك عدـ التعاكف مما يصعب الحياة عمى المرضى منيـ

فالسجكف عادة تتميز بقانكف الغاب، أم قانكف األقكل ىك الذم يسكد، لذلؾ مف الصعكبة 

أف يطمب سجيف مف آخر العكف حتى ك لك كاف صديقا لو، كما أف اكتظاظ السجكف 

بالنزالء ك ظركؼ الحياة الصعبة بداخؿ السجف يجعؿ التعاكف بيف السجناء ضرب مف 

ضركب الخياؿ يضاؼ إلى ذلؾ أف اإلدارة العقابية تمجأ عادة إلى تجنيد بعض النزالء 

                                                 
1 (1) Voir : Pierrette Poncela, les lieux d’exécution de la peine privative de liberté, presses 

Universitaires de france, 2
éme

 Edition, paris  2001, p466. 

2 (2) Voir : Martine Herzog- Evans, Suspension médicale de peine la mort doit survenir à 

court terme, actualité juridique pénal, N° 12 , Décembre ,2006, p30.   
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ليراقبكا زمبلئيـ، خاصة أكالئؾ الذيف تراكدىـ فكرة اإلببلغ عنيـ، حتى ينشئ قيكدا أشد 

. عمييـ تزيد مف صعكبة الحياة بالنسبة إلييـ
 

 عدم توافر المؤسسات العقابية عمى اليياكل الطبية المتخصصة  : الفرع الثالث

 

العديد مف األسباب تجعؿ مف الحياة داخؿ السجكف غير مبلئمة بالنسبة ألكلئؾ 

المتقدميف في السف ك المرضى ك المعكقيف، مثؿ صعكبة التنقؿ ك االلتزاـ بمكاعيد النـك  

ك االستيقاظ، ك االلتزاـ بأداء األعماؿ المسندة إلييـ، السيما إذا كاف القانكف يشترط 

لئلفراج ألسباب صحية أال يككف بمقدكر المحكـك عميو المريض القياـ بأم عمؿ داخؿ 

( 1).السجف كما ىك عميو الحاؿ في القانكف الفرنسي

 

كما أف بعض األمراض تستمـز كجكد منشآت عقابية ذات طابع طبي يتناسب مع 

خطكرة ىذه األمراض، حتى يمكف تكفير الرعاية الطبية البلزمة لمسجناء باعتبارىا حؽ مف 

حقكقيـ، ك ككنيا الزمة إلعادة تأىيميـ، فمثبل المحكـك عمييـ المرضى بمرض اإليدز 

يقتضي األمر عزليـ عف غيرىـ مف المحكـك عمييـ، كما يقتضي ىذا المرض تكفير 

الرعاية الطبية المناسبة لحالتيـ، ك مع ذلؾ يترككف في زنزانات كاحدة مع غيرىـ مف 

المساجيف مما يؤدم إلى انتشار المرض، فمثبل المريض بمرض السكرم يجب أال يناـ 

عمى سرير عمكم تجنبا لمسقكط إذا ما أصيب بغيبكبة السكرم، ك مع ذلؾ فإف غياب 

                                                 
1 (1) Voir : Martine Herzog-Op/ cit, p248. 
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الكعي الطبي داخؿ المؤسسة العقابية يحكؿ دكف مباالة المحكـك عمييـ المرضى بيذا 

حيث أصيب " مكريس بابك: "المرض بالرعاية البلزمة، ك ىك ما حدث بالفعؿ مع السيد

بمرض الكمى، ك كانت حالتو الصحية تستدعي السماح لو بتناكؿ المياه المعدنية، إال أف 

إدارة السجف رفضت بزعـ أف األطباء لـ يصرحكا لو بذلؾ ك ىك ما يتنافى ك حقكؽ 

المحكـك عميو في الرعاية الطبية، األمر الذم دعاه يمجأ إلى اإلضراب عف الطعاـ حتى 

. (1)ساءت حالتو الصحية
 

 مف قانكف 58: ك ىذا ما حاكؿ المشرع الجزائرم تجنبو مف خبلؿ نص المادة

يتـ فحص المحبكس كجكبا مف طرؼ الطبيب األخصائي  ]:تنظيـ السجكف كاآلتي

النفساني عند دخكلو إلى المؤسسة العقابية ك عند اإلفراج عنو، ك كمما دعت الضركرة 

ك ىذا ما يفسر تكجو النظاـ العقابي الجزائرم نحكه أنسنة العقكبة، في إطار تطبيؽ  [.لذلؾ

ك تنفيذ االلتزاـ بالمكاثيؽ الدكلية ذات الصمة، حيث نصت المادة العاشرة الفقرة األكلى مف 

يعامؿ جميع المجرميف في  ]:  عمى(2)العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية ك السياسية

ك في ىذا السياؽ   [.حريتيـ معاممة إنسانية تحتـر الكرامة األصمية في الشخص اإلنساني

يجب أف يراعى نظاـ السجكف  ]:أيضا تنص الفقرة الرابعة مف ىذه المادة عمى ما يمي

                                                 
 .47-46إبراىيـ حامد طنطاكم، المرجع السابؽ، ص . د: راجع (1) 1

 ، ك الذم دخؿ 1966 ديسمبر 16: العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية ك السياسية، الصادر بتاريخ: أنظر (2) 2

 .1976 مارس 23: حيز النفاذ بتاريخ
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معاممة المسجكنيف معاممة يككف ىدفيا األساسي إصبلحيـ ك إعادة تأىيميـ االجتماعي  

ك يفصؿ المسجكنكف األحداث عف البالغيف ك يعاممكف معاممة تتفؽ مع سنيـ ك مركزىـ 

 [.القانكني
 

المرض العقمي ال يبرر اإلفراج ألسباب طبية   : الفرع الرابع
 

 مف اإلفراج فالمشرع الجزائرم لـ يستثف فئة األشخاص المحكـك عمييـ المستفيدك

 مف قانكف تنظيـ السجكف جاءت عامة دكف 148: ألسباب طبية، حيث أف نص المادة

تحديد، ك مف ثـ يمكف أف يستفيد مف نظاـ اإلفراج ألسباب طبية المحكـك عمييـ سكاء 

كانكا مف البالغيف أك األحداث، أما بالنسبة لممصابيف بأمراض عقمية ال يستفيدكف مف ىذا 

النظاـ، ألنو يتعيف حماية المجتمع منيـ ك ىذا يقتضي كضعيـ في أحد المستشفيات 

يكضع  ]: مف قانكف تنظيـ السجكف الجزائرم عمى61: المتخصصة حيث نصت المادة

المحبكس المحكـك عميو، الذم ثبتت حالة مرضو العقمي أك الذم ثبت إدمانو عمى 

المخدر أك المدمف الذم يرغب في إزالة التسمـ بييكؿ استشفائي متخصص لتمقيو العبلج  

. كفقا لمتشريع المعمكؿ بو
 

يصدر النائب العاـ المختص مقرر الكضع التمقائي رىف المبلحظة بناء عمى رأم 

مسبب يدلي بو طبيب مختص، أك في حالة االستعجاؿ بناء عمى شيادة طبية لطبيب 

. المؤسسة العقابية
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ينتيي الكضع التمقائي رىف المبلحظة، كفؽ اإلجراءات المنصكص عمييا في 

التشريع المعمكؿ بو، ك ذلؾ إما برجكع المحبكس المحكـك عميو معافى إلى المؤسسة 

العقابية لقضاء ما تبقى مف العقكبة عند االقتضاء، ك إما بالكضع اإلجبارم لثبكت 

 [.إصابتو بمرض عقمي مكصكؼ بالخطكرة
 

 مف قانكف العقكبات الجزائرم التي 21 ك 19: ك ىذا يتماشى مع أحكاـ المادتيف

تتكمـ عف تدابير األمف كجزاء بديؿ لمعقكبة السالبة لمحرية، تتماشى مع الظركؼ 

الحجز القضائي في مؤسسة  ]: عمى أف21:الشخصية لمجاني بحيث تنص المادة

استشفائية لؤلمراض العقمية، ىك كضع الشخص بناء عمى حكـ أك قرار قضائي في 

مؤسسة مييأة ليذا الغرض بسبب خمؿ في قكاه العقمية قائـ كقت ارتكابو لمجريمة أك اعتراه 

 [.بعد ارتكابيا
 

ك ما يبلحظ ىنا أف المشرع الجزائرم يستخدـ تعبير الخمؿ العقمي عكض الجنكف 

 ك أف قكلو بمؤسسة استشفائية لؤلمراض (1) مف قانكف العقكبات47: الذم كرد في المادة

يتكفؿ  ]:  منو عمى103العقمية جاء متسقا مع أحكاـ قانكف الصحة بحيث تنص المادة 

المؤسسات االستشفائية المتخصصة في األمراض : بالمصابيف عقميا بأحد اليياكؿ اآلتية

                                                 
ال عقكبة عمى مف كاف في حالة  ]: المتضمف قانكف العقكبات عمى66/156 مف األمر رقـ 47تنص المادة  (1) 1

 .[21 مف المادة 02جنكف كقت ارتكاب الجريمة، ك ذلؾ دكف اإلخبلؿ بأحكاـ الفقرة 
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العقمية، مصالح األمراض العقمية ك مصالح استعجاالت األمراض العقمية في 

( 1)[.المستشفيات، كحدة الشبكة الصحية القاعدية

 

  ك في فرنسا ال يعد المرض العقمي مبررا لئلفراج الصحي طبقا لقانكف             

 ، ك إنما يتعيف كضع المرضى 2002 مارس 04:  الصادر بتاريخ303: رقـ" ككشنير" 

باألمراض العقمية في إحدل المستشفيات المتخصصة، ك ال يحؽ ليـ طمب اإلفراج 

الصحي إال بعد شفائيـ مف المرض العقمي، ك بشرط إصابتيـ بمرض بدني خطير أك أف 

ك مع ذلؾ يمكف فحص طمب اإلفراج . تتعارض حالتيـ الصحية مع سمب حريتيـ

الصحي المقدـ مف المصاب بمرض عقمي متى كاف عبلجو بأحد المستشفيات الخاصة   

( 2).لذلؾ ال يستغرؽ أكثر مف يـك كاحد ك كاف مصابا بمرض بدني خطير

 

اعتبارات النظام العام و الوقاية من العود إلى الجريمة  : المطمب الثالث
 

لقد استحدث المشرع الجزائرم حالة تيديد المفرج عنو لؤلمف أك النظاـ العاـ في 

 مف قانكف تنظيـ 161: المجتمع كسبب إللغاء قرار اإلفراج المشركط بمكجب المادة

السجكف التي تفيد أنو إذا ما كصؿ إلى عمـ كزير العدؿ حافظ األختاـ أف مقرر قاضي 

تطبيؽ العقكبات بمنح اإلفراج المشركط يؤثر سمبا عمى األمف أك النظاـ العاـ فمو أف 

                                                 
 .257باسـ شياب، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (1) 1

2 (2) Voir : Martine herzog, Op.cit, p 276. 
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 يكما، ك عند إلغاء المقرر 30يعرض األمر عمى لجنة تكييؼ العقكبات في أجؿ أقصاه 

 ك ىك ما يتماشى ضمنيا مع (1).يعاد المفرج عنو شرطيا إلى نفس المؤسسة العقابية

مفيـك العكد كسبب مف األسباب الشخصية التي تؤدم إلى تشديد العقكبة، ك بالتالي 

. الخطكرة اإلجرامية التي تيدد أمف المجتمع ك سكينتو
 

النظام العام و وقف العقوبة ألسباب طبية  : الفرع األول
 

إف النظاـ العاـ فكرة غير محددة، إنيا تستعصي عمى التحديد الدقيؽ، ك ذلؾ 

 فما (2)مرجعو نسبية ىذه الفكرة، إذ أنيا تختمؼ مف مجتمع ال يعد كذلؾ في مجتمع آخر

يعد مف النظاـ العاـ في مجتمع ما ال يعد كذلؾ في مجتمع آخر، كما ما يعد مف النظاـ 

العاـ في الزمف الماضي ال يعد كذلؾ في الزمف الحاضر، لذلؾ فإف فكرة النظاـ العاـ فكرة 

متغيرة، كما أنو يمكف فيميا بمعاف مختمفة، ففي مجاؿ القانكف اإلدارم فإف معناىا ىك 

 ك في نطاؽ القانكف الخاص (3)إشاعة األمف العاـ ك الصحة العامة ك السكينة العامة،

يقصد بيا مجمكعة األسس التي يقـك عمييا كياف الدكلة، أك مجمكعة المصالح الجكىرية 

                                                 
 .237معافة بدر الديف، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (1) 1

 .47، ص 1974 ، 5حسف كيرة، المدخؿ إلى عمـ القانكف، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ط. د: راجع (2) 2

 .900، ص1967، 3 ، دار المعارؼ، القاىرة، ط2محمد فؤاد مينا، القانكف اإلدارم العربي، ج. د: راجع (3) 3
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ك في نطاؽ . (1)لمجماعة سكاء كانت سياسية أـ اقتصادية أـ اجتماعية أـ مالية أـ خمقية

القانكف الجنائي فإف فكرة النظاـ العاـ يمكف أف تتضمف عناصر مختمفة مثؿ الشعكر 

االجتماعي الذم يتعّيف مراعاتو عند تقرير اإلفراج عف المحكـك عميو قبؿ انقضاء مدة 

 ك يعد مف عناصرىا أيضا تحرم أثر ىذا اإلجراء عمى المجتمع ك مدل (2).العقكبة كاممة

.  إمكاف عكدة المفرج عنو إلى الجريمة مرة أخرل
 

لذلؾ فإف التكسع في مفيـك فكرة النظاـ العاـ يمكف أف يشكؿ قيدا عمى حاالت 

اإلفراج الصحي، فبمراعاة الشعكر العاـ االجتماعي عند تقرير اإلفراج ألسباب طبية قد 

. يحكؿ دكف اإلفراج عف شخص مريض بمرض خطير
 

     يتعيف معرفة إذا كاف اإلفراج ألسباب طبية يتقيد بفكرة النظاـ العاـ أك ال يتقيد 

 منو لـ ترد 148بيا، في قانكف تنظيـ السجكف الجزائرم، ك بالرجكع إلى أحكاـ المادة 

اإلشارة إلى فكرة النظاـ العاـ عند تقرير اإلفراج ألسباب طبية لممحكـك عميو المريض            

ك عميو فالمعيار الذم يتعيف االعتداد بو عند تقرير ذلؾ ىك خطكرة حالة المريض 

ك مف ثـ فإنو ال يجب األخذ بعيف . الصحية، أك تعارضيا مع االستمرار في سمب الحرية

االعتبار لفكرة النظاـ العاـ سكاء مف حيث تأثير اإلفراج عف الشعكر االجتماعي أك مف 
                                                 

محمكد جماؿ الديف زكي، دركس في القاعدة القانكنية، مطبعة لجنة التأليؼ ك الترجمة، القاىرة، . د: راجع (1) 1

 .181، ص1984ط

2 (2) Voir : Martine Herzog- Evans, La confirmation de la suspension médical de la peine 

de Maurice papon, Edition Dalloz, paris, p 1066. 
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حيث مدل إمكاف العكد إلى الجريمة مف جانب المفرج عنو، ك مع ذلؾ يمكف القكؿ أف 

األخذ بفكرة النظاـ العاـ عند تقرير اإلفراج ألسباب طبية يمكف أف تجد سندىا في المادة 

 مف قانكف تنظيـ السجكف السالفة الذكر، ك إف كانت تتعمؽ بحاالت اإلفراج 161

 130 ك 141: المشركط ك التكقيؼ المؤقت لتطبيؽ العقكبة المنصكص عمييا في المكاد

مف القانكف نفسو عمى التكالي، ك التي تدخؿ ضمف اختصاصات قاضي تطبيؽ العقكبات  

ك يمكف أف تككف حالة مف حاالت إلغاء مقرر االستفادة مف اإلفراج ك إعادة المحكـك 

( 1).عميو المستفيد إلى نفس المؤسسة العقابية لقضاء باقي عقكبتو

 

ك لما كاف النظاـ العاـ يستيدؼ إشاعة األمف ك تكفير الطمأنينة لؤلفراد عمى 

أركاحيـ ك أغراضيـ ك ممتمكاتيـ، فإف ىذا يقتضي أف يكضع في االعتبار الشعكر 

االجتماعي عند تقرير اإلفراج ألسباب طبية، حتى ال يككف ىذا األخير كسيمة لئلخبلؿ 

. بشعكر األفراد باألمف كأحد عناصر النظاـ العاـ
 

كما أف المحافظة عمى النظاـ العاـ تكجب مراعاة شعكر المجني عميو خشية أف 

يؤدم اإلفراج ألسباب طبية إلى المساس بشعكرىـ فيسعكف إلى االنتقاـ مف المحكـك عميو 

( 2).ألنو لـ يقض مدة العقكبة كاممة فيقيمكف العدالة بأنفسيـ

                                                 
ك في حالة إلغاء المقرر يعاد المحكـك عميو المستفيد إلى نفس  ]: عمى161: تنص الفقرة الثانية مف المادة (1) 1

 [.المؤسسة العقابية لقضاء باقي عقكبتو

2
(2)Voir :Carlo.R, La place de la victime dans l’exécution des peines, Recueil, Dalloz, paris2003, 

p145. 
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 مف قانكف تنظيـ 148: لذلؾ نرل أنو مف األحسف تدخؿ المشرع بتعديؿ المادة

السجكف، ك ذلؾ بإضافة ضابط النظاـ العاـ عند تقرير اإلفراج ألسباب طبية، ك إف كاف 

كما سبؽ ك أف أشرنا فإف لمجنة تكييؼ العقكبات المختصة حصريا بدراسة ممفات اإلفراج 

ألسباب طبية أف تراعي ىذا الضابط، خاصة إذا كانت جية رقابة عمى عمؿ القاضي 

. المختص بتطبيؽ العقكبات في حاالت اإلفراج ألسباب طبية
 

ك في مقابؿ ىذا ىناؾ رأم آخر نادل بضركرة استبعاد أم قيد يتعمؽ بالنظاـ العاـ 

السابؽ " ككشنير"عند تقرير اإلفراج ألسباب طبية عف المحكـك عميو، فصدر قانكف 

اإلشارة إليو خاليا مف ذلؾ، حيث نجد أف المادة العاشرة منو لـ تستمـز أم شرط لئلفراج 

( 1).ألسباب طبية سكل تمؾ المتعمقة بالحالة الصحية لممحكـك عميو

 

ك ذلؾ بمبرر قدرة المفرج عنو عمى االندماج في المجتمع، ك تعكيض المفرج عنو 

لضحاياه، ك أف إضافة ىذا الشرط يضيؽ مف نطاؽ حاالت اإلفراج ألسباب طبية، مما 

 مف 02يعني ىدـ األساس الذم قاـ عميو ك ىك االعتبارات اإلنسانية، بحيث تنص المادة 

 [...يعامؿ المحبكسكف معاممة تصكف الكرامة اإلنسانية ]:قانكف تنظيـ السجكف عمى
 

 

 

 

                                                 
1
(1) Voir : Jean piere cere, Actualité du droit de l’exécution des peines, suspension de 

peine, Dalloz, paris, 2003, p929. 
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   مدى تقيد اإلفراج ألسباب طبية بالعود لمجريمة: الفرع الثاني
 

العكد لمجريمة ىك ارتكاب الشخص جريمة عقب الحكـ عميو نيائيا عف جريمة 

 ك يعتبر مف الظركؼ المشددة لمعقكبة (1)أخرل، ك الفيصؿ في ذلؾ ىك الحكـ النيائي

نظرا لمخطكرة اإلجرامية التي يحمميا الجاني ك إصراره عمى معاكدة اإلجراـ، كما أف 

المشرع الجزائرم تناكؿ العكد في نصكص عديدة مف قانكف العقكبات بعد تعديمو بالقانكف 

 مف 57:  ، ك قد حدد المشرع في المادة2006 ديسمبر 30 المؤرخ في 23/06: رقـ

قانكف العقكبات ست فئات مف الجرائـ التي تعد مف ذات النكع لغرض تطبيؽ أحكاـ 

( 2).العكد

 

ك ما يعنينا في ىذا الصدد ىؿ يعد التنبؤ بالعكد أحد الشركط البلزمة لتقرير 

 مف قانكف تنظيـ السجكف 148اإلفراج ألسباب طبية عف المحكـك عميو؟ لقد خمت المادة 

مف شرط يقيد اإلفراج ألسباب طبية بالخشية مف عكدة مف سيفرج عنو إلى الجريمة            

ك مع ذلؾ يمكف القكؿ بكجكب مراعاة ىذا القيد استنادا إلى حماية النظاـ العاـ،  ك عمى 

ىذا يمكف القكؿ بأنو يتعّيف عمى مف يصدر قرار اإلفراج ألسباب طبية أف يضع في 

اعتباره مدل إمكانية عكدة المفرج عنو لمجريمة يستفاد مف سمكؾ المتيـ ك بيئتو ك ظركفو 

 مف قانكف تنظيـ السجكف  148: الشخصية، لذلؾ نرل ضركرة تدخؿ المشرع بتعديؿ المادة
                                                 

 .297باسـ شياب، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (1) 1

 . المتضمف قانكف العقكبات المعدؿ ك المتمـ66/156 مف األمر 57: المادة: أنظر (2) 2
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أك إضافة مادة تمـز الجيات المختصة بالنظر في ممفات اإلفراج ألسباب طبية باالمتناع 

عف اإلفراج إذا ما كجد ما يكحي باالعتقاد بإمكاف عكدة المتيـ لمجريمة، عمى خبلؼ 

 لـ يعتد مف اإلفراج 2002الصادر سنة " ككشنير"القانكف الفرنسي المسمى بقانكف 

 1549/2005: ألسباب طبية بالعكد لمجريمة، ك مع ذلؾ عند صياغة القانكف رقـ

الخاص بمعاممة العائديف الرتكاب الجريمة تـ إقرار العكد كقيد يرد عمى منح اإلفراج 

كقؼ تنفيذ عقكبة  ]:ألسباب صحية فنصت المادة العاشرة مف ىذا القانكف عمى أف

 (1)[.المحكـك عميو جائز إال إذا كاف ىناؾ خطر حقيقي مف العكد لمجريمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .55إبراىيـ حامد طنطاكم، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (1) 1



 84 

الشروط اإلجرائية لوقف تطبيق العقوبة ألسباب طبية  : المبحث الثاني
 

اإلفراج ألسباب طبية كحؽ لممحكـك عميو، ال تتكقؼ االستفادة منو عمى كجكب 

التمسؾ بو، إذ يتعيف عمى الجية المختصة بتقريره إتباع مجمكع إجراءات كمما تبيف ليا 

. تعارض الحالة الصحية لممحكـك عميو مع سمب حريتو
 

غير أف الجية المختصة بتقرير اإلفراج ألسباب طبية قد تتقاعس عمدا أك تيمؿ 

في إتباع إجراءات اإلفراج مف تمقاء نفسيا، لذلؾ فإنو المناص مف تقرير الحؽ لممحكـك 

. عميو في طمب اإلفراج عنو مف خبلؿ تقديـ طمب
 

ك الطمب ال ينتج أثره إال إذا ُقدَّـ لجية معينة يحددىا القانكف التي قد تفرض 

التزامات خاصة لممفرج عنو، ك بجانب ما سبؽ فإنو يتعّيف التحقؽ مف الحالة الصحية 

لممحكـك عميو، فبل يكفي أف يزعـ ىذا األخير إصابتو بمرض، بؿ يجب التيقف مف صحة 

. ىذا الزعـ عف طريؽ الخبرة الطبية
 

: عمى ىذا سنقسـ الدراسة في ىذا المبحث إلى ثبلثة مطالب عمى النحك التالي

. تقديـ الطمب إلى الجية المختصة: المطمب األكؿ

. الفحص الطبي لطالب اإلفراج ألسباب طبية: المطمب الثاني

. مراعاة الحالة الصحية لطالب اإلفراج شخصيا: المطمب الثالث
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 تقديم الطمب إلى الجية المختصة : المطمب األول 

باعتبار أف اإلفراج ألسباب صحية حقا لممحبكس ك ليس مكافئة لو عمى حسف 

سمككو في المؤسسة العقابية، أعطى قانكف تنظيـ السجكف الجزائرم فرصة لكؿ محبكس 

: أف يستفيد منو متى تكفرت الشركط ك في ىذا اإلطار يطرح السؤاؿ التالي

مف لو الحؽ في طمب اإلفراج ألسباب طبية، ك ما ىي اإلجراءات المتبعة في 

. ذلؾ؟

:              مف قانكف تنظيـ السجكف عمى ىذا التساؤؿ بقكليا أف137: لقد أجابت المادة

يقدـ طمب اإلفراج المشركط مف المحبكس شخصيا أك ممثمو القانكني، أك في شكؿ  ]

 [.اقتراح مف قاضي تطبيؽ العقكبات أك مدير المؤسسة العقابية
 

 تقديم الطمب من المحبوس أو ممثمو القانوني : الفرع األول
 

اكتفى قانكف تنظيـ السجكف بالنص عمى حؽ المحبكس أك ممثمو القانكني كأحد 

أفراد عائمتو أك محاميو في تقديـ الطمب دكف أف يذكر إجراءات تقديمو ك ىذا ما يتضح 

 مف قانكف تنظيـ السجكف، حيث يبلحظ مف خبلؿ نص ىذه المادة 137: مف نص المادة

أف المشرع الجزائرم عندما أشرؾ المحبكس في إجراءات اإلفراج المشركط إنما قصد بذلؾ 

معرفة رغبتو في االستفادة مف ىذا النظاـ، فضبل عف أف مكافقتو ستساىـ في السير 
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، ك يستكم في ذلؾ أف يكتشؼ المريض بنفسو خطكرة حالتو الصحية (1)الحسف لئلجراءات

أك أف يكتشؼ طبيب السجف ذلؾ، الذم عميو أف يشرح لممحكـك عميو حالتو الصحية 

يسير طبيب المؤسسة  ]:  مف قانكف تنظيـ السجكف عمى أف60: بحيث تنص المادة

 [.العقابية عمى مراعاة قكاعد الصحة ك النظافة الفردية ك الجماعية داخؿ أماكف االحتباس
 

ك عمى طبيب المؤسسة العقابية أف يتفقد مجمكع األماكف بيا ك يحظر المدير بكؿ 

. معاينة لمنقائص، أك كؿ الكضعيات التي مف شأنيا اإلضرار بصحة المحبكسيف
 

فإذا كانت الحالة الصحية لممريض تحكؿ دكف فيمو لخطكرة حالتو الصحية  

فيجكز تقديـ الطمب مف جانب الغير، أم بمعرفة أحد أقاربو أك أم شخص مكثكؽ بو 

. كالمحاميف مثبل إلى قاضي تطبيؽ العقكبات
 

تقديم اقتراح اإلفراج المشروط من مدير المؤسسة العقابية  : الفرع الثاني
 

إذا كاف األصؿ أف اإلفراج ألسباب طبية يككف بناء عمى طمب يقدـ مف المحكـك 

 مف قانكف تنظيـ السجكف أجازت 137: عميو المريض إال أف ذلؾ ليس الزما، فالمادة

لمدير المؤسسة العقابية التي يقضي بيا المحبكس عقكبتو السالبة لمحرية حؽ اقتراح 

يقدـ طمب اإلفراج  ]: اإلفراج ألسباب طبية مف تمقاء نفسو، ك التي تنص عمى

                                                 
 .138معافة بدر الديف، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (1) 1
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 [.أك في شكؿ اقتراح مف قاضي تطبيؽ العقكبات أك مدير المؤسسة العقابية....المشركط

 مف 02: ك ذلؾ بعد المعاينة التي يقـك بيا طبيب المؤسسة العقابية، بحيث تنص المادة

يتخذ مدير المؤسسة العقابية بالتنسيؽ مع الطبيب ك إذا  ]:قانكف تنظيـ السجكف عمى

اقتضى األمر مع السمطات العمكمية المؤىمة، كؿ التدابير الضركرية لمكقاية مف ظيكر    

ك نحف نرل أف تدىكر الحالة  [.ك انتشار األكبئة أك األمراض المعدية بالمؤسسات العقابية

الصحية لممحكـك عميو ك تعارضيا مع بقائو في المؤسسة العقابية يدخؿ ضمف تطبيقات 

ىذه المكاد، ك عميو يقدـ مدير المؤسسة العقابية طمب في شكؿ اقتراح لئلفراج ألسباب 

طبية إلى قاضي تطبيؽ العقكبات المختص، ك لقد اعترفت أيضا عدة تشريعات بحؽ 

المبادرة لممؤسسات العقابية في مجاؿ اإلفراج المشركط بكؿ صكره، نذكر منيا القانكف 

( 1).اإليطالي ك القانكف البمجيكي ك كذا القانكف الدانمركي

 

 

 

 

 

                                                 
 .155محمد عيد الغريب، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (1) 1
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تقديم اقتراح اإلفراج ألسباب طبية من قاضي تطبيق : الفرع الثالث 

  (1).العقوبات

 

لقد خكؿ المشرع الجزائرم لمقضاء سمطة البدء في إجراءات منح اإلفراج المشركط 

ألسباب طبية، سكاء بطمب مف المحبكس أك دكف طمبو، كذلؾ طبقا لما نصت عميو 

 مف قانكف تنظيـ السجكف بمنح قاضي تطبيؽ العقكبات دكف غيره مف قضاة 137: المادة

النيابة العامة أك الحكـ صبلحية المبادرة باقتراح اإلفراج عف كؿ محبكس يحتمؿ قبكلو في 

( 2).ىذا النظاـ

 

لكف ال بد أف نشير ىنا في ىذه الحالة بكجكب إخطار المحبكس بأنو محؿ القتراح 

اإلفراج عنو، ك عميو أف يبدم رأيو فيما إذا كاف مكافقا عميو أـ رافضا لو، نرل أف ىنا 

                                                 
 تطبيؽ العقكبات السالبة لمحريةبعدة صبلحيات في مجاؿ قد خص المشرع الجزائرم قاضي تطبيؽ العقكبات ؿ (1) 1

      ما يجعمو ضامنا لممارسة المحكـك عمييـ لحقكقيـ المشركعة ك ىك 05/04بمكجب ما جاء النص عميو في القانكف 

ممارسة   ال يحـر المحبكسيف مف]:بقكليا مف ىذا القانكف 04 المادة جاء النص عميو فيك آلية مف آليات تطبيؽ ما 

دماجوـ كميا أك جزئيا إال في حدكد ما ىك ضركرم إلعادة تربيتوـحقكقو  .[ كفقا ألحكاـ ىذا القانكفـ االجتماعي كا 

المساىمة في حؿ النزاعات بإمكانية ىذه الميمة مده المشرع  بإنجاز ك تفعيؿ قاضي تطبيؽ العقكبات حتى يقـك ك

تفريد اؿشكاكم المحبكسيف ك تظمماتيـ ك التطبيؽ السميـ لتدابير  العارضة المتعمقة بتنفيذ األحكاـ الجزائية ك تمقي

إدارة السجكف  صغير سيد أحمد،:  راجع في ىذا الشأف.م، السيما إذا ما تعمؽ األمر بمحبكس يعاني مرضا خطيراباالعؽ

 .116، ص2011، جامعة الجزائر كمية الحقكؽ، ر،مماجست رسالة في ظؿ التعديبلت الجديدة،

 .140معافة بدر الديف، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (2) 2
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المحبكس لو الحرية الكاممة في رفض اقتراح اإلفراج عنو ك تفضيؿ البقاء في المؤسسة 

العقابية حتى تنقضي مدة عقكبتو، إذ مف غير المعقكؿ إنشاء ممفا لمحبكس يككف رافضا 

اإلفراج عنو منذ البداية، حيث يككف مف المعركؼ أنو في حالة صدكر قرار اإلفراج 

المشركط ألسباب صحية عنو ستككف إجابتو بالرفض، فقبكؿ المحبكس حتى ك لك كاف 

قبكال ضمنيا ىك دليؿ تكافر إرادة اإلصبلح، كضماف نجاح المعاممة العقابية التي يقترح أف 

 إال أنو ال يعدك أف يككف مجرد تكصية لدل الجية (1).يخضع ليا في الكسط المفتكح

   .المختصة بإصدار القرار النيائي المتمثؿ في كزير العدؿ حافظ األختاـ في ىذه الحالة

 

 الفحص الطبي لطالب اإلفراج ألسباب طبية : المطمب الثاني

 

تتدخؿ الييئات الطبية مباشرة عند تقديـ طمب اإلفراج ألسباب طبية، ألف ىذه  

األخيرة ىي أساس قياـ ىذا النظاـ، ك الطمب ال ينتج أثره بمجرد تقديمو بؿ يجب التأكد 

. مف ىذا الزعـ عف طريؽ الخبرة الطبية بعد األمر بيا مف الجية المختصة
 

الجية المختصة بالفحص الطبي  : الفرع األول 
 

يشكؿ  ]: مف قانكف تنظيـ السجكف ك التي تنص عمى149: طبقا لنص المادة 

ممؼ اإلفراج المشركط ألسباب صحية، مف طرؼ قاضي تطبيؽ العقكبات ك يجب أف 

ك بناء عميو فإف طبيب  [....يتضمف فضبل عف تقرير مفصؿ مف طبيب المؤسسة العقابية
                                                 

 .119بريؾ الطاىر، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (1) 1
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المؤسسة العقابية ىك الذم يتكلى الكشؼ عف المسجكنيف لمعرفة حالتيـ الصحية ك إذا 

تبيف لو أف المحكـك عميو مريض بمرض ييدد حياتو بالخطر، أك يعجزه عف الحركة كميا 

فعميو إعداد تقرير مفصؿ يتضمف حالتو الصحية، ك رأم الطبيب في مدل مبلئمة سمب 

حرية المحكـك عميو، ك حالتو الصحية حتى ك لك لـ يكف المريض يرغب في الحصكؿ 

عمى اإلفراج ألسباب صحية، ثـ يعرضو عمى مدير المؤسسة العقابية إلطبلعو بالحالة 

الصحية لممريض، ك عمى ىذا األخير تحكيؿ التقرير إلى قاضي تطبيؽ العقكبات، كقد 

أدل ذلؾ إلى عدـ الثقة فييـ مف جانب المحكـك عمييـ، باعتبارىـ تابعيف لممؤسسة 

العقابية، ك بالتالي يككف عمؿ الطبيب غير مستقؿ بؿ خاضعا إلدارة المؤسسة العقابية           

ك ىك عامؿ لـ يكف يسمح بخمؽ عبلقات حسنة أك خمؽ نكع مف الثقة بيف السجيف              

ك الطبيب كذلؾ الطبيب المعالج ال يمكنو أف يحدد نكع العقكبة المقترحة التي تتناسب مع 

الحالة الصحية لممحكـك عميو، إال أنو يمتـز بإببلغ المحكـك عميو المريض بحقيقة حالتو 

يتـ فحص المحبكس  ]: مف قانكف تنظيـ السجكف عمى58: الصحية، بحيث تنص المادة

ليذه األسباب أضاؼ المشرع الجزائرم إلى جانب فحص  [....كجكبا مف طرؼ الطبيب

. طبيب المؤسسة العقابية تقريرا يتضمف خبرة طبية
 

خضوع طالب اإلفراج إلى الخبرة الطبية  : الفرع الثاني 
 

  يتضمف ممؼ طمب اإلفراج ألسباب طبية، إلى جانب تقرير طبيب المؤسسة 

العقابية، كما سبقت اإلشارة كجكب إخضاع المحكـك عميو إلى فحص طبي آخر مف قبؿ 
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أطباء متخصصيف عمى حسب الحالة الصحية خارج المؤسسة العقابية، في شكؿ خبرة 

 مف قانكف تنظيـ السجكف التي 149: طبية يعدىا ثبلثة أطباء، ك ذلؾ كفقا لنص المادة

تقرير خبرة طبية            .... يشكؿ ممؼ اإلفراج المشركط ألسباب صحية ]: تنص عمى

 [.أك عقمية يعدىا ثبلثة أطباء أخصائييف في المرض ك يسّخركف ليذا الغرض
 

 ك الخبير ىك شخص غير مكظؼ بالمحكمة أك المؤسسة العقابية، لو معمكمات 

فنية خاصة يستعيف القضاء برأيو في المسائؿ التي يستمـز تحقيقيا ىذه المعمكمات 

إلخ، ك عميو فالخبراء يعتبركف مف مساعدم القضاء في ....كاليندسة ك الطب ك الزراعة

المسائؿ غير القانكنية، ك ينتدبكف ألجؿ التحقيؽ في الكقائع الغامضة التي يمكنيـ كحدىـ 

فقط تقديرىا، ك لذلؾ يتـ المجكء إلى الخبرة كمما كانت ىناؾ الحاجة إلييا، ك كاف القاضي 

بحاجة إلى تككيف اقتناعو بحيث يأنس القاضي في نفسو الكفاية العممية أك الفنية ليا، كما 

إذا احتاج الحاؿ لتحديد سبب الكفاة، أك التحقيؽ في الكتابة التي يدعى بتزكيرىا، أك 

( 1).كإجراء حساب أك معاينة عقار أك إثبات حالة

 

 ك عميو فمتى انتيى طبيب المؤسسة العقابية مف الفحص الطبي لممحكـك عميو           

ك إعداد تقرير مفصؿ يرسؿ الطمب المقدـ مف المحكـك عميو المريض مرفقا بالشيادة التي 

حررىا الطبيب إلى قاضي تطبيؽ العقكبات، الذم يتعيف عميو ندب ثبلثة خبراء طبييف 
                                                 

 2002عمي عكض حسف، الخبرة في المكاد المدنية ك التجارية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ط. د: راجع (1) 1

 .07ص
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مف المؤسسات االستشفائية المتخصصة عمى حسب نكع المرض، ك ال يشترط فييـ أف 

يككنكا مقيديف في جدكؿ الخبراء، إال أف تطبيؽ ىذا الشرط ك مف خبلؿ اتصالنا بعدة 

قضاة تطبيؽ العقكبة تبيف لنا، ك مف خبلؿ تصريحاتيـ أنيـ يجدكف صعكبة في تطبيقو 

نظرا لنقص في األطباء األخصائييف، خاصة في بعض األمراض كمرض نقص المناعة 

 ك مرض السرطاف إف لـ نقؿ أنيـ منعدميف في بعض المناطؽ – السيدا –المكتسبة 

. الداخمية ناىيؾ عف المناطؽ الجنكبية
 

 ك عمى كؿ خبير أف يقـك بالفحص منفردا، ك كتابة تقرير طبي عف حاؿ المريض 

يتضمف اإلجابة عمى التساؤؿ الذم طرحو قاضي تطبيؽ العقكبات، بشأف الحالة الصحية 

 فالمحكـك (1 )لممحكـك عميو، ك ما إذا كانت تتعارض مع االستمرار في سمب حريتو أك ال،

عميو المريض الذم يرغب في اإلفراج ألسباب طبية يخضع لفحص طبي يقرره قاضي 

تطبيؽ العقكبات، ك عمى كؿ خبير أف يبيَّف في تقريره نتيجة الفحص الذم قاـ بو            

. ك مبلحظاتو، ك أعماؿ الخبرة التي قاـ بيا
 

 ك تبدك أىمية تقارير الخبرة في لزكميا لممكافقة عمى اإلفراج ألسباب طبية عمى 

عكس التقرير الطبي الذم يحرره طبيب المؤسسة العقابية الذم يقتصر أثرىا عمى إتاحة 

. الفرصة لممحكـك عميو المريض لمتقدـ بطمب اإلفراج

                                                 
1  (1) Voir : Arnouy, y, Le recours à l’expert en matière pénale , presses université, 

Marseille , 2004, p65.  



 93 

 ك يتعّيف أف يككف كؿ تقرير مطابؽ لآلخر فيما تكصؿ إليو مف نتيجة، فإف اختمؼ 

أحدىـ عف اآلخر فإف ذلؾ ال يكفي الستفادة المحكـك عميو المريض مف اإلفراج ألسباب 

. صحية عنو
 

 كما أف أىمية ىذه التقارير تبدك أيضا مف خبلؿ المساعدة التي تقدميا لقاضي 

 عمى فيـ الحالة الصحية لممحكـك عميو (1)تطبيؽ العقكبات، ك لجنة تطبيؽ العقكبات

المريض طالب اإلفراج، لذلؾ ينبغي أف تككف تقارير الخبرة معمقة ك بعيدة عف الشكمية 

كما ينبغي أف ينيي الخبير ميمتو في المدة المحددة لو، ك إذا تطّمب األمر تمديد ىذه 

الفترة بناء عمى طمب الخبير أعطاه القاضي المختص ميمة إضافية، طبقا لنص                

كؿ قرار  ]: التي تنص عمى أف(2) مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم148: المادة

يصدر بندب خبراء يجب أف تحدد فيو ميمة إلنجاز ميمتيـ، ك يجكز أف تمدد ىذه الميمة 
                                                 

 تطبيؽ لجنة عقابية مؤسسة كؿ في تكجد السجكف، تنظيـ قانكف مف 24 لمادة لما جاء النص عميو في ا طبقا( 1) 1

 خطكرة الجنس، السف، الجزائية، الكضعية تتمثؿ في  محددة معاييرؿ اكفؽ المحبكسيف كتكزيع بترتيب تختص العقكبات،

       كتكزيعيـ المساجيف تصنيؼ عمى السير ميامو مف ذمكاؿ االحتباس، مصمحة رئيس كبكجكد ،" في حد ذاتياالجريمة

 العممية ىذه حتما تتـ سكؼ لممحبكسيف، الجزائية الكضعية بمتابعة المكمفة الجية القضائية، الضبط كتابة مسؤكؿ ككذا 

 بالتصنيؼ أخذ  الجزائرم ك عمى غرار العديد مف التشريعات الحديثة قدالمشرع بأف لنا تضحلي . كناجحة سميمة بطريقة

 تأىيؿ إعادة بكاسطتيا يتـ كالتي ،المبلئمةالسميمة ك العقابية المعاممة اختيار بيدؼ الحديثة العممية األسس عمى القائـ

صبلحو المحبكس  .103كبلنمر أسماء، المرجع السابؽ، ص: راجع. كا 

 المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية المعدؿ           1966 يكنيك 08 المؤرخ في 66/155: األمر رقـ: أنظر (2 )2

 . ك المتمـ
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ك يشتمؿ التقرير عادة عمى  [....بناء عمى طمب الخبراء إذا اقتضت ذلؾ ألسباب خاصة

مقدمة تحتكم عمى اسـ الخبير ك صفتو ك الميمة المطمكبة منو، ك كذلؾ اإلجراءات التي 

قاـ بيا الخبير مف معاينة ك تحميؿ ك كشؼ ك نطاؽ عممو، ك في األخير النتائج التي 

تكّصؿ إلييا الخبير، ك ال يعتبر تقرير الخبرة حكما أك شبو حكـ ك إنما ىك دليؿ كسائر 

( 1).أدلة اإلثبات لو قكة ثبكتية نسبية يخضع لتقدير القاضي

 

 ك حتى يككف ليذه التقارير فائدتيا في تمكيف الجية المختصة في إصدار األمر 

باإلفراج ألسباب طبية، فإنو يتعّيف أف ال تتضمف مصطمحات فنية معّقدة ُتعجز مف 

تعرض عميو فيـ محتكاىا، ك إنما يتعيف أف تصاغ بصكرة مبسطة، أك عمى األقؿ يراعى 

. ذلؾ في النتيجة التي خمص إلييا تقرير الخبرة
 

 ك الجدير بالذكر أف تطابؽ تقارير الخبرة بشأف خطكرة الحالة الصحية لممحكـك 

عميو ال يمـز الجية المختصة األخذ بيـ، فاألمر يخضع لسمطتيا التقديرية إال أنو يتعيف 

عمييا في حالة الرفض تسبيب القرار ك الذم يتمثؿ في عدـ قدرة المحكـك عميو المريض 

االندماج مع المجتمع أك عدـ تعكيضو لممجني عميو أك رفضو لمعبلج المقدـ لو في 

 (2).السجف

                                                 
جيبللي بغدادم، التحقيؽ، دراسة مقارنة نظرية ك تطبيقية، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية، الجزائر . د: راجع (1) 1

 .156، ص1999ط

2 (2) Voir : Martine Herzog . Evans, Droit de l’application des peines, Op. cit, 275. 
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مراعاة الحالة الصحية لطالب اإلفراج شخصيا  : المطمب الثالث
 

 مف قانكف تنظيـ السجكف أف 149 ك 148: ما نبلحظو مف خبلؿ نص المادتيف

المشرع الجزائرم لـ يكّضح بدقة نكع ك طبيعة المرض الخطير أك اإلعاقة الدائمة         

ك ترؾ أمر تقديرىما لطبيب المؤسسة العقابية التي يتكاجد بيا المحبكس، فضبل عف 

الخبرة الطبية التي يعدىا ثبلثة خبراء مف األطباء األخصائييف، كما سبقت اإلشارة في 

المطمب الثاني دكف تكفر الشركط األخرل لئلفراج المشركط المنصكص عمييا في              

 ك قد أخذت عدة دكؿ في تشريعاتيا ىذا النكع (1) مف قانكف تنظيـ السجكف134: المادة

 ك المشرع 355 ك 354: مف اإلفراج لسبب صحي كالمشرع التكنسي في المادتيف

( 2). ك ىك ما اصطمح عمى تسميتو باإلفراج الصحي36: المصرم في المادة

 

 كما أف األسباب الصحية المتعمقة بالمرض أك الخضكع لعبلج طبي يمكف 

لممحبكس أف يستفيد إما مف التأجيؿ المؤقت لتنفيذ العقكبة إلى غاية زكاؿ حالة الخطكرة 

يجكز منح المحكـك عميو  ]: مف قانكف تنظيـ السجكف عمى أف16: كما تنص عميو المادة

: نيائيا االستفادة مف التأجيؿ المؤقت لتنفيذ األحكاـ السالبة لمحرية في الحاالت اآلتية

                                                 
 . ، المرجع السابؽ05/04:  مف القانكف رقـ134المادة : أنظر (1) 1

2  (2) Voir : Ourdia nasroune- Nouar, le contrôle des sanctions pénales en droit algérien, 

Tome 26, Librairie Générale de Droit et de jurisprudence paris 1991, p209. 
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 إذا كاف مصابا بمرض خطير، يتنافى كجكده في الحبس ك ثبت ذلؾ قانكنا بتقرير 

 [.طبي سخرتو النيابة العامة
 

 مف قانكف 130 أك مف التكقيؼ المؤقت لتطبيؽ العقكبة كما جاء في نص المادة 

يجكز لقاضي تطبيؽ العقكبات، بعد أخذ رأم لجنة تكييؼ  ]:تنظيـ السجكف عمى أف

العقكبات إصدار مقرر مسبب بتكقيؼ تطبيؽ العقكبة السالبة لمحرية لمدة ال تتجاكز ثبلثة 

....  أشير

ك مما ال شؾ فيو أف إقرار اإلفراج  [.إذا كاف المحبكس خاضعا لعبلج طبي خاص

ألسباب صحية، إنما يرجع العتبارات إنسانية بحتة راعى فييا المشرع حالة المحبكس 

الصحية ك النفسية التي ستتأثر سمبيا ببقائو في المؤسسة دكف ذكر حاالت أخرل تؤثر 

: عمى تنفيذ المحكـك عميو العقكبة المحكـك بيا ك ىي

                  (1)حاالت حبس أك فقداف الزكج أك الزكجة ك تعريض األكالد لئلىماؿ

ك لئلشارة فإف أحكاـ اإلفراج المشركط ألسباب صحية سبؽ ك أف نص عمييا المنشكر 

 المتعمؽ بإجراءات اإلفراج المشركط كما 1984 جكاف 20 المؤرخ في 06: الكزارم رقـ

إف اإلفراج المشركط بصفة عامة ال يمنح إال استثناء لممحكـك عمييـ المصابيف  ]: (2)يمي

بمرض خطير أك عضاؿ، ك المصابيف بعاىات تستكجب إكراه المكظفيف ك المتقدميف جدا 

                                                 
1 (1) Voir : Pascal Faucher, Op. cit, p48. 

 .116بريؾ الطاىر، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (2) 2



 97 

في السف، ك أخيرا الحاالت الخاصة مثؿ فقداف الزكج أك الزكجة معرضا األكالد لئلىماؿ 

  [.ك بدكف رعاية، ك أم اعتبار آخر يغمب عميو الطابع اإلنساني
 

ك عميو حسنا فعؿ المشرع الجزائرم عندما أخذ بنظاـ اإلفراج ألسباب طبية لكف ما 

 لـ ينص عمى الحاالت األخرل التي 149 ك 148: نبلحظو مف خبلؿ نص المادتيف

كردت بالمنشكر الكزارم السالؼ الذكر، أم بالنسبة لحالة فقداف الزكج أك الزكجة           

ك تعريض األكالد لئلىماؿ، فكاف عمى المشرع تدارؾ األمر ك جعميا ضمف الحاالت 

الخاصة لئلفراج ألسباب طبية مف جانبيا النفسي، ك ذلؾ نظرا لمضرر الذم سيمحؽ 

األطفاؿ خاصة أف ىذه الحالة كردت ضمف حاالت كؿ مف نظامي التأجيؿ المؤقت لتنفيذ 

 06 ك 03 الفقرة 16: العقكبة، ك كذا التكقيؼ المؤقت لتطبيؽ العقكبة طبقا لنص المادة 

 مف قانكف تنظيـ السجكف، بحيث تنص       04 ك 01:  ففي فقرتييا130:  ك المادة07ك 

يجكز منح المحكـك عميو نيائيا  ]: عمى ما يمي07 ك 06 ك 03:  في فقراتيا16: المادة

 (1):االستفادة مف التأجيؿ المؤقت لتنفيذ األحكاـ السالبة لمحرية في الحاالت اآلتية

                                                 
ا إلى قاضي تطبيؽ طمب عائمتو أفراد أحد أك القانكني ممثمو أك المحبكس يقدـ أف يجب النظاـ ىذا مف لبلستفادة( 1) 1

 أياـ عشرة خبلؿ  ىذا الطمبفي يفصؿ العقكبات تطبيؽ قاضي  أف إلى مع اإلشارة  العقكبة تعميؽ مف الستفادةؿ العقكبات

 ال لمدة العقكبة لتطبيؽ المؤقت بالتكقيؼ مسببا مقررا العقكبات تطبيؽ قاضي كيصدر .إخطاره تاريخ مفيبدأ حسابيا 

 المؤقت التكقيؼ مقرر يبمغ مف ثـ ك العقابية، لممؤسسة التابعة العقكبات تطبيؽ لجنة رأم  أف يأخذبعد أشير، 03 تتجاكز

 اآلثارك مف ثـ فإف  ،في الطمب البت تاريخ مف أياـ ثبلثة أقصاه أجؿ في الحالة حسب كالمحبكس العاـ لمنائب الرفض أك

 := تتمثؿ في اآلتيالعقكبة لتطبيؽ المؤقت التكقيؼ مقرر عمى تي تترتباؿ
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. إذا تكفى أحد أفراد عائمتو- 2

إذا كاف زكجو محبكسا أيضا، ك كاف مف شأف حبسو ىك اآلخر إلحاؽ ضرر - 6

. بالغ باألكالد القصر أك بأم فرد مف العائمة اآلخريف المرضى منيـ أك العجزة

إذا كانت امرأة حامبل، أك كانت أما لكلد يقؿ سنو عف أربة ك عشريف - 7

    [....شيرا

يجكز  ]: في فقرتييا األكلى ك الرابعة تنص عمى أنو130: كذلؾ نجد نص المادة 

....  لقاضي تطبيؽ العقكبات بعد أخذ رأم لجنة تطبيؽ العقكبات

. إذا تكفي أحد أفراد عائمة المحبكس -1

إذا كاف زكجو محبكسا أيضا، ك كاف مف شأف بقائو في الحبس إلحاؽ ضرر  -2

 (1)[.باألكالد القصر، أك بأفراد العائمة اآلخريف المرضى منيـ ك العجزة

                                                                                                                                                    

 تكييؼ لجنة أماـ الرفض مقرر أك العقكبة لتطبيؽ المؤقت التكقيؼ مقرر في الطعف العاـ كالنائب لممحبكس جكزم=- 

 لتطبيؽ المؤقت التكقيؼ مقرر في لمطعف كيككف المقرر، تبميغ تاريخ مف أياـ 08 خبلؿ العدؿ لكزارة التابعة العقكبات

 .مكقؼ أثر العقكبة

 الحبس مدة ضمف تحسب التكقيؼ ال فترة مع اإلشارة إلى أف التكقيؼ فترة خبلؿ عنو القيد كيرفع المحبكس سبيؿ ليخؿ .-

 المتعمؽ بقانكف تنظيـ 05/04: مف القانكف رقـ131 المادة  طبقا لما جاء النص عميو فيفعبل المحبكس قضاىا التي

 .السجكف

 المحبكس ظركؼ راعى النظاـ ىذا ما تبنىعندالجزائرم  المشرع أف  في ىذا الخصكص ىك إليو اإلشارة تجدر ما( 1) 1

 العقكبة تأدية حساب عمى الشخصية، األمكر بعض كتأدية لتدارؾ لممحبكس فرصة يمنح نجده بحيث كالعائمية، االجتماعية

 ما إذا المجتمع، مصمحة عمى عميو المحكـك مصمحة فضؿ المشرع أف أم مجرما، فعبل اقترافو نتيجة عميو بيا المحكـك

 . مف قانكف تنظيـ السجكف131 المادة في الحصر سبيؿ عمى الكاردة الحاالت إحدل تكفرت
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 الفقرة الثالثة 729: نجد ما يشبو ىذه الحالة في التشريع الفرنسي، إذ نصت المادة

مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي عمى حالة خاصة لئلفراج المشركط عف المحبكس 

دكف اشتراط فترة االختبار، ك ذلؾ مف أجؿ تكفير العناية ك الرعاية لمطفؿ، ك تبرير ذلؾ 

( 1).ىك ترجيح مصمحة الطفؿ عمى تنفيذ العقكبة المحكـك بيا

 

ك أما عف حالة المحبكس المتقدـ في السف فمـ يخص المشرع ىذه الحالة بأم حكـ 

في قانكف تنظيـ السجكف، خاصة ك قد تطرح ىنا مسألة كفاتو في المؤسسة العقابية          

ك ىي كضعية تكحي بالخيبة ك الكرطة بالنسبة لمعائبلت التي لـ تحضر المحظات األخيرة 

لكفاتو، لذا نرل مف الضركرم تقنيف الحكـ الكارد في المنشكر الكزارم المتعمؽ بإجراءات 

 ك منح اإلفراج ليذه الفئة مف المحبكسيف 1984 جكاف 20اإلفراج المشركط المؤرخ في 

الذيف تقدمت بيـ السف أثناء تنفيذىـ لمعقكبة المحكـك بيا عمييـ، مع إعفائيـ مف شركط 

اإلفراج عمى غرار المصابيف بمرض خطير أك إعاقة دائمة، نظرا لظركفيـ الخاصة            

ك تفاديا لكفاتيـ في المؤسسات العقابية، عمى غرار ما ىك معمكؿ بو في التشريعات 

العقابية المقارنة، ففي تكنس مثبل يستفيد المحبكس الذم أتـ سف الستيف سنة مف اإلفراج 

 مف 355 ك 354المشركط مع إعفائو مف جميع شركط اإلفراج المشركط طبقا لممكاد 

( 2).قانكف اإلجراءات الجزائية التكنسي

 

                                                 
 .116بريؾ الطاىر، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (1) 1

2 (2) Voir : Ourdia nasroune- Nouar, Op. cit, 209. 
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أما بالنسبة لمتشريع الفرنسي فمقد أخذ الحالة الصحية لممحكـك عميو بعيف االعتبار 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي عمى معيار ضركرة 729: عندما نصت المادة

الخضكع لعبلج كمبرر لمنح اإلفراج المشركط، أما فيما يخص المحبكس فمـ يحظ بأية 

 (1).معاممة خاصة في مجاؿ استفادتو مف اإلفراج المشركط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .117بريؾ الطاىر، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (1) 1
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الجيات المختصة بدراسة وقف تطبيق العقوبة ألسباب طبية            : الباب الثاني

و اآلثار المترتبة عميو  
 

إف منح اإلفراج ألسباب طبية مؤطر بجممة مف الشركط، ك االلتزامات ك كسائؿ 

الرقابة المختمفة التي يقررىا القانكف، ذلؾ أف تعميؽ تطبيؽ العقكبة ك تحميميا تماشيا              

ك الظركؼ الصحية لممحكـك عميو، يتطمب تدخؿ عدة عكامؿ كظركؼ متضافرة تحت 

. إشراؼ ىيئات متخصصة كؿ في مجالو كما سنكضحو فيما بعد في الفصؿ األكؿ
 

كذلؾ في إطار التسييبلت التي جاءت لصالح المسجكف المستفيد مف ىذا اإلجراء  

فقد منح قانكف تنظيـ السجكف لمجيات المختصة بإصداره مف كضع قائمة مف اإلجراءات 

ك االلتزامات التي يمكف فرضيا في مكاجية المستفيد مف اإلفراج، لضماف فعالية ىذه 

. االلتزامات البد أف تككف دقيقة ك محددة، ك ىذا ما سنكضحو في الفصؿ الثاني

: لذلؾ ارتأينا تقسيـ دراستنا ليذا الباب إلى فصميف كاآلتي

. الجيات المختصة بدراسة كقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية: الفصؿ األكؿ

.  اآلثار المترتبة عف كقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية: الفصؿ الثاني
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 الجيات المختصة بدراسة وقف تطبيق العقوبة ألسباب طبية : الفصل األول
 

بعد تبياف الشركط الكاجب تكافرىا في طالب اإلفراج حتى يستفيد مف نظاـ اإلفراج 

ألسباب طبية، سنحاكؿ في ىذا الفصؿ التطرؽ لمجيات المختصة بدراسة ىذا اإلجراء   

ك اإلجراءات التي تتبعيا، ك في ىذا نظـ المشرع الجزائرم ذلؾ بمكجب قانكف تنظيـ 

 ك كذلؾ النصكص التنظيمية المطبقة لو، بحيث جعؿ قاضي 05/04: السجكف تحت رقـ

تطبيؽ العقكبات المحكر الرئيسي في ىذا المجاؿ ك دعمو بصبلحيات كاسعة، ك كذلؾ 

اعتبره حمقة ربط بيف لجنة تطبيؽ العقكبات ك لجنة تكييؼ العقكبات المتكاجدة عمى 

. مستكل المديرية العامة إلدارة السجكف ك إعادة اإلدماج
 

ك لمكقكؼ عمى اختصاصات ىذه الجيات سنتناكؿ دراسة قاضي تطبيؽ العقكبات 

. باعتباره محكرا رئيسيا في مجاؿ إجراءات اإلفراج ألسباب طبية ك ىذا في المبحث األكؿ

ثـ نتعرض بالدراسة إلى لجنة تطبيؽ العقكبات باعتبارىا تساىـ ك تتدخؿ في ىذا اإلطار 

ك في . بمكجب ما جاء النص عميو في قانكف تنظيـ السجكف، ك ىذا في المبحث الثاني

األخير سنتعرض إلى بياف اختصاصات لجنة تكييؼ العقكبات باعتبارىا أيضا تمعب دكرا 

. ميما في ىذا الخصكص، ك ىذا في المبحث الثالث
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 قاضي تطبيق العقوبات : المبحث األول
 

عندما تصدر الجية القضائية حكميا في الدعكل العمكمية بإدانة المشتكى منو  

فإنيا تحدد العقكبة أك التدبير االحترازم الذم يجب تنفيذه في حؽ المحكـك عميو، ك تبدأ 

تمؾ المرحمة الجديدة التي تسمى تنفيذ العقكبة، ك كاف يعيد إلى اإلدارة العقابية مستقمة 

اإلشراؼ عمى ىذه المرحمة، لكف بتطكر مفيـك العقكبة التي أصبحت قائمة عمى اعتبارات 

تأىيؿ المحكـك عميو، ك ظيكر بدائؿ العقكبة أصبح لزاما امتداد دكر القضاء لمرحمة ما 

 ك ىذا ما أخذ بو المشرع الجزائرم في قانكف تنظيـ السجكف، ك جعميا مف (1)بعد الحكـ،

. اختصاص قاضي تطبيؽ العقكبات ك دكره في دراسة إجراء اإلفراج ألسباب طبية

ك لمكقكؼ عمى اختصاصات قاضي تطبيؽ العقكبات سنتعرض إلى مفيـك قاضي 

ثـ نتعرض إلى األسباب التي دفعت المشرع الجزائرم . تطبيؽ العقكبات في المطمب األكؿ

. إلى استحداث مثؿ ىذه الجية لغرض تطبيؽ العقكبة في المطمب الثاني
 

. مفيوم قاضي تطبيق العقوبات: المطمب األول
 

سنتعرض في ىذا المطمب إلى تعريؼ قاضي تطبيؽ العقكبات، ثـ نتناكؿ كيفية 

: تعيينو، ك ذلؾ في الفرعيف التالييف
 

 

                                                 
 .255محمد عبد اهلل الكريكات، المرجع السابؽ، ص: راجع (1) 1
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تعريف قاضي تطبيق العقوبات  : الفرع األول
 

 ال في قانكف تنظيـ السجكف (1)لـ يعرؼ المشرع الجزائرم قاضي تطبيؽ العقكبات

 ك ال في ظؿ قانكف تنظيـ السجكف القديـ المؤرخ في 2005 فبراير 06الجديد المؤرخ في 

 ، ك في ىذا الخصكص ما نبلحظو فقط ىك ما تعرض لو المشرع فيما 1972 فبراير 10

يتعمؽ بصبلحياتو ك طريقة تعيينو، ك ىك أمر طبيعي ذلؾ أنو ليس مف مياـ المشرع 

إعطاء التعاريؼ الفقيية، فضبل عمى أف قاضي تطبيؽ العقكبات حديث النشأة نسبيا              

ك غير منتشر بصكرة كاسعة في دكؿ العالـ بسبب كجكد اختبلفات جكىرية في التنظيمات 

القضائية، أيف نجد في بعض الدكؿ أف قطاع السجكف تابع لكزارة الداخمية ك ليس لكزارة 

عبارة عف قاض  ]:  إال أنو يمكف تعريفو بأنو(2).العدؿ كما ىك عميو الحاؿ مثبل في مصر

( 3) [.مكمؼ خصكصا باستخداـ العقكبات السالبة في إعادة إدماج المجـر في المجتمع

                                                 
 لمحرية، السالبة العقكبة تطبيؽ في القضاء مساىمة ضركرة يؤيد الذم الحديث االتجاه  الجزائرمالمشرع تبنى لقد( 1) 1

 تطبيؽ قاضي  نظاـ إنشاء أف مف بالرغـ الفرنسي، التشريع مف العقكبات تطبيؽ قاضي منصب إحداث فكرة كاستمد

 إال الجزائر في يطبؽ لـ أنو إال آنذاؾ، الجزائية اإلجراءات قانكف صدكر تاريخ ، 1958 سنة إلى يرجع فرنسا في العقكبات

عادة السجكف تنظيـ قانكف صدكر عند االستقبلؿ بعد  تسمية عميو كأطمؽ 72/02:  رقـاألمر بمكجب ، المساجيفتربية كا 

. العقكبات تطبيؽ قاضي" إلى 05/04:  رقـالجديد القانكف تسميتو بصدكر كتغيرت " الجزائية األحكاـ تطبيؽ قاضي"

  .70أسماء كبلنمر، المرجع السابؽ، ص: راجع في ىذا الشأف

 .07بريؾ الطاىر، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (2) 2

رنا إبراىيـ سميماف العطكر، مصير العقكبة الجنائية، مجمة الشريعة ك القانكف، كمية القانكف، جامعة . د: راجع (3) 3

 . 124، ص2008اإلمارات العربية المتحدة، 
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كذلؾ أخذ بو المشرع الفرنسي ألكؿ مرة في التنظيـ القضائي الفرنسي، ك نص 

 ك أكده في 1958 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي لعاـ 721: عميو في المادة

 أما بالتعديؿ األخير لقانكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي (1) 1972التعديؿ األخير عاـ 

 أصبح قاضي 2004 مارس 09:  الصادر بتاريخ204/2004: بمكجب القانكف رقـ

. تطبيؽ العقكبات عمى مستكل محكمة الدعاكل الكبرل كدرجة أكلى
 

ك قاضي تطبيؽ العقكبات ىك العنصر األساسي في مسعى إعادة تربية المساجيف 

خاصة في التشريعات الجنائية الحديثة، ك مبرر تدخؿ السمطة القضائية في التنفيذ 

العقابي، السيما ك أف اإلفراج ألسباب صحية ينبغي أف يقـك عمى احتراـ ك صيانة حقكؽ 

المحكـك عميو، ك بذلؾ أصبحت مرحمة التنفيذ العقابي مرحمة قضائية بصكرة شبو 

( 2).كاممة

                                                 
1  (1) Voir : Christian nils Robert, La participation du juge a l’application des sanctions 

pénales, librairé de l’umiaire, Genève 1974, p106. 

 التطبيؽ حيز العقابي العبلج كضع في المتمثمة العقكبات تطبيؽ قاضي يظير مف خبلؿ األعماؿ التي يقـك بيا( 2) 2

 تكييؼ في أساسا تتمثؿ البلحؽ، كالتي بالتفريد يسمى بما المتعمقة  تمؾبينيا مف القرارات، مف مجمكعة بأف يخذ ممـزبأنو 

 خضاعوإل نتيجة التطبيؽ العقابي، مرحمة سمككو خبلؿ كتطكر عقكبة في مكاجية الجاني، مف الجزائي الحكـ بو قضى ما

 فيو المقضي الشيء بحجية المشمكؿ الجزائي الحكـ حدده الذم الجزاء محتكل مف ال محالة يناؿ بذلؾ كىك الطبي، لمعبلج

 عرفت فقد العقابي، المجاؿ في الجديدة بالفكرة ليس لمتنفيذ، المكالية التطبيؽ مرحمة خبلؿ الجزائي الحكـ محتكل كتعديؿ، 

 العفك نظاـ العاـ ك العفك نظاـ  :مثؿ الجزائي الحكـ محتكل مف تناؿ قانكنية أنظمة بعيد أمد كمنذ التشريعات مف العديد

=  السياسة العقابية الحديثة أف غير الممكف مف أصبح بحيث .الخ....المشركط ألسباب طبية اإلفراج نظاـ الخاص، ك



 106 

تعيين قاضي تطبيق العقوبات  : الفرع الثاني
 

يعيف بمكجب قرار مف كزير  ]: مف قانكف تنظيـ السجكف عمى22: تنص المادة

العدؿ حافظ األختاـ، في دائرة اختصاص كؿ مجمس قضائي قاض أك أكثر تسند إليو 

. مياـ قاضي تطبيؽ العقكبات

يختار قاضي تطبيؽ العقكبات مف بيف القضاة المصنفيف في رتب المجمس 

 [.القضائي عمى األقؿ ممف يكلكف عناية خاصة بمجاؿ السجكف
 

كما يجكز لمنائب العاـ لدل المجمس القضائي، ك ذلؾ في حاؿ االستعجاؿ أف 

( 1).ينتدب قاضيا تككؿ لو مياـ قاضي تطبيؽ العقكبات مؤقتا لمدة ال تتجاكز ثبلثة أشير

 

                                                                                                                                                    

 ىذا تعمؽ سكاءألسباب طبية،  العقكبة تطبيؽ في حالة كقؼ الجزائي الحكـ محتكل فييا ال يعدؿ ثابتة حاالت نقؼ عمى=

 المكالية التطبيؽ مرحمة في الجزائي الحكـ تعديؿ عممية أصبحت كقد معا، األمريفب أك  تنفيذه بطرؽ أك الجزاء بمدة التعديؿ

الحديث، كضركريا بالنظر إلى أف الكرامة اإلنسانية أصبحت معتبرة  العقابي الفكر مقبكال ك مستساغا لدلأمرا  لمتنفيذ

متطمبات  بما يحقؽ بنكع مف المركنة،يتسـ  أف يجب الحديث الذم العقابي فعالية النظاـ لضماف حتى في مكاجية المجـر

طاشكر عبد الحفيظ  دكر قاضي تطبيؽ األحكاـ الجزائية في .  د: راجع في ىذا الشأف.الحديثة العقابية السياسة ك فمسفة

 .66، ص1998سياسة إعادة التأىيؿ االجتماعي في التشريع الجزائرم، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، ط

:             مف المرسـك التنفيذم المتعمؽ بتحديد تشكيمة لجنة تطبيؽ العقكبات ك كيفية سيرىا عمى04: تنص المادة (1)1

في حالة شغكر منصب رئيس المجنة أك حصكؿ مانع لو يقـك رئيس المجمس القضائي بناء عمى طمب النائب العاـ  ]

 [...بانتداب قاض مف الذيف 
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لكف المشرع لـ يحدد رتبة القاضي المعني، كما أنو لـ يحدد الجية المشرفة عمى 

ىذا القاضي، ك لكف ما جرل عميو العمؿ ىك أف يقـك بميامو تحت إشراؼ النائب العاـ 

في حالة شغكر منصب قاضي تطبيؽ العقكبات باعتباره رئيسا لمجنة تطبيؽ العقكبات   

. أك حصكؿ مانع لو، مع شرط إخطار مصالح اإلدارة المركزية المختصة بكزارة العدؿ
 

انطبلقا مف المركز القانكني غير الكاضح لقاضي تطبيؽ العقكبات ذىب البعض 

إلى كصفو بأنو قاضي مف نكع خاص، ألنو يقترب مف قضاة النيابة العامة ك قضاة 

الحكـ في الكقت نفسو، األمر الذم جعؿ المشرع الجزائرم يتطرؽ لمنصب قاضي تطبيؽ 

 ديسمبر 06:  الصادر بتاريخ04/11:  مف القانكف العضكم رقـ50: العقكبات في المادة

( 1). المتضمف القانكف األساسي لمقضاء2004

 

ك في ىذا اإلطار تـ إنشاء مكتب خاص بقاضي تطبيؽ العقكبات عمى مستكل كؿ 

مؤسسة عقابية، ك ذلؾ لغرض تسييؿ ممارسة ميامو ك اختصاصاتو، باإلضافة إلى ىذا 

يساعده في أداء ميامو أميف ضبط يتـ تعيينو مف قبؿ النائب العاـ لدل المجمس 

القضائي، بحيث يتكلى حضكر اجتماعات لجنة تطبيؽ العقكبات ك تحرير محاضرىا           

ك تسجيؿ مقرراتيا، ك في ىذا الخصكص نشير إلى أف قاضي تطبيؽ العقكبات يخضع 

مف الناحية المبدئية إلى سمطة رئيس المجمس القضائي كفقا لما يقتضيو التدرج السممي 
                                                 

لعمكر اعمر، الكجيز المعيف إلرشاد السجيف عمى ضكء التشريع الدكلي ك الجزائرم ك الشريعة . أ: راجع (1) 1

 .123 ، 2010اإلسبلمية، دار ىكمة، الجزائر، 
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القضائي، غير أنو ك عمى الصعيد العممي يحظى بنكع مف الحرية، إذ عمى سبيؿ المثاؿ 

لو الحؽ في االتصاؿ مباشرة بمصالح الكزارة الكصية، ك ىذا الترخيص منح لو لغرض 

إشراؾ المديرية المشرفة عمى تطبيؽ العقكبات في عمميات اإلصبلح التي جاء بيا األمر 

 ك إتاحة الفرصة ليا لمتدخؿ في الكقت المناسب لتسكية ما قد يطرأ مف 72/02: رقـ

( 1).صعكبات ك عراقيؿ

 

، بحيث كاف (2)ك ىذا عمى خبلؼ ما كاف ينص عميو قانكف تنظيـ السجكف الممغى

يجكز لمنائب العاـ عمى مستكل المجمس القضائي ك في حالة االستعجاؿ أف يقـك بانتداب 

أحد القضاة مف دائرة اختصاص المجمس القضائي ليمارس مؤقتا مياـ قاضي تطبيؽ 

األحكاـ الجزائية، غير أف ىذه الطريقة انتقدت ككنيا تجعؿ ىذا األخير خاضعا مباشرة 

لكزير العدؿ، ك ىك ما سيؤثر عمى استقبلليتو التي يتمتع بيا غيره مف القضاة ك لذلؾ 

فضؿ جانب مف الفقو إسناد كظيفة قاضي تطبيؽ العقكبات إلى قاض ينتمي إلى قضاة 

( 3).الحكـ، باعتبار ىؤالء مف الحماة الطبيعييف لمحريات

 

 

 

                                                 
           2010، 2مكي دردكس، المكجز في عمـ العقاب، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، ط. د: راجع (1) 1

 .138ص 

 .05/04:  المتضمف قانكف تنظيـ السجكف الممغى بالقانكف رقـ72/02: األمر رقـ: أنظر (2) 2

 .152طاشكر عبد الحفيظ، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (3) 3
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أسباب إحداث منصب قاضي تطبيق العقوبات  : المطمب الثاني
 

إف نظاـ قضاء التنفيذ مف أفضؿ األساليب التي يمكف اتباعيا لتحقيؽ أىـ أىداؼ 

العقكبة المتمثؿ في الردع الخاص، ك ليذه األسباب التي أشرنا إلييا آنفا، حتى ك إف كاف 

يؤخذ عمى ىذا النظاـ تضارب االختصاص بيف قاضي تطبيؽ العقكبات ك مدير المؤسسة 

العقابية، باإلضافة إلى نقص الخبرة لدل القاضي فيما يتعمؽ بالمسائؿ، ك المشاكؿ 

العقابية،  ك ىك ما يشكؿ عائقا ضمف اإلشراؼ، ك المتابعة عمى تنفيذ الجزاء الجنائي 

عمى أكمؿ كجو، إال أنو يمكف التغمب عمى ىاتيف المشكمتيف ك تجاكزىما عف طريؽ تحديد 

اختصاص كبل مف قاضي تطبيؽ العقكبات ك مدير المؤسسة العقابية بشكؿ كاضح ال 

غمكض فيو، ليذه األسباب نحاكؿ التعرؼ عمى األسباب الفقيية ك القانكنية إلحداث 

. منصب قاضي تطبيؽ العقكبات
 

األسباب الفقيية   : الفرع األول
 

قامت الصكرة األكلى لمعقكبة في التفكير العقابي التقميدم عمى ما يعبر عنو بفمسفة 

 كتكقع (1)الفعؿ اإلجرامي التاـ، ك مفاده أف العقكبة مكافأة عف الفعؿ الذم اقترفو الجاني

مف خبلؿ االستنباط الذم يقـك بو القاضي معتمدا عمى إدارة المشرع المعبر عنيا في 

النصكص القانكنية بصفة تجريدية تامة ك لـ يكف المجـر في ظؿ ىذا التصكر إال عامبل 
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مف الدرجة الثانية ال يؤخذ بعيف االعتبار في أم مرحمة مف مراحؿ الخصكمة الجزائية  

حيث كاف يتبنى ك ينصب الحكـ الجزائي مباشرة عمى الفعؿ دكف أم تقرير، غير أف ىذا 

التصكر ما لبث أف انحصر بصفة تدريجية بفضؿ المجيكدات التي بذلتيا التي بذليا 

حيث أصبح " فيرم" ك " بيكاريا" فقياء كبار السيما ركاد المدرسة الكضعية اإليطالية أمثاؿ

اإلنساف المجـر محؿ اىتماـ، ك ظيرت الدعكة إلى إيجاد مؤسسات عقابية تعتمد عمى 

إعادة تأىيؿ المجـر ك حماية المجتمع، ك لعؿ أىـ اتجاه فقيي إصبلحي في ذلؾ ىك 

الذم يرل إعطاء " مارؾ أنسؿ" ك " غراماتيكا " مذىب الدفاع االجتماعي برعاية الفقيو 

العقكبة ىدفا جديدا تخص إعادة التأىيؿ االجتماعي ك تفريد العقكبة، مع االعتراؼ 

( 1).بضركرة تدخؿ القاضي في مرحمة تطبيؽ العقكبة

 

كذلؾ مف األسباب الفقيية تطكر مفيـك المسؤكلية الجزائية التي أدت إلى ظيكر 

فكرة التدخؿ القضائي في مرحمة تطبيؽ العقكبة، ك بالتالي إحداث منصب قاضي تطبيؽ 

( 2).العقكبات
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األسباب القانونية   : الفرع الثاني
 

إضافة إلى األسباب الفقيية، التي تدعك إلى ضركرة التدخؿ القضائي في مرحمة 

تطبيؽ العقكبات، فقد ظيرت عدة نظريات فقيية تحاكؿ إيجاد األسس القانكنية عمى نكع 

مف التصكر القانكني إليجاد تفسير ليذا التدخؿ، كنظرية الظركؼ الطارئة التي ترل أنو 

قد تظير مستجدات ال يمكف التنبؤ بيا أثناء النطؽ بالحكـ، بؿ تبرز أثناء تطبيؽ العقكبة  

كذلؾ نظرية استمرار القضاء ك امتداد الشرعية إلى مرحمة التطبيؽ ك التي تقـك عمى فكرة 

كجكب التدخؿ القضائي في مرحمة تطبيؽ العقكبة مف أجؿ فرض رقابة قضائية عامة 

عمى شرعية التنفيذ العقابي، ك ذلؾ بما يمميو الحكـ الجزائي مف اعتبارات خبلؿ مرحمة 

تطبيقو، ك عميو فإنو ما تحكمو مف مبادئ يجب أف تظؿ متجانسة، ك ذلؾ مف كقت 

( 1).النطؽ بالحكـ إلى غاية نياية العقكبة

 

ك اآلخر سبب إجرائي يتعمؽ بإشكاالت التنفيذ المحتممة حكؿ تنفيذ الحكـ الجزائي 

. مف جانب الكاقع التنفيذم الخاص بطبيعة الجزاء
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دور قاضي تطبيق العقوبات في دراسة وقف تطبيق العقوبة : المطمب الثالث

ألسباب طبية   
 

بعد أف تعرضنا في المطمب السابؽ إلى األسباب الفقيية ك القانكنية التي أدت إلى 

إحداث منصب قاضي تطبيؽ العقكبات في التنظيمات القضائية ك دكره الميـ في التنفيذ 

العقابي مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الجزاء الجنائي في اإلصبلح، ك إعادة التأىيؿ ك فيما 

يأتي سنتعرض إلى دكر ك اختصاصات قاضي تطبيؽ العقكبات في دراسة اإلجراء مف 

. زاكية السمطات العامة المخكلة لو، ك مف الزاكية الخاصة فيما يتعمؽ بيذا اإلجراء
 

دراسة اإلجراء في إطار السمطات العامة المخولة لو  : الفرع األول
 

يسير قاضي تطبيؽ  ]:  مف  قانكف تنظيـ السجكف عمى أف23: تنص المادة

العقكبات، فضبل عف الصبلحيات المخكلة لو بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف عمى مراقبة 

مشركعية تطبيؽ العقكبات السالبة لمحرية ك العقكبات البديمة عند االقتضاء، ك عمى 

 [.ضماف التطبيؽ السميـ لتدابير تفريد العقكبة
 

ك بناء عميو يمكف القكؿ أف تدخؿ قاضي تطبيؽ العقكبات في تنفيذ العقكبات 

المحكـك بيا يتماشى ك تطكر معنى العقكبة ك أغراضيا، ك مف ثـ فإف العقكبة لـ تعد 

كسيمة لبلنتقاـ مف الجاني، ك لـ يعد الحكـ بيا يعني االنتقاص مف حقكؽ المحبكس 

كإنساف، ك في ىذا اإلطار جاءت المادة األكلى مف قانكف تنظيـ السجكف لتؤكد ىذا 
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 [....يعامؿ المحبكس معاممة تصكف كرامتو اإلنسانية ]:التكجو مف خبلؿ نصيا عمى أف

ك يبلحظ أف المشرع الجزائرم في ىذا الصدد راع التشريعات الدكلية ذات الصمة السيما 

التكصيات التي تبناىا المؤتمر الثاني بشأف الدفاع االجتماعي المنعقد في مدينة ستككيكلـ 

 الذم تمخض عنو أف المحبكس يبقى محتفظا بحقكؽ المكاطف            1965السكيدية عاـ 

( 1).ك اإلنساف عمى الرغـ مف إدانتو ك سمب حريتو

 

ك بيذا كانت الرعاية الصحية تشكؿ ضركرة ممحة لئلنساف في حياتو الطبيعية في 

البيئة الحرة، ك ىذا المفيـك ال يستثني المحكـك عمييـ المكجكدكف في المؤسسات العقابية  

خاصة بعدما حصمت القناعة لدل المشرع بضركرة تبني سياسة عقابية مبنية عمى األسس 

الحديثة لمفيـك العقاب باعتبارىـ طريقا لتأىيؿ المجـر ك إصبلحو ك عبلجو، ك عميو 

فالرعاية الصحية تؤدم دكر الكقاية مف األمراض التي قد تصيب المحكـك عمييـ، ك تمنع 

مف تفشي األمراض بينيـ نتيجة لبلختبلط ك االزدحاـ داخؿ المؤسسات العقابية، كما أنيا 

مف ناحية أخرل تعمؿ عمى تييئتيـ لبلندماج مف جديد في المجتمع حتى ال تككف سببا 

مف أسباب اعتبارىـ أقؿ درجة مف أفراد المجتمع، في مجاؿ النظافة ك الصحة، إلى 

 في االتجاه الصحيح            ـجانب ما تكفره الرعاية الصحية مف إمكانات تكجيو سمككياتو

ك السميـ، ك التقيد بالتعميمات الصحيحة تجعميـ يعتادكف عمى االلتزاـ بحكـ القانكف          

                                                 
عبد الرؤكؼ ميدم، السجف كجزاء في ضكء السياسة الجنائية الحديثة، مجمة القانكف ك االقتصاد . د: راجع (1) 1

 .282 ، ص1978جامعة القاىرة، العدد األكؿ، السنة الثانية ك األربعكف، جكاف 
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ك يبتعدكف بالتالي عف األساليب الشاذة في تصرفاتيـ ك بصكرة مبدئية فإف ىذه الرعاية 

ترتبط مع عممية تأىيميـ في سبيؿ عكدتيـ إلى حياة الجماعة بعد اإلفراج عنيـ،  ك ليس 

ىناؾ مف شؾ أف بعض األمراض العضكية ك النفسية تسيؿ أك تييئ لمسمكؾ المنحرؼ 

عند األفراد، لذلؾ فإف سبلمة البدف ترتبط إلى حد بعيد بسبلمة العقؿ الذم يكازف بدكره 

بيف األفعاؿ المشركعة ك األفعاؿ غير المشركعة لتدارؾ مخاطر ىذه األخيرة، ك بذلؾ 

( 1).تشكؿ الرعاية الصحية عنصرا ميما في عممية التأىيؿ التي تخص المحبكسيف

  
ك عميو نجد ىذه الحالة تدخؿ في صميـ اختصاص قاضي تطبيؽ العقكبات             

يقدـ طمب  ]:  مف قانكف تنظيـ السجكف التي نصت صراحة عمى أف137ك تؤكده المادة 

اإلفراج المشركط مف المحبكس شخصيا أك ممثمو القانكني، أك في شكؿ اقتراح مف قاضي 

مع اإلشارة إلى أف ىذا اإلجراء يتـ بالتشاكر مع طبيب ك مدير  [.تطبيؽ العقكبات

المؤسسة العقابية، مع التنكيو بأف قانكف تنظيـ السجكف يضمف الفحص الطبي الدكرم في 

الحاالت العادية لكؿ محبكس يتكاله أطباء عامكف ك أخصائيكف نفسانيكف عمى أف يتكج 

ذلؾ بتقرير مفصؿ إلى مدير المؤسسة العقابية، ثـ تقدـ إلى قاضي تطبيؽ العقكبات الذم 

.  بدكره يحيميا مباشرة إلى لجنة تطبيؽ العقكبات المختصة بدراسة ىذا الطمب
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دراسة اإلجراء في إطار السمطات الخاصة المخولة لو  : الفرع الثاني
 

يشكؿ ممؼ  ]:  عمى أنو05/04 مف قانكف تنظيـ السجكف 149: تنص المادة

اإلفراج المشركط ألسباب صحية، مف طرؼ قاضي تطبيؽ العقكبات، ك يجب أف يتضمف 

فضبل عف تقرير مفصؿ مف طبيب المؤسسة العقابية، تقرير خبرة طبية أك عقمية يعده 

  [.ثبلثة أطباء أخصائييف في المرض، يسخركف ليذا الغرض
 

ك عميو يتبيف أف السياسة الجنائية السميمة ك المتماشية مع المتغيرات التي لحقت 

المفاىيـ المتعمقة بالعقكبة، ىي تمؾ السياسة التي تقـك عمى تحقيؽ فمسفة الدفاع 

االجتماعي المرتكزة عمى مكافحة الجريمة، عف طريؽ الكقاية منيا مع اإلشارة إلى أف ىذا 

اليدؼ لف يتـ تحقيقو إال باتخاذ إجراءات ك تدابير كفقا لخطة مدركسة تقؼ في كجو كقكع 

الجريمة، أك بعبلجيا بعد كقكعيا، ك ىذا باتخاذ ما يمـز مف إجراءات لتجنب أذاىا           

أك التخفيؼ مف حدتيا تجاه المجني عميو ك المجتمع، ك ىذا لف يتأت إال بتأىيؿ مرتكبيا 

ك إصبلحو، بناء عمى دراسة كؿ حالة عمى حدة بغية التكصؿ إلى إيجاد نكع العقكبة التي 

تتبلءـ مع كؿ حالة بحسب ظركفيا مبلبساتيا لغرض إيجاد برنامج ناجع لمتأىيؿ، ك ىك 

. ما يصطمح عميو فقيا بنظاـ التفريد العقابي
 

ك لتحقيؽ أىداؼ ىذا النظاـ في صكره المثمى ال بد أف يككف ىناؾ نكعا مف 

التعاكف بيف السمطات الثبلث التي تتعامؿ مع القاعدة القانكنية، أم السمطة المنكط بيا 
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التشريع، ك السمطة المنكط بيا التنفيذ ك السمطة المنكط بيا التطبيؽ ليذه القاعدة 

القانكنية، بحيث يتسنى ليذه األخيرة ك حسب الصبلحيات المخكلة ليا دستكريا فرض 

 ك تقديرىا تقديرا مبنيا عمى الظركؼ (1)العقكبات المناسبة عمى مرتكب الجريمة،

. المكضكعية لمجريمة، ك الظركؼ الشخصية لمجاني
 

ك بما أف الغاية مف تفريد العقكبة ىك ضماف تحقيؽ أىدافيا في التأىيؿ            

ك اإلصبلح، ك إلضفاء مزيد مف الضمانات الجدية عمى حقكؽ األفراد تماشيا مع القاعدة 

التي تقضي بضركرة صدكر األحكاـ القضائية عمى مبدأ العدالة ك اإلنصاؼ مع مراعاة 

الجانب اإلنساني ك التربكم لمعقكبة، باعتبار أف ىذا األخير يساىـ دكف شؾ في تقدـ 

المجتمع ك ازدىاره مف حيث القضاء عمى الجريمة باعتبارىا مظيرا سمبيا يقكض األمف   

ك مف ىذا المنطمؽ . ك السكينة العامة، ناىيؾ عف أنو يصيب المصالح األساسية لممجتمع

اعتمد المشرع الجزائرم عمى مبدأ التفريد التنفيذم لمعقكبة عمى غرار التشريعات العقابية 

الحديثة، مع اإلشارة إلى أف ىذا النظاـ يدخمو بعض الفقياء ك المتخصصيف تحت مسمى 

التفريد اإلدارم ككف اإلدارة ىي صاحبة االختصاص في تنفيذه، غير أنو ك في مقابؿ ىذا 

ذىب رأم آخر ك ىك الذم نميؿ إليو عمى اعتبار أف االصطبلح األكؿ ىك األقرب إلى 

الدقة بالنظر إلى أف القضاء يتدخؿ في عممية التنفيذ ناىيؾ عف أنو يتدخؿ جنبا إلى 

جنب مع اإلدارة التخاذ إجراءات التنفيذ ، ك ما تدخؿ اإلدارة في ىذه الحالة إال بما ليا 
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مف كسائؿ ال تمتمكيا السمطة القضائية، ك عميو فاألمر في مثؿ ىذه المسائؿ ال يعدك إال 

أف يصب في إطار التعاكف فيما بيف السمطات عمى إقرار العدؿ ك اإلنصاؼ ألجؿ حماية 

( 1).الفرد ك المجتمع مف الجريمة

 

ك التفريد التنفيذم ىك إقرار المعاممة العقابية الفردية لكؿ محكـك عميو بصكرة 

، بحيث تككف ىذه الدراسة معمقة مف  مستقمة، بناء عمى دراسة مستقمة لشخصية المجـر

جميع النكاحي العضكية ك الصحية ك العقمية ك النفسية ك االجتماعية، ك تبعا لما أشرنا 

إليو أعبله فإف المشرع الجزائرم تبنى ىذه السياسة مف خبلؿ قانكف تنظيـ السجكف          

 السابؽ اإلشارة 23ك النصكص التنظيمية التطبيقية لو، كما ىك منصكص عميو المادة 

إلييا، ك في ىذا اإلطار ك لتحقيؽ ك تطبيؽ نظاـ التفريد التنفيذم مف الناحية الكاقعية في 

 مف قانكف تنظيـ السجكف التي 24: المؤسسات العقابية، اعتمد المشرع الجزائرم المادة

تنشأ لدل كؿ مؤسسة كقاية، ك كؿ مؤسسة إعادة التربية، ك كؿ  ]: نصت عمى أنو

مؤسسة إعادة التأىيؿ ك في المراكز المخصصة لمنساء، لجنة تطبيؽ العقكبات يرأسيا 

 [.قاضي تطبيؽ العقكبات
 

ك مف ثـ فقد منح المشرع الجزائرم االختصاص لقاضي تطبيؽ العقكبات فيما 

يتعمؽ بتشكيؿ ممؼ اإلفراج المشركط ألسباب صحية دكف الفصؿ فيو، ك ىذا عمى خبلؼ 
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 مف قانكف تنظيـ السجكف المتعمقة باإلفراج المشركط 134: ما جاء النص عميو في المادة

عمى إطبلقو ك دكف تقييد أك تحديد، ك عميو يبقى اختصاص قاضي تطبيؽ العقكبات 

يتصؿ فقط بتشكيؿ ممؼ اإلفراج ألسباب صحية، عمى اعتبار أنو عمى دراية تامة بحالة 

كؿ المحبكسيف ك كضعياتيـ خاصة الصحية منيا، مع التنكيو أيضا بأنو مف الشركط 

المطمكبة لتعييف أم قاض في ىذا المنصب يتطمب األمر بأف يككف ىذا األخير ممف 

 في فقرتيا 22: يكلكف عناية خاصة بمجاؿ السجكف كما جاء النص عميو في المادة

، إال أنو ك في كؿ الحاالت يبقى دكر قاضي تطبيؽ العقكبات في مجاؿ اإلفراج (1)الثانية

المشركط ألسباب صحية في إطار الصبلحيات اإلدارية الممنكحة لو، ك ذلؾ بإعداد 

الممؼ ك تحضيره بعد تمقيو تقريرا مفصبل عف الحالة الصحية لممحكـك عميو مف طرؼ 

طبيب المؤسسة العقابية، باإلضافة إلى تقرير خبرة يعده ثبلثة أطباء أخصائييف كفقا 

لمحالة المرضية لممحكـك عميو، ك عندىا يقـك قاضي تطبيؽ العقكبات بتحكيؿ الممؼ أماـ 

. لجنة تكييؼ العقكبات باعتبارىا الجية المخكلة قانكنا بدراسة ىذا اإلجراء ك الفصؿ فيو
 

 

                                                 
 المتضمف قانكف تنظيـ السجكف ك إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف 05/04 مف القانكف 2/ 22تنص المادة  (1) 1

يختار قاضي تطبيؽ العقكبات مف بيف القضاة المصنفيف في رتب المجمس القضائي عمى األقؿ، ممف  ]: عمى أف

 [.يكلكف عناية خاصة بمجاؿ السجكف
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( 1 )لجنة تطبيق العقوبات: المبحث الثاني

 

تنشأ لدل كؿ مؤسسة  ]:  مف قانكف تنظيـ السجكف عمى أنو24تنص المادة 

كقاية، ك كؿ مؤسسة إعادة التربية، ك كؿ مؤسسة إعادة التأىيؿ ك في المراكز 

يبلحظ مف  [.المخصصة لمنساء، لجنة تطبيؽ العقكبات يرأسيا قاضي تطبيؽ العقكبات

خبلؿ نص ىذه المادة أف ىناؾ إطارا مف التعاكف أقره المشرع الجزائرم مف أجؿ دراسة 

طمب اإلفراج ألسباب طبية، ك في ىذا اإلطار استحدث المشرع الجزائرم ىذه المجنة         

ك اعتبرىا الييئة الثالثة لمدفاع االجتماعي، ك ىي في الكقت نفسو آلية قانكنية تساعد 

قاضي تطبيؽ العقكبات عمى أداء ميامو، غير أف المشرع الجزائرم لـ يذكر شيئا عف 

العبلقة التي تربط ىذه المجنة باإلدارة العقابية، ناىيؾ عف عبلقتيا بقاضي تطبيؽ 

. العقكبات ما عدا اإلشارة بأنيا تجتمع تحت إشرافو
 

ك عميو سنقسـ ىذا المبحث إلى ثبلثة مطالب، حيث سنتعرض في المطمب األكؿ 

ك في المطمب الثاني سنتناكؿ كيفية سيرىا، ك أخير . إلى تشكيمة لجنة تطبيؽ العقكبات

. في المطمب الثالث سنتعرض إلى صبلحياتيا فيما يتعمؽ باإلفراج ألسباب طبية

 
 

                                                 
 كالذم تضمف تحديد تشكيمة لجنة 2005 مام 17:  الصادر بتاريخ05/180: نص عمييا المرسـك التنفيذم رقـ (1) 1

 .2005 مام 18:  الصادرة بتاريخ35: ج رقـ. ر. تطبيؽ العقكبات ك كيفيات سيرىا، ج
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لجنة تطبيق العقوبات تشكيمتيا و أىدافيا  : المطمب األول
 

ال شؾ أف عممية التأىيؿ معقدة ك دقيقة لمغاية، نظرا لحساسيتيا بالنظر إلى 

شخص المحبكس ك الكسط الذم يكجد فيو، ك حتى تؤتي ثمارىا كفقا لما ىك مخطط لو 

يجب أف تقـك عمى برنامج خاص يتـ تطبيقو كفقا لمنيجية صارمة تستند عمى تنظيـ 

دقيؽ ك صحيح، باإلضافة إلى ضركرة أف يككف المخطط مرحميا ك محددا مف الناحية 

المكضكعية ك الشخصية مع مراعاة الجانب الزمني بالنظر إلى األىداؼ المسّطرة مف قبؿ 

.  الجيات المختصة
 

ك لمكقكؼ عمى ىذه المسائؿ سنتعرض أكال إلى دراسة تشكيمة لجنة تطبيؽ 

. ثـ نتعرض إلى أىدافيا في الفرع الثاني. العقكبات ك ىذا في الفرع األكؿ
 

تشكيمة لجنة تطبيق العقوبات  : الفرع األول
 

 الصادر بتاريخ           05/180:  مف المرسـك التنفيذم رقـ02لقد نصت المادة 

 عمى تشكيمة لجنة 05/04 الذم جاء تطبيقا لقانكف تنظيـ السجكف 2005 مام 17

تطبيؽ العقكبات، ك ذلؾ في إطار العمؿ الجماعي المناسب في مجاؿ إعادة التأىيؿ 

: االجتماعي لممحبكسيف، ك ذلؾ كاآلتي
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 (1).قاضي تطبيؽ العقكبات رئسا -

 .مدير المؤسسة العقابية، أك المركز المتخصص لمنساء، حسب الحالة عضكا -

 .المسؤكؿ المكمؼ بإعادة التربية، عضكا -

 .رئيس االحتباس، عضكا -

 .مسؤكؿ كتابة الضبط القضائية لممؤسسة العقابية، عضكا -

 .طبيب المؤسسة العقابية، عضكا -

 .األخصائي في عمـ النفس بالمؤسسة العقابية، عضكا -

 .مساعدة اجتماعية مف المؤسسة العقابية، عضكا -

 .مرب مف المؤسسة العقابية، عضكا -

فيما يخص الطبيب ك األخصائي في عمـ النفس ك المربي ك المساعدة 

االجتماعية، يعينكف بمكجب مقرر مف المدير العاـ إلدارة السجكف لمدة ثبلثة سنكات قابمة 

لمتجديد، ك في ىذا الخصكص تـ إيبلء عناية كبيرة لمرعاية الصحية لممحبكسيف عف 
                                                 

 أصكات مقابؿ ثمانية كاحدا صكتا إال يممؾ ال العقكبات، تطبيؽ قاضي أف تجدر المبلحظة في ىذا الخصكص( 1) 1

 قاضي بيا يتمتع التي لمسمطات الحقيقية القيمة حكؿ التساؤؿ مف الكثير يثير السجكف، كما إلدارة تابعكف كميـ ألعضاء

 قانكف مف 161 المادة جاء في نص اعتبار قراراتو ذات قيمة قانكنية، بالنظر إلى ما في المشرع كنية العقكبات تطبيؽ

عادة السجكف تنظيـ  مقرر أف األختاـ حافظ العدؿ كزير عمـ إلى كصؿ إذا ]: بقكليا لممحبكسيف االجتماعي اإلدماج كا 

 فمو العاـ النظاـ أك األمف عمى سمبا يؤثر القانكف ىذا مف 141 ك 130 ك 129 لممكاد طبقا المتخذة العقكبات تطبيؽ قاضي

 عميو المحكـك يعكد المقرر إلغاء حالة كفي يكما ثبلثكف أقصاه أجؿ في العقكبات تكييؼ لجنة عمى األمر يعرض أف

 [.عقكبتو باقيلقضاء  العقابية المؤسسة نفس إلى المستفيد
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طريؽ إيجاد جممة مف التدابير الرامية إلى ترقية أساليب التكفؿ الصحي بالمحبكسيف 

جسمانيا ك عقميا ك نفسيا، باإلضافة إلى تكفير كؿ المستمزمات المادية ك البشرية 

الضركرية لتحقيؽ الخطكات المتخذة في ذلؾ، ك متابعة كيفية تطبيقيا، بحيث تمت 

المبادرة بإعداد النصكص التنظيمية التي تعتني بالتغطية الصحية لممحبكسيف، كإبراـ 

االتفاقيات مع كزارة الصحة ك السكاف ك إصبلح المستشفيات ك ىي تضمف التغطية 

 ك منيا المرسـك التنفيذم             (1)الصحية داخؿ المؤسسات العقابية أك المستشفيات،

 ك المتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العقابية            2006 مارس 08 المؤرخ في 06/109: رقـ

ك سيرىا الذم أحدث عمى مستكل كؿ مؤسسة عقابية مصمحة الصحة ك المساعدة 

( 2).االجتماعية تتكفؿ صحيا ك نفسيا بالمحبكسيف ك حتى مشاكميـ االجتماعية

 

ك في إطار تنفيذ اتفاؽ التعاكف بيف المؤسسات العقابية ك بقية المصالح الخارجية 

األخرل، اتخذت عدة عمميات في ىذا الشأف، منيا تنظيـ دكرات في مجاؿ التككيف 

المتخصص في مجاؿ التكفؿ النفسي بالمحبكسيف، ك تنصيب خمية استقباؿ عمى مستكل 

. كؿ مؤسسة عقابية مشكمة مف أطباء أك أخصائييف نفسانييف ك مساعدات اجتماعيات

                                                 
 مارس 08:  المكافؽ لػ1427 صفر 08 المؤرخ في 06/109:  مف المرسـك التنفيذم رقـ04: المادة: أنظر (1) 1

 .2006 / 15: رقـ. ج. ر.  المحدد لكيفيات تنظيـ المؤسسة العقابية ك سيرىا، ج2006

 .202 ، ص2008الطيب بمعيز، إصبلح العدالة في الجزائر، دار القصبة، الجزائر، . أ: راجع (2) 2
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ك عندما يتعمؽ األمر بالبت في طمبات اإلفراج المشركط لمحبكس مف األحداث 

تكسع المجنة إلى قاضي األحداث بصفتو رئيس لجنة إعادة تربية األحداث، ك كذا مدير 

( 1).مركز إعادة تربية ك إدماج األحداث

 

استحدث المشرع الجزائرم عمى مستكل كؿ مركز إلعادة التربية ك إدماج 

األحداث، ك المؤسسات العقابية ىيئة الستقباؿ األحداث تتمثؿ في لجنة إعادة التربية 

 مف قانكف تنظيـ السجكف عمى أف ىذه 126يرأسيا قاضي األحداث، بحيث تنص المادة 

: األخيرة تتشكؿ مف

. مدير مركز إعادة التربية ك إدماج األحداث أك مدير المؤسسة العقابية -

 .الطبيب -

 .المختص في عمـ النفس، المربي، ك ممثؿ الكالي -

 .رئيس المجمس الشعبي البمدم أك ممثمو -

 

في كؿ مرة عندما يتعمؽ األمر بالقاضي عمى حسب السف القانكنية التي يحددىا 

القانكف نجد المشرع الجزائرم يتدخؿ لكضع أحكاـ خاصة، اعتبارا ألىمية القاصر               

 مف قانكف حماية 02: ك بالتالي قياـ المسؤكلية الجزائية بحيث جاء في مضمكف المادة

 إال أف (2)سنة كاممة (18)الطفؿ عمى أف يككف سف الرشد الجزائي ببمكغ ثمانية عشرة 

                                                 
 . مف المرسـك التنفيذم المتعمؽ بتشكيمة لجنة تطبيؽ العقكبات ك كيفيات سيرىا، المرجع السابؽ03المادة : أنظر (1) 1

 39/2015رقم . ج. ر.  ٌتعلق بحماٌة الطفل، ج2015 ٌولٌو سنة 15 المؤرخ فً 15/12: األمر رقم: أنظر (2) 2
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 رتب مسؤكلية جزائية (1) مف قانكف العقكبات49: المشرع الجزائرم ك بمكجب نص المادة

عمى القاصر في حالة ارتكابو لجريمة، ك خصو بتنظيـ قضائي خاص عمى مستكل كؿ 

درجات التقاضي أىميا قاضي األحداث الذم يختص بالتحقيؽ في الكقائع المجّرمة التي 

يشتبو في ارتكابيا مف قبؿ الحدث أك الطفؿ، إذا أخذت الجريمة كصؼ جنحة أك جناية 

يعيف في كؿ محكمة تقع  ]:  مف قانكف حماية الطفؿ عمى أنو61: بحيث تنص المادة

أما في ..... بمقر المجمس القضائي قاض لؤلحداث أك أكثر بقرار مف كزير العدؿ

    [.المحاكـ األخرل فإف قضاة األحداث يعينكف بمكجب أمر مف رئيس المجمس القضائي

ك عميو فإف قاضي األحداث يجمع بيف اختصاصات ثبلث، فيك قاضي التحقيؽ أثناء 

. مرحمة التحقيؽ، ك قاضي حكـ، ك قاضي تنفيذ العقكبة بعد الحكـ
 

 سنة فإنو تتخذ في 18 ك 13أما فيما يتعمؽ باألحداث الذيف يبمغ سنيـ ما بيف 

 مف 49شأنيـ تدابير التربية كالحماية كما ىك منصكص عميو في الفقرة الرابعة مف المادة 

 إال أنو إذا رأت جيات الحكـ خطكرة الجريمة أك الحدث يمكف أف تكقع (2)قانكف العقكبات،

عميو عقكبة سالبة لمحرية، لمدة تساكم نصؼ المدة التي كاف يتعيف الحكـ عميو بيا إذا 

                                                 
 .177محمد خريط، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (1) 1

 سنة إما لتدابٌر الحماٌة أو التهذٌب أو 18 إلى 13وٌخضع القاصر الذي ٌبلغ سنه من ... ] 49/4: تنص المادة (2) 2

 [لعقوبة مخففة
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 ك عضكية قاضي األحداث (1) مف قانكف العقكبات،50: كاف بالغا، كما تنص عميو المادة

في لجنة تطبيؽ العقكبات ميمة عمميا لدرايتو بكؿ الظركؼ المحيطة بالحدث، خاصة 

. الصحية منيا، ك رأيو مرجح في ىذه الحالة
 

كما تكسع المجنة عمى عضك مف المصالح الخارجية إلدارة السجكف، عندما يتعمؽ 

األمر بتقييـ تطبيؽ نظاـ اإلفراج المشركط ك مختمؼ األنظمة األخرل، ك يعيف أيضا 

بمكجب مقرر مف المدير العاـ إلدارة السجكف لمدة ثبلثة سنكات قابمة لمتجديد، ىذا           

 مف المرسـك التنفيذم المحدد لتشكيمة لجنة تطبيؽ العقكبات عمى  05: ك تنص المادة

يعيف النائب العاـ لدل المجمس القضائي كاتب ضبط يتكلى تسيير أمانة المجنة  ]: أنو

ك ىذا تأكيدا عمى تغمب الطابع اإلدارم لتشكيمة             [.تحت سمطة قاضي تطبيؽ العقكبات

ك عمؿ المجنة، ككذلؾ حسف سيرىا بانتظاـ ك اضطراد، إال أنو ما يمكف مبلحظتو عمى 

تشكيمة المجنة ىك غياب ممثؿ النيابة العامة عنيا، باعتبارىا ممثمة لممجتمع ىذا ك مف 

. جية أخرل أنيا مختصة بمتابعة تنفيذ األحكاـ الجزائية
 

إال أنو عمكما فإف المشرع حاكؿ إضفاء نكع مف التنكع عمى تركيبة المجنة إذا فسح 

المجاؿ لمشاركة جميع األطراؼ الفاعميف المشرفيف عمى تنفيذ العقكبة ك متابعة تطكر 

                                                 
 المتضمف قانكف العقكبات المعدؿ                1966 جكاف 08 المؤرخ في 66/156: األمر رقـ من 50: المادة: أنظر (1) 1

 .1966/ 49: رقـ. ج. ر. ك المتمـ، ج
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شخصية المحبكس، الذيف يتمتعكف بخبرة ك دراية كافية بالمسائؿ العقابية بيدؼ اإلحاطة 

( 1).بجميع جكانب شخصية المحبكس

 

أىداف لجنة تطبيق العقوبات   : الفرع الثاني
   

نتيجة لمتطكرات التي يعرفيا العالـ عمى جميع المستكيات، أصبحت مسألة حقكؽ 

اإلنساف اليـك مف القيـ اإلنسانية المشتركة بيف جميع الشعكب، ك معيارا أساسيا تقاس بو 

أنظمة الدكؿ الحديثة، ك في ىذا عمدت ببلدنا إلى إعادة النظر في أسس السياسة العقابية 

المنتيجة بما يتبلءـ ك المقاييس الدكلية المعتمدة في إعادة التربية ك إعادة اإلدماج 

االجتماعي لممحبكسيف، ذلؾ أف أىداؼ ىذه المجنة ىي مف أىداؼ قانكف تنظيـ السجكف 

:         الجزائرم المنصكص عمييا في الفصؿ األكؿ مف الباب األكؿ بحيث تنص المادة األكلى

ييدؼ ىذا القانكف إلى تكريس مبادئ ك قكاعد إلرساء سياسة عقابية قائمة عمى فكرة  ]

إذ يرل أنصار حركة الدفاع االجتماعي إحداث المطابقة بيف  [....الدفاع االجتماعي

الدفاع االجتماعي ضد الجريمة ك اإلجراـ كيدؼ، ك الجزاء ككسيمة يقصد بيا إعادة 

تأىيؿ الجاني الستعادتو إلى حظيرة المجتمع، كذلؾ عف طريؽ إنشاء سياسة جنائية حديثة 

تقـك عمى أعقاب السياستيف التقميدية ك الكضعية محاكلة في كؿ ذلؾ تجنب ما شابيا مف 

".  مارؾ أنسؿ: "ك الفقيو"  جراماتيكا: " الفقيو: عيكب، ك لعؿ مف أىـ أنصارىا ىما
 

                                                 
 .125بريؾ الطاىر، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (1) 1
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إلى القكؿ أف اإلنساف ىك كؿ شيء ك أف اليدؼ " جراماتيكا " ك في ذلؾ يذىب 

في السياسة الجنائية ىك تأىيمو ك إصبلحو ك تيذيبو بما يؤدم إلى تحقيؽ حماية 

تدكر أفكاره حكؿ إصبلح المجـر ك كجكب العمؿ عمى " مارؾ أنسؿ " المجتمع، كذلؾ 

تأىيمو اجتماعيا، معتبرا حركة الدفاع االجتماعي حركة إنسانية أكثر منيا حركة سياسية 

أك قانكنية، ك ىك بذلؾ ييتـ بالفرد أيضا ك يعمؿ عمى إضفاء النزعة اإلنسانية عمى قانكف 

العقكبات إلعادة استنياض قدرات الفرد ك إعادة إحساسو بمسؤكليتو تجاه نفسو  ك تجاه 

( 1).الغير

 

أيضا ضركرة االجتياد في صيانة الكرامة البشرية           " أنسؿ : " ك يرل الفقيو

ك إف كنا بصدد مجـر محكـك عميو بالعقاب، كاضعا ىدؼ حماية الحريات الفردية مف بيف 

األسس األكلى لمسياسة الجنائية، لذا فيك يرل ضركرة تفريد العقاب ك ىذا التفريد يجب أف 

يككف كاقعيا يبدأ مف مرحمة التحقيؽ ك المحاكمة ك يستمر إلى ما بعد تصنيؼ المحكـك 

 (2).عمييـ تصنيفا كاقعيا لتكزيعيـ عمى السجكف ك منشآت الدفاع االجتماعي المتخصصة

ك ىذه األخيرة تعتبر مف المبادئ العامة ك األساسية التي يقـك عمييا التنفيذ العقابي في 

                                                 
عمار عباس الحسيني، الردع الخاص العقابي ك نظـ المعاممة اإلصبلحية، المرجع السابؽ           . د: راجع (1) 1

 .82-81ص

عمار عباس الحسيني، فمسفة العقاب في حركة الدفاع االجتماعي الحديث، مجمة الكمية اإلسبلمية . د: راجع (2) 2

 .165، ص2010جامعة النجؼ األشرؼ، العدد الثاني عشر، السنة الرابعة، 



 128 

يرتكز تطبيؽ العقكبة السالبة لمحرية  ]:  عمى أنو03: الجزائر كما جاء في نص المادة

 [...عمى مبدأ تفريد العقكبة
 

ك في ىذا الخصكص جرل الحرص عمى تمكيف المحبكسيف مف ممارسة حقكقيـ 

الشخصية ك العينية في حدكد أىميتيـ القانكنية، ك العمؿ عمى مراعاة خصكصية فئتي 

النساء ك األحداث مف حيث الطبيعة ك الظركؼ ك القدرة عمى التحمؿ إذا تـ إدراج تدابير 

: مبلئمة لكؿ منيما في إطار أنسنة ظركؼ الحبس ك ذلؾ مف خبلؿ
 

إعادة تكييؼ األحكاـ المنظمة لمعاممة األحداث ك جعميا أكثر مركنة ك تربكية - 

ك كذا إعادة المكضكعيف منيـ باألجنحة المتخصصة بالمؤسسات العقابية لنفس النظاـ 

. المطبؽ داخؿ المراكز المتخصصة بإعادة تربية ك إدماج األحداث

تكفير ظركؼ االحتباس األكثر مبلئمة لكضعية النساء الحكامؿ                  - 

ك المرضعات، مف حيث التغذية ك الرعاية الطبية المستمرة ك الزيارة العائمية، مع تكفير 

. ظركؼ مناسبة لمتكفؿ باألكالد الرضع المرافقيف ألمياتيـ المحبكسات
 

ىذه اإلصبلحات المتعمقة بتدعيـ حقكؽ المحبكسيف ك أنسنة معاممتيـ تجسدت في 

زمف قياسي، ك نتائجيا اإليجابية تركت الييئات الكطنية ك الدكلية، بعد زيارات مندكبييا 

لممؤسسات العقابية الجزائرية ك في مقدمتيا المجنة الدكلية لمصميب األحمر تثني عمى ما 
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تحقؽ لصالح المحبكسيف، ك تعبر عف ارتياحيا التاـ لمظركؼ العامة المبلئمة لبلحتباس 

( 1).ك مكاءمتيا ك المعايير الدكلية

 

كيفية سير لجنة تطبيق العقوبات  : المطمب الثاني
 

تبدأ المجنة عمميا بمجرد اتصاليا بالممفات التي ترد إلييا مف قاضي تطبيؽ 

العقكبات، ك ذلؾ بحضكر أغمبية أعضائيا عمى األقؿ لمتحقؽ مف تكافر الكثائؽ األساسية 

في الممؼ المثبت الستحقاؽ المحبكس كقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية                  

 .ك عميو سنحاكؿ بياف كيفية عمؿ المجنة ك انعقادىا في الفرعيف التالييف

 

بالنسبة النعقاد لجنة تطبيق العقوبات  : الفرع األول
 

 مف قانكف تنظيـ السجكف جاءت 24: تطبيقا ألحكاـ الفقرة األخيرة مف المادة

نصكص تنظيمية تحدد تشكيمة المجنة ك كيفيات سيرىا منيا المرسـك التنفيذم المتعمؽ 

يعيف النائب العاـ لدل المجمس القضائي كاتب ضبط  ]: بتحديد تشكيمة المجنة عمى أنو

ك التي يككف مقرىا  [....يتكلى تسيير أمانة المجنة تحت سمطة قاضي تطبيؽ العقكبات

بالمؤسسات العقابية، حتى تككف ذات فاعمية تساعد عمى إعادة التربية ك اإلدماج 

                                                 
 .207- 206الطيب بمعيز، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (1) 1



 130 

االجتماعي لممحبكسيف، ك كذلؾ لحسف سير ىذه المجنة في أداء مياميا تـ تزكيدىا بأمانة 

: يشرؼ عمييا أميف ضبط، ك بيذه الصفة يقـك بالمياـ التالية

. حضكر اجتماعات المجنة، ك تحرير محاضرىا -

 .تسجيؿ مقررات المجنة ك تبميغيا -

 .تمقي الطعكف ك طمبات المحبكسيف التي تدخؿ ضمف اختصاص المجنة -

 

إال أنو ال يحظى بأم صكت تداكلي، ك مف ثـ فإف دكره ال يتعدل أف يككف دكرا 

 مف المرسـك التنفيذم 06:  كما تنص المادة(1)عاديا مثمو مثؿ أم أميف ضبط آخر

تجتمع المجنة مرة كؿ شير كما  ]: المتعمؽ بتحديد تشكيمة لجنة تكييؼ العقكبات عمى أنو

يمكنيا أف تجتمع كمما دعت الضركرة إلى ذلؾ، بناءن عمى استدعاء مف رئيسيا أك بطمب 

فبعد تحديد تاريخ الجمسة مف قبؿ رئيس المجنة يحرر أميف  [.مف مدير المؤسسة العقابية

الضبط االستدعاءات لحضكر الجمسة ك يرسميا بعد تكقيعيا مف قبؿ الرئيس إلى أعضاء 

( 2).المجنة ك ذلؾ في آجاؿ معقكلة

 

لقد قيد المشرع الجزائرم لجنة تطبيؽ العقكبات بآجاؿ محددة تمتـز مف خبلليا 

بإنياء عممية التحقيؽ، حيث تفصؿ المجنة في الطمبات المعركضة عمييا في أجؿ شير 

                                                 
 .145مكي دردكس ، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (1) 1

 المتعمؽ بكيفية البت في ممفات اإلفراج 2005 جكاف 05:  المؤرخ في05/01: المنشكر الكزارم رقـ: أنظر (2) 2

 .المشركط
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تفصؿ  ]:  الفقرة األكلى عمى أنو09: ابتداءن مف تاريخ تسجيميا كما جاء في نص المادة

  [. المجنة في الطمبات المعركضة عمييا في أجؿ شير كاحد ابتداءن مف تاريخ تسجيميا
 

كيفية عمل لجنة تطبيق العقوبات  : الفرع الثاني
 

نظرا ألىمية الدكر الذم يقـك بو قاضي تطبيؽ العقكبات في التنفيذ العقابي أعطى 

لو المشرع الجزائرم صبلحيات كاسعة ك آليات قانكنية تساعده عمى أداء ميامو عمى 

 مف قانكف 24: النحك الذم سطره القانكف، ك مف أىـ ىذه اآلليات ما نصت عميو المادة

 المتعمؽ بتشكيمة لجنة 05/180: تنظيـ السجكف، ك ما تضمنو المرسـك التنفيذم رقـ

العقكبات، جاء كذلؾ المنشكر الكزارم المتعمؽ بكيفية البت في طمبات اإلفراج المشركط 

 ك عميو تفصؿ المجنة في ممؼ المحبكس المترشح لئلفراج 2005 جكاف 05المؤرخ في 

المشركط، بعد إحالتو إلييا مف قاضي تطبيؽ العقكبات فيتحقؽ أميف المجنة بمجرد 

استبلمو الممؼ مف إرفاؽ طمب اإلفراج أك االقتراح بما يثبت دفع المصاريؼ القضائية          

ك الغرامات الجزائية ك التعكيضات المدنية أك بما يثبت تنازؿ الطرؼ المدني عنيا، ثـ 

يقـك أميف المجنة بتسجيؿ الممفات ك ترتيبيا حسب تاريخ كركدىا، فبعد تحديد تاريخ 

الجمسة مف قبؿ قاضي تطبيؽ العقكبات، يقـك أميف المجنة بتبميغ المحبكس المعني بطمب 

. اإلفراج
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أما بالنسبة لقكاعد سير التحقيؽ فمقد كضع المشرع قكاعد كاضحة في ىذا المجاؿ  

بدءن بدراسة الممؼ ك التأكد مف احتكائو عمى جميع الكثائؽ األساسية التي يتطمبيا ممؼ 

اإلفراج ألسباب طبية، كما تباشر المجنة عمميا ك تمارس الصبلحيات المخكلة ليا قانكنا 

مستقمة، فبل تخضع ألية تعميمات، ك يقـك نظاـ المجنة عمى أساس مبدأ العمؿ 

( 1).الجماعي

 

كذلؾ نجد أميف المجنة يمسؾ سجبلت مرقمة ك مؤشر عمييا مف طرؼ قاضي 

تطبيؽ العقكبات، منيا عمى كجو الخصكص سجؿ اإلفراج حتى تمؾ التي يؤكؿ فييا 

االختصاص لكزير العدؿ، فبعد دراسة الممؼ مف الناحية الشكمية يقـك قاضي تطبيؽ 

العقكبات بإرساؿ الممؼ إلى أمانة لجنة تكييؼ العقكبات عف طريؽ النائب العاـ لدراستو 

. مف حيث المكضكع، ك ىك ما سنتعرض إليو بالدراسة في المبحث الثالث
 

صالحيات لجنة تطبيق العقوبات فيما يخص اإلفراج ألسباب : المطمب الثالث

. طبية
 

تقـك لجنة تطبيؽ العقكبات بدكر ىاـ في مجاؿ اإلفراج المشركط إذ تضطمع 

بدراسة طمبات اإلفراج المشركط أك اإلفراج المشركط ألسباب طبية، فضبل عف ذلؾ ليا 

عدة اختصاصات في تنفيذ السياسة العقابية ك تحقيؽ أىدافيا عمى حسب الطمبات 

                                                 
 .124بريؾ الطاىر، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (1) 1
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المعركضة عمييا مف طرؼ قاضي تطبيؽ العقكبات، ك إف كاف يمكف تقسيميا إلى 

صبلحيات عامة، ك صبلحيات خاصة بمكضكع دراستنا ك ىك اإلفراج ألسباب طبية إلى 

. الفركع التالية

الصالحيات العامة  : الفرع األول
 

 صبلحيات 05/04: عيد المشرع الجزائرم بمكجب قانكف تنظيـ السجكف رقـ

كاسعة لقاضي تطبيؽ العقكبات بما يتماشى، ك أىداؼ السياسة العقابية القائمة عمى فكرة 

الدفاع االجتماعي، ك جعؿ مف العقكبة كسيمة لحماية المجتمع بكاسطة إعادة التربية        

ك إدماج المحبكسيف اجتماعيا، لذلؾ دعمو بآليات لحسف سير العممية ك نجاحيا ك منيا 

:   ك تتمخص أىميا فيما يمي(1)لجنة تطبيؽ العقكبات حدد ليا عدة اختصاصات
  

ترتيب ك تكزيع المحبكسيف أك ما يعرؼ في عمـ اإلجراـ ك العقاب بالتصنيؼ          

 1950ك الذم عّرفو المؤتمر الدكلي الجنائي ك العقابي الثاني عشر المنعقد ببلىام عاـ 

عممية تقييـ المحكـك عمييـ لفئات معينة طبقا لمسف ك الجنس ك العكد، ك الحالة  ]: بأنو

االجتماعية ك تكزيعيـ بناء عمى ذلؾ عمى مختمؼ المؤسسات العقابية كي تقـك بإجراء 

بحكث أخرل فرعية يتخذ عمى أساسيا أسمكب المعاممة العقابية المبلئمة لمتأىيؿ 

( 2)[.االجتماعي

                                                 
 . المتعمؽ بتنظيـ السجكف05/04:  مف القانكف رقـ24المادة : أنظر (1) 1

 .132لعرـك اعمر، المرجع السابؽ، ص . أ: راجع (2) 2
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متابعة تطبيؽ العقكبات السالبة لمحرية ك البديمة عند االقتضاء، كذلؾ قصد 

. إصبلح ك إعادة تأىيؿ المحبكس

دراسة الطمبات المتعمقة بتكييؼ العقكبة المتضمنة إجازات الخركج ك التكقيؼ 

. المؤقت لتطبيؽ العقكبة ك اإلفراج المشركط

دراسة الطمبات المتعمقة بالكضع في األنظمة العقابية المختمفة ك المتمثمة في 

. الكسط المفتكح، الكضع في نظاـ الحرية النصفية، ك الكضع في نظاـ الكرش الخارجية

متابعة تطبيؽ برنامج إعادة التربية ك تفعيؿ آلياتيا ك التي تخص التعميـ ك التككيف 

. الميني بيدؼ إصبلح المحبكس ك إعادة إدماجو اجتماعيا
 

ك لحسف سير عمؿ المجنة تـ تزكيدىا بكاتب ضبط يسمى بأميف المجنة كما سبؽ 

أف أشرنا، الذم يعد محاضر اجتماعات المجنة، ك بدكره يمسؾ سجبلت مرقمة ك مؤشر 

: عمييا مف طرؼ قاضي تطبيؽ العقكبات ك ىي

سجؿ البريد العاـ، كسجؿ محاضر اجتماعات لجنة تطبيؽ العقكبات                

ك سجبلت اإلفراج المشركط، ك سجؿ مقرر منح اإلفراج ك سجؿ الكضع في الحرية 

النصفية، ك سجؿ الكضع في الكرشات الخارجية، ك سجؿ الكضع في مؤسسات البيئة 

المفتكحة، كسجؿ إجازات الخركج ك سجؿ التكقيؼ المؤقت لتطبيؽ العقكبة، ك سجؿ 

التبميغات الخاص بالنيابة العامة ك سجؿ التبميغات الخاص بالمحبكسيف، ك سجؿ الطعكف 
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ك سجؿ مراقبة المفرج عنيـ بشرط ك تقيد فيو تقارير قاضي تطبيؽ العقكبات ك تقارير 

. المصالح الخارجية، ك سجؿ إلغاء مقرر اإلفراج المشركط
 

تباشر لجنة تطبيؽ العقكبات عمميا عمى أساس معرفة شخصية المحبكس              

ك العثكر عمى خمفياتيا ألنيا إحدل األسس التي يقـك عمييا العبلج العقابي، لذلؾ ارتأل 

المشرع الجزائرم أف تظـ ىذه المجنة في تشكيمتيا مختمؼ العناصر الميتمة بالتنفيذ 

العقابي، كما أنو تتداكؿ لجنة تطبيؽ العقكبة في دراسة الممفات المعركضة عمييا بحضكر 

ثمثي األعضاء عمى األقؿ، ك تتخذ قراراتيا بأغمبية األصكات ك في حالة التساكم يككف 

 إال أنو ما يمكف اإلشارة إليو ىنا ىك أف إعماؿ مبدأ األغمبية (1).صكت الرئيس مرجحا

يتضمف خطر كضع المجنة تحت كصاية إدارة المؤسسة العقابية مما قد ينجر عنو أف 

. يككف قاضي تطبيؽ العقكبات جية مصادقة عمى قرارات المجنة فقط
 

الصالحيات الخاصة  : الفرع الثاني
 

أما عف صبلحيات لجنة تطبيؽ العقكبات الخاصة ك المتعمقة باإلفراج المشركط 

 مف قانكف تنظيـ 24: ألسباب طبية نص المشرع الجزائرم في الفقرة الثالثة مف المادة

دراسة طمبات  ]: السجكف المتعمقة باختصاصات ىذه المجنة عمى أ،ق تقـك كذلؾ بػ

                                                 
 . المتعمؽ بتحديد تشكيمة لجنة العقكبات ك كيفية سيرىا05/186:  مف المرسـك التنفيذم رقـ07المادة : أنظر (1) 1
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إجازات الخركج ك طمبات التكقيؼ المؤقت لتطبيؽ العقكبة، ك طمبات اإلفراج المشركط   

 [.أك اإلفراج المشركط ألسباب صحية
 

ك عميو تتصؿ المجنة بممؼ المحبكس المترشح لئلفراج عنو شرطيا بعد إحالتو إلييا 

مف قاضي تطبيؽ العقكبات عف طريؽ أميف ضبط المجنة الذم يتحقؽ بمجرد استبلمو 

الممؼ مف إرفاؽ الطمب أك االقتراح بما يثبت دفع المصاريؼ القضائية ك الغرامات 

 ثـ يقـك أميف (1)الجزائية، ك التعكيضات المدنية، أك ما يثبت تنازؿ الطرؼ المدني عنيا

المجنة بتسجيؿ الممفات ك ترتيبيا حسب تاريخ كركدىا في سجؿ اإلفراج المشركط التي 

              كذلؾ نجد المنشكر الكزارم(2)يؤكؿ االختصاص فييا إلى كزير العدؿ حافظ األختاـ

 جكاف 05: المتعمؽ بكيفية البت في ممفات اإلفراج المشركط الصادر بتاريخ05/01: رقـ

 ك في الصفحة الثالثة يحدد الكثائؽ األساسية لتشكيؿ ممفات اإلفراج المشركط           2005

: ك ىي
 

           02: الطمب أك االقتراح، الكضعية الجزائية ك صحيفة السكابؽ القضائية رقـ - 

ك نسخة مف الحكـ أك القرار ك شيادة عدـ الطعف أك شيادة عدـ االستئناؼ ك ممخص 

كقائع الجريمة المرتكبة ك قسيمة دفع المصاريؼ القضائية ك الغرامات حسب الحالة                       
                                                 

:              المتعمؽ بكيفية البت في ممفات اإلفراج المشركط الصادر بتاريخ05/01: المنشكر الكزارم رقـ: أنظر (1) 1

 .2005 جكاف 05

 .المرجع نفسو: أنظر (2) 2
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ك كصؿ دفع التعكيضات المدنية المحكـك بيا عمى المعني أك ما يثبت تنازؿ الطرؼ 

المدني عنيا ك تقرير مدير المؤسسة العقابية عف كضعية المحبكس ك سيرتو ك سمككو 

. خبلؿ مدة حبسو ك كذا األعماؿ المنجزة ك الشيادات المحصؿ عمييا خبلؿ ىذه المدة
 

 ك إف كانت ىذه الكثيقة األخيرة المتعمقة بالتقرير بدكف جدكل فيما يخص اإلفراج 

المشركط ألسباب طبية، كما نص المنشكر الكزارم سالؼ الذكر عمى أنو تشكؿ ممفات 

اإلفراج المشركط التي يؤكؿ اختصاص البت فييا لكزير العدؿ حافظ األختاـ، بالطريقة 

نفسيا المبينة أعبله، مع إرفاقيا بالكثائؽ األخرل حسب طمب اإلفراج المشركط ألسباب 

 ألنو ال يكفي إلصدار القرار النيائي مجرد الطمب أك االقتراح            (1).صحية أك مكافأة

ك إنما يجب دائما المجكء إلى إجراء تحقيؽ قبؿ اتخاذ ىذا القرار، ك تبدك أىمية ىذا 

التحقيؽ في اتخاذ القرار النيائي باإلفراج المشركط، أنو كسيمة تمكف السمطة المختصة 

بإصداره مف تقرير مدل استحقاؽ المحبكس اإلفراج عنو شرطيا، كذلؾ لمعرفة كضعو 

الجزائي، ك كضعو العائمي، ك حالتو الصحية ك المدنية ك محؿ إقامتو، ك مينتو المعتادة 

ك تاريخ ك طبيعة ك مدة العقكبة الجارم تنفيذىا، ك تاريخ انقضائيا، كذلؾ السكابؽ 

القضائية لممحبكس ك إف كانت ال يعتد بيا مف الناحية القانكنية إضافة إلى ذلؾ ييدؼ 

إجراء التحقيؽ إلى اإلحاطة بالتقارير التي يعدىا األطباء النفسانيكف، ك كذلؾ التقارير 

التي يعدىا المساعدكف االجتماعيكف كذلؾ تكمف أىمية التحقيؽ في الشركط ك االلتزامات 
                                                 

 .، المرجع السابؽ05/01: المنشكر الكزارم رقـ: أنظر (1) 1
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التي يمكف أف يخضع ليا المحبكس بعد اإلفراج عنو شرطيا ألسباب طبية، ك تختمؼ ىذه 

 كما جاء في (1)االلتزامات ك التدابير باختبلؼ شخصية المفرج عنو، ك حالتو الصحية

يمكف أف يخضع المفرج عنو  ]:  مف قانكف تنظيـ السجكف عمى أنو150: نص المادة

 مف ىذا 145ألسباب صحية لنفس الشركط ك التدابير المنصكص عمييا في المادة 

 [.القانكف، ما لـ تتناؼ مع حالتو الصحية
 

 بعد ذلؾ يتكلى قاضي تطبيؽ العقكبات باعتباره رئيس لجنة تطبيؽ العقكبات مراقبة 

مدل قانكنية تشكيؿ الممؼ، ك تضمنو مختمؼ الكثائؽ التي يشترطيا القانكف الذم يجب 

أف يتضمف تقريرا مفصبل مف طبيب المؤسسة العقابية التي يقضي بيا المحبكس العقكبة 

المحكـك بيا عميو، ك كذا تقرير خبرة طبية أك عقمية يعده ثبلثة أطباء أخصائييف في 

 ك يمكف لقاضي تطبيؽ العقكبات أف يطمب أية (2)المرض الذم أصيب بو المحبكس،

كثائؽ أخرل يراىا ضركرية، كتقرير الطبيب النفساني ك تقرير المساعدة االجتماعية         

ك بعد أف يتـ تشكيؿ الممؼ كفقا لما يتطمبو القانكف، يحيمو قاضي تطبيؽ العقكبات إلى 

الييئات المكمفة بالتحقيؽ لتقـك بفحصو ك دراستو، ك ىي لجنة تكييؼ العقكبات كما 

. سنكضحو في المبحث المكالي
 

 

                                                 
 .122-121بريؾ الطاىر، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (1) 1

 . المرجع السابؽ05/04 مف القانكف 149: المادة: أنظر (2) 2
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لجنة تكييف العقوبات  : المبحث الثالث
 

 في ضكء المعطيات السابقة، ك عند تنفيذ العقكبة السالبة لمحرية يتكلد صراع بيف 

حؽ الدكلة في تنفيذ العقكبة إعماال لحؽ المجتمع في القصاص، ك بيف حؽ المحكـك 

عميو في التمتع بحقكقو اإلنسانية التي ال تسمب منو بمناسبة التنفيذ العقابي، ك خكفا مف 

تعسؼ سمطة التنفيذ أك تجاكزىا في عممية التنفيذ، فبل بد مف تكفير الحماية ك الضمانات 

الكافية لممحكـك عميو، ليذه األسباب استحدث المشرع الجزائرم بمكجب القانكف                

 المتعمؽ بتنظيـ السجكف عدة آليات، ك ىيئات مستقمة عف المؤسسات 05/04: رقـ

 التي سنسمط (1)العقابية، ليا دكر ميـ في مرحمة تنفيذ العقكبة منيا لجنة تكييؼ العقكبات

. عمييا الضكء مف خبلؿ المطالب التالية

. تشكيمة لجنة تكييؼ العقكبات ك أىدافيا: المطمب األكؿ

. كيفية سير لجنة تكييؼ العقكبات: المطمب الثاني

. صبلحيات لجنة تكييؼ العقكبات: المطمب الثالث
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 المحدد لتشكيمة لجنة تكييؼ العقكبات         2005 مام 17 المؤرخ في 05/181المرسـك التنفيذم رقـ : أنظر (1) 1

 .2005 مام 18 المؤرخة في 35: رقـ. ج. ر. ك تنظيميا ك سيرىا، ج
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تشكيمة لجنة تكييف العقوبات و أىدافيا  : المطمب األول 
 

 بعد عممية التحضير ك اإلعداد لتييئة الممؼ العقابي لممحبكس المرشح لئلفراج 

المشركط ألسباب طبية، ك مختمؼ الكثائؽ المدعَّمة لو، ثـ عرضو عمى الجية المكمفة 

بالتحقيؽ لدراستو ك فحصو، ليذا أنشأ المشرع الجزائرم لجنة تكييؼ العقكبات، ك تحديدا 

تحدث لدل كزير  ]:  مف قانكف تنظيـ السجكف التي نصت عمى أنو143بمكجب المادة 

العدؿ حافظ األختاـ لجنة تكييؼ العقكبات تتكلى البت في الطعكف المذككرة في              

 مف ىذا القانكف، ك دراسة طمبات اإلفراج المشركط التي يعكد 161 ك 141، 133: المكاد

اختصاص البت فييا لكزير العدؿ حافظ األختاـ، ك إبداء رأييا فييا قبؿ إصدار مقررات 

ك يقابؿ لجنة تكييؼ العقكبات في التشريع الجزائرم، المجنة االستشارية لئلفراج  [.بشأنيا

المشركط في التشريع الفرنسي التي ألغيت بإلغاء اختصاص كزير العدؿ في اتخاذ قرار 

اإلفراج المشركط، أيف كانت تضـ في تشكيمتيا قضاة، ك ممثبل عف اإلدارة العقابية           

، تبدأ المجنة (1)ك ممثبل لجياز الشرطة، ك ممثميف لجمعيات المساعدة ك إعادة اإلدماج

عمميا بمجرد اتصاليا بالممفات التي ترد إلييا مف قاضي تطبيؽ العقكبات، كقبؿ ذلؾ 

. سنتعرض بالدراسة لتشكيمة ىذه المجنة، ك بياف أىدافيا في الفرعيف التالييف
 

 

 

 

                                                 
1 (1) Voir : Pierre poncela, Droit de la peine, presse Universitaires, Paris 1998, p311. 
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تشكيمة لجنة تكييف العقوبات  : الفرع األول 
 

 مف قانكف تنظيـ السجكف الذم أنشأ لجنة تكييؼ 143:  تطبيقا لنص المادة

 يحدد 2005 مام 17 المؤرخ في 05/181: العقكبات، جاء نص المرسـك التنفيذم رقـ

 مف ىذا 02: ، بحيث تنص المادة(1)تشكيمة لجنة تكييؼ العقكبات، ك تنظيميا ك سيرىا

المرسـك عمى أنو يككف مقر المجنة بالمديرية العامة إلدارة السجكف ك إعادة اإلدماج 

 مف 03: االجتماعي لممسجكنيف، أما عف تشكيمة المجنة جاء طبقا ألحكاـ نص المادة

:  ك تككف كاآلتي05/181المرسـك التنفيذم رقـ 

. قاضي مف قضاة المحكمة العميا؛ رئسا -

 .ممثؿ مف المديرية المكمفة بإدارة السجكف برتبة نائب مدير عمى األقؿ؛ عضكا -

 .ممثؿ عف المديرية المكمفة بالشؤكف الجزائية؛ عضكا -

 .مدير مؤسسة عقابية؛ عضكا -

 .طبيب يمارس بإحدل المؤسسات العقابية؛ عضكا -

عضكيف يختارىما كزير العدؿ حافظ األختاـ مف بيف الكفاءات ك الشخصيات  -

 .التي ليا معرفة بالمياـ المسندة إلى المجنة

 .يعيف الرئيس مقرر المجنة مف بيف أعضائيا -

 

                                                 
 المحدد لتشكيمة لجنة تكييؼ العقكبات           2005 مام 17 المؤرخ في 05/181المرسـك التنفيذم رقـ : أنظر (1) 1

 .ك تنظيميا ك سيرىا، المرجع السابؽ
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يمكف لمجنة أف تستعيف بأم شخص لمساعدتيا في أداء مياميا، ك يعيف أعضاء 

المجنة بقرار مف كزير العدؿ حافظ األختاـ لمدة ثبلثة سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة 

 كلحسف (1).كبنفس الشكؿ يتـ استخبلؼ أحدىـ في حالة انقطاع عضكيتو قبؿ انتيائيا

سير ىذه المجنة ك استمراريتيا في تمقي طمبات اإلفراج، أك الطعكف في قرارات قاضي 

تطبيؽ العقكبات، زكد المشرع الجزائرم ىذه المجنة بأمانة يتكلى تسييرىا مكظؼ يعينو 

عادة اإلدماج االجتماعي  ك تطبيقا ليذه المادة صدر (2)المدير العاـ إلدارة السجكف كا 

 المتضمف تعييف أعضاء لجنة تكييؼ 2005 سبتمبر 14القرار الكزارم المؤرخ في 

 ك ما يمكف أف نبلحظو ألكؿ كىمة عمى ىذه التشكيمة ىك كجكد نكع مف (3)العقكبات،

التكازف بيف ممثمي اإلدارة العقابية، ك ممثمي السمطة القضائية، عمى عكس ما أشرنا إليو 

( 4).سابقا بالنسبة لمجنة تطبيؽ العقكبات التي يغمب عمييا ممثمي اإلدارة العقابية

 

كما أف تشكيمة المجنة تضمف سبلمة اإلجراءات بحكـ تكاجد قاض مف أعمى ىيئة 

قضائية في التنظيـ القضائي الجزائرم، ك تثمف التجربة بحكـ تكاجد مدير المؤسسة 

العقابية فييا، خاصة إذا كاف ىك الذم اقترح طمب اإلفراج المشركط ألسباب طبية 

كتعطي عضكية اإلدارة المركزية ديناميكية فعالة لمجنة في تأدية مياميا، فإذا لقيت المجنة 
                                                 

 .، المرجع السابؽ2005 مام 17 المؤرخ في 05/181:  مف المرسـك التنفيذم رقـ03المادة : أنظر (1) 1

 .، المرجع السابؽ2005 مام 17 المؤرخ في 05/181:  مف المرسـك التنفيذم رقـ06المادة : أنظر (2) 2

 .127بريؾ الطاىر، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (3) 3

 .128بريؾ الطاىر، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (4) 4
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أثناء تأديتيا لمياميا أية صعكبات أك عجز، فإف التشكيمة التي ىي عمييا اآلف تساعدىا 

، كقد تـ تنصيب (1)في حؿ مشاكميا بسيكلة بحكـ قربيا إداريا ك معنكيا مف منبع السمطة

رئيس :  بمقر كزارة العدؿ مف قبؿ السيد2005 أكتكبر 03لجنة تكييؼ العقكبات يـك 

 (2).ديكاف كزير العدؿ حافظ األختاـ
 

كذلؾ إذا تعمؽ األمر بالنظر في ممفات اإلفراج المشركط ألسباب طبية تبقى 

المجنة بتشكيمتيا الحالية ناقصة، فكاف البد أف تنفتح عمى أطباء أخصائييف، سكاء في عمـ 

النفس أك األمراض العقمية، ك مختصيف في عمـ االجتماع ك عمـ العقاب مما قد يؤثر في 

. النتائج المتكصؿ إلييا
 

أىداف لجنة تكييف العقوبات  : الفرع الثاني
 

في ظؿ اعتناؽ المشرع الجزائرم مبادئ الدفاع االجتماعي في رسـ السياسة 

 لـ تعد كظيفة (3)العقابية، كما ىك ثابت في نص المادة األكلى مف قانكف تنظيـ السجكف

القاضي الجزائي مقتصرة عمى مكازنة األدلة المتاحة في الدعكل، ك تقرير براءة المتيـ         

أك إدانتو ك مف ثـ النطؽ بالعقكبة التي تتبلءـ مع فعمو، بؿ أف كاجبو األساسي في ضكء 

ىذه المبادئ، ىك إعادة بناء النظاـ االجتماعي الذم أخؿ بو المناىض لممجتمع بارتكابو 
                                                 

 . 149مكي دردككس، المرجع السابؽ ، ص. د: راجع (1) 1

2
(2)Voir: Le site internet: arabic-mjustice.dz/index php.p:dgapr 53. 

 .، المرجع السابؽ05/04 مف القانكف 01المادة : أنظر (3)3
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الجريمة، ك عميو فالدفاع االجتماعي ال ينظر إلى القاضي باعتباره بكقا يردد كممة 

 بؿ إف إجراءات الدفاع (1)القانكف، ك ال يقرر انتياء ميمتو بتكقيع الجزاء عمى المجـر

االجتماعي تتطمب كجكد تناسؽ بيف تقرير اإلجراء أك التدبير االجتماعي ك مباشرة تنفيذه 

بالفعؿ، ك يتطمب ىذا كجكب إلغاء التفرقة القائمة بيف مرحمتي الحكـ ك التنفيذ، ك نظرا 

ألىمية اإلفراج المشركط كآلية عقابية ميمة مف حيث مساىمتو كأسمكب مف أساليب 

التفريد التنفيذم الذم يرتبط بفف إصبلح المجـر ك تقكيمو أكثر مما يرتبط بالتنظيـ 

( 2).القانكني

 

لذلؾ فبلبد مف االعتناء بالظركؼ الشخصية أكثر مف الظركؼ المكضكعية 

لمجريمة، ك أف ال ينظر إلييا إال كمظاىر لخطكرة الجاني اإلجرامية، كالتفريد التنفيذم ال 

 فكاف تكجو جؿ التشريعات العقابية إلى التكجو (3)يبدك إال في نطاؽ العقكبة السالبة لمحرية

نحك بدائؿ العقكبة السالبة تماشيا ك الظركؼ الشخصية لممحكـك عميو، ك تعتبر الحالة 

الصحية الخطيرة لممسجكف خاصة إذا كانت تتنافى ك بقائو في السجف مف الحاالت 

األساسية في إصبلح المعاممة العقابية، ك بالتالي تكجيو المحكـك عميو إلى اإلجراء 

المناسب، ك ىذا يتطمب آليات قانكنية ك مادية فعالة لدراسة ىذه الحالة ك في الكقت نفسو 
                                                 

 .164رجب عمي حسيف، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (1)1

 1976، 2، دار الحرية، دكف ذكر بمد النشر، ط1حميد السعدم، شرح قانكف العقكبات الجديد، ج . د: راجع (2)2

 .12ص

 .12حميد السعدم، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (3) 3
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اإلجراء المناسب، فكاف عمى المشرع الجزائرم أف استحدث لجنة تكييؼ العقكبات            

ك منحيا صبلحيات كاسعة في دراسة ك فحص ممؼ طالب اإلفراج مف كؿ الجكانب 

اإلدارية منيا ك القضائية، ك ىذا يبرز مف خبلؿ تشكيمتيا التي تضـ أشخاصا ذكك 

مستكل ك كفاءة عالية ىذا مف جية، ك مف جية أخرل أطمؽ عمى ىذه المجنة تسمية 

التكييؼ، ك ىك ما يكحي بأف ليا دخبل فيما يخص تعديؿ العقكبات المحكـك بيا             

أك استبداليا بتدابير أخرل، ك ىك ما يعد مساسا بحجية الشيء المقضي بو، ككذلؾ 

صعكبة إقناع أفراد المجتمع بيذا اإلجراء، مما يتطمب إشراؾ فئة مف القضاة ك المكظفيف 

الذيف ليـ الخبرة الكافية في مجاؿ اإلفراج المشركط، ك عالـ السجكف لممكازنة بيف 

مصمحة المحكـك عميو ك مراعاة ظركفو الصحية، ك مصمحة المجتمع في الحماية بتنفيذ 

  .العقكبة
 

كيفية سير لجنة تكييف العقوبات  : المطمب الثاني
 

تتبع المحكـك عميو منذ دخكلو المؤسسة العقابية، ك حتى خركجو منيا إجراءات 

تشمؿ عمى عدة برامج ذات جكانب متعددة، تيذيبية ك تعميمية ك تربكية تطبؽ عميو خبلؿ 

، ك ذلؾ بتحديد (1)تمؾ الفترة، بغية عبلجو ك إعادتو إلى المجتمع عضكا صالحا فيو

األسمكب األمثؿ لممعاممة العقابية تتماشى ك شخصية المجـر مف جميع جكانبيا كلكي 

                                                 
 .216محمد عبد اهلل الكريكات، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (1) 1
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ُتحقؽ ىذه البرامج الغاية المرجكة منيا عمى الكجو األكمؿ، ال بد أف يباشره أخصائيكف في 

المجاالت الطبية ك النفسية ك االجتماعية يعدلكف ما يتبيف مف أخطاء أك يضيفكف إلييا 

نتائج جديدة تكتشؼ في المرحمة البلحقة عمى الحكـ، ك ال ريب في أف كجكد المؤسسات 

العقابية يتطمب بالضركرة كجكد مؤسسات أخرل ليا دكر مكاز لممؤسسات العقابية في 

إصبلح ك عبلج المحكـك عميو، لكف كفؽ إجراءات قانكنية يغمب عمييا طابع المكاعيد 

لمصمحة أطراؼ مقرر اإلفراج المشركط، ك ىذا ما سنكضحو مف خبلؿ ىذا المطمب  

. الذم سنقسمو إلى فرعيف كاآلتي
 

بالنسبة النعقاد لجنة تكييف العقوبات    : الفرع األول
 

إذا تعمؽ األمر باإلفراج المشركط ألسباب طبية، ينعقد االختصاص لكزير العدؿ 

حافظ األختاـ بعد دراسة الحالة مف قبؿ لجنة تكييؼ العقكبات ميما كاف نكع الجريمة             

 مف قانكف تنظيـ 143ك مدة العقكبة المحكـك بيا، ك ىذا ما جاء النص عميو في المادة 

تحدث لدل كزير العدؿ حافظ األختاـ لجنة تكييؼ العقكبات، تتكلى  ]: السجكف بقكليا

 مف ىذا القانكف، ك دراسة 161 ، 141، 133: البت في الطعكف المذككرة في المكاد

بداء  طمبات اإلفراج المشركط التي يعكد اختصاص البت فييا لكزير العدؿ حافظ األختاـ كا 

ك ىك ما يتماشى مع ما نادل بو أنصار االتجاه  [.رأييا فييا قبؿ إصداره مقررات بشأنيا

التقميدم حكؿ دكر القضاء في اإلشراؼ عمى تنفيذ العقكبة، إال أف دكر القاضي ينتيي 

عند إصداره حكما في الدعكل الجزائية، ك يرفض إشراؼ القضاء عمى مرحمة تنفيذ ىذا 
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الحكـ بدعكل أف تدخؿ القضاء في ىذه المرحمة يعد خرقا لمبدأ الفصؿ بيف السمطات  

ألف دكر السمطة القضائية ينتيي بمجرد النطؽ بالحكـ، فإذا تدخمت في مرحمة التنفيذ             

ك التي تعد أعماليا إدارية محضة فإف ذلؾ يعد تدخبل منيا في أعماؿ السمطة 

( 1).التنفيذية

 

ك تنعقد لجنة تكييؼ العقكبات بمقرىا الكائف بالمديرية العامة إلدارة السجكف مرة 

كؿ شير، كما يمكنيا أف تجتمع بناء عمى استدعاء مف رئيسيا كمما دعت الضركرة إلى 

( 2).ذلؾ

 

تبدأ المجنة عمميا بمجرد اتصاليا بالممفات التي ترد إلييا مف قاضي تطبيؽ 

:     عمى أنو05/181:  مف المرسـك التنفيذم رقـ07العقكبات، كما جاء في نص المادة 

يضبط رئيس المجنة جدكؿ أعماؿ المجنة ك يحدد تاريخ انعقادىا، ك يكزع الممفات عمى  ]

بحيث تتكلى المجنة دراسة ممؼ المحكـك عميو طالب اإلفراج ألسباب صحية  [.أعضائيا

استنادا إلى تقارير الخبرة الطبية المنجزة مف قبؿ المختصيف، ك التي تعد مف ثبلثة أطباء 

أخصائييف في المرض الذم أصيب بو المحبكس، كذلؾ يتضمف الممؼ تقريرا مفصبل مف 

. طبيب المؤسسة العقابية التي يقضي بيا المحبكس العقكبة المحكـك بيا عميو
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كما يمكف أف يتضمف الممؼ كثائؽ أخرل يراىا قاضي تطبيؽ العقكبات ضركرية 

لمصمحة طالب اإلفراج، كتقرير المختص النفساني ك تقرير المساعدة االجتماعية، فتتداكؿ 

 أعضائيا عمى األقؿ، بعد التحقؽ 2/3المجنة في الممفات المعركضة عمييا بحضكر ثمثي 

مف تكافر الكثائؽ األساسية المذككرة سابقا في الممؼ المثبتة الستحقاؽ المحبكس اإلفراج 

عنو، ك في مرحمة تالية ك استكماال إلجراءات التحقيؽ يحاؿ المقرر الصادر عف المجنة 

إلى كزير العدؿ الذم يمكف لو األخذ بو أك رفضو، كعمى ىذا األساس فإف لجنة تكييؼ 

العقكبات تعتبر ىيئة استشارية لكزير العدؿ صاحب القرار النيائي في منح اإلفراج بشرط 

( 1).في حدكد اختصاصو

 

كيفية عمل لجنة تكييف العقوبات  : الفرع الثاني
 

ما يجب أف نشير إليو ىك أف اتصاؿ المجنة بممؼ اإلفراج المشركط ألسباب 

طبية، ال يككف مباشرة مف المؤسسة العقابية ك ليس ليا أم اتصاؿ مباشر بالمحكـك عميو 

:             مف قانكف تنظيـ السجكف عمى أنو149المعني باإلجراء، كما جاء في نص المادة 

            [...يشكؿ ممؼ اإلفراج المشركط ألسباب صحية، مف طرؼ قاضي تطبيؽ العقكبات ]

ك يستند ىذا اإلجراء لما ذىب إليو أنصار االتجاه التقميدم، كما سبقت اإلشارة الذم يرل 

بأف القاضي ال تؤىمو ثقافتو القانكنية لممساىمة في تنفيذ الحكـ القضائي، الذم يثير 
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الكثير مف المسائؿ الفنية ك التيذيبية البعيدة عف مجاؿ تخصص القاضي الذم أصدر 

الحكـ، ناىيؾ عف أف إشراؾ القضاء في إجراءات التنفيذ العقابي سيؤدم حتما إلى 

تضارب في االختصاص بينو ك بيف اإلدارة صاحبة االختصاص في تنفيذ القانكف بما ليا 

مف إمكانات مادية ك بشرية ك قكة عمكمية، األمر الذم سيؤدم في الغالب إلى التأثير 

( 1).السمبي عمى أىداؼ التنفيذ العقابي

 

كما أف المشرع الجزائرم حصر دكر قاضي تطبيؽ العقكبات فيما يتعمؽ باإلفراج 

المشركط ألسباب طبية، في تشكيؿ الممؼ فقط ك مراقبة مدل تكفر الكثائؽ األساسية 

الخاصة بيذا اإلجراء مع العمـ أف مجرد الخبرة الطبية، التي قد تنتيي إلى ضركرة اإلفراج 

عف المحكـك عميو، ىي مجرد تكصية غير قابمة لمتنفيذ ثـ يحاؿ الممؼ إلى لجنة تكييؼ 

 مف 10العقكبات، إلبداء رأييا قبؿ عرضو عمى كزير العدؿ، كما جاء في نص المادة 

:   المتعمؽ بتحديد تشكيمة لجنة تكييؼ العقكبات عمى أنو05/181: المرسـك التنفيذم رقـ

تبدم المجنة رأييا في طمبات اإلفراج المشركط التي يؤكؿ االختصاص فييا لكزير العدؿ  ]

 [...حافظ األختاـ
 

ال شؾ أف اإلفراج المشركط ميما كانت أسبابو يعني تعديؿ في مدة العقكبة           

ك إعادة تكييفيا قبؿ انقضاء مدتيا بيدؼ تأىيؿ المحكـك عميو اجتماعيا في إطار احتراـ 
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كرامتو اإلنسانية، لكف ما نبلحظو أف دكر المجنة يقتصر فقط عمى دراسة ما يعرض 

عمييا مف كثائؽ دكف مناقشة، ك دكف التعرؼ عمى شخصية المحكـك عميو كبالخصكص 

حالتو الصحية إذا كانت تتنافى كبقائو داخؿ المؤسسة العقابية، ك بالتالي يمكف تجنب ىذه 

المآخذ بأف يعيد إلى قاضي تطبيؽ العقكبات سمطة منح اإلفراج المشركط ألسباب طبية 

عمى مستكل المؤسسة العقابية، خاصة ك أف أغمب التشريعات الحديثة قد أقرت تدخؿ 

القضاء في محمة التنفيذ العقابي ك أككمت إليو سمطة تحديد نكع المعاممة العقابية، كبصفة 

خاصة تمؾ التي تفترض نكعا مف الثقة، مثؿ تدىكر الحالة الصحية لممحكـك عميو          

ك تعارضيا مع بقائو محبكسا، األمر الذم يسمح لمقاضي بالتعرؼ أكثر عمى شخصية 

إنو ال يجكز أف يمنح اإلفراج  ]: ك قد عبر البعض عف ىذه الفكرة بالقكؿ(1)المحبكس،

المشركط بناء عمى االطبلع عمى ممؼ االقتراح بمنح اإلفراج، بينما يكجد في كؿ مؤسسة 

عقابية قاضي تطبيؽ العقكبات مما يتيح لو معرفة حقيقية بشخصية المحبكس، ك تمكنو 

  (2)[.مف اتخاذ القرارات المناسبة
 

لذلؾ ك تكريسا التجاه أغمب التشريعات الحديثة في منح القضاة سمطة مطمقة في 

تقرير اإلفراج المشركط ميما كانت أسبابو، ك يترتب عمى ذلؾ إلغاء اختصاص كزير 

العدؿ حافظ األختاـ، خاصة أنو بعيد كؿ البعد عف الحياة اليكمية لممحبكسيف، خاصة إذا 
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تعمؽ األمر باتخاذ قرار ميـ ك خطير في مرحمة ميمة مف حياة المحبكس بناء عمى 

 عمى خبلؼ المشرع الفرنسي الذم جعؿ جية (1)دراسة ممؼ صامت ك كثائؽ إدارية،

االختصاص إلصدار األمر باإلفراج المشركط ألسباب صحية لقاضي تطبيؽ العقكبات   

ك محكمة تطبيؽ العقكبات عمى حسب الحالة، المرتبطة بمدة العقكبة، بحيث يصدر قرار 

الرفض أك القبكؿ في غرفة المشكرة بحضكر كؿ مف المدعي العاـ ك المحكـك عميو ما لـ 

تكف حالتو الصحية ال تسمح لو بالحضكر، ك يتـ اتخاذ القرار بدكف مناقشة حضكرية ما 

( 2).داـ الحاضركف قد كافقكا عمى ذلؾ

 

كذلؾ يطرح التساؤؿ عف الطبيعة القانكنية لرأم لجنة تكييؼ العقكبات ىؿ ىك رأم 

. ممـز أـ أنو مجرد رأم استشارم بالنسبة لكزير العدؿ حافظ األختاـ؟
 

:  مف قانكف تنظيـ السجكف، ك المرسـك التنفيذم رقـ143: بالرجكع إلى نص المادة

 المتعمؽ بتحديد تشكيمة المجنة ال يتضمناف أم نص قانكني يحدد الطبيعة 05/181

القانكنية لرأم لجنة تكييؼ العقكبات، غير أف الرأم الراجح يرل أف رأم المجنة ىك رأم 

 (3):استشارم يمكف لكزير العدؿ األخذ بو أك رفضو لؤلسباب التالية

. ككف لجنة تكييؼ العقكبات كضعت لدل كزير العدؿ -
                                                 

 .165- 164معافة بدر الديف، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (1) 1

2  (2) Voir : Pierrette Poncela, le chantier du droit de l’exécution des peines, Revue des 

sciences criminelles, 2000, p887. 
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 .ككف أعضاء المجنة يخضعكف إداريا لكزير العدؿ -

حصر المشرع صبلحيات المجنة في طمبات اإلفراج المشركط ألسباب صحية  -

 . دكف البت فييا، ك إبداء رأييا قبؿ أف يصدر الكزير مقرره

   

صالحيات لجنة تكييف العقوبات  : المطمب الثالث
 

 05/04: ينسب إلى المشرع الجزائرم مف خبلؿ المادة األكلى مف القانكف رقـ

، ميمو إلى قكاعد ك مبادئ حركة الدفاع االجتماعي في مجاؿ (1)المتعمؽ بتنظيـ السجكف

التنفيذ العقابي التي تجعؿ مف تنفيذ العقكبة كسيمة لحماية المجتمع تستيدؼ عبلج         

في العقكبة مجرد تدابير لمدفاع " جراماتيكا " ك تأىيؿ المحكـك عميو، بحيث يرل الفقيو 

االجتماعي تستيدؼ عبلج ما بو مف خطكرة، ك ىذه التدابير ذات طابع إدارم بحت         

( 2).ك مف ثـ تنفيذىا ال يستمـز تدخبل قضائيا

 

ك ألىداؼ كاضحة تستيدؼ تقكيـ المحكـك عميو باعتباره المحكر الذم يدكر حكلو 

كؿ إصبلح اجتماعي، ك عمى ىذا األساس أسند المشرع الجزائرم فيما يتعمؽ باإلفراج 

المشركط ألسباب طبية دراسة الممؼ إلى لجنة تكييؼ العقكبات قبؿ إحالتو لكزير العدؿ 
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حافظ األختاـ صاحب القرار النيائي في منح أك رفض اإلفراج في حدكد اختصاصو         

. ك ىذا ما جعمنا نقسـ دراستنا ليذا المطمب إلى فرعيف كاآلتي
 

الفحص و الدراسة لممف وقف تطبيق العقوبة ألسباب طبية  : الفرع األول
  

دراسة طمبات اإلفراج المشركط التي يعكد اختصاص البت فييا لكزير العدؿ حافظ 

 ك ما يمكف أف نبلحظو ألكؿ (1)األختاـ، مف مياـ لجنة تكييؼ العقكبات إلبداء الرأم فييا

كىمة أف المشرع الجزائرم لـ يكضح إجراءات الدراسة ك البت في طمبات اإلفراج المشركط 

 المتعمؽ 01/05: ألسباب طبية، ك ىذا ما يحيمنا إلى مضمكف المنشكر الكزارم رقـ

بكيفية البت في ممفات اإلفراج المشركط، خاصة الفقرة الثالثة المتعمقة بدراسة الطمبات        

ك آجاؿ البت فييا، ك التي ترل أنيا تشكؿ ممفات اإلفراج المشركط التي يؤكؿ اختصاص 

البت فييا لكزير العدؿ حافظ األختاـ بنفس الطريقة المبينة أعبله مع إرفاقيا بالكثائؽ 

نفس اإلجراءات التي أشرنا إلييا سمفا فيما يتعمؽ بصبلحية  ك التي يقصد بيا، األخرل

لجنة تطبيؽ العقكبات، بحيث ىذه األخيرة ليا دكر ىاـ في مجاؿ اإلفراج المشركط إذ 

تضطمع بدراسة طمبات اإلفراج المشركط ألسباب طبية بحيث يقـك أميف المجنة بتسجيؿ 

طمب أك اقتراح اإلفراج في سجؿ خاص بعد التأكد بما يثبت دفع المصاريؼ القضائية            

ك الغرامات الجزائية ك التعكيضات المدنية، أك ما يثبت التنازؿ عنيا، ثـ يقـك بإرسالو عف 
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طريؽ النائب العاـ إلى أمانة لجنة تكييؼ العقكبات إلبداء رأييا قبؿ إحالتو إلى كزير 

 عمى 05/181:  مف المرسـك التنفيذم رقـ06العدؿ حافظ األختاـ بحيث تنص المادة 

تزكد المجنة بأمانة يتكلى تسييرىا مكظؼ يعينو المدير العاـ إلدارة السجكف بإعادة  ]: أنو

اإلدماج؛ 

: ك بيذه الصفة تكمؼ األمانة خصكصا بما يأتي

تمقي طمبات اإلفراج المشركط التي يؤكؿ االختصاص فييا لكزير العدؿ حافظ ...

  [.األختاـ
 

بحيث تبدأ المجنة عمميا بمجرد اتصاليا بالممؼ، فتتداكؿ المجنة في الممفات 

 أعضائيا عمى األقؿ لتتحقؽ مف تكافر الكثائؽ 2/3المعركضة عمييا بحضكر ثمثي 

األساسية في الممؼ المثبتة الستحقاؽ المحبكس اإلفراج عنو شرطيا، ك تصدر المجنة 

رأييا في ذلؾ في شكؿ مقرر بأغمبية األصكات، ك في حمة تعادؿ األصكات يككف صكت 

 متضمنا ما تكصمت إليو مف قناعة حكؿ مدل جدارة المحبكس (1)الرئيس مرجحا،

لبلستفادة مف اإلفراج المشركط، مراعية في ذلؾ اعتبارات النظاـ العاـ ك التأىيؿ 

  (2).االجتماعي
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ك أىمية دكر ىذه المجنة يظير مف خبلؿ تنكع تشكيمتيا، ك مقرىا القريب مف 

السمطات العميا مما يجعؿ أعماليا تتميز بنكع مف الحرية، ك بعيدة عف الضغكط ك تصب 

ف كانت تطرح إشكاال ككف ىذه المقررات  في ىدؼ كاحد ىك مصمحة المحكـك عميو، كا 

مجرد آراء استشارية غير ممزمة لكزير العدؿ حافظ األختاـ فضبل عف أنيا ال تبمغ 

لممحبكس المعني، ك بالتالي ال يطمع عمى األسباب التي اعتمدت عمييا المجنة لمكصكؿ 

إلى الرأم المخالؼ لطمبو، ك تجدر اإلشارة ىنا إلى أف التحقيؽ السابؽ في طمبات اإلفراج 

 كاف مف مياـ لجنة الترتيب ك التأديب إال أف ىذه 72/02: المشركط في ظؿ األمر رقـ

األخيرة لـ تزكد بآليات قانكنية تمنح فعالية التنفيذ لمقرارات الصادرة عنيا، حيث سجمت 

العديد مف المآخذ عمى دكرىا في مجاؿ تقرير اإلفراج المشركط إذا لـ تتمتع بأية سمطة 

 ألف اآلراء التي تبدييا مجرد آراء استشارية الغرض منيا مجرد استيفاء لمشركط (1)تقريرية،

الشكمية المطمكبة في الممؼ، فضبل عف أنيا ال تمارس اختصاصيا بصفة مستقمة 

( 2).لخضكعيا لتعميمات كزير العدؿ حافظ األختاـ

 

 المتعمؽ بتنظيـ 05/04: ك ىذا ما لـ يتداركو المشرع الجزائرم في القانكف رقـ

 بحيث أبقى عمى اختصاص كزير العدؿ حافظ 72/02: السجكف المعدؿ لؤلمر رقـ

األختاـ فيما يتعمؽ باإلفراج ألسباب طبية، بحيث يتخذ القرار باإليجاب أك السمب في 
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إطار مركزم مفرط، غير مسبب خاصة بكجكد قاضي تطبيؽ العقكبات الذم ليس لو أم 

دكر في ىذه الحالة سكل االقتراح ك تشكيؿ الممؼ، ك ىك ما يعيؽ دكف شؾ عممية إعادة 

اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف، إف لـ نقؿ قد يتكفى انتظارا بالنظر إلى بطء ك طكؿ 

اإلجراءات، ك عمى ىذا األساس فإف لجنة تكييؼ العقكبات تعتبر ىيئة استشارية لكزير 

العدؿ حافظ األختاـ صاحب القرار النيائي في منح اإلفراج المشركط في حدكد 

اختصاصو، ك ىذا يتنافى ك نظاـ التفريد العقابي، ك ال يحقؽ الغاية المرجكة منو في 

التأىيؿ، الذم ال يككف إال بامتداد دكر القاضي الذم حكـ بالعقكبة إلى مرحمة تنفيذىا         

ك يتخذ مف اإلجراءات ما يناسب عممية التأىيؿ، ألف ىذه العممية تقتضي دراسة شخصية 

المحكـك عميو مف جميع جكانبيا، ك نقصد في ىذه الحالة الصحية منيا التي تتعارض        

ك بقائو في المؤسسة العقابية، ك عبلكة عمى ذلؾ فإف المؤتمرات الدكلية أقرت األخذ 

 ك مؤتمر 1925بنظاـ قاضي اإلشراؼ عمى التنفيذ، منيا مؤتمر لندف الذم عقد عاـ 

برليف الحادم عشر لمقانكف الجنائي ك عمـ العقاب، ك المؤتمر الدكلي الرابع لقانكف 

 ك المؤتمر الدكلي العاشر لقانكف العقكبات 1937العقكبات الذم عقد في باريس عاـ 

، ك غيرىا مف المؤتمرات ك الندكات التي تؤكد عمى 1969الذم عقد في ركما عاـ 

( 1).األىمية لنظاـ قاضي اإلشراؼ عمى التنفيذ
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ك في مرحمة تالية ك استكماال إلجراءات التحقيؽ، يحاؿ المقرر الصادر عف لجنة 

تكييؼ العقكبات إلى كزير العدؿ ك الذم لو جكازيا قبؿ أف يصدر القرار النيائي اتخاذ 

. بعض اإلجراءات كما سنكضحو في الفرع الثاني
 

ك نظرا العتبار عمؿ أعضاء لجنة تكييؼ العقكبات عمؿ ثانكم، أقر المشرع 

 مف المرسـك 02الجزائرم تعكيضا ماديا لفائدة أعضاء المجنة، كما جاء في نص المادة 

يقدر مبمغ ىذا  ]:  عمى أنو(1) 2007 أكتكبر 22 المؤرخ في 07/320: التنفيذم رقـ

 [. د ج شيريا10.000التعكيض بعشرة آالؼ دينار 
 

إحالتو لوزير العدل حافظ األختام  : الفرع الثاني
 

 عمى أف اإلدارة العقابية مرفؽ 1955جاء في تكصيات مؤتمر جنيؼ لعاـ 

اجتماعي، ك أنو يتعيف العمؿ عمى إقناع الرأم العاـ، ك العامميف في اإلدارة العقابية بيذا 

المفيـك الجديد لطبيعة العمؿ في المؤسسات العقابية، ك استغبلؿ كؿ السبؿ المبلئمة 

 ك ىذه األىمية لمكظيفة الحديثة لئلدارة العقابية تـ إقرارىا بمناسبة اعتماد (2)لنشر الكعي،

 ك لعؿ ىذا الدكر الياـ الذم تضطمع بو اإلدارة (3)قكاعد الحد األدنى لمعاممة المسجكنيف،
                                                 

 يؤسس تعكيضا لصالح أعضاء لجنة 2007 أكتكبر 22 المؤرخ في 07/320المرسـك التنفيذم رقـ : أنظر (1) 1

 .2007 / 67: ج رقـ. ر. تكييؼ العقكبات، ج
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العقابية الحديثة في رسـ سياسة التأىيؿ ك العمؿ عمى تنفيذىا لمكاجية الظاىرة اإلجرامية  

 المتعمؽ بتنظيـ السجكف 05/04: إال أف المشرع الجزائرم قرر مف خبلؿ القانكف رقـ

التخمي عف فكرة تركيز االختصاص، ك تبنى بدال عنيا فكرة تكزيع االختصاص بيف 

قاضي تطبيؽ العقكبات، ك كزير العدؿ حافظ األختاـ صبلحيات كاسعة في مجاؿ تكييؼ 

 مف قانكف تنظيـ السجكف 148ك تفريد العقكبة كؿ عمى حسب الحالة، بحيث تنص المادة 

 مف ىذا القانكف، يمكف المحكـك عميو نيائيا 134دكف مراعاة أحكاـ المادة  ]: عمى أنو

االستفادة مف اإلفراج المشركط بمكجب مقرر مف كزير العدؿ حافظ األختاـ ألسباب 

ك رغـ النقد المكجو ليذه الطريقة، ك ىك بذلؾ يؤكد فكرة مركزية منح اإلفراج  [....صحية

 خاصة كأنو بعيد كؿ البعد عف الحياة اليكمية لممحبكسيف، إذ (1)المشركط ألسباب صحية

يعتمد في اتخاذ قراراتو بناء عمى ما يعرض عميو، دكف مناقشة ك دكف معرفة بظركؼ         

ك أحكاؿ المحبكس التي قد تتيح لو تقرير مدل استحقاؽ المحكـك عميو لئلفراج المشركط  

ىذا مف جية كذلؾ المشرع الجزائرم لـ يضبط بدقة إجراءات البت في طمبات اإلفراج 

لسبب طبي، فمـ يقيد كزير العدؿ بميعاد معيف يمتـز فيو بالفصؿ في طمب المحبكس           

أك اقتراح قاضي تطبيؽ العقكبات خاصة ك أنو يتعمؽ األمر بقرار خطي في مرحمة ميمة 

مف حياة المحبكس ال تقبؿ التأخير إف لـ تكف أيامو األخيرة يقضييا بيف أفراد عائمتو           

ك مف جية أخرل أنو لـ ينظـ طرقا لمطعف في قرار كزير العدؿ في حالة رفض الطمب  
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أك االقتراح باإلفراج، كىك ما يمكف أف نعتبره فراغا قانكنيا يمكف تداركو، ك ذلؾ بتمكيف 

المحبكس إما مف التظمـ في مكاجية القرار عمى غرار ما ىك معمكؿ بو في قكاعد القانكف 

اإلدارم، أك المجكء إلى رقابة القضاء اإلدارم المختص عف طريؽ دعكل اإللغاء، ك ىذا 

يؤدم بنا إلى نتيجتيف، أما األكلى في حالة رفض طمب المحبكس يجب أف يككف القرار 

مسببا، ك الثانية حتى يتسنى لممحبكس العمـ باإلطبلع عمى أسباب رفض الطمب             

. ك بالتالي التأكد مف صحة القرار ك مدل استجابتو لممشركعية
 

ىذا ك في مرحمة ثانية، بعد دراسة ك فحص الممؼ مف قبؿ لجنة تكييؼ العقكبات  

ك قبؿ أف يصدر كزير العدؿ حافظ األختاـ المقرر النيائي لئلفراج المشركط أف يطمب 

رأم كالي الكالية التي يختار المحبكس اإلقامة فييا، بيدؼ حماية األمف ك النظاـ العاـ 

 مف قانكف تنظيـ السجكف، ىذا ما يتنافى ك المفيـك الحديث لمتنفيذ 144طبقا لنص المادة 

العقابي، الذم ينبغي أف يقـك عمى احتراـ ك صيانة حقكؽ المحكـك عميو مف أم اعتداء 

قد تتعرض لو، ك القضاء ىك الجية الطبيعية التي تحمي ىذه الحقكؽ، عبلكة أف شككل 

المحكـك عميو ضد اإلدارة العقابية فيما يختص بيذه الحقكؽ لف يفصؿ فييا بصكرة عادلة 

. (1)إال القضاء، إذف غالبا ما يككف االعتداء عمى ىذه الحقكؽ صادرا عف اإلدارة
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ك ىذا ما ذىبت إليو عدة تشريعات عقابية إلى تقرير اإلفراج المشركط ميما كانت 

أسبابو إلى القضاء، ك نذكر عمى سبيؿ المثاؿ القانكف الفرنسي، بحيث ينعقد االختصاص 

لقاضي تطبيؽ العقكبات بالنظر في طمبات اإلفراج لسبب طبي المقدمة مف المحكـك 

عمييـ المرضى متى كانت العقكبة السالبة لمحرية المحكـك بيا ال تتجاكز عشرة سنكات 

كما ينعقد االختصاص لمحكمة تطبيؽ العقكبات بإصدار األمر باإلفراج الطبي في حالة 

ما إذا تجاكزت العقكبة المحكـك بيا عشرة سنكات، أك كانت العقكبة المتبقية يـك تقديـ 

الطمب تزيد عمى ثبلثة سنكات، ك في كمتا الحالتيف كؿ األكامر قابمة لمطعف فييا 

. (1)باالستئناؼ أماـ محكمة االستئناؼ
 

لذلؾ نرل بضركرة اعتماد المشرع الجزائرم ىذا النظاـ، ك مف ثـ منح القضاء 

اإلشراؼ الكامؿ عمى التنفيذ العقابي، خاصة فيما يتعمؽ ببدائؿ العقكبة ك إعادة تكييفيا 

ألف قاضي تطبيؽ العقكبات، ك مف خبلؿ مكقعو يككف في اتصاؿ مباشر مع المحكـك 

عميو، كيحيط بأم تغيير يطرأ عمى شخصية المحكـك عميو، أك حالتو الصحية، كبالتالي 

ال يعتمد في اتخاذ قراراتو عمى ما يعرض عميو، ك إنما تككف بناء عمى معرفتو بظركؼ  

. ك أحكاؿ المحبكس المحكـك عميو
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كذلؾ مف بيف االقتراحات في ىذا المجاؿ، تمكيف أىـ طرؼ في ىذه العممية مف 

حؽ الطعف، مف خبلؿ إنشاء ىيئة قضائية عميا، تضـ في تشكيمتيا قضاة ذكك خبرة        

ك دراية بنظاـ السجكف ميمتيا مراقبة قرارات قاضي تطبيؽ العقكبات مف خبلؿ البت في 

االستئناؼ المرفكع إلييا مف طالب اإلفراج، كما تتكفؿ أيضا بضماف عدـ المساس 

بالكضع القانكني لممفرج عنو، مف خبلؿ المحافظة عمى الحريات الفردية، ك طرؽ الطعف  

    (1).ك اتخاذ أم قرار متعمؽ بقبكؿ أك رفض اإلفراج في ظؿ احتراـ مبدأ الكجاىية
 

 محبكس مف نظاـ اإلفراج المشركط خبلؿ 1411كقد مكنت ىذه الصيغة استفادة 

 ، كىك ما يعكس اتجاه السياسة العقابية نحك تكريس أفضمية بدائؿ العقكبة 2015سنة 

السالبة لمحرية، كمدل نجاعتيا في إعادة التأىيؿ كاإلدماج االجتماعي كفؽ ضابط التفريد 

العقابي كمراعاة الظركؼ الشخصية لممحبكسيف، كباألخص في جانبيا الصحي، غير أنو 

كفي ضكء ىذه اإلحصائية لـ نتكصؿ إلى تحديد نسبة المستفيد منيا فيما يخص المفرج 

 (2).عنيـ ألسباب طبية

 

 

 

                                                 
 .241معافة بدر الديف، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (1) 1

2 (2) Voir: Le site internet: arabic-mjustice.dz/index php.p:dgapr 53. 



 162 

اآلثار المترتبة عن وقف تطبيق العقوبة ألسباب طبية  : الفصل الثاني
 

 ال يعد كقؼ تطبيؽ العقكبة أك اإلفراج المشركط ألسباب طبية سببا النقضاء 

العقكبة، بؿ ىك مجرد تعديؿ ألسمكب تنفيذىا، فالمسجكف الذم يفرج عنو تحت شرط 

يعتبر حكما أنو في مدة التنفيذ، ك إف كاف أعفي مؤقتا مف تحمؿ العقكبة، فيك يقضي ما 

بقي مف العقكبة خارج السجف، يعني ذلؾ أف العقكبات األخرل تكميمية أك تدابير األمف 

( 1).يستمر تنفيذىا خبلؿ مدة اإلفراج

 

 ك يتخذ كذلؾ تعديؿ أسمكب تنفيذ العقكبة شكؿ التزامات تفرض عمى المفرج عنو 

 مف 145: خبلؿ فترة اإلفراج، يؤدم اإلخبلؿ بيا إلى إلغاء اإلفراج ك قد نصت المادة

يمكف أف يخضع المفرج عنو بشرط ألسباب صحية  ]: قانكف تنظيـ السجكف عمى أنو

 مف ىذا القانكف، ما لـ تتناؼ 145: لنفس الشركط ك التدابير المنصكص عمييا في المادة

ك لمتفصيؿ أكثر نقسـ دراستنا إلى مبحثيف، حيث سنتناكؿ في  [.مع حالتو الصحية

المبحث األكؿ اآلثار المترتبة عمى المفرج عنو، ثـ نتعرض في المبحث الثاني إلى اآلثار 

. المترتبة عمى العقكبة ك انقضائيا
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اآلثار المترتبة عمى المفرج عنو  : المبحث األول
 

 متى صدر قرار كقؼ تطبيؽ العقكبة عف المحكـك عميو ألسباب طبية، فإف إطبلؽ 

سراحو إنما يككف مشركطا ببعض االلتزامات التي تفرض عميو، ك عمة فرض ىذه 

االلتزامات ىي أف المفرج عنو لـ يقض مدة عقكبتو كاممة، مما يعني أنو يفتقد لمتأىيؿ 

. البلـز الندماجو في المجتمع مرة أخرل
 

 ك يعني أيضا أف شخصية الجاني ال تزاؿ تنطكم عمى قدر مف الخطكرة 

اإلجرامية، لذلؾ كاف البد مف تحجيـ ىذه الخطكرة بمراقبة سمكؾ الجاني، ك ال يتأتى ىذا 

إال بفرض بعض االلتزامات عميو، ك ذلؾ لمحيمكلة دكف إضراره بالمجتمع، ك لتناكؿ كؿ 

ىذه المسائؿ سنتعرض إلى تسميط الضكء عمى الييئات المكمفة بمعاممة المفرج عنو 

ألسباب طبية ك ىذا في المطمب األكؿ، ثـ نتناكؿ مسألة اإلشراؼ عمى المفرج عنو 

ألسباب طبية في المطمب الثاني، لنتعرض في المطمب الثالث إلى الرعاية البلحقة لممفرج 

. عنو ألسباب طبية
 

الييئات المكمفة بمعاممة المفرج عنو ألسباب طبية  : المطمب األول 
 

يرتب نظاـ كقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية آثارا قانكنية، حيث أنو لـ يعد كسيمة أخؼ 

لتنفيذ العقكبة السالبة لمحرية، بؿ أصبح نظاما لكقؼ تنفيذىا، فمنذ صيركرة قرار اإلفراج 

نيائيا ينتقؿ المحبكس إلى مرحمة ىامة ك حاسمة في حياتو، ك ذلؾ أف يحؿ محؿ تنفيذ 
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العقكبة في السجف إلى الكسط المفتكح تدخؿ الدكلة بيدؼ مساعدة ك معاكنة المفرج عنو 

عمى التكّيؼ مع المجتمع كتكممة لممجيكدات التي بذلتيا أثناء تنفيذ العقكبة في إصبلحو 

ك إدماجو إلى جانب الرعاية بصحتو، ك ال يتحقؽ ىذا ما لـ يقـ بتنفيذىا ىيئات معينة 

تتكافر فييا الضمانات التي تكفؿ نجاح نظاـ اإلفراج ألسباب طبية ك لقد عيد المشرع 

الجزائرم باإلشراؼ عمى تنفيذ ىذه المعاممة إلى السمطة القضائية بكاسطة قاضي تطبيؽ 

العقكبات، ك ذلؾ بالتعاكف مع ىيئات خاصة تابعة لئلدارة العقابية تدعى المصالح 

. الخارجية إلدارة السجكف، ك لمتفصيؿ أكثر قسمنا ىذا المطمب إلى الفركع التالية
 

   (1 ).قاضي تطبيق العقوبات باعتباره ىيئة تيذيبية:  الفرع األول

                                                 
الحكـ أك القرار   المحكـك عميو لمتأكد مف ىكيتو كما ىي مدكنة فيباستقباؿيقـك القاضي تطبيؽ العقكبات ( "1 )1

عرض ، كما أنو يقـك ب ك المينية ك الصحية ك العائميةاالجتماعية التعرؼ عمى كضعيتو ، باإلضافة إلىالصادر بإدانتو

لفحصو ك تحرير تقرير عف الحالة  المحكـك عميو عمى طبيب المؤسسة العقابية بمقر المجمس القضائي أك مقر المحكمة

طبيب آخر ك يحرر قاضي تطبيؽ العقكبات بطاقة معمكمات  الصحية ك البدنية ، كما يمكف عرض المحكـك عميو عمى

            أخذ فكرة عف شخصية المعنيقد ك بعد أف يككف قاضي تطبيؽ العقكبات ، المعني شخصية تضاؼ إلى ممؼ

             كقدراتوتتبلءـلو عمبل مف بيف المناصب المعركضة التي  يختارك صحتو البدنية ك النفسية ك العقمية ك مؤىبلتو 

 قانكفاؿ مف 13 المادة  إعماال لنصالعمؿ لمنفع العاـ ك الذم كاف رىف الحبس المؤقت، ك بالنسبة لممحكـك عميو لعقكبة

قضاىا   لممحبكسيف، تخضع مدة الحبس المؤقت التياالجتماعيتنظيـ السجكف ك إعادة اإلدماج  المتعمؽ ب05/04

 األصمية ليؤدييا عمبل لمنفع العاـ بحساب ساعتيف عمؿ عف كؿ يـك حبس ثـ تستبدؿ المدة المتبقية مف العقكبة الحبس

عقكبة النفع  التي تستقبؿ المحكـك عميو ، ك كيفيات أداء أثر ذلؾ يصدر القاضي مقررا بالكضع يعيف فيو المؤسسة

= المحكـك عميو ك إلى النيابة العامة ك إلى المؤسسة المستقبمة ك إلى المصمحة الخارجية العاـ ك يبمغ مقرر الكضع إلى
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 لقد خص المشرع الجزائرم المفرج عنو ألسباب طبية برعاية خاصة يشرؼ عمى 

تنفيذىا ك متابعتيا قاض متخصص ىك قاضي تطبيؽ العقكبات سكاء كاف قرار اإلفراج 

المشركط صادرا عنو أك صادرا عف كزير العدؿ حافظ األختاـ، ك ىذا تطبيقا لما كرد في 

المنشكر الكزارم المتعمؽ بكيفية البت في طمبات اإلفراج المشركط في فقرتو السادسة        

( 1). مف مقرر االستفادة مف اإلفراج المشركط4 ك 3ك كذا المكاد 

 

 يضاؼ إلى ذلؾ أف المحكـك عميو قد أفرج عنو ألسباب استثنائية ىي اعتبلؿ 

صحتو، ك عميو فإذا زاؿ السبب الذم أدل إلى اإلفراج عنو فبل مبرر الستمرار اإلفراج 

ألنو إذا كانت العدالة تقتضي اإلفراج عنو بسبب حالتو الصحية، فإنيا تكجب عكدة 

المفرج عنو لتكممة تنفيذ مدة العقكبة المحكـك بيا متى زالت مبررات عدـ االستمرار في 

التنفيذ، لذلؾ يتكلى قاضي تطبيؽ العقكبات الذم يقع في دائرة اختصاصو مقر إقامة 

. المفرج عنو مراقبة مدل تقّيد ىذا األخير بالشركط ك االلتزامات التي فرضت عميو
 

 مف قانكف تنظيـ 145:  ك في ىذا اإلطار نشير إلى أنو لـ يرد في نص المادة

السجكف أم التزاـ يتعيف عمى المحكـك عميو االلتزاـ بو خبلؿ فترة اإلفراج ألسباب طبية 

سكل التزاـ كاحد يتعمؽ بإقامة المفرج عنو في المكاف الذم حدده برغبتو لئلقامة فيو، كذلؾ 
                                                                                                                                                    

 القضائي إلشراؼاعالية، خديجة: راجع في ىذا الشأف.  لممحبكسيفاالجتماعيإلدارة السجكف المكمفة إلعادة اإلدماج =

 .85،  ص2013الجزائر   الحقكؽ، جامعة كمية، ماجستير رسالة، الجزائر العقابية في السياسة تنفيذ عمى

 .171معافة بدر الديف، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (1) 1
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بيدؼ تحقيؽ غرضيف أكليما ىك ترؾ الحرية لممحكـك عميو في اختيار المكاف الذم 

يتكافر فيو إمكانية الحصكؿ عمى مساعدة تتفؽ ك حالتو الصحية، ككجكد أسرتو في ذات 

المكاف الذم يرغب اإلقامة فيو، أك لككف ىذا المكاف قريب مف مستشفى يمكف المجكء إليو 

بأسرع كقت ممكف إذا ساءت حالتو الصحية، أما الغرض الثاني فيتمثؿ في ضركرة عمـ 

الجية القضائية ك اإلدارية بمكاف إقامة المحكـك عميو المفرج عنو حتى تستطيع إعماؿ 

رقابتيا عمى سمككو، ك عمى حالتو الصحية مف خبلؿ إخضاعو لمفحص الطبي 

( 1).الدكرم

 

 ك حسننا فعؿ المشرع الجزائرم عندما أبعد جياز الشرطة عف عممية المتابعة           

ك اإلشراؼ لتنفيذ المعاممة التيذيبية لممفرج عنو ألسباب طبية، ك ذلؾ لككف جياز 

الشرطة يقـك برقابة خاصة بيدؼ منع ارتكاب جرائـ جديدة ىذا مف جية، ك مف جية 

أخرل عدـ مبلئمة قياـ جياز الشرطة باإلشراؼ ك المساعدة الحتماؿ عدـ ثقة المفرج عنو 

 ك في ىذا االتجاه أشار مؤتمر (2)بو، األمر الذم يؤدم إلى فشؿ جيكدىـ  في التأىيؿ

 إلى أف عكامؿ نجاح 1950الىام الدكلي الجنائي ك العقابي الثاني عشر الذم عقد سنة 

اإلفراج المشركط، كجكد مساىمة فعالة ك يقظة تباشرىا ىيئة إشراؼ حسنة التدريب         

                                                 
 .79إبراىيـ حامد طنطاكم، المرجع السابؽ، ص . د: راجع (1) 1

 .141بريؾ الطاىر، المرجع السابؽ، ص . أ: راجع (2) 2
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ك اإلعداد، ك أف يقدـ جميكر الناس مساعدتيـ لممفرج عنو كي تتاح لو فرصة بناء حياتو 

( 1).مف جديد

 

 ك في ىذا الخصكص يختمؼ عنو األمر في فرنسا كما جاء النص عميو في 

 ، بحيث يجكز لقاضي 2002 مارس 04الصادر في " ككشنير" مف قانكف 10: المادة

تطبيؽ العقكبات تقرير بعض االلتزامات عمى المفرج عنو، ك التي نص عمييا في المادة 

:  الفقرة الثانية مف قانكف اإلجراءات الجزائية، مف بينيا148
 

 أف يقيـ المحكـك عميو في نطاؽ دائرة المستشفى التي يعالج بيا أك في نطاؽ دائرة 

المستشفى التي يحددىا قاضي تطبيؽ العقكبات، كما يبلحظ أف دكر قاضي تطبيؽ 

العقكبات في تنظيـ المعاممة التيذيبية لممفرج عنو، ليس لو دكر المربي أك األخصائي   

أك الطبيب، ك إنما يتمثؿ دكره في اتخاذ قرارات قضائية تنظـ األعماؿ التي يباشرىا ىؤالء 

األخصائيكف، ك تمؾ التي يباشرىا بنفسو ك يكجو إلييـ التعميمات، فإذا كاف مف الطبيعي 

أف الطبيب ال يكاجو المشكمة إال مف الجانب الذم يختص بو، كما يمكنو أف يباشرىا 

( 2).بمساعدة المصالح الخارجية إلدارة السجكف

 

                                                 
 .225محمد عيد الغريب، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (1) 1

 .70إبراىيـ حامد طنطاكم، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (2) 2



 168 

المصالح الخارجية إلدارة السجون باعتبارىا ىيئة إلعادة التأىيل   :  الفرع الثاني

. و اإلصالح
 

 مف خبلؿ ما سبؽ ذكره نجد أف المشرع الجزائرم ساير المفيـك الحديث لئلفراج 

المشركط، بيدؼ تسييؿ إعادة اإلدماج االجتماعي لممفرج عنيـ شرطيا، لذلؾ أنشأ 

 05/04:  مف القانكف رقـ113: مصالح خارجية تابعة إلدارة السجكف بمكجب المادة

المتعمؽ بتنظيـ السجكف تضطمع بميمة ضماف استمرارية متابعة الجيكد المبذكلة لتأىيؿ 

المحكـك عمييـ، كما تتكلى متابعة ك مراقبة مدل احتراـ المفرج عنو لبللتزامات ك الشركط 

المحددة في قرار اإلفراج المشركط ألسباب طبية، ك التي تعني متابعة المفرج عنيـ           

ك إرشادىـ قصد مساعدتيـ، ككذا ضماف استمرارية تطبيؽ البرامج التربكية ك الصحية          

ك متابعة تنفيذىا، ك ىذه المصالح الخارجية تشكؿ دعما ضركريا لمجيات القضائية في 

مجاؿ البحكث االجتماعية، ك متابعة المتيميف المكضكعيف تحت نظاـ الرقابة 

( 1).القضائية

 

 ك تطبيقا لقانكف تنظيـ السجكف الذم جاء مكتفيا برسـ اإلطار العاـ ليذه 

 المؤرخ في 07/67: المصمحة، دكف التطرؽ إلى التفاصيؿ، جاء المرسـك التنفيذم رقـ

                                                 
 .214الطيب بمعيز، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (1) 1
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الذم يتضمف كيفيات تنظيـ ك سير المصالح الخارجية المكمفة ( 1) 2007 فيفرم 19

يتـ  ]: بإعادة اإلدماج االجتماعي، بحيث تنص المادة الثانية مف ىذا المرسـك عمى أنو 

إنشاء المصمحة بدائرة اختصاص كؿ مجمس قضائي ك يمكف عند االقتضاء إحداث فركع 

 [.ليا بمكجب قرار مف كزير العدؿ حافظ األختاـ
 

 ك ىذا اإلجراء يرمي إلى سد الفراغ الذم يميز النظاـ العقابي في ببلدنا خاصة في 

مجاؿ التكفؿ بمتابعة المحبكسيف بعد اإلفراج عنيـ، ك ىذه المصالح تمثؿ آلية لتنشيط 

برامج اإلدماج خارج المؤسسات العقابية، ك تدعـ التنسيؽ بيف مختمؼ قطاعات الدكلة 

المعنية، ك الجماعات الناشطة في مجاؿ مساعدة إدماج المحبكسيف، كقد تـ تنصيب أكلى 

 كما تـ إلى (2) بالبميدة،2008 جكاف 02ىذه المصالح الخارجية إلدارة السجكف بتاريخ 

 مصمحة خارجية بكؿ مف مجمس قضاء كىراف  16 فتح 2015غاية شير ديسمبر 

الشمؼ، باتنة، كرقمة، البكيرة، تممساف، عنابة، أدرار، قالمة، سيدم بمعباس، خنشمة، بشار 

الجمفة، جيجؿ، سطيؼ، كبكمرداس في انتظار تعميـ العممية عمى مستكل جميع المجالس 

 (3).القضائية المتبقية

                                                 
 المحدد لكيفيات تنظيـ ك سير المصالح 2007 فيفرم 19 المؤرخ في 07/67: المرسـك التنفيذم رقـ: أنظر (1) 1

 فيفرم 21:  الصادرة بتاريخ13: ج رقـ. ر. الخارجية إلدارة السجكف المكمفة بإعادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف، ج

2007. 

 .215الطيب بمعيز، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (2) 2

3
(3) Voir: Le site internet: arabic-mjustice.dz/index php.p:dgapr 53. 
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 تعد الجزائر الدكلة العربية الكحيدة التي شرعت في إنشاء ىذه المصالح، ك التي 

 ك التي كانت تقابميا في (1)تكجد في القميؿ مف الدكؿ المتطكرة أشيرىا فرنسا ك كندا،

قانكف تنظيـ السجكف القديـ المساعدات االجتماعيات، بحيث كانت ترمي المساعدة 

االجتماعية بمجيكداتيا اتخاذ جميع التدابير التي تراىا صالحة إلعادة تربية المفرج عنو 

يكائو ك كسكتو ك إعانتو بالمساعدات الضركرية عند خركجو   (2).كا 
   

 كذلؾ متابعة ك مراقبة مدل احتراـ المفرج عنو شرطيا لبللتزامات ك الشركط 

المحددة في قرار اإلفراج المشركط، كقد تقـك ىذه المصمحة بيذه الميمة إما بناء عمى 

طمب المفرج عنو، أك بتكميؼ مف قاضي تطبيؽ العقكبات المختص كما جاء في نص 

 المتعمؽ بيذه المصمحة عمى 07/06:  الفقرة الرابعة مف المرسـك التنفيذم رقـ03: المادة

السير عمى استمرارية برامج إعادة اإلدماج االجتماعي، بالنسبة لؤلشخاص المفرج  ]: أنو

ك ىذا استجابة لحاجة قاضي تطبيؽ العقكبات عمف يساعده في  [.عنيـ بناء عمى طمبيـ

التحقؽ مف خضكع المفرج عنو لتدابير المراقبة ك المساعدة، عف طريؽ تحرير تقارير 

دكرية ترسؿ إليو التي تمكنو مف اتخاذ التدابير المبلئمة لكضعية كؿ شخص، كما يتمكف 

                                                 
بف الشيخ نبيمة، نظاـ اإلفراج المشركط في التشريع الجزائرم، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ ك العمـك : راجع (1) 1

 .76 ، ص 2010السياسية، جامعة منتكرم، قسنطينة 

 .152مكي دردكس، المكجز في عمـ العقاب، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (2) 2
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ىذا األخير في ضكء النتائج التي يسفر عنيا التقرير مف تككيف قناعة مسبقة بأف المفرج 

. عنو سكؼ يسمؾ السمكؾ القكيـ خبلؿ فترة اإلفراج
 

 ك لمقياـ بيذه الميمة يجب أف يقـك بيا أشخاص لدييـ الدراية ك الخبرة بيذا العمؿ 

ك ليـ االستعانة بالمختصيف مف الخبراء إذا تطمب األمر ذلؾ، كقد ال تتـ ىذه الدراسة 

 مف المرسـك 04استقبلال ك إنما تكمؿ بفحكص طبية ك نفسية، كما جاء في نص المادة 

تمارس المصمحة نشاطيا بالتعاكف مع السمطة  ]:  عمى أنو07/67: التنفيذم رقـ

القضائية ك المصالح األخرل المختصة لمدكلة كالجماعات المحمية ك المؤسسات              

 [.ك الييئات العمكمية
 

 أما المصالح المختصة لمدكلة ك الجماعات المحمية فيي تتمثؿ في شخص الكالي 

فيذه المصالح مف األكيد أنيا تساعد المصمحة في ... ك رئيس البمدية ك مدير المستشفى

جمب المعمكمات المطمكبة منيا، ك المتعمقة بالكضعية االجتماعية ك األخبلقية ك الصحية 

لمكسط الذم يعيش فيو المفرج عنو، ككذلؾ الييئات ك المؤسسات التعميمية ك الدينية        

 ذلؾ أف رئيس المصمحة ممـز في نياية كؿ سنة (1)ك مصالح الشرطة ك الدرؾ الكطني،

بإعداد ك إرساؿ تقرير مفصؿ عف نشاط المصمحة إلى كزير العدؿ، ك بإرساؿ نسخة منو 

( 2).إلى كؿ مف النائب العاـ ك قاضي تطبيؽ العقكبات المختصيف
                                                 

 .152مكي دردكس، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (1) 1

 . ، المرجع السابؽ2007 فيفرم 19 المؤرخ في 07/67:  مف المرسـك التنفيذم رقـ14المادة : أنظر (2) 2
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 ك عمى ذلؾ تبدك أىمية الدكر الذم تقـك بو األجيزة المشرفة عمى المعاممة 

( 1):التيذيبية لممفرج عنيـ شرطيا مف ناحيتيف

 

 أما الناحية األكلى فتتصؿ بالمفرج عنيـ شرطيا الذيف يكاجيكف بعد اإلفراج عقبات 

متعددة الجكانب سكاء مف الناحية االجتماعية أك المينية أك العائمية يحتاج فييا إلى 

. النصح ك التكجيو ك المساعدة
 

 ك أما الناحية الثانية فتتصؿ بالييئة المشرفة عمى تنفيذ المعاممة التيذيبية التي ليا 

دكر في تزكيد السمطات المعنية بالمعمكمات البلزمة، مما يسمح ليا بإلغاء اإلفراج 

. الصحي أك تعديمو
 

 ىذا ك ييدؼ ىذا اإلجراء إلى إخضاع المفرج عنو صحيا إلى اإلشراؼ ك التكجيو 

بغية تحقيؽ مصمحتو الخاصة في التأىيؿ ك اإلصبلح ك تحقيؽ المصمحة االجتماعية 

أيضا بما يتماشى ك المفيـك الحديث لمعقكبة في إطار احتراـ الكرامة اإلنسانية ك التفريد 

العقابي، عبلكة ذلؾ فإف الخاضع ليذا اإلشراؼ تفرض عميو التزامات معينة يجب تقّيده 

بيا ك لك أنيا تحد مف حريتو، ك إذا أخؿ بيا يترتب عمييا إعادة المفرج عنو إلى المؤسسة 

.   العقابية لتنفيذ ما تبقى مف عقكبتو
 

                                                 
 .142بريؾ الطاىر، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (1) 1
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اإلشراف عمى المفرج عنو ألسباب طبية  :  المطمب الثاني
 

يمكف أف يخضع المفرج  ]:  مف قانكف تنظيـ السجكف عمى أنو150:  تنص المادة

 145: عنو بشرط ألسباب صحية لنفس الشركط ك التدابير المنصكص عمييا في المادة

ك عميو فمتى صدر قرار اإلفراج  [.مف ىذا القانكف ما لـ تتناؼ مع حالتو الصحية

ألسباب طبية عف المحكـك عميو، فإف إطبلؽ سراحو إنما يككف مشركطا ببعض 

ك عمة ىذه االلتزامات تكمف في أف المفرج عنو لـ يقض . االلتزامات التي تفرض عميو

مدة عقكبتو كاممة، ك ىك ما يعني أنو يفتقد لمتأىيؿ البلـز الندماجو مع المجتمع مرة 

أخرل، ك يعني أيضا أف شخصية الجاني ال تزاؿ تنطكم عمى قدر مف الخطكرة 

اإلجرامية، لذلؾ كاف البد مف تحجيـ ىذه الخطكرة بمراقبة سمكؾ المفرج عنو، ك ال يتأتى 

. ىذا إال بفرض بعض االلتزامات عميو ك ذلؾ لمحيمكلة دكف إضراره بالمجتمع
 

 ك ما يفرض عمى المفرج عنو مجمكعة مف االلتزامات تماثؿ بعض تمؾ المفركضة 

عمى مف ُأفرج عنو إفراجا شرطيا، إال ما يتنافى ك ظركفو الصحية، لذلؾ سنقسـ الدراسة 

 .في ىذا المطمب إلى فرعيف عمى النحك التالي
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تدابير المراقبة  : الفرع األول 
 

 يضاؼ إلى ما سبؽ أف المحكـك عميو قد أفرج عنو بسبب استثنائي ىك اعتبلؿ 

صحتو، فإذا ما زاؿ السبب الذم أدل إلى اإلفراج عنو، فبل مبرر الستمرار اإلفراج ألنو 

إذا كانت العدالة تقتضي اإلفراج عنو بسبب حالتو الصحية، فإنيا تكجب عكدة المفرج 

عنو لتكممة تنفيذ مدة العقكبة متى زالت مبررات عدـ االستمرار في التنفيذ، ك بذلؾ تتحقؽ 

العدالة بإرضاء الشعكر االجتماعي الذم سيتضرر ببل شؾ مف استمرار اإلفراج عف متيـ 

زالت بالنسبة لو مبررات اإلفراج، ألف اإلفراج ألسباب طبية ليس مكافأة لممحكـك عميو، بؿ 

. ىك كضع تفرضو اعتبارات الرحمة عمى اعتبارات العقاب
 

 ك ما تجدر اإلشارة إليو في ىذا المجاؿ أف المشرع الجزائرم ك بمكجب القانكف 

:  لـ يحدد االلتزامات الخاصة ك تدابير المراقبة ك المساعدة عكس األمر رقـ05/04: رقـ

 منو، ك ال نجد تفسيرا 187 ك 186 ك 185 الذم حددىا في نصكص المكاد 72/02

( 1):لممكقؼ الذم اتخذه المشرع الجزائرم سكل برأييف

 

 أما الرأم األكؿ فيذىب إلى القكؿ بأف ىذا اإلغفاؿ يمكف تفسيره بأنو جاء في 

 لعدـ كجكد 72/02: سياؽ سيك مف المشرع ينبغي تداركو بالرجكع لنصكص األمر رقـ

أم تعارض فيو، حتى ك إف كاف عمميا ال زاؿ قضاة تطبيؽ العقكبات فيما يتعمؽ 
                                                 

 .144بريؾ الطاىر، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (1) 1
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 72/37: بإجراءات تنفيذ المقررات الخاصة باإلفراج المشركط يخضعكف لممرسـك رقـ

 المتعمؽ بإجراءات تنفيذ المقررات الخاصة باإلفراج 1972 فبراير 10المؤرخ في 

( 1).المشركط

 

 ك أما الرأم الثاني فيذىب إلى القكؿ بأف المشرع تبنى الرغبة في منح صبلحيات 

كاسعة لقاضي تطبيؽ العقكبات، ك كزير العدؿ في فرض التدابير ك االلتزامات التي 

. تتناسب مع كؿ حالة مفرج عنو شرطيا
 

 ك بيذا يظير لنا بأف المشرع الجزائرم جسد صكر اإلشراؼ عمى المفرج عنو 

شرطيا باعتماد طريقتيف، كما سبقت اإلشارة، أما تدابير المراقبة ىي ضماف احتراـ 

االلتزامات المنصكص عمييا في قرار اإلفراج المشركط، كما جاء في نص الفقرة السادسة 

يخضع المستفيد  ]:مف المنشكر المتعمؽ بكيفية البت في ممفات اإلفراج المشركط عمى أنو

مف اإلفراج المشركط لمراقبة قاضي تطبيؽ العقكبات أك المصمحة الخارجية التابعة إلدارة 

. السجكف حسب شركط مقرر اإلفراج
 

 يتكلى قاضي تطبيؽ العقكبات الذم يقع بدائرة اختصاصو مقر إقامة المستفيد  

مراقبة مدل تقيد ىذا األخير بالشركط المحددة، ك يمكف لقاضي تطبيؽ العقكبات 

                                                 
 المتعمؽ بإجراءات تنفيذ المقررات الخاصة باإلفراج 1972 فبراير 10 المؤرخ في 72/37: المرسـك رقـ: أنظر (1) 1

 .1972 / 15: ج رقـ. ر. المشركط، ج
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المختص تكميؼ المصالح الخارجية التابعة إلدارة السجكف بمراقبة مدل احتراـ المستفيد 

ليذه الشركط ك تقييـ مدل اندماجو اجتماعيا ك تحرير تقارير دكرية بذلؾ ترسؿ إلى 

 [.القاضي المختص
 

 ك ىنا نقصد الرقابة الطبية عمى المفرج عنو صحيا خبلؿ فترة اإلفراج، بحيث 

يتعيف عمى ىذا األخير عند حصكلو عمى اإلفراج ألسباب طبية الخضكع لرقابة طبية 

 مف 145: إضافية يأمر بيا قاضي تطبيؽ العقكبات دكريا، إذا أخذنا بعمـك نص المادة

 كما ىك معمكؿ بو في التشريع الفرنسي بحث أخضع المفرج عنو (1)قانكف تنظيـ السجكف

 (2) الفقرة الثانية مف قانكف اإلجراءات الجزائية147ليذا النكع مف الرقابة مصدرىا المادة 

التي تجيز لقاضي تطبيؽ العقكبات ندب لجنة طبية لفحص الحالة الصحية لممحكـك 

عميو، ك يتعيف عمى المفرج عنو احتراـ المكاعيد التي تحددىا لو المجنة لفحصو مف أجؿ 

. معرفة تطكرات حالتو الصحية
 

 ليذا فإف إجراء الفحص الدكرم لممفرج عنو باعتباره مف صكر الرقابة عمى ىذا 

 ك في ذات الكقت عقبة أماـ الجية التي تممؾ إلغاء اإلفراج ألسباب طبية (3)األخير،

                                                 
 . المتعمؽ بتنظيـ السجكف ك إعادة االدماج االجتماعي لممحبكسيف05/04 مف القانكف رقـ 145المادة : أنظر (1) 1

 .72إبراىيـ حامد طنطاكم، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (2) 2

 عمى تعريفو يمكف  كلمحرية، السالبة العقكبة تطبيؽ تفريد في خطكة أكؿ  في مفيكمو المطمؽ أك العاـالفحص يعد( "3) 3

 =مجاالت في األخصائييف مف مجمكعة تتكالىا كاإلدارية الفنية، اإلجراءات مف مجمكعة ىك الفحص ] :التالي النحك
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خاصة إذا استعممو المفرج عنو مف الجانب السمبي لتجنب إلغاء قرار اإلفراج، ك االمتناع 

عف العبلج لمحيمكلة دكف تحسف صحتو، مع أف ما مف أحد يقبؿ أف تسمب حريتو ك لك 

. اقتضى األمر التضحية بحالتو الصحية
 

تدابير المساعدة   :  الفرع الثاني
 

 ال تقتضي اآلثار المترتبة عمى حجز الحرية عمى كجكد المحكـك عميو داخؿ 

السجف، بؿ تتعداه أيضا إلى كجكده بعد اإلفراج عنو، كذلؾ عف طريؽ خمؽ عكائؽ مادية 

ك معنكية في نفس السجيف، قد تككف مف أخطر المحصبلت الناتجة عف سمبو حريتو  

فنظرة المجتمع إليو ىي نظرة سمبية، ك مف الصعكبات إيجاد عمؿ يعيش منو مما يعني 

                                                                                                                                                    

 كعقمية بيكلكجية، بجكافعدة  كتتناكؿ عميو المحكـك شخصية عمى تنصب  طبية ك نفسية ك عقمية كاجتماعيةمختمفة،=

 البلزمة العقابية المعاممة نكع كاختيار لمتصنيؼ تمييدا لبلندماج، كقابميتو خطكرتو مدل معرفة بغرض كاجتماعية، كنفسية

 أكد كلقد ، عمى المجـرالفحكصات بإجراء نادل مف أكؿ " مبركزككؿ " :  الفقيوكيعد .[الجنائي الجزاء مف الغرض لتحقيؽ

 حالة دراسة ضركرة عمى 1890 لعاـ " غبيترسبكر ساف" مدينة ب الذم عقد" الجنائي المؤتمر خبلؿ قدمو الذم تقريره في

،  كمف خاطئة كانت اإلجرامي الفعؿ دراسة أساس عمى قائمة كانت كالتي ،قبؿ مف أجريت التي التجارب أف قاؿ إذ المجـر

 يتعيف أنو أيضا قاؿ كما  المجـر شخصية دراسة بضركرة نادل فقد لذا اإلجراـ، إلى العكدة زيادة عمى ساعدت أنيا نتائجيا

ذا حدة، عمى فرد كؿ شخصيةك كافؽتم بما كذلؾ ،فردية معاممة منيـ كاحد كؿ معاممة  التي المعاممة تعديؿ األمر اقتضى كا 

 السيما إذا كاف األمر يتعمؽ بالجكانب الصحية بذلؾ القياـ يتعيف فإنو العقاب تنفيذ أثناء عميو المحكـك ليا يخضع

 .89أسماء كبلنمر، المرجع السابؽ، ص: راجع في ىذا الشأف." لممحكـك عميو
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عزلو ك دفعو إلى بيئة منحرفة مرة أخرل، ك كأف العقكبة الحقيقية تكقع عميو بعد خركجو 

( 1).مف المؤسسة العقابية

 

 لـ تعد كظيفة العقاب تقتصر عمى الجانب المتعمؽ بسمب الحرية لممحكـك عميو          

ك إنما أصبح مف أىدافيا تأىيمو لجناة بعيدا عف االنحرافات ك العمؿ االجتماعية، لذلؾ 

فإف العناية التي يتمقاىا تشمؿ مختمؼ نكاحي شخصيتو مف أجؿ تزكيدىا بالقدر الكافي 

لمكاجية كافة الصعكبات التي يمكف أف تعترضيا في المستقبؿ، ك ذلؾ بإنشاء مؤسسات 

. عقابية تتبع في أساليب رعايتيا الكسائؿ التي تعرفيا الجماعة خارج أسكارىا
 

 ك مف حيث العكائؽ المادية ك المعنكية التي يمكف أف تكاجو المحكـك عميو بعد 

اإلفراج عنو، فيمكف تجاكزىا بالعمؿ مف خبلؿ األجيزة المتخصصة التي تيتـ بالرعاية 

البلحقة، كما ال يجب التقميؿ مف أىمية ىذه الصعكبات، إذ أنيا تحتاج إلى جياز بشرم 

متخصص في كافة المجاالت، ك في ىذا المجاؿ نص المشرع الجزائرم عمى تدابير 

تؤسس مساعدة  ]: منو عمى أنو114: المساعدة في قانكف تنظيـ السجكف نذكر المادة

اجتماعية ك مالية، تمنح لممحبكسيف المعكزيف عند اإلفراج عنيـ؛ 

ك تطبيقا لذلؾ صدر  [.تحدد شركط ك كيفيات منح ىذه المساعدة عف طريؽ التنظيـ

2005 نكفمبر 08 المؤرخ في 05/431: المرسـك التنفيذم رقـ
 الذم حدد شركط        (1)

                                                 
 .240عمي محمد جعفر، المرجع السابؽ ، ص. د: راجع (1) 1
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ك كيفيات منح ىذه المساعدة، ك لذلؾ فمممحبكس أف يستفيد مف مساعدات عينية تغطي 

عمى الخصكص حاجاتو مف لباس ك أحذية ك أدكية، ك كذا إعانة مالية لتغطية تكاليؼ 

: تنقمو عف طريؽ البر حسب المسافة التي تفصمو عف مكاف إقامتو، بحيث تنص المادة

2006 أكت 02 في فقرتيا السادسة مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في 02
 عمى (2)

تتشكؿ المساعدة االجتماعية ك المالية الممنكحة لفائدة المحبكسيف المعكزيف عند  ]: أنو

: اإلفراج عنيـ مما يأتي
 

يتكلى طبيب المؤسسة تحديد طبيعة ك كمية األدكية التي تقتضييا الكضعية  -

الصحية لممحبكس المعكز عند اإلفراج عنو بمكجب كصفة طبية تدرج في ممؼ 

 [طمب االستفادة مف المساعدة االجتماعية ك المالية لممعني باألمر

لكف تتكقؼ استفادة المحبكس المعكز مف المساعدة االجتماعية عمى تقديـ ممؼ 

   (3):يتضمف الكثائؽ اآلتية

                                                                                                                                                    
 يحدد شركط ك كيفيات منح المساعدة 2005 نكفمبر 08 المؤرخ في 05/431: المرسـك التنفيذم رقـ: أنظر (1) 1

 نكفمبر 13 المؤرخة في 74: ج رقـ. ر. االجتماعية ك المالية لفائدة المحبكسيف المعكزيف عند اإلفراج عنيـ، ج

2005. 

 يحدد كيفيات تنفيذ 2006 أكت 02القرار الكزارم المشترؾ بيف كزير العدؿ ك كزير المالية المؤرخ في : أنظر (2) 2

 المؤرخة 62: رقـ. ج. ر. إجراء منح المساعدة االجتماعية ك المالية لفائدة المحبكسيف المعكزيف عند اإلفراج عنيـ، ج

 .2006 أكتكبر 04في 

 . مف القرار الكزارم المشترؾ، المرجع نفسو03المادة : أنظر (3) 3
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طمب خطي مكقع مف المحبكس المعني يقدمو لدل مدير المؤسسة العقابية قبؿ  -

. شيريف مف تاريخ اإلفراج عنو

تقرير رئيس الحيازة يتضمف المعمكمات المتعمقة بسمكؾ ك سيرة المحبكس  -

 .المعني

تقرير طبيب المؤسسة يثبت أف الحالة الصحية لممحبكس المعكز تتطمب أدكية  -

 [...عند اإلفراج عنو مع تحديد طبيعتيا ك كميتيا

 

ك كاف ذلؾ استجابة لتكصيات كرشة إصبلح المنظكمة العقابية حكؿ إصبلح 

 بضركرة إيجاد آليات لمتنفيذ 2005 مف شير مارس 29 ك 28: العدالة المنعقدة يكمي

 المتعمؽ بقانكف تنظيـ السجكف ك إعادة تربية 72/02: الفعمي ألحكاـ األمر رقـ

المساجيف، فضبل عف تمكيف المفرج عنيـ مف االستفادة مف الترتيبات ك البرامج الكطنية 

لمتشغيؿ كباقي فئات المجتمع، ك تشجيع إبراـ عقكد عمؿ مع المؤسسات العمكمية            

 (1)ك الخاصة، ك استحداث آليات لتحفيز ىذه المؤسسات عمى ضماف تشغيؿ المفرج عنيـ

ك لـ تقتصر الجيكد المبذكلة في ىذا الميداف عمى الكرشة المذككرة أعبله، بؿ شممت 

أيضا نشاط المنظمات ك المؤتمرات الدكلية التي كضعت األسس المرنة ك القكاعد 

االجتماعية لمعاممة المسجكنيف، عمى ضكء التطكرات الحديثة لمفيـك العقكبة عمى أساس 

 الذم أكصى 1975قكاعد الحد األدنى لمعاممة المسجكنيف، ك أىميا مؤتمر جنيؼ عاـ 

                                                 
 .149الطاىر بريؾ، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (1) 1
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بالبحث عف بدائؿ لعقكبة الحبس ك تطبيؽ جزاء ينفذ في رحاب المجتمع، ألف السجكف 

أصبحت تغص بنزالئيا مما يعكؽ عممية اإلصبلح بحد ذاتيا إلى جانب ترتب أعباء مالية 

كبيرة عمى خزانة الدكلة، ك بالتالي تطبيؽ نظاـ اإلفراج لبعض السجناء كما ىك الحاؿ 

لمكضكع دراستنا المرتبط بالظركؼ الصحية لممحكـك عميو، مما يسمح ليذا األخير بتكممة 

العقكبة المتبقية خارج أسكار السجف تحت إشراؼ ك رقابة الجيات المختصة، ك قد كافقت 

1975الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عمى ىذه التكصية باإلجماع سنة 
 نفس الشيء (1)

أخذ بو المشرع الفرنسي في مجاؿ تقديـ المساعدة لممفرج عنيـ، حيث يقع عمى اإلدارة 

العقابية كاجب تزكيدىـ بمبلبس ك بطاقات ىاتفية، كصككؾ خدمات، كما تعمؿ عمى 

مساعدتيـ لمحصكؿ عمى كعد بالعمؿ أك التككيف بكساطة المصالح العقابية لئلدماج         

ك االختبار بالتعاكف مع الككالة الكطنية مف أجؿ العمؿ، كما تمتد ىذه المساعدة إلى 

استمرار المتابعة الطبية المجانية لممفرج عنيـ بكاسطة كحدات استشفائية ك مراكز 

( 2).نفسية

 

 

                                                 
 .244عمي محمد جعفر، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (1) 1

2 (2) Voir : Bruno laveille, Xavier lameyre, le guide des peines, Dalloz, 1
er

 Edition, paris, 

2002,p492. 
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  (1)الرعاية الالحقة لممفرج عنيم ألسباب طبية:  المطمب الثالث
 

 ال تتكقؼ المعاممة الجزائية عند حد كفالة أساليب التأىيؿ داخؿ المؤسسات العقابية 

أك خارجيا عند لحظة اإلنتياء تماما مف التنفيذ، ك ضركرة اإلفراج نيائيا، بؿ إف السياسة 

الجنائية المعاصرة أصبحت تعترؼ لممفرج عنيـ بحقكؽ قبؿ الدكلة في كفالة الرعاية ليـ 

مف جميع النكاحي لمحيمكلة بينيـ ك بيف العكد لمجريمة، ك التي تتمثؿ في تقديـ العكف 

لممفرج عنو، إما لتكممة برامج التأىيؿ التي بدأت داخؿ المؤسسة أك بتدعيميا خشية أف 

( 2).تفسدىا الظركؼ االجتماعية

 

 ذلؾ أف المفرج عنو يكاجو بعد انقضاء مدة عقكبتو ما اصطمح عميو بأزمة 

 ك ىي أزمة متعددة الجكانب إذ يعاني مف االختبلؼ الكبير بيف الحياة داخؿ (3)اإلفراج

المؤسسة العقابية حيث كاف يقدـ لو الغذاء ك المسكف ك الدكاء ببل مسؤكلية مف جانبو       
                                                 

برامج الرعاية البلحقة مف المنظكر العممي األمني مطالبة بأف تعنى بأبعاد كثيرة ك متبلزمة تشمؿ اإلصبلح  "(1) 1

الديني ك السمككي ك معالجة الجكانب النفسية ك االجتماعية ك االقتصادية ك غيرىا بمينية عالية، حتى تصبح ىذه 

البرامج اإلستراتيجية في مستكل تحقيؽ ك تأكيد المفيـك العالمي لمصحة ك الكقاية ك إشاعة العافية في كافة الجكانب 

ليصبح بذلؾ المفرج عنو ألسباب طبية عضكا صالحا كفعاال في مجتمعو يمقي عف كاىمو تبعات النزكع إلى االنحراؼ  

راجع في ." ك ينبذ رفقاء السكء، فالرعاية البلحقة تعني إذف ضبط المفرج عنو مف أجؿ إصبلحو ك إدماجو في المجتمع

 .   3معف خميؿ العمر، المرجع السابؽ، ص. د: ىذا الشأف

2 (2) Voir : Banard bouloc et Gaston stéfani et George levosseur, Op. cit, p492. 

حسنيف إبراىبـ صالح عبيد، الكجيز في عمـ اإلجراـ ك عمـ العقاب، دار النيضة العربية، القاىرة،  . د: راجع (3) 3

 .354، ص 1978
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ك بيف الحياة خارجيا التي تكجب عميو النيكض بكؿ ىذه األمكر بنفسو، ك ألسرتو       

ك فضبل عف ىذا فيك غالبا ما يمقى نفكرا مف جانب المجتمع، لذلؾ ارتأينا تقسيـ ىذا 

. المطمب إلى فرعيف عمى النحك اآلتي
 

صور الرعاية الالحقة لممفرج عنيم  :  الفرع األول
 

 تعتبر الرعاية البلحقة مف مقتضيات السياسة العقابية الحديثة التي تدرج تأىيؿ 

المحكـك عميو ضمف أغراض العقكبة، بؿ ك تعكؿ عميو كحده في مرحمة التنفيذ، كي 

تستكمؿ برامج اإلصبلح التي تمقاىا داخؿ المؤسسة العقابية، ك استنادا إلى تمؾ الحقيقة 

فإف الدكلة بمؤسساتيا المتخصصة تمتـز بكفالة الرعاية المتقدمة باعتبارىا امتداد لممعاممة 

العقابية بعد األمر باإلفراج عف المحكـك عميو، مع بذؿ كؿ أسباب الرعاية ك التكجيو ليـ  

 1964كما أكصى مؤتمر خبراء الشؤكف االجتماعية العرب المنعقد في القاىرة عاـ 

تكجيو العناية منذ بدء تنفيذ العقكبة إلى مستقبؿ المسجكف بعد اإلفراج عنو             ]بضركرة 

ك كفالة أسباب العيش الشريؼ لو ألف كاجب المجتمع ال ينتيي باإلفراج عنو، ك لذلؾ 

ينبغي قياـ ىيئات حككمية ك أىمية قادرة عمى تزكيد ىذا المفرج عنو برعاية الحقة 

 (1)[.فعالة

                                                 
 .118- 117محمد نجيب حسني، عمـ العقاب، المرجع السابؽ ، ص. د: راجع (1) 1
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 كما تتحدد الصكرة التي تتخذىا الرعاية البلحقة عمى أساس األغراض المبتغاة مف 

كرائيا، كقد سبؽ القكؿ أنيا تعتبر صكرة لممعاممة العقابية مف نكع خاص تستيدؼ تكممة 

ك صيانة التأىيؿ الذم تحقؽ داخؿ المؤسسة العقابية، ك مف ثـ كجب أف تتجو صكرىا 

: إلى كفالة ىذا الغرض، ك يمكف القكؿ أف الرعاية البلحقة تتخذ صكرتيف رئيسيتيف
 

 تتمثؿ الصكرة األكلى في إمداد المفرج عنو بعناصر بناء مركزه االجتماعي التي 

 مف مجمكعة قكاعد الحد األدنى 18/1يعجز عف تكفيرىا بنفسو، كقد نصت القاعدة 

لمعاممة المساجيف عمى كؿ األمكر المتقدمة حيف أكجبت عمى المصالح ك الييئات 

الحككمية ك غير الحككمية التي تعنى بمساعدة المسجكنيف ك المفرج عنيـ، إلعادة 

اندماجيـ ك استقرارىـ في المجتمع، أف تكفؿ عمى قدر المستطاع تزكيدىـ بالمستندات          

ك أكراؽ إثبات الشخصية الضركرية ليـ ك مدىـ بالمسكف ك الممبس ك العمؿ، ك كذلؾ 

( 1).الكسائؿ البلزمة لمكصكؿ إلى حيث يرغبكف في اإلقامة

 

 المتعمؽ بتنظيـ السجكف مف 05/04 ك ىذا ما جسده المشرع الجزائرم في القانكف 

 المؤرخ 05/431:  مف المرسـك التنفيذم رقـ03 منو، ك كذا الماد 114خبلؿ نص المادة 

تشمؿ المساعدة المنصكص عمييا في  ]: ك التي تنص عمى أنو2005 نكفمبر 08في 

                                                 
 .358-357محمد نجيب حسني، المرجع السابؽ، ص . د: راجع (1) 1
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المادة األكلى أعبله منح مساعدات عينية تغطي عمى الخصكص حاجات المحبكس مف 

 [...لباس ك أحذية ك أدكية، ك كذا إعانة مالية لتغطية تكاليؼ تنقمو عف طريؽ البر
 

 حيث أف المفرج عنو ألسباب طبية غالبا ما يككف عاجزا ماديا لتكفير األدكية 

المشخصة لمعبلج، خاصة أنو إذا كاف مف األمراض المسببة لئلعاقة الجسدية أك الذىنية 

حتى ال يضطر المفرج عنو إلى العزكؼ عف العبلج، إذ غالبا ما يككف قد فقد عممو          

أك مسكنو أثناء سمب حريتو، ك ىذا جعؿ إدارة السجكف حاليا تبـر اتفاقيات مع مؤسسات 

عمكمية أك خاصة لمتكفؿ بيؤالء المفرج عنيـ، مضمكنيا تدعيـ العناية، ك التكفؿ بالمفرج 

عنيـ مف ذكم االحتياجات كالمعكقيف، مع التفكير في ضماف إيكاء المعكزيف في مراكز 

( 1).خاصة

 

 ك مف بيف أىـ عناصر نجاح ىذه السياسة ىك رعاية أسرة السجيف ماديا            

ك اجتماعيا ك نفسيا ك معنكيا، ك ذلؾ لممحافظة عمييا مف التشتت ك االنحراؼ خبلؿ فترة 

إيداعو في المؤسسة العقابية، ك ىي رعاية تقدـ إلى األسرة بشكؿ متكامؿ خاصة مف 

( 2).الجانب االقتصادم مع عدـ إغفاؿ متابعة أبناء السجيف مدرسيا

                                                 
 ، الديكاف 2005 مارس 29 ك 28أعماؿ الندكة الكطنية حكؿ إصبلح العدالة، كزارة العدؿ، المنعقدة يكمي : أنظر (1) 1

 .307، ص2005الكطني لؤلشغاؿ التربكية، 

عبد اهلل ناصر السرحاف، الرعاية البلحقة لممفرج عنيـ في التشريع اإلسبلمي ك الجنائي المعاصر، . د: راجع (2) 2

 .11، ص2006، 1جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض ط
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 أما الصكرة الثانية تتمثؿ في إزالة ما يعترض سبيؿ المفرج عنو مف عقبات               

ك يأتي المرض في مقدمة ىذه العقبات، إذ يحكؿ بينو ك بيف العمؿ الدائـ، فضبل عما قد 

يستتبعو مف احتماؿ انتقاؿ إلى مخالطيو، ك مف ثـ كجب أف يكفر لو العبلج المجاني             

إذ في كفالة ىذا األخير عبلج ألخذ العكامؿ اإلجرامية، كما ينبغي العمؿ عمى تغير نظرة 

الناس إلى المفرج عنو حتى يستطيع االنخراط في صفكفيـ دكف أف يجد منيـ نفكرا            

أك عداء يفرض عميو العزلة التي تصيبو بمرض يقكده إلى سبيؿ الجريمة، كما أنو يجب 

العمؿ عمى التحقؽ مف جدية ك شركط ك نطاؽ تطبيؽ بعض األنظمة الجنائية، ك لقد 

أكلى المشرع الجزائرم اىتماما بالغا بتكفير الرعاية الصحية لجميع فئات المحبكسيف داخؿ 

المؤسسات أك بعد اإلفراج عنيـ، مف خبلؿ العمؿ عمى تكفير ظركؼ أحسف لممتابعة 

الطبية ك النفسية ليـ، ك ذلؾ تحت إشراؼ المصالح الخارجية التابعة ليا، كما سنكضحو 

في الفرع الثاني، ك ىذا كمو استجابة لتكصيات كرشة إصبلح المنظكمة العقابية لمندكة 

 مؤكدة عمى ضركرة تدعيـ 2005 مارس 29 ك 28الكطنية حكؿ إصبلح العدالة يكمي 

الرعاية الصحية بما يتضمف تغطية صحية كافية ك مستمرة ك دكرية، مع ضركرة مراجعة 

االتفاقية المبرمة بيف كزارة العدؿ ك كزارة الصحة بجعميا تتماشى مع المتطمبات الجديدة، 

كما تكصي ذات الكرشة بضركرة العمؿ عمى تكعية ك تعريؼ المجتمع بسياسة إعادة 
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إدماج المحبكسيف باستعماؿ كافة الكسائؿ ك اإلمكانيات بما في ذلؾ كسائؿ اإلعبلـ 

  (1).المختمفة ك تكنكلكجيات االتصاؿ
 

الييئات المشرفة عمى الرعاية الالحقة لممفرج عنيم  : الفرع الثاني
  

كاف اإلشراؼ عمى جكانب الرعاية البلحقة مككبل إلى الجمعيات الخيرية الخاصة، ك كاف 

نشاطيا ذا طابع ديني، كما اتخذت المساعدات التي كانت تقدميا شكؿ اليبة أك الصدقة 

التي تكجب األدياف تقديميا إلى كؿ بائس، ثـ ما لبث أف تغيرت النظرة إلييا ك اعتبرت 

 مما كاف كجكبا أف يعيد إلى السمطات العامة باإلشراؼ عمى (2)امتدادا لممعاممة العقابية

الرعاية البلحقة، ك ال مانع مف تعدد الييئات الخاصة التي تقـك بتقديـ صكر الرعاية 

. (3)المتقدمة بشرط أف يتـ التنسيؽ فيما بينيا
 

 ك قد ترتب عمى اعتراؼ المشرع الجزائرم بنظاـ الرعاية البلحقة مف خبلؿ القانكف 

 الذم أشار بصكرة كاضحة إلى التزاـ الدكلة بميمة تكفير الرعاية البلحقة 05/04: رقـ

لممحبكسيف المفرج عنيـ تحت شرط بيدؼ إعادة إدماجيـ اجتماعيا كفقا لما نصت عميو 

إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف  ]: مف قانكف تنظيـ السجكف عمى أنو112المادة 

                                                 
 .358بريؾ الطاىر، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (1) 1

 .358حسنيف إبراىيـ صالح عبيد، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (2) 2

 .621محمكد نجيب حسني، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (3) 3
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ىي ميمة تضطمع بيا ىيئات الدكلة ك يساىـ فييا المجتمع المدني كفقا لمبرنامج التي 

تسطرىا المجنة الكزارية المشتركة لتنسيؽ نشاطات إعادة التربية ك إعادة اإلدماج 

  [. مف ىذا القانكف21االجتماعي لممحبكسيف المنصكص عمييا في المادة 
 

 ك بالتالي ىي ميمة تضطمع بيا ىيئات الدكلة ك يساىـ فييا المجتمع المدني          

 2005 نكفمبر 08 المؤرخ في 05/429: ك تطبيقا لذلؾ صدر المرسـك التنفيذم رقـ

 72/35:  ك الذم ألغى بمكجبو أحكاـ المرسـك رقـ(1)ليحدد مياميا ك يبيَّف كيفية سيرىا

المتضمف إنشاء المركز الكطني لممراقبة ك التكجيو مع إمكانية إنشاء ممحقات ليذا المركز 

عمى المستكل اإلقميمي لو ميمة عممية مف خبلؿ سمسمة مف الدراسات يقـك بيا المركز 

عمى عدد مف السجناء عمى أساسيا يمكف تكجيو ىؤالء عمى المؤسسات العقابية المبلئمة  

أك المجكء إلى بدائؿ العقكبة مع العمـ بأنو يضـ في أعضائو عبلكة عمى مدير المؤسسة 

العقابية، ك قاضي تطبيؽ األحكاـ الجزائية ك طبيبا نفسانيا، ك طبيبا في الطب العاـ 

يعينيما كزير الصحة، ك عمماء في عمـ النفس ك مربيف ك مساعدات اجتماعيات لكف 

 الذم كاف يميز تمؾ المرحمة كذلؾ معمؿ ىذا المركز كاف يغمب عميو الطابع اإليديكلكج

 ك تبعا (2)عدـ عممو بصفة دكرية ك منتظمة مما أدل إلى عناية في ميداف الممارسة
                                                 

 الذم يحدد تنظيـ المجنة الكزارية المشتركة 2005 نكفمبر 08 المؤرخ في 05/429: المرسـك التنفيذم رقـ: أنظر (1) 1

 المؤرخة 74: ج رقـ. ر. لتنسيؽ نشاطات إعادة التربية لممحبكسيف ك إعادة إدماجيـ االجتماعي ك مياميا ك سيرىا، ج

 .2005 نكفمبر 13في 

 .176طاشكر عبد الحفيظ، المرجع السابؽ ، ص. د: راجع (2) 2
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لذلؾ، ك تجنبا لممآخذ السابقة أصبحت المجنة الكزارية المشتركة تضـ في تشكيمتيا مختمؼ 

قطاعات الدكلة، إذ تضـ ىذه األخيرة العديد مف القطاعات الكزارية برئاسة كزير العدؿ    

أك ممثمو، كما يمكف ليا أف تكسع تمثيميا إلى ىيئات المجتمع المدني كالمجنة االستشارية 

لحقكؽ اإلنساف ك اليبلؿ األحمر الجزائرم ك الجمعيات الفاعمة في مجاؿ اإلدماج 

، كما ليا دكر ىاـ في مجاؿ اإلشراؼ عمى الرعاية البلحقة، فيي (1)االجتماعي لمجانحيف

تشارؾ في إعداد برامج الرعاية البلحقة لممحبكسيف المفرج عنيـ، ك بصفة عامة تقييـ 

( 2).نظاـ اإلفراج المشركط، ك تقديـ كؿ اقتراح في ىذا المجاؿ بيدؼ محاربة الجريمة

 

 ك في إطار مكاصمة تنفيذ برامج إصبلح العدالة تـ تنصيب ىذه المجنة مف قبؿ 

 لتباشر المياـ المنكطة بيا باعتبارىا الييئة العميا 2006 جانفي 30كزير العدؿ بتاريخ 

التي تسير عمى حسف تطبيؽ ك فعالية السياسة العقابية الكطنية، ك في ىذا الخصكص 

نسجؿ انفراد المشرع الجزائرم باستحداث ىذه المجنة التي لـ نجد ليا مثيبل في التشريعات 

( 3).المقارنة تجسيدا منو لمبدأ التعاكف في عممية إعادة التأىيؿ االجتماعي

 

 كما يعتبر المجتمع المدني شريكا أساسيا ك فعاؿ في عممية اإلدماج االجتماعي 

لممحكـك عمييـ، كقد أكصت الندكة الكطنية إلصبلح العدالة المنعقدة في شير مارس 
                                                 

 .، المرجع السابؽ05/429 مف المرسـك التنفيذم رقـ 02المادة : أنظر (1) 1

 .، المرجع السابؽ05/429 مف المرسـك التنفيذم رقـ 04المادة : أنظر (2) 2

 .158بريؾ الطاىر، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (3) 3
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 بتفعيؿ تعاكف الجيات الفاعمة في الدكلة مف أفراد ك مؤسسات ك مجتمع مدني في 2005

مجاؿ إعادة اإلدماج لممحبكسيف ك تكسيعو، ك ىذا يعكد في حقيقتو إلى الكعي بإجراءات 

الكاقع االجتماعي في التعامؿ مع ظاىرة الجنكح ك االنحراؼ، ك التي غالبا ما تجعؿ 

المحبكس المفرج عنو يصطدـ بكاقع اجتماعي يرفضو ك يزيد مف عزلتو بدال مف احتضانو 

ك زرع الثقة في ذاتو، ك ىك كضع يجعمو عرضة لمعكدة إلى اإلجراـ مرة أخرل، ك في ىذا 

الصدد تـ تنظيـ عدة ممتقيات كطنية، كالمنتدل الكطني حكؿ دكر المجتمع المدني في 

 2005 نكفمبر 13 ك 12إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف الذم انعقد يكمي 

بحضكر أكثر مف تسعة ك أربعيف جمعية معتمدة عمى مستكل تسعة ك ثبلثيف كالية، حيث 

أسفر عمى إصدار عدة تكصيات تـ بمقتضاىا دعكة قضاة تطبيؽ العقكبات إلى كضع 

إطار تعاكف مع الجمعيات التي تكلي اىتماما بالمكضكع ك تحضير اجتماعات يحضرىا 

المدراء الكالئيكف لمنشاط االجتماعي، ك مدراء المؤسسات العقابية ك رؤساء مصالح إعادة 

التربية ك األخصائيكف النفسانيكف، ك المربكف ك العاممكف بالمؤسسات العقابية، كما تـ 

  (1)تنظيـ زيارات إلى المؤسسات العقابية مف طرؼ عدة جمعيات ناشطة في ىذا المجاؿ

ك إف كانت لحد اآلف لـ تتعد الرمزية ذلؾ أنيا لـ تتماش بقدر االحتياجات في ىذا 

المجاؿ، كذلؾ فإف الييئات الميتمة بالبحث العممي في مجاؿ السياسة العقابية لـ تكؿ 

العناية ك االىتماـ البلزميف بمسألة إعادة اإلدماج االجتماعي، ك خاصة اإلفراج بشرط 

                                                 
 .223-222الطيب بمعيز، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (1) 1
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لؤلسباب الطبية، نظرا لما يتطمبو مف اىتماـ اجتماعي نكعي ينحصر في فئة األطباء 

.  المتخصصيف
 

اآلثار المترتبة عمى العقوبة و انقضائيا  : المبحث الثاني
 

 ال يعد اإلفراج الشرطي ألسباب طبية سببا النقضاء العقكبة، بؿ ىك مجرد تعديؿ 

 (1).ألسمكب تعديميا، فالمحبكس الذم يفرج عنو تحت شرط يعتبر حكما أنو في مدة التنفيذ

ك لئلفراج الشرطي قيمة عقابية ميمة مف حيث مساىمتو كأسمكب مف أساليب التفريد 

التنفيذم في إنجاح عممية إصبلح المحكـك عميو، ك إعادة تأىيمو، ك لمعبلج دكر ىاـ في 

تأىيؿ المحكـك عميو ذلؾ أنو يساىـ في استئصاؿ عكامؿ الجريمة، ك المرض ىك أحد 

. األسباب الدافعة الرتكاب الجريمة
 

 ك قكلنا بأف اإلفراج بشرط ىك ميزة ال يتمتع بيا كؿ المحكـك عمييـ إال بناء عمى 

تكافر شركطو، فالمفرج عنو يقضي ما تبقى مف العقكبة خارج السجف، لكف في شكؿ 

التزامات تفرض عميو تقيد مف حريتو، ك في حالة مخالفتيا يمغى اإلفراج ك يعاد المفرج 

عنو إلى المؤسسة العقابية الستكماؿ المدة المتبقية مف العقكبة المحكـك بيا عميو لذلؾ 

سنقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف، حيث سنتناكؿ في األكؿ دراسة األثر المترتب عف كقؼ 

                                                 
 .410فتكح عبد اهلل الشاذلي، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (1) 1
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تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية عمى العقكبات، ثـ نتعرض إلى دراسة مسألة انقضاء كقؼ 

. تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية في المطمب الثاني
 

أثر وقف تطبيق العقوبة ألسباب طبية عمى العقوبات  : المطمب األول
 

 سبؽ ك أف أشرنا إلى أف األمر باإلفراج الشرطي ألسباب طبية، ال ينطكم عمى 

إنياء العقكبة، ك إنما ىك مجرد تعديؿ في كيفية تنفيذىا، ك يترتب عمى ىذا التكييؼ نشكء 

حقو قبؿ الدكلة في مساعدتو عمى إتماـ برامج التأىيؿ، كإيجاد عمؿ لو يرتزؽ منو        

أك تكفير الدكاء لو ألجؿ العبلج، ك في مقابؿ ذلؾ يتحمؿ التزامات ينبغي عميو أداؤىا 

عمى نحك سميـ بما يتبلءـ ك أسباب اإلفراج، مع اإلشارة إلى أف العقكبات األخرل 

التكميمية يستمر المحكـك عميو الذم استفاد مف اإلفراج في تنفيذىا خبلؿ مدة اإلفراج 

الشرطي ألسباب طبية، ك في ىذا اإلطار ال تحتسب مدة العكد أك رد االعتبار إال بعد 

انقضاء مدة العقكبة كميا، ك لبياف كؿ ىذه المسائؿ سنقسـ ىذا المطمب إلى الفرعيف 

. التالييف
 

تحديد اإلقامة  :  الفرع األول
 

 إف االلتزاـ باإلقامة في مكاف يحدده المحكـك عميو ييدؼ إلى تحقيؽ غرضيف أما 

األكؿ فيتمثؿ في ترؾ الحرية لممحكـك عميو في اختيار المكاف الذم يتكافر فيو إمكانية 

الحصكؿ عمى مساعدة تتفؽ ك حالتو الصحية، ككجكد أسرتو في المكاف ذاتو الذم يرغب 
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اإلقامة فيو، أك لككف ىذا المكاف قريب مف مستشفى أك مصحة يمكنو المجكء إلييا دكف 

ك أما الغرض الثاني فيتمثؿ في ضركرة . عناء ك بأسرع كقت إذا ساءت حالتو الصحية

عمـ الجية اإلدارية ك القضائية بمكاف إقامة المحكـك عميو حتى تستطيع إعماؿ رقابتيا 

. عمى سمككو ك عمى حالتو الصحية مف خبلؿ إخضاعو لمفحص الطبي الدكرم
 

إلزاـ المحكـك عميو بأف يقيـ في نطاؽ إقميمي يعينو  ]:  ك عرؼ تحديد اإلقامة بأنو

 ك حدد المشرع أقصى مدة لمعقكبة خمس سنكات عمى أف يبدأ تنفيذىا مف يـك (1)[.الحكـ

انقضاء العقكبة األصمية أك اإلفراج عف المحكـك عميو، ك ينبغي تبميغ الحكـ لكزارة 

( 2).الداخمية، ك ليذه األخيرة إصدار رخص مؤقتة لمتنقؿ خارج المنطقة المحددة لئلقامة

 

 التي نصت عمى 144:  ك ىذا ما جسده قانكف تنظيـ السجكف مف خبلؿ المادة

يجكز لقاضي تطبيؽ العقكبات أك لكزير العدؿ حافظ األختاـ حسب الحالة قبؿ  ]: أنو

إصدار مقرر اإلفراج المشركط، أف يطمب رأم كالي الكالية التي يختار المحبكس اإلقامة 

 [.بيا، عمى أف يخطر الكالي مصالح األمف المختصة بمقرر اإلفراج المشركط
 

 كفي ىذا الخصكص يرل البعض في مراقبة الشرطة كإجراء إذا جاءت كبديؿ عف 

حجز المحكـك عميو، في أنو يحقؽ مكاسب لو ليس أقميا تجنبو مساكئ الحجز ك المراقبة 
                                                 

 .268باسـ شياب، مبادئ القسـ العاـ لقانكف العقكبات، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (1) 1

 المتضمف قانكف العقكبات المعدؿ            1966 جكاف 08 المؤرخ في 66/156:  مف األمر رقـ11المادة : أنظر (2) 2

 .1966 سنة 49: رقـ. ج. ر. ك المتمـ، ج
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كإجراء ينسجـ مع متطمبات السياسة العقابية، ك ذلؾ في العبلج في البيئة الطبيعية مع 

( 1).فرض بعض القيكد البلزمة عميو إلبعاده عف مكاطف الفساد ك االنحراؼ

 

 كذلؾ يخضع المستفيد مف اإلفراج لمراقبة قاضي تطبيؽ العقكبات أك المصمحة 

الخارجية التابعة إلدارة السجكف حسب شركط مقرر اإلفراج المشركط، ىذا ك يتكلى 

قاضي تطبيؽ العقكبات الذم يقع في دائرة اختصاصو مقر إقامة المستفيد مراقبة مدل 

تقيد ىذا األخير بالشركط المحددة، ك يمكف لقاضي تطبيؽ العقكبات المختص تكميؼ 

 التابعة إلدارة السجكف بمراقبة مدل احتراـ المستفيد ليذه الشركط        ةالمصالح الخارجي

 فإذا خالؼ المفرج عنو ىذا االلتزاـ (2).ك تحرير تقارير دكرية ترسؿ إلى القاضي المختص

. جاز إلغاء قرار اإلفراج ليعكد المفرج عنو إلى المؤسسة العقابية لتكممة مدة عقكبتو
 

 إال أف الجدير بالذكر ىك أف المشرع الجزائرم لـ يحذك حذك التشريعات المقارنة 

الصادر في " ككشنير" التي أخذت بيذا االلتزاـ، خاصة المشرع الفرنسي مف خبلؿ قانكف 

 الفقرة الثانية مف قانكف اإلجراءات الجنائية، التي 148 ك كذلؾ المادة 2002 مارس 04

رسمت بكضكح أىـ االلتزامات التي يقررىا قاضي تطبيؽ العقكبات عمى المفرج عنو  

                                                 
 .268باسـ شياب، مبادئ القسـ العاـ لقانكف العقكبات، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (1) 1

 . المتعمؽ بكيفية البت في ممفات اإلفراج المشركط01/05: الفقرة السادسة مف المنشكر الكزارم رقـ: أنظر (2) 2
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أف يقيـ المحكـك عميو في نطاؽ دائرة المستشفى التي  ]: حيث نصت ىذه الفقرة عمى أف

( 1)[.يعالج بيا، أك في نطاؽ دائرة المستشفى التي يحددىا قاضي تطبيؽ العقكبات

 

 لذلؾ نرل أنو يتعيف عمى المشرع الجزائرم أف يحدد جممة االلتزامات بنص 

صريح، ك ال يتركيا في إطار السمطة المطمقة، لقاضي تطبيؽ العقكبات أك لكزير العدؿ 

حافظ األختاـ عمى حسب الحالة، ك ىذا لتسييؿ العممية عمى ىؤالء مف جية ككذلؾ لمحد 

مف التعسؼ في فرض بعض الشركط مف جية أخرل، التي قد تتنافى ك أسباب اإلفراج 

. بشرط خاصة الطبي منو
 

المنع من اإلقامة  : الفرع الثاني 
 

الحظر عمى المحكـك عميو أف يكجد "  المنع مف اإلقامة عقكبة تكميمية مضمكنيا 

 التي يحددىا الحكـ، ك يعني ذلؾ منع المحكـك عميو مف التكاجد  (2)"في بعض األماكف 

ك لك بأم شكؿ كاف كاإلقامة أك مجرد المركر في أماكف تحددىا المحكمة، ك عمة ذلؾ 

تعكد إلى تقدير المشرع لخطكرة ىذه األماكف التي ربما سيمت لممحكـك عميو الكقكع في 

اإلجراـ مف جديد، ك ال يطبؽ المنع حيف يقترف بعقكبة سالبة لمحرية إال مف يـك انقضاء 

                                                 
 .70ابراىيـ حامد طنطاكم، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (1) 1

 ، ديكاف المطبكعات الجامعية 2ج- القسـ العاـ- عبد اهلل سميماف، شرح قانكف العقكبات الجزائرم. د: راجع (2) 2

 .480، ص2007 ، 5الجزائر، ط 
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العقكبة األصمية أك اإلفراج عف المحكـك عميو، ك يخضع مف يخالؼ تدابير المنع مف 

( 1). مف قانكف العقكبات12: اإلقامة لمعقاب كفقا لممادة

 

 أما فيما يخص تنفيذ عقكبة المنع مف اإلقامة عمى المحكـك عميو المستفيد مف 

اإلفراج المشركط، فإف بدء سرياف ىذه العقكبة يككف ابتداء مف تاريخ اإلفراج المشركط 

عمى المحكـك عميو، ك ذلؾ في حالة تبميغو بقرار حظر اإلقامة قبؿ اإلفراج عنو بشرط         

 1975 ديسمبر 15 المؤرخ في 75/80:  مف األمر رقـ07: ك ىك ما نصت عميو المادة

( 2).المتعمؽ بتنفيذ األحكاـ القضائية الخاصة بحضر ك تحديد اإلقامة

 

 ديسمبر 15 المؤرخ في 75/156:  مف المرسـك رقـ03:  ىذا كقد تناكلت المادة

فيما يخص المحكـك عمييـ المسجكنيف الذيف  ]:  المتعمؽ بحظر اإلقامة عمى أنو1975

ىـ مكضكع تدبير حظر اإلقامة يتعيف عمى رئيس المؤسسة العقابية أف يكجو إلى كزير 

الداخمية بمجرد أف تصبح اإلدانة نيائية، ك عمى أية حاؿ بستة أشير قبؿ اإلفراج عنيـ 

: ممفا يشمؿ عمى

. مذكرة خاصة بحظر اإلقامة حسب النمكذج المحدد بقرار مف كزير الداخمية -1

 .صكر لمتعريؼ يحدد عددىا مف طرؼ كزير الداخمية -2

                                                 
 . المتضمف قانكف العقكبات، المعدؿ ك المتمـ66/156:  مف األمر رقـ12المادة : أنظر (1) 1

: ج رقـ. ر. ، ج1975 ديسمبر 15 المتعمؽ بتنفيذ األحكاـ القضائية، المؤرخ في 75/80: األمر رقـ: أنظر (2) 2

102 /1975. 
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 .نسخة أك مستخمص مف الحكـ أك القرار الذم أمر بالحظر -3

رأم قاضي تطبيؽ العقكبات حكؿ طبيعة ك مدل التدابير الكاجب اتخاذىا إزاء  -4

  (1)[.المحظكر

 

يشعر كزير العدؿ كزير  ]:  مف المرسـك المذككر أعبله عمى أنو04ك تضيؼ المادة 

الداخمية بكؿ استبداؿ أك تخفيض لمعقكبة، ك بكؿ إفراج مشركط يحظى بو مسجكف سبؽ 

الحكـ عميو بعقكبة حظر اإلقامة التكميمية، ك يجب أف يشير ىذا اإلشعار إلى مرسـك 

 [.العفك أك أف يككف مرفقا بنسخة ثانية مف قرار اإلفراج المشركط
 

تبعا لما سبؽ يتبيف لنا أف المحكـك عميو بعقكبة المنع مف العقكبة كعقكبة تكميمية الذم 

استفاد مف نظاـ اإلفراج تحت شرط، تسرم عميو ىذه العقكبة اعتبارا مف تاريخ اإلفراج 

 ك اليدؼ منو كتدبير مقيد لحرية المحكـك عميو ىك منع ىذا األخير مف (2)المشركط عنو،

التكاجد في بعض األمكنة خشية المقاء مع المجني عميو أك أقربائو في سبيؿ تكقي جرائـ 

جديدة بينيـ، كذلؾ قد تتطمب ضركرة العبلج عمى حسب التقرير الطبي لممفرج عنو منعو 

مف التكاجد في بعض األمكنة التي ال تساعده عمى الشفاء كاألمراض النفسية أك العصبية 

. ك دكر المحيط في اإلصبلح منيا
 

                                                 
ج . ر. ج:  ، الصادر بـ1975 دٌسمبر 15 المتعلق بحظر اإلقامة، المؤرخ فً 75/156: أنظر المرسوم رقم (1) 1

 .102/1975: رقم

 .213معافة بدر الديف، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (2) 2
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انقضاء وقف تطبيق العقوبة ألسباب طبية  : المطمب الثاني
 

إذا تكافرت شركط اإلفراج بشرط ألسباب طبية كمنح المحكـك عميو ذلؾ اإلفراج، فإف 

آثاره تختمؼ بحسب ما إذا انتيت مدتو دكف أف ينحرؼ المحكـك عميو عف االلتزامات 

المفركضة عميو، أك كاف قد ارتكب ما يستدعي إلغاء ىذا اإلفراج، مما يترتب عميو عكدتو 

: إلى المؤسسة العقابية، ك عمى ضكء ذلؾ سنتناكؿ كبل منيما بمزيد مف التفصيؿ كما يمي
 

إلغاء وقف تطبيق العقوبة ألسباب طبية  : الفرع األول 

 يترتب عمى مضي المدة المحددة في قرار اإلفراج المشركط دكف إلغاء تحكؿ 

اإلفراج المشركط إلى إفراج نيائي ، فبل يجكز إعادة المفرج عنو إلى المؤسسة العقابية مف 

 الفقرة الثالثة عمى 146جديد، ك ىذا ما نص عميو المشرع الجزائرم صراحة في المادة 

إذا لـ تنقطع مدة اإلفراج المشركط عند انقضاء اآلجاؿ المذككرة أعبله اعتبر  ]: أنو

 [.المحكـك عميو مفرجا عنو نيائيا منذ تاريخ تسريحو المشركط
 

 ك ىذا ما ذىب إليو االتجاه التقميدم عمى أنو بانقضاء المدة المتبقية مف العقكبة 

تنتيي االلتزامات المفركضة عمى المفرج عنو، باعتباره مجرد كسيمة لتخفيؼ تنفيذ 

 عكس مقتضيات المفيـك الحديث لنظاـ اإلفراج المشركط، ألف األثر التيذيبي (1)العقكبة

ليذا األخير يستمر عمى المفرج عنو بعد انقضاء العقكبة المحكـك بيا، آخذا بفكرة تمديد 
                                                 

 .229معافة بدر الديف، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (1) 1
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تدابير المراقبة ك المساعدة إلى ما بعد تاريخ االنقضاء الطبيعي لمعقكبة، كذلؾ إذا خالؼ 

المفرج عنو الشركط التي كضعت لئلفراج عنو ك لـ يقـ بالكاجبات المفركضة عميو، ألغي 

اإلفراج عنو ك أعيد إلى السجف ليستكفي المدة المتبقية مف العقكبة المحكـك بيا عميو            

ك المقصكد بيذه المدة ما تبقى مف مدة العقكبة المحكـك بيا محسكبة مف يـك اإلفراج عنو 

 05/04 مف القانكف رقـ 147:  ىذا كتنص المادة(1)ال مف اليـك الذم ألغي فيو اإلفراج،

يجكز لقاضي تطبيؽ العقكبات أك لكزير العدؿ حافظ األختاـ حسب الحالة   ]: عمى أنو

إلغاء مقرر اإلفراج المشركط، إذا صدر حكـ جديد باإلدانة أك لـ تحتـر الشركط 

ك قد يتخذ إلغاء اإلفراج شكؿ ارتكاب  [. مف ىذا القانكف145المنصكص عمييا في المادة 

جريمة معينة أك تغيير محؿ إقامتو دكف إخطار الجية المختصة، أك تحسف الحالة 

الصحية لممحكـك عميو، لما كاف المبرر ىك خطكرة حالتو الصحية ك تعارضيا مع 

االستمرار في سمب الحرية، فإف تحسف الحالة الصحية لممفرج عنو ينفي التعارض بيف 

الحالة الصحية ك سمب الحرية، ك بذلؾ ينتفي االستمرار في اإلفراج ك يجد إلغاء اإلفراج 

سنده في ككنو أسمكبا مف أساليب المعاممة العقابية يستيدؼ تأىيؿ المحكـك عميو، فإف 

ثبت عدـ جدكاه في بمكغ تمؾ الغاية كاف العدكؿ عنو أمرا كاجبا، أضؼ إلى ذلؾ أنو 

ينطكم عمى تعديؿ حكـ اإلدانة باختصار مدة العقكبة، التي قررىا تحقيقا ألغراض تأىيمو 

                                                 
 .411فتكح عبد اهلل الشاذلي، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (1) 1
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رجحت في نظر المشرع عمى القكة التنفيذية لمحكـ ك ذلؾ بشركط محددة، فإذا ما نقص 

( 1).أحدىا فبل محؿ إلىدار تمؾ القكة

 

 ك يترتب عمى إلغاء اإلفراج أف يعاد المفرج عنو إلى المؤسسة العقابية يستكفي 

المدة المتبقية مف العقكبة المحكـك بيا، ىذا ما أخذ بو المشرع الجزائرم مف خبلؿ الفقرة 

 ك ذلؾ (2).السابعة مف المنشكر الكزارم المتعمؽ بكيفية البت في ممفات اإلفراج المشركط

 مف 147في حالة إلغاء مقرر اإلفراج المشركط لسبب مف األسباب المذككرة في المادة 

قانكف تنظيـ السجكف يبمغ مقرر اإللغاء الصادر سكاء عف قاضي تطبيؽ العقكبات         

 أك عف كزير العدؿ حافظ األختاـ إلى المستفيد 161أك لجنة تكييؼ العقكبات طبقا لممادة 

الذم يتعيف عميو االلتحاؽ تمقائيا بالمؤسسة العقابية، كؿ ذلؾ في إطار السمطة التقديرية 

الكاسعة التي تتمتع بيا السمطات المختصة في تكييؼ اإلخبلؿ ك تحديد مدل تأثيره عمى 

المفرج عنو، مما يعني أنو ال يرتب مجرد إخبلؿ المفرج عنو بشرط أك تدبير يؤدم حتما 

إلى إلغاء مقرر اإلفراج، ك يجب أف نشير ىنا إلى ما أكصى بو المؤتمر الثاني لؤلمـ 

المتحدة بأف تراعي التشريعات العقابية في حاالت اإلفراج المشركط مسألة عدـ إلغاء 

اإلفراج لمجرد ارتكاب المفرج عنو مخالفة لمكاجبات المفركضة عميو، ك أف يمجأ إلى 

                                                 
 .346حسنيف إبراىيـ صالح عبيد، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (1) 1

 .2005 جكاف 05 المؤرخ في 01/05: المنشكر الكزارم رقـ: أنظر (2) 2
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أساليب أخرل قبؿ تقرير ىذا اإللغاء مثؿ اإلنذار أك إطالة فترة االختبار أك اإليداع في 

. مؤسسة خاصة
 

إجراءات و آثار إلغاء وقف تطبيق العقوبة ألسباب طبية   :  الفرع الثاني
  

 منح المشرع الجزائرم (1) مف قانكف تنظيـ السجكف147: بالرجكع إلى نص المادة

االختصاص بإلغاء مقرر اإلفراج المشركط، إذا تكافرت أحد أسباب إلغائو إلى ذات الجية 

المصدرة لو، تبعا لما إذا كاف قرار اإلفراج المشركط صادرا عف قاضي تطبيؽ العقكبات 

أك عف كزير العدؿ، كما تختص لجنة تكييؼ العقكبات بعد إخطارىا مف كزير العدؿ 

 بإلغاء مقرر اإلفراج المشركط ك التي (2) مف قانكف تنظيـ السجكف161بمكجب المادة 

، ك عند (3)يتعيف عمييا الفصؿ في ىذا اإلخطار في أجؿ ثبلثيف يكما مف تاريخ إخطارىا

إلغاء مقرر اإلفراج المشركط يتـ تبميغ مقرر اإللغاء إلى المفرج عنو الذم يتعيف عميو 

بمجرد تبميغو االلتحاؽ تمقائيا بالمؤسسة العقابية التي يقضي بيا عقكبتو، ك في حالة عدـ 

إلتحاقو يرسؿ قاضي تطبيؽ العقكبات نسخة مف المقرر إلى النيابة العامة التي يقع بدائرة 

 مف قانكف 147/2اختصاصيا مكاف إقامة المفرج عنو لتنفيذه بالقكة العمكمية طبقا لممادة 

                                                 
 . المرجع السابؽ05/04 مف القانكف رقـ 147المادة : أنظر (1) 1

 . المرجع نفسو05/04 مف القانكف رقـ 161المادة : أنظر (2) 2

 المحدد لتشكيمة لجنة تكييؼ 2005 مام 17 المؤرخ في 05/181 مف المرسـك التنفيذم رقـ 11المادة : أنظر (3) 3

 .العقكبات ك تنظيميا ك سيرىا
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تنظيـ السجكف، ك عمى مدير المؤسسة العقابية إعادة حبسو فكرا ك إخطار قاضي تطبيؽ 

( 1).العقكبات أك كزير العدؿ بحسب الحالة

 

لما كاف قرار اإلفراج ألسباب طبية يصدر عف كزير العدؿ فإنو في الكقت ذاتو لو 

الحؽ في إلغاء قرار اإلفراج، ك ذلؾ بعد التحقؽ مف الحالة الصحية لممفرج عنو مف خبلؿ 

خبرة طبية أك تقرير الجيات المختصة المشرفة عمى الرعاية البلحقة لممفرج عنو، ك تتجو 

غالبية التشريعات إلى منح الجية مصدرة قرار اإلفراج المشركط سمطة إلغائو، فالتشريع 

الفرنسي مثبل أسند اختصاص إلغاء مقرر اإلفراج لكؿ مف قاضي تطبيؽ العقكبات بعد 

استطبلع رأم المصمحة العقابية لئلدماج ك االختبار، ك لممحكمة الجيكية لئلفراج 

 مف قانكف اإلجراءات 733/1المشركط باقتراح مف قاضي تطبيؽ العقكبات طبقا لممادة 

. (2)الجنائية الفرنسي
 

ك ىذا ما يؤكد الطبيعة اإلدارية لئلفراج المشركط ميما كانت أسبابو بإسناد سمطة 

ف كاف لو ما يبرره في  اإللغاء لئلفراج المشركط إلى ذات الجية أك السمطة المانحة لو، كا 

أف ىذه السمطة تممؾ مف المعمكمات مما يسمح ليا بتقدير سمكؾ المفرج عنو                    

ك كذلؾ مصمحة المجتمع ك تأىيؿ المفرج عنو ك تسييبل لمكصكؿ إلى التقدير السميـ 

لدراسة إلغاء اإلفراج المشركط يككف عمى السمطة المنكط بيا اإللغاء استشارة الييئات التي 
                                                 

 .183بريؾ الطاىر، المرجع السابؽ، ص . أ: راجع (1) 1

 .239معافة بدر الديف، المرجع السابؽ، ص. أ: راجع (2) 2
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تككف في اتصاؿ مباشر مع المفرج عنو شرطيا، فالمشرع الجزائرم أكجب بمكجب الفقرة 

 المتعمؽ بكيفية البت في ممفات 2005 جكاف 05السادسة مف المنشكر الكزارم المؤرخ في 

اإلفراج المشركط عمى قاضي تطبيؽ العقكبات أك المصالح الخارجية التابعة إلدارة 

السجكف مراقبة مدل احتراـ المستفيد مف اإلفراج المشركط لبللتزامات الكاجب التقيد بيا 

كتغيير اإلقامة دكف إخطار الجيات المعنية أك رفضو الخضكع لمعبلج، بيدؼ اإلطالة 

 مف قانكف تنظيـ 36ىذا ك نجد المشرع المصرم ك بمكجب المادة . مف اإلفراج

 المعدؿ ك المتمـ أكجب عمى جية اإلدارة التي يطمب 1956 لعاـ 396 رقـ (1)السجكف

المفرج عنو اإلقامة في دائرة اختصاصيا عرضو عمى طبيب الصحة لتكقيع الكشؼ 

الطبي عميو كؿ ستة أشير ك تقديـ تقرير عف حالتو الصحية يرسؿ إلى مصمحة السجكف 

 .لمكقكؼ عمى الحالة الصحية لممفرج عنو

 

ك نبلحظ أف المشرع الجزائرم لـ يتطرؽ بالتفصيؿ ليذا اإلجراء خاصة بعد 

اإلفراج، ألف ليس لمسمطة مصدرة اإلفراج المعرفة المباشرة لمحالة الصحية لممفرج عنو، 

فيي ال تتعامؿ إال مف خبلؿ الممفات المعركضة عمييا، ك ليس ليا أم اتصاؿ شخصي 

بالمفرج عنو، ك تبعا لذلؾ فإف اإلفراج المشركط ألسباب طبية يجب أف يحاط بضمانات 

 . تكفؿ عدـ المساس بالكضع القانكني لممفرج عنو

 

                                                 
 .14إبراىيـ حامد طنطاكم، المرجع السابؽ، ص. د: راجع (1) 1
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: خاتمة
 

األصؿ في الحكـ أنو متى أصبح كاجب التنفيذ ك اكتسابو قكة الشيء المقضي فيو  

كجب البدء في تنفيذه، إال في الحاالت التي يسمح القانكف فييا بتعديؿ العقكبة تماشيا             

ك الغرض المرجك منيا، ليشمؿ تطبيؽ برامج اإلصبلح ك التأىيؿ التي تيدؼ إلى تحقيؽ 

. الردع الخاص لممحكـك عميو ك إعادتو مكاطنا صالحا لممجتمع
 

تنفيذ العقكبة بصكرة عامة ك السالبة لمحرية منيا بكجو أخص يعد مف المراحؿ 

الميمة جدا، ألف في ىذه المرحمة يتـ تكجيو السياسة العقابية إلى تحقيؽ غايتيا في الدفاع 

صبلحو، ك ىذا ال يتـ إال كفؽ قكاعد  االجتماعي، بإعادة تأىيؿ المحكـك عميو اجتماعيا كا 

معدة سمفا ليذا الغرض ضمانا لتحقيؽ أىداؼ العقكبة ك تفاديا النتياؾ حقكؽ المحكـك 

عميو، أك المساس بمركزه القانكني بما يتماشى ككرامتو اإلنسانية مع ضماف حماية 

. المجتمع
 

: كتكصمنا مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى النتائج التالية

إف اإلشراؼ عمى تنفيذ الجزاء الجنائي يناط لئلدارة العقابية، ك ىي الجية - 

التقميدية الكحيدة التي كانت تنفذ األحكاـ القضائية، ك ال زالت تقـك بيذا الدكر في العديد 

مف بمداف العالـ، لكف بتطكر كظيفتيا الذم كاف ال يتعدل حراسة المحكـك عميو لمنعيـ 

مف اليركب دكف االىتماـ بالجانب التيذيبي أك اإلصبلحي ليـ، عندما كاف ىدؼ العقكبة 
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ال يتجاكز التكفير عف الذنب، ك تحقيؽ الردع العاـ، ك إيقاع األلـ بالمحكـك عمييـ ك إنما 

امتد ىذا الدكر ليشمؿ تطبيؽ برامج اإلصبلح ك التأىيؿ ك العمؿ عمى تنفيذىا لمكاجية 

الظاىرة اإلجرامية، ىك الذم يبرر االىتماـ المتزايد في الكقت الحاضر بتنظيـ المؤسسات 

العقابية ك العامميف فييا، ك ىذا ما ركز عميو المشرع الجزائرم في قانكف تنظيـ السجكف 

يرتكز تطبيؽ العقكبة  ]:  منو عمى أنو03 كما جاء في نص المادة 05/04الجديد رقـ 

السالبة لمحرية عمى مبدأ تفريد العقكبة الذم يتمثؿ في معاممة المحبكس كفقا لكضعيتو 

  [.الجزائية ك حالتو البدنية ك العقمية
 

كما أنو ال تقتصر أساليب المعاممة العقابية عمى ما يبذؿ داخؿ المؤسسات - 

العقابية، بؿ ثمة أساليب تبذؿ خارجيا ك تتعدد صكر تمؾ األساليب كما أشرنا سمفا ك بينا 

أكجو التشابو، ك االختبلؼ بينيا ك بيف مكضكع دراستنا كأسمكب يجنب المحكـك عميو 

تنفيذ العقكبة كميا، مف خبلؿ تحديد مفيـك كقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية، ك تمييزه 

. عف غيره عما يشابيو، ك شركطو
 

إف المشرع الجزائرم لـ يفصؿ في تحديد الطبيعة القانكنية لئلفراج الطبي، أيف - 

: خمصنا أنو مف أعماؿ اإلدارة إذا كاف صادرا عف كزير العدؿ، كذلؾ مف خبلؿ المادة

 يمكف 134دكف مراعاة أحكاـ المادة  ]:  التي نصت عمى05/04:  مف القانكف رقـ148

لممحكـك عميو نيائيا االستفادة مف اإلفراج المشركط بمكجب مقرر مف كزير العدؿ حافظ 



 206 

ك إف كاف يبقى لقاضي تطبيؽ العقكبات في تطبيؽ ىذا اإلجراء دكر ميـ في  [....األختاـ

المرحمة األكلية مف خبلؿ االطبلع عمى التقرير الطبي، ك كذا تحضير ك إعداد الممؼ           

ك إرسالو إلى لجنة تكييؼ العقكبات، فالجية اإلدارية المكمفة بإصدار األمر باإلفراج 

المتمثمة في كزير العدؿ بعد أخذ رأم لجنة تكييؼ العقكبات التي تتبع مصالح الضبط 

القضائي، ك ىذه األخيرة مكمفة بحفظ النظاـ العاـ، لذلؾ فإنيا تضع نصب أعينيا مدل 

ما يشكمو اإلفراج مف ضرر عمى النظاـ العاـ، لذلؾ تؤثر السبلمة كتفضؿ عدـ اإلفراج 

 قد خمت مف ىذا الشرط، ك اعتمدت عمى 148: ألسباب صحية عمى الرغـ مف أف المادة

سبب لتقرير ىذا اإلجراء لممحكـك عميو ىك حالتو الصحية كالشؾ أف كضع فكرة النظاـ 

العاـ في االعتبار عمى الرغـ مف عدـ إيرادىا ضمف الشركط المتطمبة لئلفراج ألسباب 

طبية مف شأنو أف يجعؿ مف ىذه الفكرة عائقا أماـ تطبيؽ ىذا النظاـ، إال أنو تطرؽ 

 مف الباب الثامف المتعمؽ باألحكاـ 161المشرع الجزائرم إلى فكرة النظاـ العاـ في المادة 

إذا كصؿ إلى عمـ كزير العدؿ حافظ األختاـ أف مقرر قاضي تطبيؽ  ]:المشتركة عمى أنو

 مف ىذا القانكف يؤثر سمبا عمى األمف ك 141، 130، 129العقكبات المتخذ طبقا لممكاد 

 30النظاـ العاـ فمو أف يعرض األمر عمى لجنة تكييؼ العقكبات في أجؿ أقصاه ثبلثكف 

. [يكما
 

إف تشديد الجيات المشرفة عمى تطبيؽ ىذا النظاـ، راجع إلى خشيتيا مف عكدة - 

المفرج عنو طبيا إلى الجريمة، فالجية اإلدارية قد تجد في عدـ تطبيؽ ىذا النظاـ كسيمة 
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لمنع كقكع الجرائـ بعدـ عكدة المجـر إلى الجريمة، كىذا ما ىك مكجكد فعبل ألف فيو 

حاالت مرضية خطيرة جدا عرضت عمى لجنة تكييؼ العقكبات لترفع تقريرىا إلى كزير 

العدؿ كانت كميا تقارير سمبية، مع العمـ أف النظاـ العقابي الجزائرم، ال يضع سنا محددة 

أك قصكل لكضع الشخص في السجف بإرادة اإلبقاء عمى صرامة العقكبة الجزائية 

.             كبالخصكص منيا السالبة لمحرية
 

إف كقؼ تطبيؽ العقكبة ألسباب طبية بعد تمييزه عف باقي األنظمة المشابية لو - 

ك بعد إجراء المقارنة، تبيف لنا أنو نظاـ لو ذاتية خاصة، كىك صكرة مف صكر اإلفراج 

. المشركط العاـ، إال أنو مرتبط بظرؼ إنساني بحت عنكانو حماية الكرامة اإلنسانية
 

كذلؾ تكصمنا ألىـ الشركط الكاجب تكافرىا اإلجرائية ك المكضكعية منيا، لتقرير - 

 حتى يستفيد 05/04: ىذا اإلجراء التي أقرىا المشرع الجزائرم في ظؿ القانكف رقـ

. المحكـك عميو مف اإلفراج الطبي
 

إف ىذا النظاـ ليس حقا لممحكـك عميو بمجرد تكفر شرط المرض، بؿ ىك - 

رخصة تمنحيا الجية المختصة إذا تكفرت الشركط بما يتماشى ك المفيـك الحديث لئلفراج 

الطبي، ك ىك ما يقتضي مراعاة شخصية المحبكس ككرامتو اإلنسانية، ك كضع المبادئ 

التي تكفؿ حماية الحقكؽ األساسية لممحبكس، ككذلؾ حفاظا عمى حقكؽ الغير مف 

الضحايا، بإلزاـ المستفيد مف اإلفراج الطبي بدفع كامؿ التعكيضات المدنية المحكـك بيا 
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عميو، ككذلؾ الغرامات المالية، كىي بداية السمكؾ الحسف لمتأكد مف التأىيؿ االجتماعي 

:  مف القانكف رقـ161: ككذلؾ إرضاء لممجتمع، كىك ما جعؿ المشرع الجزائرم في المادة

 يضيؼ شرطا ضمنيا، يبقى لتقدير كزير العدؿ حافظ األختاـ ك المتعمؽ بحفظ 05/04

. النظاـ العاـ
 

كذلؾ مف أىـ الشركط بعد تقرير مدير المؤسسة العقابية، ك قاضي تطبيؽ - 

العقكبات، يبقى التقرير الطبي أىـ شيء يقاس عميو رأم لجنة تكييؼ العقكبات، ك إف 

كاف أكؿ تقرير يرفعو طبيب السجف، مع العمـ أف أطباء المؤسسات العقابية تابعكف لكزارة 

العدؿ، لذلؾ فمف المتصكر خضكعيـ لتعميمات رؤسائيـ اإلدارييف، ك بالتالي ال يقـك 

ىؤالء األطباء بعرض المحكـك عميو المصاب بمرض ييدد حياتو بالخطر عمى المجنة 

المختصة، كىذا يمثؿ بدكره عقبة أخرل أماـ تطبيؽ ىذا النظاـ، بؿ أنو حتى لك قاـ طبيب 

السجف بعرض المحكـك عميو المريض عمى لجنة تطبيؽ العقكبات، فمف المتصكر انحياز 

. المجنة ضد المحكـك عميو، السيما ك أف أغمبية أعضائيا تابعيف لمجياز اإلدارم
 

:  مف القانكف رقـ149: كما أف تقارير الخبرات الطبية كما تنص عميو المادة- 

 نسبية، مف حيث دقة ما انتيت إليو لذلؾ فإف الخطأ في النتيجة التي انتيى إلييا 05/04

التقرير أمر كارد، خاصة إذا تعمؽ األمر بحالة مرضية فييا نقص األخصائييف، كما ىك 

الحاؿ في بعض الكاليات الداخمية كالجنكبية، فإف خبلصة التقرير قد تنتيي إلى خطكرة 
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حالتو الصحية، كما قد تنتيي إلى نتيجة مغايرة ليذه األسباب، ك ىي أف المرض ال يمثؿ 

.  تيديدا لحياة المحكـك عميو داخؿ المؤسسة العقابية
 

كما قد يتكصؿ طبيب المؤسسة العقابية كقاضي تطبيؽ العقكبات إلى خطكرة - 

الحالة الصحية لممحكـك عميو، التي تتنافى كبقائو داخؿ المؤسسة العقابية، كمع ذلؾ قد 

يمكت المحكـك عميو قبؿ الفصؿ في اإلجراء، نظرا لطكؿ كتشعب إجراءات اإلفراج 

ألسباب طبية، مف المحظة التي يتقرر فييا عرض المحكـك عميو عمى األطباء 

األخصائييف، ثـ لجنة تكييؼ العقكبات إلى حيف صدكر قرار اإلفراج عنو مف قبؿ السيد 

. كزير العدؿ حافظ األختاـ
 

إف دكر قاضي تطبيؽ العقكبات في اإلفراج الطبي عف غيره في اإلفراج - 

المشركط العاـ، ينحصر في إمكانية رفع تقرير عف الحالة الصحية لممحكـك عميو، خاصة 

ك أنو ىك الذم يسير عمى تطبيؽ العقكبات السالبة لمحرية، ك العقكبات البديمة عند 

االقتضاء، كما أنو يشرؼ عمى تشكيؿ ممؼ اإلفراج المشركط ألسباب طبية الذم بدكره 

يحيمو إلى لجنة تكييؼ العقكبات، ذلؾ أف ىذه األخيرة لـ نتكصؿ إلى طبيعة كقيمة الرأم 

.  الذم تتكصؿ إليو، بالنسبة لكزير العدؿ حافظ األختاـ
 

 ك ذلؾ بإرساء 05/04: كذلؾ تطبيقا ألحكاـ المادة األكلى مف القانكف رقـ- 

سياسة عقابية قائمة عمى فكرة الدفاع االجتماعي، ك التي تجعؿ مف تطبيؽ العقكبة          



 210 

ك العقكبات البديمة عنيا كسيمة لحماية المجتمع أيف تعرضنا إلى أىـ المسائؿ التي 

تطرحيا المعاممة التيذيبية لممفرج عنو، باعتبارىا إحدل أىـ أىداؼ النظاـ اإلصبلحي 

سكاء مف خبلؿ قاضي تطبيؽ العقكبات كما ذكرنا سمفا، أك المصالح الخارجية إلدارة 

عادة  السجكف، كالمجنة الكزارية المشتركة لتنسيؽ نشاطات إعادة تربية المحبكسيف، كا 

. إدماجيـ االجتماعي
 

مما ال شؾ فيو أف متخذ القرار قد يتأثر في رفضو اتخاذ القرار بمؤثرات خارجية - 

مثؿ مدل تقبؿ الرأم العاـ لفكرة اإلفراج عف المحكـك عميو، السيما إذا كاف المحكـك عميو 

مرتكبا لجريمة خطيرة، كما أنو يضع في اعتباره مكقؼ المجني عمييـ ك عائبلتيـ إذا ما 

تقرر اإلفراج ألسباب طبية، خشية أف يدفعيـ اإلفراج عف المحكـك عميو إلى إقامة العدالة 

.  بأنفسيـ
 

ىذا إلى جانب أف ىذا اإلجراء في ظؿ النظاـ العقابي الجزائرم السارم المفعكؿ - 

ال يأخذ بعيف االعتبار سكل الحالة الصحية لممستفيد مف اإلفراج في إطار كفالة حماية 

الحقكؽ األساسية لمفرد، ككرامتو اإلنسانية لكف لؤلسؼ ىناؾ شركط أخرل إذا لـ يمتـز بيا 

المستفيد مف اإلفراج سكاء قبؿ تنفيذ اإلفراج، أك بعده بحيث يبمغ مدير المؤسسة العقابية 

المستفيد محتكل المقرر ك الشركط الخاصة الكاردة فيو قبؿ تسميمو الرخصة  كيحرر 

محضرا بذلؾ يثبت فيو قبكؿ المستفيد ليذه الشركط، كيكقع المستفيد                             



 211 

ك مدير المؤسسة عمى محضر التبميغ الذم ترسؿ نسخة منو إلى كزير العدؿ حافظ 

األختاـ ثـ يدرج الممؼ العقابي لممستفيد، كفي حالة رفض المستفيد باإلفراج لمشركط 

الخاصة الكاردة بالمقرر يحرر مدير المؤسسة محضرا بذلؾ، كيرفع األمر إلى كزير العدؿ 

حافظ األختاـ، ليقرر ما يتخذه بشأنو ليطرح الغمكض حكؿ مكقؼ كزير العدؿ حافظ 

األختاـ مف  ىذه الحالة، خاصة إذا كانت الشركط تتنافى، ك أىداؼ اإلفراج ألسباب 

.  طبية
 

كذلؾ عدـ تمكيف المستفيد مف حؽ الطعف في قرار كزير العدؿ حافظ األختاـ - 

إذا كاف الرد سمبي، ىذا ك يتكلى قاضي تطبيؽ العقكبات، الذم يقع في دائرة اختصاصو 

مقر إقامة المستفيد مف اإلفراج مراقبة مدل تقيد ىذا األخير بالشركط المحددة، كيمكف 

 التابعة إلدارة السجكف ةلقاضي تطبيؽ العقكبات المختص تكميؼ المصالح الخارجي

بمراقبة مدل احتراـ المستفيد ليذه الشركط، ك إال ترتب عميو إلغاء ىذا اإلجراء عف طريؽ 

مقرر صادر عف كزير العدؿ حافظ األختاـ، مع تبميغو إلى المستفيد الذم يتعيف عميو 

االلتحاؽ تمقائيا بالمؤسسة العقابية التي كاف يقضي بيا عقكبتو، ك في حالة عدـ التحاقو 

يرسؿ قاضي تطبيؽ العقكبات نسخة مف المقرر إلى النيابة العامة التي يقع في دائرة 

اختصاصيا مكاف إقامتو لتنفيذه بالقكة العمكمية، مع إخطار كزير العدؿ حافظ األختاـ 

مباشرة بذلؾ، كىذا لو تفسير كحيد مف أجؿ تقميص كالحد مف مجاؿ تطبيؽ إجراء تعميؽ 

العقكبة ألسباب طبية مع إرادة المشرع في مكافحة العكد، فحتى الشخص الذم يككف 
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مصابا بمرض خطير أك الذم يككف في أيامو األخيرة إذا كانت رغبتو في ارتكاب الجريمة 

فإف مرضو ال يعفيو مف إيجاد مصدر لمقياـ بذلؾ، زيادة عمى ىذا فإف أغمبية المساجيف 

الذيف يطالبكف باالستفادة مف ىذا اإلجراء فقد حكـ عمييـ بمدة عقكبة طكيمة المدة، خاصة 

في أيامنا ىذه تعد مسألة العكد أكثر ما تتخكؼ منو الدكؿ ك يترتب عمى ذلؾ أف طمبات 

ىؤالء غالبا ما تتمقاىا الجيات المعنية بكثير مف التحفظ، كقد خصيـ القانكف العقابي 

الجزائرم بيذا التشديد في الضمانات لمنح المكافقة عمى تعميؽ العقكبة تيدؼ إلى ضماف 

سبلمة المجتمع ك استقراره لكف اإلفراج ألسباب طبية ال يتطمب شركطا، ك التزامات 

تتنافى ك حالتو الصحية، كىك ما يجعؿ الجية المختصة بإصدار المقرر في إحراج تاـ 

في المكازنة بيف مصمحة المجتمع في االستقرار ك الدفاع االجتماعي، كمصمحة المحكـك 

. عميو في صيانة ك مراعاة كرامتو اإلنسانية
 

إف المشرع الجزائرم ك مف خبلؿ النظاـ العقابي الجديد الصادر بمكجب القانكف - 

 كالنصكص التنظيمية المطبقة لو، تأثر بما قررتو التشريعات المقارنة فيما 05/04: رقـ

يتعمؽ باإلفراج ألسباب طبية، خاصة التشريع الفرنسي الذم استمد المشرع الجزائرم أغمب 

أحكامو منو، كىذا لتحقيؽ أىداؼ العقكبة السالبة لمحرية بمفيكميا الحديث، بتأىيؿ 

.  المحكـك عميو كتقكيمو اجتماعيا بغية إعادة إدماجو في المجتمع
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كذلؾ أصبحت لمظركؼ الشخصية لممحكـك عميو قيمة في تحديد كتقرير الجزاء - 

المناسب تماشيا مع الظركؼ المادية لمجريمة ك ظركفو الشخصية، ك تحقيقا لذلؾ أدخمت 

مبادئ جديدة في السياسة العقابية الجزائرية، منيا تفريد العقكبة كنظاـ كامؿ يكجو تنفيذ 

العقكبة إلى المسار الصحيح لتحقيؽ أىدافيا تماشيا ك الظركؼ الشخصية لممحكـك عميو 

ك ىنا كانت الدعكة إلى تدخؿ القضاء في تنفيذ العقكبة، كىذا ما أخذ بو المشرع الجزائرم 

باستحداث قاضي تطبيؽ العقكبات، إال أنو لـ يأخذ بشكؿ كاضح باإلفراج ألسباب طبية 

لذلؾ، ك حتى يككف ليذا اإلجراء مجالو في الكاقع العممي إدخاؿ نظاـ قاضي تطبيؽ 

العقكبات عمى النحك السائد في التشريع الفرنسي، ذلؾ أنو إذا كاف لمدكلة السمطة في تنفيذ 

العقكبة بمكجب الحكـ الحائز لقكة الشيء المقضي بو باعتباره سندا تنفيذيا، فإف الدكلة 

كأحد أطراؼ العبلقة التنفيذية تباشر ىذا التنفيذ عف طريؽ النيابة العامة التي تنكب عنيا 

باعتبارىا سمطة التنفيذ اآلمرة بو كالمؤسسة العقابية بكصفيا القائمة عميو، فإف ىذه األخيرة 

نظرا لتبعيتيا لئلدارة تختص بالحفاظ عمى النظاـ العاـ، قد ترفض تقديـ التقارير المتعمقة 

بالحالة الصحية لممحكـك عمييـ ك االكتفاء بعرضيـ عمى أطباء المؤسسات العقابية  

كبالتالي قد يتضمف مكقفا فيو نكعا مف التحايؿ عمى مصمحة المتيـ، لذلؾ كاف مف 

األجدر إسناد نظاـ اإلفراج المشركط ألسباب طبية لجياز قضائي ينشأ خصيصا ليذا 

. الغرض
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 ك بناء عميو بالنسبة لممساجيف الذيف تككف كضعيتيـ الصحية ال تتناسب مع 

بقائيـ في المؤسسة العقابية، أك الذيف يتكصؿ التشخيص الطبي لحالتيـ أنيـ لـ يبؽ ليـ 

الكثير لمعيش، يككف مف البدييي أف مكانيـ لـ يعد في السجف، لكف بالنظر إلى خطكرة 

الجرائـ التي ارتكبكىا، فإنو يبدك مف الصعب إقناع المجتمع، ك خاصة ضحاياىـ بضركرة 

. اإلفراج عنيـ قبؿ نياية مدة العقكبة أك حتى إعادة إدماجيـ في المجتمع
 

 المتعمؽ بتنظيـ السجكف ك ما جاء بو مف 05/04:  ك مع ىذا يعتبر القانكف رقـ

أحكاـ جديدة فيما يتعمؽ بالسياسة العقابية خاصة بدائؿ العقكبة السالبة لمحرية، قد ساير 

إلى حد ما التشريعات المقارنة الحديثة، إال أنو في مجاؿ دراستنا كحتى ال يبقى اإلفراج 

ألسباب طبية مجرد خياؿ ال بد مف أخذ التعديبلت المقترحة حتى نضمف التطبيؽ الفعمي 

. ليذا النظاـ، إعبلء العتبارات الكرامة اإلنسانية عمى االعتبارات المتعمقة بتنفيذ العقاب
 

كبناء عمى ىذه النتائج تـ تسجيؿ عدة اقتراحات تتصؿ ببعض الجكانب المتعمقة 

بنظاـ اإلفراج ألسباب طبية تماشيا مع بعض التشريعات المقارنة، التي مف شأنيا أف 

تساىـ في نجاحو، ك تطبيقو بشكؿ فعاؿ ك تضمف تحقيؽ أىدافو، مراعاة لكرامة اإلنساف 

المحكـك عميو، كتسييؿ تأىيمو ك كذلؾ حماية المجتمع ك المحافظة عمى استقراره ك ىي 

: كاآلتي
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:  مف قانكف تنظيـ السجكف رقـ58: ضركرة إدخاؿ تعديبلت عمى المادة

:  تتضمف اآلتي05/04

إخضاع المحكـك عميو بعقكبة سالبة لمحرية لفحص طبي دكرم يقـك بو طبيب  - 

المؤسسة العقابية، مع أحد األطباء األخصائييف المنتدبيف ليذا الغرض مرة كؿ شير عمى 

. األقؿ

تمكيف المحكـك عميو مف حؽ تقديـ طمب بالفحص الطبي متى استباف لو سكء  - 

حالتو الصحية، ك في ىذه الحالة يعيد إلى طبيب المؤسسة العقابية بفحصو ك كتابة 

. تقرير عف حالتو
 

متى تبيف لطبيب المؤسسة العقابية، سكء الحالة الصحية لممحكـك عميو فعميو  - 

رفع تقرير بذلؾ إلى مدير المؤسسة العقابية في خبلؿ أسبكع عمى األكثر، ك يتعيف عمى 

ىذا األخير رفعو إلى الجيات المختصة في خبلؿ أسبكع مف كركد التقرير الطبي، كىذا 

. لتفادم كفاة المحكـك عميو داخؿ المؤسسة العقابية لطكؿ اإلجراءات
 

أف يككف مف صبلحيات مدير المؤسسة العقابية ندب لجنة طبية تضـ طبيب  - 

المؤسسة العقابية، ك أحد األطباء األخصائييف الذم يقبؿ بو المحكـك عميو، ليتكلى كؿ 

منيـ عمى حدة فحص المحكـك عميو، ك كتابة تقرير بحالتو الصحية ك النتيجة التي انتيى 

. إلييا
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في حالة تعارض بعض التقارير الطبية فإنو يتعيف اتخاذ إجراءات اإلفراج  - 

الطبي إذا اتفؽ تقريراف مف ىذه التقارير الثبلثة عمى حالة خطكرة الحالة الصحية لممحكـك 

عميو، ك أنيا تتعارض مع بقائو في السجف، كيتعيف اتخاذ إجراء اإلفراج في خبلؿ أسبكع 

. مف انتياء المجنة الطبية مف إرساؿ تقاريرىا كيصدر بذلؾ قرار قضائي
 

 التي 05/04:  مف قانكف تنظيـ السجكف رقـ148: إعادة النظر في نص المادة - 

تمنح االختصاص بإصدار مقرر اإلفراج الصحي لكزير العدؿ حافظ األختاـ بعد أخذ رأم 

لجنة تكييؼ العقكبات، كنقترح ضركرة مراجعة مسألة االختصاص في ىذه الحالة لقاضي 

تطبيؽ العقكبات، نظرا لككف ىذه الحالة تدخؿ ضمف حالة االستعجاؿ لنظاـ اإلفراج 

. المشركط
 

متى أفرج عف المحكـك عميو يتعيف إخضاعو لفحص طبي كمما ارتأل ذلؾ  - 

مدير المؤسسة العقابية، أك قاضي تطبيؽ العقكبات، كيتـ الفحص في أحد المستشفيات 

العامة بمعرفة اثنيف مف األطباء األخصائييف بالحالة المرضية التي يعاني منيا المستفيد 

مف اإلفراج ك إذا كرد بأحد التقريريف تحسف الحالة الصحية لممستفيد ك أف سمب حريتو ال 

يتعارض مع حالتو الصحية يتعيف إلغاء اإلفراج الطبي بقرار صادر عف قاضي تطبيؽ 

. العقكبات
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تحديد آجاؿ البت في طمبات االستفادة مف اإلفراج ألسباب طبية، مع ضركرة  - 

تسبيب مقررات الرفض مع تمكيف المحكـك عميو مف الطعف في مقررات الرفض الصادرة 

. عف كزير العدؿ حافظ األختاـ
 

تفعيؿ ىذا النظاـ بتدخؿ القضاء في اإلشراؼ عميو ك تنفيذه، مف خبلؿ إنشاء  - 

ىيئة قضائية عميا تتصدل باالستئناؼ في الطعكف المرفكعة ضد قرارات قاضي تطبيؽ 

العقكبات فيما يخص اإلفراج الطبي، إذا أككمت لقاضي تطبيؽ العقكبات أك حؽ الطعف 

. فيو إذا كاف صادرا عف كزير العدؿ حافظ األختاـ أماـ القضاء اإلدارم
 

 05/04:  مف قانكف تنظيـ السجكف رقـ150: إعادة النظر في نص المادة - 

كنقترح رفع الغمكض عف مضمكف ىذه المادة فيما يتعمؽ بالشركط ك التدابير ك تحديدىا 

عمى سبيؿ الحصر، بما يتبلءـ ك الحالة الصحية لممستفيد مف اإلفراج، كذلؾ رفع الحرج 

عف الجيات المختصة بيذا اإلجراء عف البحث في التدابير، ك القيكد التي تؤدم إلى 

. القضاء عمى معنى ىذا النظاـ

 

ضركرة تكضيح قيمة رأم لجنة تكييؼ العقكبات بالنسبة لكزير العدؿ في إصدار  - 

. مقرر اإلفراج
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فتح المجاؿ أماـ ىيئات المجتمع المدني الميتميف بحقكؽ المساجيف، ككذلؾ  - 

الباحثيف في ىذا المجاؿ ألجؿ المساىمة في تطكير النظاـ العقابي بما يتماشى كظركؼ 

. االحتباس، كأنسنة العقكبة
 

ضركرة إدراج نظاـ اإلفراج الطبي ضمف قانكف اإلجراءات الجزائية بدال مف  - 

قانكف تنظيـ السجكف، حتى يتصؿ بو القاضي الجزائي مباشرة مف تاريخ النطؽ بالحكـ 

.  إلى غاية تنفيذه
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: ملخص األطروحة

يؼد يٕضٕع ٔقف  ذطثيق انؼقٕتح ألسثاب طثيح، في يجال انرُفير انؼقاتي  ٔاحدا يٍ أْى      

انًٕاضيغ  انري أخرخ اْرًاياخ ٔاسؼح في انفقّ انجُائي انحديث  ٔ انرشسيؼاخ انًقازَح ، ٔذنك 

تاػرثازِ يٍ أْى تدائم انؼقٕتح، الزذثاطّ تأْى يقٕياخ اإلَساٌ، في إطاز احرساو كسايرّ اإلَساَيح 

. يٍ جاَة حانرّ انصحيح  ٔ ذؼازضٓا يغ سهة حسيرّ

ٔ تُاء ػهيّ ، فٓرِ اندزاسح ذضًُد  انثحث ػٍ إشكانيح انرُفير انؼقاتي، في جاَة إيكاَيح      

اإلفساج ػٍ انًحكٕو ػُّ َٓائيا، تشسط ذدْٕز حانرّ انصحيح ، ٔ ذؼازضٓا يغ تقائّ داخم 

انًؤسسح انؼقاتيح، ذًاشيا يغ انسياسح انؼقاتيح انجديدج انري اَرٓجٓا انًشسع انجصائسي يٍ خالل 

 انًرؼهق ترُظيى انسجٌٕ ٔ إػادج اإلدياج االجرًاػي نهًسجَٕيٍ، ٔ انري 04 /05انقإٌَ زقى 

 ٔ إصالحّ ٔفق ضٕاتظ  ،ياػي تئػادج ذأْيم انًحكٕو ػهيّ اجرًاػياـْدف، في إطاز اندفاع االجدـخ

. االَسُح ٔ احرساو انكسايح اإلَساَيح

               ْرا انرحٕل في ذحديد انغسض يٍ انؼقٕتح انسانثح نهحسيح ْٕ أساض ذطٕز َظاو انسجٌٕ     

َسُح انرُفير  انؼقاتي ٔ حًايح أٔ يؼايهح انًحثٕسيٍ ضًٍ فكسج اندفاع االجرًاػي، ٔ انًٕاشَح تيٍ 

 .انًجرًغ

Résumé de la thèse : 

     la suspension des peines pour des raisons médicales, dans le cadre pénale est 

l’une des thèmes qui ont suscité les  grandes préoccupations, dans la 

jurisprudence moderne  en matière pénale, et la législation comparée. Puisque 

elle est considérée comme l’une des alternatives à la peine, et cela dans le cadre 

du respect de la dignité humaine et l’état  de santé du condamné qui s’oppose  à 

la privation de sa liberté.. 

     Dans ce contexte, cette recherche porte sur l’exécution des peines et soulève 

la problématique sur la possibilité de libérer le condamné dans ce cas ou l’état 

de  sa santé se détériore, puisque cela est incompatible avec sa présence  dans 

l’établissement pénitencier. Conformément à la nouvelle politique pénale 

adoptée par  le législateur algérien à travers la loi N° 05 / 04 concernant 

l'organisation des prisons et la réintégration sociale des prisonniers, qui vise , 

dans le cadre de la défense sociale , à réhabiliter les condamnés  en prenant en 

considération le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine. 

     Ce changement dans la détermination  du but de la peine de la privation de 

liberté , constitue la base du développement du système pénitentiaire, et du 

traitement des prisonniers , en vertu du concept de  la  défense sociale, afin de 

maintenir  l'équilibre entre l'humanisation de l’exécution des peines et la 

protection sociale. 

 


