الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدؿ
قانوف اإلجراءات الجزائية
األمر رقػـ  511-66المػؤرخ يػ  58صػرر اػاـ  5886ىػػ الموايػؽ  8يونيػو نػنة  5966يتضػمف قػانوف اإلجػراءات الجزائيػة
المعدؿ والمتمـ.

إف رئيس الحكومة ،رئيس مجمس الوزراء،

بناء امى تقرير وزير العدؿ ،حامؿ األختاـ،

وبعد االطبلع امى األمر رقـ  878-61المؤرخ ي  88رجب ااـ  5881الموايؽ  56نويمبر ننة  5961والمتضػمف التنظػيـ

القضائ ،

يأمر بما يم :
أحكاـ تمييدية

ي الداوى العمومية والداوى المدنية

المػػادة األولػػى :الػػداوى العموميػػة لتطبيػؽ العقوبػػات يحركيػػا ويباشػػرىا رجػػاؿ القضػػاء أو الموظرػػوف المعيػػود إلػػييـ بيػػا بمقتضػػى

القانوف.

كما يجوز أيضا لمطرؼ المضرور أف يحرؾ ىذه الداوى طبقا لمشروط المحددة ي ىذا القانوف.

المادة  : 8يتعمؽ الحؽ ي الداوى المدنيػة لممطالبػة بتعػويض الضػرر النػاجـ اػف جنايػة أو جنحػة أو مخالرػة بكػؿ مػف أصػابيـ
شخصيا ضرر مباشر تنبب اف الجريمة.

وال يترتب امى التنازؿ اف الداوى المدنية إيقاؼ أو إرجػاء مباشػرة الػداوى العموميػة ،وذلػؾ مػا مرااػاة الحػاالت المشػار إلييػا

ي الرقرة  8مف المادة .6

المادة ( :8األمر رقـ  78-69المػؤرخ يػ  56نػبتمبر  ).5969يجػوز مباشػرة الػداوى المدنيػة مػا الػداوى العامػة يػ وقػت
واحد أماـ الجية القضائية نرنيا.

وتكوف مقبولة أيا كاف الشخص المدن أو المعنوي المعتبر منؤوال مدنيا اف الضرر.
وكػػذلؾ الحػػاؿ بالننػػبة لمدولػػة والواليػػة والبمديػػة أو إحػػدى المؤننػػات العموميػػة ذات الطػػابا اإلداري يػ حالػػة مػا إذا كانػػت يايػػة

داوى المنؤولية ترم إلى التعويض اف الضرر نببتو مركبة.

تقبػػؿ داػػوى المنػػؤولية المدنيػػة اػػف كايػػة أوجػػو الضػػرر نػواء كانػػت ماديػػة أو جتمانيػػة أو أدبيػػة مػػا دامػػت ناجمػػة اػػف الوقػػائا

موضوع الداوى الجزائية.

المادة  :4يجوز أيضا مباشرة الداوى المدنية منرصمة اف الداوى العمومية.

يير أنو يتعيف أف ترجئ المحكمة المدنية الحكـ ي تمؾ الداوى المريواة أماميا لحيف الرصػؿ نيائيػا يػ الػداوى العموميػة إذا

كانت قد حركت.

المادة  : 1ال ينوغ لمخصـ الذي يباشر داواه أماـ المحكمة المدنية المختصة أف يريعيا أماـ المحكمة الجزائية.

إال أ نو يجوز ذلؾ ،إذا كانت النيابة العامة قد ريعت الداوى العمومية قبؿ أف يصدر مف المحكمة المدنية حكـ ي الموضوع.

المػػادة ( :6القػػانوف رقػػـ  51-86المػػؤرخ يػ  4مػػارس  )5986تنقضػػى الػػداوى العموميػػة الراميػػة إلػػى تطبيػػؽ العقوبػػة بويػػاة
المتيـ ،العقوبة وبالتقادـ وبالعرو الشامؿ وبإلغاء قانوف العقوبات وبصدور حكـ حائز لقوة الش ء المقض .

يير أنو إذا طرأت إجراءات أدت إلى اإلدانة وكشرت اف أف الحكـ الذي قضػى بانقضػاء الػداوى العموميػة مبنػ امػى تزويػر أو
انتعماؿ مزور ،يإنو يجوز إاادة النػير يييػا ،وحينئػذ يتعػيف ااتبػار التقػادـ موقويػا منػذ اليػوـ الػذي صػار ييػو الحكػـ أو القػرار

نيائيا إلى يوـ إدانة مقترؼ التزوير أو االنتعماؿ المزور.

تنقض الداوى العمومية ي حالة نحب الشكوى إذا كانت ىذه شرطا الزما لممتابعة.

كما يجوز أف تنقض الداوى العمومية بالمصالحة إذا كاف القانوف يجيزىا صراحة.

المادة  :7تتقادـ الداوى العمومية ي مواد الجنايات بانقضاء اشػر نػنوات كاممػة تنػري مػف يػوـ اقتػراؼ الجريمػة إذا لػـ يتخػذ
ي تمؾ الرترة أي إجراء مف إجراءات التحقيؽ أو المتابعة.

يإذا كانت قد اتخذت إجراءات ي تمؾ الرترة يبل ينري التقادـ إال بعد اشر ننوات كاممة مف تاريخ آخر إجراء.

وكذلؾ الشأف بالننبة لؤلشخاص الذيف لـ يتناوليـ أي إجراء مف إجراءات التحقيؽ أو المتابعة.

المادة  : 8تتقادـ الداوى العمومية يػ مػواد الجػنم بمػرور تػبلث نػنوات كاممػة .ويتبػا يػ شػأف التقػادـ األحكػاـ الموضػحة يػ

المادة .7

المادة  :9يكوف التقادـ ي مواد المخالرات بمض ننتيف كاممتيف .ويتبا ي شأنو األحكاـ الموضحة ي المادة .7
المادة  :55تتقادـ الداوى المدنية ويؽ أحكاـ القانوف المدن .
الكتاب األوؿ

ي مباشرة الداوى العمومية واجراء التحقيؽ
الباب األوؿ

ي البحث والتحري اف الجرائـ

المادة  :55تكوف إجراءات التحري والتحقيؽ نرية .ما لـ ينص القانوف امى خبلؼ ذلؾ ،ودوف إضرار بحقوؽ الدياع.

و كؿ شخص يناىـ ي ىذه اإلجراءات ممزـ بكتماف النر المين بالشروط المبينة يػ قػانوف العقوبػات وتحػت طائمػة العقوبػات

المنصوص امييا ييو.
الرصؿ األوؿ

ي الضبط القضائ
القنـ األوؿ

أحكاـ اامة

المادة  : 58يقوـ بميمة الضبط القضائ رجاؿ القضاء والضباط واألاواف والموظروف المبينوف ي ىذا الرصؿ.

ويتولى وكيؿ الجميوريةإدارة الضبط القضائ ويشػرؼ النائػب العػاـ امػى الضػبط القضػائ بػدائرة اختصػاص كػؿ مجمػس قضػائ

وذلؾ تحت رقابة يرية االتياـ بذلؾ المجمس.

ويناط بالضبط القضائ ميمة البحث والتحري اف الجرائـ المقررة ي قانوف العقوبات وجما األدلة

انيا والبحث اف مرتكبييا ما داـ لـ يبدأ يييا بتحقيؽ قضائ .

المادة  :58إذا ما ايتتم التحقيؽ يإف امى الضبط القضائ تنريذ ترويضات جيات التحقيؽ وتمبية طمباتيا.
المادة  :54يشمؿ الضبط القضائ :

 )5ضباط الشرطة القضائية.
 )8أاواف الضبط القضائ

 )8الموظريف واألاواف المنوط بيـ قانونا بعض مياـ الضبط القضائ .
القنـ التان

ي ضباط الشرطة القضائية
المادة ( :51القانوف رقـ 58-81 :المؤرخ ي  86يناير  )5981يتمتا بصرة ضابط الشرطة القضائية:

 )5رؤناء المجالس الشعبية البمدية،
 )8ضباط الدرؾ الوطن ،
 )8محايظو الشرطة،
 )4ضباط الشرطة،

 ) 1ذوو الرتب ي الدرؾ ،ورجػاؿ الػدرؾ الػذيف أمضػوا يػ نػمؾ الػدرؾ تػبلث نػنوات امػى األقػؿ والػذيف تػـ تعييػنيـ بموجػب قػرار
مشترؾ صادر اف وزير العدؿ ووزير الدياع الوطن  ،بعد موايقة لجنة خاصة،

 )6مرتشو األمف الوطن الذيف قضوا ي خدمتيـ بيذه الصرة تبلث ننوات امػى األقػؿ واينػوا بموجػب قػرار مشػترؾ صػادر اػف
وزير العدؿ ووزير الدياع الداخمية والجمااات المحمية ،بعد موايقة لجنة خاصة،

( )7األمػػر رقػػـ  55-91المػػؤرخ يػ  81يبرايػػر  )5991ضػػباط وضػػباط الصػػؼ التػػابعيف لممصػػالم العنػػكرية لؤلمػػف الػػذيف تػػـ
تعيينيـ خصيصا بموجب قرار مشترؾ صادر بيف وزير الدياع الوطن ووزير العدؿ.

(القانوف رقـ  58-81المؤرخ ي  86ينػاير  )5981يحػدد تكػويف المجنػة المنصػوص امييػا يػ ىػذه المػادة وتنػييرىا بموجػب
مرنوـ.

المادة ( :56القانوف رقـ  58-81ي  86يناير  )5981يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصيـ المحم ي الحدود التػ

يباشروف ضمنيا وظائريـ المعتادة.

إال أنو يجوز ليـ  -ي حالة االنتعجاؿ  -أف يباشروا ميمتيـ ي كاية دائرة اختصاص المجمس القضائ الممحقيف بو.

ويجوز ليـ أيضا  -ي حالػة االنػتعجاؿ  -أف يباشػروا ميمػتيـ امػى كايػة تػراب الجميوريػة الجزائريػة الديمقراطيػة الشػعبية إذا

طمب منيـ أداء ذلؾ مف طرؼ أحد رجاؿ القضاء المختصيف قانونا ،وينبغ أف يناادىـ ضابط الشػرطة القضػائية الػذي يمػارس
وظائرو ي المجمواة النكنية المعنية.

وي الحاالت المنصوص امييا ي الرقرتيف النابقتيف ،يتعيف امييـ أف يخبروا منبقا وكيؿ الجميوريػة الػذي يعممػوف يػ دائػرة

اختصاصو.

وي ػ كػػؿ مجمواػػة نػػكنية امرانيػػة ،مقنػػمة إلػػى دوائػػر لمشػػرطة ،يػػإف اختصػػاص محػػايظ وضػػباط الشػػرطة ،الػػذيف يمارنػػوف

وظائريـ ي إحداىا يشمؿ كاية المجمواة النكنية.

(األمر رقـ  55-91المؤرخ ي  81يبرايػر  )5991ال تطبػؽ أحكػاـ الرقػرات التانيػة والتالتػة والرابعػة والخامنػة مػف ىػذه المػادة
امى ضباط الشرطة القضائية التابعيف لممصالم العنكرية لؤلمف ،الذيف ليـ االختصاص امى كاية التراب الوطن .

(األمر رقـ  55-91المػؤرخ يػ  81يبرايػر  )5991ييػر أنػو ييمػا يتعمػؽ ببحػث ومعاينػة الجػرائـ الموصػوية بأيعػاؿ إرىابيػة أو
تخريبية ،يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامؿ التراب الوطن .

ويعمموف تحت رقابة النائب العاـ لدى المجمس القضائ المختص إقميميا ويعمـ وكيؿ الجميورية بذلؾ ي جميا الحاالت.

المػػادة ( :57األمػػر رقػػـ  55-91المػػؤرخ ي ػ  81يبرايػػر  )5991يباشػػر ضػػباط الشػػرطة القضػػائية النػػمطات الموضػػحة ي ػ

المادتيف  58و 58ويتمقوف الشكاوى والببليات ويقوموف بجما االنتدالالت واجراء التحقيقات االبتدائيػة .يمكػف لضػباط الشػرطة
القضائية ،بناء امى رخصة مف النائب العاـ لدى المجمس القضائ المختص إقميميا ،أف يطمبوا مف أي انواف أو لناف أو نػند

إابلم نشػر إشػعارات أو أوصػاؼ أو صػور تخػص أشخاصػا يجػري البحػث اػنيـ أو متػابعتيـ الرتكػابيـ جػرائـ موصػوية بأيعػاؿ

إرىابية أو تخريبية.

وي حالة الجرـ المشيود نواء أكاف جناية أو جنحة يإنيـ يمارنوف النمطات المخولة ليـ بمقتضى المادة  48وما يمييا.

وليـ الحؽ أف يمجئوا مباشرة إلى طمب مناادة القوة العمومية ي تنريذ ميمتيـ.

المػػادة  :58يتعػػيف امػػى ضػػباط الشػػرطة القضػػائية أف يحػػرروا محاضػػر بأامػػاليـ وأف يبػػادروا بغيػػر تميػػؿ إلػػى إخطػػار وكيػػػؿ
الجميورية بالجنايات والجنم الت تصؿ إلى امميـ.

وامػػييـ بمجػػرد إنجػػاز أامػػاليـ أف يوايػػوه مباشػػرة بأصػػوؿ المحاضػػر التػ يحررونيػػا مصػػحوبة بننػػخة منيػػا مؤشػػر امييػػا بأنيػػا
مطابقة ألصوؿ تمؾ المحاضر الت حرروىا وكذا بجميا المنتندات والوتائؽ المتعمقة بيا وكذلؾ األشياء المضبوطة.

وترنؿ المحاضر الخاصة بالمخالرات واألوراؽ المريقة بيا إلى وكيؿ الجميورية لدى المحكمة المختصة.

ويجب أف ينوه ي تمؾ المحاضر اف صرة الضبط القضائ الخاصة بمحررييا.

القنـ التالث

ي أاواف الضبط القضائ
المادة ( :59األمر رقـ  55-91المؤرخ ي  81يبراير  )5991يعد مف أاواف الضػبط القضػائ موظرػو مصػالم الشػرطة وذوو
الرتب ي الدرؾ الوطن ورجاؿ الدرؾ ومنتخدمو مصالم األمف العنكري الذيف لينت ليـ صرة ضباط الشرطة القضائية.

المادة ( :85القانوف رقـ  58-81المؤرخ ي  86ينػاير  )5981يقػوـ أاػواف الضػبط القضػائ الػذيف لينػت ليػـ صػرة ضػابط
الشرطة القضائية بمعاونة ضباط الشرطة القضائية ي مباشرة وظائريـ ويتبتوف الجرائـ المقررة ي قانوف العقوبػات ممتمػيف يػ

ذلؾ ألوامر رؤنائيـ مػا الخضػوع لنظػاـ الييئػة التػ ينتمػوف إلييػا ويقومػوف بجمػا كايػة المعمومػات الكاشػرة اػف مرتكبػ تمػؾ

الجرائـ.

القنـ الرابا

ي الموظريف واألاواف المكمريف ببعض مياـ الضبط القضائ

المادة ( :85القانوف رقـ  58-81المؤرخ ي  86يناير  )5981يقوـ رؤناء األقناـ والميندنوف واألاواف الرنيوف والتقنيوف
المختصوف ي الغابات وحماية األراض وانتصػبلحيا بالبحػث والتحػري ومعاينػة جػنم ومخالرػات قػانوف الغابػات وتشػريا الصػيد

ونظاـ النير وجميا األنظمة الت اينوا يييا بصرة خاصة واتباتيا ي محاضر ضمف الشروط المحددة ي النصوص الخاصة.

المػػادة ( :88القػػانوف رقػػـ  58-81المػػؤرخ ي ػ  86ينػػاير  )5981يقػػوـ األا ػواف الرنيػػوف والتقنيػػوف المختصػػوف ي ػ الغابػػات
وحماية األراض وانتصبلحيا بتتبا األشياء المنزواة وضبطيا ي األماكف الت تنقؿ إلييا ووضعيا تحت الحرانة.

يير أنو ال ينوغ ليـ الػدخوؿ يػ المنػازؿ والمعامػؿ أو المبػان أو األينيػة واألمػاكف المنػورة المتجػاورة إال بحضػور أحػد ضػباط

الشرطة القضائية ،وال يجوز ليذا الضابط أف يمتنا اف مصاحبتيـ واميو أف يوقا امى المحضر الػذي يحػرر اػف العمميػة التػ

شاىدىا وال يجوز أف تجري ىذه المعاينات قبؿ النااة الخامنة صباحا وبعد النااة التامنة مناء.

المػػػػادة ( :88القػػػػانوف رقػػػػـ  58-81المػػػػؤرخ يػػػػ  86ينػػػػاير  )5981لرؤنػػػػاء األقنػػػػاـ وأاػػػػواف الغابػػػػات وحمايػػػػة األراضػػػػ

وانتصبلحيا أف يقتادوا ،إلى وكيؿ الجميورية أو ضابط الشرطة القضائية األقرب ،كؿ شػخص يضػبطونو يػ جنحػة ممتػبس بيػا
إال إذا كانت مقاومة المجرـ تمتؿ بالننبة ليـ تيديدا خطيرا.

وي ىذه الحالة ،يعدوف محض ار ي جميا المعاينات المجراة بما ي ذلؾ إتبات المقاومة تـ يرنمونو إلى النيابة العامة مباشرة.

ويجوز لرؤناء األقناـ واألاواف الرنييف لمغابات وحماية األراض وانتصبلحيا ،أتناء ممارنتيـ لمياميـ المنصوص امييػا يػ

المادة  ،85أف يطمبوا مباشرة مناادة القوة العمومية.

المػادة ( :84القػػانوف رقػـ  58-81المػػؤرخ يػ  86ينػػاير  )5981يجػوز لوكيػػؿ الجميوريػة وقاضػ التحقيػؽ وضػػابط الشػػرطة
القضائية طمب يد المناادة مف رؤناء األقناـ وأاواف الغابات وحماية األراض وانتصبلحيا.

المػػادة ( :81األمػػػر رقػػـ  55-68المػػػؤرخ يػػ  88 :ينػػػاير  )5968ينػػمـ رؤنػػػاء األقنػػاـ وأاػػػواف الغابػػات وحمايػػػة األراضػػػ
وانتصبلحيا لرؤونيـ التدريجييف المحاضر المحددة ي المادة .85

المادة ( :86المرنوـ التشريع رقـ  54-98المؤرخ يػ  4دينػمبر  )5998يرنػؿ ذوو الرتػب يػ الشػرطة البمديػة محاضػرىـ
إلى وكبلء الجميورية اف طريؽ ضابط الشرطة القضائية األقرب.

ويجب أف ترنؿ ىذه المحاضر خبلؿ األياـ الخمنة الموالية لتاريخ معاينة المخالرة امى األكتر.
المادة  :87يباشر الموظروف وأاواف اإلدا ارت والمصالم العمومية بعض نمطات الضبط القضائ الت تنػاط بيػـ بموجػب قػوانيف
خاصة ويؽ األوضاع وي الحدود المبينة بتمؾ القوانيف.

ويكونوف خاضعيف ي مباشرتيـ مياـ الضبط القضائ الموكولة إلييـ ألحكاـ المادة التالتة اشر مف ىذا القانوف.

القنـ الخامس

ي نمطات الوالة ي مجاؿ الضبط القضائ

المادة  : 88يجوز لكؿ واؿ ي حالة وقوع جنايػة أو جنحػة ضػد أمػف الدولػة وانػد االنػتعجاؿ يحنػب ،إذا لػـ يكػف قػد وصػؿ إلػى
اممو أف النمطة القضائية قػد أخطػرت بالحػادث أف يقػوـ بنرنػو باتخػاذ جميػا اإلجػراءات الضػرورية إلتبػات الجنايػات أو الجػنم

الموضحة آنرا أو يكمؼ بذلؾ كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصيف.

واذا انتعمؿ الوال ىذا الحؽ المخوؿ لو يإنو يتعيف اميػو أف يقػوـ يػو ار بتبميػي وكيػؿ الجميوريػة خػبلؿ  48نػااة التاليػة لبػدء
ىذه اإلجراءات وأف يتخمى انيا لمنمطة القضائية ويرنؿ األوراؽ لوكيؿ الجميورية ويقدـ لو جميا األشخاص المضبوطيف.

يتعيف امى كؿ ضابط مف ضباط الشرطة القضائية تمقى طمبات مف الوال حاؿ قيامو بالعمػؿ بموجػب األحكػاـ النػابقة وامػى كػؿ

موظؼ بمي بحصوؿ اإلخطار طبقا ليذه األحكاـ ذاتيا أف يرنؿ األوؿ ىػذه الطمبػات وأف يبمػي التػان ىػذه اإلخطػارات بغيػر تػأخير

إلى وكيؿ الجميورية.
الرصؿ التان
ي النيابة العامة
القنـ األوؿ

أحكاـ اامة

المادة  : 89تباشر النيابة العامة الداوى العمومية بانـ المجتما وتطالػب بتطبيػؽ القػانوف .وىػ تمتػؿ أمػاـ كػؿ جيػة قضػائية.
ويحضر ممتميا المرايعات أماـ الجيات القضائية المختصة بالحكـ .ويتعيف أف ينطؽ باألحكاـ ي حضوره كما تتولى العمػؿ امػى

تنريذ أحكاـ القضاء .وليا ي نبيؿ مباشرة وظيرتيا أف تمجأ إلى القوة العمومية .كما تنتعيف بضباط وأاواف الشرطة القضائية.

المادة  :85ينوغ لوزير العدؿ أف يخطر النائب العاـ بالجرائـ المتعمقة بقانوف العقوبات.

كما ينوغ لو يضبل اف ذلؾ أف يكمرو كتابة بأف يباشر أو يعيد بمباشػرة متابعػات أو يخطػر الجيػة القضػائية المختصػة بمػا يػراه

مبلئما مف طمبات الكتابة.

المادة  : 85يمزـ ممتمو النيابة العامة بتقديـ طمبات مكتوبة طبقا لمتعميمات الت ترد ليـ اف الطريؽ التدريج .
وليـ أف يبدوا بكؿ حرية مبلحظاتيـ الشروية الت يرونيا الزمة لصالم العدالة.

المادة  : 88يتعيف امى كؿ نػمطة نظاميػة وكػؿ ضػابط أو موظػؼ امػوم يصػؿ إلػى اممػو أتنػاء مباشػرتو ميػاـ خبػر جنايػة أو
جنحة إببلغ النيابة العامة بغير تواف .وأف يوايييا بكاية المعمومات .ويرنؿ إلييا المحاضر والمنتندات المتعمقة بيا.

القنـ التان

ي اختصاصات ممتم النيابة العامة
المػادة ( :88القػػانوف رقػـ 58-88 :المػػؤرخ يػ  58يبرايػر  )5988يمتػػؿ النائػػب العػاـ النيابػػة العامػػة أمػاـ المجمػػس القضػػائ
ومجمواة المحاكـ.

ويباشر قضاة النيابة الداوى العمومية تحت إشرايو.

المادة  :84النيابة العامة لدى المجمس القضائ يمتميا النائب العاـ.
(األمر رقـ  84-75المؤرخ ي  58يونيو  )5975ينااد النائب العاـ ،نائب ااـ منااد أوؿ وادة نواب اامميف منااديف.

المادة  : 81يمتؿ وكيؿ الجميورية النائب العاـ لدى المحكمة بنرنو أو بوانطة أحد منااديو وىو يباشر الداوى العمومية يػ
دائرة المحكمة الت بيا مقر اممو.

المادة  :86يقوـ وكيؿ الجميورية:

 يتمقى المحاضر والشكاوى والببليات ويقرر ما يتخذ بشأنيا. -ويباشر بنرنو أو يأمر باتخاذ جميا اإلجراءات البلزمة لمبحث والتحري اف الجرائـ المتعمقة بقانوف العقوبات.

 ويبمي الجيات القضائية المختصة بالتحقيؽ أو المحاكمة لك تنظر يييا أو تأمر بحرظيا بقرار قابؿ دائما لئللغاء. -ويبدي أماـ تمؾ الجيات القضائية ما يراه الزما مف طمبات.

 ويطعف اند االقتضاء ي الق اررات الت تصدرىا بكاية طرؽ الطعف القانونية. -ويعمؿ امى تنريذ ق اررات التحقيؽ وجيات الحكـ.

المػػادة  :87يتحػػدد االختصػػاص المحم ػ لوكيػػؿ الجميوريػػة بمكػػاف وقػػوع الجريمػػة ،وبمحػػؿ إقامػػة أحػػد األشػػخاص المشػػتبو ي ػ
مناىمتيـ يييا أو بالمكاف الذي تـ ي دائرتو القبض امى أحد ىؤالء األشخاص حتى ولو حصؿ ىذا القبض لنبب آخر.

الرصؿ التالث

ي قاض التحقيؽ

المادة  :88تناط بقاض التحقيػؽ إجػراءات البحػث والتحػري وال يجػوز لػو أف يشػترؾ يػ الحكػـ يػ قضػايا نظرىػا بصػرتو قاضػيا

لمتحقيؽ واال كاف ذلؾ الحكـ باطبل.

ولو ي نبيؿ مباشرة مياـ وظيرتو أف ينتعيف مباشرة بالقوة العمومية.

ويختص بالتحقيؽ ي الحادث بناء امى طمب مف وكيؿ الجميورية أو شكوى مصحوبة بادااء مدن ضمف الشػروط المنصػوص

امييا ي المادتيف  67و.78

(األمػػر رقػػـ  78-69المػػؤرخ ي ػ  56نػػبتمبر  )5969وي ػ حالػػة الجنايػػة أو الجنحػػة المتمػػبس بيػػا يباشػػر قاض ػ التحقيػػؽ
النمطات المخولة لو بمقتضى المادة  17وما يمييا.

المادة  :89يعيف قاض التحقيؽ المختار مف بػيف قضػاة المحكمػة بمقتضػى قػرار وزيػر العػدؿ حامػؿ األختػاـ لمػدة تػبلث نػنوات

قابمة لمتجديد.

ويجوز إاراؤه مف مياـ وظيرتو طبقا لؤلوضاع نرنيا.
ويجوز ي حالة الضرورة انتداب قاض آخر مؤقتا بقرار مف وزير العدؿ حامؿ األختاـ لمقياـ بميػاـ قاضػ التحقيػؽ مػا القاضػ

المعيف حنبما نبؽ الذكر ي الرقرة األولى.

المػػادة ( :45األمػػر رقػػـ  78-69المػػؤرخ ي ػ  56نػػبتمبر  51 )5969يتحػػدد اختصػػاص قاضػ التحقيػػؽ محميػػا بمكػػاف وقػػوع
الجريمة أو محؿ إقامة أحد األشخاص المشتبو ي مناىمتيـ ي اقتراييا أو بمحؿ القبض امى أحد ىؤالء األشخاص حتى ولو

كاف ىذا القبض قد حصؿ لنبب آخر.

وما ذلؾ ييجوز ي حالة الضرورة أف يمتد ىذا االختصاص بقرار وزاري إلى دائرة اختصاص محاكـ أخرى.

وي ىذه الحالة يكمؼ مف قبؿ وكيؿ الجميورية المختص محميا الذي يمارس النمطات المخولة لو بمقتضى القانوف.

الباب التان

ي التحقيقات
الرصؿ األوؿ

ي الجناية أو الجنحة المتمبس بيا
المادة  : 45توصؼ الجناية أو الجنحة بأنيا ي حالة تمبس إذا كانت مرتكبة ي الحاؿ أو اقب ارتكابيا.

كما تعتبر الجناية أو الجنحة متمبنا بيا إذا كاف الشخص المشتبو ي ارتكابو إياىا ي وقت قريب جدا مػف وقػت وقػوع الجريمػة
قد تبعو العامة بصياح أو وجدت ي حيازتو أشياء أو وجدت آتار أو دالئؿ تداو إلى ايتراض مناىمتو ي الجناية أو الجنحة.

وتتنـ بصرة التمبس كؿ جناية أو جنحة وقعػت ولػو يػ ييػر الظػروؼ المنصػوص امييػا يػ الرقػرتيف النػابقتيف ،إذا كانػت قػد

ارتكبت ي منزؿ أو كشؼ صاحب المنزؿ انيا اقب وقوايا وبادر ي الحاؿ بانتدااء أحد ضباط الشرطة القضائية إلتباتيا.

المادة  : 48يجب امى ضابط الشرطة القضائية الذي بمي بجناية ي حالة تمبس أف يخطػر بيػا وكيػؿ الجميوريػة امػى الرػور تػـ
ينتقؿ بدوف تميؿ إلى مكاف الجناية ويتخذ جميا التحريات البلزمة.

واميو أف ينير امى المحايظة امى اآلتار الت يخشى أف تختر .

وأف يضبط كؿ ما يمكف أف يؤدي إلى إظيار الحقيقة.

وأف يعرض األشياء المضبوطة امى األشخاص المشتبو ي مناىمتيـ ي الجناية لمتعرؼ امييا.

المادة ( :48القانوف رقـ  58-88المؤرخ ي  58يبراير  )5988يحظر ،ي مكاف ارتكاب جناية امى كؿ شخص ال صػرة لػو،
أف يقوـ بإجراء أي تغيير امى حالة األماكف التػ وقعػت يييػا الجريمػة أو ينػزع أي شػ ء منيػا قبػؿ اإلجػراءات األوليػة لمتحقيػؽ

القضائ  ،واال اوقب بغرامة  855إلى  5.555دج.

يير أنو ينتتنى مف ىػذا الحظػر حالػة مػا إذا كانػت التغييػرات أو نػزع األشػياء لمنػبلمة والصػحة العموميػة أو تنػتمزميا معالجػة

المجن امييـ.

واذا كاف المقصود مف طمس اآلتار أو نزع األشياء ىو ارقمة نير العدالة اوقب امى ىذا الرعؿ بػالحبس مػف تبلتػة أشػير إلػى

تبلتة ننوات وبغرامة مف  5.555إلى  55.555دج.

المػػادة ( :44القػػانوف رقػػـ  58-88المػػؤرخ ي ػ  58يبرايػػر  )5988ال يجػػوز لضػػباط الشػػرطة القضػػائية االنتقػػاؿ إلػػى منػػاكف
األشػخاص الػػذيف يظيػػر أنيػػـ نػػاىموا يػ الجنايػػة أو أنيػػـ يحػػوزوف أوراقػػا أو أشػػياء متعمقػػة باأليعػػاؿ الجنائيػػة المرتكبػػة إلجػراء

ترتيش إال بإذف مكتوب صادر مف وكيؿ الجميورية أو قاض التحقيؽ ما وجوب االنتظيار بيذا األمر قبؿ الدخوؿ إلػى المنػزؿ

والشروع ي الترتيش.

المادة ( :41القانوف رقـ  58-88المؤرخ ي  58يبراير  )5988تتـ امميات الترتيش الت تجري طبقا لممادة  44امى الوجػو
اآلت :

 -5إذا وقا الترتيش ي منكف شخص يشتبو ي أنو ناىـ يػ ارتكػاب الجنايػة يإنػو يجػب أف يحصػؿ الترتػيش بحضػوره ،يػإذا
تعذر اميو الحضور وقت إجراء الترتيش يإف ضابط الشرطة القضائية ممزـ بػأف يكمرػو بتعيػيف ممتػؿ لػو ،واذا امتنػا اػف ذلػؾ أو
كاف ىاربا انتدا ضابط الشرطة القضائية لحضور تمؾ العممية شاىديف مف يير الموظريف الخاضعيف لنمطتو.

 -8واذا جرى الترتيش ي منكف شخص يشتبو بأنػو يحػوز أوراقػا أو أشػياء ليػا ابلقػة باأليعػاؿ اإلجراميػة يإنػو يتعػيف حضػوره
وقت إجراء الترتيش ،واف تعذر ذلؾ اتبا اإلجراء المنصوص اميو ي الرترة النابقة.

ولضػػػابط الشػػػرطة القضػػػائية وحػػػده مػػػا األشػػػخاص النػػػابؽ ذكػػػرىـ يػػػ الرقػػػرة األولػػػى أاػػػبله الحػػػؽ يػػػ اإلطػػػبلع امػػػى األوراؽ

والمنتندات قبؿ حجزىا.

يير أنو يجب أف يراى ي ترتيش أماكف يشغميا شخص ممزـ قانونا بكتماف النر المين أف تتخذ مقدما جميا التدابير البلزمة

لضماف احتراـ ذلؾ النر.

تغمؽ األشياء أو المنتندات المضبوطة ويختـ امييا ،إذا أمكف ذلؾ ،يإذا تعػذرت الكتابػة امييػا يإنيػا توضػا يػ واػاء أو كػيس

يضا اميو ضابط الشرطة القضائية شريطا مف الورؽ ويختـ اميو بختمو.
ويحرر جرد األشياء والمنتندات المضبوطة.

(األمػر رقػػـ  55-91المػػؤرخ يػ  81يبرايػػر  )5991ال تطبػػؽ ىػػذه األحكػػاـ إذا تعمػػؽ األمػػر بجػرائـ موصػػوية بأيعػػاؿ إرىابيػػة أو
تخريبية بانتتناء األحكاـ المتعمقة بالحراظ امى النر المين المذكور أابله.

المػادة  :46يعاقػب بػالحبس مػػف شػيريف إلػى نػػنتيف وبغرامػة تتػراوح بػػيف  8.555إلػى  85.555دينػار كػػؿ مػف أيشػى منػػتندا
ناتجا مف الترتيش أو أطما اميو شخصا ال صرة لو قانونا ي اإلطبلع اميػو وذلػؾ بغيػر إذف مػف المػتيـ أو مػف ذوي حقوقػو أو

مف الموقا امى ىذا المنتند أو مف المرنؿ إليو ما لـ تدع ضرورات التحقيؽ إلى يير ذلؾ.

المادة ( :47القانوف رقـ  58-88المؤرخ ي  58يبراير  )5988ال يجوز البدء ي ترتيش المنػاكف أو معاينتيػا قبػؿ النػااة
الخامنة صباحا ،وال بعد النااة التامنة ( )8مناء ،إال إذا طمب صػاحب المنػزؿ أو وجيػت نػداءات مػف الػداخؿ أو يػ األحػواؿ

االنتتنائية المقررة قانونا.

يير أنو يجوز إجراء الترتيش أو المعاينة والحجػز يػ كػؿ نػااة مػف نػااات النيػار أو الميػؿ قصػد التحقيػؽ يػ جميػا الجػرائـ

الت تعاقب امييا قوانيف المخدرات ،والجرائـ المعاقب امييا ي المواد مف  848إلى  848مف قانوف العقوبػات وذلػؾ يػ داخػؿ
كؿ يندؽ أو منزؿ مرروش أو يندؽ اائم أو محؿ لبيا المشػروبات أو نػاد مػرقص أو أمػاكف المشػاىد العامػة وممحقاتيػا ،ويػ

أي مكاف مرتوح لمعموـ أو يرتاده الجميور ،إذا تحقؽ أف أشخاصا ينتقبموف ييو اادة لممارنة الداارة.

(األمػػر رقػػـ  55-91المػػؤرخ ي ػ  81يبراي ػر  )5991انػػدما يتعمػػؽ األمػػر بج ػرائـ موصػػوية بأيعػػاؿ إرىابيػػة أو تخريبيػػة ،يمكػػف
لقاض التحقيػؽ أف يقػوـ بأيػة امميػة ترتػيش أو حجػر لػيبل أو نيػا ار ويػ أي مكػاف امػى امتػداد التػراب الػوطن أو يػأمر ضػباط

الشرطة القضائية المختصيف لمقياـ بذلؾ.

كما يمكنو اتخاذ التدابير األخرى المنصوص امييا ي التشريا المعموؿ بو ،وأف يأمر بأية تػدابير تحريظيػة ،إمػا تمقائيػا أو بنػاء

امى تنخير مف النيابة العامة أو بناء امى طمب مف ضابط الشرطة القضائية.

ال تمػػس ىػػذه األحكػػاـ بالحرػػاظ امػػى النػػر المين ػ المنصػػوص اميػػو ي ػ الرقػػرة التالتػػة مػػف المػػادة  41مػػف قػػانوف اإلج ػراءات

الجزائية.

المادة  :48يجب مراااة اإلجراءات الت انتوجبتيا المادتاف  41و 47ويترتب امى مخالرتيا البطبلف.

المادة  : 49إذا اقتضى األمر إجراء معاينات ال يمكف تأخيرىا يمضابط الشرطة القضائية أف ينتعيف بأشخاص مؤىميف لذلؾ.

وامػػى ى ػؤالء األشػػخاص الػػذيف ينػػتداييـ ليػػذا اإلج ػراء أف يحمر ػوا اليمػػيف كتابػػة امػػى إبػػداء رأييػػـ بمػػا يمميػػو امػػييـ الشػػرؼ
والضمير.

المادة  : 15يجوز لضابط الشرطة القضائية منا أي شخص مف مبارحة مكاف الجريمة ريتما ينتي مف إجراء تحرياتو.

وامى كؿ شخص يبدو لو ضروريا ي مجرى انتدالالتو القضائية التعرؼ امى ىويتو أو التحقؽ مف شخصيتو أف يمتتؿ لػو يػ

كؿ ما يطمبو مف إجراءات ي ىذا الخصوص.

وكؿ مف خالؼ أحكاـ الرقرة النابقة يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز اشرة أياـ وبغرامة  155دينار.

المػػادة ( :15القػػانوف رقػػـ  84-95المػػؤرخ ي ػ  58يشػػت  )5995إذا رأى ضػػابط الشػػرطة القضػػائية لمقتضػػيات التحقيػػؽ أف
يوقؼ لمنظر شخصا أو أكتر ممف أشير إلييـ ي المادة  ،15يعميػو أف يطمػا يػو ار وكيػؿ الجميوريػة .وال يجػوز أف تتجػاوز مػدة
التوقيؼ لمنظر تماف وأربعػيف نػااة .ويجػب امػى ضػابط الشػرطة القضػائية أف يضػا تحػت تصػرؼ الشػخص الموقػؼ لمنظػر كػؿ
ونيمة تمكنو يو ار مف االتصاؿ يو ار ومباشرة بعائمتو ،ومف زيارتيا لو ما االحتراظ بنرية التحريات.

واذا قامت ضد شخص دالئؿ قوية ومتمانكة مف شأنيا التدليؿ امى اتيامو ييتعيف امى ضابط الشرطة القضائية أف يقتاده إلػى

وكيؿ الجميورية دوف أف يحجزه لديو أكتر مف تماف وأربعيف نااة.

(األمر رقـ  55-91المػؤرخ يػ  81يبرايػر  )5991تضػااؼ جميػا اآلجػاؿ المنصػوص امييػا يػ ىػذه المػادة إذا تعمػؽ األمػر
بااتػػداء امػػى أمػػف الدولػػة ويجػػوز تمديػػدىا دوف أف تتجػػاوز اتنػ اشػػر ( )58يومػػا إذا مػػا تعمػػؽ األمػػر بجػرائـ موصػػوية بأيعػػاؿ

إرىابية أو تخريبية.

(القػػانوف رقػػـ  84-95المػػؤرخ ي ػ  58يشػػت  )5995ولػػدى انقضػػاء مواايػػد الحجػػز يكػػوف مػػف المتعػػيف إج ػراء يحػػص طب ػ
لمشخص المحتجز ،إذا ما طمب ذلؾ مباشرة أو بوانطة محاميو أو اائمتو.

يجري الرحص الطب الطبيب الذي يختاره الشخص المحتجز الذي يتـ إخباره اف إمكانية ذلؾ.
(القانوف رقـ  58-88المؤرخ ي  58يبراير  )5988إف انتياؾ األحكاـ المتعمقة بآجاؿ االحتجػاز تحػت المراقبػة كمػا ىػو مبػيف
ي الرقرات النابقة ،يعرض ضابط الشرطة القضائية لمعقوبات الت يتعرض ليا مف حبس شخصا تعنريا.

المادة  :18يجب امى كؿ ضابط لمشرطة القضائية أف يضمف محضر انتجواب كؿ شخص محتجز تحت المراقبة مػدة انػتجوابو
ويترات الراحة الت تخممت ذلؾ واليوـ والنااة الذيف أطمؽ نراحو يييما ،أو قدـ إلى القاض المختص.

ويجب أف يدوف امى ىامش ىذا المحضر إما توقيا صاحب الشأف أو يشار ييو إلى امتنااو كما يجب أف تػذكر يػ ىػذا البيػاف

األنباب الت انتدات حجز الشخص تحت المراقبة.

ويجػػب أف يػػذكر متػػؿ ىػػذا البيػػاف ي ػ نػػجؿ خػػاص تػػرقـ صػػرحاتو ويوقػػا اميػػو مػػف وكيػػؿ الجميوريػػة وينبغػ أف يخصػػص ليػػذا
الغرض نجؿ خاص ي كؿ مركز مف مراكز الشرطة أو الدرؾ الت يحتمؿ أف تتمقى شخصا محجو از تحت المراقبة.

ويجوز لوكيؿ الجميورية إذا اقتضى األمر نواء مف تمقػاء نرنػو أو بنػاء امػى طمػب أحػد أيػراد اائمػة الشػخص المحجػوز تحػت
المراقبة أف يندب طبيبا لرحصو ي أية لحظة مف المواايد المنصوص امييا ي المادة .15

المادة  :18تقيد البيانػات والتأشػيرات امػى اليػامش المنصػوص امييػا يػ المػادة  18يػ النػجبلت التػ يمتػزـ ضػابط الشػرطة
القضائية بمنكيا ي الييئات والمصالم الت يتبعونيا إلتبات اإلق اررات ،وتننخ البيانات وحدىا ي المحضر الذي يرنؿ لمنمطة

القضائية.

المادة  :14المحاضر الت يضعيا ضابط الشرطة القضائية طبقا لمقانوف ينبغ تحريرىا ي الحاؿ واميو أف يوقا امى كؿ ورقػة
مف أوراقيا.

المادة  :11تطبؽ نصوص المواد مف  48إلى  14يػ حالػة الجنحػة المتمػبس بيػا يػ جميػا األحػواؿ التػ يػنص يييػا القػانوف

امى اقوبة الحبس.

المادة  :16تريا يد ضابط الشرطة القضائية اف التحقيؽ بوصوؿ وكيؿ الجميورية لمكاف الحادث.

ويقوـ وكيؿ الجميورية بإتماـ جميا أاماؿ الضبط القضائ المنصوص امييا ي ىذا الرصؿ.
كما ينوغ لو أف يكمؼ كؿ ضابط الشرطة القضائية بمتابعة اإلجراءات.

المادة  : 17ينوغ لوكيؿ الجميورية أو لقاضػ التحقيػؽ انػدما يباشػر اإلجػراءات حنػبما ىػو موضػم يػ ىػذا الرصػؿ أف ينتقػؿ
إلػػى دوائػػر اختصػػاص المحػػاكـ المتاخمػػة لػػدائرة االختصػػاص التػ يػزاوؿ يييػػا ميػػاـ وظيرتػػو لمتابعػػة تحرياتػػو إذا مػػا تطمبػػت ذلػػؾ
مقتضيات التحقيؽ .ويجب اميو إذ ذاؾ أف يخطر مقدما وكيؿ الجميورية بالدائرة الت ينتقػؿ إلييػا .ويػذكر يػ محضػره األنػباب

الت اقتضت ىذا االنتقاؿ كما يحيط النائب العاـ امما بو.

المادة ( :18القانوف رقـ  84-95المؤرخ ي  58يشت  )5995يجوز لوكيؿ الجميورية ي حالة الجناية المتمبس بيا إذا لـ
يكف قاض التحقيؽ قد أبمي بيا بعد ،أف يصدر أم ار بإحضار المشتبو ي مناىمتو ي الجريمة.

ويقوـ وكيػؿ الجميوريػة بانػتجواب الشػخص المقػدـ إليػو بحضػور محاميػو إف وجػد ،يػإذا حضػر ذلػؾ الشػخص مػف تمقػاء نرنػو

ومعو محاميو ،انتجوب بحضور ىذا األخير.

المػػادة ( :19القػػانوف رقػػـ  58-88المػػؤرخ ي ػ  58يبرايػػر  )5988إذا لػػـ يقػػدـ مرتكػػب الجنحػػة المتمػػبس بيػػا ضػػمانات كاييػػة

لمحضػػور وكػػاف الرعػػؿ معاقبػػا اميػػو بعقوبػػة الحػػبس ولػػـ يكػػف قاضػ التحقيػػؽ قػػد أخطػػر بالحػػادث ،يصػػدر وكيػػؿ الجميوريػػة أمػ ار
بحبس المتيـ بعد انتجوابو اف ىويتو واف األيعاؿ المننوبة إليو.

ويحيؿ وكيؿ الجميورية المػتيـ يػو ار امػى المحكمػة طبقػا لئلجػراءات الجػنم المتمػبس بيػا ،وتحػدد جمنػة لمنظػر يػ القضػية يػ

ميعاد أقصاه تمانية أياـ ابتداء مف يوـ صدور أمر الحبس.

وال تطبؽ أحكاـ ىذه المادة بشأف جنم الصحاية أو جنم ذات الصبغة النيانية أو الجرائـ الت تخضا المتابعة انيا اإلجراءات
تحقيؽ خاصة ،أو إذا كاف األشخاص المشتبو يػ منػاىمتيـ يػ الجنحػة قاصػريف لػـ يكممػوا التامنػة اشػرة أو بشػأف أشػخاص

معرضيف لحكـ بعقوبة االاتقاؿ.

المادة  : 65إذا حضر قاض التحقيؽ لمكاف الحادث يإنو يقوـ بإتماـ أاماؿ ضباط الشرطة القضائية المنصوص امييػا يػ ىػذا
الرصؿ.

ولو أف يكمؼ أحد ضباط الشرطة القضائية بمتابعة تمؾ اإلجراءات.

ويرنؿ قاض التحقيؽ اند انتياء اإلجراءات جميا أوراؽ التحقيؽ إلى وكيؿ الجميورية ليتخذ البلزـ بشأنيا.

واذا وصػػؿ وكيػػؿ الجميوريػػة وقاض ػ التحقيػػؽ إلػػى مكػػاف الحػػادث ي ػ آف واحػػد ،جػػاز لوكيػػؿ الجميوريػػة أف يطمػػب مػػف قاض ػ
التحقيؽ الحاضر ايتتاح محضر تحقيؽ قانون .

المادة  : 65يحؽ لكؿ شخص ي حاالت الجناية أو الجنحة المتمبس بيا والمعاقب امييا بعقوبة الحػبس ،ضػبط الرااػؿ واقتيػاده
إلى أقرب ضابط لمشرطة القضائية.

المادة  :68إذا اتر امى جتة شخص وكاف نبب الوياة مجيوال أو مشتبيا ييو نواء أكانت الوياة نتيجة انػؼ أو بغيػر انػؼ.
يعمى ضابط الشرطة القضائية الذي أبمػي الحػادث أف يخطػر وكيػؿ الجميوريػة امػى الرػور وينتقػؿ بغيػر تميػؿ إلػى مكػاف الحػادث

لمقياـ بعمؿ المعاينات األولية.

كما ينتقؿ وكيؿ الجميورية إلى المكػاف إذا رأى لػذلؾ ضػرورة .ويصػطحب معػو أشػخاص قػادريف امػى تقػدير ظػروؼ الويػاة .كمػا
يمكنو أف يندب إلجراء ذلؾ مف يرى ندبو مف ضباط الشرطة القضائية.

ويحمؼ األشخاص الذيف يرايقوف وكيؿ الجميورية اليميف كتابة امى أف يبدوا رأييـ بمػا يمميػو امػييـ الشػرؼ والضػمير .ويجػوز

أيضا لوكيؿ الجميورية أف يطمب إجراء التحقيؽ لمبحث اف نبب الوياة.

الرصؿ التان

ي التحقيؽ االبتدائ
المادة  : 68يقوـ ضباط الشػرطة القضػائية بالتحقيقػات االبتدائيػة لمجريمػة بمجػرد امميػـ بوقوايػا إمػا بنػاء امػى تعميمػات وكيػؿ

الجميورية واما مف تمقاء أنرنيـ.

المادة  : 64ال يجوز ترتيش المناكف ومعاينتيا وضبط األشياء المتبتة لمتيمة إال برضاء صريم مف الشخص الذي نتتخذ لديػو
ىػػذه اإلج ػراءات .ويجػػب أف يكػػوف ىػػذا الرضػػاء بتصػػريم مكتػػوب بخػػط يػػد صػػاحب الشػػأف ،يػػإف كػػاف ال يعػػرؼ الكتابػػة يبإمكانػػو

االنتعانة بشخص يختاره بنرنو ،ويذكر ذلؾ ي المحضر ما اإلشارة صراحة إلى رضاه.

وتطبؽ يضبل اف أحكاـ المواد  44إلى .47

المادة  : 61إذا دات مقتضيات التحقيؽ االبتدائ ضابط الشرطة القضائية إلى أف يحجز شخصا مدة تزيػد اػف  48نػااة يإنػو
يتعيف اميو أف يقدـ ذلؾ الشخص قبؿ انقضاء ىذا األجؿ إلى وكيؿ الجميورية.

وبعد أف يقوـ وكيؿ الجميورية بانتجواب الشخص المقدـ إليو يجػوز بػإذف كتػاب أف يمػد حجػزه إلػى مػدة ال تتجػاوز  48نػااة
أخرى بعد يحص ممؼ التحقيؽ.

ويجوز بصرة انتتنائية منم ذلؾ اإلذف بقرار منبب دوف تقديـ الشخص إلى النيابة.

(األمر رقـ  55-91المػؤرخ يػ  81يبرايػر  )5991تضػااؼ جميػا اآلجػاؿ المنصػوص امييػا يػ ىػذه المػادة إذا تعمػؽ األمػر
بجنايات أو جنم ضد أمف الدولة ،ويجوز تمديدىا دوف أف تتجاوز اتن اشر ( )58يوما إذا تعمؽ األمر بجرائـ موصوية بأيعاؿ

إرىابية أو تخريبية.

وتطبؽ ي جميا األحواؿ نصوص المادتيف .18 ،15

الباب التالث
ي جيات التحقيؽ
الرصؿ األوؿ

ي قاض التحقيؽ
القنـ األوؿ

أحكاـ اامة

المادة  :66التحقيؽ االبتدائ وجوب ي مواد الجنايات.

أمػػا ي ػ مػواد الجػػنم ييكػػوف اختياريػػا مػػا لػػـ يكػػف تمػػة نصػػوص خاصػػة .كمػػا يجػػوز إجػراؤه يػ مػواد المخالرػػات إذا طالبػػو وكيػػؿ

الجميورية.

المادة  : 67ال يجوز لقاض التحقيؽ أف يجري تحقيقا إال بموجب طمب مف وكيؿ الجميورية إلجراء التحقيؽ حتػى ولػو كػاف ذلػؾ
بصدد جناية أو جنحة متمبس بيا.

ويجوز أف يوجو الطمب ضد شخص منمى أو يير منمى.
ولقاض التحقيؽ نمطة اتياـ كؿ شخص ناىـ بصرتو ياابل أو شريكا ي الوقائا المحاؿ تحقيقيا إليو.

يإذا وصمت لعمـ قاض التحقيؽ وقػائا لػـ يشػر إلييػا يػ طمػب إجػراء التحقيػؽ تعػيف اميػو أف يحيػؿ يػو ار إلػى وكيػؿ الجميوريػة

الشكاوى أو المحاضر المتبتة لتمؾ الوقائا.

ويتبا ي حالة الشكوى المصحوبة بادااء مدن ما نص اميو ي المادة  78وما يمييا.

المادة  : 68يقوـ قاض التحقيؽ ويقا لمقانوف باتخاذ جميا إجراءات التحقيؽ الت يراىا ضرورية لمكشؼ اف الحقيقة.

وتحرر ننخة اف ىذه اإلجراءات وكػذلؾ اػف جميػا األوراؽ ويؤشػر كاتػب التحقيػؽ أو ضػابط الشػرطة المنتػدب امػى كػؿ ننػخة

بمطابقتيا لؤلصؿ وذلؾ ما مراااة ما أشير إليو ي الرقرة الخامنة مف ىذه المادة.

وترقـ وتجرد جميا أوراؽ الممؼ بمعرية كاتب التحقيؽ أوال بأوؿ حنب تحريرىا أو ورودىا لقاض التحقيؽ.
يير أنو إذا أمكف انتخراج ىذه الننخ بطريؽ الصور الروتويرايية أو بطريقة أخرى مشابية ،ييجري ذلػؾ حػيف إحالػة الممػؼ أو

تبادؿ الممرات وحينئذ تنتخرج الصور اند تنميـ الممؼ وتكوف بالعدد الضروري منيا يقػوـ الكاتػب بػالتحقؽ مػف مطابقػة الممػؼ
المننوخ لمممؼ األصم .

واذا كاف الغرض مف التخم المؤقت اف الممؼ اتخاذ طريؽ لمطعف ييو تعيف انتخراج الننػخ امػى الرػور حتػى ال يتعطػؿ امػى
أية حاؿ تييئة الداوى.

واذا كاف مف المتعذر امى قاض التحقيؽ أف يقوـ بنرنػو بجميػا إجػراءات التحقيػؽ جػاز لػو أف ينػدب ضػباط الشػرطة القضػائية
لمقياـ بتنريذ جميا أاماؿ التحقيؽ البلزمة ضمف الشروط المنصوص امييا ي المواد  588إلى .548
وامى قاض التحقيؽ أف يراجا بنرنو اناصر التحقيؽ الذي أجري امى ىذه الصورة.

(األمر رقـ  78-69المؤرخ ي  56نبتمبر  )5969ويجري قاض التحقيؽ بنرنػو أو بوانػطة ضػابط الشػرطة القضػائية طبقػا
لمرقػػرة النادنػػة أو بوانػػطة أي شػػخص مؤىػػؿ لػػذلؾ مػػف وزيػػر العػػدؿ ،تحقيقػػا اػػف شخصػػية المتيمػػيف وكػػذلؾ حػػالتيـ الماديػػة

والعائمية أو االجتمااية يير أف ىذا التحقيؽ اختياري ي مواد الجنم.

ويجوز لقاض التحقيؽ أف يػأمر بػإجراء الرحػص الطبػ كمػا لػو أف يعيػد إلػى طبيػب بػإجراء يحػص نرنػان أو يػأمر باتخػاذ أي

إج ػراء ي ػراه مريػػدا .واذا كانػػت تمػػؾ الرحػػوص الطبيػػة قػػد طمبيػػا المػػتيـ أو محاميػػو يمػػيس لقاض ػ التحقيػػؽ أف يريضػػيا إال بق ػرار

منبب.

المادة  :68مكرر (القانوف رقـ  84-95المؤرخ ي  58يشت  )5995تحرر ننخة اف اإلجراءات حنب الشروط المنصوص
امييا يػ المػادة  ،68وتوضػا خصيصػا تحػت تصػرؼ محػام األطػراؼ انػدما يكونػوف مؤننػيف ،ويجػوز ليػـ انػتخراج صػور

انيا.

المادة ( :69القانوف رقػـ  58-88المػؤرخ يػ  58يبرايػر  )5988يجػوز لوكيػؿ الجميوريػة نػواء يػ طمبػو االيتتػاح إلجػراء
التحقيػػؽ أو بطمػػب إضػػاي ي ػ أيػػة مرحمػػة مػػف مراحػػؿ التحقيػػؽ ،أف يطمػػب مػػف القاض ػ المحقػػؽ كػػؿ إج ػراء ي ػراه الزمػػا إلظيػػار

الحقيقة.

ويجوز لو ي نبيؿ ىذا الغرض اإلطبلع امى أوراؽ التحقيؽ ،امى أف يعيدىا ي ظرؼ تماف وأربعيف نااة.

واذا رأى قاض التحقيؽ أنو ال موجب التخاذ اإلجػراءات المطموبػة منػو يتعػيف اميػو أف يصػدر قػ ار ار منػبقا خػبلؿ األيػاـ الخمنػة
التالية لطمب وكيؿ الجميورية.

المادة  :75إذا وجد بإحدى المحاكـ ادة قضاة تحقيؽ يإف وكيؿ الجميورية يعيف لكؿ تحقيؽ القاض الذي يكمؼ بإجرائو.

المػػادة  : 75يجػػوز أف يطمػػب المػػتيـ أو المػػدا المػػدن مػػف وكيػػؿ الجميوريػػة لحنػػف نػػير العدالػػة تنحيػػة قاضػ التحقيػػؽ اػػف
الداوى لقاض آخر مف قضاة التحقيؽ.

وامى وكيؿ الجميورية أف يبت ي ىذا الطمب خبلؿ تمانية أياـ ويكوف قراره يير قابؿ ألي طعف.

القنـ التان
ي اإلدااء المدن

المادة ( :78القانوف رقـ  58-88المؤرخ ي  58يبراير  )5988يجوز لكؿ شخص يدا بأنو مضار بجريمة أف يػداى مػدنيا
بأف يتقدـ بشكواه أماـ قاض التحقيؽ المختص.

المادة ( :78القانوف رقـ  58-88المؤرخ ي  58يبراير  )5988يأمر قاض التحقيػؽ بعػرض الشػكوى امػى وكيػؿ الجميوريػة
ي أجؿ خمنة أياـ وذلؾ إلبداء رأيو ،ويجب امى وكيؿ الجميورية أف يبدي طمباتو ي أجؿ خمنة أياـ مف يوـ التبميي.

ويجوز أف توجو طمبات النيابة ضد شخص منمى أو يير منمى.

وال يجوز لوكيؿ الجميورية أف يتقدـ إلى قاضػ التحقيػؽ بطمػب اػدـ إجػراء تحقيػؽ ،مػا لػـ تكػف الوقػائا ألنػباب تمػس الػداوى

العمومية نرنيا يير جائز قانونا متابعة التحقيؽ مف أجميا أو كانػت الوقػائا حتػى امػى يػرض تبوتيػا ال تقبػؿ قانونػا أي وصػؼ
جزائ .

وي الحاالت الت ال ينتجيب يييا القاض لمطمب وبصرؼ النظر انو يعميو أف يكوف يصمو ي ىذا األمر بقرار منبب.

واذا كانت الشكوى المقدمة يير منببة تنبيبا كاييا أو ال تؤدييا مبػررات كاييػة جػاز أف يطمػب مػف قاضػ التحقيػؽ يػتم تحقيػؽ
مؤقت ضد كؿ األشخاص الذيف يكشؼ التحقيؽ انيـ .وي ىذه الحالة يجوز لقاض التحقيؽ نػماع أقػواؿ كػؿ مػف أشػير إلػييـ

ي الشكوى بااتبارىـ شيودا ،ما مراااة أحكاـ المادة  89الت يجب إحاطتيـ امما بيا إلى حيف قياـ اتيامات أو تقديـ طمبػات

تحقيؽ جديدة ضد شخص معيف باالنـ إف كاف تمة محؿ لذلؾ.

المادة  :74يجوز اإلدااء مدنيا ي أي وقت أتناء نير التحقيؽ وال يبمي اإلدااء المدن إلى باق أطراؼ الداوى.
وتجوز المنازاة ي طمب اإلدااء المدن مف جانب النيابة العامة أو مف جانب المتيـ أو مدع مدن آخر.

ويرصؿ قاض التحقيؽ ي حالة المنازاة أو حالة ما إذا رأى مف تمقاء نرنو ادـ قبوؿ اإلدااء المدن وذلػؾ بقػرار منػبب بعػد

ارض الممؼ امى النيابة العامة إلبداء طمباتيا.

المادة  : 71يتعيف امى المدا المدن الذي يحرؾ الػداوى العموميػة إذا لػـ يكػف قػد حصػؿ امػى المنػاادة القضػائية أف يػودع
لػػدى قمػػـ الكتػػاب المبمػػي المقػػدر لزومػػو لمصػػاريؼ الػػداوى .واال كانػػت شػػكواه ييػػر مقبولػػة ويقػػدر ىػػذا المبمػػي بػػأمر مػػف قاض ػ

التحقيؽ.

المػػادة  : 76امػػى كػػؿ مػػدع مػػدن ال تكػػوف إقامتػػو بػػدائرة اختصػػاص المحكمػػة التػ يجػػري يييػػا التحقيػػؽ أف يعػػيف موطنػػا مختػػا ار
بموجب تصريم لدى قاض التحقيؽ.

يػػإذا لػػـ يعػػيف موطنػػا يػػبل يجػػوز لممػػدا المػػدن أف يعػػارض ي ػ اػػدـ تبميغػػو اإلج ػراءات الواجػػب تبميغػػو إياىػػا بحنػػب نصػػوص

القانوف.

المادة  :77إذا لـ يكف قاض التحقيؽ مختصا طبقا لنص المادة  45أصدر بعد نماع طمبات النيابة العامة أم ار بإحالة المػدا
المدن إلى الجية القضائية الت يراىا مختصة بقبوؿ اإلدااء المدن .

المادة  :78واذا صدر بعد إجراء تحقيؽ مرتوح بناء امى ادااء مدن قرار بأال وجو لمتابعة المػتيـ ولكػؿ مػف األشػخاص المنػوه

انيـ بالشكوى  -إذا لـ يمجئوا لطريػؽ المطالبػة المدنيػة  -أف يطمبػوا الحكػـ ليػـ قبػؿ الشػاك بػالتعويض وذلػؾ طبقػا لئلجػراءات
المبينة ييما بعد ،بدوف إخبلؿ بحقيـ ي اتخاذ إجراءات داوى الببلغ الكاذب.

ويجب أف تريا داوى التعػويض المػدن خػبلؿ تبلتػة أشػير مػف تػاريخ صػيرورة األمػر الصػادر بػأال وجػو لممتابعػة نيائيػا .وتقػدـ
بطريػػؽ تكميػػؼ بالحضػػور أمػػاـ محكمػػة الجػػنم التػ أجػػري يػ دائرتيػػا تحقيػػؽ القضػػية وتػوايى ىػػذه المحكمػػة امػػى الرػػور بممػػؼ

التحقيؽ الذي اختتـ باألمر الصادر بأال وجو لعرضو امػى أطػراؼ الػداوى .وتجػرى المرايعػات يػ يريػة المشػورة وينػما أطػراؼ

الداوى ومحاموىـ والنيابة العامة ويصدر الحكـ ي جمنة امنية.

ويجوز لممحكمة ي حالة الحكـ باإلدانة أف تقض بنشر نص حكميا كامبل أو ممخص منو امى نرقة المحكػوـ اميػو يػ جريػدة

أو ادة جرائد تعينيا وتحدد النعر األقصى لكؿ نشرة.

وتكوف المعارضة اند االقتضاء وكذلؾ االنتئناؼ مقبوليف ي المواايد المقررة قانونا ي مواد الجنم.
ويريا االنتئناؼ إلى المجمس القضائ ليرصؿ ييو حنب اإلجراءات اينيا المتبعة ي المحكمة.

ويجوز الطعف ي حكـ المجمس القضائ أماـ المحكمة العميا كما ىو الشأف ي القضايا الجزائية.

القنـ التالث

ي االنتقاؿ والترتيش والقبض

المادة  : 79ويجوز لقاض التحقيؽ االنتقاؿ إلى أماكف وقوع الجرائـ إلجراء جميا المعاينات البلزمة أو لمقياـ بترتيشػيا .ويخطػر
بذلؾ وكيؿ الجميورية الذي لو الحؽ ي مرايقتو .وينتعيف قاض التحقيؽ دائما بكاتب التحقيؽ ويحرر محض ار بما يقوـ بو مػف

إجراءات.

المادة  : 85يجوز لقاض التحقيؽ أف ينتقؿ صحبة كاتبو بعػد إخطػار وكيػؿ الجميوريػة بمحكمتػو إلػى دوائػر اختصػاص المحػاكـ
المجاورة لمدائرة الت يباشر يييا وظيرتو لمقياـ بجميا إجراءات التحقيؽ إذا مػا انػتمزمت ضػرورات التحقيػؽ أف يقػوـ بػذلؾ امػى

أف يخطر مقدما وكيؿ الجميورية بال محكمة الت نينتقؿ إلى دائرتيا وينوه ي محضره اف األنباب الت دات إلى انتقالو.

المادة  : 85يباشر الترتيش ي جميا األماكف الت يمكف العتور يييا امى أشياء يكوف كشريا مريدا إلظيار الحقيقة.
المادة  :88إذا حصؿ الترتيش ي منكف المتيـ يعمى قاض التحقيؽ أف يمتزـ بأحكػاـ المػواد مػف  41إلػى  47ييػر أنػو يجػوز
لو وحده ي مواد الجنايات أف يقوـ بترتيش منكف المتيـ ي يير النااات المحػددة يػ المػادة  47بشػرط أف يباشػر الترتػيش

بنرنو وأف يكوف ذلؾ بحضور وكيؿ الجميورية.

المادة  : 88إذا حصؿ الترتيش ي منكف يير منكف المػتيـ انػتدا صػاحب المنػزؿ الػذي يجػري ترتيشػو ليكػوف حاضػ ار وقػت
الترتيش يإذا كاف ذلؾ الشخص يائبا أو ريض الحضور أجري الترتيش بحضػور اتنػيف مػف أقاربػو أو أصػياره الحاضػريف بمكػاف

الترتيش يإف لـ يوجد أحد منيـ يبحضور شاىديف ال تكوف تمة بينيـ وبيف نمطات القضاء أو الشرطة تبعية.

وامى قاض التحقيؽ أف يمتزـ بمقتضيات المادتيف  47 ،41ولكف اميو أف يتخذ مقدما جميا اإلجراءات البلزمة لضػماف احتػراـ

كتماف نر المينة وحقوؽ الدياع.

المادة  :84إذا اقتضى األمر أتناء إجراء تحقيؽ وجوب البحث اف منػتندات يػإف لقاضػ التحقيػؽ أو ضػابط الشػرطة القضػائية
المنوب انو وحدىما الحؽ ي اإلطبلع امييا قبؿ ضبطيا ما مراااة ما تقتضيو ضرورات التحقيؽ وما توجبو الرقػرة التالتػة مػف

المادة .88

ويجب امى الرور إحصاء األشياء والوتائؽ المضبوطة ووضعيا ي أحراز مختومة.

وال يجوز يتم ىذه األحراز والوتائؽ إال بحضور المتيـ مصحوبا بمحاميو أو بعد انػتداائيما قانونػا كمػا ينػتداى أيضػا كػؿ مػف
ضبطت لديو ىذه األشػياء لحضػور ىػذا اإلجػراء وال يجػوز لقاضػ التحقيػؽ أف يضػبط ييػر األشػياء والوتػائؽ النايعػة يػ إظيػار

الحقيقة أو الت قد يضر إيشاؤىا بنير التحقيؽ ويجوز لمف يعنييـ األمر الحصوؿ امػى نرقػتيـ ،ويػ أقصػر وقػت امػى ننػخة
أو صورة يوتويرايية ليذه الوتائؽ الت بقيت مضبوطة إذا لـ تحؿ دوف ذلؾ مقتضيات التحقيؽ.

واذا اشتمؿ الضبط امػى نقػود أو نػبائؾ أو أوراؽ تجاريػة أو أوراؽ ذات قيمػة ماليػة ولػـ يكػف مػف الضػرورة إلظيػار الحقيقػة أو
المحايظة امى حقوؽ أطراؼ الداوى االحتراظ بيا اينا يإنو ينوغ لقاض التحقيؽ أف يصرح لمكاتب بإيداايا بالخزينة.

المادة ( :81األمر رقـ  78-69المؤرخ ي  56نبتمبر  )5969يعاقب بالحبس مف شيريف إلى نػنتيف وبغرامػة مػف 8.555
إلى  85.555دينار كؿ مف أيشى أو أذاع منتندا متحصبل مف ترتيش شخص ال صػرة لػو قانونػا يػ اإلطػبلع اميػو وكػاف ذلػؾ
بغير إذف مف المتيـ أو مف خمرو أو الموقا بإمضائو امى المنػتند أو الشػخص المرنػؿ إليػو وكػذلؾ كػؿ مػف انػتعمؿ مػا وصػؿ

إلى اممو منو ما لـ يكف ذلؾ مف ضرورات التحقيؽ القضائ .

المادة  :86يجػوز لممػتيـ ولممػدا المػدن ولكػؿ شػخص آخػر يػدا أف لػو حقػا امػى شػ ء موضػوع تحػت نػمطة القضػاء أف
يطمب انترداده مف قاض التحقيػؽ ويبمػي الطمػب المقػدـ مػف المػتيـ أو المػدا المػدن لمنيابػة كمػا يبمػي إلػى كػؿ مػف الخصػوـ

اآلخريف ويبمي الطمب المقدـ مف الغير إلى النيابة ولممتيـ ولكؿ خصـ آخر.

وتقدـ المبلحظات بشأف الطمب ي ظرؼ تبلتػة أيػاـ مػف تبميغػو ويرصػؿ قاضػ التحقيػؽ يػ ىػذا الطمػب ويجػوز ريػا الػتظمـ مػف
قراره إلى يرية االتياـ بالمجمس القضائ بمجرد تقديـ اريضة خبلؿ اشرة أياـ مػف تبميغػو إلػى مػف يعنػييـ األمػر مػف الخصػوـ

دوف أف يترتب امى ذلؾ تأخير نير التحقيؽ يإذا قػدـ الطمػب مػف الغيػر ييجػوز أف يتقػدـ إلػى يريػة االتيػاـ بمبلحظاتػو الكتابيػة
شأنو كشأف الخصوـ ولكف ليس لو المطالبة بتوجيو اإلجراءات.

المادة  : 87إذا أصدر قاض التحقيؽ ق ار ار بأال وجو لممتابعة ولـ يبت ي طمب رد األشياء المضػبوطة يػإف نػمطة البػت يػ ذلػؾ
تكوف لوكيؿ الجميورية.
القنـ الرابا

ي نماع الشيود
المادة  : 88ينتدا قاض التحقيؽ أمامو بوانطة أحد أاواف القوة العمومية كؿ شخص يرى يائدة مف نماع شيادتو.

وتنمـ ننخة مف طمػب االنػتدااء إلػى الشػخص المطمػوب حضػوره كمػا يجػوز انػتدااء الشػيود أيضػا بكاتػب اػادي أو موصػى
اميو أو بالطريؽ اإلداري وليؤالء األشخاص المطموب نماايـ يضبل اف ذلؾ الحضور طوااية.

المادة  :89يتعيف امى كؿ شخص أنتدا بوانطة أحد أاػواف القػوة العموميػة لنػماع شػيادتو أف يحضػر ويػؤدي اليمػيف انػد
االقتضاء ويدل بشيادتو واال اوقب بمقتضى نػص المػادة  97ييػر أنػو يجػوز لمػف توجػو ضػده شػكوى مصػحوبة باداػاء بحػؽ
مدن أف يريض نمااو بصرتو شاىدا وامى قاض التحقيؽ أف ينبيػو إلػى ذلػؾ بعػد أف يحيطػو اممػا بالشػكوى وينػوه بػذلؾ يػ

المحضر وال يجوز لقاض التحقيؽ ي حالة الريض أف ينتجوبو حينئذ إال بوصرو متيما.

وال يجوز لقاض التحقيؽ المناط بو إجراء تحقيؽ مػا وال لرجػاؿ القضػاء وضػباط الشػرطة القضػائية المعيػود إلػييـ القيػاـ بػإجراء
بمقتضى إنابة قضػائية بغيػة إحبػاط حقػوؽ الػدياع االنػتماع إلػى شػيادة أشػخاص تقػوـ ضػدىـ دالئػؿ قويػة ومتوايقػة امػى قيػاـ

اتياـ ي حقيـ.

المادة  :95يؤدي الشيود شيادتيـ أماـ قاض التحقيؽ يعاونو الكاتب ي اردى بغير حضور المتيـ ويحرر محضر بأقواليـ.

المادة  : 95يجوز لقاض التحقيؽ انتدااء مترجـ ييػر الكاتػب والشػيود إذا لػـ يكػف المتػرجـ قػد نػبؽ لػو أف أدى اليمػيف يإنػو
يحمؼ بالصيغة اآلتية « :أقنـ باهلل العظيـ وأتعيد بأف أترجـ بإخبلص األقواؿ الت تمرػظ أو تتبػادؿ بػيف األشػخاص معبػرة بمغػات
مختمرة ».

المادة  :98إذا كاف الشاىد أصما أو أبكما توضا األنئمة وتكػوف اإلجابػات بالكتابػة واذا لػـ يكػف يعػرؼ الكتابػة ينػدب لػو قاضػ

التحقيؽ مف تمقاء نرنو مترجما قاد ار امى التحدث معو ويذكر ي المحضر انـ المتػرجـ المنتػدب ولقبػو ومينتػو وموطنػو وينػوه

اف حمرو اليميف .تـ يوقا امى المحضر.

المادة  : 98يطمب مف الشيود قبؿ نػماع شػيادتيـ اػف الوقػائا أف يػذكر كػؿ مػنيـ انػمو ولقبػو وامػره وحالتػو ومينتػو ونػكنو
وتقرير ما كاف لو قرابة أو ننب لمخصوـ أو ممحؽ بخػدمتيـ أو مػا إذا كػاف ياقػدا األىميػة وينػوه يػ المحضػر اػف ىػذه األنػئمة

واألجوبة.

ويؤدي كؿ شاىد ويده اليمنى مريواة بالصيغة اآلتية « :أقنـ باهلل العظيـ أف أتكمـ بغير حقػد وال خػوؼ وأف أقػوؿ كػؿ الحػؽ وال

ش ء يير الحؽ » وتنما شيادة القصر إلى نف النادنة اشر بغير حمؼ اليميف.

المادة  :94يوقا امى كؿ صرحة صرحات محضر التحقيؽ مف قاض التحقيؽ والكاتب والشاىد ويداى األخير إلػى إاػادة تػبلوة
يحوى شيادتو بنصيا الذي حررت بو والتوقيا إف أصر امييا يإذا لـ يكف الشاىد ممما بػالقراءة يتمػى اميػو بمعريػة الكاتػب ،واف

امتنا الشاىد اف التوقيا أو تعذر اميو نوه اف ذلؾ يػ المحضػر .يوقػا أيضػا امػى كػؿ صػرحة بيػذه الكيريػة المتػرجـ إف كػاف

تمة محؿ ذلؾ.

المادة  :91ال يجوز أف تتضمف المحاضػر تحشػي ار بػيف النػطور ويصػادؽ قاضػ التحقيػؽ والكاتػب والشػاىد امػى كػؿ شػطب أو
تخريج يييا ومف المترجـ أيضا إف كاف تمة محؿ لذلؾ وبغير ىػذه المصػادقة تعتبػر ىػذه الشػطوبات أو التخريجػات ممغػاة وكػذلؾ

الشأف ي المحضر الذي لـ يوقا اميو توقيعا صحيحا أو ي الصرحات الت تتضمف توقيا الشاىد.

المادة  :96يجوز لمقاض مناقشة الشاىد ومواجيتػو بشػيود آخػريف أو بػالمتيـ وأف يجػري بمشػاركتيـ كػؿ اإلجػراءات والتجػارب
الخاصة بإاادة تمتيؿ الجريمة مما يراه الزما إلظيار الحقيقة.

المػػادة  :97كػػؿ شػػخص انػػتدا لنػػماع شػػيادتو ممػػزـ بالحضػػور وحمػػؼ اليمػػيف وأداء الشػػيادة مػػا مرااػػاة األحكػػاـ القانونيػػة
المتعمقة بنر المينة.

واذا لـ يحضر الشاىد ييجوز لقاض التحقيؽ بناء امى طمب وكيؿ الجميوريػة انتحضػاره جبػ ار بوانػطة القػوة العموميػة والحكػـ

اميو بغرامة مف  855إلى  8.555دينار يير أنو إذا حضر ييما بعد وأبدى أاذا ار محقة ومدامة بما يؤيد صحتيا جاز لقاض
التحقيؽ بعد نماع طمبات وكيؿ الجميورية إقالتو مف الغرامة كميا أو جزء منيا.

ويجوز توقيا العقوبة نرنيا بناء امػى طمػب رجػؿ القضػاء المػذكور امػى الشػاىد الػذي يمتنػا ريػـ حضػوره اػف أداء اليمػيف أو
اإلدالء بشيادتو.

ويصدر الحكـ المشار إليو ي الرقرتيف النابقتيف بقرار مف القاض المحقؽ وال يكوف قاببل ألي طعف.

المادة  : 98كؿ شخص بعد تصريحو ابلنية بأنو يعرؼ مرتكب جناية أو جنحة يررض اإلجابة امى األنئمة الت توجو إليو يػ
ىذا الشأف بمعرية قاض التحقيؽ يجوز إحالتو إلى المحكمػة المختصػة والحكػـ اميػو بػالحبس مػف شػير إلػى نػنة وبغرامػة مػف

 5.555إلى  55.555دينار أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف.

المػػادة  : 99إذا تعػػذر امػػى شػػاىد الحضػػور انتقػػؿ إليػػو قاض ػ التحقيػػؽ لنػػماع شػػيادتو أو اتخػػذ ليػػذا الغػػرض طريػػؽ اإلنابػػة
القضػائية يػػإذا تحقػػؽ مػػف أف شػػاىدا قػػد اداػػى كػػذبا اػػدـ انػتطااتو الحضػػور جػػاز لػػو أف يتخػػذ ضػػده اإلجػراءات القانونيػػة طبقػػا

ألحكاـ المادة .97
القنـ الخامس

ي االنتجواب والمواجية
المادة  : 555يتحقؽ قاض التحقيؽ حيف متوؿ المتيـ لديو ألوؿ مرة مػف ىويتػو ويحيطػو اممػا صػراحة بكػؿ واقعػة مػف الوقػائا
المننوبة إليو وينبيو بأنو حر ي اػدـ اإلدالء بػأي إقػرار وينػوه اػف ذلػؾ التنبيػو يػ المحضػر يػإذا أراد المػتيـ أف يػدل بػأقواؿ

تمقاىا قاض التحقيؽ منو امػى الرػور كمػا ينبغػ لمقاضػ أف يوجػو المػتيـ بػأف لػو الحػؽ يػ اختيػار محػاـ انػو يػإف لػـ يختػر
محاميا ايف لو القاض محاميا مف تمقاء نرنو إذا طمب منو ذلؾ وينوه اف ذلؾ بالمحضر كما ينبغ لمقاضػ اػبلوة امػى ذلػؾ

أف ينبو المتيـ إلى وجوب إخطاره بكؿ تغيير يط أر امى انوانو ويجوز لممتيـ اختيار مواطف لو ي دائرة اختصاص المحكمة.

المادة  :555يجوز لقاض التحقيؽ امػى الػريـ مػف مقتضػيات األحكػاـ المنصػوص امييػا يػ المػادة  555أف يقػوـ يػ الحػاؿ
بإجراء انتجوابات أو مواجيات تقتضػييا حالػة انػتعجاؿ ناجمػة اػف وجػود شػاىد يػ خطػر المػوت أو وجػود أمػارات امػى وشػؾ
االختراء .ويجب أف تذكر ي المحضر دواا االنتعجاؿ.

المادة ( :558القانوف رقـ  84-95المؤرخ ي  58يشت  )5995يجػوز لممػتيـ المحبػوس بمجػرد حبنػو أف يتصػؿ بمحاميػو
بحرية ،ولقاض التحقيؽ الحؽ ي أف يقرر منعو مف االتصاؿ لمدة اشرة أياـ وال ينري ىػذا المنػا يػ أيػة حالػة امػى محػام

المتيـ.

المادة : 558يجوز لممدا المدن الذي انتويى شرائط صحة اداائو أف ينتعيف بمحاـ منذ أوؿ يوـ تنما ييو أقوالو.
المادة  :554يجوز لممتيـ ولممدا المدن أف يحيطا قاض التحقيؽ ي كؿ دور مف أدوار التحقيؽ امما بالمحام الػذي وقػا
اختيار كؿ منيما اميو واذا اختير ادة محاميف يإنو يكر انتدااء أو تبميي أحدىـ بالحضور.

المادة  : 551ال يجوز نماع المتيـ أو المدا المدن أو إجراء مواجية بينيما إال بحضور محاميو أو بعد داوتو قانونا مػا لػـ
يتنازؿ ص ارحة اف ذلؾ وينتداى المحام بكتاب موصى اميو يرنؿ إليو قبؿ االنتجواب بيوميف امى األكتػر ويجػب أف يوضػا
ممؼ اإلجراءات تحت طمب محام المتيـ قبؿ كػؿ انػتجواب بػأربا واشػريف نػااة امػى األقػؿ كمػا يجػب أف يوضػا تحػت طمػب

محام المدا المدن قبؿ نماع أقوالو بأربا واشريف نااة امى األقؿ.

المادة  :556يجوز لوكيؿ الجميورية حضور انتجواب المتيميف ومواجياتيـ ونماع أقواؿ المدا المدن .
ويجوز لو أف يوجو مباشرة ما يراه الزما مف األنئمة.

ويتعيف امى كاتب التحقيؽ يػ كػؿ مػرة يبػدي يييػا وكيػؿ الجميوريػة لقاضػ التحقيػؽ ريبتػو يػ حضػور االنػتجواب أف يخطػره

بمذكرة بنيطة قبؿ االنتجواب بيوميف امى األقؿ.

المػػادة  : 557ال يجػػوز لمحػػام المػػتيـ وال لمحػػام المػػدا المػػدن أف يتنػػاوؿ الكػػبلـ ييمػػا اػػدا توجيػػو األنػػئمة بعػػد أف يصػػرح
قاض التحقيؽ ليما بذلؾ يإذا ريض قاض التحقيؽ تضمف نص األنئمة بالمحضر أو يريؽ بو.

المػػادة  :558تحػػرر محاضػػر االنػػتجوابات والمواجيػػات ويػػؽ األوضػػاع المنصػػوص امييػػا يػ المػػادتيف  91 ،94وتطبػػؽ أحكػػاـ
المادتيف  95و 98ي حالة انتدااء مترجـ.

ويجوز لقاض التحقيؽ ي مواد الجنايات إجراء انتجواب إجمال قبؿ إقراؿ التحقيؽ.

القنـ النادس

ي أوامر القضاء وتنريذىا

المادة  : 559يجوز لقاض التحقيؽ حنبما تقتض الحالة أف يصدر أم ار بإحضار المػتيـ أو بإيدااػو النػجف أو بإلقػاء القػبض

اميو.

ويتعيف أف يذكر ي كؿ أمر نوع التيمة ومواد القانوف المطبقة ما إيضاح ىويػة المػتيـ ويػؤرخ األمػر ويوقػا اميػو مػف القاضػ

الذي أصدره ويمير بختمو.

وتكوف تمؾ األوامر نايذة المرعوؿ ي جميا أنحاء األراض الجزائرية.

ويجب أف يؤشر امى األوامر الت يصدرىا قاض التحقيؽ مف وكيؿ الجميورية وأف ترنؿ بمعريتو.

المادة  : 555األمر باإلحضار ىو ذلؾ األمر الذي يصدره قاض التحقيؽ إلى القوة العموميػة القتيػاد المػتيـ ومتولػو أمامػو امػى

الرور.

ويبمي ذلؾ األمر وينرذ بمعرية أحد ضباط أو أاواف الضبط القضائ أو أحد أاواف القوة العمومية الذي يتعيف اميو ارضو امػى

المتيـ وتنميمو ننخة منو.

ويجوز لوكيؿ الجميورية إصدار أمر إحضار.

المادة  : 555إذا كاف المتيـ محبونا مف قبؿ لداع آخر ييجوز تبميي األمر إليػو بمعريػة المشػرؼ رئػيس مؤننػة إاػادة التربيػة
الذي ينممو ننخة منو.

ويجوز ي حالة االنتعجاؿ إذااة األمر بجميا الونائؿ ويجب ي ىذه الحالة إيضاح جميا البيانات الجوىرية المبينة يػ أصػؿ

األمر وبا ألخص ىوية المتيـ ونوع التيمة وانـ وصرة رجؿ القضاء الذي أصدر األمر ويوجو أصػؿ األمػر يػ أقػرب وقػت ممكػف
إلى الضابط المكمؼ بتنريذه.

المػادة ( :558القػانوف رقػـ  84-95المػؤرخ يػ  58يشػت  )5995يجػب أف ينػتجوب يػ الحػػاؿ كػؿ مػف نػيؽ أمػاـ قاضػ

التحقيؽ تنريذا ألمر إحضػار ،بمنػاادة محاميػو ،يػإذا تعػذر انػتجوابو امػى الرػور ،قػدـ أمػاـ وكيػؿ الجميوريػة الػذي يطمػب مػف

القاض المكمؼ بالتحقيؽ وي حالة ييابو يمف أي قاض آخر مف قضاة ىيئة القضاء أف يقوـ بانتجواب المتيـ ي الحػاؿ واال

أخم نبيمو.

المػػادة  :558كػػؿ مػػتيـ ضػػبط بمقتضػػى أمػػر إحضػػار وبقػ يػ مؤننػػة إاػػادة التربيػػة أكتػػر مػػف تمػػاف وأربعػػيف نػػااة دوف أف
ينتجوب ااتبر محبونا حبنا تعنريا .

وكؿ رجؿ قضاء أو موظؼ أمر بيذا الحبس التعنر أو تنامم ييو اف امـ انتجوب مجازاتو بالعقوبات المنصوص امييػا يػ

األحكاـ الخاصة بالحبس التعنر .

المادة  :554إذا كاف المتيـ الذي يبحػث انػو بمقتضػى أمػر اإلحضػار موجػودا خػارج دائػرة اختصػاص المحكمػة التػ يعمػؿ بيػا
قاض التحقيؽ الذي أصدر األمر يإنو يناؽ إلى وكيؿ الجميورية لممكاف الذي وقا ييو القبض.

وينتجوبو وكيؿ الجميورية ىذا اف ىويتو ويتمقى أقوالو بعد أف ينبيو بأنو حر ي ادـ اإلدالء بش ء منيا تػـ يحيمػو بعػد ذلػؾ

إلى حيث يوجد قاض التحقيؽ المنظورة أمامو القضية.

يير أف المتيـ إذا قرر أنػو يعػارض يػ إحالتػو إليػو وأبػدى حججػا جديػة تػدحض التيمػة يإنػو يقتػاد إلػى مؤننػة إاػادة التربيػة

ويبمي بذلؾ ي الحاؿ وبأنرع الونائؿ قاض التحقيؽ المختص.

ويرنؿ محضر اإلحضار بدوف تميؿ إلى القاض المذكور متضمنا وصػرا كػامبل ومعػو كايػة البيانػات الخاصػة التػ تنػااد امػى
تعرؼ ىوية المتيـ أو تحقيؽ الحجج الت أدلى بيا.

ويتعيف أف يذكر بمحضر التحقيؽ أف المتيـ قد نبو إلى أنو حر ي ادـ اإلدالء بأي تصريم.

ويقرر قاض التحقيؽ المتول نظر القضية ما إذا كاف تمة محؿ لؤلمر بنقؿ المتيـ.

المػادة ( :551القػانوف رقػػـ  58-88المػؤرخ يػ  58يبرايػػر  )5988إذا لػـ يمكػف العتػػور امػى المػتيـ الصػػادر يػ شػأنو أمػػر
اإلحضار أرنػؿ ذلػؾ األمػر إلػى محػايظ الشػرطة أو قائػد يرقػة الػدرؾ ،وانػد ييابيمػا إلػى ضػابط الشػرطة ،رئػيس قنػـ األمػف يػ

البمدية الت يقيـ بيا المتيـ.

المادة  : 556إذا ريض المتيـ االمتتاؿ ألمر اإلحضار أو حػاوؿ اليػرب بعػد إقػراره أنػو منػتعد لبلمتتػاؿ إليػو .تعػيف إحضػاره جبػ ار

انو بطريؽ القوة.

ولحامؿ أمر اإلحضار ي ىذه الحالة انتخداـ القوة العموميػة لممكػاف األقػرب إليػو ،وامييػا أف تصػدع إلػى الطمػب الرنػم الػذي

تضمنو األمر.

المادة  : 557أمر اإليداع بمؤننة إاادة التربية ىو ذلؾ األمر الذي يصدره القاض إلى المشرؼ رئيس مؤننػة إاػادة التربيػة
بانتبلـ وحبس المتيـ ويرخص ىذا األمر أيضا بالبحث اف المتيـ ونقمو إلى مؤننة إاادة التربية إذا كاف قد بمي بو مف قبؿ.

ويبمي قاض التحقيؽ ىذا األمر لممتيـ .ويتعيف أف ينص اف ىذا التبميي بمحضر االنتجواب.

ويجوز لوكيؿ الجميورية إصدار أمر بإيداع المتيـ بمؤننة إاادة التربية ضػمف الشػروط المنصػوص امييػا يػ المػادة  19إذا

ما رأى أف مرتكب الجنحة لـ يقدـ ضمانات كايية بحضوره مرة أخرى.

المادة ( :558القانوف رقـ  58-81المؤرخ ي  86يناير  )5981ال يجوز لقاض التحقيؽ إصدار أمر إيػداع بمؤننػة إاػادة
التربية إال بعد انتجواب المتيـ واذا كانت الجريمة معاقبا امييا بعقوبة جنحة بالحبس أو بأية اقوبة أخرى أشد جنامة.

يجوز لوكيؿ الجميورية أف يطمب مف قاض التحقيؽ إصدار أمر إيداع.

وي حالة ما إذا لػـ يمػب قاضػ التحقيػؽ طمػب وكيػؿ الجميوريػة المنػبب والرامػ إلػى حػبس المػتيـ احتياطيػا  -طبقػا لمشػروط
المنصوص امييا ي الرقرة األولى ،يمكف لمنيابة العامة أف تريا انتئنايا أماـ يرية االتياـ ،وامى ىذه األخيػرة الرصػؿ ييػو يػ

أجؿ ال يتعدى اشرة ( )55أياـ.

ويقوـ المكمؼ بتنريذ أمر اإليداع بمؤننة إاادة التربيػة بتنػميـ المػتيـ إلػى المشػرؼ رئػيس مؤننػة إاػادة التربيػة الػذي ينػمـ

إليو إق ار ار بانتبلـ المتيـ.

المادة  : 559األمر بالقبض ىو ذلؾ األمر الذي يصدر إلػى القػوة العموميػة بالبحػث اػف المػتيـ ونػوقو إلػى المؤننػة العقابيػة
المنوه انيا ي األمر حيث يجري تنميمو وحنبو.

واذا كاف المتيـ ىاربػا أو مقيمػا خػارج إقمػيـ الجميوريػة ييجػوز لقاضػ التحقيػؽ بعػد انػتطبلع رأي وكيػؿ الجميوريػة أف يصػدر
ضده أم ار بالقبض إذا كاف الرعؿ اإلجرام معاقبا اميو بعقوبػة جنحػة بػالحبس أو بعقوبػة أشػد جنػامة ويبمػي أمػر القػبض وينرػذ

باألوضاع المنصوص امييا ي المواد .556 ،555 ،555

ويجوز ي حالة االنتعجاؿ إذااتو طبقا ألحكاـ الرقرة التانية مف المادة .555

المادة  : 585يناؽ المتيـ المقبوض اميو بمقتضى أمر قبض بدوف تميؿ إلى مؤننة إاادة التربية المبينػة يػ أمػر القػبض.
وذلؾ ي يير الحالة المنصوص امييا ي الرقرة التانية مف المادة .585

وينمـ المشرؼ رئيس ىذه المؤننة إلى المكمؼ بالتنريذ إق ار ار بتنممو المتيـ.

المػادة  :585ينػتجوب المػػتيـ خػبلؿ تمػػاف وأربعػيف نػػااة مػف ااتقالػو .يػػإف لػـ ينػػتجوب ومضػت ىػػذه الميمػة دوف انػػتجوابو
تطبؽ األحكاـ المبينة ي المادتيف .558 ،558

واذا قبض امى المتيـ خارج دائػرة اختصػاص قاضػ التحقيػؽ الػذي أصػدر األمػر نػيؽ المػتيـ يػ الحػاؿ إلػى وكيػؿ الجميوريػة
ال تابا لو محؿ القبض اميو كػ يتمقػى منػو أقوالػو بعػد تنبييػو بأنػو حػر يػ اػدـ اإلدالء بػأقواؿ مػا ،وينػوه اػف ذلػؾ التنبيػو يػ
المحضر.

ويقوـ وكيؿ الجميورية بغير تميؿ بإخطار القاض الذي أصدر أمر القبض ويطمػب نقػؿ المػتيـ يػإف تعػذر نقمػو يػ الحػاؿ يعمػى

وكيؿ الجميورية أف يعرض الموضوع امى القاض اآلمر.

المادة ( :588القانوف رقـ  58-88المػؤرخ يػ  58يبرايػر  )5988ال يجػوز لممكمػؼ بتنريػذ أمػر القػبض أف يػدخؿ منػكف أي
مواطف قبؿ النااة الخامنة صباحا وال بعد النااة التامنة مناء.

ولو أف يصطحب معو قوة كايية لك ال يتمكف المتيـ مف اإليبلت مف نػمطة القػانوف ،وتؤخػذ ىػذه القػوة مػف أقػرب محػؿ لممكػاف
الذي يتعيف ييو تنريذ أمر القبض ،ويتعيف امى ىذه القوة االمتتاؿ لما تضمنو أمر القبض مف طمبات.

واف تعػذر القػبض امػى المػتيـ يػػإف أمػر القػبض يبمػي بتعميقػو يػ المكػاف الكػائف بػو آخػر محػػؿ لنػكنى المػتيـ ،ويحػرر محضػػر

بترتيشو ،ويكوف تحرير ىذا المحضر بحضور اتنيف مف أقرب جيراف المتيـ المذيف تننى لحامػؿ األمػر العتػور امييمػا ،ويوقعػاف
امى المحضر ،يإف لـ يمكنيما التوقيا أو امتنعا انو ذكر ذلؾ بالمحضر ما الطمب الذي وجو ليما.

وبعد ذلؾ يقدـ حامؿ األمر بالقبض ىذا المحضر إلى محايظ الشػرطة أو قائػد يرقػة الػدرؾ لمتأشػير اميػو .ويػ حالػة ييابيمػا أو
ادـ وجودىما يإلى ضػابط شػرطة ،قنػـ األمػف الحضػاري يػ المكػاف ،ويتػرؾ لػو ننػخة مػف األمػر ،وبعػد ذلػؾ يريػا أمػر القػبض

والمحضر إلى القاض اآلمر.
القنـ النابا

ي الحبس االحتياط واإليراج المؤقت

المادة ( :588القانوف رقـ  84-95المؤرخ ي  58يشت  )5995الحبس االحتياط إجراء انتتنائ .

واذا كانت التزامات الرقابة القضائية يير كايية يإنو يمكف أف يؤمر بالحبس االحتياط أو أف يبق اميو:

 ) 5اندما يكوف الحبس االحتياط الونيمة الوحيدة لمحراظ امى الحجج أو األدلة المادية أو ونيمة لمنا الضغوط امػى الشػيود
أو الضحايا ،أو لترادي تواطؤ بيف المتيميف والشركاء ،والذي قد يؤدي إلى ارقمة الكشؼ اف الحقيقة.

 )8اندما يكوف ىذا الحبس ضروريا لحماية المتيـ أو وضا حد لمجريمة ،أو الوقاية مف حدوتيا مف جديد.
 )8اندما يخالؼ المتيـ مف تمقاء نرنو الواجبات المترتبة اف اإلجراءات الرقابية القضائية المحددة ليا.

المادة ( :584القانوف رقػـ  58-88المػؤرخ يػ  58يبرايػر  )5988ال يجػوز يػ مػواد الجػنم ،إذا كػاف الحػد األقصػى لمعقوبػة
المقررة ي القػانوف ىػو الحػبس أقػؿ مػف نػنتيف أو ينػاوييما ،أف يحػبس المػتيـ المنػتوطف بػالجزائر حنػبا احتياطيػا أكتػر مػف
اشريف يوما منذ متولو أوؿ مرة أماـ قاض التحقيؽ ،إذا لـ يكف قد حكـ اميو مف أجؿ جناية أو بعقوبػة الحػبس مػدة أكتػر مػف

تبلتة أشير بغير إيقاؼ التنريذ الرتكابو جنحة مف جنم القانوف العاـ.

المادة ( :581القانوف رقـ  51-86المؤرخ يػ  54مػارس  )5986ال يجػوز أف تتجػاوز مػدة الحػبس االحتيػاط أربعػة أشػير
ي يير األحواؿ المنصوص امييا ي المادة .584

يإذا تبيف أنػو مػف الضػروري مػد الحػبس االحتيػاط  ،لقاضػ التحقيػؽ أف يمػدده بػأمر منػبب تبعػا لعناصػر التحقيػؽ يصػدره بعػد

انتطبلع رأي وكيؿ الجميورية المنبب:

 مرة واحدة اندما تكوف أقصى العقوبة المنصوص امييا ي القانوف تزيد امى تبلث ( )8ننوات حبنا، -مرتيف ( )8ي المادة الجنائية.

وال يجوز أف يمدد الحبس االحتياط ي كؿ مرة إلى أكتر مف أربعة ( )4أشير.

المػػادة  581مكػػرر( :القػػانوف رقػػـ  51-86المػػؤرخ يػ  54مػػارس  )5986يمكػػف قاضػ التحقيػػؽ ،يػ مجػػاؿ الجنايػػات ،أف
يطمب مف يرية االتياـ تمديد الحبس االحتياط ي أجؿ شير قبؿ انتياء مدة ىذا الحبس.

يرنؿ ىذا الطمب المنبب ما كؿ أوراؽ الممؼ إلى النيابة العامة.

يتولى النائب العاـ تييئة القضية خبلؿ خمنة ( )1أياـ امى األكتر مف انتبلـ أوراقيا ،ويقػدميا مػا طمباتػو إلػى يريػة االتيػاـ،
ويتعيف امى ىذه األخيرة أف تصدر قرارىا قبؿ انتياء مدة الحبس الجاري.

يبمي النائب العاـ ،برنالة موصى امييا ،كػبل مػف الخصػوـ ومحػامييـ تػاريخ النظػر يػ القضػية بالجمنػة ،وترااػى ميمػة تمانيػة

وأربعيف نااة بيف تاريخ إرناؿ الرنالة الموصى امييا وتاريخ الجمنة.

ويودع أتناء ىذه الميمة ممؼ الداوى مشتمبل امى طمبات النائب العاـ بكتابة ضبط يريػة االتيػاـ ويكػوف تحػت نصػرؼ محػام

المتيميف والمدايف المدنييف.

ترصؿ يرية االتياـ طبقا ألحكاـ المواد  588و 584و 581مف قانوف اإلجراءات الجزائية.

ي الحالة الت تقرر يييا يرية اال تيػاـ تمديػد الحػبس االحتيػاط ال يمكػف أف يتجػاوز ىػذا األخيػر مػدة أربعػة أشػير ييػر قابمػة

لمتجديد.

المادة  581مكرر ( :5القانوف رقـ  84-95المؤرخ ي  58يشت  )5995يمكف قاضػ التحقيػؽ أف يػأمر بالرقابػة القضػائية
إذا كانت األيعاؿ المننوبة لممتيـ قد تعرضت إلى اقوبة الحبس أو اقوبة أشد.

 -تمزـ الرقابة القضائية المتيـ أف يخضا ،بقرار مف قاض التحقيؽ إلى التزاـ أوادة التزامات ،وى كالتال :

 )5ادـ مغادرة الحدود اإلقميمية الت حددىا قاض التحقيؽ إال بإذف ىذا األخير.
 )8ادـ الذىاب إلى بعض األماكف المحددة مف طرؼ قاض التحقيؽ.

 )8المتوؿ دوريا أماـ المصالم أو النمطات المعنية مف طرؼ قاض التحقيؽ.

 )4تنميـ كاية الوتائؽ ال ت تنمم بمغادرة التراب الوطن أو ممارنة مينة أو نشاط يخضا إلى ترخيص إمػا إلػى أمانػة الضػبط
أو مصمحة أمف يعينيا قاض التحقيؽ ،مقابؿ وصؿ.

 ) 1ادـ القياـ ببعض النشاطات المينية اندما ترتكب الجريمة إتر ممارنة أو بمنانػبة ممارنػة ىػذه النشػاطات وانػدما يخشػى
مف ارتكاب جريمة جديدة.

 )6االمتناع اف رؤية األشخاص الذيف يعنييـ قاض التحقيؽ أو االجتماع ببعضيـ.

 )7الخضوع إلى بعض إجراءات يحص ابلج حتى واف كاف بالمنتشرى النيما بغرض إزالة التنمـ.
 )8إيداع نماذج الصكوؾ لدى أمانة الضبط وادـ انتعماليا ،إال بترخيص مف قاض التحقيؽ.

ي مكف قاض التحقيؽ اف طريؽ قرار منبب أف يضيؼ أو يعدؿ التزاما مف االلتزامات المنصوص امييا ي الرقرة النابقة.

المػػادة  581مكػػرر ( :8القػػانوف رقػػـ  84-95المػػؤرخ يػ  58يشػػت  )5995يػػأمر قاضػ التحقيػػؽ بوضػػا الرقابػػة القضػػائية
نواء تمقائيا أو بطمب مف وكيؿ الجميورية أو بطمب مف المتيـ بعد انتشارة وكيؿ الجميورية.

 -يرصؿ قاض التحقيؽ ي طمب المتيـ بأمر منبب ي أجؿ خمنة اشر يوما ابتداء مف يوـ تقديـ الطمب.

 -واذا لـ يرصؿ قاض التحقيؽ ي ىذا األجؿ يمكف المتيـ أو وكيؿ الجميورية أف يمتجئ مباشرة إلى يرية االتياـ الت تصدر

قرارىا ي أجؿ تبلتيف يوما مف تاريخ ريا القضية إلييا.

المادة  581مكرر ( :8القانوف رقـ  84-95المؤرخ يػ  58يشػت  )5995تػدخؿ الرقابػة القضػائية حيػز التطبيػؽ ابتػداء مػف
التاريخ المحدد ي القرار الصادر اف جية التحقيػؽ ،وتنتيػ بػإجراء قضػائ بعػدـ وجػود وجػو إلقامػة الػداوى ويػ حالػة إحالػة
المتيـ أماـ جية الحكـ ،تبقى الرقابة القضائية قائمة إلى أف تريعو الجية القضائية المعينة.

وي حالة ما إذا أجمت الحكـ ي القضية إلػى جمنػة أخػرى أو أمػرت بتكممػة التحقيػؽ يمكػف ىػذه األخيػرة إبقػاء المػتيـ أو األمػر

بوضعو تحت الرقابة القضائية.

المػادة  581مكػرر ( :4القػانوف رقػـ  51-86المػؤرخ يػ  54مػارس  )5986يجػوز لكػؿ مػتيـ انتيػت محاكمتػو بالتنػػريم أو
البراءة أف يطمب مف الجية القضائية الت أصدرت ىذا الحكـ األمر بنشره حنب الونائؿ الت يراىا منانبة.

المادة ( :586القانوف رقـ  58-81المؤرخ ي  86يناير  )5981يجوز لقاض التحقيؽ يػ جميػا المػواد أف يػأمر مػف تمقػاء
نرنػػو بػػاإليراج المؤقػػت إف لػػـ يكػػف الزمػػا بقػػوة القػػانوف وذلػػؾ بعػػد انػػتطبلع رأي وكيػػؿ الجميوريػػة شػػريطة أف يتعيػػد المػػتيـ
بالحضور ي جميا إجراءات التحقيؽ ،بمجرد انتداائو وأف يخطر القاض المحقؽ بجميا تنقبلتو.

كما يجوز لوكيؿ الجميورية طمب اإليراج المؤقت ي كؿ وقت وامى قاض التحقيؽ أف يبت ي ذلؾ خػبلؿ تمػاف وأربعػيف نػااة
مف تاريخ طمب اإليراج واند انتياء ىذه الميمة ،وي حالة ما إذا لـ يبت قاض التحقيؽ يررج امى المتيـ ي الحيف.

المادة ( :587القانوف رقـ  84-95المؤرخ ي  58يشت  )5995يجوز لممػتيـ أو محاميػو طمػب اإليػراج المؤقػت مػف قاضػ
التحقيؽ ي كؿ وقت ما مراااة االلتزامات المنصوص امييا ي المادة  .586ويتعيف امى قاض التحقيؽ أف يرنؿ الممؼ يػ

الحاؿ إلى وكيؿ الجميورية ليبدي طمباتو ي الخمنة ( )1أياـ التالية كما يبمي يػ نرػس الوقػت المػدا المػدن بكتػاب موصػى

اميو لكيما يتاح لو إبداء مبلحظاتو.

وامى قاض التحقيؽ أف يبت ي الطمب بقرار خاص منبب خبلؿ مدة ال تتجاوز تمانية ( )8أياـ امى األكتر مػف إرنػاؿ الممػؼ
إلى وكيؿ الجميورية .يإذا لـ يبت قاض التحقيؽ يػ الطمػب يػ الميمػة المحػددة يػ الرقػرة  .8يمممػتيـ أف يريػا طمبػو مباشػرة

إلى يرية االتياـ لك تصدر قرارىا ييو بعد اإلطبلع امػى الطمبػات الكتابيػة المنػببة التػ يقػدميا النائػب العػاـ ،وذلػؾ يػ ظػرؼ

تبلتيف ( )85يوما مف تاريخ الطمب ،واال تعيف تمقائيا اإليراج المؤقت اف المتيـ ما لػـ يكػف قػد تقػرر إجػراء التحقيقػات المتعمقػة
بطمبو كما أف لوكيؿ الجميورية الحؽ ي ريا طمب اإليراج المؤقت إلى يرية االتياـ ضمف نرس الشروط.

وال يجوز تجديد طمب اإليراج المؤقت المقدـ مف المتيـ أو مف محاميو ي أي الحاالت إال بانتيػاء ميمػة شػير مػف تػاريخ ريػض

الطمب النابؽ.

المادة ( :588القػانوف رقػـ  58-88المػؤرخ يػ  58يبرايػر  )5988إذا ريعػت الػداوى إلػى جيػة قضػائية لمرصػؿ يييػا أصػبم
ليذه الجية حؽ الرصؿ ي اإليراج المؤقت.

واذا يصمت المحكمة ي طمب اإليراج المؤقت يإف االنتئناؼ يتعيف ريعو ي ظرؼ أربا واشريف نااة مف النطؽ بالحكـ.

ويظؿ المتيـ محبونا حتى يقض ي انتئناؼ النيابة العامة ،ويػ جميػا الحػاالت ريتمػا ينػتنرذ ميعػاد االنػتئناؼ مػا لػـ يقػرر

النائب العاـ إخبلء نبيؿ المتيـ ي الحاؿ.

وتكوف نمطة اإليراج لغرية اإلتياـ قبؿ إحالة الداوى امى محكمة الجنايات ،وي الرترة الواقعة بيف دورات انعقاد المحكمة.

(القانوف رقـ  84-95المؤرخ ي  58يشت  )5995وي حالة الطعف بالنقض ،والى أف يصدر حكـ المحكمة العميا ترصؿ ي

طمب اإليراج آخػر جيػة قضػائية نظػرت يػ موضػوع القضػية .واذا كػاف الطعػف بػالنقض مريواػا ضػد حكػـ محكمػة الجنايػات يػإف

الرصؿ ي شأف الحبس االحتياط يكوف لغرية المحكمة العميا المداوة لمنظر ي ىذا الطعف خػبلؿ خمنػة وأربعػيف ( )41يومػا،

واف لـ يكف ذلؾ وجب اإليراج اف المتيـ إيراجا مؤقتا ما لـ يؤمر بتحقيقات تتعمؽ بطمبو.

(القانوف رقـ  58-88المؤرخ ي يبراير  )5988وتنظر يرية االتياـ يػ طمبػات اإليػراج المؤقػت يػ حالػة صػدور الحكػـ بعػدـ
االختصاص ،وامى وجو ااـ ،ي جميا األحواؿ الت لـ تريا القضية يييا إلى أية جية قضائية.

المادة ( :589األمر رقـ  46-71المػؤرخ يػ  57يونيػو  )5971تكػوف جيػة التحقيػؽ أو القضػاء التػ تتػرؾ أو تخمػ بصػرة
مؤقتػػة نػػبيؿ مػػتيـ ذي جننػػية أجنبيػػة ى ػ وحػػدىا المختصػػة بتحديػػد محػػؿ اإلقامػػة الػػذي يحظػػر امػػى المػػتيـ االبتعػػاد انػػو إال

بتصريم ،وذلؾ قبؿ صدور قرار ي الداوى بأف ال وجو لممتابعة أو حكـ نيائ يإذا خالؼ المتيـ ذلؾ اوقب بالحبس مف تبلتػة
أشير إلى تبلث ننوات ،وبغرامة مف  155إلى  15.555دج أو بإحػدى ىػاتيف العقػوبتيف .ويضػبل اػف ذلػؾ يحكػـ اميػو وجوبػا

بنحب جواز النرر مؤقتا.

ويجوز لجية التحقيؽ أو القضاء أف تمنعو مف مغادرة التراب الوطن .

ويبمػػي ق ػرار تحديػػد محػػؿ اإلقامػػة لػػوزير الداخميػػة المخػػتص باتخػػاذ إج ػراءات لمراقبػػة محػػؿ اإلقامػػة المحػػدد ،وتنػػميـ التصػػريحات
المؤقتة بالتنقؿ ي داخؿ األراض الجزائرية اند االقتضاء.

وتخطر جية التحقيؽ بذلؾ.

ويعاقب مف تيرب مف إجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص امييا ي الرقرة األولى مف ىذه المادة.

المػػادة  :585إذا طػػرح األمػػر امػػى جيػػة الحكػػـ ي ػ األح ػواؿ المنصػػوص امييػػا ي ػ المػػادتيف  589 ،588انػػتدا الخصػػوـ
ومحاموىـ بكتاب موصى اميو وينطؽ بالحكـ بعد نماع أقواؿ النيابة العامة والخصوـ ومحامييـ.

المادة  :585يجب امػى طالػب اإليػراج المؤقػت قبػؿ إخػبلء نػبيمو بضػماف أو بغيػر ضػماف أف يختػار لػو موطنػا .وذلػؾ بمحضػر
يحرر ي قمـ كتاب مؤننة إاادة التربية وىذا الموطف يختار ي المكاف الذي تتخذ ييو إجراءات التحقيػؽ إف كػاف المػتيـ تحػت

التحقيؽ يإذا كاف مقدما لممحاكمة ير المكػاف الػذي يكػوف ييػو انعقػاد الجيػة القضػائية المطػروح امييػا موضػوع القضػية ويبمػي

مدير المؤننة العقابية اإلقرار المذكور إلى النمطة المختصة.

واذا انتداى المتيـ لمحضور بعد اإليراج انو مؤقتا ولـ يمتؿ أو إذا طرأت ظروؼ جديػدة أو خطيػرة تجعػؿ مػف الضػروري حبنػو
يمقاض التحقيؽ أو لجية الحكـ المريواة إلييا الداوى أف يصدر أم ار جديدا بإيدااو النجف.

ولغرية االتياـ ذلؾ الحؽ نرنو ي حالة ادـ االختصاص وذلؾ ريتما تريا الداوى لمجية القضائية المختصة.

واذا قررت يرية االتياـ اإليراج المؤقت معدلة بذلؾ قرار قاض التحقيؽ يبل يجوز لؤلخير أف يصػدر أمػر حػبس جديػد بنػاء امػى

أوجو االت ياـ اينيا إال إذا قامت يرية االتياـ بناء امى طمب كتاب مف النيابة العامة بنحب حؽ المتيـ ي االنتراع بقرارىا.

المػادة ( :588القػػانوف رقػػـ  46-71المػؤرخ يػ  57يونيػػو  )5971يجػوز أف يكػػوف اإليػراج المؤقػت ألجنبػ مشػػروطا بتقػػديـ
كرالة وذلؾ ي جميا الحاالت الت ال يكوف يييا اإليراج بقوة القانوف.

وىذه الكرالة تضمف:

 )5متوؿ المتيـ ي جميا إجراءات الداوى لتنريذ الحكـ.
 )8أداء ما يمزـ حنب الترتيب اآلت بيانة:

أ) المصاريؼ الت نبؽ أف قاـ بديعيا المدا المدن ،

ب) المصاريؼ الت أنرقيا القائـ بالداوى العمومية،

ج) الغرامات،

د) المبالي المحكوـ بردىا،
ىػ) التعويضات المدنية.

ويحدد قرار اإليراج المؤقت المبمي المخصص لكؿ جزء مف جزئ الكرالة.

المادة  : 588تديا الكرالة نقدا أو أوراقا مصريية أو شيكات مقبولة الصرؼ أو نندات صادرة أو مضمونة مف الدولة وينمـ ليػد
كاتب المحكمة أو المجمس القضائ أو محصؿ التنجيؿ ويكوف األخير ىو المختص وحده بتنمميا إذا كانت نندات.
وبمجرد اإلطبلع امى اإليصاؿ تقوـ النيابة العامة ي الحاؿ بتنريذ قرار اإليراج المؤقت.

المادة  : 584يرد الجزء األوؿ مف مبمي الكرالة إذا حضر المتيـ أو متؿ ي جميا إجراءات الداوى وتقدـ لتنريذ الحكـ.

ويصبم ىذا الجزء ممكا لمدولة منذ المحظة الت يتخمػؼ يييػا المػتيـ بغيػر اػذر مشػروع اػف أي إجػراء مػف إجػراءات الػداوى أو

اف تنريذ الحكـ.

يير أنو يجوز لقاضػ التحقيػؽ يػ حالػة إصػداره قػ ار ار بػأال وجػو إلقامػة الػداوى أف يػأمر بػرد ذلػؾ الجػزء مػف مبمػي الكرالػة إلػى

المتيـ كما يجوز ذلؾ لجية الحكـ ي حالة إاراء المتيـ أو ي حالة تبرئتو.

المػػادة  : 581يػػرد دائمػػا الجػػزء التػػان مػػف مبمػػي الكرالػػة إلػػى المػػتيـ إذا صػػدر ق ػرار بػػأف ال وجػػو لممتابعػػة أو حكػػـ باإلارػػاء أو

بالبراءة.

أما إذا صدر اميو حكـ ييخصص ذلؾ الجزء لنداد المصاريؼ وأداء الغرامة ورد المحكوـ برده وديا التعويضات المدنيػة المقػررة
لممدا المدن بالترتيب الموضم بالمادة .588
أما الباق ييرد لممتيـ.

المادة  : 586تمتزـ النيابة العامة بأف تقوـ مف تمقاء نرنيا أو بناء امى طمب المدا المدن بػأف تقػدـ لمصػمحة التنػجيؿ إمػا
شيادة مف قمـ الكتاب ببياف المنؤولية الت امى ااتؽ المتيـ يػ الحالػة المقػررة يػ المػادة  584يقػرة  8وامػا منػتخرجا مػف

الحكـ ي الحالة المنصوص امييا ي المادة  581يقرة .8

واذا لـ تكف المبالي المنتحقة موداة ييتعيف امى مصمحة التنجيؿ متابعة تحصيؿ المبمي المطموب بطريؽ اإلكراه.
وامى الخزانة أف تقوـ بغير تميؿ بتوزيا المبالي الموداة أو المحصمة امى منتحقييا.

وكؿ نزاع يتار حوؿ ىذه النقاط المختمرة ترصؿ ييو يرية المشورة بناء امى اريضة بوصرو مف إشكاالت التنريذ.

المادة ( :587القانوف رقـ  84-95المؤرخ ي  58يشت  )5995يتعيف امى المتيـ المتػابا بجنايػة والػذي أيػرج انػو إيراجػا
مؤقتا أو لـ يكف قد حبس احتياطيا أتناء نير التحقيؽ أو أف يقدـ نرنو لمنجف ي مواد ال يتجاوز اليوـ النابؽ لمجمنة.

وينرذ أمر الضبط واإلحضار إذا كػاف المػتيـ قػد كمػؼ بالحضػور تكميرػا صػحيحا بػالطريؽ اإلداري بمعريػة قمػـ كتػاب المحكمػة ولػـ
يمتؿ ي اليوـ المحدد أماـ رئيس المحكمة النتجوابو بغير اذر مشروع.
القنـ التامف

ي اإلنابة القضائية
المادة  :588يجوز لقاضػ التحقيػؽ أف يكمػؼ بطريػؽ اإلنابػة القضػائية أي قػاض مػف قضػاة محكمتػو أو أي ضػابط مػف ضػباط
الشرطة القضائية المختصة بالعمؿ ي تمؾ الدائرة أو أي قاض مف قضػاة التحقيػؽ بالقيػاـ بمػا يػراه الزمػا مػف إجػراءات التحقيػؽ

ي األماكف الخاضعة لمجية القضائية الت يتبعيا كؿ منيـ.

ويذكر ي اإلنابة القضائية نوع الجريمة موضوع المتابعة وتؤرخ وتوقا مف القاض الذي أصدرىا وتمير بختمو.
وال يجوز أف يأمر يييا إال باتخاذ إجراءات التحقيؽ المتعمقة مباشرة بالمعاقبة امى جريمة الت تنصب امييا المتابعة.

المادة ( :589القانوف رقـ  58-88المؤرخ ي  58يبراير  )5988يقوـ القضاة أو ضباط الشرطة القضػائية المنتػدبوف لمتنريػذ
بجميا النمطات المخولة لقاض التحقيؽ ضمف حدود اإلنابة القضائية يير أنو ليس لقاض التحقيػؽ أف يعطػ بطريػؽ اإلنابػة

القضائية ترويضا ااما.

وال يجوز لضباط الشرطة القضائية انتجواب المتيـ أو القياـ بمواجيتو أو نماع أقواؿ المدا المدن .

المادة  :545يتعيف امى كؿ شاىد انتدا لنماع شيادتو أتناء تنريذ إنابة قضائية الحضور وحمؼ اليميف واإلدالء بشيادتو.

يػػإذا تخمػػؼ اػػف القيػػاـ بيػػذه الواجبػػات أخطػػر القاض ػ المنيػػب الػػذي ينػػوغ لػػو أف يجبػػر الشػػاىد امػػى الحضػػور بوانػػطة القػػوة

العمومية وأف يطبؽ ي حقو العقوبات المنصوص امييا ي الرقرة التانية مف المادة .97

المادة  : 545إذا اقتضت الضرورة لتنريذ اإلنابة القضػائية أف يمجػأ ضػابط الشػرطة القضػائية لحجػز شػخص تحػت مراقبتػو يعميػو
حتمػػا تقديمػػو خػػبلؿ تمػػاف وأربعػػيف نػػااة إلػػى قاضػ التحقيػػؽ يػ اإلدارة التػ يجػري يييػػا تنريػػذ اإلنابػػة .وبعػػد انػػتماع قاضػ

التحقيؽ إلى أقواؿ الشخص المقدـ لو يجوز لو الموايقة امى منم إذف كتاب يمد حجزه تحت المراقبة مػدة تمػاف وأربعػيف نػااة

أخرى.

ويجوز بصرة انتتنائية إصدار ىذا اإلذف بقرار منبب دوف أف يقتاد الشخص أماـ قاض التحقيؽ.

وينػوه يػ المحاضػػر طبقػا لؤلوضػػاع المنصػوص امييػػا يػ المػادتيف  18 ،18بػػإجراءات الحجػز تحػػت المراقبػة التػ تتخػذ بيػػذه
الكيرية بمعرية ضابط الشرطة القضائية.

ويحدد قاض التحقيؽ الميمة الت يتعيف يييا امػى ضػباط الشػرطة القضػائية مواياتػو بالمحاضػر التػ يحررونيػا .يػإف لػـ يحػدد
أجبل لذلؾ ييتعيف أف ترنؿ إليو ىذه المحاضر خبلؿ التمانية أياـ التالية إلنتياء اإلجراءات المتخذة بموجب اإلنابة القضائية.

المادة  : 548إذا تضمنت اإلنابة القضػائية إجػراءات يقتضػ اتخاذىػا يػ وقػت واحػد يػ جيػات مختمرػة مػف األراضػ الجزائريػة
جاز بموجب أمر مف قاض التحقيؽ المنيب أف يوجو إلى قضاة التحقيؽ المكمريف بتنريذ تمػؾ اإلنابػة إمػا ننػخا أصػمية منيػا أو

صو ار كاممة مف األصؿ.

ويجػػوز ي ػ حالػػة االنػػتعجاؿ إذااػػة نػػص اإلنابػػة القضػػائية بجميػػا الونػػائؿ ييػػر أنػػو يجػػب أف توضػػم ي ػ كػػؿ إذااػػة البيانػػات

الجوىرية مف واقا الننخة األصمية باألخص نوع التيمة وانـ وصرة القاض المنيب.
القنـ التانا

ي الخبرة

المادة  : 548لكؿ جية قضائية تتولى التحقيؽ أو تجمس لمحكـ اندما تعرض ليا منألة ذات طابا ين أف تأمر بندب خبير إما
بناء امى طمب النيابة العامة أو الخصوـ أـ مف تمقاء نرنيا.

واذا رأى قاض التحقيؽ أنو ال موجب لطمب الخبرة يعميو أف يصدر ي ذلؾ ق ار ار منببا.

ويقوـ الخبراء بأداء ميمتيـ تحت مراقبة قاض التحقيؽ أو القاض الذي تعينو الجية القضائية الت أمرت بإجراء الخبرة.

المادة  :544يختار الخبراء مف الجدوؿ الذي تعده المجالس القضائية بعد انتطبلع رأي النيابة العامة.
وتحدد األوضاع الت يجري بيا قيد الخبراء أو شطب أنمائيـ بقرار مف وزير العدؿ.

ويجوز لمجيات القضائية بصرة انتتنائية أف تختار بقرار منبب خبراء لينوا مقيديف ي أي مف ىذه الجداوؿ.

المادة  : 541يحمؼ الخبير المقيد ألوؿ مرة بالجدوؿ الخاص بالمجمس القضائ يمينيا أماـ ذلؾ المجمس بالصيغة اآلت بيانيا:

« أقنـ باهلل العظيـ بأف أقوـ بأداء ميمت كخبير امى خير وجو وبكؿ إخبلص وأف أبدي رأي بكؿ نزاىة وانتقبلؿ ».

وال يجدد ىذا القنـ ما داـ الخبيػر مقيػدا يػ الجػدوؿ ويػؤدي الخبيػر الػذي يختػار مػف خػارج الجػدوؿ قبػؿ مباشػرة ميمتػو اليمػيف
النابؽ بيانيا أماـ قاض التحقيؽ أو القاض المعيف مف الجية القضائية.

ويوقا امى محضر أداء اليميف مف القاض المختص والخبير والكاتب.

ويجوز ي حالػة قيػاـ مػانا مػف حمػؼ اليمػيف ألنػباب يتعػيف ذكرىػا بالتحديػد أداء اليمػيف بالكتابػة ويريػؽ الكتػاب المتضػمف ذلػؾ

بممؼ التحقيؽ.

المادة  : 546يجب أف تحدد دائما ي قرار ندب الخبراء ميمتيـ الت ال يجوز أف تيدؼ إال إلى يحص منائؿ ذات طابا ين .
المادة  :547يجوز لقاض التحقيؽ ندب خبير أو خبراء.

المادة ( :548األمر رقـ  78-69المؤرخ ي  56نبتمبر  )5969كؿ قرار يصدر بندب خبراء يجب أف تحدد ييو ميمػة إلنجػاز
ميمػػتيـ ويجػػوز أف تمػػد ىػػذه الميمػػة بنػػاء امػػى طمػػب الخبػراء إذا اقتضػػت ذلػػؾ أنػػباب خاصػػة ويكػػوف ذلػػؾ بقػرار منػػبب يصػػدره

القاضػ أو الجيػػة التػ نػػدبتيـ واذا لػػـ يػػودع الخبػراء تقػػاريرىـ يػ الميعػػاد المحػػدد ليػػـ جػػاز يػ الحػػاؿ أف ينػػتبدؿ بيػػـ ييػػرىـ
وامييـ إذ ذاؾ أف يقدموا نتائج ما قاموا بو مف أبحاث كما امييـ أيضا أف يػردوا يػ ظػرؼ تمػاف وأربعػيف نػااة جميػا األشػياء

واألوراؽ والوتائؽ الت تكوف قد ايد بيا إلييـ امى ذمة إنجاز ميمتيـ .واػبلوة امػى ذلػؾ يمػف الجػائز أف تتخػذ ضػدىـ تػدابير
تأديبية قد تصؿ إلى شطب أنمائيـ مف جدوؿ الخبراء المنصوص امييا ي المادة .544

ويجب امى الخبراء ي القياـ بميمتيـ أف يكونوا امى اتصاؿ بقاضػ التحقيػؽ أو القاضػ المنتػدب وأف يحيطػوه اممػا بتطػورات

األاماؿ الت يقوموف بيا ويمكنوه مف كؿ ما يجعمو ي كؿ حيف قاد ار امى اتخاذ اإلجراءات البلزمة.
ويجوز دائما لقاض التحقيؽ أتناء إجراءاتو أف ينتعيف بالخبراء إذا رأى لزوما لذلؾ.

المػػادة  :549إذا طمػػب الخب ػراء االنػػتنارة ي ػ منػػألة خارجػػة اػػف دائػػرة تخصصػػيـ ييجػػوز لمقاضػ أف يصػػرح ليػػـ بضػػـ ينيػػيف
يعينوف بأنمائيـ ويكونوف امى الخصوص مختاريف لتخصصيـ.

ويحمؼ الرنيوف المعينوف امى ىذا الوجو اليميف ضمف الشروط المنصوص امييا ي المادة .541

ويريؽ تقريرىـ بكاممو بالتقرير المنوه انو ي المادة .518

المادة  :515يعػرض قاضػ التحقيػؽ أو القاضػ الػذي تعينػو الجيػة القضػائية امػى المػتيـ األحػراز المختومػة التػ لػـ تكػف قػد
يضت أو جردت قبؿ إرناليا لمخبراء وذلػؾ طبقػا لمرقػرة التالتػة مػف المػادة  .84كمػا يعػدد ىػذه األحػراز يػ المحضػر الػذي يحػرر

خصيصا إلتبات تنميـ ىذه األشياء.

ويتعيف امى الخبراء أف ينوىوا ي تقريرىـ اف كؿ يض أو إاادة يض لؤلحراز الت يقوموف بجردىا.

المادة  : 515يجوز لمخبراء امى نبيؿ المعمومات وي الحدود البلزمة ألداء ميمتيـ أف يتمقوا أقواؿ أشخاص يير المتيـ.

وامييـ أف يخطروا الخصوـ بأف ليـ الحؽ ي إبداء مبلحظاتيـ المكتوبػة يػ موضػوع الميمػة المنػوط بيػـ أداؤىػا دوف اإلخػبلؿ

بأحكاـ المادة  518اآلتية.

واذا أروا محبل النتجواب المتيـ يإف ىذا اإلجػراء يقػوـ بػو بحضػورىـ قاضػ التحقيػؽ أو القاضػ المعػيف مػف المحكمػة امػى أف
تراا ي جميا األحواؿ األوضاع والشروط المنصوص امييا ي المادتيف  551و.556

ييػػر أنػػو يجػػوز لممػػتيـ أف يتنػػازؿ اػػف االنػػترادة بيػػذا الحكػػـ بتقريػػر صػػريم منػػو أمػػاـ قاضػ التحقيػػؽ أو القاضػ المعػػيف مػػف
المحكمة وأف يمد الخبراء بحضور محاميو أو بعد انتداائو قانونا باإليضػاحات البلزمػة لتنريػذ ميمػتيـ كمػا يجػوز لممػتيـ أيضػا

بإقرار كتاب يقدمو لمخبراء ويريقونو بتقريرىـ أف يتنازؿ اف مناادة محاميو لو ي جمنة أو أكتر مف جمنات نماع أقوالو.

يير أنو يجوز لمخبراء األطبػاء المكمرػيف برحػص المػتيـ أف يوجيػوا إليػو األنػئمة البلزمػة ألداء ميمػتيـ بغيػر حضػور قػاض وال

محاـ.

المادة  : 518يجوز ألطراؼ الخصومة أتناء إجراء أاماؿ الخبرة أف يطمبوا إلى الجية القضائية الت أمرت بيا أف تكمػؼ الخبػراء
بإجراء أبحاث معينة أو نماع أي شخص معيف بانمو قد يكوف قاد ار امى مدىـ بالمعمومات ذات الطابا الرن .

المادة  : 518يحرر الخبراء لدى انتياء أاماؿ الخبرة تقري ار يجب أف يشتمؿ امى وصؼ ما قاموا بو مػف أامػاؿ ونتائجيػا وامػى
الخبراء أف يشيدوا بقياميـ شخصيا بمباشرة ىذه األاماؿ الت ايد إلييـ باتخاذىا ويوقعوا امى تقريرىـ.

يإذا اختمروا ي الرأي أو كانت ليـ تحرظات ي شأف النتائج المشتركة ايف كؿ منيـ رأيو أو تحرظاتو ما تعميؿ وجية نظره.

ويودع التقرير واألحراز أو ما تبقى منيا لدى كاتب الجية القضائية الت أمرت بالخبرة ويتبت ىذا اإليداع بمحضر.

المادة  : 514امى قاض التحقيؽ أف ينتداى مف يعنييـ األمػر مػف أطػراؼ الخصػومة ويحػيطيـ اممػا بمػا انتيػى إليػو الخبػراء
مػػػف نتػػػائج وذلػػػؾ باألوضػػػاع المنصػػػوص امييػػػا يػػػ المػػػادتيف  551و 556ويتمقػػػى أقػػػواليـ بشػػػأنيا ويحػػػدد ليػػػـ أجػػػبل إلبػػػداء

مبلحظاتيـ انيا أو تقديـ طمبات خبللو وال نيما ييما يخص إجراء أاماؿ خبرة تكميمية أو القياـ بخبرة مقابمة.
ويتعيف امى قاض التحقيؽ ي حالة ريض ىذه الطمبات أف يصدر ق ار ار منببا.

المادة  : 511يعرض الخبراء ي الجمنة اند طمب متوليـ بيا نتيجة أاماليـ الرنيػة التػ باشػروىا بعػد أف يحمرػوا اليمػيف امػى
أف يقوموا بعرض نتائج أبحاتيـ ومعايناتيـ بذمة وشرؼ وينوغ ليـ أتناء نماع أقواليـ أف يراجعوا تقريرىـ ومريقاتو.

ويجوز لمرئيس إما مف تمقاء نرنو أو بناء امى طمب النيابة العامة أو الخصوـ أو محامييـ أف يوجػو لمخبػراء أيػة أنػئمة تػدخؿ
ي نطاؽ الميمة الت ايد إلييـ بيا.

وامى الخبراء بعد أف يقوموا بعرض تقريرىـ حضور المرايعات ما لـ يصرح ليـ الرئيس باالننحاب مف الجمنة.

المادة  :516إذا حدث يػ جمنػة إلحػدى الجيػات القضػائية أف نػاقض شػخص يجػري نػمااو كشػاىد أو امػى نػبيؿ االنػتدالؿ
نتائج خبرة أو أورد ي المنألة الرنيػة بيانػات جديػدة يطمػب الػرئيس إلػى الخبػراء والػى النيابػة العامػة والػى الػدياع والػى المػدا

المدن إف كاف تمة محؿ لذلؾ أف يبدوا مبلحظاتيـ وامى الجية القضائية أف تصدر قرار منببا إما بصرؼ النظػر اػف ذلػؾ وامػا

بتأجيؿ القضية إلى تػاريخ الحػؽ ويػ الحالػة األخيػرة ينػوغ ليػذه الجيػة القضػائية أف تتخػذ بشػأف الخبػرة كػؿ مػا تػراه الزمػا مػف
اإلجراءات.
القنـ العاشر
ي بطبلف إجراءات التحقيؽ

المػػادة  :517ترااػػى األحكػػاـ المقػػررة ي ػ المػػادة  555المتعمقػػة بانػػتجواب المتيمػػيف والمػػادة  551المتعمقػػة بنػػماع المػػدا
المدن واال ترتب امى مخالرتيا بطبلف اإلجراء نرنو وما يتموه مف إجراءات.

ويجوز لمخصـ الذي لـ تراع ي حقو أحكاـ ىذه المواد أف يتنازؿ اف التمنؾ بالبطبل ف ويصحم بػذلؾ اإلجػراء ويتعػيف أف يكػوف
التنازؿ صريحا وال يجوز أف يبدى إال ي حضور المحام أو بعد انتداائو قانونا.

المادة  : 518إذا تػراءى لقاضػ التحقيػؽ أف إجػراء مػف إجػراءات التحقيػؽ مشػوب بػالبطبلف يعميػو أف يريػا األمػر لغريػة االتيػاـ
بالمجمس القضائ بطمب إبطاؿ ىذا اإلجراء بعد انتطبلع رأي وكيؿ الجميورية واخطار المتيـ والمدا المدن .

يإذا تبيف لوكيؿ الجميورية أف بطبلنا قد وقا يإنو يطمب إلى قاض التحقيؽ أف يواييو بممؼ الداوى ليرنػمو إلػى يريػة االتيػاـ

ويريا ليا طمبا البطبلف.

وي كمتا الحالتيف تتخذ يرية االتياـ إجراءىا ويؽ ما ورد ي المادة .595

المادة  : 519يترتب الػبطبلف أيضػا امػى مخالرػة األحكػاـ الجوىريػة المقػررة يػ ىػذا البػاب خػبلؼ األحكػاـ المقػررة يػ المػادتيف

 555و 551إذا ترتب امى مخالرتيا إخبلؿ بحقوؽ الدياع أو حقوؽ أي خصـ ي الداوى.

وتقرر يرية االتياـ ما إذا كاف البطبلف يتعيف قصره امى اإلجراء المطعوف ييو أو امتداده جزئيا أو كميا امى اإلجراءات البلحقػة

لو.

ويجوز دائما لمخصـ التنازؿ اف التمنؾ بالبطبلف المقرر لمصمحتو وحده.

ويتعيف أف يكوف ىذا التنازؿ صريحا.

ويريا األمر لغرية االتياـ طبقا لممادة النابقة وترصؿ ييو طبقا لما ىو مقرر ي المادة .595

المادة  :565تنحب مف ممؼ التحقيؽ أوراؽ اإلجراءات الت أبطمت وتودع لدى قمـ كتاب المجمس القضائ .

ويحظػػر الرجػػوع إلييػػا النػػتنباط اناصػػر أو اتيامػػات ضػػد الخصػػوـ ي ػ المرايعػػات واال تعرض ػوا لج ػزاء تػػأديب بالننػػبة لمقضػػاة

ومحاكمة تأديبية لممحاميف المدايعيف أماـ مجمنيـ التأديب .

المػػادة ( :565األمػػر رقػػـ  78-69المػػؤرخ ي ػ  56نػػبتمبر  )5969لجميػػا جيػػات الحكػػـ اػػدا المحػػاكـ الجنائيػػة صػػرة تقريػػر
البطبلف المشار إليو ي المادتيف  517و 519وكذلؾ ما قد ينجـ اف ادـ مراااة أحكاـ الرقرة األولى مف المادة .568

يير أنو ال يجوز لممحكمة وال لممجمس القضائ لدى النظػر يػ موضػوع جنحػة أو مخالرػة الحكػـ بػبطبلف إجػراءات التحقيػؽ إذا
كانت قد أحيمت إليو مف يرية االتياـ.

ولمخصوـ مف ناحية أخرى أف يتنازلوا اف التمنؾ بالبطبلف المشار إليو ي ىػذه المػادة وامػييـ يػ جميػا الحػاالت تقػديـ أوجػو

البطبلف لمجية القضائية الت تقض ي الداوى قبؿ أي دياع ي الموضوع واال كانت يير مقبولة.
القنـ الحادي اشر

ي أوامر التصرؼ بعد انتياء التحقيؽ

المادة  :568يقوـ قاض التحقيؽ بمجرد ااتباره التحقيؽ منتييا بإرناؿ الممػؼ لوكيػؿ الجميوريػة بعػد أف يقػوـ الكاتػب بترقيمػو

وامى وكيؿ الجميورية تقديـ طمباتو إليو خبلؿ اشرة أياـ امى األكتر.

يمحص قاض التحقيؽ األدلة وما إذا كاف يوجد ضد المتيـ دالئؿ مكونة لجريمة مف جرائـ قانوف العقوبات.

المادة  : 568إذا رأى قاض التحقيؽ أف الوقائا ال تكوف جناية أو جنحة أو مخالرة أو أنو ال توجد دالئػؿ كاييػة ضػد المػتيـ أو
كاف مقترؼ الجريمة ما يزاؿ مجيوال ،أصدر أم ار بأف ال وجو لمتابعة المتيـ.

ويخم نبيؿ المتيميف المحبونيف احتياطيا ي الحاؿ إال إذا حصؿ انتئناؼ مف وكيؿ الجميورية ما لـ يكونوا محبونيف لنبب

آخر.

ويبت قاض التحقيؽ ي نرس الوقت ي شأف رد األشياء المضبوطة.

ويصر حناب المصاريؼ ويمزـ المدا المدن بيا إف وجد ي القضية مدع مػدن  ،ييػر أنػو يجػوز أف يعرػى المػدا المػدن

حنف النية مف المصاريؼ كميا أو جزء منيا بقرار خاص منبب.

المادة  : 564إذا رأى القاض أف الوقائا تكوف مخالرة أو جنحة أمر بإحالة الداوى إلى المحكمة.
واذا كاف المتيـ محبونا احتياطيا بق محبونا إذا كانت العقوبة ى الحبس وما مراااة أحكاـ المادة .584

المػػادة ( :561القػػانوف رقػػـ  84-95المػػؤرخ يػ  58يشػػت  )5995إذا أحيمػػت الػػداوى إلػػى المحكمػػة يرنػػؿ قاضػ التحقيػػؽ
الممػػؼ مػػا أمػػر اإلحالػػة الصػػادر انػػو إلػػى وكيػػؿ الجميوريػػة ويتعػػيف امػػى األخيػػر أف يرنػػمو بغيػػر تميػػؿ إلػػى قمػػـ كتػػاب الجيػػة

القضائية.

ويقػػوـ وكيػػؿ الجميوريػػة بتكميػػؼ المػػتيـ الحضػػور ي ػ أقػػرب جمنػػة قادمػػة أمػػاـ الجيػػة القضػػائية المختصػػة مػػا مرااػػاة مواايػػد

الحضور.

واذا كاف المتيـ ي حبس احتياط  ،يجب أف تنعقد الجمنة ي أجؿ ال يتجاوز شيرا.

المادة  :566إذا رأى قاض التحقيؽ أف الوقائا تكوف جريمة وصػريا القػانون جنايػة يػأمر بإرنػاؿ ممػؼ الػداوى وقائمػة بأدلػة
اإلتبات بمعرية وكيؿ الجميورية ،بغير تميؿ ،إلى النائب العاـ لدى المجمس القضائ التخػاذ اإلجػراءات ويقػا لمػا ىػو مقػرر يػ

الباب الخاص بغرية االتياـ.

ويحترظ أمر الضبط أو القبض الصادر ضد المتيـ بقوتو التنريذية لحيف صدور قرار مف يرية االتياـ.

ويحترظ بأدلة اإلتبات لدى قمـ كتاب المحكمة إف لـ يقرر خبلؼ ذلؾ.

المادة  :567يجوز أتناء نير التحقيؽ إصدار أوامر تتضمف بصرة جزئية أال وجو لمتابعة المتيـ.

المػػادة  :568تبمػػي األوامػػر القضػػائية ي ػ ظػػرؼ أربػػا واشػػريف نػػااة بكتػػاب موصػػى اميػػو إلػػى محػػام المػػتيـ والػػى المػػدا
المدن .

ويحاط المتيـ امما بأوامر التصرؼ ي التحقيؽ بعد انتيائو ويحاط المدا المدن امما بأوامر اإلحالة أو أوامػر إرنػاؿ األوراؽ

إلى النائب العاـ وذلؾ باألوضػاع والمواايػد نرنػيا .واذا كػاف المػتيـ محبونػا يتكػوف مخابرتػو بوانػطة المشػرؼ رئػيس مؤننػة

إاادة التربية.

وتبمي لممتيـ أو المدا المدن األوامر الت يجوز ليما الطعف يييا باالنتئناؼ وذلؾ ي ظرؼ أربا واشريف نااة.
ويخطر الكاتب وكيؿ الجميورية بكؿ أمر قضائ يصدر مخالرا لطمباتو ي اليوـ نرنو الذي صدر ييو.

المادة  : 569تقيد األوامر الصادرة مف قاض التحقيؽ امبل بأحكاـ ىذا القنـ ي ذيؿ صريحة طمبات وكيؿ الجميورية.
وتتضمف انـ المتيـ ولقبو وننبو وتاريخ ومكاف مولده وموطنو ومينتو.

كما يذكر بيا الوصؼ القانون لمواقعػة المننػوبة إليػو وتحػدد امػى وجػو الدقػة األنػباب التػ مػف أجميػا توجػد أو ال توجػد ضػده

دالئؿ كايية.
القنـ التان اشر

ي انتئناؼ أوامر قاض التحقيؽ
المادة  :575لوكيؿ الجميورية الحؽ ي أف ينتأنؼ أماـ يرية االتياـ جميا أوامر قاض التحقيؽ.

ويكوف ىذا االنتئناؼ بتقرير لدى قمـ كتاب المحكمة ويجب أف يريا ي تبلتة أياـ مف تاريخ صدور األمر.
ومتى ريا االنتئناؼ مف النيابة العامة بق المتيـ المحبػوس احتياطيػا يػ حبنػو حتػى يرصػؿ يػ االنػتئناؼ ويبقػ كػذلؾ يػ
جميػا األحػواؿ إلػى حػػيف انقضػاء ميعػاد انػػتئناؼ وكيػؿ الجميوريػة إال إذا وايػؽ وكيػػؿ الجميوريػة امػى اإليػراج اػف المػتيـ يػ

الحاؿ.

المادة  :575يحؽ االنتئناؼ أيضا لمنائب العاـ ي جميا األحواؿ ويجب أف يبمي انتئنايو لمخصوـ خبلؿ العشػريف يومػا التاليػة

لصدور أمر قاض التحقيؽ.

وال يوقؼ ىذا الميعاد وال ريا االنتئناؼ تنريذ األمر باإليراج المؤقت.

المادة ( :578القانوف رقـ  58-88المؤرخ ي  58يبراير  )5988لممتيـ أو لوكيمو الحؽ ي ريا انتئناؼ أماـ يرية االتياـ
بالمجمس القضائ اف األوامر المنصوص امييا ي المواد  74و 581و 587وكذلؾ اف األوامر الت يصدرىا قاض التحقيػؽ

ي اختصاصاتو بنظر الداوى إما مف تمقاء نرنو أو بناء امى ديا أحد الخصوـ بعدـ االختصاص.

ويريا االنتئناؼ بعريضة تودع لدى قمـ كتاب المحكمة ي ظرؼ تبلتة أياـ مف تبميي األمر إلى المتيـ طبقا لممادة .568

واذا كاف المتيـ محبونا تكوف ىذه العريضة صحيحة إذا تمقاىا كاتب ضػبط مؤننػة إاػادة التربيػة ،حيػث تقيػد امػى الرػور يػ
نػجؿ خػػاص ،ويتعػيف امػػى المراقػب الرئينػ لمؤننػة إاػػادة التربيػػة تنػميـ ىػػذه العريضػة لقمػػـ كتػاب المحكمػػة يػ ظػػرؼ أربػػا

واشريف نااة ،واال تعرض لجزاءات تأديبية.

المػػػادة ( :578القػػػانوف رقػػػـ  58-88المػػػؤرخ يػػػ  58يبرايػػػر  )5988يجػػػوز لممػػػدا المػػػدن أو لوكيمػػػو أف يطعػػػف بطريػػػؽ

االنػػتئناؼ ي ػ األوامػػر الصػػادرة بعػػدـ إج ػراء التحقيػػؽ ،أو بػػأال وجػػو لممتابعػػة أو األوامػػر الت ػ تمػػس حقوقػػو المدنيػػة ،ييػػر أف

انتئنايو ال يمكف أف ينصب ي أي حاؿ مف األحواؿ امى أمر أو امى شؽ مف أمر متعمؽ بحبس المتيـ احتياطيا.

ويجوز لو انتئناؼ األمر الذي بموجبو حكـ القاض ي أمر اختصاصو بنظر الداوى ،نواء مف تمقاء نرنو أو بناء امػى ديػا

الخصوـ بعدـ االختصاص.

ويريا انتئناؼ المدايف المدنييف باألوضاع المنصوص امييا ي الرقرة  8مف المادة  578النابقة خبلؿ تبلتة أياـ مػف تػاريخ

تبميغيـ باألمر ي الموطف المختار مف طرييـ.

المادة ( :574القانوف رقػـ  58-88المػؤرخ يػ  58يبرايػر  )5988يواصػؿ قاضػ التحقيػؽ إجػراء التحقيػؽ إذا كػاف األمػر قػد
انتؤنؼ ما لـ تصدر يرية االتياـ قرار يخالؼ ذلؾ.

القنـ التالث اشر

ي إاادة التحقيؽ لظيور أدلة جديدة
المادة  :571المتيـ الذي صدر بالننبة إليو أمر مف قاض التحقيؽ بأال وجو لممتابعة ال يجوز متابعتو مف أجؿ الواقعة نرنيا
ما لـ تط أر أدلة جديدة.

وتعد أدلة جديػدة أقػواؿ الشػيود واألوراؽ والمحاضػر التػ لػـ يمكػف ارضػيا امػى قاضػ التحقيػؽ لتمحيصػيا مػا أف مػف شػأنيا

تعزيز األدلة الت نبؽ أف وجدىا ضعيرة أو أف مف شأنيا أف تعط الوقائا تطورات نايعة إلظيار الحقيقة.
ولمنيابة العامة وحدىا تقرير ما إذا كاف تمة محؿ لطمب إاادة التحقيؽ بناء امى األدلة الجديدة.
الرصؿ التان

ي يرية االتياـ بالمجمس القضائ
القنـ األوؿ

أحكاـ اامة
المادة  :576تشكؿ ي كؿ مجمس قضائ يرية اتيػاـ واحػدة امػى األقػؿ ويعػيف رئينػيا ومنتشػاروىا لمػدة تػبلث نػنوات بقػرار
مف وزير العدؿ.

المادة  : 577يقوـ النائب العاـ أو مناادوه بوظيرة النيابة العامػة لػدى يريػة االتيػاـ أمػا وظيرػة كاتػب الجمنػة ييقػوـ بيػا أحػد
كتبة المجمس القضائ .

المادة  :578تنعقد يرية االتياـ إما بانتدااء مف رئينيا واما بناء امى طمب النيابة العامة كمما دات الضرورة لذلؾ.

المػػادة ( :579األمػػر رقػػـ  46-71المػػؤرخ يػ  57يونيػػو  )5971يتػػولى النائػػب العػػاـ تييئػػة القضػػية خػػبلؿ خمنػػة أيػػاـ امػػى
األكتر مف انتبلـ أوراقيا ،ويقدميا ما طمباتو يييا إلى يرية االتياـ .ويتعيف امى يرية االتيػاـ أف تصػدر حكميػا يػ موضػوع

الحبس االحتياط ي أقرب أجؿ ،بحيث ال يتأخر ذلؾ اف تبلتيف يوما مف تػاريخ االنػتئناؼ المنصػوص اميػو يػ المػادة 587

واال أيرج اف المتيـ تمقائيا ما لـ يتقرر إجراء تحقيؽ إضاي .

المادة  : 585إذا رأى النائب العاـ ي الدااوى المنظورة أماـ المحاكـ ييما ادا محكمة الجنايػات أف الوقػائا لوصػريا جنايػة يمػو
إلى ما قبؿ ايتتاح المرايعة أف يأمر بإحضار األوراؽ وااداد القضية وتقديميا ومعيا طمباتو يييا إلى يرية االتياـ.

المادة  : 585يتخذ النائب العاـ اإلجراءات نرنيا إذا تمقى امى إتر صدور حكـ مف يرية االتياـ بأال وجػو لممتابعػة أوراقػا ظيػر
لو منيا أنيا تحتػوي امػى أدلػة جديػدة بػالمعنى الموضػم يػ المػادة  ،571ويػ ىػذه الحالػة وريتمػا تنعقػد يريػة االتيػاـ يجػوز
لرئيس تمؾ الغرية أف يصدر بناء امى طمب النائب العاـ أم ار بالقبض امى المتيـ أو إيدااو النجف.

المػػادة  :588يبمػػي النائػػب العػػاـ بكتػػاب موصػػى اميػػو كػػبل مػػف الخصػػوـ ومحػػامييـ تػػاريخ نظػػر القضػػية بالجمنػػة ويرنػػؿ الكتػػاب
الموصى اميو الموجو لكؿ مف الخصوـ إلى موطنو المختار يإف لـ يوجد يآلخر انواف أاطاه.

وتراػػى ميمػػة تمػػاف وأربعػػيف نػػااة ي ػ حػػاالت الحػػبس االحتيػػاط وخمنػػة أيػػاـ ي ػ األحػواؿ األخػػرى بػػيف تػػاريخ إرنػػاؿ الكتػػاب

الموصى اميو وتاريخ الجمنة.

ويودع أتناء ىذه الميمة ممػؼ الػداوى مشػتمبل امػى طمبػات النائػب العػاـ قمػـ كتػاب يريػة االتيػاـ ويكػوف تحػت تصػرؼ محػام
المتيميف والمدايف المدنييف.

المػػادة  :588ينػػمم لمخصػػوـ ومحػػامييـ إلػػى اليػػوـ المحػػدد لمجمنػػة بتقػػديـ مػػذكرات يطمعػػوف امييػػا النيابػػة العامػػة والخصػػوـ
اآلخريف وتودع ىذه المذكرات لدى قمـ كتاب يرية االتياـ ويؤشر امييا الكاتب ما ذكر يوـ ونااة اإليداع.

المادة  :584يرصؿ المجمس يػ القضػية يػ يريػة المشػورة بعػد تػبلوة تقريػر المنتشػار المنتػدب والنظػر يػ الطمبػات الكتابيػة
الموداة مف النائب العاـ والمذكرات المقدمة مف الخصوـ.

(القانوف رقـ  84-95المؤرخ ي  58يشت ( )5995ال) يجوز لؤلطراؼ ولمحامييـ الحضور ي الجمنػة وتوجيػو مبلحظػاتيـ
الشروية لتدايـ طمباتيـ.

ولغرية االتياـ أف تأمر بانتحضار الخصوـ شخصيا وكذلؾ تقديـ أدلة االتياـ.

(القػػانوف رقػػـ  84-95المػػؤرخ ي ػ  58يشػػت  )5995وي ػ حالػػة حضػػور الخصػػوـ شخصػػيا يحضػػر معيػػـ محػػاموىـ طبقػػا
لؤلوضاع المنصوص امييا ي المادة .551

المادة  :581تجري مداوالت يرية االتياـ بغير حضور النائب العاـ والخصوـ ومحامييـ والكاتب والمترجـ.
المادة  : 586يجوز لغرية االتياـ بناء امى طمب النائب العاـ أو أحد الخصوـ أو حتػى مػف تمقػاء نرنػيا أف تػأمر باتخػاذ جميػا
إجراءات التحقيؽ التكميمية الت تراىا الزمة كما يجوز ليا أيضا بعد انتطبلع رأي النيابة العامة أف تأمر باإليراج اف المتيـ.

المادة  : 587يجوز لغرية االتياـ أف تأمر مف تمقاء نرنيا أو بناء امى طمبات النائب العاـ بػإجراء تحقيقػات بالننػبة لممتيمػيف
المحاليف إلييا بشأف جميا االتيامات ي الجنيات والجنم والمخالرات أصمية كانت أو مرتبطػة بغيرىػا الناتجػة مػف ممػؼ الػداوى

والت ال يكوف قد تناوؿ اإلشارة إلييا أمر اإلحالة الصادر مف قاض التحقيؽ أو الت تكػوف قػد انػتبعدت بػأمر يتضػمف القضػاء
بصرة جزئية بأال وجو لممتابعة أو برصؿ جرائـ بعضيا اف البعض أو إحالتيا إلى الجية القضائية المختصة.

وينوغ ليا إصدار حكميا دوف أف تأمر بإجراء تحقيؽ جديد إذا كانت أوجو المتابعة المنػوه انيػا يػ الرقػرة النػابقة قػد تناولتيػا
أوصاؼ االتيامات الت أقرىا قاض التحقيؽ.

المادة  :588تعد الجرائـ مرتبطة ي األحواؿ اآلتية:

أ) إذا ارتكبت ي وقت واحد مف ادة أشخاص مجتمعيف،

ب) إذا ارتكبت مف أشخاص مختمريف حتى ولو ي أوقات متررقة وي أماكف مختمرة ولكف امى إتر تدبير إجرام نابؽ بينيـ،

ج) إذا كاف الجناة قد ارتكبوا بعض ىذه الجرائـ لمحصوؿ امى ونائؿ ارتكاب الجرائـ األخرى أو تنييؿ ارتكابيا أو إتمػاـ تنريػذىا

أو جعميـ ي مأمف مف العقاب،

د) أو اندما تكوف األشياء المنتزاة أو المختمنة أو المتحصمة اف جناية أو جنحة قد أخريت كميا أو بعضيا.

المػػادة  : 589يجػػوز أيضػػا لغريػػة االتيػػاـ بالننػػبة لمج ػرائـ الناتجػػة مػػف ممػػؼ الػػداوى أف تػػأمر بتوجيػػو التيمػػة طبقػػا لؤلوضػػاع
المنصوص امييػا يػ المػادة  595إلػى أشػخاص لػـ يكونػوا قػد أحيمػوا إلييػا مػا لػـ ينػبؽ بشػأنيـ صػدور أمػر نيػائ بػأال وجػو

لممتابعة وال يجوز الطعف ي ىذا األمر بطريؽ النقض.

المادة  :595يقوـ بإجراء التحقيقات التكميمية طبقا لؤلحكاـ المتعمقة بالتحقيؽ النابؽ إما أحد أاضاء يرية االتياـ واما قاضػ

التحقيؽ الذي تندبو ليذا الغرض ويجوز لمنائب العاـ يػ كػؿ وقػت أف يطمػب اإلطػبلع امػى أوراؽ التحقيػؽ امػى أف يردىػا خػبلؿ

خمنة أياـ.

المادة  :595تنظر يرية االتياـ ي صحة اإلجراءات المريواة إلييػا واذا تكشػؼ ليػا نػبب مػف أنػباب الػبطبلف قضػت بػبطبلف

اإلجراء المشوب بو ،واند االقتضاء ببطبلف اإلجراءات التالية لو كميا أو بعضيا .وليا بعد اإلبطاؿ ،أف تتصدى لموضوع اإلجراء

أو تحيؿ الممؼ إلى قاض التحقيؽ نرنو أو لقاض ييره لمواصمة إجراءات التحقيؽ.

المادة  : 598إذا كانت يرية االتياـ قد يصمت ي انتئناؼ مريوع اف أمر صادر مف قاض التحقيؽ ي موضوع حبس المػتيـ
احتياطيا ينواء أيدت القرار أـ ألغتو وأمرت باإليراج اف المػتيـ أو بانػتمرار حبنػو أو أصػدرت أمػ ار بإيدااػو النػجف أو القػبض
اميو ،يعمى النائب العاـ إاادة الممؼ بغير تميؿ إلى قاض التحقيؽ بعد العمؿ امى تنريذ الحكـ.

واذا حدث ي أي موضوع آخر أف ألغت االتياـ أمر قاض التحقيػؽ يػإف ليػا أف تتصػدى لمموضػوع أو تحيػؿ الممػؼ إلػى قاضػ

التحقيؽ نرنو أو إلى قاض ييره لمواصمة التحقيؽ ما لـ يكف حكـ اإللغاء قد أنيى التحقيؽ.
واذا أيدت يرية االتياـ أمر قاض التحقيؽ المنتأنؼ ترتب اميو أتره كامبل.

المادة  :598واذا قررت يريػة االتيػاـ إجػراء تحقيػؽ تكميمػ تػـ أنيػ ذلػؾ التحقيػؽ يإنيػا تػأمر بإيػداع ممػؼ التحقيػؽ لػدى قمػـ
الكتاب ويخطر النائب العاـ ي الحاؿ كبل مػف أطػرؼ الػداوى ومحػامييـ بيػذا اإليػداع بكتػاب موصػى اميػو ويبقػى ممػؼ الػداوى

موداا لدى قمـ الكتاب طيمة خمنة أياـ ميما كاف نوع القضية.

وتتبا اندئد أحكاـ المواد  588و 588و.584

المادة  :594تقض يرية االتياـ بحكـ واحد ي جميا الوقائا الت يوجد بينيا ارتباط.

المادة  : 591إذا رأت يرية االتياـ أف الوقائا ال تكوف جناية أو جنحة أو مخالرة أو ال تتوير دالئؿ كايية إلدانة المتيـ أو كػاف
مرتكػػب الجريمػػة ال ي ػزاؿ مجي ػوال أصػػدرت حكميػػا بػػأال وجػػو لممتابعػػة ويرػػرج اػػف المتيمػػيف المحبونػػيف احتياطيػػا مػػا لػػـ يكون ػوا
محبونيف لنبب آخر .وترصؿ يرية االتياـ ي الحكـ نرنو ي رد األشياء المضبوطة وتظػؿ مختصػة بالرصػؿ يػ أمػر رد ىػذه

األشياء اند االقتضاء بعد صدور ذلؾ الحكـ.

المػادة  :596إذا رأت يريػة االتيػاـ أف الوقػائا تكػوف جنحػة أو مخالرػة يإنيػػا تقضػ بإحالػة القضػية إلػى المحكمػة .ويػ حالػػة
اإلحالة أماـ محكمة الجنم ظؿ المتيـ المقبوض اميػو محبونػا احتياطيػا إذا كػاف موضػوع الػداوى معاقبػا اميػو بػالحبس .وذلػؾ

ما مراااة أحكاـ المادة .584

يإذا كانت الوقائا القائمة ي الداوى ال تخضا لعقوبة الحبس أو ال تكوف نوى مخالرة .يإف المتيـ يخمى نبيمو ي الحاؿ.

المادة  : 597إذا رأت يرية االتياـ أف وقائا الداوى المننوبة إلى المتيـ تكوف جريمة ليػا وصػؼ الجنايػة قانونػا يإنيػا تقضػ
بإحالة المتيـ إلى محكمة الجنايات وليا أيضا أف تريا إلى تمؾ المحكمة قضايا الجرائـ المرتبطة بتمؾ الجناية.

المػػادة ( :598القػػانوف رقػػـ  58-88المػػؤرخ يػػ  58يبرايػػر  )5988يتضػػمف قػػرار اإلحالػػة بيػػاف الوقػػائا ،موضػػوع االتيػػػاـ
ووضعيا القانون واال كاف باطبل ويضبل امػى ذلػؾ ،يػإف يريػة االتيػاـ تصػدر أمػ ار بػالقبض امػى المػتيـ مػا بيػاف ىويتػو بدقػة،
وينرذ ىذا األمر ي الحاؿ ما مراااة أحكاـ المادة  587مف ىذا القانوف.

المادة  : 599يوقػا امػى أحكػاـ يريػة االتيػاـ مػف الػرئيس والكاتػب ويػذكر بيػا أنػماء األاضػاء واإلشػارة إلػى إيػداع المنػتندات

والمذكرات والى تبلوة التقرير والى طمبات النيابة العامة.

وتحترظ يرية االتياـ بالرصؿ ي المصاريؼ إذا كاف حكميا ال يني الداوى الت نظرتيا .وي العكنية وكذلؾ ي حالػة إخػبلء

نبيؿ المتيـ تصر المصرويات وتحكـ بيا امى الطرؼ الخانر ي الداوى.

يير أنو يجوز إاراء المدا المدن حنف النية مف المصاريؼ كميا أو جزء منيا.

المادة  : 855يخطر محامو المتيميف والمدايف بالحؽ المدن بمنطوؽ أحكاـ يرية االتياـ يػ ظػرؼ تبلتػة أيػاـ بكتػاب موصػى
اميو وذلؾ ييما خبل الحالة المنصوص امييا ي المادة .585

كما يخطر المتيموف بمنطوؽ األحكاـ الصادرة بأال وجو لممتابعة ويخطر المتيموف والمداوف بالحؽ المدن بأحكػاـ اإلحالػة إلػى
محكمة الجنم أو المخالرات وذلؾ ضمف األوضاع والمواايد نرنيا .أما األحكاـ الت يجوز لممتيميف أو المدايف بالحؽ المػدن

الطعف يييا بطريؽ النقض يإنيا تبمي إلييـ بناء امى طمب النائب العاـ ي ظرؼ تبلتة أياـ.

المادة  :855تطبؽ امػى ىػذا البػاب أحكػاـ المػواد  517و 519و 565المتعمقػة بػبطبلف إجػراءات التحقيػؽ صػحة أحكػاـ يريػة
االتياـ وكذلؾ صحة إجراءات التحقيػؽ النػابقة امييػا إذا كػاف حكػـ الغريػة قػد يصػؿ يػ صػحتيا تخضػا لرقابػة المحكمػة العميػا

وحدىا .

القنـ التان
ي النمطات الخاصة برئيس يرية االتياـ

المادة : 858يباشر رئيس يرية االتياـ النمطات المرنومة ي المػواد التاليػة .ويػ حالػة وجػود مػانا لديػو يػإف ىػذه النػمطات
الخاصة بو تمنم لقاض مف قضاة الحكـ بالمجمس المذكور بقرار مف وزير العدؿ .

وينوغ لمرئيس أف يكؿ ىذه النمطات إلى قاض مف قضاة الحكـ بغرية االتياـ مف أجؿ القياـ بأاماؿ معينة .

المادة  : 858يراقب رئيس يرية االتياـ ويشرؼ امى مجرى إجراءات التحقيؽ المتبعة ي جميا مكاتب التحقيؽ بػدائرة المجمػس
ويتحقؽ باألخص مف تطبيؽ شػروط الرقػرتيف الخامنػة والنادنػة مػف المػادة  68ويبػذؿ جيػده يػ أال يطػ أر امػى اإلجػراءات أي

تأخير بغير منوغ .

وتحقيقا ليذا الغرض تعد كؿ تبلتة أشير بكؿ مكتب تحقيؽ قائمة ببياف جميا القضايا المتداولػة مػا ذكػر تػاريخ آخػر إجػراء مػف

إجراءات التحقيؽ تـ تنريذه ي كؿ قضية منيا .

وتبيف القضايا التػ يييػا متيمػوف محبونػوف احتياطيػا يػ قائمػة خاصػة وتقػدـ ىػذه القػوائـ المنصػوص امييػا يػ ىػذه المػادة

لرئيس يرية االتياـ ولمنائب العاـ .

المادة  : 854يجوز لرئيس يرية االتياـ أف يطمب مف قاض التحقيؽ جميا اإليضاحات البلزمة ويحؽ لو أف يزور كؿ مؤننػة
اقابية ي دائرة المجمس لك يتحقؽ مف حالة المحبوس احتياطيا ي القضايا الت بيا حبس احتياط .

واذا ما بدا لو أف الحبس يير قانون وجو إلى قاض التحقيؽ المبلحظات البلزمة ويجػوز لػو أف يرػوض نػمطتو إلػى قػاض مػف
قضاة الحكـ التابعيف إلى يرية االتياـ أو إلى قاض آخر بالمجمس القضائ .

المادة  :851يجوز لمرئيس أف يعقد يرية االتياـ ك يرصؿ ي أمر انتمرار حبس متيـ احتياطيا.
القنـ التالث

ي مراقبة أاماؿ ضباط الشرطة القضائية

المػػادة ( :856القػػانوف رقػػـ  58-88المػػؤرخ ي ػ  58يبرايػػر  )5988تراقػػب يريػػة االتيػػاـ أامػػاؿ ضػػباط الشػػرطة القضػػائية
والموظريف واألاواف المنوطة بيـ بعض ميػاـ الضػبط القضػائ الػذيف يمارنػونيا حنػب الشػروط المحػددة يػ المػواد  85والتػ

تمييا مف ىذا القانوف.

المادة ( :857القانوف رقـ  58-81المؤرخ ي  86يناير  )5981يريا األمر لغرية االتياـ إما مف النائب العاـ أو مف رئينيا
اف اإلخبلالت المننوبة لضباط الشرطة القضػائية يػ مباشػرة وظػائريـ وليػا أف تنظػر يػ ذلػؾ مػف تمقػاء نرنػيا بمنانػبة نظػر

قضية مطروحة امييا.

يير أف يرية االتياـ بالجزائر العاصمة تعتبر صاحبة االختصاص ييما يتعمؽ بضباط الشرطة القضػائية لؤلمػف العنػكري ،وتحػاؿ
القضية امى يرية االتيػاـ مػف طػرؼ النائػب العػاـ ،بعػد انػتطبلع رأي وكيػؿ الجميوريػة العنػكري الموجػود بالمحكمػة العنػكرية

المختصة إقميميا.

المػػادة ( :858القػػانوف رقػػـ  58-81المػػؤرخ ي ػ  86ينػػاير )5981إذا مػػا طػػرح األمػػر امػػى يريػػة االتيػػاـ يإنيػػا تػػأمر بػػإجراء
تحقيؽ وتنما طمبات النائب العاـ وأوجو ديػاع ضػابط الشػرطة القضػائية صػاحب الشػأف ،ويتعػيف أف يكػوف ىػذا األخيػر قػد مكػف

مقػػدما مػػف اإلطػػبلع امػػى ممرػػو المحرػػوظ ضػػمف ممرػػات ضػػابط الشػػرطة القضػػائية لػػدى النيابػػة العامػػة لممجمػػس ،واذا تعمػػؽ األمػػر

بضابط الشػرطة القضػائية لؤلمػف العنػكري يمكػف مػف اإلطػبلع امػى ممرػو الخػاص ،المرنػؿ مػف قبػؿ وكيػؿ الجميوريػة العنػكري

المختص إقميميا.

ويجوز لضابط الشرطة القضائية المتيـ أف ينتحضر محاميا لمدياع انو .

المػػادة  : 859يجػػوز لغريػػة االتيػػاـ دوف إخػػبلؿ بػػالجزاءات التأديبيػػة الت ػ قػػد توقػػا امػػى ضػػابط الشػػرطة القضػػائية مػػف رؤنػػائو
التدرجييف أف توجو إليو مبلحظات أو تقػرر إيقايػو مؤقتػا اػف مباشػرة أامػاؿ وظيرتػو كضػابط لمشػرطة القضػائية أو بإنػقاط تمػؾ

الصرة انو نيائيا.

المادة ( :855القانوف رقـ  58-81المؤرخ ي  86يناير )5981إذا رأت يرية االتياـ أف ضػابط الشػرطة القضػائية قػد ارتكػب
جريمػػة مػػف ج ػرائـ قػػانوف العقوبػػات أمػػرت يضػػبل امػػا تقػػدـ بإرنػػاؿ الممػػؼ إلػػى النائػػب العػػاـ واذا تعمػػؽ األمػػر بضػػابط الشػػرطة
القضائية لؤلمف العنكري يريا األمر إلى وزير الدياع الوطن التخاذ اإلجراء البلزـ ي شأنو.

المادة : 855تبمي الق اررات الت تتخػذىا يريػة االتيػاـ ضػد ضػباط الشػرطة القضػائية بنػاء امػى طمػب النائػب العػاـ إلػى النػمطات
الت يتبعونيا.

الكتاب التان

ي جيات الحكـ
الباب األوؿ

أحكاـ مشتركة

الرصؿ األوؿ
ي طرؽ اإلتبات

المػػادة  :858يجػػوز إتبػػات الج ػرائـ بػػأي طريػػؽ مػػف طػػرؽ اإلتبػػات مػػا اػػدا األح ػواؿ الت ػ يػػنص يييػػا القػػانوف امػػى ييػػر ذلػػؾ،
ولمقاض أف يصدر حكمو تبعا القتنااو الخاص .

وال ينوغ لمقاض أف يبن قراره إال امى األدلة المقدمة لو ي معرض المرايعات والت حصمت المناقشة يييا حضوريا أمامو.

المادة  :858االاتراؼ شأنو كشأف جميا اناصر اإلتبات يترؾ لحرية تقدير القاض .

المػػادة  : 854ال يكػػوف لممحضػػر أو التقريػػر قػػوة اإلتبػػات إال إذا كػػاف صػػحيحا يػ الشػػكؿ ويكػػوف قػػد حػػرره واضػػعو أتنػػاء مباشػػرة
أاماؿ وظيرتو وأورد ييو اف موضوع داخؿ ي نطاؽ اختصاصو ما قد رآه أو نمعو أو ااينو بنرنو.

المادة  : 851ال تعتبر المحاضر والتقارير المتبتة لمجنايات أو الجنم إال مجرد االنتدالالت ما لـ ينص القانوف امى خبلؼ ذلؾ.

المادة  :856يػ األحػواؿ التػ يخػوؿ القػانوف يييػا بػنص خػاص لضػباط الشػرطة القضػائية أو أاػوانيـ أو لممػوظريف وأاػوانيـ
الموكمة إلييـ بعض مياـ الضبط القضائ نمطة إتبات جنم ي محاضر أو تقارير تكوف ليذه المحاضر أو التقارير حجيتيػا مػا

لـ يدحضيا دليؿ اكن بالكتابة أو شيادة شيود.

المادة  :857ال ينتنبط الدليؿ الكتاب مف المرانمة المتبادلة بيف المتيـ ومحاميو.

المادة  :858إف المواد الت تحرر انيا محاضر ليا حجيتيا إلى أف يطعف يييا بالتزوير تنظميا قوانيف خاصة.

وانػػد اػػدـ وجػػود نصػػوص صػػريحة تتخػػذ إج ػراءات الطعػػف بػػالتزوير ويػػؽ مػػا ىػػو منصػػوص انػػو ي ػ البػػاب األوؿ مػػف الكتػػاب

الخامس.

المادة  :859إذا رأت الجية القضائية لزوـ إجراء خبرة يعمييا اتباع ما ىو منصوص اميو ي المواد  548إلى .516
المادة  :885يكوف تكميؼ الشيود بالحضور تبعا لما ىو منصوص انو ي المواد  489وما يمييا.

المادة  :885بعد اتخاذ اإلجراءات المنصوص امييا ي المادة  848اند االقتضاء يأمر الرئيس الشيود باالننحاب إلى الغريػة
المخصصة ليـ وال يخرجوف منيا إال اند مناداتيـ ألداء الشيادة.

ويتخذ الرئيس اند الضرورة كؿ اإلجراءات البلزمة لمنا الشيود مف التحدث ييما بينيـ قبؿ أداء الشيادة.

المادة  :888كؿ شخص مكمؼ بالحضور أماـ المحكمة لنماع أقوالو كشاىد ممزـ بالحضور وحمؼ اليميف وأداء الشيادة.

المادة  : 888يجوز لمجية القضائية بناء امى طمب النيابة العامػة معاقبػة كػؿ شػاىد يتخمػؼ اػف الحضػور أو يمتنػا اػف حمػؼ
اليميف أو أداء الشيادة ،بالعقوبة المنصوص امييا ي المادة .97

ويجوز لمجية القضائية لدى تخمؼ شاىد اف الحضور بغير اذر تراه مقبػوال ومشػرواا أف تػأمر بنػاء امػى طمػب النيابػة العامػة
أو مف تمقاء نرنيا بانتحضاره إلييا امى الرور بوانطة القوة العمومية لنماع أقوالو أو تأجيؿ القضية لجمنة قريبة.

وي الحالة األخيرة يجعؿ الحكـ امى ااتؽ الشاىد المتخمؼ مصاريؼ التكميؼ بالحضور واإلجراءات واالنتقاؿ وييرىا.
ويجوز لمشاىد الذي حكـ اميو بغرامة أو بمصاريؼ لعدـ الحضور أف يريا معارضة.

المادة  : 884يقوـ الرئيس بانتجواب المتيـ قبؿ نماع الشيود ويتمقى أقوالػو ،ويجػوز لمنيابػة العامػة توجيػو أنػئمة إلػى المػتيـ
كما يجوز ذلؾ لممدا المدن ولمدياع اف طريؽ الرئيس.

المادة  :881يؤدي الشيود بعد ذلؾ شيادتيـ متررقيف نواء أكانت اف الوقائا المنندة إلى المتيـ أـ اف شخصيتو وأخبلقو.
وتنما أوال مف بيف الشيود المنتدايف شيادة مف تقدـ بيـ أطراؼ الداوى طالب المتابعة ما لـ ير الرئيس بما لػو مػف نػمطة

أف ينظـ بنرنو ترتيب نماع الشيود.

كما يجوز أيضا ي الجنم والمخالرات أف يقبؿ بتصريم مف الجية القضائية نماع شيادة األشخاص الذيف ينتشيدىـ الخصوـ

أو يقدمونيـ لممحكمة اند ايتتاح المرايعة دوف أف يكونوا قد انتداوا انتدااء قانونيا ألداء الشيادة.

المػادة  :886يتعػػيف امػػى كػػؿ مػػف الشػػيود لػػدى طمػػب الػػرئيس أف يػذكر انػػمو ولقبػػو ونػػنو ومينتػػو وموطنػػو ومػػا إذا كػػاف يمػػت
لممتيـ أو المنؤوؿ اند الحقوؽ المدنية أو المدا المدن بقرابة أو مصاىرة أو يعمؿ ي خدمة أحد منيـ.

ويطمب الرئيس مف الشيود اند االقتضاء أو يوضحوا ابلقاتيـ القائمة أو الت كانت تربطيـ بالمتيـ أو المنػؤوؿ اػف الحقػوؽ

المدنية أو المدا المدن .

المادة  :887يحمؼ الشيود قبؿ أداء شيادتيـ اليميف المنصوص امييا ي المادة .98

المادة ( :888األمر رقـ  46-71المؤرخ يػ  57يونيػو  )5971تنػما شػيادة القصػر الػذيف لػـ يكممػوا النادنػة اشػرة بغيػر
حمؼ يميف وكذلؾ الشأف بالننبة لؤلشخاص المحكوـ امييـ بالحرماف مف الحقوؽ الوطنية.

ويعرى مف حمؼ اليميف أصوؿ المتيـ ويرواو وزوجو ،واخوتو وأخواتو وأصياره امى درجتو مف امود الننب.
يير أف األشخاص المشار إلييـ ي الرقرتيف النابقتيف يجوز أف ينمعوا بعد حمؼ اليميف إذا لـ تعارض ي ذلؾ النيابػة العامػة

أو أحد أطراؼ الداوى.

المادة  :889يير أف أداء اليميف مف شخص يير أىؿ لمحمؼ أو محروـ أو معرى منيا ال يعد نببا لمبطبلف.

المػػادة  :885ال يمػػزـ الشػػاىد الػػذي ينػػما اػػدة مػرات ي ػ أتنػػاء نػػير المرايعػػة اينيػػا بتجديػػد قنػػمو ييػػر أف لمػػرئيس أف يػػذكره
باليميف الت أداىا.

المادة  :885تقبؿ شيادة الشخص الذي أبمي العدالة بوقائا الداوى قياما بالتزاـ قانون أو مف تمقاء نرنو ولكف الرئيس يخطر
الجية القضائية بذلؾ وكذلؾ تقبؿ نماع شيادة مف يقرر ليا القانوف مكايأة مالية إلببليو بالحادث وذلػؾ مػا لػـ تعػارض النيابػة

العامة ي نماع شيادتو.

المادة ( :888القانوف رقـ  58-88المؤرخ ي  58يبراير  )5988ال يجوز نماع شيادة المدايا اػف المػتيـ ييمػا وصػؿ إلػى
اممو بيذه الصرة ،أما األشخاص اآلخروف المقيدوف بالنر المين ييجوز نماايـ بالشروط والحدود الت اينيا ليـ القانوف.

المادة  :888يؤدي الشيود شيادتيـ شرويا.

يير أنو يجوز ليـ بصرة انتتنائية االنتعانة بمنتندات بتصريم مف الرئيس.
و يقوـ الرئيس بعد أداء كؿ شاىد لشيادتو بتوجيو ما يراه الزما مػف أنػئمة امػى الشػاىد ومػا يقترحػو اميػو أطػراؼ الػداوى مػف

األنئمة إف كاف تمة محؿ لذلؾ.

ولمنيابة العامة حرية توجيو ما تراه مف األنئمة مباشرة إلى المتيميف والى الشيود.

ويجوز لمشاىد أف يننحب مف قااة الجمنة بعد أداء شيادتو ما لـ يقرر الرئيس يير ذلؾ.
ويجوز لمنيابة العامة وكذلؾ المدا المدن والمتيـ أف يطمبوا اننحاب الشاىد مؤقتا مف قااػة الجمنػة بعػد أداء شػيادتو ،لكػ

يتننى إاادة إدخالو إلييا ونمااو مف جديد إذا كاف تمة محؿ لذلؾ ،ما إجراء مواجيات بيف الشيود أو اػدـ إجرائيػا ولمػرئيس
مف تمقاء نرنو أف يأمر بيذا اإلجراء.

المادة  : 884لمرئيس أتناء نير المرايعة أف يعرض امى المتيـ أو الشيود أدلػة اإلتبػات ويتقبػؿ مبلحظػاتيـ انيػا إذا كػاف ذلػؾ

ضروريا.

كما يعرضيا أيضا امى الخبراء والمنااديف إف كاف لذلؾ محؿ.

المادة  : 881يجوز لمجية القضائية إما مف تمقاء نرنيا أو بناء امى طمب النيابة العامة أو المدا المدن أو المتيـ أو تأمر
بإجراء االنتقاالت البلزمة إلظيار الحقيقة.

وينتداى أطراؼ الداوى ومحاموىـ لحضور ىذه االنتقاالت ويحرر محضر بيذه اإلجراءات.

المادة  :886يقوـ الكاتب تحت إشراؼ الرئيس بإتبات نير المرايعات وال نيما أقواؿ الشيود وأجوبة المتيـ.
ويوقا الكاتب امى مذكرات الجمنة ويؤشر امييا الرئيس ي ظرؼ تبلتة أياـ التالية لكؿ جمنة امى األكتر.

المادة  :887إذا تبيف مػف المرايعػات شػيادة الػزور يػ أقػواؿ شػاىد يممػرئيس أف يػأمر إمػا مػف تمقػاء نرنػو أو بنػاء امػى طمػب
النيابػة العامػة أو أحػد الخصػوـ ىػذا الشػاىد امػى وجػو الخصػوص بػأف يمػزـ مكانػو ويحضػر المرايعػات وأف ال يبػرح مكانػو لحػيف

النطؽ بقرار المحكمة .وي حالة مخالرة ىذا األمر يأمر الرئيس بالقبض امى ىذا الشاىد.

ويوجو الرئيس قبؿ النطؽ بإقراؿ باب المرايعات إلى مف يظف ييو شيادة الزور داوة أخيرة ليقوؿ الحؽ ويحػذره بعػد ذلػؾ مػف أف

أقوالو نيعتد بيا منذ اآلف مف أجؿ تطبيؽ العقوبات المقررة لشيادة الزور اند االقتضاء.

واذ ذاؾ يكمؼ الرئيس ،كاتب الجمنة بتحرير محضر باإلضايات والتبديبلت والمرارقات الت قد توجػد بػيف شػيادة الشػاىد وأقوالػو

النابقة.

وبعد صدور القرار ي موضوع الداوى أو ي حالة تأجيؿ القضية يأمر الرئيس بػأف يقتػاد الشػاىد بوانػطة القػوة العموميػة بغيػر

تميؿ إلى وكيؿ الجميورية الذي يطمب ايتتاح التحقيؽ معو.

ويرس الكات ب إلى وكيؿ الجميورية المذكور ننخة مف المحضر الذي حرره تطبيقا لمرقرة التالتة مف ىذه المادة.
المادة  : 888يتقدـ ممتؿ النيابة العامة بطمباتو الكتابية أو الشروية الت يراىا منانبة لصالم العدالة.

وامى كاتب الجمنة ي حالػة تقػديـ طمبػات كتابيػة أف ينػوه اػف ذلػؾ بمػذكرات الجمنػة .ويتعػيف امػى الجيػة القضػائية أف تجيػب

امييا.
الرصؿ التان

ي اإلدااء المدن
المادة  :889يجوز لكؿ شخص يدا طبقا لممادة التالتة مف ىذا القانوف بأنو قد أصابو ضػرر مػف جنايػة أو جنحػة أو مخالرػة
أف يطالب بالحؽ المدن ي الجمنة نرنيا.

(األمر رقـ  46-71المؤرخ ي  57يونيو  )5971ويمكف لممدا المدن أف يطالب بتعويض الضرر المنبب لو.
وتطبؽ ي ىذا الشأف أحكاـ ىذا الرصؿ.

المادة  :845يحصؿ اإلدااء المدن إما أماـ قاض التحقيؽ طبقا لممادة  78مف ىذا القانوف واما بتقرير لػدى قمػـ الكتػاب قبػؿ
الجمنة واما أتناء الجمنة بتقرير يتبتو الكاتب أو بإبدائو ي مذكرات .

المػػادة  : 845إذا حصػػؿ اإلداػػاء المػػدن قبػػؿ الجمنػػة ييتعػػيف أف يحػػدد تقريػػر المػػدا المػػدن الجريمػػة موضػػوع المتابعػػة وأف
يتضمف تعييف موطف مختار بدائرة الجية القضائي ة المنظورة أماميا الداوى ما لـ يكف المدا المدن متوطنا بتمؾ الجية .

المادة  :848إذا حصؿ التقرير باإلدااء المدن بالجمنػة ييتعػيف إبػداؤه قبػؿ أف تبػدي النيابػة العامػة طمباتيػا يػ الموضػوع واال

كاف يير مقبوؿ.

المادة  :848إذا اداى الشخص مدنيا ي الداوى يبل يجوز بعدئذ نمااو بصرتو شاىدا.
المادة : 844تقدر الجية القضائية قبوؿ اإلدااء المدن .

ويجوز أف يتار الديا بعدـ قبوؿ اإلدااء مف جانب النيابة العامة أو المػتيـ أو المنػؤوؿ اػف الحقػوؽ المدنيػة أو مػف أي مػدع

مدن آخر.

المادة  :841ينوغ دائما لممدا المدن أف يمتمو محاـ ويكوف القرار الذي يصدر ي ىذه الحالة حضوريا بالننبة لو.
المادة ( :846القانوف رقـ  58-88المؤرخ ي  58يبراير  )5988يعد تاركا الداائػو كػؿ مػدع مػدن يتخمػؼ اػف الحضػور أو
ال يحضر انو مف يمتمو ي الجمنة ريـ تكميرو بالحضور تكميرا قانونيا .

المادة  :847إف ترؾ المدا المدن اداائو ال يحوؿ دوف مباشرة الداوى المدنية أماـ الجية القضائية المختصة.
الباب التان

ي محكمة الجنايات
(األمر رقـ  46-71المؤرخ ي  57يونيو )5971

المادة ( :848األمر رقـ  55-91المػؤرخ يػ  81يبرايػر  )5991تعتبػر محكمػة الجنايػات الجيػة القضػائية المختصػة بالرصػؿ
ي األيعاؿ الموصوية جنايات وكذا الجنم والمخالرات المرتبطة بيا والجرائـ الموصػوية بأيعػاؿ إرىابيػة أو تخريبيػة المحالػة إلييػا

بقرار نيائ مف يرية االتياـ.
الباب الررا األوؿ

األحكاـ العامة
الرصؿ األوؿ

ي االختصاص

المػػادة ( :849األمػػر رقػػـ  55-91المػػؤرخ ي ػ  81يبرايػػر  )5991لمحكمػػة الجنايػػات كامػػؿ الواليػػة ي ػ الحكػػـ جزائيػػا امػػى
األشخاص البالغيف.

كما تخص بالحكـ امى القصر البالغيف مف العمر نت اشرة ( )56ننة كاممة الذيف ارتكبوا أيعاال إرىابية أو تخريبية والمحاليف

إلييا بقرار نيائ مف يرية االتياـ.

المادة ( :815األمر رقـ  55-91المؤرخ يػ  81يبرايػر  )5991ال تخػتص محكمػة الجنايػات بػالنظر يػ أي اتيػاـ آخػر ييػر
وارد ي قرار يرية االتياـ.

وى تقض بقرار نيائ .

المادة  :815ليس لمحكمة الجنايات أف تقرر ادـ اختصاصيا.

المادة  :818تعقد محكمة الجنايات جمنتيا بمقر المجمس القضائ ييػر أنػو يجػوز ليػا أف تنعقػد يػ أي مكػاف آخػر مػف دائػرة
االختصاص وذلؾ بقرار مف وزير العدؿ.

ويمتد اختصاصيا المحم إلى دائرة اختصاص المجمس.

الرصؿ التان

ي انعقاد دورات محاكـ الجنايات
المادة  :818تكوف دورات انعقاد محكمة الجنايات كؿ تبلتة أشير.

وما ذلؾ يجوز لرئيس المجمس القضائ بناء امى اقتراح النائب العاـ تقرير انعقاد دورة إضايية أو أكتر إذا تطمػب ذلػؾ اػدد أو

أىمية القضايا المعروضة.

المادة  : 814يحدد تاريخ ايتتاح الدورات بأمر مف رئيس المجمس القضائ بناء امى طمب النائب العاـ.
المادة  :811يقوـ رئيس محكمة الجنايات بضبط جدوؿ قضايا كؿ دورة بناء امى اقتراح النيابة العامة.
الرصؿ التالث
ي تشكيؿ محكمة الجنايات
القنـ األوؿ

أحكاـ اامة

المادة  :816يقوـ النائب العاـ أو مناادوه بمياـ النيابة العامة.
المادة  :817يعاوف المحكمة بالجمنة كاتب.

المادة ( :818األمر رقـ  55-91المؤرخ ي  81يبرايػر  )5991تشػكؿ محكمػة الجنايػات مػف قػاض يكػوف برتبػة رئػيس يريػة
بالمجمس القضائ امى األقؿ ،رئينا ،ومف قاضييف ( )8يكوناف برتبة منتشار بالمجمس امى األقؿ ومف محمريف اتنيف.
يعيف القضاة بأمر مف رئيس المجمس القضائ .

كما يجب اميو أف يعيف بأمر قاضيا إضػاييا أو أكتػر لحضػور المرايعػات وانػتكماؿ تشػكيمة ىيئػة المحكمػة يػ حالػة وجػود مػانا
لدى واحد أو أكتر مف أاضائو األصمييف.

المادة  : 819لرجاؿ القضاء المعينيف ي محكمػة الجنايػات أف يصػدروا قبػؿ إجػراء اختيػار المحمرػيف بطريػؽ القراػة مػف الجػدوؿ
الخاص بيـ ،حكما يقض بتعييف واحد أو أكتر مف رجاؿ القضػاء منػااديف إضػايييف وبتقريػر إجػراء القراػة لواحػد أو أكتػر مػف
المحمريف اإلضايييف لحضور المرايعات.

ورجاؿ القضاء أو المحمروف المػذكوروف يكممػوف ىيئػة المحكمػة يػ حالػة وجػود مػانا لػدى أحػد أاضػائيا األصػمييف وال بػد مػف

تقرير ذلؾ بقرار منبب مف رئيس المحكمة.

ويكوف انتبداؿ المحمريف حنب ترتيب المحمريف اإلضايييف ي القراة .واذا ظير أف تمة انتحالة ي قيػاـ أحػد القضػاة بميامػو

يممرئيس أف ينتبدؿ بو ييره.

المػػادة  :865ال يجػػوز لمقاض ػ الػػذي نظػػر القضػػية بوصػػرو قاضػػيا لمتحقيػػؽ أو اض ػوا بغريػػة االتيػػاـ أف يجمػػس لمرصػػؿ يييػػا
بمحكمة الجنايات.
القنـ التان

ي وظيرة المحمريف
المادة  :565يجوز أف يباشر وظيرة المنااديف المحمريف األشخاص ذكو ار كانوا أـ إناتا ،جزائريو الجننػية البػالغوف مػف العمػر
تبلتيف ننة كاممة الممموف بالقراءة والكتابة والمتمتعوف بالحقوؽ الوطنية والمدنية والعائمية والذيف ال يوجدوف ي أية حالػة مػف

حاالت يقد األىمية أو التعارض المعددة ي المادتيف  868و.868

المادة ( :868القانوف رقـ  58-88المؤرخ ي  58 :يبراير  )5988ال يجوز أف يكوف مف المنااديف المحمريف:
 )5األشخاص المحكوـ امييـ بعقوبة جنائية أو بالحبس شي ار امى األقؿ لجنحة.

 )8األشػخاص المحكػػوـ امػػييـ بجنحػػة بػػالحبس أقػػؿ مػػف شػير أو بغرامػة ال تقػػؿ اػػف  155دج وذلػػؾ خػػبلؿ خمػػس نػػنوات مػػف
تاريخ الحكـ النيائ .

 ) 8األشخاص الذيف يكونوف ي حالة اتياـ أو محكوما امييـ ييابيا مف محكمة الجنايات والصادر ي شأنيـ أمػر باإليػداع يػ
النجف أو بالقبض.

 )4موضرو الدولة وأاوانيـ وموظرو الواليات والبمديات المعزولوف مف وظائريـ.

 )1أاضاء النقابات المينية الصادر ضدىـ قرار يمنعيـ مؤقتا أو نيائيا مف مباشرة العمؿ.
 )6المرمنوف الذيف لـ يرد إلييـ ااتبارىـ.

 ) 7المحجوز امييـ واألشخاص المعيف امييـ قيـ قضائ أو الموداوف بمنتشرى األمراض العقمية.
المادة  :868تتعارض وظيرة المنااديف المحمريف ما وظائؼ:

 )5اضو الحكومة أو المجمس الوطن ،

 ) 8األميف العاـ لمحكومة أو إلحدى الػو ازرات والمػدير بإحػدى الػو ازرات ورجػؿ القضػاء المعػيف يػ النػمؾ القضػائ ووالػ الواليػة
وأمينيا العاـ ورئيس الدائرة،

 )8موظرو مصالم الشرطة ورجاؿ الجيش العامموف ي البر أو البحر أو الجو حاؿ اشتغاليـ بالخدمة والموظروف أو المنػدوبوف
العامموف ي خدمة الجمارؾ والضرائب ومصمحة النجوف أو مياه ويابات الدولة.

وال يجوز أف يعيف محمرا ي قضية مف نبؽ لو القياـ بعمػؿ مػف أامػاؿ الضػبط القضػائ أو مػف إجػراءات التحقيػؽ بيػا أو أدى
يييا شيادة أو قاـ بعمؿ مترجـ أو مبمي أو خبير أو شاؾ أو مدع مدن .
القنـ التالث

ي إاداد قائمة المحمريف
المػادة ( :864األمػر رقػػـ  55-91المػؤرخ يػ  81يبرايػر  )5991يعػد نػػنويا يػ دائػػرة اختصػاص كػؿ محكمػػة جنايػات كشػػؼ
لممحمرػػيف يوضػػا خػػبلؿ األشػػير التبلتػػة ( )8األخيػػرة مػػف كػػؿ نػػنة لمنػػنة التػ تمييػػا وذلػػؾ مػػف لجنػػة تحػػدد تشػػكيبلتيا بمرنػػوـ
وتجتما بمقر المجمس القضائ .

يتضمف ىذا الكشؼ نتة وتبلتيف ( )86محمرا مف كؿ دائرة اختصاص محكمة الجنايات.
تنتداى المجنة مف رئينيا بخمنة اشر ( )51يوما امى األقؿ ،قبؿ مواد اجتماايا.

المادة ( :861األمر رقـ  55-91المؤرخ ي  81يبراير  )5991يعد كشؼ خػاص بػاتن اشػر ( )58محمرػا إضػاييا يختػاروف
مف بيف مواطن دائرة اختصػاص محكمػة الجنايػات ويػتـ إاػداده ويػودع لػدى كتابػة الضػبط طبقػا لمشػروط المنصػوص امييػا يػ

المادة .864

المػػادة ( :866األمػػر رقػػـ  55-91المػػؤرخ يػ  81يبرايػػر  )5991قبػػؿ ايتتػػاح دورة محكمػػة الجنايػػات بعشػػرة ( )55أيػػاـ امػػى
األقؿ ،ينحب رئيس المجمس القضػائ يػ جمنػة امنيػة اػف طريػؽ القراػة مػف الكشػؼ النػنوي أنػماء اتنػ اشػر ( )58مػف

المنااديف المحمريف لتمؾ الدورة.

وينحب ،يضبل اف ذلؾ ،أنماء اتنيف مف المحمريف اإلضايييف مف الكشؼ الخاص بيـ.

المػػادة ( :867األمػػر رقػػـ  46-71المػػؤرخ ي ػ  57يونيػػو  )5971يبمػػي النائػػب العػػاـ كػػؿ محمػػؼ ننػػخة مػػف جػػدوؿ الػػدورة
المختصة بو .وذلؾ قبؿ ايتتاح الدورة بتمانية أياـ امى األقؿ.

ويذكر ىذا اليوـ ي التبميي الذي يجب أف يتضمف أيضا تنبييا بالحضور ي اليوـ والنااة المحدديف واال طبقت اميػو العقوبػات

الت نصت امييا المادة .885

واذا لـ يمكف التبميي لشخصو يمموطنو ولرئيس المجمس الشعب البمدي الذي يتعيف اميو إحاطتو امما بتعيينو محمرا.

الباب التالث
ي الحكـ ي الجنم والمخالرات
أحكاـ اامة

المادة  :888تختص المحكمة بالنظر ي الجنم والمخالرات.
وتعد جنحا تمؾ الجرائـ الت يعاقػب امييػا القػانوف بػالحبس مػف مػدة تزيػد امػى شػيريف إلػى خمػس نػنوات أو بغرامػة أكتػر مػف

 8.555ألر دينار وذلؾ ييما ادا اإلنتتناءات المنصوص امييا ي قوانيف خاصة.

وتعد مخالرات تمؾ الجرائـ الت يعاقػب امييػا القػانوف بػالحبس شػيريف يأقػؿ أو بغرامػة ( 8.555ألرػ ) دينػار يأقػؿ نػواء كانػت
تمة مصادرة لؤلشياء المضبوطة أـ لـ تكف وميما بمغت قيمة تمؾ األشياء.

المادة ( :889القانوف رقـ  58-88المؤرخ ي  58يبراير  )5988تختص محميا بالنظر ي الجنحػة محكمػة محػؿ الجريمػة أو
محؿ إقامة أحد المتيميف أو شركائيـ أو محؿ القبض امييـ ولو كاف ىذا القبض قد وقا لنبب آخر.

وال تكوف محكمة محؿ حبس المحكوـ اميو مختصة إال ويؽ األوضاع المنصوص امييا ي المادتيف  118و.118

كما تختص المحكمة كذلؾ بالنظر ي الجنم والمخالرات يير القابمة لمتجزئة أو المرتبطة.

وتختص المحكمة الت ارتكبت ي نطاؽ دائرتيا المخالرة أو المحكمة الموجودة يػ بمػد إقامػة مرتكػب المخالرػة بػالنظر يػ تمػؾ
المخالرة.

المادة  : 885تختص المحكمة المطروحة أماميا الداوى العمومية بالرصؿ ي جميا الديوع الت يبدييا المتيـ ديااا اف نرنو
ما لـ ينص القانوف امى يير ذلؾ.

المادة  : 885يجب إبداء الديوع األولوية قبؿ أي ديػاع يػ الموضػوع وال تكػوف مقبولػة إال إذا كانػت بطبيعتيػا تنرػ اػف الواقعػة
الت تعتبر أناس المتابعة وصؼ الجريمة.

وال تكوف جائزة إال إذا انتندت إلى وقائا أو أنانيد تصمم أنانا لما يدايو المتيـ.

واذا كاف الديا جػائ از منحػت المحكمػة ميمػة يتعػيف امػى المػتيـ يييػا ريػا الػداوى إلػى الجيػة القضػائية المختصػة .يػإذا لػـ يقػـ
المتيـ بريا الداوى ي تمؾ الميمة ولـ يتبت أنو ريعيا صرؼ النظر اف الديا .إما إذا كاف يير جائز انتمرت المرايعات.

المادة  :888إذا ريعت أماـ المحكمة ادة قضايا اف وقػائا مرتبطػة جػاز ليػا أف تػأمر بضػميا نػواء مػف تمقػاء نرنػيا أو بنػاء
امى طمب النيابة العامة أو طمب أحد األطراؼ.

المػػادة  : 888تريػػا إلػػى المحكمػػة الج ػرائـ المختصػػة بنظرىػػا إمػػا بطريػػؽ اإلحالػػة إلييػػا مػػف الجيػػة القضػػائية المنػػوط بيػػا إج ػراء
التحقيؽ واما بحضور أطراؼ الداوى بإرادتيـ باألوضاع المنصوص امييا ي المادة  ،884واما تكميؼ بالحضور ينػمـ مباشػرة
إلػى المػتيـ والػى األشػخاص المنػؤوليف مػدنيا اػف الجريمػة ،وامػػا بتطبيػؽ إجػراء التمػبس بالجنحػة المنصػوص اميػو يػ المػػادة

 888وما بعدىا.
الرصؿ األوؿ

ي الحكـ ي الجنم
القنـ األوؿ

ي ريا الداوى إلى المحكمة

المادة  : 884اإلخطار المنمـ بمعرية النيابة العامة يغن اف التكميؼ بالحضور إذا تبعو حضور الشخص الموجو إليو اإلخطػار

بإرادتو.

وينوه بو اف الواقعة محؿ المتابعة ويشار إلى نص القانوف الذي يعاقب امييا.

واذا كػػاف متعمقػػا بمػػتيـ محبػػوس احتياطيػػا ييتعػػيف أف يتبػػت بػػالحكـ رضػػاء صػػاحب المصػػمحة بػػأف يحػػاكـ بغيػػر تكميػػؼ نػػابؽ
بالحضور.

المادة  :881ينمـ التكميؼ بالحضور ي المواايد وباألوضاع المنصوص امييا ي المواد  489وما يمييا.
المادة  :886كؿ شخص تقدـ بشكوى يبمي بمعرية النيابة بتاريخ الجمنة.
المادة ( :887ممغاة باألمر رقـ  46-71المؤرخ ي  57يونيو )5971

المػػادة  887مكػػرر( :القػػانوف رقػػـ  84-95المػػؤرخ ي ػ  58يشػػت  )5995يمكػػف المػػداى المػػدن أف يكمػػؼ المػػتيـ مباشػػرة
بالحضور أماـ المحكمة ي الحاالت اآلتية:

 -ترؾ األنرة،

 -ادـ تنميـ الطرؿ،

 انتياؾ حرمة المنزؿ، -القذؼ،

 إصدار صؾ بدوف رصيد.وي الحاالت األخرى ،ينبغ الحصوؿ امى ترخيص النيابة العامة لمقياـ بتكميؼ المباشر بالحضور.

ينبغ امى المدا المدن الػذي يكمػؼ متيمػا تكميرػا مباشػ ار بالحضػور أمػاـ محكمػة أف يػودع مقػدما لػدى كاتػب الضػبط المبمػي
الذي يقدره وكيؿ الجميورية.

وأف ينوه ي ورقة التكميؼ بالحضور اف اختيار مواطف لو بدائرة المحكمة المريواة أماميا الداوى ما لـ يكف متوطنػا بػدائرتيا،

ويترتب البطبلف امى مخالرة ش ء مف ذلؾ.
القنـ التان

ي التمبس بالجنحة

المادة  :888يقدـ إلى المحكمة ويقا لممادة  19الشخص المقبوض اميو ي جنحة متمػبس بيػا والػذي لػـ يقػدـ ضػمانات كاييػة
لمتولو مف جديد والمحاؿ امى وكيؿ الجميورية إذا كاف قد تقرر حبنو.

ويجػوز لكػػؿ ضػابط مػػف ضػػباط الشػرطة القضػػائية ولكػؿ اػػوف مػػف أاػواف القػػوة العموميػة انػػتدااء شػػيود الجنحػة المتمػػبس بيػػا

ويمتزـ ىؤالء الشيود بالحضور واال طبقت امييـ العقوبات الت نص امييا القانوف.

ويقوـ الرئيس بتنبيو الشخص المحاؿ طبقا لمرقرة األولى مف ىذه المادة إلى أف لو الحؽ ي طمػب ميمػة لتحضػير ديااػو ،وينػوه

ي الحكـ اف ىذا التنبيو الذي قاـ بو الرئيس واف إجابة المتيـ بشأنو.

واذا انتعمؿ المتيـ حقو المنوه انو ي الرقرة النابقة منحتو المحكمة ميمة تبلتة أياـ امى األقؿ.

المادة  : 889إذا لـ تكف الداوة مييأة لمحكـ أمرت المحكمة بتأجيميا إلػى جمنػة مػف أقػرب الجمنػات النػتيراء التحقيػؽ ،وترػرج
اف المتيـ احتياطيا بكرالة أو ييرىا إف كاف تمة محؿ لذلؾ.

القنـ التالث

ي تشكيؿ المحكمة

المادة ( :845المرنوـ التشريع رقـ  56-98المؤرخ ي  59أبريؿ .)5998
تحكـ المحكمة بقاض يرد.

ينااد المحكمة كاتب ضبط.
يقوـ بوظيرة النيابة العامة وكيؿ الجميورية أو أحد منااديو.

المػادة ( :845المرنػوـ التشػػريع رقػـ  56-98المػػؤرخ يػ  59يبرايػػر  )5998يجػب أف تصػػدر أحكػاـ المحكمػػة مػف القاضػ
الذي يترأس جميا جمنات الداوى واال كانت باطمة.

واذا ط أر مانا ي حضوره أتناء نظر القضية ،يتعيف نظرىا كامبل مف جديد.
القنـ الرابا

ي ابلنية وضبط الجمنة

المادة  :848يطبؽ ييما يتعمؽ بعبلنية وضبط الجمنة المادتاف  881و 886يقرة أولى.
القنـ الخامس

ي المرايعات وحضور المتيـ

المادة  : 848يتحقؽ الرئيس مف ىوية المتيـ ويعرؼ باإلجراء الذي ريعت بموجبو الداوى لممحكمة .كمػا يتحقػؽ انػد االقتضػاء
مف حضور أو يياب المنؤوؿ بالحقوؽ المدنية والمدا المدن والشيود.

وييما يتعمؽ بترجمة المرايعات تطبؽ اند االقتضاء المادتاف  95و 98مف ىذا القانوف.

المادة  :844يناؽ المتيـ المحبوس احتياطيا بوانطة القوة العامة لحضور الجمنة ي اليوـ المحدد ليا.

المادة ( :841األمر رقـ  78-69المؤرخ ي  56نبتمبر  )5969يتعػيف امػى المػتيـ المبمػي بػالتكميؼ بالحضػور شخصػيا أف
يحضػػر مػػا لػػـ يقػػدـ لممحكمػػة المنػػتداى أماميػػا اػػذ ار تعتبػػره مقب ػوال .واال ااتبػػرت محاكمػػة المػػتيـ المبمػػي بػػالتكميؼ بالحضػػور
شخصيا والمتخمؼ اف الحضور بغير إبداء اذر مقبوؿ محاكمة حضورية.

المادة  :846إذا لـ يكف التكميؼ بالحضور قد نمـ لشخ المتيـ يصدر الحكـ ي حالة تخمرو اف الحضور ييابيا.
المادة  :847يكوف الحكـ حضوريا امى المتيـ الطميؽ:

 -5الذي يجيب امى نداء انمو ويغادر باختياره قااة الجمنة،

 -8والذي ريـ حضوره بالجمنة يريض اإلجابة أو يقرر التخمؼ اف الحضور،
 -8والػػذي بعػػد حضػػوره بإحػػدى الجمنػػات األولػػى يمتنػػا باختيػػاره اػػف الحضػػور بالجمنػػات التػ تؤجػػؿ إلييػػا الػػداوى أو بجمنػػة
الحكـ.

المادة  : 848يجوز أف يمتؿ المتيـ بوانطة محاميو إذا كانت المرايعة ال تنصب إال امى الحقوؽ المدنية.

المػػادة  :849يجػػوز دائمػػا لممنػػؤوؿ اػػف الحقػػوؽ المدنيػػة أف يحضػػر انػػو محػػاـ يمتمػػو ،ويػ ىػػذه الحالػػة يعػػد الحكػػـ حضػػوريا
بالننبة إليو.

المادة  : 815إذا كانت حالػة المػتيـ الصػحية ال تمكنػو مػف الحضػور أمػاـ المحكمػة ووجػدت أنػباب خطيػرة لعػدـ تأجيػؿ القضػية
أمرت المحكمة بقػرار خػاص ومنػبب بانػتجواب المػتيـ بمنػكنو انػد االقتضػاء بحضػور وكيمػو أو بمؤننػة إاػادة التربيػة التػ

يكوف محبونا بيا ،وذلؾ بوانطة قاض منتدب ليذا الغرض مصحوبا بكاتب.
ويحرر محضر بيذا االنتجواب الذي تأمر بو المحكمة.

وتؤجؿ القضية بتاريخ محدد ألقرب جمنة منانبة ويتعيف انتدااء المتيـ لحضورىا.

وي جميا ىذه األحواؿ يكوف الحكـ امى المتيـ حضوريا.

ويجوز أف يوكؿ انو محاميا يمتمو.

المادة  :815واذا كاف لممتيـ الحاضر أف ينتعيف بمدايا انو لـ يقـ باختيار مدايا قبؿ الجمنة وطمػب مػا ذلػؾ حضػور مػدايا
انو يممرئيس ندب مدايا انو تمقائيا.

ويكوف ندب مدايا لتمتيؿ المتيـ وجوبيا إذا كاف المتيـ مصابا بعاىة طبيعية تعوؽ ديااو أو كاف ينتحؽ اقوبة اإلبعاد.

المادة  :818يجوز لممتيـ وألطراؼ الداوى اآلخريف ومحامييـ إيداع مذكرات ختامية.

ويؤشر امى ىذه المذكرات مف الرئيس والكاتب ،وينوه األخير اف ىذا اإليداع بمذكرات الجمنة.

والمحكمػة الممزمػػة باإلجابػػة اػػف المػذكرات الموداػػة امػػى ىػػذا الوجػو إيػػدااا قانونيػػا يتعػػيف امييػا ضػػـ المنػػائؿ الررايػػة والػػديوع

المبداة أماميا لمموضوع والرصؿ يييا بحكـ واحد يبت ييو أوال ي الديا تـ بعد ذلؾ ي الموضوع.

وال يجوز ليا يير ذلؾ إال ي حال ة االنتحالة المطمقة أو أيضا اندما يتطمب نص متعمػؽ بالنظػاـ العػاـ إصػدار قػرار مباشػر يػ
منألة يراية أو ديا.

المادة  : 818إذا ما انتيػى التحقيػؽ بالجمنػة نػمعت أقػواؿ المػدا المػدن يػ مطالباتػو وطمبػات النيابػة العامػة وديػاع المػتيـ
وأقواؿ المنؤوؿ بالحقوؽ المدنية اند االقتضاء.

ولممدا المدن والنيابة العامة حؽ الرد امى دياع باق الخصوـ.

(القانوف رقـ  84-95المؤرخ ي  58يشت  )5995ولممتيـ ومحاميو دائما الكممة األخيرة.

المادة  : 814إذا لـ يكف ممكنا إنياء المرايعات أتناء الجمنة نرنيا حددت المحكمة بحكـ تاريخ اليوـ الػذي يكػوف ييػو انػتمرار
المرايعة.

ويتعيف أف يحضر ييو أطراؼ الداوى والشيود الذيف لـ ينمعوا ومف أمرت المحكمة بإبقائيـ تحت تصرييا لحيف إتماـ المرايعة،

وذلؾ بغير تكميؼ آخر بحضور جمنة التأجيؿ.

القنـ النادس

ي الحكـ مف حيث ىو

المادة ( :811القانوف رقػـ  58-88المػؤرخ يػ  58يبرايػر  )5988يجػب أف يصػدر الحكػـ يػ جمنػة امنيػة إمػا يػ الجمنػة
نرنيا الت نمعت يييا المرايعات واما ي تاريخ الحؽ.

وي الحالة األخيرة يخبر الرئيس أطراؼ الداوى الحاضريف باليوـ الذي نينطؽ ييو بالحكـ.

واند النطؽ بالحكـ يتحقؽ الرئيس مف جديد مف حضور األطراؼ أو ييابيـ.

المػػادة ( :816القػػانوف رقػػـ  58-88المػػؤرخ ي ػ  58يبرايػػر  )5988إذا تبػػيف أنػػو مػػف الػػبلزـ إجػراء تحقيػػؽ تكميمػ يجػػب أف
يكوف ىذا بحكـ ي مادة الجنم يقوـ باإلجراء أحد القضاة الػذيف يكونػوف قنػـ الجػنم مػف المحكمػة .ويػ مػادة المخالرػات يقػوـ

القاض بنرنو باإلجراء.

والقاض المكمؼ بإجراء التحقيؽ التكميم يتمتا ليذا الغرض بالنمطات المنصوص امييا ي المواد مف  588إلى .548

ويخضا ىذا التحقيؽ التكميم لمقوااد المقررة ي المواد  551إلى  558ولوكيػؿ الجميوريػة أف يطمػا  -بطريػؽ المطالبػة انػد

االقتضاء  -امى الممؼ ي أي وقت أتناء إجراء التحقيؽ التكميم امى أف يعيد األوراؽ ي ظرؼ أربعة واشريف نااة.
المادة  :817إذا رأت المحكمة أف الواقعة تكوف جنحة قضت بالعقوبة.

وتحكـ اند االقتضاء ي الداوى المدنية وليا أف تأمر بأف يديا مؤقتا كؿ أو جزء مف التعويضات المدنية المقدرة.

كمػػا أف ليػػا النػػمطة  -إف لػػـ يكػػف ممكنػػا إصػػدار حكػػـ ي ػ طمػػب التعػػويض المػػدن بحالتػػو  -أف تقػػرر لممػػدا المػػدن مبمغػػا
احتياطيا قاببل لمتنريذ بو ريـ المعارضة أو االنتئناؼ.

المادة  :818يجوز لممحكمة ي الحالة المشار إلييا ي الرقرة األولػى مػف المػادة  817إذا كػاف األمػر متعمقػا بجنحػة مػف جػنم
القانوف العاـ وكانت العقوبػة المقضػ بيػا ال تقػؿ اػف الحػبس نػنة أف تػأمر بقػرار خػاص منػبب بإيػداع المػتيـ يػ النػجف أو

القبض اميو.

ويظؿ أمر القبض منتجا أتره حتى ولو قضت المحكمة ي المعارضة أو قض المجمس القضائ ي االنتئناؼ بتخرػيض اقوبػة

الحبس إلى أقؿ مف ننة.

يير أف لممحكمة ي المعارضة كما لممجمس ي االنتئناؼ نمطة إلغاء ىذه األوامر وذلؾ بقرار خاص منبب.

وتظؿ األوامر الصادرة ي الحالة المشار إلييا آنرا منتجة أترىا ي جميا الظروؼ ريـ الطعف بالنقض.

ويتعيف ي الحالة المعارضة لمحكـ طبقا لمشروط المنصػوص امييػا يػ المػادتيف  455و 458أف تنظػر القضػية أمػاـ المحكمػة

ي أوؿ جمنة أو ي خبلؿ تمانية أيػاـ امػى األكتػر مػف يػوـ المعارضػة واال أيػرج اػف المػتيـ تمقائيػا .واذا اقتضػى األمػر تأجيػؿ

الداوى يعمى المحكمة أف تبت بقرار منبب ي تأييد أو إلغاء األمر بالقبض أو اإليداع بعد نماع أقواؿ النيابة العامة وذلؾ كمو

بغير إخبلؿ بما لممتيـ مف حؽ ي تقديـ طمب إيراج مؤقت باألوضاع المنصوص امييا ي المواد  588و 589و.585

المادة  : 819إذا تبيف مف المرايعات لممحكمة المختصة بواقعة منظورة أماميا مكيرة قانونا بأنيا جنحة أف ىذه الواقعة ال تكػوف
إال مخالرة ،قضت بالعقوبة ويصمت اند االقتضاء ي الداوى المدنية.

المادة  :865إذا كانت الواقعة مخالرة مرتبطة بجنحة ،قضت المحكمة يييما جميعا بحكـ واحد قابؿ لبلنتئناؼ.

المادة  :865إذا وجد لصالم المتيـ اذ ار مانا مػف العقػاب ،قضػت المحكمػة بإارائػو مػف العقوبػة ويصػمت يػ الػداوى المدنيػة
اند االقتضاء ويؽ ما ىو مقرر ي الرقرتيف  8و 8مف المادة .817

المػادة  : 868إذا كانػت الواقعػة المطروحػة امػى المحكمػػة تحػت وصػؼ جنحػة مػف طبيعػػة تنػتأىؿ توقيػا اقوبػة جنائيػة ،قضػػت
المحكمة بعدـ اختصاصيا واحالتيا لمنيابة العامة لتصرؼ يييا حنبما تراه.

ويجوز ليا بعد نماع أقواؿ النيابة العامة أف تصدر ي القرار نرنو أمر إيداع المتيـ بمؤننة إاادة التربية أو بالقبض اميو.

المادة ( :868القانوف رقـ  58-88المؤرخ ي  58يبراير  )5988إذا صدر الحكـ بعدـ االختصاص بعد تحقيؽ قضائ تحميػؿ
النيابة العامة الداوى وجوبا امى يرية االتياـ.

المادة  : 864إذا رأت المحكمة أف الواقعة موضوع المتابعة ال تكوف أية جريمة يػ قػانوف العقوبػات أو أنيػا ييػر تابتػة أو ييػر
منندة لممتيـ قضت ببراءتو مف المتابعة بغير اقوبة وال مصاريؼ.

المادة  :861يخمى نبيؿ المتيـ المحبوس احتياطيا يور صدور الحكـ ببراءتو أو بإارائػو مػف العقوبػة أو الحكػـ اميػو بػالحبس
ما إيقاؼ التنريذ أو بالغرامة ،وذلؾ ريـ االنتئناؼ ما لـ يكف محبونا لنبب آخر.

وكػذلؾ الشػػأف بالننػػبة لممػتيـ المحبػػوس احتياطيػػا إذا حكػـ اميػػو بعقوبػػة الحػبس بمجػػرد أف تنػػتنرذ مػدة حبنػػو االحتيػػاط مػػدة

العقوبة المقضى بيا اميو.

المادة  :866ي الحالة المنصوص امييا يػ المػادة  ،864إذا كػاف المػدا المػدن ىػو الػذي حػرؾ الػداوى العموميػة تقضػ

المحكمة ي حكميا نرنو ي طمبات التعويض المدن المريواة مف الشخص المحكوـ ببراءتو ضػد المػدا المػدن اػف إنػاءة

حقو ي اإلدااء مدنيا.

المادة  :867يػنص يػ كػؿ حكػـ يصػدر باإلدانػة ضػد المػتيـ وانػد االقتضػاء ضػد المنػؤوؿ اػف الحقػوؽ المدنيػة امػى إلزاميػا
بالرنوـ والمصاريؼ لصالم الدولة كما ينص ييو بالننبة لممتيـ امى مدة اإلكراه البدن .

(القانوف رقـ  55-78المؤرخ ي  88يناير  )5978وكذلؾ الشػأف يػ حالػة اإلارػاء مػف العقوبػة مػا لػـ تقػض المحكمػة بقػرار
خاص منبب بإاراء المتيـ والمنؤوؿ اف الحقوؽ المدنية مف المصاريؼ كميا أو بعضيا.

وال يمزـ لممدا المدن الذي قبؿ ادااؤه مصرويات ما داـ الشخص المداى ضده مدنيا قد ااتبر مدانا ي جريمة.

المادة  :868ال يجوز إلزاـ المتيـ مصرويات الداوى ي حالة الحكـ ببراءتو.

يير أنو إذا قض ببراءة المتيـ بنبب حالة جنوف ااترتو حاؿ وقوع الحادث ييجػوز لممحكمػة أف تجعػؿ امػى ااتقػو المصػاريؼ

كميا أو جزءا منيا.

المادة  : 869يمتزـ المدا المدن الذي خنر داواه المصاريؼ حتى ي الحالة المشار إلييا ي المادة .846
يير أف لممحكمة ما ذلؾ أف تعريو منيا كميا أو جزءا منيا.

المادة  : 875يجوز لممحكمة يػ الحالػة التػ ال تتنػاوؿ يييػا اإلدانػة جميػا الجػرائـ التػ كانػت موضػوع المتابعػة أو لػـ تكػف إال
بنبب جرائـ كانت موضوع تعديؿ ي وصؼ التيمة إما أتناء نير التحقيؽ أو اند النطؽ بالحكـ وكذلؾ ي حالة إخراج متيميف
معينيف مف الداوى ،أف تعر المحكوـ امييـ بنص منبب ي حكميا ،مف الجزء مف المصاريؼ القضائية الذي ال ينتج مباشػرة

اف الجريمة الت نجمت انيا اإلدانة ي الموضوع.

وتحػػدد المحكمػػة مقػػدار المصػػاريؼ الت ػ أارػػت منيػػا المحكػػوـ اميػػو وتتػػرؾ ىػػذه المصػػاريؼ امػػى حنػػب الظػػروؼ امػػى اػػاتؽ

الخزينة أو المدا المدن .

المادة  :875تصرى المصاريؼ والرنػوـ بػالحكـ ،ويجػوز لكػؿ ذى مصػمحة يػ حالػة اػدـ وجػود قػرار بتطبيػؽ المػواد  867ومػا
يمييا أو وجود صعوبات ي تنريذ حكـ اإلدانة بالمصاريؼ والرنوـ أف يريا األمر إلػى الجيػة القضػائية التػ أصػدرت الحكػـ يػ

الموضوع وذلؾ ويقا لمقوااد المقررة ي مادة إشكاالت التنريذ ،لك تنتكمؿ حكميا ي ىذه النقطة.

المادة  :878يجوز لكؿ مف المتيـ والمدا المدن والمنؤوؿ اف الحقػوؽ المدنيػة أف يطمػب إلػى المحكمػة المطروحػة أماميػا
الداوى رد األشياء الموضواة تحت تصرؼ القضاء.

ويجوز لممحكمة أف تأمر بيذا الرد مف تمقاء نرنيا.

المادة  : 878يجوز أيضػا لكػؿ شػخص ييػر المػتيـ والمػدا المػدن والمنػؤوؿ اػف الحقػوؽ المدنيػة يػدا بػأف لػو حقػا امػى
أشياء موضواة تحت تصرؼ القضاء أف يطمب بردىا أماـ المحكمة المطروحة أماميا الداوى.

وال يجوز لو اإلطبلع إذا ذاؾ امى يير المحاضر المتعمقة بضبط تمؾ األشياء.

وتقض المحكمة ي ذلؾ بحكـ امى حدة بعد نماع أطراؼ الداوى.

المادة  :874يجوز لممحكمة إذا وايقت امػى رد األشػياء المنػتردة أف تتخػذ جميػا اإلجػراءات التحرظيػة لضػماف إمكػاف انػتعادة
تمؾ األشياء المحكوـ بردىا وذلؾ لحيف صدور قرار ي الموضوع.

المادة  : 871إذا رأت المحكمة أف األشػياء الموضػواة تحػت تصػرؼ القضػاء نايعػة إلظيػار الحقيقػة أو قابمػة لممصػادرة ،أرجػأت
الرصؿ ي شأنيا ريتما يصدر قرار ي الموضوع.

ويكوف الحكـ ي ىذه الحالة يير قابؿ ألي طعف.

المادة  :876يكوف الحكـ بريض طمب االنترداد قاببل لبلنتئناؼ مف جانب مف تقدـ بيذا الطمب.

والحكـ الصػادر بالموايقػة امػى رد األشػياء المنػتردة قابػؿ االنػتئناؼ مػف جانػب كػؿ مػف النيابػة العامػة والمػتيـ والمنػؤوؿ اػف

الحقوؽ المدنية والمدا المدن إذا كاف يمحقيـ ضرر مف ىذا الحكـ.

وال يريا األمر لممجمس القضائ إال بعد أف ترصؿ المحكمة ي الموضوع.

المادة  : 877تظؿ المحكمة الت نظرت ي القضية مختصة باألمر برد األشياء الموضواة تحت تصرؼ القضاء إف لػـ يريػا أي

طعف ي الحكـ الصادر ي الموضوع.

وترصؿ ييو بناء امى اريضة تقدـ مف أي شخص يدا أف لو حقا امى الش ء أو بناء امى طمب النيابة العامة.

ويجوز الطعف ي قرارىا أماـ المجمس القضائ طبقا ألحكاـ المادة .876

المادة  :878إذا ريا األمر ي موضوع القضية إلى المجمس القضائ  ،أصػبم مختصػا بالرصػؿ يػ طمبػات االنػترداد باألوضػاع
المنصوص امييا ي المواد مف  878إلى .871

ويظؿ مختصا حتى بعػد صػدور قػرار نيػائ يػ الموضػوع بػاألمر بػرد األشػياء باألوضػاع المنصػوص امييػا يػ الرقػرتيف األولػى

والتانية مف المادة .877

المادة ( :879القانوف رقـ  58-88المؤرخ ي  58يبراير  )5988كؿ حكـ يجػب أف يػنص امػى ىويػة األطػراؼ وحضػورىـ أو
ييابيـ ي يوـ النطؽ بالحكـ ،ويجب أف يشتمؿ امى أنباب ومنطوؽ.

وتكوف األنباب أناس الحكـ.

ويبػػيف المنطػػوؽ الج ػرائـ الت ػ تقػػرر إدانػػة األشػػخاص المػػذكوريف أو منػػؤولياتيـ أو منػػاءلتيـ انيػػا ،كمػػا تػػذكر بػػو العقوبػػة

ونصوص القانوف المطبقة واألحكاـ ي الدااوى المدنية.

ويقوـ الرئيس بتبلوة الحكـ.

المادة ( :885القانوف رقـ  58-88المؤرخ ي  58يبراير  )5988تؤرخ ننخة الحكـ األصمية ويذكر بيا أنماء القضاة الذيف
أصدروا الحكـ ،وكاتب الجمنة ،وانـ المترجـ اند االقتضاء ،وبعد أف يوقا كؿ مف الرئيس وكاتب الجمنة امييا تػودع لػدى قمػـ
كتاب المحكمة ي خبلؿ تبلتة أياـ امى األكتر مف تاريخ النطؽ بالحكـ ،وينوه اف ىذا اإليداع بالنجؿ المخصص ليػذا الغػرض

بقمـ الكتاب.
الرصؿ التان

ي الحكـ ي مواد المخالرات
القنـ األوؿ

ي يرامة الصمم ي المخالرات

المادة  : 885قبؿ كؿ تكميؼ بالحضور أماـ المحكمة يقوـ اضو النيابة العامة المحاؿ اميو يػ محضػر متبػت لمخالرػة بإخطػار
المخالؼ بأنو مصرح لو بديا مبمي امى نبيؿ يرامة صمم منا لمحد األدنى المنصوص اميو قانونا لعقوبة المخالرة.

المادة  :888إذا ريعت مخالرتاف ي محضر واحد ،تعيف امى المخالؼ أف يػديا المقػدار اإلجمػال لغرامتػ الصػمم المنػتحقتيف
اميو انيما.

المػػادة  : 888ترنػػؿ النيابػػة العامػػة إلػػى المخػػالؼ يػ خػػبلؿ خمنػػة اشػػر يومػػا مػػف القػرار ،بموجػػب خطػػاب موصػػى اميػػو بعمػػـ
الوصوؿ ،إخطا ار مػذكو ار يػ موطنػو ومحػؿ ارتكػاب المخالرػة وتاريخيػا ونػببيا والػنص القػانون المطبػؽ بشػأنيا ومقػدار يرامػة

الصمم والميؿ وطرؽ الديا المحددة ي المادة .884

المػػػادة ( :884القػػػانوف رقػػػـ 58-88 :المػػػؤرخ يػػػ  58 :يبرايػػػر  )5988يجػػػب امػػػى المخػػػالؼ ،خػػػبلؿ التبلتػػػيف يومػػػا التاليػػػة
النتبلمو اإلخطار المشار إليو ي المادة  888أابله أف يديا ديعة واحدة نقدا أو بحوالػة بريديػة مبمػي يرامػة الصػمم بػيف يػدي
محصؿ مكاف نكناه ،أو المكػاف الػذي ارتكبػت ييػو المخالرػة وذلػؾ طبقػا ألحكػاـ االختصػاص المػذكورة يػ المػادة  889مػف ىػذا

القانوف.

ويجب أف ينمـ اإلخطار إلى المحصؿ ي جميا األحواؿ تأييدا لمديا.

المادة  :881ال يكوف القرار المحدد لمقدار يرامة الصمم ي المخالرات قاببل ألي طعف مف جانب المخالؼ.

المادة  : 886يبمي المحصؿ النيابة لدى المحكمة بديا يرامة الصمم إذا تـ صحيحا وذلؾ ي ظرؼ اشرة أياـ مف تاريخ الديا.

المادة  :887إذا لـ يصؿ ىذا التبميي ي ميمة خمنة وأربعيف يوما مف تاريخ انػتبلـ المخػالؼ لئلخطػار طبقػا لممػادة  888قػاـ
اضو النيابة العامة بتكميؼ المخالؼ بالحضور أماـ المحكمة.

المادة  : 888يرنؿ إلى المحصؿ ي ظرؼ تبلتة أياـ كشؼ إجمال باالخطارات الموجية مف النيابة.

كمػا يرنػػؿ كشػؼ إجمػػال مػػف النيابػة العامػػة إلػػى محصػؿ الماليػػة يػ األنػػبوع األوؿ مػػف كػؿ شػػير اػػف التبميغػات المنػػممة يػ

الشير النابؽ تنريذا لممادة .886

المادة  : 889تنقض الداوى العمومية بقياـ المخالؼ بديا مقدار يرامػة الصػمم ضػمف الشػروط والميػؿ المنصػوص امييػا يػ
المادة .884س

ويتضمف القياـ بديا الغرامة المنوه انيا االاتراؼ بالمخالرة [.]1

ويعد بمتابة حكـ أوؿ مف أجؿ تحديد حالة العود [.]6

المادة  : 895ي حالة ادـ ديا يرامػة الصػمم يػ الميمػة الممنوحػة تنػيير المحكمػة يػ إجػراءات الػداوى والرصػؿ يييػا طبقػا
ألحكاـ المواد  898وما يمييا.

المادة  :895ال تطبؽ أحكاـ المواد مف  885إلى  895ي األحواؿ التالية:

 -5إذا كانت المخالرة المحرر انيا المحضر تعرض يااميا لجزاء يير الجزاء المػال أو لتعػويض األضػرار البلحقػة باألشػخاص
أو األشياء أو لعقوبات تتعمؽ بالعود.

 -8إذا كاف تمة تحقيؽ قضائ .

 -8إذا أتبت محضر واحد بالننبة لمتيـ واحد أكتر مف مخالرتيف.

 -4ي األحواؿ الت ينص يييا تشريا خاص امى انتبعاد إجراء يرامة الصمم.
المادة ( :898القانوف رقـ  55-78المػؤرخ يػ  58ينػاير  )5978يمكػف أف تنقضػ الػداوى العموميػة الناشػئة اػف مخالرػة،
ي المواد المنصوص امييا بصرة خاصة ي القانوف ،بديا يرامة جزايية داخمة ي قاادة العود.

ويمكف أف يتـ تنػديد الغرامػة خػبلؿ تبلتػيف يومػا مػف تحقػؽ المخالرػة لػدى المصػمحة المػذكورة يػ اإلخطػار بالمخالرػة ،بوانػطة

طابا يرامة يعادؿ مبمي الغرامة الواجبة األداء.

واذا لـ يجر التنديد ي الميمة المنصوص امييا ي الرقػرة التانيػة أاػبله ،يحػاؿ محضػر المخالرػة امػى وكيػؿ الجميوريػة الػذي
يريعو بدوره إلى القاض مشرواا بطمباتو.

المادة  898مكرر( :القانوف رقـ  55-78المؤرخ ي  88يناير  )5978يبػت القاضػ يػ ظػرؼ اشػرة أيػاـ ابتػداء مػف تػاريخ
ريا الداوى دوف مرايعة منبقة بإصدار أمر جزائ يتضمف الحكـ بغرامػة ال يمكػف أف تكػوف يػ أي حػاؿ مػف األحػواؿ أقػؿ مػف

ضعؼ الحد األدنى المقرر لممخالرة.

ويجػب أف يتضػػمف األمػػر الجزائػ انػػـ المخػالؼ ولقبػػو وتػػاريخ ومحػػؿ والدتػػو وانػواف نػػكناه والوصػػؼ القػػانون  ،وتػػاريخ ومكػػاف
ارتكاب الرعؿ المننوب إليو ،وبياف النصوص المطبقة ومبمي الغرامة ما مصاريؼ المبلحقات ،وال يمزـ القاض بتعميؿ أمره الػذي

ينرذ طبقا ألحكاـ المادة  197وما بعدىا مف ىذا القانوف.

وال يكػػوف األمػػر الجزائػ قػػاببل ألي طعػػف ،ييػػر أنػػو يمكػػف لممخػػالؼ أف يريػػا شػػكوى لػػدى اإلدارة الماليػػة بوانػػطة رنػػالة موصػػى

امييا ما طمب العمـ بالوصوؿ خبلؿ اشرة أياـ مف تاريخ تبميغو النند التنريذي الصادر مف قبؿ اإلدارة المذكورة.

وتؤدى الشكوى إلى إيقاؼ تنريذ نند األداء تـ تحاؿ ي ظرؼ اشرة أياـ امى القاض الذي يمكنػو أف يػريض الشػكوى أو يمغػ
أمره األوؿ ي ظرؼ اشرة أياـ مف ريعيا إليو.

وينتج األمر المذكور بالرقرة النابقة كؿ آتار الحكـ المكتن قػوة الشػ ء المقضػ بػو ،وينرػذ ضػمف األشػكاؿ المنصػوص امييػا

بموجب الرقرة  8وال يمكف أف يمس حقوؽ الطرؼ المدن .

المادة ( :898األمر رقـ  46-71المؤرخ ي  57يونيو  )5971ال يعمؿ بإجراء الغرامة الجزايية ي األحواؿ اآلتية:

 -5إذا كانت المخالرة تعرض مرتكبيا لمقياـ بإصبلح التعويضات لؤلشخاص أو األمواؿ.
 -8ي حالة ارتكاب مخالرات ي آف واحد والت ال تنطبؽ امى إجراء الغرامة الجزايية.
القنـ التان

ي ريا الداوى أماـ المحكمة

المػػادة  :894تريػػا الػػداوى إلػػى المحكمػػة ي ػ م ػواد المخالرػػات إمػػا باإلحالػػة مػػف جيػػة التحقيػػؽ وامػػا بحضػػور أط ػراؼ الػػداوى

باختيارىـ واما بتكميؼ بالحضور منمـ إلى المتيـ والمنؤوؿ اف الحقوؽ المدنية.

المػػادة  : 891يقػػوـ اإلخطػػار المنػػمـ بمعريػػة النيابػػة العموميػػة مقػػاـ التكميػػؼ بالحضػػور إذا تبعػػو حضػػور الشػػخص الموجػػو إليػػو
اإلخطار باختياره.

وتذكر ييو الجريمة المتابعة ويشار ييو إلى نص القانوف الذي يعاقب امييا.

المادة ( :896القانوف رقـ  58-88المؤرخ ي  58يبراير  )5988تطبؽ المادتاف  881و 886امى إجػراءات المحاكمػة أمػاـ
المحكمة الت ترصؿ ي مواد المخالرات.

القنـ التالث

ي التحقيؽ النيائ ي مواد المخالرات

المػػادة  : 897يجػػوز لمػػرئيس قبػػؿ يػػوـ الجمنػػة بنػػاء امػػى طمػػب النيابػػة العامػػة أو المػػدا المػػدن أف يقػػدر أو يكمػػؼ بتقػػدير
تعويضات وأف يحرر أو يكمؼ بتحرير محاضر وأف يأمر بإجراء ما يتطمب النراة مف أاماؿ.

المػػػادة  :898تطبػػػؽ أحكػػػاـ المػػػواد  881يقػػػرة أولػػػى و 886يقػػػرة أولػػػى و 888و 889و 896و 848امػػػى اإلجػػػراءات أمػػػاـ
المحكمة الت ترصؿ ي مواد المخالرات.

المادة  :899تطبؽ أيضا القوااد المقررة ي المواد مف  889إلى  847المتعمقة باإلدااء المػدن ويػ المػواد  858إلػى 887

المتعمقة بإقامة الدليؿ ما التحرظات الواردة بالمادة  455والمواد مف  888إلى  818المتعمقة بطمبات النيابػة العامػة ومػذكرات

الخصوـ الختامية والمادة  811المتعمقة بالحكـ.

المادة  :455تتبت المخالرات إما بمحاضر أو تقارير واما بشيادة الشيود ي حالة ادـ وجود محاضر أو تقارير متبتة ليا.
ويؤخذ بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرية ضباط أو أاواف الشرطة القضائية والضباط المنوط بيـ مياـ معينة لمضػبط القضػائ

الذيف خوؿ ليـ القانوف نمطة إتبات المخالرػات كػدليؿ إتبػات إلػى أف يقػوـ الػدليؿ العكنػ امػى مػا تضػمنتو وذلػؾ اػدا الحػاالت

الت ينص يييا القانوف امى خبلؼ ذلؾ.

وال يجوز أف يقوـ الدليؿ العكن إال بالكتابة أو بشيادة الشيود.

المادة :455إذا اقتضى الحاؿ إجراء تحقيؽ إضاي قاـ بإجرائو قاض المحكمة ويقا لممواد مف  551إلى .558

وتطبؽ أحكاـ الرقرة التالتة مف المادة .816
المادة  :458إذا رأت المحكمة أف الواقعة تكوف مخالرة نطقت بالعقوبة.

وتقضى اند االقتضاء ي الداوى المدنية طبقا ألحكاـ الرقرتيف التانية والتالتة مف المادة .817

المادة  :458إذا رأت المحكمة أف الواقعة تكوف جناية أو جنحة قضت بعدـ اختصاصيا.
وتحيؿ األوراؽ لمنيابة العامة التخاذ ما تراه بشأنيا.

المادة  : 454إذا رأت المحكمة أف الواقعة ال تكوف أية جريمة ي قانوف العقوبػات أو كانػت الواقعػة ييػر تابتػة أو ييػر مننػوبة
لممتيـ قضت ببراءتو منيا بغير اقوبة وال مصاريؼ.

المادة  : 451إذا كاف المتيـ ينتريد مف أي اذر يعريو مػف العقػاب قضػت بإارائػو وترصػؿ انػد االقتضػاء يػ الػداوى المدنيػة
كما ىو وارد ي المادة .458

المادة  :456تطبػؽ امػى إجػراءات التقاضػ أمػاـ المحكمػة التػ ترصػؿ يػ قضػايا المخالرػات المػواد  867إلػى  885المتعمقػة

بالمصاريؼ القضائية والرنوـ وانترداد األشياء المضبوطة وصيغة األحكاـ.
الرصؿ التالث

ي الحكـ الغياب والمعارضة
القنـ األوؿ

ي التخمؼ اف الحضور
المادة  :457كػؿ شػخص كمػؼ بالحضػور تكميرػا صػحيحا وتخمػؼ اػف الحضػور يػ اليػوـ والنػااة المحػدديف يػ أمػر التكميػؼ
يحكػػـ اميػػو ييابيػػا حنػػبما ورد ي ػ المػػادة  846وذلػػؾ ييمػػا اػػدا الحػػاالت المنصػػوص امييػػا ي ػ الم ػواد  841و 841و847

و 849و.815

يير أنػو إذا كانػت المخالرػة ال تنػتجوب ييػر اقوبػة الغرامػة جػاز لممػتيـ أف ينػدب لمحضػور انػو أحػد أاضػاء اائمتػو بموجػب

توكيؿ خاص.

المادة  :458يبمي الحكـ الصادر ييابيا طبقا ألحكاـ المواد  489وما يمييا.
القنـ التان

ي المعارضة
المادة  :459يصبم الحكـ الصادر ييابيا كأف لـ يكف بالننبة لجميا ما قض بو إذا قدـ المتيـ معارضة ي تنريذه.
ويجوز أف تنحصر ىذه المعارضة ييما قضى بو الحكـ مف الحقوؽ المدنية.

المادة  : 455تبمي المعارضة بكػؿ ونػيمة إلػى النيابػة العامػة التػ يعيػد إلييػا بإشػعار المػدا المػدن بيػا وذلػؾ بكتػاب موصػى
اميو بعمـ الوصوؿ.

واذا كانت المعارضة قاصرة امػى مػا قضػى بػو الحكػـ مػف الحقػوؽ المدنيػة ييتعػيف امػى المػتيـ أف يقػوـ بتبميػي المػدا المػدن
مباشرة بيا.

المادة  : 455يبمي الحكـ الصادر ييابيا إلى الطرؼ المتخمؼ اف الحضور وينوه ي التبميي امى أف المعارضة جائزة القبوؿ يػ
ميمة اشرة أياـ ااتبا ار مف تاريخ تبميي الحكـ إذا كاف التبميي لشخص المتيـ.

(األمر رقـ  46-71المؤرخ ي  57يونيو  )5971وتمدد ىذه الميمة إلى شػيريف إذا كػاف الطػرؼ المتخمػؼ يقػيـ خػارج التػراب

الوطن .

المادة  : 458إذا لـ يحصؿ التبميي لشخص المتيـ تعيف تقديـ المعارضة ي المواايد النابؽ ذكرىا آنرا والت ينري ااتبا ار مف

تبميي الحكـ بالموطف أو مقر المجمس الشعب البمدي أو النيابة.

ييػر أنػػو إذا لػػـ يحصػؿ التبميػػي لشػػخص المػتيـ ولػػـ يخمػػص مػػف إجػراء تنريػػذي مػػا أف المػتيـ قػػد أحػػيط اممػا بحكػػـ اإلدانػػة يػػإف
معارضتو تكوف جائزة القبوؿ حتى بالننبة لمحقوؽ المدنية إلى حيف انقضاء مواايد نقوط العقوبة بالتقادـ.

وتنرى ميمة المعارضة ي الحالة المشار إلييا ي الرقرة النابقة ااتبا ار مف اليوـ الذي أحيط بو المتيـ امما بالحكـ.

ويجوز الطعف ي الحكـ الغياب بالمعارضة بتقرير كتاب أو شروي لدى قمـ كتاب الجية القضائية الت أصدرت الحكـ وذلػؾ يػ
ميمة العشرة أياـ مف التبميي.

ويحكـ ي المعارضة مف الجية القضائية الت أصدرت الحكـ الغياب .

المػػادة  : 458تمغػ المعارضػػة الصػػادرة مػػف المػػتيـ الحكػػـ الصػػادر ييابيػػا حتػػى بالننػػبة لمػػا قضػ بػػو يػ شػػأف طمػػب المػػدا
المدن .

وأمػػا المعارضػػة الصػػادرة مػػف المػػدا المػػدن أو مػػف المنػػؤوؿ اػػف الحقػػوؽ المدنيػػة يػػبل أتػػر ليػػا إال امػػى مػػا يتعمػػؽ بػػالحقوؽ

المدنية.

وتعتبر المعارضة كأف لـ تكف إذا لـ يحضر المعارض ي التاريخ المحدد لو ي التبميي الصادر إليػو شػرويا والمتبػت يػ محضػر

ي وقت المعارضة أو بتكميؼ بالحضور منمـ لمف يعنيو األمر طبقا لممواد  489وما يمييا:
ويتعيف ي جميا األحواؿ أف يتنمـ أطراؼ الداوى اآلخروف تكميرا جديدا بالحضور.

المادة  : 454يجرى التحقيؽ والحكـ ي كؿ قضية طبقا لؤلحكاـ المتعمقة بالحكـ ي الجنم أو المخالرات تبعا لنوع القضية.

المػػادة  :451يجػػوز يػػ جميػػا األح ػواؿ أف تتػػرؾ مصػػاريؼ تبميػػي الحكػػـ الغيػػاب والمعارضػػة امػػى اػػاتؽ الخصػػـ الػػذي قػػدـ
المعارضة.

الرصؿ الرابا

ي انتئناؼ األحكاـ ي مواد الجنم والمخالرات

القنـ األوؿ

ي مباشرة حؽ االنتئناؼ

المادة  :456تكوف قابمة لبلنتئناؼ:

 -5األحكاـ الصادرة ي مواد الجنم.

 -8األحكاـ الصادرة يػ مػواد المخالرػات إذا قضػت بعقوبػة الحػبس أو اقوبػة يرامػة تتجػاوز المائػة دينػار أو إذا كانػت العقوبػة
المنتحقة تتجاوز الحبس خمنة أياـ.

المادة  :457يتعمؽ حؽ االنتئناؼ:

 -5بالمتيـ،

 -8والمنؤوؿ اف الحقوؽ المدنية،
 -8ووكيؿ الجميورية،
 -4والنائب العاـ،

 -1واإلدارات العامة ي األحواؿ الت تباشر يييا الداوى العمومية،
 -6والمدا المدن .

وي حالة الحكـ بالتعويض المدن يتعمؽ حؽ االنتئناؼ بالمتيـ وبالمنؤوؿ اف الحقوؽ المدنية.

ويتعمؽ ىذا الحؽ بالمدا المدن ييما يتصؿ بحقوقو المدنية يقط.

المادة  :458يريا االنتئناؼ ي ميمة اشرة أياـ ااتبا ار مف يوـ النطؽ بالحكـ الحضوري.

ييػػر أف ميمػػة االنػػتئناؼ ال تنػػرى إال ااتبػػا ار مػػف التبميػػي لمشػػخص أو لممػػوطف واال يممقػػر المجمػػس الشػػعب البمػػدي أو لمنيابػػة
العامة بالحكـ إذا كاف قد صدر ييابيا أو بتكرر الغياب أو حضوريا ي األحواؿ المنصوص امييا يػ المػواد  841و( 847يقػرة

 5و )8و.815

وي حالة انتئناؼ أحد الخصوـ ي المواايد المقررة يكوف لمخصوـ اآلخريف ميمة إضايية خمنة أياـ لريا االنتئناؼ.

المادة  :459يقدـ النائب العاـ انتئنايو ي ميمة شيريف ااتبا ار مف يوـ النطؽ بالحكـ.
وىذه الميمة ال تحوؿ دوف تنريذ الحكـ.

المادة  : 485يريا االنتئناؼ بتقرير كتاب أو شروي بقمـ كتاب المحكمة الت أصدرت الحكـ المطعوف ييو.
ويعرض امى المجمس القضائ .

المادة ( :485القانوف رقـ  58-88المؤرخ ي  58يبراير  )5988يجب أف يوقا امى تقرير االنتئناؼ مف كاتب الجيػة التػ

حكمت ومف المنتأنؼ نرنو ومف محاـ أو مف وكيؿ خاص مروض انو بالتوقيا ،ويػ الحالػة األخيػرة يريػؽ الترػويض بػالمحرر

الذي دونو الكاتب ،واذا كاف المنتأنؼ ال ينتطيا التوقيا ذكر الكاتب ذلؾ.

المادة  :488إذا كاف المنتأنؼ محبونا جاز لو كذلؾ أف يعمؿ تقرير انتئنايو ي المواايد المنصوص امييا يػ المػادة 458
لدى كاتب دار النجف حيث يتمقى ويقيد ي الحاؿ ي نجؿ خاص.

وينمـ إليو إيصاؿ انو.

ويتعيف امى المشرؼ رئيس مؤننة إاادة التربية أف يرنػؿ ننػخة مػف ىػذا التقريػر خػبلؿ أربػا واشػريف نػااة إلػى قمػـ كتػاب

الجية القضائية الت أصدرت الحكـ المطعوف ييو .واال اوقب إداريا.

المادة ( :488القانوف رقـ  58-88المؤرخ ي  58يبراير  )5988يجوز إيداع اريضة تتضمف أوجو االنتئناؼ ي قمـ كتػاب
المحكمة ي المواايد المنصوص امييا لتقرير االنتئناؼ ويوقا امييا المنتأنؼ أو محاـ أو وكيؿ خاص مروض بالتوقيا.
وترنؿ العريضة وكذلؾ أوراؽ الداوى بمعرية وكيؿ الجميورية إلى المجمس القضائ ي أجؿ شير امى األكتر.

واذا كاف المتيـ مقبوضا اميو أحيؿ كذلؾ ي أقصر ميمة وبأمر مف وكيؿ الجميورية إلى مؤننة إاػادة التربيػة بمقػر المجمػس
القضائ .

المادة  :484يجب أف يبمي االنتئناؼ المريوع مف النائب العاـ ويؽ المادة  459إلى المتيـ واند االقتضػاء إلػى المنػؤوؿ اػف
الحقوؽ المدنية يير أف ىذا التبميي يكوف إجراؤه صحيحا بالننبة لممتيـ الحاضر إذا حصؿ بتقرير بجمنة المجمس القضائ إذا
كانت القضية قد قدمت إلى تمؾ الجمنة ي ميمة االنتئناؼ المقررة لمنائب العاـ وذلؾ بنػاء امػى انػتئناؼ المػتيـ أو أي خصػـ

آخر ي الداوى.

المػػادة  :481يوقػػؼ تنريػػذ الحكػػـ أتنػػاء ميػػؿ االنػػتئناؼ وأتنػػاء داػػوى االنػػتئناؼ مػػا مرااػػاة أحكػػاـ المػواد ( 817يقػػرة  8و)8

و 861و 459و.487

المادة  :486إذا يصمت المحكمة ي طمػب إيػراج مؤقػت ويقػا لممػواد  588و 589و 585تعػيف ريػا االنػتئناؼ يػ ميمػة أربػا

واشريف نااة.

ويظؿ المتيـ محبونا ريتما يرصؿ ي انتئناؼ وكيؿ الجميورية وذلؾ ي جميا األحواؿ حتى تنتنرذ ميمة ذلؾ االنتئناؼ.

المػػادة  : 487ال يقبػػؿ انػػتئناؼ األحكػػاـ التحضػػيرية أو التمييديػػة أو الت ػ يصػػمت ي ػ منػػائؿ اارضػػة أو ديػػوع إال بعػػد الحكػػـ
الصادر ي الموضوع وي الوقت نرنو ما انتئناؼ ذلؾ الحكـ.

المادة  :488تحوؿ القضية إلى المجمس القضائ ي الحدود الت تعينيا صحيرة االنتئناؼ وما تقتضيو صرة المنتأنؼ امػى
الوجو المبيف بالمادة .488

القنـ التان

ي تشكيؿ الجية القضائية االنتئنايية ي مواد الجنم والمخالرات

المادة  : 489يرصؿ المجمس القضائ ي انتئنايات مواد الجنم والمخالرات مشكؿ مف تبلتة امى األقؿ مف رجاؿ القضاء.
ويقوـ النائب العاـ أو أحد منااديو بمباشرة مياـ النيابة العامة وأاماؿ قمـ الكتاب يؤدييا كاتب الجمنة.

(القػػانوف رقػػـ  84-95المػػؤرخ ي ػ  58يشػػت  )5995واذا كػػاف المنػػتأنؼ محبونػػا تنعقػػد الجمنػػة وجوبػػا خػػبلؿ شػػيريف مػػف
تاريخ االنتئناؼ.
القنـ التالث

ي إجراءات االنتئناؼ أماـ المجمس القضائ

المادة  : 485تطبؽ أماـ المجمس القضائ القوااد المقررة لممحاكـ ما مراااة ما ورد مف انتتناء ي أحكاـ المواد اآلتية.
المادة  :485يرصؿ ي االنتئناؼ ي الجمنة بناء امى تقرير شروي مف أحد المنتشاريف وينتجوب المتيـ.
وال تنما شيادة الشيود إال إذا أمر المجمس بنماايـ.

وتنما أقواؿ أطراؼ الداوى حنب الترتيب اآلت  :المنتأنروف يالمنػتأنؼ امػييـ ،واذا مػا تعػدد المنػتأنروف والمنػتأنؼ امػييـ
يممرئيس تحديد دور كؿ منيـ مف إبداء أقوالو.

ولممتيـ دائما الكممة األخيرة.

المادة  :488إذا رأى المجمس أف االنتئناؼ قد تأخر ريعو أو كاف يير صحيم شكبل قرر ادـ قبولو.

واذا ما رأى أف االنتئناؼ ريـ كونو مقبوال شكبل ليس قائما امى أناس قض بتأييد الحكـ المطعوف ييو.

وي كمتا الحالتيف يمزـ المنتأنؼ المصاريؼ ما لـ يكف االنػتئناؼ صػاد ار مػف النيابػة العامػة يػإف المصػاريؼ تتػرؾ إذ ذاؾ امػى

ااتؽ الخزينة.

المادة  : 488يجوز لممجمس بناء امى انتئناؼ النيابة العامة أف يقض بتأييد الحكـ أو إلغائو كميا أو جزئيػا لصػالم المػتيـ أو

لغير صالحو.

ولكػػف لػػيس لممجمػػس إذا كػػاف االنػػتئناؼ مريواػػا مػػف المػػتيـ وحػػده أو مػػف المنػػؤوؿ اػػف الحقػػوؽ المدنيػػة أف ين ػ ء حالػػة

المنتأنؼ.

وال يجوز لو إذا كاف االنتئناؼ مريواا مف المدا المدن وحده أف يعدؿ الحكـ امى وجو ين ء إليو.

وال يجوز لممدا المدن ي داوى االنتئناؼ أف يقدـ طمبا جديدا ولكف لو أف يطمب زيادة التعويضات المدنيػة بالننػبة لمضػرر

الذي لحؽ بو منذ صدور حكـ محكمة الدرجة األولى.

المادة  :484إذا كاف تعديؿ الحكـ راجعا إلى أف المجمس رأى أنو ليس تمة مف جناية وال جنحة وال مخالرة أو أف الواقعة لينت
تابتة أو ال يمكف إننادىا إلى المتيـ يإنو يقض ببراءتو مف آتار المتابعة بغير اقوبة وال مصاريؼ.

(األمػػر رقػػـ  46-71المػػؤرخ ي ػ  57يونيػػو  )5971وي ػ ىػػذه الحالػػة إذا طمػػب المػػتيـ المقض ػ ببراءتػػو التعػػويض المػػدن
المنصوص اميو ي المادة  ،866يريا طمبو مباشرة أماـ المجمس.

المادة  : 481إذا كاف تعديؿ الحكـ مرجعو إلى أف المجمس قد رأى أف المتيـ ينػتريد مػف اػذر معػؼ مػف العقػاب التػزـ المجمػس

بتطبيؽ أحكاـ المادة .865

المادة  : 486إذا كاف المرجا ي تعديؿ الحكـ إلى أف المجمس قد رأى أف الواقعة ال تكوف إال مخالرة قضى بالعقوبػة ويصػؿ يػ
الداوى المدنية اند االقتضاء.

المادة  : 487إذا كاف الحكـ منػتجوب اإللغػاء ألف المجمػس قػد رأى أف الواقعػة بطبيعتيػا تنػتأىؿ اقوبػة جنايػة قضػى المجمػس
القضائ بعدـ اختصاصو وأحاؿ الداوى إلى النيابة العامة إلجراء شؤونيا بما تراه.

ويجوز لممجمس بعد نماع أق واؿ النيابة العامة أف يصدر ي قػراره نرنػو أمػ ار بإيػداع المػتيـ مؤننػة إاػادة التربيػة أو بػالقبض

اميو.

وتطبؽ يضبل اف ذلؾ المادة  868اند االقتضاء.

المادة  : 488إذا كاف الحكـ باطبل بنبب مخالرة أو إيراؿ ال يمكػف تداركػو لؤلوضػاع المقػررة قانونػا والمترتػب امػى مخالرتيػا أو
إيراليا البطبلف يإف المجمس يتصدى ويحكـ ي الموضوع.
الباب الرابا
ي التكميؼ بالحضور والتبميغات

المادة  : 489تطبؽ أحكاـ قانوف اإلجراءات المدنية ي مواد التكميؼ بالحضور والتبميغات ما لـ توجد نصوص مخالرة لػذلؾ يػ
القوانيف أو الموائم.

وال يجوز لمقائـ بالتبميغات أف يتولى إجراء تبميي لنرنو أو لزوجو أو أحد أقاربو أو أصياره أو أصيار زوجػو امػى امػود الننػب
إلى ما ال نياية أو ألقاربو أو أصياره مف الحواش إلى درجة ابف العـ الشقيؽ أو ابف الخاؿ الشقيؽ بدخوؿ الغاية.

المادة ( :445األمر رقـ  46-71المؤرخ ي  57يونيو  )5971ينمـ التكميؼ بالحضػور بنػاء امػى طمػب النيابػة العامػة ومػف
كؿ إدارة مرخص ليا قانونا بذلؾ .كما يجب امى المكمؼ بالتبميي أف يحيؿ الطمبات المقدمة إليو دوف تأخير .ويذكر يػ التكميػؼ

بالحضور الواقعة الت قامت امييا الداوى ما اإلشارة إلى النص القانون الذي يعاقب امييا.

كمػػا يػػذكر ي ػ التكميػػؼ بالحضػػور ،المحكمػػة الت ػ ريػػا أماميػػا الن ػزاع ومكػػاف وزمػػاف وتػػاريخ الجمنػػة وتعػػيف ييػػو صػػرة المػػتيـ

والمنؤوؿ مدنيا أو صرة الشاىد امى الشخص المذكور.

كما يجب أف يتضمف التكميؼ بالحضػور المنػمـ إلػى الشػاىد بػأف اػدـ الحضػور أو ريػض اإلدالء بالشػيادة أو الشػيادة المػزورة

يعاقب امييا القانوف.

المادة ( :445األمر رقـ  46-71المؤرخ ي  57يونيػو  )5971يػتـ تبميػي القػ اررات يػ الحػاالت الضػرورية بطمػب مػف النيابػة
العامة.

الكتاب التالث
ي القوااد الخاصة بالمجرميف األحداث
الباب األوؿ

أحكاـ تمييدية

المادة ( :448األمر رقـ  78-69المؤرخ ي  56نبتمبر  )5969يكوف بموغ نف الرشد الجزائ ي تماـ التامنة اشر.
المادة  :448تكوف العبرة ي تحديد نف الرشد الجزائ بنف المجرـ يوـ ارتكاب الجريمة.

المادة ( :444القانوف رقػـ  58-88المػؤرخ يػ  58يبرايػر  )5988ال يجػوز يػ مػواد الجنايػات والجػنم أف يتخػذ ضػد الحػدث
الذي لـ يبمي التامنة اشر إال تدبير أو أكتر مف تدابير الحماية والتيذيب اآلت بيانيا:

 -5تنميمو لوالديو أو لوصيو أو لشخص جدير بالتقة،
 -8تطبيؽ نظاـ اإليراج انو ما وضعو تحت المراقبة،

 -8وضعو ي منظمة أو مؤننة اامة أو خاصة معدة لمتيذيب أو التكويف المين مؤىمة ليذا الغرض،
 -4وضعو ي مؤننة طبية أو طبية تربوية مؤىمة لذلؾ،
 -1وضعو ي مصمحة امومية مكمرة بالمنااد،

 -6وضعو ي مدرنة داخمية صالحة إليواء األحداث المجرميف ي نف الدرانة ،يير أنو يجوز أف يتخذ كذلؾ ي شػأف الحػدث
الذي يتجاوز امره التالتة اشرة تدبير يرم إلى وضعو ي مؤننة اامة لمتيذيب تحت المراقبة أو لمتربية اإلصبلحية.

ويتعيف ي جميا األحواؿ أف يكوف الحكـ بالتدابير المذكورة آنرا لمدة معينة ال يجوز أف تتجاوز التاريخ الػذي يبمػي ييػو القاصػر
نف الرشد المدن .

المادة  : 441يجوز لجية الحكـ بصرة انتتنائية بالننبة لؤلحداث البالغيف مف العمر أكتػر مػف تػبلث اشػر نػنة أف تنػتبدؿ أو
تنػػتكمؿ التػػدابير المنصػػوص امييػػا ي ػ المػػادة  444بعقوبػػة الغرامػػة أو الحػػبس المنصػػوص امييػػا ي ػ المػػادة  15مػػف قػػانوف

العقوبات إذ ما رأت ذلؾ ضروريا نظ ار لمظروؼ أو لشخصية المجرـ الحدث امى أف يكوف ذلؾ بقرار توضم ييو أنػبابو خصيصػا

بشأف ىذه النقطة.

المػػادة ( :446القػػانوف رقػػـ  58-88المػػؤرخ ي ػ  58يبرايػػر  )5988يحػػاؿ الحػػدث الػػذي لػػـ يبمػػي التامنػػة اشػػرة ي ػ قضػػايا
المخالرػػات امػػى محكمػػة المخالرػػات ،وتنعقػػد ىػػذه المحكمػػة بأوضػػاع العبلنيػػة المنصػػوص امييػػا ي ػ المػػادة  ،468يػػإذا كانػػت
المخالرة تابتة جاز لممحكمة أف تقض بمجرد التوبيخ البنيط لمحدث وتقض بعقوبة الغرامة المنصوص امييا قانونا.

يير أنو ال يجوز ي حؽ الحدث الذي لـ يبمي مف العمر تبلث اشرة ننة نوى التوبيخ ،ولممحكمة يضبل امى ذلػؾ ،إذا مػا رأت
ي صالم الحدث اتخاذ تدبير منانب ،أف ترنؿ الممؼ بعد نطقيا بالحكـ إلى قاض األحداث الذي لو نمطة وضا الحػدث تحػت

نظاـ اإليراج المراقب.

واذا كاف الحكـ قاببل لبلنتئناؼ حنب أوضاع الرقرة التانية مف المادة  456مف قانوف اإلجراءات الجزائية ،ر
الباب التان

ي جيات التحقيؽ والحكـ الخاصة بالمجرميف األحداث

المادة ( :447األمر رقـ  46-71المؤرخ ي  57يونيو  )5971يوجد ي كؿ محكمة قنـ لؤلحداث.

المػػادة ( :448األمػػر رقػػـ  46-71المػػؤرخ يػ  57يونيػػو  )5971يمػػارس وكيػػؿ الجميوريػػة لػػدى المحكمػػة الػػداوى العموميػػة

لمتابعة الجنايات والجنم الت يرتكبيا األحداث دوف التامنة اشر مف امرىـ.

(األمػػر رقػػـ  88-78المػػؤرخ ي ػ  87يوليػػو  )5978وي ػ حالػػة ارتكػػاب جريمػػة يخػػوؿ يييػػا القػػانوف لػػئلدارات العموميػػة حػػؽ
المتابعة ،يكوف لوكيؿ الجميورية وحده صبلحية القياـ بالمتابعة وذلؾ بناء امى شكوى منبقة مف اإلدارة صاحبة الشأف.

المادة ( :449القانوف رقـ  58-88المؤرخ ي  58يبراير  )5988يعيف ي كؿ محكمة تقا بمقر المجمػس القضػائ قػاض أو
قضاة يختاروف لكراءتيـ أو لمعناية الت يولونيا لؤلحداث ،وذلؾ بقرار مف وزير العدؿ لمدة تبلتة أاواـ.

أما ي المحاكـ األخرى يإف قضاة األحداث يعينوف بموجب أمر صادر مف رئيس المجمس القضائ بناء امى طمب النائب العاـ.
ويمكف أف يعيد إلى قاض تحقيؽ أو أكتر مكمريف خصوصا بقضايا األحداث بنرس الشروط الت ذكرت ي الرقرة النالرة.

المادة  :415يشكؿ قنـ األحداث مف قاض األحداث رئينا ومف قاضييف محمريف.

يعيف المحمروف األصميوف واالحتياطيوف لمدة تبلتة أاواـ بقرار مف وزيػر العػدؿ ويختػاروف مػف بػيف أشػخاص مػف كػبل الجننػيف

يبمي امرىـ أكتر مف تبلتيف ااما جننيتيـ جزائرية وممتازيف باىتماميـ بشؤوف األحداث وبتخصصيـ ودرايتيـ بيا.

ويػػؤدي المحمرػػوف مػػف أصػػمييف واحتيػػاطييف قب ػؿ قيػػاميـ بميػػاـ وظيرػػتيـ اليمػػيف أمػػاـ المحكمػػة بػػأف يقوم ػوا بحنػػف أداء ميػػاـ

وظائريـ وأف يخمصوا ي امميـ وأف يحترظوا بتقوى وايماف بنر المداوالت.

ويختار المحمروف نواء أكانوا أصمييف أـ احتياطييف مف جدوؿ محرر بمعرية لجنة تجتما لدى كؿ مجمس قضائ يعيف تشػكيميا

وطريقة امميا بمرنوـ.

المادة ( :415األمر رقـ  88-78المؤرخ ي  87يونيو  )5978يختص قنـ األحداث بنظر الجنم الت يرتكبيا األحداث.
يختص قنـ األحداث الذي يوجد بمقر المجمس القضائ بنظر الجنايات الت يرتكبيا األحداث.

ويكوف قنـ األحداث المختص إقميميا ىو المحكمة الت ارتكبػت الجريمػة بػدائرتيا أو التػ بيػا محػؿ إقامػة الحػدث أو والديػو أو
وصيو أو محكمة المكاف الذي اتر ييو امى الحدث أو المكاف الذي أودع بو الحدث نواء بصرة مؤقتة أو نيائية.

المادة ( :418األمر رقـ  88-78المؤرخ يػ  87يونيػو  )5978ال يجػوز يػ حالػة ارتكػاب جنايػة ووجػود جنػاة بػالغيف نػواء
أكانوا قائميف أصمييف أـ شركاء ،مباشػرة أيػة متابعػة ضػد حػدث لػـ ينػتكمؿ التامنػة اشػرة نػنة مػف امػره دوف أف يقػوـ قاضػ

التحقيؽ بإجراء تحقيؽ نابؽ امى المتابعة.

واذا كاف ما الحدث يااموف أصميوف أو شركاء بالغوف ي حالة ارتكػاب جنحػة يػإف وكيػؿ الجميوريػة يقػوـ بإنشػاء ممػؼ خػاص
لمحدث يريعو إلى قاض األحداث.

يجب امى قاض األحداث أف يقوـ بإجراء تحقيؽ نابؽ بمجرد ما تحاؿ إليو الداوى.

ويجوز لمنيابة العامة بصرة انتتنائية ي حالة تشعب القضية أف تعيد لقاض التحقيػؽ بػإجراء تحقيػؽ نػزوال امػى طمػب قاضػ

األحداث وبموجب طمبات منببة.

المادة  : 418يقوـ قاض األحداث ببػذؿ كػؿ ىمػة وانايػة ويجػري التحريػات البلزمػة لموصػوؿ إلػى إظيػار الحقيقػة والتعػرؼ امػى
شخصية الحدث وتقرير الونائؿ الكريمة بتيذيبو.

وتحقيقا ليذا الغرض يأنو يقوـ إما بإجراء تحقيؽ يير رنم أو طبقا لؤلوضاع المنصوص امييا يػ ىػذا القػانوف يػ التحقيػؽ

االبتدائ ولو أف يصدر أي أمر الزـ لذلؾ ما مراااة قوااد القانوف العاـ.

ويجري بحتا اجتماايا يقوـ ييو بجميا المعمومػات اػف الحالػة المدنيػة الماديػة واألدبيػة لؤلنػرة واػف طبػا الحػدث ونػوابقو واػف

مواظبتو ي الدرانة ونموكو يييا واف الظروؼ الت ااش يييا أو نشأ وتربى.

ويأمر قاضػ األحػداث بػإجراء يحػص طبػ والقيػاـ برحػص نرنػان إف لػزـ األمػر ويقػرر انػد االقتضػاء وضػا الحػدث يػ مركػز

لئليواء أو لممبلحظة.

يير أنو يجوز لصالم الحدث أال يأمر بإجراء أي مف ىذه التدابير أو ال يقرر إال تدابي ار واحدا مف بينيما وي ىذه الحالة يصػدر
أم ار منببا.

المادة  : 414يخطر قاض األحداث بإجراء المتابعات والدي الحدث أو وصيو أو مف يتولى حضانتو المعروييف لو.
واذا لـ يختر الحدث أو نائبو القانون مدايعا انو ايف لو قاض األحداث مػف تمقػاء نرنػو مػدايعا أو ايػد إلػى نقيػب المحػاميف
باختيار مدايا لمحدث.

ويجوز لو أف يعيد بإجراء البحث االجتماا إلى المصالم االجتمااية أو األشخاص الحائزيف إلجازة (دبموـ) الخدمة االجتمااية

المؤىميف ليذا الغرض.

المادة  :411يجوز لقاض األحداث أف ينمـ المجرـ الحدث مؤقتا.

 -5إلى والديو أو وصيو أو الشخص الذي يتولى حضانتو أو إلى شخص جدير بالتقة،
 -8إلى مركز إيواء،

 -8إلى قنـ إيواء بمنظمة ليذا الغرض نواء أكانت اامة أـ خاصة،
 -4إلى مصمحة الخدمة االجتمااية المنوط بيا معاونة الطرولة أو بمؤننة انتشرائية (ممجأ)،

 -1إلى مؤننة أو منظمة تيذيبية أو لمتكويف المين أو لمعبلج تابعػة لمدولػة أو إلدارة اامػة مؤىمػة ليػذا الغػرض أو مؤننػة
خاصة معتمدة.

واذا رأى أف حالة الحدث الجتمانية والنرنانية تنتدا يحص اميقا ييجوز لو أف يأمر بوضعو مؤقتا ي مركز مبلحظة معتمد.
ويجوز اند االقتضاء مباشرة الحرانة المؤقتة تحت نظاـ اإليراج تحت المراقبة.

ويكوف تدبير الحرانة قاببل لئللغاء دائما.

المادة  : 416ال يجوز وضا المجرـ الذي لـ يبمي مف العمر تبلث اشرة ننة كاممة ي مؤننة اقابية ولو بصرة مؤقتة.
وال يجوز وضا المجرـ مف نف التالتة اشرة إلى التامنػة اشػرة مؤقتػا يػ مؤننػة اقابيػة إال إذا كػاف ىػذا التػدبير ضػروريا أو
انتحاؿ أي إجراء آخر وي ىذه الحالة يحجز الحدث بجناح خاص يإف لـ يوجد ير مكػاف خػاص ويخضػا بقػدر اإلمكػاف لنظػاـ

العزلة ي الميؿ.

المػػادة  :417إذا تبػػيف قاض ػ التحقيػػؽ أف اإلج ػراءات قػػد ت ػـ انػػتكماليا أرنػػؿ الممػػؼ بعػػد أف يػػرقـ الكاتػػب أوراقػػو إلػػى وكيػػؿ
الجميورية الذي يتعيف اميو تقديـ طمباتو ي خبلؿ اشرة أياـ امى األكتر.

المادة  : 418إذا رأى قاض األحداث أف الوقائا ال تكوف جنحة وال مخالرة أو أنو ليس تمة مف دالئؿ كاييػة ضػد المػتيـ أصػدر
أم ار بأف ال وجو لممتابعة وذلؾ ضمف الشروط المنصوص امييا ي المادة .568

المػادة ( :419القػػانوف رقػػـ  58-88المػؤرخ يػ  58يبرايػػر  )5988إذا رأى قاضػ األحػداث أف الوقػػائا ال تكػػوف إال مخالرػػة،
أحاؿ القضية امى المحكمة ناظرة ي مادة المخالرات باألوضاع المنصوص امييا ي المادة .564

المػػادة  : 465إذا رأى قاضػ األحػػداث أف الوقػػائا تكػػوف جنحػػة أصػػدر قػ ار ار بإحالتيػػا إلػػى قنػػـ األحػػداث ليقضػ يييػػا يػ يريػػة
المشورة.

المادة ( :465األمر رقـ  78-69المؤرخ ي  56نبتمبر  )5969تحصؿ المرايعات ي نرية وينػما أطػراؼ الػداوى ويتعػيف
حضور الحدث بشخصو ويحضر معو نائبو القانون ومحاميو وتنما شيادة الشيود إف لزـ األمر باألوضاع المعتادة.

المادة ( :468القانوف رقـ  58-88المؤرخ ي  58يبرايػر  )5988إذا أظيػرت المرايعػات الحضػورية أف الجريمػة ييػر منػندة
إلى الحدث قضى قنـ األحداث بإطبلؽ نراحو.

واذا أتبتت المرايعػات إدانتػو نػص قنػـ األحػداث صػراحة يػ حكمػو امػى ذلػؾ وقػاـ بتػوبيخ الحػدث وتنػميمو بعػد ذلػؾ لوالديػو أو
لوصيو أو لمشخص الذي يتولى حضانتو ،واذا تعمؽ األمر بقاصر تخمى انو ذووه نمـ لشخص جدير بالتقة ،ويجوز يضبل امػى
ذلؾ أف يأمر بوضا الحدث تحت نظاـ اإليراج المراقب ،إمػا بصػرة مؤقتػة تحػت االختبػار لرتػرة أو أكتػر تحػدد مػدتيا ،وامػا بصػرة

نيائية إلى أف يبمي ننا ال يجوز أف تتعدى تنا اشرة ننة ما مراااة أحكاـ المادة .441

ويجوز لقنـ األحداث أف يشمؿ ىذا القرار بالنراذ العاجؿ ريـ االنتئناؼ.

المادة  :468يصدر القرار ي جمنة نرية.

ويجوز الطعف ييو باالنتئناؼ ي خبلؿ اشرة أياـ مف النطؽ بو ويريػا ىػذا االنػتئناؼ أمػاـ يريػة األحػداث بػالمجمس القضػائ

المنصوص امييا ي المادة .478

المادة  :464يتخذ قاض التحقيؽ بالننبة لمحدث اإلجراءات الشكمية المعتادة ويجوز لو أف يأمر يضبل اف ذلؾ باتخاذ التػدابير
المنصوص امييا ي المادتيف  414و.416

وبعد انتياء التحقيؽ يصدر قاض التحقيؽ بناء امى طمبات النيابة العامة وامى حنب األحواؿ إما أمػ ار بػأال وجػو لممتابعػة وامػا
بإحالة الداوى إلى قنـ األحداث.

المػادة ( :461األمػػر رقػػـ  78-69المػػؤرخ يػ  56نػػبتمبر  )5969إذا كػػاف مػػا الحػدث يػ ارتكػػاب جنايػػة أو جنحػػة يػػااموف
أصػػميوف أو شػػركاء راشػػدوف ونػػبؽ لقاض ػ التحقيػػؽ أف أجػػرى تحقيقػػا ضػػدىـ جميعػػا يحيػػؿ ى ػؤالء إلػػى الجيػػة المختصػػة اػػادة

لمحاكمتيـ طبقا لمقانوف العاـ ويرصؿ انو القضية الت تخص الحدث واحالتو إلى قنـ األحداث.

المادة  :466تطبؽ امى األوامر الت تصدر مف قاض األحداث وقاضػ التحقيػؽ المخػتص بشػؤوف األحػداث أحكػاـ المػواد مػف

.578-575

يير أنو إذا تعمؽ األمر بالتدابير المؤقتة المنصوص امييا ي المادة  411تكوف ميمة االنتئناؼ محددة بعشرة أياـ.
ويجوز أف يريا االنتئناؼ مف الحدث أو نائبو القانون ويريا أماـ يرية األحداث بالمجمس القضائ .

المػػادة ( :467األمػػر رقػػـ  88-78المػػؤرخ ي ػ  87يوليػػو  )5978يرصػػؿ قنػػـ األحػػداث بعػػد نػػماع أق ػواؿ الحػػدث والشػػيود
والوالديف والوصػ أو متػول الحضػانة ومرايعػة النيابػة العامػة والمحػام ويجػوز ليػا نػماع الرػااميف األصػمييف يػ الجريمػة أو

الشركاء البالغيف امى نبيؿ مجرد االنتدالؿ.
ويجػوز ليػا إذا داػػت مصػمحة الحػػدث ،إارػاءه مػف حضػػور الجمنػة ،ويػ ىػذه الحالػة يمتمػػو محػاـ أو مػػدايا أو نائبػو القػػانون

ويعتبر القانوف حضوريا.

واذا تبيف أف الجريمة الت ينظرىا قنـ األحداث بوصريا جنحة تكوف ي الحقيقة جناية ييجب امى قنـ األحداث يير المحكمػة
الموجودة بمقر المجمس القضائ أف يحيميا ليػذه المحكمػة األخيػرة ،ويػ ىػذه الحالػة يإنػو يجػوز لقنػـ األحػداث ىػذا قبػؿ البػت

يييا أف يأمر بإجراء تحقيؽ تكميم ويندب ليذا الغرض قاض التحقيؽ إذا كاف أمر اإلحالة قد صدر مف قاض األحداث.

المادة  :468يرصؿ ي كؿ قضية امى حدة ي يير حضور باق المتيميف.

وال ينػمم بحضػور المرايعػات إال لشػػيود القضػية واألقػارب القػػريبيف لمحػدث ووصػية أو نائبػو القػػانون وأاضػاء النقابػة الوطنيػػة

لممحاميف [ ] 5وممتمػ الجمعيػات أو الرابطػات أو المصػالم أو األنظمػة الميتمػة بشػؤوف األحػداث والمنػدوبيف المكمرػيف بالرقابػة
امى األحداث المراقبيف ورجاؿ القضاء.

ويجوز لمرئيس أف يأمر ي كؿ وقت باننحاب الحدث طيمة المرايعػات كميػا أو جػزء منيػا أتنػاء نػيرىا ويصػدر الحكػـ يػ جمنػة

امنية بحضور الحدث.

المػػادة ( :469القػػانوف رقػػـ  58-88المػػؤرخ يػ  58يبرايػػر  )5988إذا كانػػت التيمػػة تابتػػة يصػػؿ قنػػـ األحػػداث يػ التػػدابير
المنصوص امييػا يػ المػادة  444بقػرار منػبب ،واذا اقتضػى الحػاؿ يإنػو يقضػى بالعقوبػات المقػررة يػ المػادة  15مػف قػانوف

العقوبات.

ييػر أنػػو يجػوز لقنػػـ األحػداث بعػػد أف يبػت صػراحة يػ إدانػػة الحػدث ،وقبػػؿ أف يرصػؿ يػ شػأف العقوبػػات أو التػدابير أف يػػأمر

بوضا الحدث بصرة مؤقتة تحت نظاـ اإليراج ما المراقبة يترة تحدد مدتيا.

المػػادة  :475يجػػوز لقنػػـ األحػػداث ييمػػا يتعمػػؽ بػػاإلجراءات المنصػػوص امييػػا ي ػ المػػادة  444أف يػػأمر بشػػموؿ ق ػراره بالنرػػاذ
المعجؿ ريـ المعارضة أو االنتئناؼ.

المادة  :475تطبؽ قوااد التخمؼ اف الحضور والمعارضة المقررة ي ىذا القانوف امى أحكاـ قنـ األحداث.
ويجوز ريا المعارضة أو االنتئناؼ مف الحدث أو نائبو القانون .

المادة  :478توجد بكؿ مجمس قضائ يرية أحداث.

ويعيد إلى منتشار أو أكتر مف أاضاء المجمس القضائ بمياـ المنتشاريف المندوبيف لحمايػة األحػداث وذلػؾ بقػرار مػف وزيػر

العدؿ.

المادة  : 478يخوؿ المنتشار المندوب لمقياـ بحماية األحداث ي حالػة االنػتئناؼ كايػة النػمطات المخصصػة لقاضػ األحػداث

بمقتضى المواد  418إلى .411

ويرأس يرية األحداث الت يشكميا ما منتشاريف منااديف بحضور النيابة العامة ومعاونة كاتب الضبط.

المادة ( :474األمر رقػـ  78-69المػؤرخ يػ  56نػبتمبر  )5969ينعقػد قنػـ األحػداث يػ المجمػس القضػائ ويقػا لؤلشػكاؿ
المقررة ي المادة  468مف ىذا القانوف.

تطبؽ امى انتئناؼ أوامر قاض األحداث وأحكاـ قنـ األحداث القوااد المقررة ي مواد االنتئناؼ ي ىذا القانوف.

وال يكوف لمطعػف يييػا بػالنقض أتػر موقػؼ لتنريػذىا إال بالننػبة ألحكػاـ اإلدانػة الجزائيػة التػ يقضػ بيػا تطبيقػا لممػادة  15مػف

قانوف العقوبات.

المادة  :471يجوز لكؿ مف يدا إصابتو بضرر ناجـ اف جريمة ننبيا إلى حدث لـ يبمي التامنة اشرة أف يدا مدنيا.

واذا كاف المدا المدن قد تدخؿ لضـ داواه المدنيػة إلػى الػداوى التػ تباشػرىا النيابػة العامػة يػإف اداػاءه يكػوف أمػاـ قاضػ
األحداث أو قاض التحقيؽ المختص بشؤوف األحداث أو أماـ قنـ األحداث.

أما المدا المدن الذي يقوـ بدور المبادرة إلى تحريؾ الػداوى العموميػة يػبل يجػوز لػو اإلداػاء مػدنيا إال أمػاـ قاضػ التحقيػؽ

المختص بشؤوف األحداث بمقر قنـ األحداث الت يقيـ بدائرتيا الحدث.

المادة  :476تقاـ الداوى المدنية ضد الحدث ما إدخاؿ نائبو القانون ي الخصومة.

واذا وجد ي قضية واحدة متيموف بالغوف وآخروف أحداث ويصمت المتابعات ييما يخػص اآلخػريف وأراد الطػرؼ المضػار مباشػرة
داواه المدنية ي مواجية الجميا ريعت الداوى المدنية أماـ الجية القضػائية الجزائيػة التػ يعيػد إلييػا بمحاكمػة البػالغيف ويػ

ىذه الحالة ال يحضر األحداث ي المرايعات وانما يحضر نيابة انيـ ي الجمنة نوابيـ القانونيوف.
ويجوز أف يرجى الرصؿ ي الداوى المدنية إلى أف يصدر حكـ نيائ بإدانة األحداث.

المادة  : 477يحظر نشر ما يدور ي جمنات جيات األحداث القضائية ي الكتب أو الصحاية أو بطريؽ اإلذااة أو النػينما أو
بأية ونيمة أخرى كما يحظر أف ينشر بالطرؽ نرنيا كؿ نص أو إيضاح يتعمؽ بيوية أو شخصية األحداث المجرميف.

ويعاقب امى مخالرة ىػذه األحكػاـ بعقوبػة الغرامػة مػف  855إلػى ( 8.555مػف مػائت إلػى ألرػ ) دينػار ويػ حالػة العػود يجػوز

الحكـ بالحبس مف شيريف إلى ننتيف.

ويجوز نشر الحكـ ولكف بدوف أف يذكر انـ الحدث ولو بأحرؼ انمو األولى واال اوقب امى ذلؾ بالغرامة مػف مػائت إلػى ألرػ

دينار.

[ ]5تنتبدؿ ابارة« نقابػة المحػاميف » بعبػارة « جػدوؿ التنظػيـ الػوطن لممحػاميف » حنػب المػادة 1 :مػف القػانوف رقػـ -78
.55
يا ىذا االنتئناؼ أماـ يرية األحداث بالمجمس القضائ .
الباب التالث

ي اإليراج تحت المراقبة

المادة  :478تتحقؽ مراقبة األحداث الموضوايف ي نظاـ اإليراج تحت المراقبة بدائرة كؿ قنـ أحداث بػأف يعيػد إلػى منػدوب أو
ادة مندوبيف دائميف أو مندوبيف متطوايف لمراقبة األحداث.

ويتعيف مندوب بالننبة لكؿ حدث إما بأمر مف قاض األحداث أو اند االقتضاء مف قاضػ التحقيػؽ المخػتص بشػؤوف األحػداث

واما بالحكـ الذي يرصؿ ي موضوع القضية.

المادة  :479تناط بالمنػد وبيف ميمػة مراقبػة الظػروؼ الماديػة واألدبيػة لحيػاة الحػدث وصػحتو وتربيتػو واممػو وحنػف انػتخدامو
ألوقات يرايو.

ويقدموف حنابا اف نتيجػة أداء ميمػتيـ لقاضػ األحػداث بتقػارير كػؿ تبلتػة أشػير وامػييـ يضػبل اػف ذلػؾ مواياتػو بتقريػر يػ

الحاؿ ييما إذا ناء نموؾ الحدث أو تعرض لضرر أدب واف اإليذاء الذي قد يقا اميو واف التعويض المدبر الذي يعطميػـ يػ

القياـ بأداء ميمتيـ وبصرة اامة اف كػؿ حادتػة أو حالػة تبػدو ليػـ منيػا أنيػا تنػوغ إجػراء تعػديؿ يػ تػدابير إيػداع الحػدث أو

حضانتو.

وتناط بالمندوبيف الدائميف تحت نمطة قاض األحداث ميمة إدارة وتنظيـ امؿ المندوبيف المتطػوايف كمػا أنيػـ يباشػروف يضػبل

اف ذلؾ مراقبة األحداث الذيف ايد إلييـ القاض شخصيا براايتيـ.

المػػػادة ( :485األمػػػر رقػػػـ  46-71المػػػؤرخ يػػػ  57يونيػػػو  )5971يعػػػيف قاضػػػ األحػػػداث المنػػػدوبيف المتطػػػوايف مػػػف بػػػيف
األشخاص الذيف يبمي امرىـ واحدا واشريف ااما امى األقؿ ،والذيف يكونوف جديريف بالتقة وأىبل لمقياـ بإرشاد األحداث.

ويختار المندوبوف الدائموف مف بيف المربيف االختصاصييف.

وتديا مصاريؼ االنتقاؿ الت يتكبدىا جميا المندوبيف لرقابة األحداث بصرتيا مف مصاريؼ القضاء الجزائ .

المػػادة ( :485القػػانوف رقػػـ  58-88المػػؤرخ يػ  58يبرايػػر  ) 5988يخطػػر الحػػدث ووالػػده أو وصػػيو والشػػخص الػػذي يتػػولى
حضانتو ي جميا األحواؿ ،الت يتقرر يييا نظاـ اإليراج المراقب ،بطبيعة ىذا التدبير والغرض منو وااللتزامات الت ينتمزميا.

واذا مػػات الحػػدث أو مػػرض مرضػػا خطي ػ ار أو تغيػػر محػػؿ إقامتػػو أو يػػاب بغيػػر إذف تعػػيف امػػى الوالػػديف أو الوص ػ أو متػػول
الحضانة أو المنتخدـ أف يبادر بإخطار المندوب بذلؾ بغير تميؿ.

واذا كشػػرت حادتػػة اػػف إيرػػاؿ واضػػم لمرقابػػة مػػف جانػػب الوالػػديف أو الوصػ أو متػػول الحضػػانة أو اوائػػؽ منظمػػة مقامػػة يػ

مباشرة ميمة المندوب يمقاض األحداث أو قنـ األحػداث كيرمػا يكػوف القػرار المتخػذ بالننػبة لمحػدث أف يحكػـ امػى الوالػديف أو

الوص أو متول الحضانة بغرامة مدنية مف  555إلى  155دج (مف مائة إلى خمنمائة دينار).

وي حالة العود يإف ضعؼ أقصى الغرامة يمكف أف يحكـ بو.

الباب الرابا

ي تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية األحداث

المادة  :488أيا ما تكوف الجية القضائية الت أمرت باتخاذ التدابير المنصوص امييا ي المادة  444يإف ىذه التدابير يجػوز
لقاض األحداث تعديميا أو مراجعتيا ي كؿ وقت إما بناء امى طمب النيابػة العامػة أو امػى تقريػر المنػدوب المعػيف يػ اإليػراج

تحت المراقبة واما مف تمقاء نرنو.

يير أنو يتعيف امى ىذا القاض أف يريػا األمػر لقنػـ األحػداث إذا كػاف تمػة محػؿ التخػاذ تػدبير مػف تػدابير اإليػداع المنصػوص

اميو ي المادة  444ي شأف الحدث الذي ترؾ أو نمـ لحرانة والديو أو وصيو أو شخص جدير بالتقة.

المػػادة ( :488القػػانوف رقػػـ  58-88المػػؤرخ يػ  58يبرايػػر  ) 5988إذا مضػػت امػػى تنريػػذ حكػػـ صػػادر بإيػػداع الحػػدث خػػارج
أنرتو ننة امى األقؿ جػاز لوالديػو أو لوصػيو تقػديـ طمػب تنػميمو أو إرجااػو إلػى حضػانتيـ ،بعػد إتبػات أىميػتيـ لتربيػة الطرػؿ

وكذا تحنيف نموكو ،تحنينا كاييا ،ويمكف الحدث نرنو أف يطمب رده إلى رااية والديػو أو وصػيو بإتبػات تحنػيف نػموكو ،ويػ
حالة ريض الطمب ال يجوز تجديده إال بعد انقضاء تبلتة أشير.

المادة  :484تكوف العبرة ي تطبيؽ التدابير الجديدة ي حالة تغيير أو مراجعة التدابير بالنػف الػذي يبمغيػا الحػدث يػوـ صػدور
القرار الذي يقض بيذه التغييرات أو المراجعة.

المادة ( :481األمر رقػـ  88-78المػؤرخ يػ  87يبرايػر  )5978يكػوف مختصػا إقميميػا بالرصػؿ يػ جميػا المنػائؿ العارضػة
ودااوى تغيير التدابير ي مادة اإليراج تحت المراقبة واإليداع والحضانة.

 -5قاض األحداث أو قنـ األحداث الذي نبؽ أف يصبل أصبل ي النزاع.

 -8قاض األحداث أو قنـ األحداث الذي يقا بدائرتو مػوطف والػدى الحػدث أو مػوطف الشػخص صػاحب العمػؿ أو المؤننػة أو
المنظمة الت نمـ الحدث إلييا بأمر مف القضاء وكذلؾ إلى قاض األحػداث أو قنػـ أحػداث المكػاف الػذي يوجػد بػو الحػدث يعػبل

موداا أو محبونا ،وذلؾ بترويض مف قاض األحداث أو قنـ األحداث الذي يصؿ أصبل ي النزاع.

إال أنو ييما يتعمؽ بالجنايػات يػإف قنػـ األحػداث المخػتص بمقػر المجمػس القضػائ ال يجػوز لػو أف يرػوض اختصاصػو إال لقنػـ

مختص بمقر مجمس قضائ آخر يإذا كانت القضية تقتضػ النػراة جػاز لقاضػ األحػداث الموجػود يػ المكػاف الػذي يوجػد بػو
الحدث موداا أو محبونا أف يأمر باتخاذ التدابير المؤقتة.

المادة ( :486القانوف رقـ  58-88المؤرخ ي  58يبراير  ) 5988كؿ شخص تتراوح ننو بيف النادنة اشر والتامنة اشػر
اتخذ ي حقو أحد التػدابير المقػررة يػ المػادة  444إذا تبػيف نػوء نػيرتو ومداومتػو امػى اػدـ المحايظػة امػى النظػاـ وخطػورة

نموكو الواضحة وتبيف ادـ وجػود يائػدة مػف التػدابير المػذكورة نػابقا يمكػف أف يػودع بقػرار منػبب مػف قنػـ األحػداث بمؤننػة
اقابية إلى أف يبمي مف العمر ننا ال تتجاوز التانعة اشرة ننة.

المادة  : 487يجوز لقاض األحداث اند االقتضاء أف يأمر إذا ما طرأت منألة اارضة أو داوى متعمقة بتغيير نظاـ اإليداع أو
الحضانة باتخاذ جميا التدابير البلزمة لضماف وجود شخص الحدث تحت نمطتو ولو أف يأمر بمقتضى قرار منبب بنقػؿ الحػدث

الذي يتجاوز امره التالتة اشرة إلى أحد النجوف وحبنو ييو مؤقتا طبقا لؤلوضاع المقررة ي المادة .416
ويجب متوؿ الحدث ي أقرب ميمة أماـ قاض األحداث أو قنـ األحداث.

المادة  : 488األحكاـ الصادرة ي شأف المنائؿ العارضة أو داػاوى التغييػر يػ التػدابير أو بخصػوص اإليػراج تحػت المراقبػة أو
اإليداع أو الحضانة يجوز شموليا بالنراذ المعجؿ ريػـ المعارضػة أو االنػتئناؼ ويريػا االنػتئناؼ إلػى يريػة األحػداث بػالمجمس

القضائ .

الباب الخامس

ي تنريذ الق اررات

المادة  :489تقيد الق اررات الصادرة مف جيات قضائية لؤلحداث ي نجؿ خاص يير امن يمنكو كاتب الجمنة.

وتقيد الق اررات المتضمنة تدابير لمحماية والتيذيب ي صحيرة النػوابؽ القضػائية ييػر أنػو ال يشػار إلييػا إال يػ القنػائـ رقػـ 8

المنممة لرجاؿ القضاء وذلؾ بانتتناء أية نمطة أخرى أو مصمحة امومية.

المػادة  : 495إذا أاطػى صػاحب الشػأف ضػمانات أكيػدة امػى أنػو قػد صػمم حالػو جػاز لقنػـ األحػداث بعػد انقضػاء ميمػة خمػػس
ننوات ااتبا ار مف يوـ انتياء مدة تدبير الحمايػة أو التيػذيب  -أف تقػرر بنػاء امػى اريضػة مقدمػة مػف صػاحب الشػأف أو مػف

النيابة أو مف تمقاء نرنيا إلغاء القنيمة رقـ  5المنوه بيا اف التدبير.

وتختص بالنظر ي ذلؾ كؿ مف المحكمة الت طرحت أماميا المتابعة أصبل أو محكمػة المػوطف الحػال لصػاحب الشػأف أو محػؿ

ميبلده.

وال يخضا حكميا ألي طريؽ مف طرؽ الطعف.

واذا صدر األمر باإللغاء أتمرت القنيمة رقـ  5المتعمقة بذلؾ التدبير.
المادة  : 495يتعيف ي جميا الحاالت الت ينمـ يييا الحدث مؤقتا أو نيائيا لغير أبيػو أو أمػو أو وصػيو أو لشػخص ييػر مػف
كاف يتولى حضانتو إصدار قرار يحدد الحصة الت تتحمميا األنرة مف مصاريؼ الرااية واإليداع.
وتحصؿ ىذه المصاريؼ أنوة بالمصاريؼ القضائية الجزائية لصالم الخزينة العامة.

وتقػػوـ الجيػػة المدنيػػة باإلاانػػات العائميػػة أو الزيػػادات أو المنػػاادة المنػػتحقة لمحػػدث بػػديعيا ي ػ نػػائر األح ػواؿ مباشػػرة إلػػى

الشخص أو المنظمة المكمرة برااية الحدث أتناء مدة إيدااو.

واذا نمـ الحدث لمصمحة امومية مكمرة بإنعاؼ الطرولة يإف حصة المصػاريؼ التػ ال تتحمميػا العائمػة مػف مصػاريؼ الراايػة
توضا امى ااتؽ الخزينة.

المادة  : 498تعرى الق اررات الصادرة مف الجيات القضائية المختصة باألحداث مف إجػراءات الطوابػا الماليػة والتنػجيؿ ييمػا اػدا
ما يرجا منيا إلى الرصؿ اند االقتضاء ي حقوؽ مدنية.
الباب النادس
ي حماية األطراؿ المجن امييـ ي جنايات أو جنم

المػادة ( :498القػػانوف رقػـ  58-88المػػؤرخ يػ  58يبرايػػر  ) 5988إذا وقعػت جنايػػة أو جنحػة امػػى شػخص قاصػػر لػـ يبمػػي
النادنػة اشػػرة مػف والديػػو أو وصػيو أو حاضػػنو يإنػو يمكػػف قاضػ األحػداث أف يقػػرر بمجػرد أمػػر منػو بنػػاء امػى طمػػب النيابػػة

العامة أو مف تمقاء نرنو بعد نماع رأي النيابة ،أو يودع الحدث المجن اميو ي الجريمة ،إما لدى شخص جدير بالتقة ،وامػا
ي مؤننة ،واما أف يعيد بو لممصمحة العمومية المكمرة برااية الطرولة.
وال يكوف ىذا القرار قاببل لمطعف.

المادة  :494إذا أصدر حكـ باإلدانة ي جناية أو جنحة ارتكبت امى شخص حدث جاز لمنيابة العامة إذا تبػيف ليػا أف مصػمحة
الحدث تبرر ذلؾ أف تريا األمر إلى قنـ األحداث لك تأمر باتخاذ جميا تدابير حمايتو.

الكتاب الرابا

ي طرؽ الطعف يير العادية
الباب األوؿ

ي الطعف بالنقض
الرصؿ األوؿ

ي الق اررات الجائز يييا الطعف وأوضاع وآتار الطعف

المادة ( :491القانوف رقـ  58-81المؤرخ ي  86يناير  )5981يجوز الطعف بطريؽ النقض أماـ المحكمة العميا:
أ -ي ق اررات يرية االتياـ ماادا ما يتعمؽ منيا بالحبس االحتياط .

ب -ي أحكاـ المحاكـ والمجالس القضائية الصادرة ي آخر درجة أو المقض بيا بقرار منتقؿ ي االختصاص.
المادة ( :496القانوف رقـ  58-88المؤرخ ي  58يبراير  )5988ال يجوز الطعف بيذا الطريؽ ييما يأت :

 -5ي األحكاـ الصادرة بالبراءة إال مف جانب النيابة العامة.

 -8أحكػػاـ اإلحالػػة الصػػادرة مػػف يريػػة االتيػػاـ ي ػ قضػػايا الجػػنم أو المخالرػػات إال إذا قضػػى الحكػػـ يػ االختصػػاص أو تضػػمف
مقتضيات نيائية ليس ي انتطااة القاض أف يعدليا.

يير أنو يجوز أف تكوف أحكاـ البراءة محبل لمطعػف بػالنقض مػف جانػب مػف ليػـ ااتػراض امييػا إذا مػا كانػت قػد قضػت إمػا يػ
التعويضات الت طمبيا الشخص المقض ببراءتو أو ي رد األشياء المضبوطة أو ي الموجييف معا.

وال تجوز مباشرة الطعف بطريؽ ارض .

المادة ( :497األمر رقـ  78-69المؤرخ ي  56نبتمبر  )5969يجوز الطعف بالنقض:
أ) مف النيابة العامة،

ب) مف المحكوـ اميو أو مف محاميو انو أو الوكيؿ المروض انو بالتوقيا بتوكيؿ خاص،

ج) مف المدا المدن إما بنرنو أو بمحاميو،

د) مف المنؤوؿ مدنيا.

ويضبل اف االنتتنائييف المنصوص امييما ي المادة  496النابقة الذكر يإنو ينمم لممدا المدن بػالطعف يػ أحكػاـ يريػة

االتياـ:

 )5إذا قررت ادـ قبوؿ داواه،

 )8إذا قررت أنو ال محؿ الداائو بالحقوؽ المدنية،

 )8إذا قبؿ الحكـ ديعا يضا نياية لمداوى المدنية،
 ) 4إذا نيا اف الرصؿ ي وجو مف أوجو االتياـ أو كاف القرار مف حيث الشكؿ يير منتكمؿ لمشروط الجوىرية المقػررة قانونػا

لصحتو،

 ) 1ي جميا الحاالت األخرى يير المذكورة بالذات وذلؾ ييما إذا كاف تمة طعف مف جانب النيابة العامة.
المادة  :498لمنيابة العامة وأطراؼ الداوى تمانية أياـ لمطعف بالنقض.

يإف كاف اليوـ األخير ليس مف أياـ العمؿ ي جممتو وجزء منو مدت الميمة إلى أوؿ يوـ تاؿ لو مف أياـ العمؿ.

وتنري الميمة ااتبا ار مف يوـ النطؽ بالقرار بالننبة ألطراؼ الداوى الذيف حضروا أو حضر مف ينوب انيـ يوـ النطؽ بو.

وي الحاالت المنصػوص امييػا يػ المػواد  841و( 847يقػرة  5و )8و 815يػإف ىػذه الميمػة تنػري ااتبػا ار مػف تبميػي القػرار
المطعوف ييو.

وي الحاالت األخرى وباألخص بالننبة لؤلحكاـ الغيابية يإف ىذه الميمة ال تنػري إال مػف اليػوـ الػذي تكػوف ييػو المعارضػة ييػر
مقبولة.

ويطبؽ ىذا النص إذا كاف قد قضى باإلدانة وذلؾ امى الطعف مف جانب النيابة العامة.

واذا كاف أحد أطراؼ الداوى مقيما بالخارج يتزاد ميمة التمانية أياـ إلى شير يحتنب مف يوـ كذا إلى يوـ كذا.

المػػادة  :499يوقػػؼ تنريػػذ الحكػػـ خػػبلؿ ميعػػاد الطعػػف بػػالنقض واذا ريػػا الطعػػف يػػإلى أف يصػػدر الحكػػـ مػػف المحكمػػة العميػػا ي ػ
الطعف ،وذلؾ ييما ادا ما قضى ييو الحكـ مف الحقوؽ المدنية.

وبالريـ مف الطعف يررج يو ار بعد صدور الحكـ اف المػتيـ المقضػى ببراءتػو أو إارائػو أو إدانتػو بػالحبس مػا إيقػاؼ التنريػذ أو

بالغرامة.

وكذلؾ الشأف بالننبة لممتيـ المحبوس الذي يحكـ اميو بعقوبة الحبس بمجػرد انػتنراذ حبنػو االحتيػاط مػدة العقوبػة المحكػوـ

بيا.

الرصؿ التان
ي أوجو طرؽ الطعف

المػػادة ( :155القػػانوف رقػػـ  58-88المػػؤرخ يػ  58يبرايػػر  ) 5988ال يجػػوز أف يبنػػى الطعػػف بػػالنقض إال امػػى أحػػد األوجػػو

اآلتية:

 -5ادـ االختصاص،
 -8تجاوز النمطة،

 -8مخالرة قوااد جوىرية ي اإلجراءات،
 -4انعداـ أو قصور األنباب،

 -1إيراؿ الرصؿ ي وجو الطمب أو ي أحد طمبات النيابة العامة،
 -6تناقض الق اررات الصادرة مف جيات قضائية مختمرة ي آخر درجة أو التناقض ييما قضى بو الحكـ نرنو أو القرار،
 -7مخالرة القانوف أو الخطأ ي تطبيقو،
 -8انعداـ األناس القانون .

ويجوز لممحكمة العميا أف تتير مف تمقاء نرنيا األوجو النابقة الذكر.

المادة  : 155ال يجوز أف تتار مف الخصوـ أوجو البطبلف ي الشػكؿ أو يػ اإلجػراءات ألوؿ مػرة أمػاـ المحكمػة العميػا ييػر أنػو
ينتتنى مف ذلؾ أوجو البطبلف المتعمقة بالقرار المطعوف ييو والت لـ تكف لتعرؼ قبؿ النطؽ بو.
ويجوز إبداء األوجو األخرى ي أية حالة كانت امييا الداوى.

المادة  : 158ال يتخذ الخطأ ي القػانوف المنتشػيد بػو لتػدايـ اإلدانػة بابػا لمػنقض متػى كػاف الػنص الواجػب تطبيقػو يعػبل يقػرر
العقوبة نرنيا.

المادة  : 158ال يجوز ألحد بأية حاؿ أف يتمنؾ ضد الخصـ المقامة اميو الداوى بمخالرة أو انعداـ قوااد مقػررة لتػأميف ديػاع

ذلؾ الخصـ.

الرصؿ التالث

ي شكؿ الطعف

المادة  :154يريا الطعف بتقرير لدى قمـ كتاب الجية الت أصدرت القرار المطعوف ييو.

ويجب توقيا التقرير بالطعف مف الكاتب والطااف بنرنو أو محاميػو أو وكيػؿ خػاص مرػوض انػو بػالتوقيا .ويػ الحالػة األخيػرة
يريؽ التوكيؿ بالمحضر المحرر مف الكاتب ،واذا كاف الطااف المقرر ال ينتطيا التوقيا نوه الكاتب اف ذلؾ.
وتريؽ ننخة مف المحضر وكذا التقرير بممؼ القضية.

ويجوز أف يريا الطعف بكتاب أو برقية إذا تعمؽ بمحكوـ امييـ يقيموف ي الخارج ييػر أنػو يشػترط أنػو يػ خػبلؿ ميمػة الشػير
المقررة ي المادة  498يصدؽ امى الطعف محاـ معتمد يباشر اممو بالجزائر ويكوف مكتبو موطنا مختا ار حتما.
ويترتب البطبلف امى مخالرة ىذا الشرط.

(األمػر رقػػـ  78-69المػؤرخ يػ  56نػػبتمبر  )5969واذا كػاف المػػتيـ محبونػػا ييجػوز ريػػا الطعػف إمػػا بتقريػػر ينػمـ إلػػى قمػػـ

كتاب مؤننة إاادة التربية المحبوس بو أو بمجرد كتاب يرنؿ إلى قمـ كتاب المحكمة العميا بمعريػة رئػيس النػجف الػذي يتعػيف

اميو أف يصادؽ امى تاريخ تنميـ الكتاب إلى يده.

المادة ( :151القانوف رقـ  58-88المؤرخ ي  58يبراير  ) 5988يتعيف امػى كػؿ طػااف بػالنقض أف يػودع يػ ظػرؼ شػير
ابتداء مف تاريخ تبميي اإلنذار مف العضو المقرر بكتاب موصى اميو ما امـ بالوصػوؿ مػذكرة يعػرض يييػا أوجػو ديااػو ومعيػا

ننخ بقدر ما يوجد ي الداوى مف أطراؼ.

ويجوز إيداع المذكرة إما ي قمـ كتاب المحكمة الت نجؿ يييا إيداع تقرير الطعف بالنقض أو ي قمـ كتاب المحكمة العميا.
ويتعيف حتما التوقيا امى ىذه المذكرة مف محاـ معتمد لدى المحكمة العميا.

(القػػانوف رقػػـ  84-95المػػؤرخ ي ػ  58يشػػت  )5995وبانػػتتناء الطعػػف بػػالنقض ضػػد ق ػ اررات اإلحالػػة لغريػػة االتيػػاـ وأحكػػاـ
المحاكـ وق اررات المجالس القضائية المقض بيا بقرار منتقؿ ي االختصاص يجوز مد ىذه الميمػة بػأمر مػف المنتشػار بكتػاب

موصى اميو ما امـ بالوصوؿ لمطااف ،واند االقتضاء إلى المحام المعتمد الذي يمتمو.

المادة ( :156األمر رقـ  78-69المػؤرخ يػ  56نػبتمبر  )5969يخضػا الطعػف بػالنقض لػديا الرنػـ القضػائ تحػت طائمػة
ادـ القبوؿ بانتتناء طعوف النيابة العامة.

ويخضا طعف المحكوـ اميو بعقوبة جنحة أو مخالرة لديا الرنـ القضائ واال كاف يير مقبوؿ.
ويندد ىذا الرنـ ي وقت ريا الطعف واال كاف يير مقبوؿ ،وذلؾ ييما ادا ما إذا كانت المناادة القضائية قد طمبت.

ويعرى مف ديا الرنـ المحكوـ امييـ بعقوبات جنائية والمحكوـ امييـ المحبونوف تنريذا لعقوبة الحبس مدة تزيد امى شير.

ويكوف نداد الرنـ إما لقمـ كتاب المحكمة العميا أو لقمـ التنجيؿ المقرر لدى الجية الت أصدرت القرار المطعوف ييو.

المادة ( :157القانوف رقـ  58-81المؤرخ ي  86يناير  )5981تبمي طعوف الطرؼ المدن والمنؤوؿ المدن مف قبػؿ كتػاب
الضبط إلى النيابة العامة وباق األطراؼ ،وذلؾ بكتاب موصى اميو ما اإلشعار بالوصوؿ.

ويبمي الكاتب الطعف بالنقض المقدـ مف المحكوـ اميو إلى جميا الخصوـ ي النقض ي أجػؿ ال يتعػدى ( )51يومػا ااتبػا ار مػف

تاريخ التصريم بالطعف.

ال يعتد بروات ىذا األجؿ ي قبوؿ الطعف.

المادة  : 158كؿ طمب مقدـ إلى مكتب المناادة القضائية لدى المحكمة العميا يترتب اميو أف يوقؼ لصالم صاحب الشأف.
 -المطالبة بالرنـ القضائ ،

 نرياف ميمة الشير المقررة إليداع مذكرة أو اريضة حنب األحواؿ.(األمػػر رقػػـ  78-69المػػؤرخ يػ  56نػػبتمبر  )5969واذا قبػػؿ الطمػػب قػػاـ النائػػب العػػاـ بإخطػػار صػػاحب الشػػأف وكػػذلؾ رئػػيس

الغرية الجنائية لك يعيف مف تمقاء نرنو محاميا يداى لممرايعة ،ويجب أف يحاط المنتشػار المقػرر اممػا بيػذا التعيػيف أو يعػبل

اف ذلؾ ويحاط المحام المعيف امما بكتاب موصى اميو ما امـ بالوصوؿ.

واذا ريض الطمب يقوـ النائب العاـ بإخطار كؿ مف صاحب الشأف والمنتشار المقرر الذي يكمؼ المذكور تكميرا رنميا بػأف يقػوـ
بغير تميؿ بنداد الرنـ المقرر ي ميمة خمنة اشر يوما ليكوف تقديـ الطمب صحيحا.

ويكوف التكميؼ الرنم بكتاب موصى اميو بعمـ الوصوؿ.
يإذا لـ يكف التوصؿ لمطااف بعنوانو الذي أاطاه أو مف واقا الممؼ يإنو يرصؿ ما ذلؾ ي ىذه الحالة ي قبوؿ الطعف.

المادة  :159تعرى الدولة مف الرنـ القضائ ومف تمتيميا بمحاـ.

المادة ( :155القانوف رقـ  58-81المؤرخ ي  86يناير  )5981ال يجوز لمنيابة العامة الطعف إال ي أحكاـ اإلدانة الجزائية.
يبمي الطعف إلى المحكوـ اميو بإشياد مف كتابة الضبط ،خبلؿ الخمنة اشر يوما مف التصريم بالطعف.

وتعرى النيابة العامة مف تقديـ مذكرة بعرض أوجو الطعف يإذا الطمبات الت يبدييا النائب العاـ تغن انيا.

وال تبمي ىذه الطمبات المبداة بممؼ القضية ألطراؼ الداوى.

ولكف ليؤالء أف يحاطوا بيا امما.

المػادة ( :155األمػػر رقػػـ  78-69المػػؤرخ يػ  56نػػبتمبر  )5969يتعػػيف يػ المػػذكرات الموداػػة بانػػـ األطػراؼ أف تنػػتكمؿ
الشروط اآلتية:

 -5ذكر انـ ولػقب وصرة الخصـ الحاضر أو الممتؿ وكذلؾ موطنو الحقيق وموطنو المختار إذا لزـ األمر،

 -8ذكر تمؾ البيانات نرنيا لكؿ مف الخصوـ المطعوف ضدىـ ما انتبعاد ىؤالء الذيف لـ تعد ليـ مصالم ي القضية.
 -8أف تشتمؿ امى ارض ممخص لموقائا وارض ألوجو الطعف المؤيدة لػو واإلشػارة إلػى األوراؽ المقدمػة والنصػوص القانونيػة
المعدة نندا لتدايمو.

المادة ( :158األمر رقـ  78-69المؤرخ يػ  56نػبتمبر  )5969يجػوز يػ ظػرؼ اشػرة أيػاـ مػف تػاريخ التقريػر بػالطعف أو

تودع بق مـ كتػاب الجيػة القضػائية التػ أصػدرت القػرار المطعػوف ييػو بالمػذكرات مصػحوبة انػد االقتضػاء بمػا يتبػت نػداد الرنػـ
القضػػائ إمػػا بحوالػػة بريػػد مرنػػمة بانػػـ كبيػػر كتػػاب المحكمػػة العميػػا بقيمػػة مبمػػي الرنػػـ القضػػائ أو بإيصػػاؿ يتبػػت ديػػا الرنػػـ

المذكور.

وبانتياء ىذه الميمة ال يكوف لئليداع أتره إال إذا تـ لدى قمـ كتاب المحكمة العميا.

الرصؿ الرابا

ي تحقيؽ الطعوف وي الجمنات

المادة ( :158القانوف رقـ  58-88المؤرخ ي  58يبراير  )5988يقػوـ كاتػب الجيػة القضػائية التػ أصػدرت القػرار المطعػوف

ييو بإنشاء الممؼ وارنالو إلى النائب العاـ الذي يبعتو بػدوره إلػى النيابػة العامػة لػدى المحكمػة العميػا مػا حايظػة بيػاف األوراؽ،
ي ظرؼ اشريف يوما مف تاريخ التقرير بالطعف.

ويقوـ كاتب المحكمة العميا بتنميـ الممؼ ي ظرؼ تمانية أياـ إلى الرئيس األوؿ لممحكمة العميا الذي يحيمػو امػى رئػيس الغريػة

الجزائية لك تعيف قاضيا مقررا.

ويجب امى القاض المقرر أف يبمي ي الوقت المنانب الخصوـ بكتاب موصى اميو يعمـ بوصػوؿ مػذكرة المػدا مػا تنبيػو كػؿ

منيـ بأف لو أف يودع مذكرة ردا امييا ،امى أف تكوف موقعة مف محاـ معتمد ومعيا ننػخ بقػدر اػدد أطػراؼ الػداوى وذلػؾ يػ

ميمة شير ابتداء مف تاريخ التبميي ،وي حالة انقضاء تمؾ الميمة يعد الحكـ الذي يصدر ي الطعف حضوريا.

المادة  :154يناط بالعضو المقرر توجيو اإلجراءات والقياـ بتحقيؽ القضايا الت يندب ليا.
وليذا الغرض ييو ينير امى حنف إدارة ونراة تنريذ كاية أاماؿ قمـ الكتاب.

المادة  :151يجوز لمعضو المقرر أف يمنم الخصوـ ما يمزـ مف آجاؿ لتمكينيـ مف أف ينتويوا أنانيدىـ.
واميو أف ينتبعد مف القضية كؿ مذكرة تودع بعد إيداع مذكرة الرد أو تقدـ بعد آخر أجؿ ممنوح.

المادة  :156إذا رأى العضو المقرر أف القضية مييأة لمرصؿ يييا أودع تقريره وأصدر ق ار ار بإطبلع النيابة العامة اميو.
وامى النيابة العامة أف تودع مذكرتيا الكتابية ي ظرؼ تبلتيف يوما مف انتبلـ ذلؾ القرار.

المادة  : 157نواء أودات النيابة العامة مذكرتيا ي الميعاد المشار إليو آنرػا أـ لػـ تودايػا يػإف القضػية تقيػد بجػدوؿ الجمنػة
بمعرية رئيس الغرية وبعد انتطبلع رأي النيابة العامة.

ويجب تبميي جميا أطراؼ الداوى المعنييف بتاريخ الجمنة قبؿ انعقادىا بخمنة أياـ امى األقؿ.

المادة  :158إذا تبيف لمعضو المقرر مف يحص القضية بوضوح وجود بطػبلف أو اػدـ قبػوؿ أو نػقوط حػؽ يػ الطعػف جػاز لػو
بغير مراااة لمشكميات المقررة آنرا وبعد أخذ رأي رئيس الغرية والنيابة العامة قيد القضية ي جدوؿ جمنة قريبة.
ويبمي الطالب وحده بتاريخ تمؾ الجمنة قبؿ انعقادىا بخمنة أياـ امى األقؿ.

المادة  :159بعد المناداة امى القضية بالجمنة يتمو العضو المقرر المكمؼ بيا تقريره.

واجراءات النقض كتابية ويجوز لمحام أطراؼ الداوى أف ينمم ليـ اند االقتضاء بأف يتقدموا بمبلحظات موجزة شروية.
وتبدي النيابػة العامػة طمباتيػا قبػؿ إقرػاؿ بػاب المرايعػة وبعػد ذلػؾ تحػاؿ القضػية لممداولػة لكػ تصػدر المحكمػة العميػا الحكػـ مػف

تاريخ محدد.

المادة : 185يناط بالرئيس ضبط الجمنة.
الرصؿ الخامس

ي أحكاـ المحكمة العميا

المادة  :185تكوف أحكاـ المحكمة العميا منببة.
ويجب أف تتضمف:

 )5أنماء وألقاب وصرات وميف وموطف الخصوـ وكذلؾ أنماء وألقاب واناويف محامييـ،
 )8أنماء أاضاء المحكمة الذيف أصدروا الحكـ ما التنويو اف صرة العضو المقرر،
 )8انـ ممتؿ النيابة العامة،
 )4انـ كاتب الجمنة،

 )1التنويو اف تبلوة التقرير ونماع أقواؿ النيابة العامة،
 )6األوجو المتمنؾ بيا ومبلحظات المحاميف الحاضريف ي الجمنة،
 )7النطؽ بالحكـ ي جمنة امنية.

ويوقا امى ننخة الحكـ األصمية مف الرئيس والعضو المقرر وكاتب الجمنة.

المادة  : 188ينطؽ بأحكاـ المحكمة العميا ي جمنة امنية ما لـ توجد أحكاـ قانونية مخالرة لػذلؾ ،وتبمػي بعنايػة كاتػب الجمنػة
بكتاب منجؿ بعمـ الوصوؿ إلى أشخاص أطراؼ الداوى والى محامييـ.

وتنقؿ بنصيا الكامؿ لتحاط بيا الجية القضائية الت أصدرت الحكـ المطعوف ييو امما وذلػؾ بعنايػة النائػب العػاـ لػدى المحكمػة

العميا.

واذا قض بريض الطعف يرنؿ الممؼ بالطريقة نرنيا إلى الجية القضائية األصمية.

ويؤشر بمعرية قمـ الكتاب امى ىامش الننخة األصمية لمحكـ المطعوف ييو بحكـ المحكمة العميا.

المادة  :188إذا قبؿ الطعػف قضػت المحكمػة العميػا بػبطبلف الحكػـ المطعػوف ييػو كميػا أو جزئيػا وأحالػت الػداوى إمػا إلػى الجيػة
القضائية نرنيا مشكمة تشكيبل آخر أو إلى جية قضائية أخرى مف درجة الجية الت أصدرت الحكـ المنقوض.

ويتعيف ي حالة نقض الحكـ لعدـ اختصػاص الجيػة التػ أصػدرتو أف تحػاؿ القضػية إلػى الجيػة القضػائية المختصػة يػ العػادة

بنظرىا.

المػادة  :184يتعػيف امػػى الجيػة القضػػائية التػ تحػػاؿ إلييػا القضػػية بعػد الػػنقض أف تخضػا لحكػػـ اإلحالػة ييمػػا يتعمػؽ بالنقطػػة
القانونية الت قطعت يييا المحكمة العميا.

واف لـ يدع حكـ المحكمة مف النزاع شيئا يرصؿ ييو ،نقض الحكـ المطعوف ييو دوف إحالة.

ويحكـ امى الخصـ الذي خنر طعنو بالمصاريؼ ييما ادا النيابة العامة.
ويجوز تقدير المصاريؼ.

المادة  :181يجوز لممحكمة يضبل اف ذلؾ ي حالة ريض الطعف إذا ما انطوى الطعف امى تعنؼ:

 )5أف تحكـ امى الطااف بغرامة ال تتجاوز خمنمائة ( )155دينار لصالم الخزينة،
 )8أف تحكـ اميو بالتعويضات المدنية [ ]5لممطعوف ضده.

المادة  : 186إذا أصبم الطعف يير ذي موضوع أصدرت المحكمة العميا حكما بأف ال وجو لمرصؿ ييو ،ويقدر ي ىذه الحالػة مػا

إذا كاف يتعيف الحكـ امى الطااف بالغرامة.

المادة  : 187يرنؿ ممؼ الداوى ي حالة الحكـ بالنقض ما اإلحالة ي ظرؼ تمانية أياـ إلى الجية القضائية المعينة ييػو مػا
ننخة مف الحكـ وذلؾ بعناية النيابة العامة لدى المحكمة العميا.

المادة  :188تكوف أحكاـ المحكمة العميا دائما حضورية ي مواجية جميا أطراؼ الداوى.

(القػػانوف رقػػـ  84-95المػػؤرخ ي ػ  58يشػػت  )5995وي ػ حالػػة الطعػػف بػػالنقض ضػػد ق ػ اررات اإلحالػػة لغريػػة االتيػػاـ وأحكػػاـ
المحاكـ وق اررات المجالس القضائية المقض بيا بقرار منتقؿ ي االختصاص تصدر ىذه األحكاـ ي خبلؿ مدة ال تتجاوز تبلتة

( )8أشير امى األ كتر مف مباشرة الطعف بالنقض.
[ ]5تنتبدؿ ابارة « التعويضات » بعبارة « التعويضات المدنية » حنب المادة  87مف األمر رقـ .46-71

الرصؿ النادس
ي ترؾ الخصومة وااادة النير ي الداوى

المادة  :189تتبا الغرية الجزائية بالمحكمة العميا ي مواد ترؾ الخصومة وااادة النير ي الداوى أو تعجيميا القوااػد المتبعػة
لدى نائر الغرؼ األخرى لممحكمة العميا.

الرصؿ النابا

ي الطعف لصالم القانوف

المادة  :185إذا وصؿ لعمـ النائب العاـ لدى المحكمة العميا صدور حكـ نيائ مف محكمة أو مجمػس قضػائ وكػاف ىػذا الحكػـ
مخالرا لمقػانوف أو لقوااػد اإلجػراءات الجوىريػة ومػا ذلػؾ يمػـ يطعػف ييػو أحػد مػف الخصػوـ بػالنقض يػ الميعػاد المقػرر يمػو أف

يعرض األمر بعريضة امى المحكمة العميا.

وي ػ حالػػة نقػػض ذلػػؾ الحكػػـ يػػبل يجػػوز لمخصػػوـ التمنػػؾ بػػالحكـ الص ػادر مػػف المحكمػػة العميػػا لمػػتخمص ممػػا قضػػى بػػو الحكػػـ

المنقوض.

واذا ريػػا النائػػب العػػاـ إلػػى المحكمػػة العميػػا بنػػاء امػػى تعميمػػات وزيػػر العػػدؿ أامػػاال قضػػائية أو أحكامػػا صػػادرة مػػف المحػػاكـ أو
المجالس القضائية مخالرة لمقانوف جاز لممحكمة العميا القضاء ببطبلنيا.

يإذا صدر الحكـ بالبطبلف انتراد منو المحكوـ اميو ولكنو ال يؤتر اميو ي الحقوؽ المدنية.
الباب التان

ي التماس إاادة النظر
المػػادة ( :185القػػانوف رقػػـ  51-86المػػؤرخ ي ػ  54مػػارس  ) 5986ال ينػػمم بطمبػػات التمػػاس إاػػادة النظػػر ،إال بالننػػبة
لؤلحكاـ الصادرة اف المجالس القضائية أو المحاكـ إذا حازت قوة الش ء المقض  ،وكانت تقض باإلدانة ي جناية أو جنحة.

ويجب أف تؤنس:

 ) 5إما امى تقديـ منتندات بعد الحكـ باإلدانة يػ جنايػة قتػؿ يترتػب امييػا قيػاـ أدلػة كاييػة امػى وجػود المجنػ اميػو المزاػوـ
قتمو امى قيد الحياة.

 ) 8أو إذا أديف بشيادة الزور ضد المحكوـ اميو شاىد نبؽ أف ناىـ بشيادتو ي إتبات إدانة المحكوـ اميو.
 ) 8أو امى إدانة متيـ آخر مف أجؿ ارتكاب الجناية أو الجنحة نرنيا بحيث ال يمكف التوييؽ بيف الحكميف.

 )4أو أخي ار بكشؼ واقعة جديدة أو تقديـ منتندات كانت مجيولة مػف القضػاة الػذيف حكمػوا باإلدانػة مػا أنػو يبػدو منيػا أف مػف
شأنيا التدليؿ امى براءة المحكوـ اميو.

ويريا األمر إلى المحكمة العميا بالننبة لمحاالت التبلتة األولى مباشرة إما مف وزيػر العػدؿ ،أو مػف المحكػوـ اميػو أو مػف نائبػو

القانون ي حالة ادـ أىميتو أو مف زوجو أو يرواو أو أصولو ي حالة وياتو ،أو تبوت ييابو.

وي الحالة الرابعة ال يجوز ذلؾ لغير النائب العاـ لدى المحكمة العميا متصريا بناء امى طمب وزير العدؿ.

وترصؿ المحكمة العميػا يػ الموضػوع يػ داػوى التمػاس إاػادة النظػر ،ويقػوـ القاضػ المقػرر بجميػا إجػراءات التحقيػؽ ،وانػد

الضرورة ،بطريؽ اإلنابة القضائية.

واذا قبمت المحكمة العميا الطمب قضت ،بغير إحالة ،ببطبلف أحكاـ اإلدانة الت تتبت ادـ صحتيا.

المػػادة  185مكػػرر( :القػػانوف رقػػـ  51-86المػػؤرخ يػ  54مػػارس  )5986إف قػرار المحكمػػة العميػػا المصػػرح ببػراءة المحكػػوـ
اميو يمنم ،ليذا األخير أو لذوى ،حقوقو تعويضات اف الضرر المعنوي والمادي الذي تنبب ييو حكـ اإلدانة.
ويقبؿ طمب التعويض المقدـ مف المحكوـ اميو أو ذوي حقوقو ي كؿ مراحؿ إجراء التماس إاادة النظر.

المػػادة  185مكػػرر ( :5القػػانوف رقػػـ  51-86المػػؤرخ ي ػ  54مػػارس  )5986تتحمػػؿ الدولػػة التعويضػػات الممنوحػػة لضػػحية
الخطأ القضائ أو لذوي حقوقو ،ومصاريؼ الداوى ،ونشر القرار القضائ واابلنػو .ويحػؽ لمدولػة الرجػوع امػى الطػرؼ المػدن
أو المبمي أو الشاىد زو ار الذي تنبب ي إصدار حكـ اإلدانة.

ينشػر قػرار التمػاس إاػادة النظػر الػذي نتجػػت انػو بػراءة المػتيـ يػ دائػرة اختصػػاص المحكمػة التػ أصػدرت الحكػـ ،ويػ دائػػرة
المكاف الذي ارتكبت ييػو الجنايػة أو الجنحػة ،ويػ دائػرة المحػؿ النػكن لمممػتمس وآخػر محػؿ نػكف ضػحية الخطػأ القضػائ إذا

توييت وال يتـ النشر إال بناء امى طمب الممتمس.

باإلضػػاية إلػػى ذلػػؾ ،ينشػػر القػرار المػػذكور أاػػبله ،بػػنرس الشػػروط اػػف طريػػؽ الصػػحاية يػ تػػبلث جرائػػد تابعػػة لػػدائرة اختصػػاص

المحكمة الت أصدرت القرار.

ويتحمؿ الممتمس الذي خنر داواه جميا المصاريؼ.
الكتاب الخامس

ي بعض اإلجراءات الخاصة
الباب األوؿ

ي التزوير

المادة  :188إذا وصؿ لعمـ وكيؿ الجميورية أف منتندا مداى بتزويره قد ظير وجػوده بمنػتودع امػوم أو كػاف مقػد ار وجػوده
ي منتودع اموم جاز لو االنتقاؿ إلى ذلؾ المنتودع التخاذ جميا إجراءات الرحوص والتحقيقات البلزمة.
ال يجوز لوكيؿ الجميورية أف يروض ىذه النمطات إال لرجؿ مف رجاؿ القضاء ي النمؾ القضائ .

ويجوز لو ي حالة االنتعجاؿ أف يأمر بنقؿ الوتائؽ المشتبو يييا إلى قمـ الكتاب.
المػػادة  :188يجػػوز لقاضػ التحقيػػؽ يػ كػػؿ تحقيػػؽ بشػػأف تزويػػر الخطػػوط أف يػػأمر بإيػػداع المنػػتند المػػداى بتزويػػره لػػدى قمػػـ
الكتاب بمجرد وروده إليو أو وقواو تحت يد القضاء ويوقا اميو بإمضائو وكذلؾ الكاتب الذي يحرر باإليداع محضػ ار يصػؼ ييػو

حالة المنتند.

ييػػر أنػػو يجػػوز لقاضػ التحقيػػؽ قبػػؿ اإليػػداع لػػدى قمػػـ الكتػػاب أف يػػأمر بأخػػذ صػػورة يوتويراييػػة لممنػػتند أو ننػػخة بأيػػة ونػػيمة

أخرى.

المادة  :184يجوز لقاض التحقيؽ أف يكمؼ مف تخصو جميا أوراؽ المضاىاة بتنميميا ويتخذ إجراء بضبطيا.

ويوقا امى ىذه األوراؽ بإمضائو وامضاء الكاتب الذي يحرر انيا محض ار بأوصاييا حنبما ىو مقرر بالمادة .188
المادة  : 181يتعيف امى كؿ أميف ااـ موداة لديو منتندات مداى بتزويرىا أو ليا يائدة يػ إتبػات تزويػر أف يقػوـ بنػاء امػى
أمر قاض التحقيؽ بتنميميا كما يقدـ اند االقتضاء ما يكوف بحيازتو مف أوراؽ خاصة بالمضاىاة.

واذا كانت األوراؽ المنممة أو المضبوطة بيػذه الكيريػة ليػا صػرة المحػررات الرنػمية ييجػوز لػو أف يطالػب بػأف يتػرؾ لػو ننػخة

منيػػا بمطابقػػة الكاتػػب أو صػػورة يوتويراييػػة أو ننػػخة بأيػػة ونػػيمة أخػػرى وتوضػػا ىػػذه الننػػخة أو الصػػورة الروتويراييػػة بمتابػػة

الننخ األصيمة بالمصمحة ريتما يعاد المنتند األصم .

المادة  : 186إذا حصػؿ أتنػاء جمنػة بمحكمػة أو مجمػس قضػائ أف اداػ بتزويػر ورقػة مػف أوراؽ الػداوى أو أحػد المنػتندات
المقدمة يمتمؾ الجية القضائية أف تقرر بعد أخذ مبلحظات النيابة العامة وأطراؼ الػداوى مػا إذا كػاف تمػة محػؿ إليقػاؼ الػداوى

أو ادـ إيقاييا ريتما يرصؿ ي التزوير مف الجية القضائية المختصة.

واذا انقضػػت الػػداوى العموميػػة أو كػػاف ال يمكػػف مباشػػرتيا اػػف تيمػػة التزويػػر واذا لػػـ يتبػػيف أف مػػف قػػدـ الورقػػة كػػاف انػػتعماليا

متعمدا اف قصد التزوير قضت المحكمػة أو المجمػس المطػروح أمامػو الػداوى األصػمية بصػرة يرايػة يػ صػرة الورقػة المػداى

بتزويرىا.

المادة  :187يخضا طمب الطعف بالتزوير ي منػتند مقػدـ أمػاـ المحكمػة العميػا لمقوااػد المنصػوص امييػا بخصػوص المجمػس
المذكور ي قانوف اإلجراءات المدنية.
الباب التان

ي اختراء بعض أوراؽ اإلجراءات
المادة  :188إذا حدث لنبب يير اادي أف ننخا أصمية ألحكاـ صادرة مػف المجػالس القضػائية أو المحػاكـ يػ قضػايا جنايػات
أو جنم أو مخالرات ولـ تنرذ بعد أو أف إجراءات جار اتخاذىا أتمرػت ننػخيا المعػدة لممػادة  68أو انتزاػت أو ضػاات ولػـ يكػف
مف المتينر إاادتيا اتبا ي ىذا الشأف ما ىو مقرر ي المواد اآلتية ييما بعد.

المادة  :189إذا وجدت ننخة رنمية مف الحكـ الصادر مف المحكمة أو المجمس ااتبرت بمتابة الننخة األصمية ونػممت تبعػا
لذلؾ مف كؿ ضابط اموم أو أميف إلى قمـ كتاب الجية القضائية الت أصدرت الحكـ بناء امى أمر مف رئيس تمؾ الجية.

وي ىذا األمر إخبلء لمنؤوليتو.

المػػادة  :145يػػإذا لػػـ توجػػد يػ قضػػية جنايػػة ننػػخة رنػػمية مػػف الحكػػـ ولكػػف وجػػد تقريػػر محكمػػة الجنايػػات المػػذكور يػ ورقػػة
األنئمة حنبما ىو مقرر ي المادة  859يقرة  1نارت اإلجراءات امى مقتضى ىذا التقرير إلى حيف صدور حكـ جديد.

المادة  : 145إذا كاف تقرير محكمة الجنايات ال نبيؿ إلاادة أو كانت القضػية قػد قضػ يييػا ييابيػا أو لػـ يكػف تمػة أي محػرر
كتاب أايد التحقيؽ ابتداء مف النقطة الت تبيف يييا يقد األوراؽ المرقودة.

وكذلؾ الشأف ي جميا المواد إذا لـ يمكف العتور امى ننخة رنمية مف الحكـ.

الباب التالث
(القانوف رقـ  84-95المؤرخ ي  58يشت )5995
شيادة أاضاء الحكومة والنرراء

المػػادة ( :148القػػانوف رقػػـ  84-95المػػؤرخ ي ػ  58أوت  )5995يجػػوز لمجيػػة القضػػائية الت ػ تنظػػر ي ػ القضػػية انػػتبلـ
شيادة أحد أاضاء الحكومة:

 إما بتوجيو الطمبات واألنئمة المتعمقة بالواقا الت تطمب ي شأنيا الشيادة مباشرة إلى اضو الحكومة المعن ، -إما بنماع اضو الحكومة المعن مف طرؼ رئيس مجمس قضاء الجزائر.

تبمي الشيادة الت انتممت بيذه الطريقة يو ار إلى النيابة العامة وأطػراؼ الػداوى وتتمػى الشػيادة امنيػا وتعػرض لممرايعػة انػدما

تتعمؽ بإجراء المحاكمة.

ييػػر أنػػو يجػػوز ألاضػػاء الحكومػػة بتػػرخيص مػػف رئػػيس الحكومػػة اإلدالء بشػػيادتيـ شخصػػيا أمػػاـ المحكمػػة الت ػ تريػػا أماميػػا

القضية.

المادة  :148ال يجوز تكميؼ نرراء الجميورية المعتمديف لدى الدوؿ األجنبية بالحضور كشيود إال بعد ترخيص وزيػر الشػؤوف
الخارجية لدى ارض األمر اميو مف وزير العدؿ.

يإذا حصمت الموايقة امى ذلؾ الترخيص أخذت الشيادة باألوضاع العادية.

يإذا لـ يطمػب الحضػور لػئلدالء بالشػيادة أو لػـ يػرخص بيػا أخػذت أقػواؿ الشػاىد كتابػة باألوضػاع المنصػوص امييػا يػ المػادة
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المادة  :144تؤخذ شيادة نرراء الدوؿ األجنبية المعتمديف لػدى الحكومػة الجزائريػة بالشػروط المنصػوص امييػا يػ المعاىػدات
الدبمومانية.

الباب الرابا
ي تنازع االختصاص بيف القضاة

المادة  :141يتحقؽ تنازع ي االختصاص بيف القضاة:

 إما بأف تكوف المجالس القضائية أو المحاكـ أو مػا مرااػاة االنػتتناء الػوارد بػالرقرة األخيػرة مػف ىػذه المػادة ،قضػاة التحقيػؽالمنتموف لمحاكـ مختمرة قد أخطرت أو ريا األمر إلييا ي جريمة واحدة بعينيا.

 -واما اندما تكوف ادة جيات قضائية قد قضت بعدـ اختصاصيا بنظر واقعة معينة بأحكاـ أصبحت نيائية.

(األمر رقـ  78-69المؤرخ ي  56نبتمبر  )5969واما أف يكوف قاض التحقيؽ قد أصدر أم ار بإحالة الداوى إلى جيػة مػف
جيات الحكـ وقضت تمؾ الجية بعدـ اختصاصيا بنظرىػا بحكػـ أصػبم نيائيػا مػا مرااػاة مػا نصػت اميػو المادتػاف  486و487

مف ىذا القانوف.

 واما اندما يكوف قضاة التحقيؽ منتموف لمحاكـ مختمرة قد أخطروا بتحقيؽ قضػية واحػدة بعينيػا وال يكػوف تمػة مجػاؿ لوجػودتنازع بيف القضاة إذا كاف أحدىـ قد أصدر بناء امى طمبات النيابة ق ار ار بالتخم اف نظر الداوى.

المادة  :146يطرح النزاع امى الجية األامى درجة المشتركة حنب التدرج ي النمؾ القضائ .
واذا كانت تمؾ الجية مجمنا قضائيا يحص النزاع لدى يرية االتياـ.

واذا لػػـ توجػػد جيػػة اميػػا مشػػتركة يػػإف كػػؿ ن ػزاع بػػيف جيػػات التحقيػػؽ وجيػػات الحكػػـ العاديػػة أو االنػػتتنائية يط ػرح امػػى الغريػػة
الجزائية بالمحكمة العميا.

المادة  : 147يجوز ريا طمب النظر ي تنازع االختصاص بيف القضػاة مػف النيابػة العامػة أو المػتيـ أو المػدا المػدن ويحػرر
ي صيغة اريضة ويودع لػدى قمػـ كتػاب الجيػة القضػائية المطمػوب منيػا الرصػؿ يػ تنػازع االختصػاص بػيف القضػاة يػ ميمػة

شير ااتبا ار مف تبميي آخر حكـ.

وتعمف العريضة إلى جميا أطراؼ الداوى الذيف يعنييـ األمر وليـ ميمة اشرة أياـ إليداع مذكراتيـ لدى قمـ الكتاب.
ويجوز لممحكمة العميا بمنانبة طعف مطروح أماميا أف ترصػؿ مػف تمقػاء نرنػيا يػ تنػازع االختصػاص بػيف القضػاة ولػو مقػدما

ويجوز لو ي جميا اإلجراءات الت قامت بيا الجية القضائية الت يقض بتخمييا اف نظر الداوى.
ويترتب امى تقديـ العريضة والداوى الت تنشأ انيا أتر موقؼ.

ويجػػوز لمجيػػة المعػػروض امييػػا النػزاع أف تػػأمر باتخػػاذ جميػػا اإلجػراءات البلزمػػة ويقػػرر صػػحة جميػػا اإلجػراءات التػ اتخػػذتيا

الجية القضائية الت قضى بتخمييا اف نظر الداوى.

ويكوف قرارىا يير قابؿ ألي طعف.
الباب الخامس

ي اإلحالة مف محكمة إلى أخرى

المادة  : 148يجوز لممحكمة العميا ي مواد الجنايات أو الجنم أو المخالرات إما لداا األمف العموم أو لحنػف نػير القضػاء
أو أيضا بنبب قياـ شبية مشرواة أف تأمر بتخمػ أيػة جيػة قضػائية اػف نظػر الػداوى واحالتيػا إلػى جيػة قضػائية أخػرى مػف

الدرجة نرنيا.

المادة  :149لمنائب الع اـ لدى المحكمة العميا وحده الصػرة يػ ريػا األمػر إلػى المحكمػة المػذكورة بشػأف طمبػات اإلحالػة لػداا
األمف العموم أو لحنف نير القضاء.

وأما العريضة بطمب اإلحالة بنبب قياـ الشبية المشرواة ييجػوز تقػديميا مػف النائػب العػاـ لػدى المحكمػة العميػا أو مػف النيابػة

العامة لدى الجية القضائية المنظور أماميا النزاع أو مف المتيـ أو المدا المدن .

المادة  : 115تبمي العريضة الموداة لدى قمـ كتاب المحكمة العميػا إلػى جميػا الخصػوـ المعنيػيف بػاألمر وليػـ ميمػة اشػرة أيػاـ
إليداع مذكرة لدى قمـ الكتاب وذلؾ ي جميا حاالت اإلحالة.

وليس لتقديـ العريضة أتر موقؼ ما لـ يؤمر بغير ذلؾ مف المحكمة العميا.

المادة ( :115القػانوف رقػـ  58-88المػؤرخ يػ  58يبرايػر  )5988إذا انقضػت ميمػة اإليػداع المحػددة يػ المػادة  115يإنػو
يرصؿ ي الطمبات خبلؿ اشرة أياـ بغرية المشورة مف الرئيس األوؿ ورؤناء الغرؼ بالمحكمة العميا.

وتبمي القرار ،إلى أطراؼ النزاع الذيف يعنييـ األمر ،مصالم النيابة العامة لدى المحكمة المذكورة.

المادة  : 118إذا كاف محكوـ اميو بعقوبػة مقيػدة لمحريػة محبونػا بمقػر الجيػة القضػائية التػ أصػدرت حكػـ إدانتػو نػواء أكػاف
نيائيا أـ لـ يكف يإنو يكوف لوكيؿ الجميورية [ ]5أو لقاض التحقيؽ أو لممحاكـ أو المجػالس بػدائرة محػؿ الحػبس االختصػاص
بنظر جميا الجرائـ المننوبة إليو ييما خرج اف القوااد المنصوص امييا ي المواد  87و 45و 889يقرة أولى.

المػػادة  :118إذا كػػاف المحكػػوـ اميػػو بعقوبػػة مقيػػدة لمحريػػة محبونػػا ولػػـ يكػػف تمػػة مجػػاؿ لتطبيػػؽ المػػادة  118تعػػيف اتخ ػاذ
اإلجراءات المتبعة ي حالة تنازع االختصاص بيف القضاة ولكف بناء امى طمػب مػف النيابػة العامػة وحػدىا بقصػد إحالػة الػداوى

مف الجية القضائية المطروحة أماميا النزاع إلى الجية الت بيا مكاف الحبس.

[ ]5تنتبدؿ ابارة « وكيؿ الدولة » بعبارة « وكيؿ الجميورية » حنب المادة  58مف القانوف رقـ .58-81
الباب النادس

ي الرد

المادة  :114يجوز طمب رد أي قاض مف قضاة الحكـ لؤلنباب التالية:

 )5إذا كانت تمة قرابة أو ننب بيف القاض أو زوجو وبيف أحد الخصػوـ يػ الػداوى أو زوجػو أو أقاربػو حتػى درجػة ابػف العػـ
الشقيؽ وابف الخاؿ الشقيؽ ضمنا.

ويجوز مباشرة الرد حتى ي حالة الطبلؽ أو وياة الزوج إذا كاف امى ابلقة مصاىرة بأحد الخصوـ حتى الدرجة التانية ضمنا،

 )8إذا كانت لمقاض مصمحة ي النزاع أو لزوجو أو لؤلشخاص الذيف يكوف وصػيا أو نػاظ ار أو قيمػا امػييـ أو منػاادا قضػائيا
ليـ أو كانت لمشركات أو الجمعيات الت يناىـ ي إدارتيا واإلشراؼ امييا مصمحة ييو،

 ) 8إذا كاف القاض أو زوجو قريبا أو صي ار إلى الدرجة المعينة آنرا لموص أو الناظر أو القيـ أو المنااد القضائ امى أحػد
الخصوـ أو لمف يتولى تنظيـ أو إدارة أو مباشرة أاماؿ شركة تكوف طريا ي الداوى،

 ) 4إذا وجد القاض أو زوجو ي حالة تبعية بالننبة ألحد الخصوـ وباألخص إذا ما كػاف دائنػا أو مػدينا ألحػد الخصػوـ أو وارتػا
منتظ ار لو أو منػتخدما أو معتػادا مؤاكمػة أو معاشػرة المػتيـ أو المنػؤوؿ اػف الحقػوؽ المدنيػة أو المػدا المػدن أو كػاف أحػد

منيـ وارتو المنتظر،

 ) 1إذا كاف القاض قد نظػر القضػية المطروحػة كقػاض أو كػاف محكمػا أو محاميػا يييػا أو أدلػى بأقوالػو كشػاىد امػى وقػائا يػ
الداوى،

 )6إذا وجدت داوى بيف القاض أو زوجو أو أقاربيما أو أصيارىما امى امود الننب المباشر وبيف أحد الخصوـ أو زوجػو أو
أقاربو أو أصياره امى العمود نرنو،

 )7إذا كاف لمقاض أو لزوجو داوى أماـ المحكمة الت يكوف يييا أحد الخصوـ قاضيا،

 ) 8إذا كاف لمقاض أو زوجو أو أقاربيما أو أصيارىما امى امود الننب المباشر نػزاع مماتػؿ لمنػزاع المختصػـ ييػو أمامػو بػيف
الخصوـ،

 ) 9إذا كاف بيف القاض أو زوجو وبيف أحد الخصوـ مف المظاىر الكايية الخطورة ما يشتبو معو ي ادـ تحيزه ي الحكـ.
المادة  :111ال يجوز رد رجاؿ القضاء أاضاء النيابة العامة.

المػػادة ( :116األمػػر رقػػـ  78-69المػػؤرخ يػ  56نػػبتمبر  )5969يتعػػيف امػػى كػػؿ قػػاض يعمػػـ بقيػػاـ نػػبب مػػف أنػػباب الػػرد
النػػابؽ بيانيػػا ي ػ المػػادة  114لديػػو أف يصػػرح بػػذلؾ لػػرئيس المجمػػس القضػػائ بػػدائرة اختصػػاص حيػػث يػزاوؿ مينتػػو ولػػرئيس
المجمس القضائ أف يقرر ما إذا كاف ينبغ اميو التنح اف نظر الداوى.

المادة  :117يجوز طمب الرد مف جانب المتيـ أو كؿ خصـ ي الداوى.

المادة  :118امى كؿ مف ينوي الرد أف يقػوـ بػو قبػؿ كػؿ مرايعػة يػ الموضػوع واذا كػاف القاضػ المطمػوب رده مكمرػا بػالتحقيؽ
ييكوف إبداء الرد قبؿ كؿ انتجواب أو نماع أقواؿ ي الموضوع ما لـ تكف أنباب الرد قد تحققت أو تكشرت ييما بعد.

المادة  :119يقدـ طمب الرد كتابة.
ويجب تحت طائمة البطبلف أف يعيف ييو انـ القاض المطمػوب رده وأف يشػتمؿ اػرض األوجػو المػدا بيػا وأف يكػوف مصػحوبا
بكؿ المبررات البلزمة وأف يوقا اميو مػف الطالػب شخصػيا ويوجػو إلػى رئػيس المجمػس القضػائ إذا تعمػؽ بقػاض مػف دائػرة ذلػؾ

المجمس أو إلى الرئيس األوؿ لممحكمة العميا إذا تعمؽ بأحد أاضاء مجمس قضائ وذلؾ ما مراااة أحكاـ المادة .168

المادة  :165ال يتنبب اف إيداع اريضة طمب الرد تنح القاضػ المطمػوب رده وذلػؾ ييمػا اػدا الحالػة المنصػوص امييػا يػ

المادة  164ييػر أنػو يجػوز لمػرئيس المعػروض اميػو الطمػب بعػد انػتطبلع رأي النائػب العػاـ أف يػأمر بإيقايػو إمػا اػف مواصػمة
التحقيقات أو المرايعات واما اف النطؽ بالحكـ.

المػػػادة  : 165يطمػػػب الػػػرئيس المعػػػروض اميػػػو الطمػػػب مػػػف القاضػػػ المطمػػػوب رده أف يقػػػدـ إيضػػػاحاتو كمػػػا أف لػػػو أف يطمػػػب
انتيضاحات الطالب التكميمية إف رأى لزوما ليا تـ ينتطما رأي النائب العاـ ويرصؿ ي الطمب.

المادة  :168ال يكوف القرار الذي يرصؿ ي الرد قاببل ألي طريؽ مف طرؽ الطعف وينتج أتره بقوة القانوف.
والقرار الصادر بقبوؿ رد القاض مؤداه تنحيو اف نظر الداوى.

المادة  : 168كؿ طمب ييدؼ إلى رد رئيس المجمس القضائ يجب أف يكوف ي اريضة تريا إلى الرئيس األوؿ لممحكمة العميا
ويرصؿ األخيػر يػ الطمػب بعػد انػتطبلع رأي النائػب العػاـ لػدى المحكمػة العميػا ويكػوف ذلػؾ بقػرار ال يجػوز أف يكػوف قػاببل أليػة

ونيمة لمطعف امى أف تطبؽ أحكاـ المادة .165

المادة  : 164إذا حدث ي بدء انتجواب أو ي جمنة أف أكد أحد الخصوـ أف نببا مف أنباب الرد قد ظير أو تكشػؼ لػو وأنػو
يقرر رد قاض التحقيؽ أو واحدا أو أكتر مف قضاة الحكـ بالجمنة تعيف اميو أف يقدـ يػ الحػاؿ اريضػة ليػذا الغػرض ويوقػؼ
إذ ذاؾ المض ي االنتجواب أو المرايعات وتنمـ العريضة إلى رئيس المجمس بغير تميؿ.

المادة  :161كؿ قرار يريض طمب رد قاض يقضى ييو بإدانة الطالب بغرامة مدنيػة مػف ألرػ إلػى خمنػيف ألػؼ دينػار (8.555

إلى  15.555دج) وذلؾ بغير إخبلؿ بالعقوبات المنتحقة ي حالة ما إذا قدـ طمب اف نوء نية بقصد إىانة القاض .

المادة  :166ال يجوز ألي مف رجاؿ القضاء المشار إلييـ ي المادة  114أف يرد نرنو بنرنو اف نظػر الػداوى تمقائيػا بػدوف
إذف مف رئيس المجمس القضائ الذي يكوف قراره الصادر بعد انتطبلع رأي النائب العاـ يير قابؿ ألي ونيمة لمطعف.

الباب النابا
ي الحكـ ي الجرائـ الت ترتكب ي جمنات المجالس القضائية والمحاكـ

المادة  :167يحكـ تمقائيا أو بناء امى طمب النيابة العامػة يػ الجػرائـ التػ ترتكػب بالجمنػة طبقػا لؤلحكػاـ اآلتيػة البيػاف مػا لػـ
تكف تمة قوااد خاصة لبلختصاص أو اإلجراءات وذلؾ ما مراااة أحكاـ المادة .887

المػػادة  :168إذا ارتكبػػت جنحػػة أو مخالرػػة ي ػ جمنػػة مجمػػس قضػػائ أمػػر الػػرئيس بتحريػػر محضػػر انيػػا وارنػػالو إلػػى وكيػػؿ

الجميورية يإذا كانػت الجنحػة معاقبػا امييػا بعقوبػة الحػبس الػذي تزيػد مدتػو امػى نػتة شػيور جػاز لػو أف يػأمر بػالقبض امػى

المتيـ وارنالو يو ار لممتوؿ أماـ وكيؿ الجميورية.

المادة  : 169إذا ارتكبت جنحة أو مخالرة ي جمنة محكمة تنظر يييا قضايا الجنم أو المخالرػات أمػر الػرئيس بتحريػر محضػر
انيا وقضى يييا ي الحاؿ بعد نماع أقواؿ المتيـ والشيود والنيابة العامة والدياع اند االقتضاء.

المادة  :175إذا ارتكبت جنحة أو مخالرة ي جمنة محكمة جنايات طبقت بشأنيا أحكاـ المادة .169

المادة  : 175إذا ارتكبت جناية ي جمنة محكمة أو مجمس قضائ يإف تمػؾ الجيػة القضػائية تحػرر محضػ ار وتنػتجوب الجػان

وتنوقو ومعو أوراؽ الداوى إلى وكيؿ الجميورية الذي يطمب ايتتاح تحقيؽ قضائ .
المادة ( :178ممغاة باألمر رقـ  46-71المؤرخ ي  57يونيو .)5971

الباب التامف

(القانوف رقـ  84-95المؤرخ ي  58يشت )5995

الجرائـ والجنم المرتكبة مف طرؼ أاضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظريف

المادة ( :178القانوف رقـ  84-95المؤرخ ي  58يشت  )5995إذا كاف اضو مف أاضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة
العميا أو أحد الوالة أو رئػيس أحػد المجػالس القضػائية أو النائػب العػاـ لػدى المجمػس القضػائ  ،قػاببل لبلتيػاـ بارتكػاب جنايػة أو

جنحة أتناء مباشرة ميامو أو بمنانبتيا يحيؿ وكيػؿ الجميوريػة ،الػذي يخطػر بالقضػية ،الممػؼ اندئػذ ،بػالطريؽ النػمم  ،امػى
النائب العاـ لدى المحكمة العميا يتريعو ىذه بدورىا إلػى الػرئيس األوؿ ليػذه المحكمػة ،إذا ارتػأت أف ىنػاؾ مػا يقتضػ المتابعػة،

وتعيف ىذه األخيرة أحد أاضاء المحكمة العميا ،ليجري التحقيؽ.

ويقوـ القاض المعػيف لمتحقيػؽ ،يػ جميػا الحػاالت المشػار إلييػا يػ ىػذه المػادة بػإجراءات التحقيػؽ ضػمف األشػكاؿ واألوضػاع
المنصوص امييا ي قانوف اإلجراءات الجزائية المتعمقة بالتحقيؽ االبتدائ ي الجرائـ ،ما مراااة أحكاـ المادة  174أدناه.

المػػادة ( :174القػػانوف رقػػـ  58-81المػػؤرخ ي ػ  86ينػػاير  )5981ي ػ الحػػاالت المنصػػوص امييػػا يػ المػػادة  178أاػػبله،
تؤوؿ اختصاصات يرية االتياـ إلى تشكيمة مف المحكمة العميا محددة طبقا لممادة  576مف ىذا القػانوف .يمػارس النائػب العػاـ

لدى المحكمة العميا اختصاصات النيابة العامة.

(القانوف رقـ  84-95المؤرخ ي  58يشت  )5995اندما ينتي التحقيؽ ،يصدر القاض المكمؼ بػالتحقيؽ حنػبما يقتضػيو
الحاؿ ،أم ار بعدـ المتابعة أو يرنؿ الممؼ ويقا لؤلوضاع التالية:

 ) 5إذا كاف األمر يتعمؽ بجنحة يحوؿ المتيـ أماـ الجية القضائية المختصة ،بانتتناء تمؾ الت كاف يمارس المػتيـ ميامػو يػ
دائرة اختصاصيا.

 ) 8إذا كاف األمر يتعمؽ بجناية يحوؿ الممؼ إلى النائب العاـ لدى المحكمة العميػا الػذي يريػا األمػر إلػى تشػكيمة المحكمػة العميػا
المذكورة ي الرقرة األولى ،وذلؾ إلتمػاـ التحقيػؽ ،وتصػدر ىػذه األخيػرة انػدما ينتيػ التحقيػؽ حنػبما يقتضػيو الحػاؿ أمػ ار بعػدـ

المتابعة أو إحالة المػتيـ امػى الجيػة القضػائية المختصػة الواقعػة خػارج دائػرة اختصػاص الجيػة التػ كػاف يمػارس يييػا المػتيـ

ميامو.

المادة  : 171إذا كاف االتياـ موجيا إلى أحد أاضاء مجمس قضائ أو رئيس محكمة أو وكيؿ الجميورية أرنػؿ الممػؼ بطريػؽ
التبعية التدريجية مف وكيؿ الجميورية إلى النائب العاـ لدى المحكمة العميا الػذي يريػا األمػر إلػى الػرئيس األوؿ لممحكمػة العميػا
إذا ما قرر أف تمة محبل لممتابعة ويندب الرئيس األوؿ لممحكمة العميا قاضيا لمتحقيؽ مػف خػارج دائػرة اختصػاص المجمػس الػذي

يقوـ بالعمؿ ييو رجؿ القضاء المتابا.

يإذا انتيى التحقيؽ أحيؿ المتيـ اند االقتضاء إلى الجية القضائية المختصة بمقر قاضى التحقيؽ أو أمػاـ يريػة االتيػاـ بػدائرة
المجمس القضائ .

المادة  : 176إذا كاف االتياـ موجيا إلى قاض محكمة قاـ وكيؿ الجميورية بمجرد إخطػاره بالػداوى بإرنػاؿ الممػؼ إلػى النائػب
العاـ لدى المجمس يإذا ما رأى أف تمة محبل لممتابعة ارض األمر امى رئيس ذلؾ المجمس الػذي يػأمر بتحقيػؽ القضػية بمعريػة
أحد قضاة التحقيؽ يختار مف خارج دائرة االختصاص القضائية الت يباشر يييا المتيـ أاماؿ وظيرتو.

يإذا انتيى التحقيؽ أحيؿ المتيـ اند االقتضاء أماـ الجية القضائية المختصة بمقر قاض التحقيؽ أو أماـ يرية االتياـ بػدائرة

المجمس القضائ .

المادة  : 177إذا كاف أحد ضباط الشرطة القضائية قػاببل التيػاـ بارتكػاب جنايػة أو جنحػة خػارج دائػرة مباشػرة أامػاؿ وظيرتػو أو
أتناء مباشرتيا ي الدائرة الت يختص يييا محميا اتخذت بشأنو اإلجراءات طبقا ألحكاـ المادة .176

المادة ( :178القانوف رقػـ  58-81المػؤرخ يػ  86ينػاير  )5981إف التحقيػؽ والمحاكمػة يشػمبلف الرااػؿ األصػم المنػااد
وشركاء الشخص المتبوع ي جميا الحاالت المشار إلييا ي ىذا الباب.

المػػادة  : 179يقبػػؿ اإلداػػاء بػػالحؽ المػػدن يػ أيػػة حالػػة كانػػت امييػػا اإلجػراءات نػواء أمػػاـ جيػػة التحقيػػؽ أـ جيػػة الحكػػـ يػ
األحواؿ المشار إلييا ي المواد  178و 176و.177

المادة  :185يمتد اختصاص قاض التحقيؽ المنتدب ي الحاالت المنصوص امييا ي المواد  171و 176و 177إلػى جميػا
نطاؽ التراب الوطن .

المادة  :185يجري التحقيؽ طبقا لقوااد االختصاص العادية ي القانوف العاـ إلى أف تعيف الجية القضائية المختصة.
الباب التانا

ي الجنايات والجنم الت ترتكب ي الخارج

المػادة  :188كػػؿ واقعػػة موصػػوية بأنيػػا جنايػة معاقػػب امييػػا مػػف القػػانوف الجزائػػري ارتكبيػا جزائػػري يػ خػػارج إقمػػيـ الجميوريػػة
يجوز أف تتابا ويحكـ يييا ي الجزائر.

يير أنو ال يجوز أف تجري المتابعة أو المحاكمة إال إذا ااد الجان إلى الجزائر ولـ يتبت أنػو حكػـ اميػو نيائيػا يػ الخػارج وأف
يتبت ي حالة الحكـ باإلدانة أنو قضى العقوبة أو نقطت انو بالتقادـ أو حصؿ امى العرو انيا.

المادة  :188كؿ واقعة موصوية بأنيا جنحة نواء ي نظر القانوف الجزائػري أـ يػ نظػر تشػريا القطػر الػذي ارتكػب ييػو يجػوز
المتابعة مف أجميا والحكـ يييا ي الجزائر إذا كاف مرتكبيا جزائريا.

وال يجوز أف تجري المحاكمة أو يصدر الحكـ إال بالشروط المنصوص امييا ي الرقرة التانية مف المادة .188

وابلوة امى ذلؾ يبل يجوز أف تجري المتابعة ي حالة مػا إذا كانػت الجنحػة مرتكبػة ضػد أحػد األيػراد إال بنػاء امػى طمػب النيابػة

العامة بعد إخطارىا بشكوى مف الشخص المضرور أو بببلغ مف نمطات القطر الذي ارتكبت الجريمة ييو.

المادة :184

يجوز أف تجري المتابعة أو يصدر الحكـ ي الحاالت المنصوص امييا آنرا ي المادتيف  188و 188حتى ولو لػـ يكػف المػتيـ
قد اكتنب الجننية الجزائرية إال بعد ارتكابو الجناية أو الجنحة.

المادة  :181كؿ مف كاف ي إقميـ الجميورية شريكا ي جناية أو جنحػة مرتكبػة يػ الخػارج يجػوز أف يتػابا مػف أجميػا ويحكػـ
اميو يييا بمعرية جيات القضاء الجزائرية إذا كانػت الواقعػة معاقبػا امييػا يػ كػبل القػانونيف األجنبػ والجزائػري بشػرط أف تكػوف

تمؾ الواقعة الموصوية بأنيا جناية أو جنحة قد تبت ارتكابيا بقرار نيائ مف الجية القضائية األجنبية.

المادة  :186تعد مرتكبة ي اإلقميـ الجزائػري كػؿ جريمػة يكػوف امػؿ مػف األامػاؿ المميػزة ألحػد أركانيػا المكونػة ليػا قػد تػـ يػ

الجزائر.

المادة  : 187تجري المتابعة بناء امى طمب النيابػة العامػة لمحػؿ إقامػة المػتيـ أو مكػاف آخػر محػؿ إقامػة معػروؼ لػو أو مكػاف
القبض اميو.

المادة  :188كؿ أجنب أرتكب خارج اإلقميـ الجزائري بصرة يااؿ أصم أو شريؾ جناية أو جنحػة ضػد نػبلمة الدولػة الجزائريػة
أو تزييرا لنقود أو أوراؽ مصريية وطنية متداولة قانونا بالجزائر تجوز متابعتو ومحاكمتو ويقا ألحكػاـ القػانوف الجزائػري إذا ألقػ

القبض اميو ي الجزائر أو حصمت الحكومة امى تنميمو ليا.

المادة  : 189ال يجوز مباشرة إجراء أية متابعة مف أجؿ جناية أو جنحة اقتريت ي الجزائر ضد أجنب يكوف قد أتبت أنو حػوكـ
نيائيا مف أجؿ ىذه الجناية أو الجنحة ي الخارج وأف يتبت ي حالة اإلدانة أنو قضى اؿ

الباب العاشر

ي الجنايات والجنم الت ترتكب امى ظير المراكب أو متف الطائرات

المادة  :195تختص الجيات القضائية الجزائرية بالنظر يػ الجنايػات والجػنم التػ ترتكػب يػ اػرض البحػر امػى بػواخر تحمػؿ
الراية الجزائرية أيا كانت جننية مرتكبييا.

وكذلؾ الشأف بالننبة لمجنايات والجنم الت ترتكب ي ميناء بحرية جزائرية امى ظير باخرة تجارية أجنبية.

المادة  : 195تختص الجيات القضائية الجزائرية بنظر الجنايات والجنم الت ترتكب امى متف طائرات جزائريػة أيػا كانػت جننػية
مرتكب الجريمة.

كما أنيا تختص أيضا بنظر الجنايات أو الجنم التػ ترتكػب امػى مػتف طػائرات أجنبيػة إذا كػاف الجػان أو المجنػ اميػو جزائػري
الجننية أو إذا ىبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجناية أو الجنحة.

وتخػتص بنظرىػػا المحػػاكـ التػ وقػػا بػػدائرتيا ىبػوط الطػػائرة يػ حالػة القػػبض امػػى الجػان وقػػت ىبوطيػػا أو مكػاف القػػبض امػػى
الجان ي حالة ما إذا كاف مرتكب الجريمة قد قبض اميو بالجزائر ييما بعد.

اقوبة أو تقادمت أو صدر ارو انيا.
الكتاب النادس

ي بعض إجراءات التنريذ
الباب األوؿ

ي إيقاؼ التنريذ
المػادة  :198يجػػوز لممجػػالس القضػػائية ولممحػػاكـ يػ حالػػة الحكػػـ بػالحبس أو الغرامػػة إذا مػػا لػػـ يكػػف المحكػػوـ اميػػو قػػد نػػبؽ
الحكػػـ اميػػو بػػالحبس لجنايػػة أو جنحػػة مػػف جػرائـ القػػانوف العػػاـ أف تػػأمر يػ حكميػػا نرنػػو بقػرار منػػبب بإيقػػاؼ تنريػػذ العقوبػػة

األصمية.

المادة  : 198إذا لػـ يصػدر ضػد المحكػوـ اميػو بعػد ذلػؾ خػبلؿ ميمػة خمػس نػنوات مػف تػاريخ الحكػـ الصػادر مػف المحكمػة أو
المجمس حكـ بعقوبة الحبس أو اقوبة أشد منيا الرتكاب جناية أو جنحة ااتبر الحكـ بإدانتو يير ذي أتر.

وي الحالة العكنية تنرذ أوال العقوبة الصادر بيا الحكـ األوؿ دوف أف يمتبس بالعقوبة التانية.

المادة  :194يتعيف امى رئيس المجمس أو المحكمة بعد النطؽ بحكـ اإلدانة طبقا لممادة  198أف ينذر المحكوـ اميو بأنػو يػ

حالة صدور حكـ جديد اميو باإلدانة يإف العقوبة األولى نتنرذ اميو دوف أف يكوف مف الممكػف أف تمتػبس بالعقوبػة التانيػة كمػا

ينتحؽ اقوبات العود بنصوص المواد  17و 18مف قانوف العقوبات.

المادة  :191ال يمتد إيقاؼ العقوبة إلى ديا مصاريؼ الداوى أو التعويضات.

كما ال يمتد أيضا إلى العقوبات التبعية أو ادـ األىمية الناتجة اف حكـ اإلدانة.
وما ذلؾ يإف العقوبات التبعية وادـ األىمية يوقؼ أترىا مف اليوـ الذي يصير ييو حكـ اإلدانة كأف لـ يكف تطبيقا ألحكػاـ المػادة

.658

الباب التان
ي التحقؽ مف ىوية األشخاص المحكوـ امييـ

المادة  : 196إذا حدث بعد ىروب متابا تـ إمناكو أو حصؿ ي أية حالة أخرى أف كانت ىوية المحكوـ اميو محؿ نػزاع يرصػؿ
ي ىذا النزاع ويؽ القوااد المقررة ي مادة إشكاالت التنريذ يير أف الجمنة تكوف امنية.

يإذا تار النزاع ي ذلػؾ أتنػاء نػير وبمنانػبة متابعػة جديػدة قػاـ بحنػمو المجمػس القضػائ أو المحكمػة المطروحػة أماميػا ىػذه
المتابعة.

الباب التالث

ي اإلكراه البدن

المادة  :197تتولى إدارة المالية تحصيؿ المصاريؼ القضائية والغرامات ما لـ ينص امى خبلؼ ذلؾ ي قوانيف خاصة.
ويعتبر منتخرج الحكـ بالعقوبة نػندا ينػوغ بمقتضػاه متابعػة انػتخبلص األداء بكايػة الطػرؽ القانونيػة مػف مػاؿ المحكػوـ اميػو

ويكوف األداء واجبا بمجرد صيرورة الحكـ باإلدانة حائ از لقوة الش ء المقض بو.

رد ما يمزـ رده أو التعويضات خصػص المبمػي
المادة  :198إذا لـ تكف أمواؿ المحكوـ اميو كايية لتغطية المصاريؼ والغرامة أو ّ
الموجود يعبل لديو حنب ترتيب األولية اآلت :
 )5المصاريؼ القضائية،
 )8رد ما يمزـ رده،

 )8التعويضات المدنية،
 )4الغرامة.

المادة  :199يجوز تنريذ األحكاـ الصادرة باإلدانة وبرد ما يمزـ رده والتعويضات المدنية والمصاريؼ بطريؽ اإلكراه البػدن وذلػؾ
بقطا النظر اف المتابعات امى األمواؿ حنبما ىو منصوص اميو ي المادة .197

ويتحقؽ تنريذ ىذا اإلكراه البدن بحبس المحكوـ اميو المديف وال ينقط اإلكراه البدن بحاؿ مػف األحػواؿ االلتػزاـ الػذي يجػوز أف

تتخذ بشأنو متابعات الحقة بطرؽ التنريذ العادية.

المادة  :655يتعيف امى كؿ جية قضائية جزائية حينما تصدر حكما بعقوبة يرامة أو رد ما يمػزـ رده أو تقضػ بتعػويض مػدن
أو مصاريؼ أف تحدد مدة اإلكراه البدن .

يير أنو ال يجوز الحكـ باإلكراه البدن أو تطبيقو ي األحواؿ اآلتية:

 )5قضايا الجرائـ النيانية،

 )8ي حالة الحكـ بعقوبة اإلاداـ أو النجف المؤبد،

( )8األمر رقـ  78-69المؤرخ ي  56نبتمبر  )5969إذا كاف امر الرااؿ يوـ ارتكاب الجريمة يقؿ اف التامنة اشرة،
 )4إذا ما بمي المحكوـ اميو الخامنة والنتيف مف امره،

 )1ضػػد المػػديف لصػػالم زوجػػو أو أصػػولو أو يرواػػو أو اخوتػػو أو أخواتػػو أو امػػو أو امتػػو أو خالتػػو أو أخيػػو أو أختػػو أو ابػػف
أحدىما أو أصياره مف الدرجة نرنيا.

المادة  :655ال يجوز المطالبة بتطبيؽ اإلكراه البدن ضد الػزوج وزوجتػو يػ آف واحػد حتػى ولػو كػاف ذلػؾ لتغطيػة ويػاء مبػالي
متعمقة بأحكاـ مختمرة.

المادة  :658تحدد مدة اإلكراه البدن ي نطاؽ الحدود اآلتية ما لـ ينص امى خبلؼ ذلؾ بقوانيف خاصة.
 -مف يوميف إلى اشرة أياـ إذا لـ يتجاوز مقدار الغرامة أو األحكاـ المالية األخرى  555دينار،

 مف اشرة أياـ إلى اشريف يوما إذا كاف مقدارىا يزيد امى  555مائة دينار وال تتجاوز  815المائتيف وخمنيف دينارا، -مف اشريف إلى أربعيف يوما إذا زاد امى  815دينار ولـ يتجاوز  155دينار،

 مف اشريف إلى أربعيف يوما إذا زاد امى  815دينار ولـ يتجاوز  5.555دينار، -مف شيريف إلى أربعة شيور إذا زاد اف ألؼ دينار ولـ يتجاوز ألر دينار،

 -مف أربعة إلى تمانية شيور إذا زاد اف ألر دينار ولـ يتجاوز أربعة آالؼ دينار،

 مف تمانية أشير إلى ننة واحدة إذا زاد اف أربعة آالؼ دينار ولـ يتجاوز تمانية آالؼ دينار، -مف ننة واحدة إلى ننتيف إذا زاد اف تمانية آالؼ دينار.

وي قضايا المخالرات ال يجوز أف تتجاوز مدة اإلك اره البدن شيريف.
واذا كاف اإلكراه البدن ييدؼ إلى الوياء بعدة مطالبات حنبت مدتو طبقا لمجموع المبالي المحكوـ بيا.

المادة ( :658القانوف رقـ  58-88المػؤرخ يػ  58يبرايػر  )5988يوقػؼ تنريػذ اإلكػراه البػدن لصػالم المحكػوـ امػييـ الػذيف
يتبتوف لدى النيابػة انػرىـ المػال  ،بػأف يقػدموا خصيصػا لػذلؾ شػيادة يقػر ينػمميا رئػيس المجمػس الشػعب البمػدي ،أو شػيادة
اإلاراء مف الضريبة ينمميا ليـ مأمور الضرائب بالبمدة الت يقيموف يييا.

وما ذلؾ يإف أحكاـ الرقرة األولى ال تريد األشخاص الذيف حكـ امييـ بنبب جناية أو جنحة اقتصادية.

المادة  :654ال يجوز القبض امى المحكوـ اميو باإلكراه البدن وحبنو إال بعد:

 )5أف يوجو إليو تنبيو بالوياء ويظؿ بغير جدوى لمدة تزيد امى اشرة أياـ،
 )8أف يقدـ مف طرؼ الخصومة المتابا لو طمب حبنو.

وبعد اإلطبلع امى ىذيف المنتنديف يوجو وكيؿ الجميورية األوامر البلزمة إلى القوة العامة ويصير إلقػاء القػبض امػى المحكػوـ
اميو باإلكراه البدن حنب الشروط المقررة ي تنريذ األوامر القضائية بالقبض.

المػػادة  :651واذا كػػاف المنرػػذ اميػػو بػػاإلكراه البػػدن محبونػػا جػػاز لطػػرؼ الخصػػومة المطالػػب بالمتابعػػة بمجػػرد تبميػػي اإلاػػبلف
المنصوص اميو يػ المػادة  654أف يعػارض يػ اإليػراج انػو بػأف ينتصػدر مػف النيابػة العامػة أمػ ار يوجػو منيػا إلػى المشػرؼ

رئيس مؤننة إاادة التربية بإبقائو ي النجف.

المادة  : 656إذا لـ ينبؽ تبميي الحكـ باإلدانة إلى المحكوـ اميػو المطالػب بالنػداد تعػيف أف يتضػمف التنبيػو بالويػاء منػتخرجا
مف الحكـ الصادر بالعقوبة ما ذكر أنماء الخصوـ ونص منطوؽ الحكـ.

المادة  : 657إذا حصؿ نزاع نيؽ المحكوـ اميو باإلكراه البدن المقبوض اميو أو المحبوس إلى رئيس المحكمػة التػ بػدائرتيا
محؿ القبض اميو أو حبنو.

يإذا كاف النزاع يتعمؽ بصحة إجراءات اإلكراه البػدن قػاـ رجػؿ القضػاء المػذكور بالرصػؿ ييػو امػى وجػو االنػتعجاؿ ويكػوف قػراره

واجبا النراذ ريـ االنتئناؼ.

وي حالة وجود نزاع ي منألة يراية تنتمزـ ترني ار تطبؽ أحكاـ المادة الخامنة اشر مف قانوف تنريذ األحكاـ الجزائية.

المادة ( :658ممغاة باألمر رقـ  46-71المؤرخ ي  57يونيو )5971

المػػادة ( :659األمػػر رقػػـ  46-71المػػؤرخ ي ػ  57يونيػػو  )5971يجػػوز لؤلشػػخاص الػػذيف حكػػـ امػػييـ بػػاإلكراه البػػدن أف
يتداركوه أو يوقروا آتاره ،بديا مبمي كاؼ لموياء بديونيـ مف أصؿ ومصاريؼ.
ويررج وكيؿ الجميورية اف المديف المحبوس بعد التحقؽ مف أداء الديوف.

المادة  : 655يجوز أف ينرذ باإلكراه البػدن مػف جديػد امػى المػديف الػذي لػـ ينرػذ االلتزامػات التػ أدت إلػى إيقػاؼ تنريػذ اإلكػراه
البدن اميو وذلؾ بالننبة لمقدار المبالي الباقية ي ذمتو.

المػػادة  :655إذا مػػا انتيػػى اإلكػراه البػػدن ألي نػػبب كائنػػا مػػا يكػػوف ،بانػػتتناء الحالػػة المنصػػوص امييػػا يػ المػػادة  655يػػبل
يجوز مباشرتو بعد ذلؾ ال مف أجؿ الديف نرنو وال مف أجؿ أحكاـ الحقة لتنريذه مػا لػـ تكػف ىػذه األحكػاـ تنػتمزـ بنػبب مجمػوع
مبالغيا مدة إكراه أطوؿ مف المدة الت تـ تنريذىا امى المحكوـ اميو وي ىذه الحالة يتعيف دائما إنقاط مدة الحبس األوؿ مف

اإلكراه الجديد.
الباب الرابا

ي تقادـ العقوبة

المادة  : 658يترتب امى تقادـ العقوبة تخمص المحكوـ اميػو مػف آتػار الحكػـ باإلدانػة إذا لػـ تكػف العقوبػة قػد نرػذت يػ الميػؿ
المحددة ي المواد مف  658إلى  651أدناه.

يير أنو ال يترتب اميو نقوط ادـ األىمية إذا تقرر ي حكـ اإلدانة أو كاف الحكـ يؤدي إليو قانونا.
المادة ( :658األمػر رقػـ  46-71المػؤرخ يػ  57يونيػو  )5971تتقػادـ العقوبػات الصػادرة بحكػـ يػ المواضػيا الجنائيػة بعػد
مض اشريف ننة كاممة ابتداء مف التاريخ الذي يصبم ييو الحكـ نيائيا.

ويخضا المحكوـ اميو الذي تقادمت اقوبتو بقوة القانوف طيمة مدة حياتو لحظػر اإلقامػة يػ نطػاؽ إقمػيـ الواليػة التػ يقػيـ بيػا
المجن اميو ي الجناية أو ورتتو المباشروف.

كما يخضا المحكوـ اميو بعقوبػة مؤبػدة إذا تقادمػت اقوبتػو بقػوة القػانوف لحظػر اإلقامػة مػدة خمػس نػنوات ااتبػا ار مػف تػاريخ

اكتماؿ مدة التقادـ.

المادة ( :654األمر رقـ  46-71المؤرخ ي  57يونيو  )5971تتقادـ العقوبات الصادرة بقرار أو حكـ يتعمػؽ بموضػوع الجػنم
بعد مض خمس ننوات كاممة ابتداء مف التاريخ الذي يصبم ييو ىذا القرار أو الحكـ نيائيا.

يير أنو إذا كانت اقوبة الحبس المقض بيا تزيد امى الخمس ننوات يإف مدة التقادـ تكوف مناوية ليذه المدة.

المػػادة ( :651األمػػر رقػػـ  46-71المػػؤرخ ي ػ  57يونيػػو  )5971تتقػػادـ العقوبػػات الت ػ تصػػدر بق ػرار أو حكػػـ ييمػػا يتعمػػؽ
بالمخالرات بعد مض ننتيف كاممتيف ابتداء مف التاريخ الذي يصبم ييو ذلؾ القرار أو الحكـ نيائيا.

المادة  :656ال يجوز أف يتقدـ المحكوـ امييـ ييابيا أو بنبب تخمريـ اف الحضور إذا ما تقادمت اقوبتيـ إلاادة المحاكمة.
المادة  : 657تتقادـ العقوبات المدنية الت صدرت بمقتضى أحكاـ جزائية واكتنبت قػوة الشػ ء المقضػ بػو بصػرة نيائيػة ويػؽ

قوااد التقادـ المدن .
الباب الخامس

صحيرة النوابؽ القضائية

المادة  :658يتمقى قمػـ كتػاب كػؿ مجمػس قضػائ ييمػا يتعمػؽ باألشػخاص المولػوديف يػ دائػرة ذلػؾ المجمػس وبعػد التحقػؽ مػف
ىويتيـ مف واقا نجبلت الحالة المدنية ،قنائـ متبوتا يييا:

 ) 5أحكاـ اإلدانة الحضورية أو الغيابية أو األحكاـ الغيابية المطعوف يييا بالمعارضة المحكوـ بيػا يػ جنايػة أو جنحػة مػف أيػة
جية قضائية بما ي ذلؾ األحكاـ المشمولة التنريذ،

 ) 8األحكاـ الحضػورية أو الغيابيػة المطعػوف يييػا بالمعارضػة الصػادرة يػ مخالرػات إذا كانػت العقوبػة المقػررة قانونػا تزيػد امػى
الحبس لمدة اشرة أياـ أو بأربعمائة دينار ( )455يرامة بما ي ذلؾ األحكاـ المشمولة بوقؼ التنريذ،

 )8األحكاـ الصادرة تطبيقا لمنصوص الخاصة باألحداث المجرميف،

 ) 4الق ػ اررات التأديبيػػة الصػػادرة مػػف النػػمطة القضػػائية أو مػػف نػػمطة إداريػػة إذا ترتػػب امييػػا أو نػػص يييػػا امػػى التجريػػد مػػف
األىميات،

 )1األحكاـ المقررة إلشيار اإليبلس أو التنوية القضائية،

 )6األحكاـ الصادرة بنقوط الوالية األبوية أو بنحب الحقوؽ المتعمقة بيا كميا أو بعضيا،
 )7إجراءات اإلبعاد المتخذة ضد األجانب.

المادة  :659توجد لدى كؿ مجمس قضائ مصمحة لصحيرة النوابؽ القضػائية يػديرىا كاتػب ذلػؾ المجمػس تحػت إشػراؼ النائػب

العاـ.

وتخػتص ىػذه المصػمحة بمنػؾ صػػريحة النػوابؽ القضػائية لجميػا األشػخاص المولػػوديف بػدائرة ذلػؾ المجمػس أو انػد االقتضػػاء

بدائرة المحاكـ المحددة بقرار مف وزير العدؿ بغير تمييز بيف جننيتيـ.

المادة  :685تعمؿ بوزارة العدؿ مصمحة مركزية لصريحة النوابؽ القضائية يديرىا أحد رجاؿ القضاء.

وتختص ىذه المصمحة وحدىا بمنؾ صريحة النوابؽ القضائية لجميا األشخاص المولوديف خارج إقمػيـ الجميوريػة وذلػؾ بغيػر
مراااة لجننيتيـ ،كما تناط بيا مجمواة قنائـ الشركات المدنية أو التجارية المنصوص امييا ي ىذا القانوف.

المادة  :685يناط بمصمحة صريحة النوابؽ القضائية تركيز جميا البطاقات رقـ  5وتنميـ كشوؼ أو منتخرجات يطمػؽ امييػا
انـ البطاقات رقـ  8أو البطاقات رقـ  8وذلؾ بالشروط المحددة ي ىذا القانوف.

المادة  :688ترتب البطاقات رقـ  5حنب الحروؼ اليجائية لؤلشخاص الذيف يعينيـ األمر وحنب ترتيب تاريخ حكػـ اإلدانػة أو

القرار.

المادة  :688تؤدي إلى تحديد القنيمة رقـ  5جميا أحكاـ اإلدانة والق اررات المنوه انيا ي المادة .658

المادة  :684يكوف كؿ حكـ صادر باإلدانة وكؿ قرار منصػوص انػو يػ المػادة  658موضػواا لقنػيمة رقػـ  5منػتقمة يحررىػا
كاتب الجية القضائية الت يصمت ي الداوى.

ويوقا امى القنيمة مف الكاتب ويؤشر امييا مف النائب العاـ أو وكيؿ الجميورية.

وتنشأ ىذه القنيمة:

 )5بمجرد أف يصير الحكـ نيائيا إذا كاف قد صدر حضوريا،
 )8بعد مرور خمنة اشر يوما مف يوـ تبميي الحكـ إذا كاف قد صدر ييابيا،

 )8بمجرد صدور الحكـ باإلدانة بالننبة لؤلحكاـ الغيابية مف محكمة الجنايات.

المادة  :681تحرر القنائـ رقـ  5المتبتة لقرار تأديب صادر مف نمطة إدارية يترتب اميو أو يقرر التجريد مف بعض األىميػات
بمعرية قمـ كتاب المحكمة الت بدائرتيا محؿ ميبلد الشخص الذي أيقدت أىميتو أو صحيرة النوابؽ القضػائية المركزيػة إذا كػاف

الشخص المذكور مولودا خارج الجزائر وذلؾ بعد اإلببلغ اف ذلؾ القرار بوانطة الجية الت أصدرتو.

وتحرر القنائـ رقـ  5المتبتة لقرار الطرد أو اإلبعاد بمعرية وزارة الداخمية وترنػؿ لمنػجؿ القضػائ المركػزي أو النػجؿ القضػائ
بمحؿ الميبلد إذا كاف المنتبعد مولودا بالجزائر.

المادة  : 686يقوـ كاتب محكمة محؿ الميبلد أو رجؿ القضاء المنوطة بػو صػريحة النػوابؽ القضػائية المركزيػة بمجػرد انػتبلمو
قنيمة التعديؿ المنصوص انيا ي المادة  687بقيد البيانات اآلتية امى القنائـ رقـ :5

 العرو وانتبداؿ العقوبة بأخرى أو تخريضيا، -ق اررات إيقاؼ تنريذ اقوبة أولى،

 ق اررات اإليراج بشرط والغاء ق اررات إيقاؼ تنريذ العقوبة، -رد االاتبار المتعمؽ باألحكاـ الخاصة باالاتقاؿ،

 -الق اررات الخاصة بإلقاء أو إيقاؼ إجراءات اإلبعاد.

ويذكر الكاتب يضبل اف ذلؾ تاريخ انتياء العقوبة وتاريخ نداد الغرامة.

المػػادة  :687ينػػاط تحريػػر بطاقػػات التعػػديؿ وارنػػاليا إلػػى كاتػػب المجمػػس القضػػائ أو المحكمػػة أو إلػػى رجػػؿ القضػػاء المكمػػؼ
بصحيرة النوابؽ القضائية المركزية واآلت ذكرىـ:

 ) 5كاتب الجية القضائية الت أصدرت حكـ اإلدانة إذا كاف األمر متعمقا بالعرو أو انتبداؿ العقوبة أو تخريضيا،

 )8مديرو ومراقبو ورؤنػاء مؤننػات إاػادة التربيػة إذا تعمػؽ األمػر بتػواريخ انتيػاء العقوبػات البدنيػة واإليػراج المشػروط والغػاء
ق اررات وقؼ العقوبة والمصمحة المختصة باإلدارة العامة بوزارة العدؿ بشأف ق اررات إلغاء اإليراج المشروط،

 )8أمناء الخزائف العاموف المكمروف بالديا والمحصموف الخصوصيوف لممالية والصيارية إذا كاف األمر يتعمؽ بنداد الغرامات،
 ) 4مديرو مؤننات إاادة التربية والمشريوف رؤناء المؤننات العقابية مف أجؿ تنريذ اإلكراه البدن ،
 )1وبالننبة لمق اررات الموقرة لعقوبة أو إلغاء إيقاييا ،النمطة الت أصدرت تمؾ الق اررات،
 )6ووزير الداخمية بشأف الق اررات الصادرة بإلغاء أو إيقاؼ إجراءات اإلبعاد،

 ) 7والنائب العاـ أو وكيؿ الجميورية لدى الجية القضػائية التػ أصػدرت أحكػاـ رد االاتبػار أو األحكػاـ المتعمقػة باالاتقػاؿ ييمػا
يختص بتمؾ األحكاـ،

 )8وقمـ كتاب الجية القضائية الت أصدرت الق اررات الخاصة بالقابمية لمعذر يػ قضػايا اإليػبلس والتصػديؽ امػى الصػمم الػواق
مف اإليبلس بالننبة ليذه الق اررات.

المػادة  :688القنػػائـ الحاممػػة لػػرقـ  5يجػػري نػحبيا مػػف ممػػؼ صػػحيرة النػوابؽ القضػائية واتبلييػػا بوانػػطة كاتػػب المجمػػس أو
المحكمة الكائف بدائرتيا محؿ ال ميبلد أو بمعرية القاض المكمؼ بمصمحة النوابؽ القضائية المركزية وذلؾ ي الحاالت اآلتية:

 )5وياة صاحب القنيمة،

 )8زواؿ أتر اإلدانة المذكورة بالقنيمة رقـ  5زواال تاما نتيجة ارو ااـ،
 )8صػدور حكػػـ يقضػ بتصػػحيم صػػحيرة الحالػػة الجزائيػػة ويػ ىػذه الحالػػة يجػػرى نػػحب القنػيمة بوانػػطة النيابػػة العامػػة لػػدى
المحكمة الت أصدرت الحكـ،

 ) 4حضػػور المػػتيـ المحكػػوـ اميػػو ييابيػػا ممػػا يترتػػب اميػػو إاػػادة اإلجػراءات وقيػػاـ المػػتيـ المػػذكور بػػالطعف يػ الحكػػـ الغيػػاب

بطريؽ المعارضة أو إلغاء المحكمة العميا حكما بالتطبيؽ لممادتيف  185و 185مف ىذا القانوف ويجري النحب بوانطة النائػب
العاـ أو وكيؿ الجميورية لدى الجية القضائية الت أصدرت الحكـ المقض بإلغائو،

 )1قضاء قنـ األحداث بإلغػاء القنػيمة رقػـ  5بػالتطبيؽ لممػادة  495مػف ىػذا القػانوف ويجػري النػحب بوانػطة النيابػة العامػة
لدى قنـ األحداث الت أصدرت ىذا الحكـ.

وامى الكاتب أيضا يور تتبتو مف رد االاتبار بحكـ القانوف أف يشير إلى ذلؾ امى القنيمة رقـ .5
المادة  :689تحرر ننخة تانية طبؽ األصؿ مف جميا القنائـ رقـ  5والمتبتػة لعقوبػة مقيػدة لمحريػة مػا وقػؼ النرػاذ أو بدونػو
صادرة ي جناية أو جنحة.

وترنؿ ىذه الننخة إلى وزارة الداخمية لمعمـ بيا.

المادة  :685القنيمة الت تحمؿ رقـ  8ى بياف كامؿ بكؿ القنائـ الحاممة لرقـ  5والخاصة بالشخص نرنو.
وتنمـ إلى أاضاء النيابة وقضاة التحقيؽ والى وزير الداخمية ولرؤناء المحاكـ لضميا إلى قضػايا اإليػبلس والتنػوية القضػائية

والى النمطات العنكرية بالننبة لمشباف الذيف يطمبوف االلتحاؽ بالجيش الوطن الشعب والى مصمحة الرقابػة التربويػة بالننػبة

إلى القصر الموضوايف تحت إشراييا .وتنمـ كذلؾ إلى المصالم العامة لمدولة الت تتمقى طمبػات االلتحػاؽ بالوظػائؼ العامػة أو

اروض المناقصات اف األشغاؿ العامة أو التوريد لمنمطات العامة أو الت تباشر اإلجػراءات التأديبيػة أو يطمػب إلييػا التصػريم
برتم منشآت تعميمية خاصة.

وما ذلؾ يبل يشار إلى األحكاـ الصادرة طبقا لمنصوص المتعمقة بجرائـ األحداث يػ القنػائـ رقػـ  8إال مػا كػاف منيػا مقػدما إلػى

رجاؿ القضاء دوف أية نمطة أو إدارة اامة أخرى.

المادة  :685يجب امى الكاتب قبؿ تحرير القنيمة رقـ  8أف يتحقؽ مف الحالة المدنية لصاحب الشأف.

يإذا كانت نتيجة يحص نجبلت الحالة المدنية نمبية أشر امى البطاقة كاآلت ( :ال تنطبؽ اميو أية شػيادة مػيبلد) دوف إضػاية

أي بياف آخر.

يإذا كانت النمطة الت تحرر القنيمة رقـ  8لػيس تحػت يػدىا وتػائؽ الحالػة المدنيػة ييؤشػر بشػكؿ واضػم امػى القنػيمة بعبػارة

(يير محقؽ اليوية) .واذا لـ توجد قنيمة تحمؿ رقـ  5ي ممؼ صحيرة النػوابؽ القضػائية لمشػخص يػإف البطاقػة رقػـ  8التػ
تخصو تنمـ وامييا ابارة (ال يوجد).

المادة  :688القنيمة رقـ  8ى بياف األحكاـ القاضية بعقوبات مقيدة لمحرية صادرة مػف إحػدى الجيػات القضػائية بالجميوريػة
ي جناية أو جنحة وتوضم ىذه القنيمة صراحة أف ىذا ىو موضوايا.

وال تتبت يييا إال األحكاـ المشار إلييا ييما تقػدـ والتػ لػـ يمحيػا رد االاتبػار والتػ لػـ تكػف مشػمولة بوقػؼ النرػاذ الميػـ إال إذا
صدر حكـ جديد يجرد صاحب الشأف مف ميزة وقؼ النراذ.

المادة  :688ليس لغير الشخص الذي تخصو القنيمة رقـ  8أف يطمب ننخة منيا وال تنمـ إليو إال بعد التتبت مف ىويتو.
وال تنمـ إلى الغير ي أية حالة مف الحاالت.

المادة  :684يجب امى الكاتب قبؿ تحرير القنيمة رقـ  8أف يتحقؽ مف الحالة المدنية لصاحب الشأف يإذا كانت نتيجة يحػص
نجبلت الحالة المدنية نمبية يريض تنميـ القنيمة ويريا األمر إلى النائب العاـ أو وكيؿ الجميورية.

واذا كانت النمطة الت تحرر القنيمة رقـ  8لػيس تحػت يػدىا وتػائؽ الحالػة المدنيػة ييؤشػر بشػكؿ واضػم امػى القنػيمة بعبػارة
(يير محقؽ اليوية).

المادة  :681إذا لـ توجد قنيمة تحمؿ رقـ  5ي ممؼ صحيرة النوابؽ القضػائية لمشػخص أو إذا كانػت البيانػات التػ تحوييػا
القنيمة رقـ  5مما يجب أف ال يتبت امى القنيمة رقـ  8يإف ىذه األخيرة يصير إلغاؤىا بخط منتعرض.

المػادة  :686القنػػائـ رقػـ  8والقنػػائـ رقػػـ  8يوقػا امييػػا الكاتػػب الػذي حررىػػا ويؤشػر امييػػا النائػػب العػاـ أو القاضػ المكمػػؼ
بمصمحة صحيرة النوابؽ القضائية المركزية.

المادة  :687يخطر النائب العػاـ أو وكيػؿ الجميوريػة كاتػب المحكمػة الكػائف بػدائرتيا محػؿ مػيبلد أو القاضػ المكمػؼ بمصػمحة
صحيرة النوابؽ القضائية المركزية بأوامر القبض وباألحكاـ الصادرة بعقوبات مقيدة لمحرية حضورية كانػت أو ييابيػة والتػ لػـ

يجر تنريذىا.

وتحرػػظ ىػػذه اإلخطػػارات بممػػؼ صػػحيرة الن ػوابؽ القضػػائية ويعػػاد إرنػػاليا ومعيػػا كايػػة اإليضػػاحات الموصػػمة إلػػى تنريػػذ األوامػػر

واألحكاـ إلى النمطات القضائية الت أصدرتيا بمعرية كاتب محكمة محؿ الميبلد أو القاض المكمػؼ بمصػمحة صػحيرة النػوابؽ
القضائية المركزية وذلؾ كمما طمب أصحاب الشأف ننخة مف القنيمة رقـ  8أو كمما طمبت بشأنيـ قنيمة رقـ .8

المادة  :688إذا يقد أحد األشخاص المنتندات الخاصة بيويتو أو إذا نرقت منو يعمى النائب العاـ أو وكيػؿ الجميوريػة الواقػا
بدائرتو مكاف الرقد أف يرنؿ إخطا ار اف المحضر المحرر اف الرقد أو النػرقة إلػى المحكمػة الواقػا يػ دائرتيػا محػؿ المػيبلد أو

إلى القاض المكمؼ بمصمحة صحيرة النوابؽ القضائية المركزية.

ويودع ىذا اإلخطار ي صحيرة النوابؽ القضائية وكمما تمقى كاتب الجية القضائية لمحؿ الميبلد أو القاضػ المكمػؼ بمصػمحة

النوابؽ القضائية المركزية طمبا خاصا بالقنيمة رقـ  8أو بالقنيمة رقـ  8المتعمقة باألشخاص الذيف حػرر ليػـ محضػر يقػد أو

نرقة منتندات اليوية يإنو ال ينمـ المنتخرجات المطموبة إال بعد التأكد مف ىوية األشخاص الذيف قدموا ىذه الطمبات.

المادة  :689يجري تصحيم البيانات الواردة بصحيرة النوابؽ القضائية إما بناء امى طمب الشػخص الػذي ورد البيػاف المطمػوب

تصحيحو بالقنيمة رقـ  5الخاصة بو واما بمعرية النيابة العامة مف تمقاء نرنيا.

المػػادة  :645يقػػدـ الطمػػب يػ شػػكؿ اريضػػة إلػػى رئػػيس المحكمػػة أو المجمػػس الػػذي أصػػدر الحكػػـ ،واذا كػػاف الحكػػـ صػػاد ار مػػف
محكمة الجنايات ييقدـ الطمب إلى مقػر محكمػة الجنايػات ،ويطمػا رئػيس النيابػة العامػة امػى العريضػة المقدمػة مػف الطالػب كمػا

يعيف قاضيا مف أجؿ كتابة تقرير.

ولمجية القضائية المريوع إلييا الطمب أف تقوـ بكػؿ إجػراءات التحقيػؽ التػ تراىػا ضػرورية وليػا أف تػأمر بتبميػي الشػخص الػذي

يدا الطالب أنو ىو المحكوـ اميو.

وتجري المرايعة كما يصدر الحكـ ي يرية المشورة.

المادة  :645يحكـ امى الطالب بالمصرويات إذا ريض الطمب.

وي حالة قبوؿ الطمب تقض الجية القضائية باإلشارة إلى حكميا امى ىامش الحكـ موضػوع طمػب التصػحيم ويرنػؿ منػتخرج
مف حكميا إلى مصمحة صحيرة النوابؽ القضائية لتصحيم القنيمة رقـ .5

ويتحمؿ المصرويات مف كاف نببا ي اإلدانة الخاطئة إذا كاف قد بمػي بالحضػور لمجمنػة ويػ الحالػة العكنػية وكػذلؾ يػ حالػة
إاناره تكوف المصرويات امى ااتؽ الخزينة العامة.

المادة  :648تنطبؽ اإلجراءات المذكورة ي المػادة  645يػ حالػة المنازاػة يػ رد االاتبػار بحكػـ القػانوف أو الصػعوبات التػ
تعترض ترنير قانوف صادر بالعرو العاـ.

المػػادة  :648تحػػرر صػػورة تانيػػة طبػػؽ األصػػؿ مػػف القنػػيمة رقػػـ  5خػػبلؼ تمػػؾ المنػػوه امييػػا ي ػ المػػادة  689وذلػػؾ اػػف كػػؿ
العقوبػات المقيػدة لمحريػػة أو الصػادرة بالغرامػة يػ جنايػة أو جنحػػة ضػد أجنبػ ينتمػ إلػى أحػػد الػببلد التػ يجػػري معيػا التبػػادؿ

الدول .

وىذه الصورة التانية ترنؿ لوزير العدؿ مف أجؿ توجيييا بالطريؽ الدبمومان .

المػػادة  : 644يرنػػؿ وزيػػر العػػدؿ إلػػى قمػػـ كتػػاب المجمػػس القضػػائ لجيػػة المػػيبلد أو إلػػى مصػػمحة صػػحيرة الن ػوابؽ القضػػائية
المركزية إخطارات اإلدانة الواردة مف النمطات األجنبية.

وتقوـ ىذه اإلخطارات مقاـ القنيمة رقـ  5وتحرظ بممؼ صحيرة النوابؽ القضائية إما امى أصميا واما بعد ننخيا امى نمػاذج

نظامية.

المادة  :641تجب اإلشارة إلى العقوبات موضوع اإلخطارات المنصوص امييا ي المادة  644يػ القنػائـ رقػـ  8المرنػمة إلػى

رجاؿ القضاء والى النمطات اإلدارية.

أما القنائـ رقـ  8يبل يشار يييا إلى ىذه اإلخطارات مطمقا.

ييرس الشركات

المادة  :646ييرس الشركات المدنية والتجارية لدى وزارة العدؿ ييدؼ إلى تركيز اإلخطارات المنصوص امييا يػ المػادة 615

والخاصػػة بالعقوبػػات أو الج ػزاءات الصػػادرة ضػػد األشػػخاص المعنويػػة الت ػ يرضػػيا الكنػػب وكػػذلؾ األشػػخاص الطبيعيػػيف الػػذيف

يديرونيا.

وىذه العقوبات والجزاءات يجري إتباتيا امى بطاقات طبقا لمنموذج النظام الذي يحدده وزير العدؿ.

المادة  :647يجب تحرير بطاقة اامة:

 )5كؿ اقوبة ضريبية صادرة ضد الشركة،

 )8كؿ اقوبة جنائية ي األحواؿ االنتتنائية الت يصدر يييا متميا امى شركة،

 )8كػػؿ إجػراء أمػػف أو إيػػبلؽ ولػػو جزئيػػا أو مؤقتػػا وكػػؿ مصػػادرة محكػػوـ بيػػا امػػى شػػركة ولػػو نتيجػػة لجػزاء موقػػا امػػى شػػخص
طبيع ،

 )4أحكاـ إشيار اإليبلس أو التنوية القضائية،

 ) 1العقوبات الجنائية الصادرة ضد مديري الشركات ولو بصرتيـ الشخصية اف جرائـ متعمقة بقانوف الشػركات أو رقابػة النقػد أو
التشريا الضريب أو الجمرك واف جناية أو جنحة نرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو إصدار شيؾ مف دوف رصيد أو تزويػر أو
انتعماؿ أوراؽ مزورة أو تعد امى ائتماف الدولة أو ابتزاز أمواؿ أو يش.

المادة  :648إذا حكـ بعقوبة امى شركة أو امى شخص طبيع بصرتو مدي ار لشركة ييجب تحرير:

 )5بطاقة خاصة بالشركة،

 )8بطاقة خاصة بكؿ واحد مف مديرييا العامميف ي تاريخ ارتكاب الجريمة.

المادة  :649إذا صدرت اقوبة شخصية ضد مدير شركة اف إحدى الجرائـ الواردة بالمادة  647يقرة  1ييجب تحرير:

 )5بطاقة بانـ ىذا المدير،
 )8بطاقة بانـ الشركة.

المادة  :615امى كػؿ جيػة قضػائية وكػؿ نػمطة أوقعػت اقوبػة أو جػزاء مػف المنصػوص اميػو يػ المػادة  647أف تخطػر بيػا
القاض المكمؼ بمصمحة صحيرة النوابؽ القضائية المركزية وذلؾ ي ظرؼ خمنة اشر يوما.

المػػادة  :615يػػذكر ي ػ البطاقػػة الخاصػػة بالشػػركة انػػميا ومقرىػػا الرئين ػ وطبيعتيػػا القانونيػػة وتػػاريخ الجريمػػة وتػػاريخ وقػػوع
وأنباب العقوبة أو الجزاء الموقا.

ويجب أف يوضم امييا بخط ي ياية الوضوح أنماء مديري الشركة ي يوـ ارتكاب الجريمة.

المادة  : 618يجب أف يذكر ي البطاقة الخاصة بشخص طبيع يدير شركة ىوية ىػذا الشػخص وتػاريخ المخالرػة وتػاريخ ونػوع
وأنباب العقوبة أو الجزاء الموقا.

ويجب أف يذكر يييا بخط ي ياية الوضوح انـ الشركة الت يتولى يييا الشخص الطبيع أحػد مناصػب اإلدارة والمنصػب الػذي
يتواله.

المادة  :618البطاقات الت تخص كبل مف الشركات واألشخاص الطبيعييف الذيف يػديرونيا تحرػظ يػ كػؿ ىػذيف القنػميف حنػب
الترتيب األبجدي والبطاقات الت تخص الشخص الطبيع أو المعنوي الواحد تحرظ بترتيب أقدميتيا.

المػػادة  :614يجػػوز امػػى نػػبيؿ اإلاػػبلـ أف ينػػمـ بيػػاف بالبطاقػػات الخاصػػة بإحػػدى الشػػركات أو بإحػػدى مػػديري الشػػركات إلػػى
أاضاء النيابة العامة والى قضاة التحقيؽ والى وزير الداخمية والى اإلدارات المالية وكذلؾ إلى باق المصالم العامة لمدولة التػ
تتمقى العروض الخاصة بالمناقصات أو باألشغاؿ أو التوريدات العامة.

ي تنظيـ صحيرة مخالرات المرور

المادة  :611تنظـ صحيرة خاصة بمخالرات المرور.
وتحرظ بقمـ كتاب كؿ مجمس قضائ وبوزارة العدؿ.

المػػادة  :616تتمقػػى صػػحيرة مخالرػػات المػػرور لػػدى قمػػـ كتػػاب المجمػػس البطاقػػات المنصػػوص امييػػا يػ المػػادة  617الخاصػػة
باألشخاص المولوديف ي دائرة المجمس.

وتتمقى الصحيرة الكائنة بوزارة العدؿ البطاقات الخاصة باألشخاص المولوديف ي الخارج.

المػػادة ( :617األمػػر رقػػـ  46-71المػػؤرخ ي ػ  57يونيػػو  )5971تحػػرر بطاقػػة خاصػػة بمخالرػػات المػػرور بانػػـ كػػؿ شػػخص
صدرت ضده أحد األحكاـ اآلتية:

 ) 5الحكـ بعقوبة لمخالرة األحكاـ التنظيمية لشرطة المرور والت ال يتوقا أف تكوف محؿ يرامات جزايية،

 ) 8الحكـ بعقوبة لمخالرة القانوف الجػاري بػو العمػؿ والمتعمػؽ بشػروط العمػؿ التػ يجػب أف تتػوير يػ النقػؿ وذلػؾ لضػماف أمػف
النير،

 )8األمر ولو مؤقتا بإيقاؼ رخصة القيادة الصادرة مف الوال طبقا لممادة  866مف قانوف المرور.

المػػادة  :618ي ػ الحػػاالت المنصػػوص امييػػا بػػالرقرتيف  5و 8مػػف المػػادة  617يجػػري تحريػػر البطاقػػة وارنػػاليا إلػػى صػػحيرة
مخالرات المرور بمعرية كاتب الجية القضائية الت أصدرت الحكـ ي ظرؼ خمنة اشر يوما مػف تػاريخ صػدوره أو مػف تػاريخ

إابلنو إف صدر ييابيا.

واذا حكمت الجية القضائية بإيقاؼ رخصة القيادة تذكر ىذه العقوبة التكميمية ومدتيا ي البطاقة.

المادة  :619البطاقات الخاصة بإيقاؼ رخصة القيادة بأمر الوال يتولى إرناليا ىذا األخير.

المػػادة ( :665األمػػر رقػػـ  46-71المػػؤرخ يػ  57يونيػػو  )5971تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادتيف  5( 617و )8و 618يقػػوـ كاتػػب
الضبط لممحكمة بتحرير بطاقة تتبت ديا يرامة المصالحة بعد إطبلاو امى إخطار ديا يرامة المصػالحة المنصػوص امييػا يػ

ىذا القانوف.

المادة  :665يذكر ي بطاقات صحيرة مخالرات المرور ما يأت :

 )5إجراءات العرو بعد اإلطبلع امى إخطار كاتب الجية القضائية الت أصدرت الحكـ،

 )8تاريخ انتياء اقوبة الحبس بعد اإلطبلع امى إخطار رئيس المؤننة العقابية،
 )8تاريخ ديا الغرامة بعد اإلطبلع امى إخطار المحصؿ.

المادة  :668تجري نحب البطاقات مف صحيرة مخالرات المرور واتبلييا ي الحاالت اآلتية:

 )5بعد مض تبلث ننوات امى ديا يرامة الصمم دوف أف تحرر بطاقة جديدة،
 )8وياة صاحب الشأف،

 )8ي حالة صدور ارو ااـ،

 )4ي حالة الطعف بالمعارضة ي حكـ إدانة يياب .

المادة  :668يتبت بياف كامؿ بالبطاقػات المتعمقػة بالشػخص نرنػو يػ قنػيمة مػف قنػائـ صػحيرة مخالرػات المػرور ويػذكر يػ
ىذه القنيمة كذلؾ ق اررات اإليقاؼ الصادرة مف محكمة الجنم.

يإذا لـ توجد بطاقات يذكر ي القنيمة ابارة (ال يوجد).

المادة  :664ال تنمـ قنيمة صحيرة مخالرات المرور إال إلى:

 )5النمطات القضائية،

 )8الوال المريوع إليو محضر اف جريمة تنتتبا إيقاؼ رخصة القيادة.

المادة  :661يجري تحرير البطاقات والقنائـ الخاصة بصحيرة مخالرات المرور ويقا لمنماذج الت يقررىا وزير العدؿ.
ي تنظيـ صحيرة خاصة باإلدماف امى الخمور

المادة  :666تنظـ صحيرة خاصة بمخالرات اإلدماف امى الخمور.
وتحرظ ىذه الصحيرة بقمـ كتاب كؿ مجمس قضائ وبالننبة لؤلشخاص المذكوريف ي المادة  685يقرة  8ي وزارة العدؿ.

المادة  :667تتمقى صحيرة مخالرات اإلدماف امى الخمور المحروظة بقمـ كتاب المجمس القضائ البطاقات المذكورة ي المػادة

 668والخاصة باألشخاص المولوديف ي دائرة المجمس.

وتتمقى الصحيرة المحروظة بوزارة العدؿ البطاقات الخاصة باألشخاص المولوديف ي الخارج.

المادة  :668تحرر بطاقة مف بطاقػات صػحيرة مخالرػات اإلدمػاف امػى الخمػور بانػـ كػؿ شػخص صػدر اميػو حكػـ يػ مخالرػة
متعمقة بالنصوص الخاصة ببيا المشروبات واإلجراءات المقررة ضد اإلدماف امى الخمور.

المػػادة  :669يجػػري تحريػػر البطاقػػة المػػذكورة ي ػ المػػادة  668وارنػػاليا إلػػى صػػحيرة مخالرػػات اإلدمػػاف بوانػػطة كاتػػب الجيػػة
القضائية الت أصدرت الحكـ وذلؾ ي ظرؼ خمنة اشر يوما مف تاريخ الحكـ أو مف تاريخ إابلنو إف صدر ييابيا.

المػػادة  :675ي ػ تطبيػػؽ المػػادتيف  668و 669يجػػري تحريػػر البطاقػػة المتبتػػة لػػديا يرامػػة الصػػمم بوانػػطة كاتػػب المجمػػس
القضائ بعد اإلطبلع امى إخطار ديا يرامة الصمم.

المادة  :675يذكر ي بطاقات صحيرة مخالرات اإلدماف ما يأت :
 )5إجراءات العرو بعد اإلطبلع امى إخطار كاتب الجية القضائية الت أصدرت الحكـ،
 )8تاريخ انتياء اقوبة الحبس بعد اإلطبلع امى إخطار رئيس المنشأة العقابية،
 )8تاريخ ديا الغرامة بعد اإلطبلع امى إخطار المحصؿ.

المادة  :678يجري نحب البطاقات مف صحيرة مخالرات اإلدماف واتبلييا ي الحاالت اآلتية:

 )5بعد مض ننة امى الحكـ دوف تمق بطاقة جديدة،
 )8وياة صاحب الشأف،

 )8ي حالة صدور ارو ااـ،

 ) 4ي حالة الطعف بالمعارضة ي حكـ إدانة يياب .
المادة  :678يتبت بياف كامؿ بالبطاقات المتعمقة بالشخص نرنو ي قنيمة مف قنائـ صحيرة مخالرات اإلدماف.

يإذا لـ توجد بطاقات يذكر ي القنيمة ابارة (ال يوجد).
المادة  :674ال تنمـ صحيرة مخالرات اإلدماف إال إلى النمطات القضائية دوف نواىا.

المادة  :671يجري تحرير البطاقات والقنائـ الخاصة بصحيرة مخالرات اإلدماف ويقا لمنماذج الت يقررىا وزير العدؿ.
الباب النادس

ي رد ااتبار المحكوـ امييـ []5

المادة  :676يجوز رد ااتبار كؿ شخص محكوـ اميو لجناية أو جنحة مف جية قضائية بالجزائر.

ويمحو رد االاتبار ي المنتقبؿ كؿ آتار اإلدانة العادلة وما نجـ انيا مف حرماف األىميات.
ويعاد االاتبار إما بقوة القانوف أو بحكـ مف يرية االتياـ.

ي رد االاتبار بقوة القانوف

المادة  :677يعتبر رد االاتبار بقوة القانوف لممحكػوـ اميػو الػذي لػـ يصػدر اميػو خػبلؿ الميػؿ اآلتػ بيانيػا حكػـ جديػد بعقوبػة
الحبس أو اقوبة أخرى أكتر منيا جنامة الرتكاب جناية أو جنحة.

 ) 5ييما يختص بعقوبة الغرامة بعػد ميمػة خمػس نػنوات ااتبػا ار مػف يػوـ نػداد الغرامػة أو انتيػاء اإلكػراه البػدن أو مضػ أجػؿ
التقادـ،

 )8ييما يخػتص بػالحكـ مػرة واحػدة بعقوبػة الحػبس الػذي ال تتجػاوز مدتػو نػتة شػيور بعػد ميمػة اشػر نػنوات ااتبػا ار إمػا مػف
انتياء العقوبة أو مض أجؿ التقادـ،

 ) 8ييما يختص بالحكـ مػرة واحػدة بعقوبػة الحػبس الػذي ال تتجػاوز مدتػو نػنتيف أو بعقوبػات متعػددة ال يتجػاوز مجموايػا نػنة
واحدة بعد ميمة خمس اشرة ننة تحتنب كما تقدـ الذكر الرقرة النابقة،

 )4ييمػا يخػتص بالعقوبػػة الوحيػدة بعقوبػػة الحػبس لمػػدة تزيػد امػى نػػنتيف أو اقوبػات متعػػددة ال يتجػاوز مجموايػػا نػنتيف بعػػد
مض ميمة اشريف ننة تحتنب بالطريقة نرنيا.

وتعتبر العقوبات الت صدر أمر بإدماجيا بمتابة اقوبة واحدة ي مجاؿ تطبيؽ األحكاـ النابقة.

كما أف اإلاراء الكم أو الجزئ مف العقوبة بطريقة العرو يقوـ مقاـ تنريذىا الكم أو الجزئ .

المادة  : 678يػرد االاتبػار بقػوة القػانوف لكػؿ محكػوـ اميػو بعقوبػة الحػبس أو الغرامػة مػا إيقػاؼ التنريػذ وذلػؾ بعػد انتيػاء يتػرة
اختبار خمس ننوات إذا لـ يحصؿ إلغاء إليقاؼ التنريذ.

وتبتدئ ىذه الميمة مف يوـ صيرورة الحكـ باإلدانة حائ از لقوة الش ء المقض .

ي رد االاتبار القضائ

المادة  : 679يتعيف أف يشمؿ طمب رد االاتبار مجموع العقوبات الصادرة الت لـ يحصؿ محوليا اف طريؽ رد ااتبار نػابؽ أو

بصدور ارو شامؿ.

المادة  :685ال يجوز أف يريا إلى القضاء طمب رد ااتبار إال مف المحكوـ اميو يإذا كاف محجو ار اميو يمف نائبو القانون .

وي حالة وياة المحكوـ اميو يجوز لزوجو أو أصػولو أو يرواػو تتبػا الطمػب بػؿ إف ليػـ أيضػا أف يتمػوا تقػديـ الطمػب ولكػف يػ

ظرؼ ميمة ننة ااتبا ار مف الوياة.

المادة  :685ال يجوز تقديـ طمب برد االاتبار قبؿ انقضاء ميمة تبلث ننوات.
وتزاد ىذه الميمة إلى خمس ننوات بالننبة لممحكوـ امييـ بعقوبة جناية.

وتبتدئ الميمة مف يوـ اإليراج اف المحكوـ امييـ بعقوبة مقيدة بالحرية ومف يوـ نداد الغرامة بالننبة لممحكوـ امييـ بيا.

المادة  :688ال يجوز لممحكوـ امييـ الذيف يكونوف ي حالة العود القانون أو لمف حكـ امييـ بعقوبة جديػدة بعػد رد ااتبػارىـ
أف يقدموا طمبا برد االاتبار إال بعد مض ميمة نت ننوات مف يوـ اإليراج انيـ.

يير أنو إذا كانت العقوبة الجديدة لجناية ريعت يترة االختبار إلى اشر ننوات.
وييما ادا الحالة المنصوص امييا ي المادة  684يبل يجوز لممحكوـ امييـ الذيف نػقطت اقػوبتيـ بالتقػادـ أف يحصػموا امػى

رد االاتبار القضائ .

المادة  :688يتعػيف امػى المحكػوـ اميػو ييمػا اػدا الحالػة المنصػوص امييػا يػ المػادة  684أف يتبػت قيامػو بنػد المصػاريؼ
القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو إاراءه مف أداء ما ذكر.

يإف لـ يقدـ ما يتبت ذلؾ تعيف اميو أف يتبت أنو قضػى مػدة اإلكػراه البػدن أو أف الطػرؼ المتضػرر قػد أارػاه مػف التنريػذ بيػذه

الونيمة.

يإذا كاف محكوما اميو إليبلس بطريؽ التدليس يعميو أف يتبت أنو قاـ بوياء ديوف الترمينة أصبل ويوائد ومصاريؼ أو مػا يتبػت

إبراءه مف ذلؾ.

وما ذلؾ يإذا أتبت المحكوـ اميو اجزه اف أداء المصاريؼ القضائية جػاز لػو أف ينػترد ااتبػاره حتػى يػ حالػة اػدـ ديػا ىػذه

المصاريؼ أو جزء منيا.

يػإذا كػػاف الحكػـ باإلدانػػة يقضػ بػاألداء امػػى وجػػو التضػامف حػػدد المجمػػس القضػائ مقػػدار جػػزء المصػاريؼ والتعػػويض المػػدن

وأصؿ الديف الذي يتعيف امى طالب رد االاتبار أف يؤديو.

واذا لـ يمكف العتور امى الطرؼ المتضرر أو امتنا اف انتبلـ المبمي المنتحؽ األداء أودع ىذا المبمي بالخزينة.

المادة  :684إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أف أدى المحكوـ اميو خدمات جميمة لمببلد مخاط ار ي نبيميا بحياتو لػـ يتقيػد طمػب
رد االاتبار بأي شرط زمن أو متعمؽ بتنريذ العقوبة.

المادة  :681يقدـ المحكوـ اميو طمب رد االاتبار إلى وكيؿ الجميورية بدائرة محؿ إقامتو ويذكر بدقة ي ىذا الطمب:

 )5تاريخ الحكـ باإلدانة،

 )8األماكف الت أقاـ بيا المحكوـ اميو منذ اإليراج انو.

المادة  : 686يقوـ وكيؿ الجميورية بإجراء تحقيؽ بمعرية مصالم الشرطة أو األمف ي الجيات الت كػاف المحكػوـ اميػو مقيمػا

بيا.

وينتطما رأي القاض ي تطبيؽ العقوبات.

المادة  :687ينتحصؿ وكيؿ الجميورية امى:

 )5ننخة مف األحكاـ الصادرة بالعقوبة،

 ) 8منتخرج مف نجؿ اإليداع بمؤننات إاادة التربية الت قضى بيا المحكوـ اميو مدة اقوبتو وكذلؾ رأي المػدير أو الػرئيس
المشرؼ امى مؤننة إاادة التربية اف نموكو ي الحبس.

 )8القنيمة رقـ  5مف صحيرة الحالة الجزائية.

تـ ترنؿ ىذه المنتندات مشرواة برأيو إلى النائب العاـ.

المادة ( :688األمر رقـ  78-69المؤرخ ي  56نبتمبر  )5969يقوـ النائب العػاـ بريػا الطمػب إلػى يريػة االتيػاـ بػالمجمس
القضائ .

ويجوز لمطالب أف يقدـ مباشرة إلى يرية االتياـ نائر المنتندات المريدة.

المادة ( :689األمػر رقػـ  78-69المػؤرخ يػ  56نػبتمبر  )5969ترصػؿ يريػة االتيػاـ يػ الطمػب خػبلؿ شػيريف بعػد إبػداء
طمبات النائب العاـ ونماع أقواؿ الطرؼ الذي يعنيو األمر أو محاميو أو بعد انتداائو بصرة قانونية.

المادة  :695يجوز الطعف ي حكـ يرية االتياـ لدى المحكمة العميا ضمف الكيريات المنصوص امييا ي ىذا القانوف.

المػادة  :695ال يجػوز يػ حالػة ريػض الطمػػب تقػديـ طمػػب جديػد حتػى ولػػو يػ الحالػػة المنصػوص امييػا يػ المػادة  684قبػػؿ
انقضاء ميمة ننتيف ااتبا ار مف تاريخ الريض.

المادة  :698ينوه اف الحكـ الصادر برد االاتبار امى ىامش األحكاـ الصادرة بالعقوبة بصحيرة النوابؽ القضائية.
(األمػر رقػػـ  46-71المػؤرخ يػ  57يونيػو  )5971ويػ ىػذه الحالػػة ال ينػوه اػػف العقوبػة يػ القنػيمتيف  8و 8مػػف صػػحيرة

النوابؽ القضائية.

ويجػػوز لمػػف يػػرد ااتبػػاره أف ينػػتمـ بػػدوف مصػػاريؼ ننػػخة مػػف الق ػرار الصػػادر بػػرد االاتبػػار ومنػػتخرجا مػػف صػػحيرة الن ػوابؽ

القضائية.

المادة  : 698ي الحالة الت تصدر يييا المحكمة العميا حكما باإلدانة بعد ريا األمر إلييا كامبل يإف ىذه الجية القضائية تكوف
وحدىا المختصة بالرصؿ ي طمب رد االاتبار.

ويجري التحقيؽ حينئذ ي الطمب بمعرية النائب العاـ لدى المحكمة المذكورة.

الكتاب النابا

ي العبلقات بيف النمطات القضائية األجنبية

الباب األوؿ

ي تنميـ المجرميف
الرصؿ األوؿ

ي شروط تنميـ المجرميف

المػػادة  :694تحػػدد األحكػػاـ ال ػواردة ي ػ ىػػذا الكتػػاب شػػروط تنػػميـ المجػػرميف واجراءاتػػو وآتػػاره وذلػػؾ مػػا لػػـ تػػنص المعاىػػدات
واالتراقيات النيانية امى خبلؼ ذلؾ.

المادة  : 691ال يجوز تنميـ شخص إلى حكومة أجنبية ما لـ يكف قد اتخػذت يػ شػأنو إجػراءات متابعػة اػف جريمػة منصػوص
امييا ي ىذا الباب أو حكـ اميو يييا.

المػادة  :696يجػوز لمحكومػة الجزائيػة أف تنػمـ شخصػا ييػر جزائػري إلػى حكومػة أجنبيػة بنػاء امػى طمبيػا إذا وجػد يػ أراضػ
الجميورية وكانت قد اتخذت ي شأنو إجراءات متابعة بانـ الدولة الطالبة أو صدر حكـ ضده مف محاكميا.
وما ذلؾ ال يجوز التنميـ إال إذا كانت الجريمة موضوع الطمب قد ارتكبت:

 إما ي أراض الدولة الطالبة مف أحد رااياىا أو مف أحد األجانب. -واما خارج أراضييا مف أحد راايا ىذه الدولة.

 واما خارج أراضييا مف أحد األجانب اف ىذه الدولة إذا كانت الجريمة مف اداد الجرائـ الت يجيػز القػانوف الجزائػري المتابعػةيييا ي الجزائر حتى ولو ارتكبت مف أجنب ي الخارج.

المادة  :697األيعاؿ الت تجيز التنميـ نواء كاف مطموبا أو مقبوال ى اآلتية:
 -5جميا األيعاؿ الت يعاقب امييا قانوف الدولة الطالبة بعقوبة جناية،

 -8األيعاؿ الت يعاقب امييػا قػانوف الدولػة الطالبػة بعقوبػة جنحػة إذا كػاف الحػد األقصػى لمعقوبػة المطبقػة طبقػا لنصػوص ذلػؾ
القػػانوف نػػنتيف أو أقػػؿ أو إذا تعمػػؽ األمػػر بمػػتيـ قضػ اميػػو بالعقوبػػة إذا كانػػت العقوبػػة التػ قضػ بيػػا مػػف الجيػػة القضػػائية

لمدولة الطالبة تناوي أو تجاوز الحبس لمدة شيريف.

وال يجوز قبوؿ التنميـ ي أية حالة إذا كاف الرعؿ يير معاقب اميو طبقا لمقانوف الجزائري بعقوبة جناية أو جنحة.

وتخضا األيعاؿ المكونة لمشروع أو لبلشتراؾ لمقوااد النابقة بشرط أف تكوف معاقبػا امييػا طبقػا لقػانوف كػؿ مػف الدولػة الطالبػة

والدولة المطموب إلييا التنميـ.

واذا كاف الطمب خاصا بعدد مف الجرائـ ارتكبيا الشخص المطموب تنميمو ولـ يحكـ يييا بعػد يػبل يقبػؿ التنػميـ إال إذا كػاف الحػد
األقصى لمعقوبة المطبقة طبقا لقانوف الدولة الطالبة لمجموع ىذه الجرائـ يناوي أو يجاوز الحبس لمدة ننتيف.

واذا كاف الشخص المطموب تنميمو قد نبؽ الحكـ اميو ي أي بمد كاف بحكػـ نيػائ بػالحبس لمػدة شػيريف أو أكتػر يػ جنحػة
مف جنم القانوف العاـ ييقبؿ التنميـ طبقا لمقوااد النابقة بمعنى أف يقبؿ اف الجنايػات أو الجػنم يقػط ولكػف بغيػر ااتبػار لمػدة
العقوبة المطبقة أو المقض بيا ي الجريمة األخيرة.

وتطبؽ النصوص النابقة امػى الجػرائـ التػ يرتكبيػا العنػكريوف أو البحػارة أو نظػائرىـ إذا كػاف القػانوف الجزائػري يعاقػب امييػا

بااتبارىا مف جرائـ القانوف العاـ.

المادة  :698ال يقبؿ التنميـ ي الحاالت اآلتية:

 -5إذا كاف الشخص المطموب تنميمو جزائري الجننية والعبرة ي تقدير ىذه الصرة بوقت وقوع الجريمػة المطمػوب التنػميـ مػف
أجميا،

 -8إذا كانت لمجناية أو الجنحة صيغة نيانية أو إذا تبيف مف الظروؼ أف التنميـ مطموب لغرض نيان ،
 -8إذا ارتكبت الجناية أو الجنحة ي األراض الجزائرية،

 -4إذا تمت متابعة الجناية أو الجنحة والحكـ يييا نيائيا ي األراض الجزائرية ولو كانت قد ارتكبت خارجيا،

 -1إذا كانػػت الػػداوى العموميػػة قػػد نػػقطت بالتقػػادـ قبػػؿ تقػػديـ الطمػػب أو كانػػت العقوبػػة قػػد انقضػػت بالتقػػادـ قبػػؿ القػػبض امػػى
الشخص المطموب تنميمو وامى العموـ كمما انقضت الداوى العمومية ي الدولة الطالبػة وذلػؾ طبقػا لقػوانيف الدولػة الطالبػة أو

الدولة المطموب إلييا التنميـ،

 -6إذا صدر ارو ي الدولة الطالبة أو الدولة المطموب إلييػا التنػميـ ويشػترط يػ الحالػة األخيػرة أف تكػوف الجريمػة مػف اػداد
تمؾ الت كاف مف الجائز أف تكوف موضوع متابعة ي ىذه الدولة إذا ارتكبت خارج إقميميا مف شخص أجنب انيا.

المادة  :699إذا طمب التنميـ ي وقت واحد مف ادة دوؿ اف جريمة واحػدة يتكػوف األيضػمية يػ التنػميـ لمدولػة التػ ارتكبػت
الجريمة إض ار ار بمصالحيا أو لمدولة الت ارتكبت ي أراضييا.

واذا كانت طمبات التنميـ المتعارضة متعمقػة بجػرائـ مختمرػة يإنػو يؤخػذ يػ االاتبػار انػد تحديػد األيضػمية بينيػا جميػا الظػروؼ

الواقعة وامى األخص خطورتيا الننبية ومكاف ارتكاب الجرائـ والتاريخ الخاص بكؿ طمب والتعيد الذي قد تمتػزـ بػو إحػدى الػدوؿ
الطالبة بإاادة التنميـ.

المػػادة  : 755مػػا مرااػػاة اإلنػػتتناءات المنصػػوص امييػػا ييمػػا بعػػد ،ال يقبػػؿ التنػػميـ إال بشػػرط أف ال يكػػوف الشػػخص المنػػمـ
موضوع متابعة أو أف ال يحكـ اميو ي جريمة خبلؼ تمؾ الت بررت التنميـ.

المادة  : 755ال يتـ تنميـ األجنب ي حالة ما إذا كاف موضوع متابعة يػ الجزائػر أو كػاف قػد حكػـ اميػو يييػا وطمػب تنػميمو
بنبب جريمة مغايرة إال بعد االنتياء مف تمؾ المتابعة أو بعد تنريذ العقوبة ي حالة الحكـ اميو.

و ما ذلؾ يبل يحوؿ ىذا النص دوف إمكاف إرناؿ األجنب مؤقتا لممتوؿ أماـ محػاكـ الدولػة الطالبػة امػى أف يشػترط صػراحة أف
يعاد بمجرد قياـ القضاء األجنب بالرصؿ ي الجريمة.

وتطبؽ نصوص ىذه المادة امى الحالة الت يكوف يييا األجنب خاضعا لئلكراه البدن طبقا لمقوانيف الجزائرية.
الرصؿ التان

ي إجراءات التنميـ
المادة  :758يوجو طمب التنميـ إلى الحكومػة الجزائريػة بػالطريؽ الدبمومانػ ويريػؽ بػو إمػا الحكػـ الصػادر بالعقوبػة حتػى ولػو
كاف ييابيا واما أوراؽ اإلجراءات الجزائية الت صدر بيا األمر رنميا بإحالة المتيـ إلى جية القضاء الج ازئ أو الت تؤدي إلى

ذلػػؾ بقػػوة القػػانوف وامػػا أمػػر القػػبض أو أيػػة ورقػػة صػػادرة مػػف النػػمطة القضػػائية وليػػا ذات القػػوة امػػى أف تتضػػمف ىػػذه األوراؽ
األخيرة بيانا دقيقا لمرعؿ الذي صدرت مف أجمو وتاريخ ىذا الرعؿ.

ويجب أف تقدـ أصوؿ األوراؽ المبينة االية أو ننخ رنمية يييا.

ويجب امى الحكومة الطالبة أف تقدـ ي الوقت ذاتو ننخة مف النصوص المطبقػة امػى الرعػؿ المكػوف لمجريمػة وأف تريػؽ بيانػا
بوقائا الداوى.

المادة  :758يتولى وزير الخارجية تحويؿ طمب التنميـ بعػد يحػص المنػتندات ومعػو الممػؼ إلػى وزيػر العػدؿ الػذي يتحقػؽ مػف
نبلمة الطمب ويعطيو خط النير الذي يتطمبو القانوف.

المادة  :754يقوـ النائب العاـ بانتجواب األجنب لمتحقؽ مف شخصيتو ويبمغو المنػتند الػذي قػبض اميػو بموجبػو وذلػؾ خػبلؿ
األربا والعشريف نااة التالية لمقبض اميو.

ويحرر محضر بيذه اإلجراءات.

المادة  :751ينقؿ األجنب ي أقصر أجؿ ويحبس ي نجف العاصمة.
المادة  : 756تحوؿ ي الوقت ذاتػو المنػتندات المقدمػة تأييػدا لطمػب التنػميـ إلػى النائػب العػاـ لػدى المحكمػة العميػا الػذي يقػوـ
بانتجواب األجنب ويحرر بذلؾ محض ار خبلؿ أربا واشريف نااة.

المادة  : 757تريا المحاضر المشار إلييا أابله وكاية المنتندات األخرى ي الحاؿ إلى الغريػة الجنائيػة بالمحكمػة العميػا ويمتػؿ
األجنب أماميا ي ميعاد أقصػاه تمانيػة أيػاـ تبػدأ مػف تػاريخ تبميػي المنػتندات ويجػوز أف يمػنم مػدة تمانيػة أيػاـ قبػؿ المرايعػات

وذلػؾ بنػاء امػػى طمػب النيابػة العامػػة أو األجنبػ تػـ يجػػرى بعػد ذلػؾ انػػتجوابو ويحػرر محضػر بيػػذا االنػتجواب وتكػوف الجمنػػة
امنية ما لـ يتقرر خبلؼ ذلؾ بناء امى طمب النيابة أو الحاضر.

وتنما أقواؿ النيابة العامة وصاحب الشأف ويجوز لؤلخير أف ينتعيف بمحاـ مقبوؿ أماميا وبمترجـ.

ويجوز أف يررج انو مؤقتا ي أي وقت أتناء اإلجراءات.

المػػادة  :758إذا قػػرر صػػاحب الشػػأف انػػد متولػػو أنػػو يتنػػازؿ اػػف التمنػػؾ بالنصػػوص النػػابقة وأنػػو يقبػػؿ رنػػميا تنػػميمو إلػػى
نمطات الدولة الطالبة يتتبت المحكمة ىذا اإلقرار.

وتحوؿ ننخة مف ىذا اإلقرار بغير تأخير بوناطة النائب العاـ إلى وزير العدؿ التخاذ ما يمزـ بشأنيا.

المادة  :759تقوـ المحكمة العميا ي الحالة العكنية بإبداء رأييا المعمؿ ي طمب التنميـ.

ويكوف ىذا الرأي ي يير صالم الطمب إذا تراءى لممحكمة وجود خطأ وأف الشروط القانونية يير منتوياة.

ويجب إاادة الممؼ إلى وزير العدؿ خبلؿ تمانية أياـ تبدأ مف انقضاء المواايد المنصوص امييا ي المادة .757

المادة  :755إذا أصدرت المحكمة العميا رأيا منببا بريض طمب التنميـ يإف ىذا الرأي يكوف نيائيا وال يجوز قبوؿ التنميـ.

المادة  :755ي الحالة العكنػية يعػرض وزيػر العػدؿ لمتوقيػا إذا كػاف ىنػاؾ محػؿ لػذلؾ ،مرنػوما بػاإلذف بالتنػميـ ،واذا انقضػى
ميعاد شير مف تاريخ تبميي ىذا المرنوـ إلى حكومة الدولة الطالبة دوف أف يقػوـ ممتمػو تمػؾ بانػتبلـ الشػخص المقػرر تنػميمو

ييررج انو ،وال يجوز المطالبة بو بعد ذلؾ لنرس النبب.

المػػادة  :758يجػػوز لوكيػػؿ الجميوريػػة لػػدى المجمػػس القضػػائ ي ػ حالػػة االنػػتعجاؿ وبنػػاء امػػى طمػػب مباشػػر مػػف النػػمطات
القضائية لمدولة الطالبة أف يأمر بالقبض المؤقت امى األجنب وذلؾ إذا أرنؿ إليو مجرد إخطار نواء بالبريد أو بأي طريؽ مػف

طرؽ اإلرناؿ األكتر نراة الت يكوف ليا أتر مكتوب مادي يدؿ امى وجود أحد المنتندات المبينة ي المادة .758

ويجب أف يرنؿ إلى وزارة الخارجية ي الوقت ذاتو إخطػار قػانون اػف الطمػب بػالطريؽ الدبمومانػ أو البريػد أو البػرؽ أو بػأي

طريؽ مف طرؽ اإلرناؿ الت يكوف ليا أتر مكتوب.

ويجب امى النائب العاـ أف يحيط وزير العدؿ والنائب العاـ لدى المحكمة العميا امما بيذا القبض.

المادة ( :758األمر رقـ  78-69المؤرخ ي  56نبتمبر  )5969يجوز أف يررج اػف الشػخص الػذي قػبض اميػو مؤقتػا ويقػا

لمشػػروط المنصػػوص امييػػا ي ػ المػػادة  751إذا لػػـ تتمػػؽ الحكومػػة الجزائريػػة المنػػتندات الػواردة يػ المػػادة  758خػػبلؿ خمػػس
وأربعيف يوما مف تاريخ إلقاء القبض اميو.

ويتقرر اإليراج بناء امى اريضػة توجػو إلػى المحكمػة العميػا التػ ترصػؿ يييػا خػبلؿ تمانيػة أيػاـ بقػرار ال يقبػؿ الطعػف ييػو .واذا
وصمت المنتندات المشار إلييا أابله بعد ذلؾ إلى الحكومة الجزائرية يتنتأنؼ اإلجراءات طبقا لممواد  758وما بعدىا.
الرصؿ التالث
ي آتار التنميـ

المادة  :754يكوف باطبل التنميـ الذي تحصؿ اميو الحكومػة الجزائريػة إذا حصػؿ يػ ييػر الحػاالت المنصػوص امييػا يػ ىػذا

الباب.

وتقض الجية القضائية الخاصة بالتحقيؽ أو بالحكـ الت يتبعيا الشخص المنمـ ،بالبطبلف مف تمقاء نرنيا بعد تنميمو.

إذا قبؿ التنميـ بمقتضى حكـ نيائ يتقض الغرية الجنائية بالمحكمة العميا بالبطبلف.

وال يقبؿ طمب البطبلف الذي يقدمو الشخص المنمـ إال إذا قدـ خبلؿ تبلتة أياـ تبدأ مػف تػاريخ اإلنػذار الػذي يوجيػو إليػو النائػب

العاـ اقب القبض اميو .ويحاط الشخص المنمـ امما ي الوقت ذاتو بالحؽ المخوؿ لو ي اختيار أو طمب تعييف مدايا انو.

المادة  : 751الجية القضائية ذاتيا ى صاحبة الحكـ ي الوصؼ المعطى لؤليعاؿ الت بررت طمب التنميـ.

المادة  : 756يررج اف الشخص المنػمـ يػ حالػة إبطػاؿ التنػميـ إذا لػـ تكػف الحكومػة التػ نػممتو تطالػب بػو وال يجػوز إاػادة
القبض اميػو نػواء بنػبب األيعػاؿ التػ بػررت تنػميمو أو بنػبب أيعػاؿ نػابقة إال إذا قػبض اميػو يػ األراضػ الجزائريػة خػبلؿ
التبلتيف يوما التالية لئليراج انو.

المػادة  : 757الشػخص المنػمـ الػذي كػاف يػ إمكانػو مغػادرة أراضػ الدولػة الطالبػة خػبلؿ التبلتػيف يومػا تبػدأ مػف تػاريخ إخػػبلء
نبيمو نيائيا يعتبر خاضعا بغير تحرظ لقوانيف تمؾ الدولة بالننبة ألي يعؿ نابؽ امى تنميمو ومختمؼ اف الجريمة الت بررت

ىذا التنميـ.

المادة  :758إذا حصمت الحكومة الجزائريػة امػى تنػميـ شػخص أجنبػ تػـ طمبػت حكومػة أخػرى بػدورىا مػف الحكومػة الجزائريػة
تنػػميميا نرػػس الشػػخص بنػػبب يعػػؿ نػػابؽ امػػى التنػػميـ ويغػػاير ذلػػؾ الػػذي يحػػاكـ مػػف أجمػػو يػ الجزائػػر وييػػر مػػرتبط بػػو يػػإف
الحكومػػة ال توايػػؽ امػػى طمػػب التنػػميـ المػػذكور إذا كػػاف لػػو محػػؿ إال بعػػد التأكػػد مػػف موايقػػة الدولػػة التػ كانػػت قػػد وايقػػت امػػى

التنميـ.

وما ذلؾ يإف الموايقة المنصوص امييا ي الرقرة النابقة ال تكوف واجبة إذا كػاف يػ إمكػاف الشػخص المنػمـ مغػادرة األراضػ

الجزائرية خبلؿ األجؿ المحدد ي المادة .757
الرصؿ الرابا

ي العبور (الترانزيت)

المادة  : 759يجوز اإلذف بتنميـ شخص مف أيػة جننػية كانػت منػمـ إلػى حكومػة أخػرى بنػاء امػى طمػب بػالطريؽ الدبمومانػ
مؤيد بالمنػتندات البلزمػة إلتبػات أف األمػر ال يتعمػؽ بجنحػة نيانػية ،وذلػؾ بطريػؽ المػرور ابػر األراضػ الجزائريػة أو بطريػؽ

بواخر الخطوط البحرية الجزائرية.

وي حال ة اليبوط االضطراري إذا كاف الطريؽ الجوي ىو الذي انتعمؿ يإف ىػذا التبميػي ينػتج آتػار طمػب القػبض المؤقػت المشػار
إليو ي المادة  758وامى الدولة الطالبة أف توجو طمبا بالعبور بالشروط المنصوص امييا ي الرقرة األولى مف ىذه المادة.

وال يجوز إاطاء ىذا اإلذف بالتنميـ بطريؽ العبور إال إلى الدوؿ الت تمنم ىذا الحؽ امى أراضييا إلى الحكومة الجزائرية.
ويتـ النقؿ بوانطة المندوبيف الجزائرييف وامى نرقة الحكومة الطالبة.

الرصؿ الخامس
ي األشياء المضبوطة

المادة  :785تقرر المحكمة العميا ما إذا كاف ىناؾ محػبل إلرنػاؿ كايػة األوراؽ التجاريػة أو القػيـ والنقػود أو ييرىػا مػف األشػياء
المضبوطة أو جزء منيا إلى الحكومة الطالبة.

ويجوز أف يحصؿ ىذا اإلرناؿ ولو تعذر التنميـ بنبب ىرب الشخص المطموب أو وياتو.

وتأمر المحكمة العميا برد المنتندات وييرىا مف األشياء المعددة أابله الت ال تتعمؽ بالرعؿ المننوب إلى األجنبػ وترصػؿ انػد

االقتضاء ي المطالبات الت يتقدـ بيا الغير مف الحائزيف وييرىـ مف ذوي الحقوؽ.
الباب التان

ي اإلنابات القضائية وي تبميي األوراؽ واألحكاـ

المادة  :785ي حالة المتابعات الجزائية يير النيانية يػ بمػد أجنبػ تنػمـ اإلنابػات القضػائية الصػادرة مػف النػمطة األجنبيػة
بالطريؽ الدبمومان وترنؿ إلى وزارة العدؿ باألوضاع المنصوص امييا يػ المػادة  758وتنرػذ اإلنابػات القضػائية إذا كػاف ليػا

محؿ ويقا لمقانوف الجزائري وكؿ ذلؾ بشرط المعاممة بالمتؿ.

المػػادة  :788ي ػ حالػػة المتابعػػات الجزائيػػة الواقعػػة ي ػ الخػػارج إذا رأت حكومػػة أجنبيػػة مػػف الضػػروري تبميػػي ورقػػة مػػف أوراؽ
اإلجراءات أو حكـ إلى شخص مقيـ ي األراض الجزائرية ييرنؿ المنتند ويقػا لؤلوضػاع المنصػوص امييػا يػ المػادتيف 758

و 758مصػػحوبا بترجمػػة انػػد االقتضػػاء ويحصػػؿ التبميػػي إلػػى الشػػخص بنػػاء امػػى طمػػب النيابػػة العامػػة وذلػػؾ بوانػػطة المنػػدوب
المختص ويعاد األصؿ المتبت لمتبميي إلى الحكومة الطالبة بنرس الطريؽ وكؿ ذلؾ بشرط المعاممة بالمتؿ.

الباب التالث

ي إرناؿ األوراؽ والمنتندات

المػػادة  : 788إذا رأت الحكومػػة األجنبيػػة ي ػ داػػوى جنائيػػة تحقػػؽ ي ػ الخػػارج أنػػو مػػف الضػػروري طمػػب إرنػػاؿ أدلػػة إتبػػات أو
منتندات توجد تحت يد النمطات الجزائرية ييقدـ طمب انيا بالطريؽ الدبمومان ويجػاب ىػذا الطمػب امػى أف تمتػزـ بػرد األوراؽ
والمنتندات ي أقصر أجؿ وذلؾ ما لـ تحؿ ااتبارات خاصة دوف إجابتو.

المادة  :784إذا رأت حكومة أجنبية ي داوى جنائية أنو مػف الضػروري متػوؿ شػاىد يػ الجزائػر يػإف الحكومػة الجزائريػة التػ
تخطر بالتبميي الدبمومان تداو الشاىد المذكور إلى تمبية االنتدااء الموجو إليو.

وما ذلؾ يبل يتنمـ ىذا التبميي إال بشرط ادـ جواز متابعة الشاىد أو حبنو اف أيعاؿ أو أحكاـ نابقة امى طمب حضوره.

ويجػػب تقػػديـ طمػػب إرنػػاؿ األشػػخاص المحبونػػيف بغػػرض إجػراء مواجيػػة بػػالطريؽ الدبمومانػ ويجػػاب ىػػذا الطمػػب بشػػرط إاػػادة
ىؤالء المحبونيف ي أقصر أجؿ وذلؾ ما لـ تحؿ ااتبارات خاصة دوف إجابتو.

وتطبؽ ابلوة امى ذلؾ أحكاـ الرقرة التانية مف ىذه المادة.

المػػادة  :781يخضػػا تنريػػذ اإلج ػراءات أو أامػػاؿ اإلج ػراءات المنصػػوص اميي ػا ي ػ الم ػواد  785و 788و 788و 784لشػػرط
المعاممة بالمتؿ مف جانب الدولة الصادرة منيا الطمبات.

أحكاـ مختمرة أو انتقالية

المادة  :786جميا المواايد المنصوص امييا ي ىذا القانوف مواايد كاممة وال يحنب يييا يوـ بدايتيا وال يوـ انقضائيا.
وتحنب أياـ األاياد ضمف الميعاد.

واذا كاف اليوـ األخير مف الميعاد ليس مف أياـ العمؿ كمو أو بعضو ييمتد الميعاد إلى أوؿ يوـ امؿ تاؿ.

المادة ( :787ممغاة بالقانوف رقـ  58-88المؤرخ ي  58يبراير .)5988
المادة ( :788ممغاة باألمر رقـ  46-71المؤرخ ي  57يونيو )5971
المادة  :789تمغى جميا النصوص المخالرة ليذا األمر.

المادة  :785ينرذ ىذا األمر ااتبا ار مف تاريخ نراذ األمر رقـ  878-61المؤرخ ي  88رجب ااـ  5818الموايؽ  56نػويمبر
 5961المشار إليو أابله وينشر ي الجريدة الرنمية لمجميورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر ي  58صرر ااـ  5886الموايؽ  8يونيو ننة .5966
ىواري بومديف

