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 شكر وعرفان
 قمبا شاكرا" كرا ك اذ الؾ لسانأالميـ إنا نس "ناأعانعال كفقنا ك عز كجؿ ك األكؿ هلل  شكرنا

مف ال  "السالـ القائؿالحمد هلل ذم الجالؿ كاإلكراـ كعمى رسكلو كخير خمقو عميو الصالة ك 
  .ركاه الترمذم, "يشكر الناس ال يشكر اهلل

بحث مف العمـ الذم النسألو جؿ شأنو أف يككف ىذا د هلل حمد الشاكريف الممتنيف, ك الحم
إنو  بنكف إال مف أتى اهلل بقمب سميـ الا, يكـ ال ينفع ماؿ ك أف يككف في مكازيف أعمالنك  ينفع بو

 .سميع مجيب
إتماـ ىذا  التكجو النبكم الكريـ نتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى كؿ مف ساىـ فيفي ضكء ىذا 

الذم تفضؿ باإلشراؼ عمى ىذا  األستاذ شكؿ بف شيرةالتقدير كال مف نخص بالشكر ك البحث ك 
يمة كما قدمو مف عمى نصائحو القمعنا مشقة قراءتيا كتصحيحيا ك  نشكره عمى تحمموك البحث 

خير مكجو فجزاه اهلل خير الجزاء, كال  الذم كاف كال يزاؿ, ك يرةكتسييالتو الكب نصح كتكجيو
عمى كؿ التكجييات التي ساعدتني في  رابحي قكيدر مشرؼ المساعد الدكتكريسعني أف أشكر ال
 .تحرير األطركحة

يـ ليذا ثني بالشكر كالتقدير ألعضاء لجنة المناقشة عمى تكمفيـ عناء القراءة في تقكيمأك 
 .يـ مف أثر كبير في إثراء األطركحةنقاشلتكجيياتيـ ك البحث كما 

عمى إثارتو لمختمؼ جكانب  محمد سكيمـكما ال يفكتنا تقديـ الشكر كالثناء لألستاذ الفاضؿ 
, ككؿ األساتذة الذيف تعبكا مف أجؿ إيصاؿ المعمكمة كلـ التي صادفتنا أثناء البحثالغمكض 

داعيا اهلل عز كجؿ أف يجازييـ كأف يمبسيـ ثكب  يبخمكا بيا عمينا طكاؿ مشكارنا الجامعي
 .الصحة كالعافية كيكفقيـ لما فيو الخير

 بجامعة غرداية.  كالعمكـ السياسية كمية الحقكؽ لكؿ أساتذة كاالمتنافكالشكر 
 : عمي محي الديناحثبال                               



 

 
 

 إىػػػػػػػػداء
 ال تطيب الجنة إال برؤيتؾال يطيب الميؿ إال بشكرؾ كال يطيب النيار إال بطاعتؾ ك  يإلي
 .(اهلل عز وجل) 
سيدنا ) نكر العالميفكنصح األمة, إلى نبي الرحمة ك ....ى مف بمغ الرسالة كأدل األمانةإل

 .(محمد صل اهلل عميو وسمم
, أرجك مف اهلل أف نتظارإدكف  إلى مف عممني العطاء الكقار...إلى مف كممو اهلل باليبة ك 

 .(والدي العزيز) نتظارإقد حاف قطافيا بعد طكؿ  يمد في عمرؾ لترل ثمارا
لى معنى الحناف كالتفاني قرة عإلى مالكي كعزيزتي ك  يني في الحياة...إلى معنى الحب كا 

 (.أمي الحبيبةسر الكجكد إلى مف كاف دعاءىا سر نجاحي)إلى بسمة الحياة ك 
حممكف في ة إلى رياحيف حياتي...إلى مف يئالنفكس البريالطاىرة الرقية ك إلى القمكب 

 .(أخواتيإخوتي و ) شبابيعيكنيـ ذكريات طفكلتي ك 
 . ىـرعاحفظيـ اهلل ك كآالء الرحمف  وأنسإلى أبناء أختي ساجد كمحمد اإلسالـ 

 اهلل. ـرحميسالـ ك معمر  عمي, إلى ركح الفقيديف ـأبناؤىإلى أعمامي ك 
 لزىركصديقي  ,كردة األستاذة مالؾ نا خاصةكؿ مف كقؼ بجانبك إلى جميع أصدقائي 

 .إلييـ جميعا ىذا الجيد المتكاضع ,كعبد النكر كصابر كمكسى كمحمد كتكفيؽ
 .ينفعنا مف عممنا كأف يزدنا عمماراجينا المكلى عز كجؿ أف 

 واهلل الموفق 
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 مقدمة
  ــــ التعريف بالموضوع: 1

ىذه القاعدة تتميز عف غيرىا ائية األصؿ فيو ىك قكاعد قانكنية, ك قكاعد اإلجراءات الجز 
اعدة عند غياب ىذا الجزاء تتجرد ىذه القنشاط األفراد بعنصر الجزاء, ك ـ مف القكاعد التي تحك

يتميز قانكف اإلجراءات الجزائية عف قكاعد القانكف المكضكعي عمى مف صفة األمر كاإللزاـ, ك 
ألف  جرائي باإلضافة إلى جزاءات أخرلأنو ينطكم عمى جزاء ذم طبيعة تميزه كىك الجزاء اإل

 اجتماعيةائما إلى صيانة مصالح ىذه القكاعد ترمي دك , مؿ اإلجرائيا الجزاء يرد عمى العىذ
األفراد, لذلؾ حريات حقكؽ ك  كاحتراـحسف سير العدالة قانكنية تظير ىذه المصالح في ضماف ك 

ية صدكر حكـ , فالدعكل الجزائية تمر عبر مراحؿ مف تحريكيا لغافيي مكفكلة بقكة الجزاء
ضع ليا ضكابط يجب ك ددىا قانكف اإلجراءات الجزائية ك حتمر بإجراءات  يائي يفصؿ فييان

المكفكلة  خرؽ الحقكؽعدـ مخالفة الشرعية اإلجرائية ك  كذلؾ معايير مف أجؿك  ,االلتزاـ بيا
مف أىـ صكر ىذا الجزاء عيب بطمت كلـ تعد تنتج أثار, ك , فإذا شاب ىذه اإلجراءات دستكريا

راحميا كال يقتصر عمى جانب لدعكل في كافة مىك البطالف باعتباره جزاء يمحؽ إجراءات ا
 .معيف
  :ما يميكأساسا  األىمية ىاتو تتمثؿ: أىمية الموضوعــــ  2

األمر ببطالف في تحديد مكقؼ القانكف أك النتائج التي يرتبيا القانكف عندما يتعمؽ 
ألف لو أىمية كبيرة في مجاؿ القضاء مف خالؿ الحث عمى ضركرة مراعاة  اإلجراءات الجزائية

بالتالي المماطمة ك  ,آلثار التي تطيؿ في أمد الدعكلالتطبيؽ السميـ لمنصكص اإلجرائية لتفادم ا
 عمى حقكؽ أطراؼ الدعكل العمكمية. ما قد يؤثرك في اإلجراءات 

جرائية أىمية في التعريؼ بالجزاءات اإلرا لما لو مف البد مف تسميط الضكء أكثر عميو نظ
 فنظرية البطالف ,عف عدـ تطبيقو بالطرؽ القانكنية اآلثار الناتجةكبياف خصكصية كؿ إجراء ك 
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كفي نفس الكقت عدـ  ,ليا أىمية قصكل في صيانة كرامة المتيـ كصكرة مف صكر الجزاء
  كالقانكف.فالتو مف العقاب في ظؿ الضمانات التي أقرىا الدستكر إ
 :الموضوع اختيارــــ أسباب  3

األخرل أسباب ذاتية ك  عدة دكافع منياأك تالقي رتباط دراسة ىذا المكضكع جاءت نتيجة إ
  :مكضكعية

  :ــــ دوافع شخصيةأ  
 اؿ قانكف اإلجراءات الجزائيةالرغبة الشخصية لمبحث في مجالميكؿ ك تتمثؿ أساسا في 

ألنو يتكافؽ كيتماشى في نفس الكقت مع , خاصة كمكضكع الجزاءات اإلجرائية عامة
 . المجمس العممي لمكميةالمشرؼ ك كؿ المكضكع مف طرؼ لذلؾ تـ قبالتخصص, 

محاكلة إثراء المكتبة الجامعية بمكضكع جديد كفؽ التعديالت األخيرة لقانكف اإلجراءات ك 
 الجزائرم.الجزائية 
  :السبب الموضوعي ــــب 

اإلجرائية ال تتحقؽ  ذلؾ أف الشرعيةضكعي لمبحث ك أىمية المكضكع في حد ذاتو سبب مك 
أضؼ إلى ذلؾ أحكاـ  ,األحكاـ اإلجرائية الكاردة في قانكف اإلجراءات الجزائية احتراـإال إذا تـ 

  .ة البراءةف تعتبر مف ضمانات قريننظرية البطال
 : ــــ أىداف الدراسة 4

كأيضا  ا المشرع الجزائرمفي معرفة الجزاءات اإلجرائية التي أقرىىذه األىداؼ تتمثؿ 
صؿ ىك األمكمية أيف يتعمؽ األمر بحؽ عاـ ك أف األمر يتعمؽ بدعكل عك  ,معرفة آثارىا خاصة

بالتالي كجب الحرص عمى مراعاة مجمكعة مف أك حؽ خاص لمضحية أك ليما معا, ك 
 .مكضكع دراسة قانكنيةالار الدعكل كدراسة اءات ذات أىمية في مساإلجر 
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 :ــــ الدراسات السابقة 5
عاني مف نقص الدراسات ة البحث بطبيعة الحاؿ كجدنا أف ىذا المكضكع ييبعد عمم
بأس بيا مف المراجع كالرسائؿ  عمى مجمكعة المف الحصكؿ أننا تمكنا  السابقة إال

ذه مف خالليا ىضـ المادة العممية في محاكلة إتماـ ى استطعنا طركحات الجامعيةاألك 
ف لـ يكف مصرحا بو في العناكيف أك في  لمحتكل ىذه الرسائؿ قراءتنامف خالؿ  ,األطركحة كا 
نكردىا حسب  ليذه األطركحات مف خالؿ الفصكؿ كالمباحث ذلؾ استنتاجبؿ تـ  ,مقدمتيا

 :ما يمي فقد تحصمنا عمىترتيب زمني متصاعد, 
 مية الحقكؽ بجامعة اإلخكة منتكرمأطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه عمكـ, بك: األولىالدراسة 

األستاذ الدكتكر بف لطرش عبد  تحت إشراؼ، فكزم عمارةمف إعداد الطالب بقسنطينة, 
دراسة حيث سعى الباحث إلى  ,2010-2009سنة  ،المكسكمة بعنكاف قاضي التحقيؽ، الكىاب
مف خالؿ  كمحقؽ إلجراءات التحقيؽ الشفكية اإلجرائي عمى مخالفات قاضي التحقيؽالجزاء 

كالبطالف المقرر بنص صريح في , االبتدائيالبحث في البطالف المقرر في باب التحقيؽ 
القانكف كالبطالف عند مخالفة أحكاـ جكىرية, كتناكؿ الجيات المختصة إثارة البطالف أثناء 

بيف مف خالليا مصير كعالج بعدىا نتائج البطالف,  قاضي التحقيؽمرحمة التحقيؽ أماـ 
   كؿ.في الفصؿ األكؿ مف الباب األ اإلجراءات التي تـ إلغائيا مف الجيات القضائية المختصة

رسالة لنيؿ شيادة دكتكراه في القانكف العاـ, بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية  :لثانيةالدراسة ا
بجامعة أبي بكر بمقايد بتممساف, مقدمة مف طرؼ لمطالب مرزكؽ محمد تحت إشراؼ األستاذ 

-2015الدكتكر قمفاط شكرم, المكسكمة بعنكاف: الحؽ في محاكمة عادلة, السنة الجامعية 
ستو عمى الجزاء المترتب عف إنتياؾ مبدأ الشرعية, كتسميط الضكء , ركز الباحث في درا2016
 أنكاع البطالف في الفصؿ التمييدمكتطرؽ إلى  ريؼ الجزاءات اإلجرائية كأىدافياعمى تع

كحاكؿ الباحث أيضا البحث في ضكابط المحاكمة العادلة تطرؽ فييا لممبادئ العامة لممحاكمة 
في الفصؿ الثاني  بمحامي أثناء الجمسة االستعانةالمتيـ في  كالعمنية كالمكاجية كالشفكية, كحؽ

 مف الباب األكؿ.
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رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه عمكـ في القانكف العاـ, كمية الحقكؽ كالعمكـ  :ثالثةالدراسة ال
, مف إعداد الطالب كىاب حمزة, تحت إشراؼ -تممساف -السياسية, جامعة أبك بكر بمقايد

سمطات الضبطية القضائية بيف كرة بف سيمة ثاني بف عمي, المكسكمة بعنكاف: األستاذة الدكت
إلى  لباطسعى فييا ال, 2017-2016سنة الفعالية كحماية الحريات الفردية) دراسة مقارنة(,

في  بياف جزاء مخالفة الضبطية القضائية لمضمانات القانكنية المقررة لحماية الحرية الفردية
حاكؿ فييا الباحث التطرؽ لمبطالف كأداة لمرقابة القضائية عمى عدـ مشركعية  ,الباب الثاني

كاألثار المترتبة عمى عدـ  الجنائيكالمذاىب المختمفة في بطالف اإلجراء  االستدالؿأعماؿ 
فالباحث تناكؿ البطالف عمى مستكل مرحمة البحث  مشركعية أعماؿ الضبطية القضائية.

  التحقيؽ القضائي.كالتحرم التي تسبؽ مرحمة 
أطركحة مقدمة لمحصكؿ عمى شيادة الدكتكراه في الحقكؽ تخصص القانكف  :رابعةالدراسة ال

اإلجرائي, بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية, جامعة مستغانـ, مف طرؼ الطالبة دايخ سامية, 
في  االبتدائيتحت إشراؼ الدكتكر ساليـ عبد اهلل, المكسكمة بعنكاف: بطالف إجراءات التحقيؽ 

في ىذا المكضكع بطالف إجراءات  حثابال لج, عا2017-2016التشريع الجزائرم, سنة 
التحقيؽ القضائي أماـ قاضي التحقيؽ مف خالؿ تطبيقات البطالف عمى إجراءات التحقيؽ 

كالمكاجية بيف أطراؼ  االستجكابفييا لبطالف محضر  ؽفي الباب األكؿ, تطر  االبتدائي
د, كبطالف اإلجراءات التي تتـ عف طريؽ اإلنابة القضائية بأمر مف قاضي الدعكل كالشيك 

التحقيؽ, ثـ عالج بطالف اإلجراءات التي تمس بحرية المتيـ كخصكصياتو التي خكليا لو 
القانكف, ككذلؾ حاكؿ في األخير التطرؽ ألحكاـ الفصؿ الخاصة ببطالف إجراءات التحقيؽ 

كالشركط التي يتـ  لتي ليا الحؽ في التمسؾ بالبطالفبيف فييا األطراؼ كالجيات ا االبتدائي
 إتباعيا. 
أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه عمكـ في العمكـ القانكنية تخصص قانكف  ة:خامسالدراسة ال

 مف طرؼ الطالب كماؿ بكشميؽ, -1-جنائي, بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية, بجامعة باتنة
إشراؼ األستاذة الدكتكرة شادية رحاب, المكسكمة بعنكاف: الضمانات القانكنية لحماية تحت 
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, ركز الباحث في مكضكع 2018-2017الشرعية اإلجرائية خالؿ الدعكل العمكمية, سنة 
تناكؿ فييا  لقضائية في إطار إجراءات التحقيؽدراستو في الباب الثاني عمى الرقابة القانكنية كا

 كالنظاـ القانكني لجزاء البطالف. ألنكاع البطالفجزئية صغيرة 
أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه عمكـ في القانكف العاـ, بكمية الحقكؽ  :سادسةالدراسة ال

, مف إعداد الطالب يف داكد حسيف, تحت إشراؼ األستاذ -1-كالعمكـ السياسية, جامعة بباتنة
الدكتكر غضباف مبركؾ, المكسكمة بعنكاف: الشرعية اإلجرائية كضمانة لحماية حقكؽ المتيـ 

, حاكؿ فييا الباحث التطرؽ لمجزاء اإلجرائي 2019-2018جزائية, خالؿ مرحمة المحاكمة ال
الذم يمس بحقكؽ المتيـ, سعى فيو لتعريؼ الجزاء اإلجرائي  االنحراؼكأداة لمعالجة 

كالخصائص كاألىداؼ التي يتميز بيا كأنكاع الجزاءات اإلجرائية ألنو لو جزاء مخالؼ لمجزاءات 
  و في الباب الثاني.  المكضكعية, ثـ النتائج المترتبة عن

انكنية في القانكف الجنائي, معيد العمكـ القماجستير ال بحث لنيؿ شيادة الدراسة السابعة:
إشراؼ األستاذ الدكتكر  تؼ الطالب معمرم كماؿ, نحر مف ط ,جامعة الجزائرب كاإلدارية

تناكؿ فييا الباحث جزئية , 1997-1996سنة  , المكسكمة بعنكاف غرفة اإلتياـمنتالشطا محمد
ألنيا ىي الجية  التحقيؽ كحؽ التصدمقرارات غرفة اإلتياـ كدرجة ثانية لمتحقيؽ بإبطاؿ حكؿ 

 أطراؼ الدعكل. استأنفياالقضائية المختصة في التصدم ألكامر قاضي التحقيؽ كاألكامر التي 
جامعة  كمية الحقكؽ, الجنائي,مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستير في القانكف  الدراسة الثامنة:

 زيدكمةمف إعداد الطالب مسيب رابح, تحت إشراؼ األستاذة الدكتكرة درياس , 1الجزائر
العاـ  المكسكمة بعنكاف: سمطة القاضي الجنائي في تقدير حجية محاضر الضبطية القضائية,

ت المترتبة الباحث خص دراستو في الباب األكؿ لجزئية حكؿ الجزاءا ,2015-2014الجامعي 
ألف جيات الحكـ ىي المختصة بعد , اإلجرائية مشرعيةلعمى مخالفة ضباط الشرطة القضائية 

 الضمانات الدستكرية. احتراـكعدـ  تصدم لإلجراءات المخالفة لمقانكفغرفة اإلتياـ في ال
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 و 
 

كؿ ىذه الدراسات لـ تتناكؿ جزئية كبيرة لمكضكعنا, كلكف كؿ دراسة تتطرؽ لجزئية فقط 
كأخيرا مرحمة  االبتدائيثـ التحقيؽ  لدعكل العمكمية مف البحث كالتحرملمرحمة مف مراحؿ ا

 المحاكمة.
حتى  مف مراحؿ الدعكل الجزائيةكؿ مرحمة تنا تـ التطرؽ لجزاء البطالف مف أأما دراس

 أخر مرحمة بالتفصيؿ كالجيات التي ليا الحؽ في ذلؾ كاألطراؼ المعنييف بيذا البطالف.
ى طرأ عمما يبرر ذلؾ كثرة التعديالت التي تيمنع مف الخكض في ىذا المكضكع ك  الىذا 

 .قانكف اإلجراءات الجزائية
 :ــــ صعوبات البحث 6

 قمة أكلياأسردىا إتباعا حسب األىمية,  الصعكبات جممة مف تنيقد كاجيككؿ باحث ف
المتخصصة التي عالجت مكضكع الجزاء اإلجرائي في قانكف الجزائرية القانكنية المراجع 

اديمية التي تناكلت البحكث كالدراسات األككذلؾ ندرة ك اإلجراءات الجزائية الجزائرم تحديدا, 
كىذا راجع  ,دكف تعمؽ تتناكؿ البطالف في جزئيات فقط فييإف كجدت كحتى  عنكاف دراستي

 ما زاد األمر صعكبةك  المراجع المنقحة,لصدكر عدة تعديالت عميو مما أدل إلى نقص 
-19 جائحة ككركنا تمثؿ فيكالم كطننا, بينوالتي مر بيا العالـ أجمع مف  االستثنائيةالكضعية 

COVID  ي أتكقؼ عف رحمة مما جعمن ,تكافؽ كفترة بحثي مف حجر صحي اما أسفر عني
العممية المكجكدة في لكصكؿ لمكثير مف المادة حرمني ا كىذا, 2020سنة البحث تماما 

حرمت الكصكؿ لمعالمية حيث  يككذلؾ تعذر عن الكطنية التي أكصدت أبكابيا, المكتبات
مف المعرض الدكلي المتكقؼ لذات السبب ىذا  االقتناءالحصكؿ عمى تربص قصير المدل, أك 

زاءات مف الناحية المادية, أما مف الناحية العممية فمف المعركؼ أف مكضكع أطركحتي حكؿ الج
لؾ المادة العممية كلذ ة الجزائرم جديد كقميؿ البحث فيواإلجرائية في قانكف اإلجراءات الجزائي

كىذا أدل إلى خمؽ  كما أسمفت كما تكفر منيا فيك يغكص في جزئية البطالف نادرة كمحتشمة
 صعكبات في ضبط خطة الدراسة.
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 : ــــ اإلشكالية 7
 : كالتي تتمحكر أساسا حكؿ ما يميكضكع مف خالؿ اإلشكاليات جاءت دراسة الم

 :شكالية الرئيسية لممكضكع كما يميػػػػ تتمثؿ اإل
ىؿ كفػػؽ المشرع الجزائرم في كفالة مبدأ الشرعية اإلجرائية لما يتناسب مع أىمية ىذه 

اإلجرائية في الدعكل نب غيرىا مف المسائؿ المرتبطة بالجكاك  ,اإلجراءات مف اآلثار كالنتائج
 ؟العمكمية

  ما يمي:مكف إجماليا فيىذه التساؤالت ي, فرعية يتفرع منيا عدة تساؤالت
 ؟ ايفاىدأ ىي ما ىي الجزاءات اإلجرائية كما -
  الجزاءات اإلجرائية عف الجزاءات المشابية لو؟ تمييز - 
كما مكقؼ المشرع الجزائرم  المختمفة لمبطالف؟ االتجاىاتكفيما تتمثؿ ما مفيكـ البطالف؟  - 

 منيا؟
أساس فكرة البطالف كصكرة كفيما تتمثؿ  زائرم؟ـ تطبيقات البطالف في القانكف الجماىي أى - 

 لمجزاء اإلجرائي؟
 ؟ الجيات القضائية المختصة في تقريرهما ك  ىذه الجزاءات اإلجرائية كيؼ يمكف إقرار -
 ؟ عمى الدعكل العمكمية تقرير البطالف فكما ىي اآلثار المترتبة ع -
 ــــ المنيج المتبع: 8

مف خالؿ التطرؽ لمختمؼ جكانب  ة ىذا المكضكع عمى المنيج الكصفيفي دراس عتمدناإ
عمى المنيج التحميمي خاصة في الجكانب المتعمقة  اعتمدناالنظرية لمجزاء اإلجرائي, ككذلؾ 

 الجزاء كآثاره بالنصكص القانكنية التي أقرىا المشرع, سكاء تعمؽ األمر بالشؽ المكضكعي حكؿ
 تائج المترتبة عمى بطالف اإلجراءأك بالشؽ اإلجرائي حكؿ تحديد جيات االختصاص بتقرير الن

سمى مبدأ في القانكف الجنائي كىك مبدأ ككيفية تصحيحو مف عدمو, كىما معا يشكالف أ
 الشرعية اإلجرائية.
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 :تقسيم الدراسةــــ  9
 :يةتاآل الخطة اتبعنااإلشكالية التي تـ طرحيا  لإلجابة عف ىذه

حاكلنا  ككؿ فصؿ مبحثيف حث إلى بابيف يتضمف كؿ باب فصميفمكضكع الب ناحيث قسم
المكسكـ  األكؿ الباب تطرقنا في ,الدراسة ىذه الخطة الثنائية اإللماـ بشتى جكانب مف خالؿ

 ماىيةإلى  الفصؿ األكؿطرقنا مف خالؿ اإلطار المفاىيمي لمجزاءات اإلجرائية, كقد ت بعنكاف
حيث شمؿ المبحث األكؿ مفيكـ الجزاءات اإلجرائية, كالمبحث الثاني  اإلجرائية الجزاءات

فيو أحكاـ  خصصنا أما الفصؿ الثانيالبطالف كجزاء إجرائي لمخالفة الشرعية اإلجرائية, 
حيث درسنا التمييز بيف البطالف كاألنظمة المشابية لو في المبحث  البطالف كجزاء إجرائي

 أساس فكرة البطالف في المبحث الثاني.تناكلنا ك األكؿ, 
كقفنا عمى  كاـ اإلجرائية المتعمقة بالبطالفاألح الذم كرد تحت عنكاف: الثاني أما الباب

المتمثمة في الجيات القضائية المقررة  جراءات الفصؿ فيو في الفصؿ األكؿالبطالف كا   مياديف
 ي ضكابط التمسؾ بإجراءات البطالف.المبحث األكؿ, كتضمف المبحث الثانلمبطالف في 

راءات الدعكل  ببطالف إج أما الفصؿ الثاني خمصنا فيو إلى أحكاـ الفصؿ الخاصة
الجيات المختصة بتقرير البطالف مف خالؿ المبحث األكؿ, كأخيرا كالتي تمثمت في  الجزائية

 .في المبحث الثاني الف عمى إجراءات الدعكل الجزائيةتطرقنا آلثار تقرير البط
 ييا عمى اإلشكالية التي تـ طرحيابنا فعدة نتائج أجبىا ضمناث بخاتمة ليتكج ىذا البح

مف خالؿ دراستنا ليذا المكضكع حكؿ الجزاءات  استنتاجياتـ كمجمكعة مف التكصيات 
 اإلجرائية في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم. 
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عف طريؽ لمعاقبة مف أرتكبيا  الجزاء بكقكع الجريمة اقتضاء ينشأ حؽ المجتمع في
قكاعد  األعماؿ مبينة في, كيباشر األعماؿ اإلجرائية أطراؼ الدعكل, كىاتو الدعكل العمكمية

كىذه الشركط قد كفؽ شركط أساسية منيا شكمية كأخرل مكضكعية,  قانكف اإلجراءات الجزائية
خمؼ ىذه الشركط ال يمكف تتعمؽ بالشخص الذم يقكـ باإلجراءات أثناء تأدية كظيفتو, كعند ت

 كتنفيذ تمؾ الشركط تظير لنا المكازنة بيف احتراـفعند أف ينتج أثره القانكني,  جراءليذا اإل
كمصمحة األشخاص في حماية  مصمحة المجتمع في تطبيؽ الجزاء مصمحتيف أساسيتيف,
 التي منحيا ليـ القانكف.الفردية الحقكؽ كالحريات 

كاألىـ مف  ,ييدؼ ىذا الجزاء لضماف حسف سير العدالة الجنائية كحسف سير القضاء
الشرعية إعماال لسيادة  حتراـإفضال عف ضماف  كحرياتيـاألفراد حقكؽ  حتراـإذلؾ أيضا 

القانكف, ككؿ أنكاع ىذا الجزاء تحكمو نظرية عامة في القانكف اإلجرائي أال كىي نظرية الجزاء 
, كال يقتصر نطاؽ تطبيقيا عمى إجراءات اإلثبات الجنائي بؿ يمتد إلى كافة ) البطالف(اإلجرائي

حيانا اع أحيانا تتعمؽ بالنظاـ العاـ كأالجنائية كسيرىا, كلمبطالف عدة أنك إجراءات الخصكمة 
 .أخرل تتعمؽ بمصمحة الخصكـ

مما  محؽ اإلجراءات,التي تصيب كت القكاعد القانكنية ىي التي تحدد كتبيف المخالفات
الجزاءات كمنو تكقع عمييا إحدل  التي قصدىا المشرع,المرجكة يجعميا معيبة كال تحقؽ الغاية 

المطبقة عمى الشخص الذم باشر  مساس بالجزاءات المكضكعية األخرلمع عدـ ال اإلجرائية
  المدني. الجزاء أك الجزاء التأديبي أك اإلجراء, كالجزاء الجنائي لسبب إجرائي

خصصنا ماىية حيث ائية, ر جعميو سكؼ نتطرؽ إلى اإلطار المفاىيمي لمجزاءات اإل
أما الفصؿ الثاني درسنا فيو أحكاـ البطالف كجزاء  كؿالفصؿ األ الجزاءات اإلجرائية في

   إجرائي.
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 ماىية الجزاءات اإلجرائية الفصل األول:
 جراءات الجزائيةإلنيا في قانكف اكضم جرائيةإللمشرع الجزائرم فكرة الجزاءات اتبنى ا

, كمف جية أخرل تفعيؿ ة كتطبيقيا بالشكؿ الصحيح مف جيةرساء القكاعد القانكنيبيدؼ إ
لزاـ إل, كطابع اعركؼ أف القاعدة القانكنية ممزمةألنو مف الم التطبيؽ الجاد لمشرعية االجرائية

نما ا  ك  ينطبؽ فقط عمى القكاعد المكضكعية, كىذا األمر ال قيو مف طبيعة الجزاء المقترف بياتست
جرائي, كالبطالف إلئي بالجزاء االفقو الجنا , كىك ما أطمؽ عميوجرائية كذلؾإليشمؿ القكاعد ا

, ألف كتمييزه عف الجزاءات األخرل لتعريؼ الجزاء االجرائي أكالف التطرؽ البد م جرائيإكجزاء 
ات , يتعمؽ األمر أساسا بالجزاءيعة مختمفة في الدعكل الكاحدةاألمر قد يرتبط بجزاءات ذات طب

كتمييزه عف المصطمحات  حيث تعريفوثـ التطرؽ لمبطالف مف , دارية كالجنائيةإلالمدنية كا
ىذا  ناتو مف خالؿ ىذا الفصؿ, كقد قسمنحاكؿ معرف القانكنية المشابية لو, كىذا ما سكؼ

  تناكلت في: مبحثيفالفصؿ ل
 .: مفيوم الجزاءات االجرائيةالمبحث األولـــــ 
 .جرائيةإللشرعية المخالفة اإجرائي : البطالن كجزاء المبحث الثانيـــــ 
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 المبحث األول: مفيوم الجزاءات االجرائية
إف قكاعد اإلجراءات الجزائية بكجو عاـ ما ىي إال قكاعد قانكنية, كىذه األخيرة فإنيا تتميز 

فإف القاعدة  , كغياب ىذا العنصرتحكـ نشاط األفراد بعنصر الجزاء عف غيرىا مف القكاعد التي
كتصبح مجرد نصح  ة القانكنية تفقد قكتياكدكف عنصر اإللزاـ فإف القاعد تتحرر مف اإللزامية

أك تنبيو أك إرشاد ألف اإللزاـ ال يتحقؽ إال بغرض الجزاء, كقكاعد اإلجراءات الجزائية تتميز عف 
عمى جزاء ذم طبيعة خاصة, كيطمؽ عميو بمصطمح  انطكاءىاقكاعد القانكف المكضكعي في 

أم يتـ ىذا اإلجراء  م حدده المشرع بشركطم يرد عمى العمؿ اإلجرائي الذالجزاء اإلجرائي, كالذ
ذا  تخذ اإلجراء دكف تكافر شركط كما أرادىا المشرع فإنو يترتب أبالطريقة التي حددىا القانكف, كا 

باإلضافة إلى أنكاع مف الجزاءات  جزاء ما يحمي القكاعد اإلجرائية بطبيعة الحاؿ فرض
 األخرل.

طمب مال) يؼ الجزاء االجرائي كذلؾ مف خالؿىذا المبحث إلى دراسة تعر  لقد قسمنا
 )ائص كأىداؼ الجزاء اإلجرائي, أمابدراسة خص (المطمب الثاني) , فيما خصصنا(األكؿ

 يمي: زاء اإلجرائي عف الجزاءات المشابية لو كذلؾ كماجال فيو ميزنا (المطمب الثالث
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 الجزاءات اإلجرائية تعريف المطمب األول:
عمؿ لصحة ال كفؽ النمكذج القانكني الشكميالمشرع  أقرىاالشركط التي  عند تخمؼ أحد

كىذه العيكب تختمؼ حسب  كعيبا ينعكس عمى فاعميتو القانكنية, , يعتبر ىذا األخيرجرائياإل
عمى  التي ترد نيةعمى النتائج القانك  كمدل تأثيرىا تأثيرىا عمى الرابطة اإلجرائية جسامتيا نتيجة

فيفسد  ب عمى مخالفة الضمانات القانكنيةكيبقى أكثر الجزاءات فاعمية كنتيجة تترت ,1اإلجراءات
 إليو مف خالؿ إىدار تمؾ الضماناتفيزيؿ الدليؿ الجنائي الذم يسعى عمى المخالؼ قصده 

كعدـ فعالية  ,2عية األعماؿ اإلجرائيةعمى مشرك  اختصاصوالجزائي يمارس القضاء  يبقىك 
يفمت مف الجزاء كالمخالؼ لمقاعدة اإلجرائية الجزاءات اإلجرائية معناه أف اإلجراء المعيب 

, كىذا الكضع أم ينتج آثاره كما لك كاف صحيحا تمؾ الضمانات مخالفةأنو مجردا مف ك تعدلفي
جردىا مف خاصية كي   احترامياالقاعدة القانكنية  جردالنظاـ القانكني كي نتج كيرتب خمال فيي

 .3مزمةغير م   صبح  الجزاء في مكاجية األفراد كبالتالي ت  
كصكرة مف صكر الجزاء  البطالف عمىلمرقابة القضائية  أداةيتخذ الجزاء اإلجرائي بكصفو 

مف المقصكدة , كالغاية 4كالحريات الفردية الحقكؽ احتراـفالشرعية اإلجرائية تكفؿ مبدأ , االجرائي
 جرائي المخالؼ لمقانكفعف طريؽ مراقبة العمؿ اال الشكمية القاعدة احتراـرائي ىي الجزاء اإلج

صابتو بالبطالف  .5آثاره القانكنية تكليدكيصبح غير قادر عمى  ,كا 
ىذا  في نا, فقد تطرقمـ لمجزاءات اإلجرائيةمف أجؿ الكصكؿ إلى تعريؼ جامع كدقيؽ كم  

ت الفرع صكذلؾ مف خالؿ الفرع األكؿ, فيما خصالمطمب إلى دراسة تعريؼ الجزاء اإلجرائي 

                                                                 

, ص 1991) د ط(, الييئة المصرية العامة لمكتاب, القاىرة,  قانكف اإلجراءات الجنائية,, شرح أماؿ عبد الرحيـ عثماف 1
381 . 

 . 528, ص 2002طبعة الثانية, دار الشركؽ, القاىرة, الأحمد فتحي سركر, القانكف الجنائي الدستكرم,  2
 . 06, ص 2006ديدة لمنشر, مصر, نبيؿ إسماعيؿ عمر, عدـ فعالية الجزاءات اإلجرائية, ) د ط(, دار الجامعة الج 3
 . 777, ص 2000طبعة الثانية, دار الشركؽ, القاىرة, الأحمد فتحي سركر, الحماية الدستكرية لمحقكؽ كالحريات,  4
بف داكد حسيف, الشرعية اإلجرائية كضماف لحماية حقكؽ المتيـ خالؿ مرحمة المحاكمة الجزائية, أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة  5

, ص 2018 -2017, الجزائر, -1باتنة –عمـك السياسية, جامعة الحاج لخضرعمـك في القانكف العاـ, كمية الحقكؽ كالدكتكراه 
206- 207. 
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تمييز الجزاء ل خصصناهزاء اإلجرائي, أما الفرع الثالث دراسة خصائص كأىداؼ الجالثاني ل
 اإلجرائي عف الجزاءات المشابية لو كذلؾ كما يمي:

 المغوي لمجزاء اإلجرائيتعريف الالفرع األول: 
 أك مصطمحيف تعريفو لغكيا مف كممتيفيتككف ىذا المصطمح القانكني الذم نحف بصدد 

" اإلجرائي", لككنو مف المصطمحات الحديثة الجزاء" أما الكممة الثانية فيي "األكلى ىي ,قانكنييف
 بيف تعريؼ كؿ مصطمح عمى حدل كاآلتي:نس , ليذافي عمـ القانكف

 أوال: تعريف الجزاء لغة
" المكافأة عمى الشيء, :جزاء بمعنى بالرجكع إلى قكاميس المغة العربية فقد عرفت لنا كممة

جزاء ما  جزتؾ الجكازم" أم كجدت   "كجزاه مجازاة كجزاء, كيقاؿ أيضا جزاء بو كعميو جزاء
 .1فعمت"

 لممصدر كالعافية اسـكالجزاء  ,أيضا تـ تعريفو بأنو:" مف يفعؿ الخير ال يعدـ جكازيو
 .2"الجزاء يككف ثكابا كيككف عقابا

 اإلجراء لغةثانيا: تعريف 
كاإلجراء ، 3"جرا إجراءأقاؿ: جرل ك ىي مصدر لمفعؿ جرا في  " أما تعرؼ اإلجراء عمى أنو:

ؽ تنفيذ األحكاـ الصالحة دائرة في لغة المحاكـ: ىي دائرة التنفيذ إلييا ح ىك التدبير كالمعاممة
برازه  استدعاءبناء عمى طمب صاحب العالقة كبعد إبرازه  لمتنفيذ يكقعو ىك أك ككيمو المحامي, كا 

 .4"صكرة رسمية مف الحكـ المطمكب تنفيذه

                                                                 
د ط(, دار لساف العرب, بيركت,  أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منصكر اإلفريقي المصرم, المجمد األكؿ, ) 1
 . 454, ص شرنال نةس كفد
 . 143, ص فة, طبعة دار صادر, بيركت, د س طبعة الرابعالجزء األكؿ, المقدمة لساف العرب, , إبف منظكر 2
3  ,  . 88, ص 1965طبعة الثامنة عشر, المطبعة الكاثكليكية, بيركت, اللكيس معمكؼ, المنجد في المغة كاآلداب كالعمـك
 . 38, ص 1967طبعة الثانية, دار العمـ لممالييف, بيركت, الجبراف مسعكد, الرائد,  4
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بحكـ فييا جية الحكـ تحريؾ الدعكل العمكمية كنقميا مف مرحمة ألخرل إلى أف تقضي 
 .1ىك عمؿ يرتب عميو القانكف آثار معينة بات

عمى ما يرادفيا في أما بالنسبة إلى كممة الجزاء اإلجرائي كمصطمح قانكني, فمـ يعثر " 
) الجزاء ننا إلى كممتيالمغة لككنو مف المصطمحات الحديثة في عالـ القانكف, كعند تمع

كمف  ,"" الطريقةالثاني لإلجراء", المعنى العقكبة "المعنى األكؿ الجزاء ,كؿ عمى حدل (كاإلجراء
 .2ىذا يمكف القكؿ بأف الجزاء اإلجرائي قد يككف عقكبة عمى الطريقة التي جرل عمييا المرء"

عمى مصطمح الجزاء اإلجرائي, ألف العقكبة بمفيكميا مصطمح العقكبة  قد يككف مبالغ في
معاقب كىاتو الكقائع جريمة الرتكب تكقع عمى الشخص م نيا شخصيةالقانكني مف خصائصيا أ

يفرض عمى اإلجراء  ألنوعمييا في قانكف العقكبات, أما الجزاء اإلجرائي ذا طابع مكضكعي 
عمى  كال يفرض ,جراءات الجزائية أم القاعدة اإلجرائيةلقانكف اإل مخالفامباشرتو الذم تـ 

 .3الشخص عكس الجانب المكضكعي
 التعريف االصطالحي لمجزاء اإلجرائي :الفرع الثاني

اريؼ , كيكجد عدة تع4المشرع الجزائرم لـ يقـ بتعريؼ مصطمح الجزاء اإلجرائينرل أف 
آثاره تنصب عمى الفعؿ في حد بطبيعة مكضكعية, ك  يتميز ألنو مختمفة ليذا المصطمح الحديث

 .5كجزاء إجرائي اإلجرائي ذاتو كما يترتب عمى ىذا الفعؿ مف نتائج, كىذا األثر ىك البطالف

                                                                 
 . 91, ص 1995(, دار المركج, بيركت, د ط الكيالني فاركؽ, محاضرات في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية, ) 1
منشر دار الحامد ل) د ط(, , -الجزاءات اإلجرائية -مانات المتيـ في الدعكل الجزائيةكعدم سميماف عمي المزكرم, ض 2

 . 22, ص 2009كالتكزيع, األردف, 
 . 22المزكرم, المرجع نفسو, ص  عمي كعدم سميماف 3
 155-66, يعدؿ كيتمـ األمر 2019ديسمبر سنة  11المكافؽ  1441ربيع الثاني  14مؤرخ في  10 -19األمر رقـ  4

الجزائية, الجريدة الرسمية, العدد  , المتضمف قانكف اإلجراءات1966يكنيك سنة  8المكافؽ لػ  1386صفر  18المؤرخ في 
يعدؿ  ,2022يكليك سنة  12المكافؽ  1443ذم الحجة عاـ  13مؤرخ في  13 -22القانكف رقـ  في ىذا الصدد أيضا:, ك 75

قانكف االجراءات كالمتضمف  2008فبراير سنة  25ق المكافؽ لػ 1429صفر سنة  18المؤرخ في  09 -08كيتمـ القانكف رقـ 
 . داريةكاإلالمدنية 

طبعة األكلى, المركز القكمي البيف الجريمة كالمسؤكلية,  االعتراؼعبد القادر محمد القيسي, تعذيب المتيـ لحممو عمى  5
 . 332, ص 2016لإلصدارات القانكنية, القاىرة, 
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اء اإلجرائي بأنو عبارة عف تكييؼ قانكني لصحة اإلجراءات التي لقد عرؼ البعض الجز 
 .1تتطابؽ مع النمكذج القانكني اإلجرائي

 مع متطابؽ غير أيضا تـ تعريفو بأنو: ذلؾ الكصؼ القانكني لمعمؿ اإلجرائي الذم يككف
األثر لؾ ذأك ىك  ,2القانكني الذم يبيف لنا شركط كصحة اإلجراءات الكاجب مراعاتياالنص 

لة أك متابعة الخصـ في ءعند مسا عميو المشرع في قانكف المرافعات اإلجرائي الذم نص
 النصكص ياتكفقا لمشركط التي حدد المعمكؿ بيا قضائيا,الدعكل الذم أغفؿ إتباع اإلجراءات 

 .3يةالقانكن
 الفرع الثالث: التعريف الفقيي لمجزاء اإلجرائي

مباشرة  فمنيـ مف عرفو عمى أنو: لمجزاء اإلجرائي جامعيتفؽ الفقو عمى كضع تعريؼ ـ ل
دة كمختمفة عدي ىذه اإلجراءاتألف شركط  ,ائي مع عدـ مخالفة النص القانكنيالعمؿ اإلجر 

 كمنيا ما يتصؿ بكمالو أك لبقائو ,لنفادهأك  كسالمتو كمنيا ما يمـز لصحتو منيا ما يمـز لكجكده
فإف الجزاءات اإلجرائية أيضا ليا صكر مختمفة  احترامياعدـ عند فكمع تعدد ىذه الشركط 

 .4كعديدة
 لعمؿ اإلجرائيىك عدـ مطابقة ا ؼ أف مفترض تحقؽ الجزاء اإلجرائيمف ىذا التعري

أك أشكاؿ  سكاء تمثمت في أكضاع اإلجراءات, سالمةلنا شركط ك  بيفلمنص القانكني الذم ي

                                                                 
 .  09, ص 1959اإلسكندرية, مصر, ب, منشأة المعارؼ بعة األكلىطالفتحي كالي, نظرية البطالف في قانكف المرافعات,  1
 .15, ص 1996منشاة المعارؼ باإلسكندرية, مصر,  (,الشكاربي, البطالف المدني, ) د طعبد الحميد  2
طبعة ال, -أصيمية تحميمية تطبيقية مقارنةدراسة ت –جزاء إبطاؿ عريضة الدعكل المدنيةثامر نايؼ الدليمي, األساس القانكني ل 3

 : يمكف الرجكع إلى. لمزيد مف التفصيؿ 11, ص 2018األكلى, المركز العربي لمنشر كالتكزيع, مصر, 
JAPIOT ( R): Des sanctions en matière de procédure civile R. T. D. civ. 2

ème
 édition, Paris, 1914, P. 299.  

, ص 2002, مصر, لمنشرعكض محمد عكض, المبادئ العامة في قانكف اإلجراءات الجنائية, ) د ط(, منشأة المعارؼ  4
565. 
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لخ, كصكر الجزاء اإلجرائي تختمؼ حسب نكع إ...كتفتيش المساكفمعينة أك مكاعيد محددة 
 .1العمؿ اإلجرائي

أيضا تـ تعريؼ الجزاءات اإلجرائية ىي:" األثر الذم يرتبو قانكف المرافعات في مكاجية 
الخصـ الذم خالؼ النمكذج القانكني لقاعدة قانكنية معينة مف قكاعد قانكف المرافعات, كىذا 

, كيتبيف مما 2كقد يتعمؽ بعمؿ إجرائي معيف في الخصكمة"الجزاء قد يتعمؽ بالخصكمة ككحدة, 
 بيف كتفكيت الغرض االكتراثسبؽ أف الجزاء اإلجرائي يتمثؿ في تجاىؿ اإلجراء كعدـ 

ما أف اإلجراء إ :, كذلؾ ألحد األسباب األربعة التاليةباشرهمنو عمى كؿ مف  رجكالمك  المقصكد
طبقا جراء خارج الميعاد المحدد تخذ ىذا اإلأك أ   ,لـ يتبع فيو الشركط التي نص عمييا القانكف

ما ألنو فاقد لممقدمات التي حددىا ال ,قانكفلم ما ألنو  ,كشرط لنشأة الحؽ في إتخاذه مشرعكا  كا 
  .3يا قانكنا أف تمنع إتخاذهمسبكؽ بمقدمات مف شأن

, ككؿ زائييرد عمى العمؿ اإلجرائي الجمف الفقو الجزاء اإلجرائي بأنو جانب رؼ أيضا ع  
عند  ضبطية القضائية, كأعماؿ السير الخصكمة الجزائية عمؿ نص عميو القانكف الذم يؤثر في

, 4ضباط الشرطة القضائية اختصاصعد مف ت  كالتي  مرتكب الجريمةمكاجية ل اإلثبات دلةأجمع 
مؿ شرؼ عمى مشركعية ىذا العالمعبر عف الطبيعة اإللزامية لمقاعدة الشكمية, كي   باعتباره

 .5القاعدة اإلجرائية قكتيا كفعاليتيا منح ىذهيف ,اإلجرائي القضاء في تكقيعو ليذا اإلجراء

                                                                 
, ) د ط(, دار الجامعة الجديدة -دراسة مقارنة –بكؿ في قانكف اإلجراءات الجنائيةعمراف عبد العزيز فرج, جزاء عدـ الق 1

 .45, ص 2014لمنشر, اإلسكندرية, 
 .  08, ص 2009رم حسف النيداني, القاضي كالجزاء اإلجرائي, )د ط(, دار الجامعة الجديدة لمنشر, اإلسكندرية, األنصا 2
 . 71 ص ,1994, مصر, لمنشر , ) د ط(, منشأة المعارؼتأصيال كتحميال: بيناـ رمسيس, اإلجراءات الجنائية 3
طبعة األكلى, ال, دراسة مقارنة :التحرم كجمع األدلةساف في مرحمة محمد حسف كاظـ الحسيناكم, ضمانات حقكؽ اإلن 4

 .331, ص 2018المركز العربي لمدراسات كالبحكث العممية لمنشر كالتكزيع, مصر, 
) د  ف السكداني كالشريعة اإلسالمية,دراسة مقارنة بالقانك : عية اإلجرائية في القانكف اليمنيمطير عبده محمد, الشر  شميرم 5

 .93, ص 1999إلعالمية, اليمف, ط(, أكاف لمخدمات ا
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لؾ األثر الذم يرتبو القانكف عمى مخالفة الضمانات اإلجرائية التي ذمكف تعريفو أنو ي  
لك نشأ ية التي كاف يكلدىا القاعدة الجزائية, كال ينتج ىذا العمؿ اإلجرائي آلثاره القانكن هتحدد

 .1كتكقعو الجيات القضائية المختصة صحيحا
أك تـ مباشرتو  لعدـ مباشرة تمؾ اإلجراء مف أصمويراد بو أيضا رد فعؿ القاعدة القانكنية 
 .2كلكف مخالفا لمشركط المنصكص عمييا قانكنا
 المطمب الثاني: أىداف الجزاءات اإلجرائية

الغايات التي ترمي إلى تحقيقيا, ألف أىمية تحدد كظيفة الجزاءات اإلجرائية باألىداؼ أك 
كىي بصكرة عامة الكصكؿ إلى الحقيقة, أيضا  جرائي تكمف في الغاية مف تشريعوالقانكف اإل

لمدكلة الحؽ في تسميط العقكبة كفؽ لمبدأ دستكرم ال عقكبة إال بحكـ قضائي بات, ألف حؽ 
ة مف السككف كالجماد إلى حيز التطبيؽ الدكلة يبقى جامدا حتى ينقمو قانكف اإلجراءات الجزائي

, كىي مصمحة الجاني باالعتبارالعممي, كيتنازع مع مصمحة المجتمع مصمحة أخرل جديرة 
كصيانة كرامتو كإنساف تحكمو حريتو  الحتراـكذلؾ  ,لقانكنية بحقوكؿ اإلجراءات ا كاتخاذ

لحماية عف طريؽ الضمانات الشخصية مف اإلجراءات التعسفية كالمخالفة لمقانكف, كتبرز ىذه ا
ر مف جراء بعض اإلجراءات غير القانكنية التي تتخذ التي قد تتعرض لمخط التي يقررىا القانكف

 بحقو.
 لفرع األكؿ(, كاحتراـ القكاعد القانكنية) اراسة حماية الشرعية اإلجرائية فيد انلذا يتعيف عمي

  ) الفرع الثالث( كاآلتي: اني(, كخصائص الجزاء اإلجرائي في) الفرع الثفي
 

                                                                 
مرزكؽ محمد, الحؽ في محاكمة عادلة, رسالة مقدمة ضمف متطمبات نيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف العاـ, كمية الحقكؽ  1

 .43, ص 2016 -2015, الجزائر, -تممساف –السياسية, جامعة أبي بكر القايد كالعمـك
لفعالية كحماية الحريات الفردية دراسة مقارنة, رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه كىاب حمزة, سمطات الضبطية القضائية بيف ا 2

في . 179ص  ,2017 -2016, الجزائر, -تممساف -في القانكف العاـ, كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامعة أبي بكر بمقايد
 محمد عمي سكيكر, مكسكعة البطالف في الدعاكل الجنائية في ضكء التشريع كالفقو كالقضاء, ىذا الصدد يمكف الرجكع إلى: 

 .12, ص 2012) د ط(, دار الجامعة الجديدة لمنشر, اإلسكندرية, 
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 األول: حماية الشرعية اإلجرائية الفرع
ىي شرط  ,لمعرفة أىداؼ الجزاءات اإلجرائية كالتي تكمف في حماية الشرعية اإلجرائية

أطراؼ الدعكل العمكمية لمقكاعد  كاحتراـأساس لحماية ىذا المبدأ كالضمانات الدستكرية 
 اإلجرائية.

تعمؽ بقانكف القانكف الجنائي ىي ذات شقيف, األكؿ مكضكعي يالشرعية في نطاؽ 
برمء  كيبقى المتيـ  ,1"أك تدابير أمف بغير قانكف" ال جريمة كال عقكبة العقكبات كيقصد بذلؾ

مع مراعاة  صادر عف جية قضائية مختصة لى حيف صدكر حكـ قضائي بات يدينوإ
كمبدأ  المقرر ليا حسب التكييؼ القانكنيككؿ جريمة ليا أركانيا كالعقكبة , 2الضمانات القانكنية

نما التدابير االحترازية, ك الشرعية في شقيو ال يقتصر فقط عمى  ا أيضمجاؿ التجريـ كالعقاب كا 
 مف طرؼ قاضي التحقيؽ أك التحقيؽ معو شخص متابعةجكز يقكاعد اإلجراءات الجزائية فال 

 ما حددتو المخكلة لمجيات المختصة حسب ختصاصاتالكاجراءات أك محاكمتو إال كفقا لإل
 .3النصكص القانكنية

إال إذا كاف ذلؾ الفعؿ يجرمو القانكف  الجزائي أف يعتبر فعال ما جريمة ال يمكف لمقاضي
ة, حتى فال يستطيع أف يعتبر ىذا الفعؿ جريم و, فإذا لـ نجد نص يعاقب عمى ذلؾكيعاقب عمي

ف أم أكيترتب عمى ذلؾ  ,4كلك تبيف أنو يمس بالنظاـ العاـ أك لو ضرر جسيـ عمى المجتمع
 العامةتحقيقان لممصمحة  تمس بالحقكؽ كالحريات الفرديةالتي الجزائية تنظيـ لإلجراءات ضبط ك 

                                                                 
, المؤرخ 49ج ر, العدد , يتضمف قانكف العقكبات, 1966يكنيك سنة  8المؤرخ في  156-66رقـ األمر المادة األكلى مف  1

, ج ر, العدد 2016يكنيك  19المؤرخ في  02-16ـ المعدؿ كالمتمـ السيما بالقانكف رق ,702, ص 1966جكاف  11في 
 .04, ص 37, العدد 2016جكاف  22, المؤرخ في 37

لى " دراسة مقارنة", رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه مقدمة إانات المتيـ قبؿ كاثناء المحاكمةعبد الستار سالـ الكبيسي, ضم 2
 .153, ص 1981كمية الحقكؽ بجامعة القاىرة, مصر, 

, ) د ط(, منشكرات الحمبي الحقكقية, دراسة مقارنة: أصكؿ المحاكمات الجزائيةعمي عبد القادر القيكجي, شرح قانكف  3
 .23, ص 2009بيركت, 

د س ف, ص مبي الحقكقية, بيركت, نشكرات الحطبعة الثالثة, مال, -القسـ العاـ –رح قانكف العقكباتمحمكد نجيب حسني, ش 4
110. 
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 ذا كانت ىذه المصمحةإالذم يقرر ما  كحده كضع نصكص عف طريؽ المشرععف طريؽ  يتـك 
ينبغي ال  لشكميةطار القكاعد اإفي  أما, الشخصية كضع القيكد عمى ىذه الحرية تستمـز العامة

ذم يضمف يتـ في الجانب ال بؿ ,القياس في الجانب الذم يتضمف المساس بالحرية الفردية
 .1لمتيـاحرية 

مجمكعة مف  يتمثؿ في القانكف الجزائي كيبينيا يتـ كفقا إلجراءات يحددىا إجراءكؿ 
ىي  لشكمية, كىذه القكاعد احريات األشخاصألف فيو مساس ب ياإتباعالكاجب  اإلجرائيةالقكاعد 

كالمعالـ الحدكد  تو السمطةليا يبيف, ك المختصة مجمكعة مف القيكد يفرضيا المشرع عمى السمطة
تعسؼ لصيانة أم إجراء مف ال يةحقكؽ الفردالعمى  لمحفاظأف تتجاكزىا  يمكفالتي ال 

جراءات التكقيؼ لمنظر التي  كإجراءات األمر بالقبض كالتفتيش الذم يصدره قاضي التحقيؽ, كا 
 .2نيا تمس بيذه الحقكؽ الشخصيةأل ضبط القضائي تحت رقابة القضاءيقكـ بيا رجاؿ ال

بنص إال  ويمس بحقكق أم إجراء ضد المتيـ مباشرة مكفاألصؿ في المتيـ أنو برمء كال ي
شراؼ القضاءك  رقابة كتحت القانكنيةضمانات اليكفؿ لو  يقانكن , ىذا تكريسا لمبدأ الشرعية ا 
ليذا يعتبر  لتطبيقيا جانبالنظرم الى ال لجانبالشرعية مف اىاتو  انتقاؿبما يؤمف , 3جرائيةاإل

عنصرا  راءات عبر مراحؿ الدعكل العمكميةإشراؼ الجيات القضائية المختصة عمى سير اإلج
 .4الشرعية اإلجرائية ميما مف عناصر مبدأ

, تتمثؿ في ىدؼ قانكنية متعمقة بالمصمحة العامةقكاعد قانكف اإلجراءات الجنائية ليا أ
كلمكصكؿ إلى ىذه األىداؼ حقكؽ الدفاع, الضمانات المتعمقة ب كاحتراـ العدالةكفالة حسف سير 

                                                                 
 .148, ص 1977أحمد فتحي سركر, الشرعية كاالجراءات الجنائية, ) د ط(, دار النيضة العربية, القاىرة,  1
في ىذا  .43, ص 2013األردف,  ار الثقافة لمنشر كالتكزيع,طبعة الثالثة, دالمحمد سعيد نمكر, أصكؿ اإلجراءات الجزائية,  2

 متضمف إذف بتمديد التكقيؼ لمنظر. 01الشأف أنظر: الممحؽ رقـ 
 .43المرجع , ص  نفسمحمد سعيد نمكر,  3
 ,, السنة التاسعة20عدد ال, كؿمجمد األالمحمد عباس حمكدم, الحماية الجنائية لضمانات المتيـ, مجمة الرافديف لمحقكؽ,  4

 .169, ص 2004العراؽ, 
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التي اإلجرائية إحتراـ القكاعد لنا يكفؿ  إجرائي جزاء سفيجب  كالغايات كالحرص عمييا,
 .1ستيدفيات

 الفرع الثاني: إحترام القواعد اإلجرائية
القكاعد اإلجرائية, كحسب ما تبيف في ما سبؽ  احتراـمف أىداؼ الجزاءات اإلجرائية أيضا 

أف الجزاء اإلجرائي ييدؼ إلى حماية الشرعية اإلجرائية, عف طريؽ ما يتضمنو مف تعسؼ 
فو لمضمانات الدستكرية منذ كقكع الجريمة حتى صدكر حكـ بات, ألف ىذا الجزاء غايتو كىد

 الكصكؿ إلى الحقيقة الكاقعية.
قضاء حسف إدارة ال لتحقيؽالذم يحمي القكاعد اإلجرائية  ئياإلجرا الجزاء تتمثؿ غاية

سمك فضال عف أعماؿ  ,المتيـ خصكصا الشخصية حقكؽ اإلنساف كحرياتو كاحتراـ زائي,الج
 شكؿبكاسطة تعقب اإلجراء المخالؼ ل ,2لشكميةا اعدةالق احتراـضماف  عف طريؽ ,التشريع

صابتو ب قاعدة اإلجرائيةال في بيف ثرىا المأ تحقيؽبمدل نجاحيا في  ثرأك خمؿ, الذم يؤ  عيبكا 
 .3تحقيؽ غايتيا كمبتغاىافي كفشمت إذا أخفقت كقد يشكبيا القصكر  ي,القانكنالنص 

العالقة  شكمية ظيكرىا كما في كؿ قاعدة قانكنية تضبطالقاعدة ال ىدؼأف  ألكؼمف الم
 الطرؼ اآلخر ذمة عمى التزاـكسب ألحدىما حقا يقابمو ت  , ك أطراؼ الدعكل الجزائيةبيف 

القاعدة  القات التي تنشأ بيف طرفيف تتضمنيامف الع عديدكالرابطة اإلجرائية تنطكم عمى 
 .4القضائي أك التحقيؽ النيائياإلجرائية سكاء في مرحمة التحقيؽ 

 فعميوإجراء,  تباعإالعمكمية الحؽ في في األكضاع التي يككف ألحد أطراؼ الدعكل 
, مما تشريعيال االستقراربمبدأ  شكؿ خرقا ليا, كتمس, كعند مخالفتيا تكالشركط بالقيكد االلتزاـ

                                                                 
 .395, ص 2002عيد البحكث كالدراسات العربية, ) د ط(, ببميكجرافيا شارحة, القاىرة, محمد محمد عارؼ, م 1
 .331شميرم مطير عبده محمد, المرجع السابؽ, ص  2
 .20, ص 2001, اإلسكندرية, بعة الثانية, منشأة المعارؼطال, -نظرية الحؽ –إبراىيـ سعد, المدخؿ إلى القانكفنبيؿ  3
, ص 2008طبعة األكلى, دار حامد لمنشر, عماف, الكعدم سميماف عمي المزكرم, ضمانات المتيـ في الدعكل الجزائية,  4

63. 
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الذم تـ مخالفا لمنصكص اإلجرائي عف طريؽ إىدار العمؿ  ,لشكميةخرقا لمقكاعد ا حدثي
 .1مف أنكاع الجزاء ختمفةميككف لمجزاء في ىذه الحالة أشكاؿ , ك القانكنية

ألف الجزاء اإلجرائي ىك كسيمة لمحفاظ عمى بعض المبادئ العامة المقررة لحسف سير 
كحؽ  كمبدأ المكاجية بيف أطراؼ الدعكلالقضاء, كتحقيؽ مقتضيات المحاكمة المنصفة 

 ؽ في قضية ما ال يجمس لمحكـ فييا, كمبدأ حياد القاضي مثاؿ ذلؾ القاضي الذم حقدفاعال
الجزاء اإلجرائي في القاعدة القانكنية  اإليجابية التي يتميز بياي كمبدأ حسف النية, كىذه ى

 .2الشكمية
 الفرع الثالث: خصائص الجزاء اإلجرائي

يكجد لمجزاء اإلجرائي خصائص يختمؼ فييا عف غيره مف أنكاع الجزاءات األخرل في 
 يمي: جانبيف أساسييف يتمثالف في ما

الذم باشر العمؿ اإلجرائي, كمثاؿ ذلؾ ضابط  أف الجزاء اإلجرائي ال يمحؽ الشخص أوال:
الشرطة القضائية الذم قاـ بإجراء التفتيش لممنازؿ, في ىذه الحالة ال يناؿ مف قاـ باإلجراء, بؿ 

 .3يصيب إجراء التفتيش في حد ذاتو, ألنو يتميز بأثره المكضكعي
المخالؼ لمقانكف آثاره سمب كنزع العمؿ اإلجرائي يترتب عف الجزاء اإلجرائي إلى  ثانيا:

 المعيب كفقا لما نص عميو المشرع كينتج عمى الجزاء اإلجرائي ضركرة إعادة اإلجراء القانكنية,
قد تميو عممية أخرل ىي , كفي ىذا اإلطار فالجزاء اإلجرائي ممكنة إذا كاف ىذا اإلجراء إعادتو

الجزاء اإلجرائي مف أجؿ كاف سببا في إعادة اإلجراء لتجنب اإلجراء المشكب بعيب, الذم 
 .4منو ةالمرجك الغاية تصحيحو ليرتب آثاره القانكنية 

  
                                                                 

 .46مرزكؽ محمد, المرجع السابؽ, ص  1
جامعي الحديث, مصر, ستعماؿ الحؽ االجرائي, ) د ط(, المكتب الإبد اهلل ثابت الجبمي, التعسؼ في نجيب أحمد ع 2

 .208: بف داكد حسيف, المرجع السابؽ, ص يمكف الرجكع إلىمف التفصيؿ أكثر لمزيد . 75, ص 2006
 .621, ص 2016طبعة العاشرة, دار النيضة العربية, القاىرة, الأحمد فتحي سركر, الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية,  3
 .621 , صالمرجعنفس اإلجراءات الجنائية,  أحمد فتحي سركر, الكسيط في قانكف 4
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 جرائية عن الجزاءات المشابية لياالمطمب الثالث: تمييز الجزاءات اإل
 شخصيةحريات الالحقكؽ ك ال ي تتضمفتلمنصكص الجزائية ال تصرؼ يعتبر تجاكزاكؿ 

كنية, كىذا الجزاء صكرة لمقاعدة القان شكميةكالضمانات التي نص عمييا الدستكر, ألف القاعدة ال
دكف تكقيع جزاء مف نكع  حكؿكال ي ,ذاتو يمحؽ باإلجراءالنص القانكني مخالفة المترتب عمى 

 العدالةف سير حسضماف مف أجؿ  ,نفسوباإلجراء  باشرالشخص الذم  يمحؽىك الذم  ,آخر
, كبالتالي أطراؼ الدعكل ةمحمصكأيضا تأكيدا لكفالة  ةالعام ةمحمص, كىذا تحقيقا لمالقضاءك 

يز بيف الجزاء يمنقكـ بالتكمنو  ,عمى العمؿ اإلجرائي نفسو يقعفإف الجزاء اإلجرائي ىنا 
كف قانكعرض أىـ أنكاع الجزاءات غير اإلجرائية في  ,اإلجرائي كالجزاء لسبب إجرائي

) الفرع مطمب ثالث صكر في ثالث فركع: أماذا الفي ى تطرؽنكعميو  ,جزائيةجراءات الإلا
( ) الفرع الثالثك ,) الفرع الثاني(تناكلو فينالجزاء المدني أما  مجزاء الجنائيه لنا( خصصاألكؿ

 .مخالفة لمقاعدة اإلجرائية شكميةكالتي قد تكقع ألسباب  لمجزاء التأديبي
 لسبب إجرائي ل: الجزاء الجنائيالفرع األو

العمؿ اإلجرائي, أك اإلخالؿ بكاجب  مشركعيةسبب كقكع جريمة تتمثؿ في مخالفة بيتقرر 
 إجرائي, كقد يتقرر بقصد المعاقبة عمى الغش اإلجرائي.

حيف تبمغ أك تتجاكز ىذه  أرتكبيامخالفة لمقاعدة اإلجرائية قد تشكؿ جريمة ضد مف  مأ
ألنيا  مرتكب ىذه المخالفة ؿ جزائيائالجزاء الجنائي, كيساكرة يستمـز مف الخطقدرا المخالفة 

ىاتو المخالفات  اعتبارفؽ المشرع في كك  خصكصياتيـ, تمس كتنتيؾ حقكؽ كحريات األفراد ك 
 .1كلك أنيا ممارسة لعمؿ إجرائي الشكمية جريمة

 ارتكابيككف عند  الفة لشركط صحة كسالمة اإلجراءاتالجزاء الجنائي المترتب عمى مخ
 .2عممو ككظيفتو العمؿ اإلجرائي في تككيف باشرمف  ستند إليياكقائع ي

                                                                 
(, المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر ي التشريع كالقضاء كالفقو, ) د طسميماف عبد المنعـ, أصكؿ اإلجراءات الجنائية ف 1

 .18, ص 1997كالتكزيع, بيركت, 
 . 623, الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية, المرجع السابؽ, ص أحمد فتحي سركر 2
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 مرتكب مثؿ ىذه المخالفة لمقاعدة القانكنية اإلجرائية في مكاجية تقكـ المسؤكلية الجزائية
, أم أف كجزاء إجرائي كيمحقو البطالفالذم أتخذ مف قيمتو القانكنية العمؿ اإلجرائي كيفقد 
أما  نفسو اإلجراءبطالف  الجزاء األكؿ ,جزاءيفنتج عنيا ىنا تتمؾ الشركط القانكنية مخالفة 

 .1ائياؿ مف قاـ بتمؾ اإلجراء جز ءيساالجزاء الثاني 
 يجكز لقاضي التحقيؽ بناءمثاؿ ذلؾ ما نص عميو قانكف االجراءات الجزائية عمى أنو:" 

ستحضاره جبرا بكاسطة القكة العمكمية, كالحكـ عميو بغرامة مف إعمى طمب ككيؿ الجميكرية 
دينار, غير أنو إذا حضر فيما بعد كأبدل أعذارا محقة كمدعمة بما يؤيد  2000إلى  200

, جاز لقاضي التحقيؽ بعد سماع طمبات ككيؿ الجميكرية إقالتو مف الغرامة كميا أك صحتيا
ا تبيف مف ذإنو:" عمى أ 10-19نكف رقـ مف القا 237المادة نصت حيث , 2جزء منيا"

عمى طمب المرافعات شيادة الزكر في أقكاؿ شاىد فممرئيس أف يأمر إما مف تمقاء نفسو أك بناء 
النيابة العامة أك أحد الخصكـ ىذا الشاىد عمى كجو الخصكص بأف يمـز مكانو كيحضر 

كفي حالة المخالفة ىذا األمر يأمر  المرافعات كأف ال يبرح مكانو لحيف النطؽ بقرار المحكمة
الرئيس بالقبض عمى ىذا الشاىد. كيكجو الرئيس قبؿ النطؽ بإقفاؿ باب المرافعة إلى مف يظف 

ؿ الحؽ كيحذره بعد ذلؾ مف أف أقكالو سيعتد بيا منذ األف مف فيو شيادة الزكر دعكة أخيرة ليقك 
ذ ذاؾ يكمؼ الرئيس, كاتب أجؿ تطبيؽ العقكبات المقررة لشيادة الزكر عند اإلقتض اء. كا 

الجمسة بتحرير محضر باإلضافات كالتبديالت كالمفارقات التي قد تكجد بيف شيادة الشاىد 
كأقكالو السابقة. كبعد صدكر القرار في مكضكع الدعكل أك في حالة تأجيؿ اقضية يأمر الرئيس 

جميكرية الذم يطمب إفتتاح بأف يقتاد الشاىد بكاسطة القكة العمكمية بغير تميؿ الى ككيؿ ال
. كيرسؿ الكاتب إلى ككيؿ الجميكرية المذككر نسخة مف المحضر الذم حرره التحقيؽ معو

مف  241حتى المادة  232كالمعاقب عمييا مف المادة  ",تطبيقا لمفقرة الثالثة مف ىذه المادة
                                                                 

 . 44, ص 2008راء الجنائي, ) د ط(, دار الجامعة الجديدة لمنشر, اإلسكندرية, سميماف عبد المنعـ, بطالف اإلج 1
مف نفس  223نصت المادة في ىذا الصدد . اإلشارة إليو , سابؽ10 -19رقـ  قانكفال مف 97الفقرة الثانية مف المادة  2

القانكف عمى أنو:" يجكز لمجية القضائية بناء عمى طمب النيابة العامة معاقبة كؿ شاىد يتخمؼ عف الحضكر أك يمتنع عف 
 ".  97حمؼ اليميف أك أداء الشيادة بالعقكبة المنصكص عمييا في المادة 
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يـ أك لصالحو عمى أنو: كؿ مف شيد زكرا في مكاد الجنايات سكاء ضد المت قانكف العقكبات
ذا قبض شاىد الزكر نقكدا أك أية مكافأة انت أك  يعاقب بالسجف مف خـ إلى عشر سنكات. كا 

 .1تمقى كعكدا فأف العقكبة تككف السجف مف عشر سنكات إلى عشريف سنة"
 الجزاء المدني لسبب إجرائي  الفرع الثاني:
ضرر بسبب عمؿ  وكؿ مف لحؽ ب ,جرائيإالفرع سنرل الجزاء المدني لسبب  في ىذا

اـ بيذا مف الفرد الذم قلو الحؽ في التعكيض عما أصابو مف ضرر  إجرائي غير مشركع
مف طرؼ مرتكب المخالفة اإلجرائية لمقاعدة  تطبيقا لممسؤكلية المدنية اإلجراء المنافي لمتشريع

يتطمب زيادة القانكنية, ال يككف فقط بتكافر عناصر المسؤكلية كما يكضحيا القانكف المدني, بؿ 
الغش  أف تتكافر فيو العناصر التالية: ف المخالؼ ينتمي لمسمطة القضائيةعف ذلؾ إذا كا

كالتدليس أك الخطأ أثناء تأدية المياـ ذات خطكرة كبيرة أثناء مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي أك في 
 الرفض في إقامة العدؿ.ب التشريع صدكر نص خاص فيأك , مرحمة المحاكمة
بتعكيض  ميو في قانكف اإلجراءات الجزائيةمف إرتكب مخالفة إلجراء منصكص عأف يمتـز 

, كيتمثؿ الجزاء المدني في 2مف تضرر نتيجة ىذه المخالفة الجسيمة طبقا لممسؤكلية المدنية
 صكرتيف:

 أوال: الغرامات اإلجرائية
الغرامات فيي تأخذ كجو  بيف الغرامة الجنائية كالتعكيض المدني,ىذه الغرامة تأتي 

 جيةكتشبو التعكيضات مف  ,نص عمييا القانكف بطريقة تحكمية الجنائية مف ناحية أنيا جزاء

                                                                 
 156 -66مر رقـ أل, يعدؿ كيتمـ ا2020بريؿ سنة أ 28المكافؽ  1441رمضاف عاـ  05في مؤرخ  06 -20قانكف رقـ  1

 29صادر في  ,25عدد ال, ج ر, كالمتضمف قانكف العقكبات 1966ة يكنيك سن 8المكافؽ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في 
   .2020أبريؿ 

ة العربية, اإلسكندرية, طبعة الثانية, دار النيضالجزء األكؿ, العبد الرؤكؼ ميدم, شرح القكاعد العامة لإلجراءات الجنائية,  2
 .120, ص 1997 -1996
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 أك تيـ الصادر في مكاجيتو حكـ جزائيالم تصرؼالدكلة مف لحؽ الضرر الذم  جبر يراد بيا
 .1إلى الدكلة الضرركتعدل  شخاصأحد األ لحؽ

في  تتمثؿىذه الغرامات قد تككف عمى شكؿ عقكبة جنائية أك عمى شكؿ جزاء مدني 
أك بمجرد كقكع الفعؿ المكجب ليا, مثؿ الغرامات  سكاء صدرت بمكجب حكـ قضائيالتعكيض, 

 .2المخالفة لقكانيف المركر كغرامات الضرائب
 ثانيا: التعويضات

عناصر  تحديد معيار كدعلمغير, كي يترتب عنو ضررالخطأ اإلجرائي الذم  جراءستحؽ ت  
كممثؿ  الجزائي القاضي كال يسأالف سكاءإلى القانكف المدني,  (الخطأ كالضررالمسؤكلية) 
مكف رفع فإنو يفيما يخص رجاؿ الضبطية القضائية إال عف طريؽ المخاصمة,  المجتمع مدنيا

في ىذه  القضائيجبر الضرر الدكلة بالمسؤكلية عف  تحمؿعمييـ, كال ت دعكل التعكيض
 .3إال طبقا لقكاعد القانكف المدني كضعيةال

 و بمكجب ىذا الباب أك لذكم حقكقومثاؿ ذلؾ:" تمنح لممحككـ عميو المصرح براءت
 .4التعكيض عف الضرر المادم كالمعنكم الذم تسبب فيو حكـ اإلدانة"

 لث: الجزاء التأديبي لسبب إجرائيالفرع الثا
لممكظؼ العاـ, لعدـ إحتراـ تمؾ القكانيف كالمكائح التنظيمية التي ىك تمؾ الجزاء المكجو 

أك ىك كؿ عمؿ يصدر مف المكظؼ أثناء تأدية ميامو, كذلؾ إخالال  ,5تحكـ الكظيفة العامة

                                                                 
 .624أحمد فتحي سركر, الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية, المرجع السابؽ, ص  1
طبعة األكلى, دار الفكر كالقانكف لمنشر الجماؿ أحمد ىيكؿ, اإلتفاؽ اإلجرائي في قانكف المرافعات المدنية كالتجارية,  2

 .327, ص 2014كالتكزيع, مصر, 
 .625أحمد فتحي سركر, الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية, المرجع السابؽ, ص  3
 .سابؽ اإلشارة إليو, 10 -19قانكف رقـ المكرر مف  531المادة  4
 مجمة العمـك القانكنية كالسياسيةسكرية ديش, الجزاءات اإلدارية العامة في غير مجالي العقكد كالتأديب كمدل دستكريتيا,  5
 .342, ص 2019, العدد األكؿ, أفريؿ 10كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامعة الكادم, المجمد ب
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مف يمس بالحقكؽ كالحريات , كمعاقبة كؿ 1بنشاط المرفؽ متى إرتكب ىذا الفعؿ عف قصد
كيمكف تحريؾ الدعكل العمكمية كالتأديبية في , 2أك اإلساءة إلييـ أثناء معاممتيـ ليـ الفردية

 .3نفس الكقت عف الفعؿ ذاتو ضد المكظؼ العاـ
كالذم يعتبر جريمة جنائية كفقا لقانكف العقكبات يستتبع  كؿ خطأ يرتكبو المكظؼ العاـ

دعكل تأديبية, كمسار الدعكل التأديبية يذىب إلى ما كراء نطاؽ المسؤكلية الجنائية, فالفعؿ 
ربما يمس النظاـ اإلدارم الجيد كبترتب عنو جزاءات   يشكؿ جريمة معاقب عمييا جنائياالذم ال
 لمكظؼ عبر مراحؿ الدعكل الجزائيةإلدارة التي ينتمي ليا افرض ىذه الجزاءات ات  ك تأديبية, 

ف, كفي حالة اإلخالؿ كىك الذم يطبؽ عمى المكظفيف العمكميي لمنص اإلجرائيلخرقو كمخالفتو 
 .4لتزاماتيـ المينية التي يفرضيا قانكف الكظيؼ العمكمي كالمحاميف كاألطباءا  بكاجباتيـ ك 

دكف التقيد كالتصرؼ في التحقيؽ  المتابعة التأديبيةك التحقيؽ مؿ الصالحية في لإلدارة كا
لجية اإلدارية إنتظار ما إنتيت إليو المتابعة الجزائية, كيمكف ليا أيضا مباشرة عمى اك الجزائي, 

 .5إجراءات المتابعة التأديبية دكف التقيد باإلجراءات الجزائية
 يحكؿ دكف تطبيقيا في ال قانكف اإلجراءات الجنائية يكجد عدة ضمانات كفميا كأقرىا

 .6نطاؽ اإلجراءات التأديبية, فكالىما ينتج عمييما عدة نتائج تمحؽ المكظؼ المتيـ

                                                                 
, 03, العدد 07كىاب حمزة, الجزاء التأديبي لرجاؿ الضبطية القضائية, مجمة العمـك اإلنسانية, جامعة أـ البكاقي, المجمد  1

 . 138, ص 2020ديسمبر 
الديف حاج إبراىيـ, المسؤكلية المترتبة عمى بطالف القبض عمى المتيـ في القانكف الميبي,  رعبد اهلل عبد السالـ الشريؼ, بد 2

, العدد 03مجمة العمـك اإلقتصادية كاإلدارية كالقانكنية, كمية أحمد إبراىيـ لمحقكؽ, الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزية, المجمد 
 .122, ص 2019أغسطس  30, 08

, مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستير تأديبية الصادرة ضد المكظؼ العاـ دراسة مقارنة, طرؽ إنقضاء الدعكل البف عمي عبد الحميد 3
 .20, ص 2011 -2010, الجزائر, -تممساف -السياسية, جامعة أبك بكر بمقايدفي القانكف العاـ, كمية الحقكؽ كالعمـك 

 .623المرجع السابؽ, ص أحمد فتحي سركر, الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية,  4
, الصادرة عف كزارة الداخمية, الخاصة باإلجراءات التأديبية. راجع 1969مام  07المؤرخة في  07التعميمة الكزارية رقـ  5

 .21بف عمي عبد الحميد, المرجع السابؽ, ص  :أيضا
6 Jean Marie Auby, Jean- Bernard Auby, Droit de la Fonction publique, Dalloz, Paris, 1991, p. 191. 
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مثاؿ الجزاء التأديبي في قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو:" يتكلى ككيؿ الجميكرية إدارة 
مجمس الضبط القضائي, كيشرؼ النائب العاـ عمى الضبط القضائي بدائرة اختصاص كؿ 

 .1قضائي, كذلؾ  تحت رقابة غرفة االتياـ لذلؾ المجمس"
أـ غير  كاجباتو الكظيفية المخكلة إليو قانكنا, إما ىذا اإلخالؿ سمبيبإخالؿ المكظؼ  كى
معيبا يمس بكرامتو أك بكرامة الييئة التي  بتصرؼكمما قاـ المكظؼ خارج نطاؽ ميامو  ,2سمبي

 .3ينتمي إلييا
 ,4بتسميط عقكبة منصكص عمييا قانكنا بخطأ ميني يؤدم إلى معاقبتوالمكظؼ قكـ أف ي

كقد كاف لإلجراءات الجزائية قدر كبير مف األىمية نظرا لما تحتكيو مف ضمانات لصالح 
ستنبطت بعض الضمانات األساسية في مجاؿ تأديب المكظؼ العاـ مف قكانيف كقد أ   ,5المكظؼ

محاكمة عادلة كمنصفة, نظرا إلرتباط ىذه األخيرة قكانيف اإلجراءات الجنائية مف أجؿ تحقيؽ 
 .6بفكرة إحتراـ حقكؽ اإلنساف

                                                                 
 .سابؽ اإلشارة إليو, 10 -19قانكف رقـ المف  2فقرة  12المادة  1
, أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف العاـ, العامة" دراسة مقارنة" محمد األحسف, النظاـ القانكني لمتأديب في الكظيفة 2

 .57, ص 2016 -2015, الجزائر, -تممساف -ايدجامعة أبي بكر بمقكمية الحقكؽ كالعمـك السياسية, 
شر البندارم عبد الكىاب, الجرائـ الجنائية كالتأديبية لمعامميف المدنييف بالدكلة كالقطاع الخاص, ) د ط(, دار الفكر العربي لمن 3

قكسـ حاج مخالفتو ألخالقيات المينة. . أك ىك عقكبة تكقع عمى المعني جراء 80, ص 1971 -1970كالتكزيع, القاىرة, 
,  أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه في القانكف -دراسة مقارنة -ية عميوغكثي, مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية كالرقابة القضائ
 . 48, ص 2012 -2011, الجزائر, -تممساف -العاـ, كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامعة أبي بكر بمقايد

إبراىيـ إسماعيؿ صفا, سمطات مأمكرم الضبط القضائي بيف الفعالية كضماف الحريات كالحقكؽ الفردية, ) د ط(, دار عادؿ  4
 .509, ص 2001دار النيضة العربية لمنشر كالتكزيع, القاىرة, 

حديث, القاىرة, المغاكرم شاىيف, القرار التأديبي كضماناتو كرقابتو القضائية بيف الفاعمية كالضماف, ) د ط(, دار الكتاب  5
: بكادم مصطفى, ضمانات المكظؼ العاـ في المجاؿ إلى أيضا أكثر تفصيؿ في ىذا الشأف يمكف الرجكع .375, ص 1986

التأديبي دراسة مقارنة بيف القانكنيف الجزائرم كالفرنسي, أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف العاـ, كمية الحقكؽ كالعمـك 
 .23, ص 2014 -2013, الجزائر, -تممساف -أبك بكر بمقايدالسياسية, جامعة 

6
 Jean Claude Soyer, Droit pénal et procédure pénale, 17

ème
 édition, L.G.D.J, France, 2003, p. 02- 03. 
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ـ غرفة االتيا راقبت "مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو: 206المادة  نص حسب
كالمكظفيف كاألعكاف المنكطة بيـ بعض مياـ الضبط القضائي عماؿ ضباط الشرطة القضائية, أ

 .1كالتي تمييا مف ىذا القانكف" 21الشركط المحددة في المكاد الذيف يمارسكنيا حسب 
أف ضباط الشرطة القضائية ىـ  10 -19مف القانكف رقـ  36المادة ىذا ما أكدتو 

مساعدكف  ألنيـ جية إلييـ مف طرؼ ككيؿ الجميكريةمجبركف بتنفيذ األكامر القضائية المك 
  .2مباشركف لو

القضائية لمنائب العاـ التابعكف لو, كيخضعكف في تخضع الرقابة عمى أعماؿ الشرطة 
اإللتزامات  ألدائو عمى التقصير ,3اإلشراؼ عمى أعماليـ اإلدارية إلى السمطة اإلدارية المختصة

التي يخضعكف ليا المكظفكف بصفة عامة مف بينيـ رجاؿ الشرطة الشرعية أك القانكنية 
 .4ة خاصةفالقضائية بص

و عمى أم ضابط شرطة قضائية في حالة عدـ قيامو بكظيفت يمكف لمنائب العاـ إحالة
مكرر  18كمنحت المادة لتحريؾ الدعكل التأديبية في مكاجيتو,  أكمؿ كجو عمى غرفة اإلتياـ

فردم لكؿ ضابط شرطة قضائية  مسؾ ممؼبصالحيات لمنائب العاـ  10-19ـ مف القانكف رق
يمارس ميمة البحث كالتحرم عمى مستكل إختصاص المجمس القضائي التابع لو, كيتـ  الذم

ألنو أصبح يؤخذ بعيف  الجميكرية تحت سمطة النائب العاـتنقيط ىؤالء مف طرؼ ككيؿ 
 .5اإلعتبار ىذا التنقيط في ترقيتيـ

                                                                 
ألنيا ذات طابع تأديبي  بة غرفة اإلتياـ كجية تحقيؽ عمياكمضمكف ىذه المادة أف أعماؿ الضبطية القضائية تخضع لرقا 1

بشأف عمميـ بيذه الصفة في مجاؿ البحث كالتحرم, كىي تختمؼ عف مراقبة مشركعية اإلجراءات التي يباشركنيا كمدل قابميتيا 
طبعة األكلى, دار الجزء األكؿ, القانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم عمى ضكء االجتياد القضائي, نجيمي جماؿ, بطاؿ. لإل

 .390, ص 2016باعة كالنشر كالتكزيع, الجزائر, ىكمة لمط
محمد حزيط, مذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرية, ) د ط(, دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الجزائر,  2

 .39, ص 2013
3
 Guy le Borgne, le contrôle des actes des agents de la police judiciaire, Revis  Crime, Paris, 1996, p. 407. 

 :أيضالمزيد مف التفصيؿ راجع . 144لقضائية, المرجع السابؽ, ص كىاب حمزة, الجزاء التأديبي لرجاؿ الضبطية ا 4
Decog Montreuil et  Buisson, le droit de la police, lites, libraire de la cour de cassation, 1

ème
 édition, 

France,1991, p. 762.   
 .120محمد حزيط, المرجع السابؽ, ص  5
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 ائيةر لثاني: البطالن كجزاء إجرائي لمخالفة الشرعية اإلجاحث بالم
متجريـ دكف لكال تقرير  أ أف ال دعكل جزائيةاإلجرائية يستند إلى مبدإف مبدأ الشرعية 

مراعاة الضكابط اإلجرائية التي نص عمييا القانكف, كال إدانة لجريمة دكف إحتراـ لياتو الضكابط 
 ألنيا مف الضمانات الدستكرية.

بداية  الدعكل العمكميةليذا حدد لنا قانكف اإلجراءات الجزائية كيفية سير جميع إجراءات 
ك أؽ النيائي كصكال إلى مرحمة التحقي ,مف مرحمة البحث كالتحرم ثـ مرحمة التحقيؽ االبتدائي

 المحاكمة الجزائية.
كجب أف  كنيةالثالث منتجة آلثارىا القان حتى تككف اإلجراءات المتبعة في ىذه المراحؿ

ذا  كيترتب  ,معيبة اعتبرتأحدىا  أختؿتتكافر فييا جميع الشركط التي نص عمييا القانكف, كا 
 عمى ىاتو اإلجراءات البطالف اإلجرائي.

مكضكع البطالف يعد مف أىـ مكضكعات اإلجراءات الجزائية كأدقيا, ألف مخالفة القاعدة 
كحقكؽ  المصمحة العامة أك النظاـ العاـ الشكمية ينعكس عمييا التكازف بيف المحافظة عمى

دعكل محؽ ضرر بأحد أطراؼ اليتحقؽ عندما يختؿ ىذا التكازف, كي  كحريات األفراد, كبالتالي 
 فييما ما يمي: ناإلى مطمبيف تناكل تطرؽ في ىذا المبحثنالجزائية, كمف أجؿ ىذا سكؼ 

 .المطمب األول: مفيوم البطالن
 .) مذاىب البطالن(المختمفة لمبطالن االتجاىاتالمطمب الثاني: 
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 المطمب األول: مفيوم البطالن
لكصكؿ لمحقيقة كإحدل صكر الجزاء اد اإلجراءات ضمانات عامة مف أجؿ منحت قكاع

 راءات تخضع لشكميات معينة كمحددةكعدـ مراعاتيا يرتب لنا البطالف, ألف ىذه اإلج اإلجرائي
ءا كىي كاجبة اإلتباع ألنيا تيدؼ لتحقيؽ التكازف بيف مصمحة عامة كمصمحة خاصة, كجزا

 ت اإلجرائيةالجزاءاكيعتبر مف أىـ  فرضيا القانكف كأقرىا لنا القضاءلعدـ إحتراـ الشكمية التي 
طالحي إلص) الفرع الثاني( التعريؼ االفرع األكؿ( تعريؼ البطالف, كفي) في لناكعميو تناك 

 ) الفرع الثالث(.ف, كالتعريؼ القانكني لمبطالف فيلمبطال
 الفرع األول: تعريف البطالن

لتعريؼ ىذا المصطمح ىناؾ عدة تعاريؼ مختمفة يجب التطرؽ ليا, منيا التعريؼ المغكم 
 ا عمى حدة:مد منيحدرس كؿ كانك  ,كاإلصطالحي كالقانكني

 أوال: التعريف المغوي لمبطالن
البطالف ضد الحؽ, كيقاؿ بطؿ " المغكم عدة تعاريؼ مختمفة منيا:جاء في التعريؼ 

 ذك باطؿالشيء بطال كبطكال, كبطالنا, كيفيـ ضياعا كخسرانا كجمعو أباطيؿ, كرحاؿ بطاؿ, 
كىك عدـ صالحية الشيء  ,كالبطالف مف باطؿكتبطمكا بينيـ, تداكلكا الباطؿ, كجمعو أباطيؿ, 

 . 1"كجاء بمعنى عدـ مشركعية الشيء مف أصمو ,لترتب آثاره عميو
ىك عدـ صالحية الشيء لترتيب آثاره عميو, كجاء بمعنى عدـ مشركعية " :عرؼ أنو
 .4"ال يفيد ":, كيكجد تعريؼ آخر بأنو3تـ تعريفو عمى أنوفي نفس المعنى ك , 2"الشيء مف أصمو

 
                                                                 

 .38, ص 1996محمد ركاس, معجـ لغات الفقياء, ) د ط(, دار النفائس, بيركت,  1
 . 88, ص 1966قمعة جي, محمد ركاس, معجـ لغة الفقياء, دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع, بيركت,  2
شيء يبطؿ بطال كبطكال, بطالنا, ذىب ضياعا كخسرا, فيك كالسقكط كاليدر, كما أف الباطؿ ىك نقيض الحؽ, بطؿ ال"  3

بطالو ىك, كيقاؿ ذىب دمو بطال أم ىدرا دار , 11لساف العرب, المجمد  . إبف منظكر أبي الفضؿ جماؿ الديف,"باطؿ كا 
 .56, ص 1995بيركت لمطباعة كالنشر, بيركت, 

طبعة الثانية, دار الفكر لمنشر كالتكزيع, البف زكريا أبك الحسف أحمد فارس, عبد السالـ ىاركف, معجـ مقاييس المغة,  4
 .258, ص 1979بيركت, 
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) األعراؼ: كانكا يعممكف"ا ىـ فيو كباطؿ ما قكلو تعالى:" إف ىؤالء متبر م جاء في
139)1 . 
 لمبطالن صطالحيإلا: التعريف اثاني

 كجاءت عدة تعاريؼ ف كالفساد ليـ معنى كاحديرل العديد مف الفقياء أف مصطمح البطال
: أف البطالف ىك ما يككف مخالفا لمشرعية اإلجرائية, بأصمو ككصفو, ككؿ باطؿ ما مختمفة منيا

 .2أك فائدة كال غايةلـ ينتج فائدة كال أثر لو 
الذم ال يترتب عميو آثاره في الدنيا, فالباطؿ مف العبادات ما لـ تجرئ كتبرئ  ىك العمؿ" 

 .3"ذمة المتعبد بيا كأف تؤدل الصالة بدكف رككع أك سجكد أك طيارة
اإلجراء شركط صحتو, كيترتب عمى البطالف عدـ إنتاج اإلجراء آثاره  ستيفاءإكىك عدـ  "

 .4"المعتادة, كيجكز تصحيح اإلجراء الباطؿ بناء عمى قكاعد عددىا القانكف
الكارد عمى طريقة غير مطابقة لما أقره  ذلؾ اإلجراء غير المشركع :أيضا أنو رؼع

كفي نفس , 5القانكنية كليذا فإنو ال يكلد آثاره نائي, ألنو إجراء غير صحيح كسميـالمشرع الج
مف  كعدـ إتباع ما نص عميو القانكف تجاىؿ تمؾ الضكابط كقيكد تمؾ اإلجراء بر عنوعالمعنى 

 .6 طرؼ الشخص المؤىؿ لذلؾ كتفكيت الغرض المقصكد منو
                                                                 

 .331, ص 1988طبعة الثانية, دار النيضة العربية, القاىرة, الحمادة عباس متكلي, أصكؿ الفقو,  1
: أحمد حسيف سمماف, بطالف العمؿ اإلجرائي في ىذا الصدد يمكف الرجكع إلى في. 16ص المرجع السابؽ, , مرزكؽ محمد 2

مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي, مجمة العمـك القانكنية كالسياسية, كمية القانكف كالعمـك السياسية, جامعة ديالي, العراؽ, المجمد 
 .335, ص 2017, 01, العدد السادس

 طبعة األكلى, مكتبة القانكف كاإلقتصادالراءات الجزائية السعكدم دراسة مقارنة, عكيد ميدم, نظرية البطالف في نظاـ اإلج 3
طبعة الالسبكي تقي الديف عمى بف عبد الكافي, األبياج في شرح المنياج إلى عمـ األصكؿ, . 17, ص 2013الرياض, 

 .68, ص 1984األكلى, دار الكتب العممي, بيركت, 
 . 304, ص 1999الييئة العامة لشؤكف المطابع األميرية, القاىرة,  ) د ط(, العربية,معجـ القانكف, مجمع المغة  4
عادؿ عبد العالي خراشي, ضكابط التحرم كاإلستدالؿ عف الجرائـ في الفقو اإلسالمي كالقانكف الكضعي, ) د ط(, دار  5

 .560, ص 2006الجامعة الجديدة لمنشر كالتكزيع, اإلسكندرية, 
بطالف إجراءات التحقيؽ اإلبتدائي في التشريع الجزائرم, أطركحة لمحصكؿ عمى شيادة الدكتكراه في الحقكؽ دايخ سامية,  6

 -2016, الجزائر, -مستغانـ -تخصص القانكف اإلجرائي, كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامعة عبد الحميد بف باديس
 . 20, ص 2017
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 لثاني: التعريف القانوني لمبطالنالفرع ا
تعريفا لمبطالف اإلجرائي في  خالفا لباقي التشريعات المقارنة ـ يقدـ المشرع الجزائرمل
فقط بالنص عمى حاالتو في بعض مكاده, كالسبب في ذلؾ  كتفىأبؿ  إلجراءات الجزائيةقانكف ا

أف المشرع ترؾ ىذه المسألة لمقضاء كالفقو أيضا لتقديـ تعاريؼ مختمفة, كمتجنبا كضع ضكابط 
بطالف قد يسقط حاالت ألنو في حالة كضع المشرع تعريؼ لمعمى القضاء أك حتى عمى الفقو, 

 كليذا تفادل ىذا الطرح, كلقد حاكؿ الفقو تقديـ تعاريؼ مختمفة منيا: لـ يتناكليا
أك ىك تمؾ الجزاء اإلجرائي الذم ينصب عمى إجراء معيف يتطمبو كميا أك  ,1البطالف

ما أف تمؾ  تمؾ العمؿ اإلجرائي ا القانكف فيجزئيا, إما بسبب إغفاؿ شرط مف شركط تطمبي كا 
 .2اإلجراء تـ مباشرتو بطريقة مخالفة كمنافية لمشرعية اإلجرائية

ىك الجزاء الذم ينتج عمى مخالفتو لقاعدة إجرائية مف أجؿ حماية الشرعية الشكمية, سكاء 
عماؿ لمصمحة المتيـ أك الخصكـ أك النظاـ العاـ, كتتمثؿ في رقابة القضاء عمى تمؾ األ

 .3إلجرائيةا
مف أجؿ تطبيؽ  ,الجزاء اإلجرائي تـ النص عميو"  :أنوفي ىذا الصدد تـ تعريفو عمى 

عماؿ اإلجرائية, حسب القكاعد المنصكص عمييا طبقا إرادة المشرع الجنائي في عدـ إغفاؿ األ
 .4"مف أجؿ مراعاة الضمانات كحماية الحقكؽ كالحريات الفردية ,لمقانكف
 

                                                                 
محمد سعيد نمكر, المرجع السابؽ, . اتمؾ اإلجراء المقرر قانكن شركط صحةىك جزاء يتقرر عف عدـ مباشرة كؿ أك بعض  1

طبعة الخامسة, دار بمقيس لمنشر, العبد الرحماف خمفي, اإلجراءات الجزائية في القانكف الجزائرم كالمقارف, . 57, ص 2013
 .  50, ص 2001الجزائر, 

تفصيؿ . ل01, ص 1999اإلسكندرية,  ر الجامعة الجديدة لمنشر,سميماف عبد المنعـ, بطالف اإلجراء الجنائي, ) د ط(, دا 2
كىاب حمزة, سمطات الضبطية القضائية بيف الفعالية كحماية الحريات الفردية دراسة مقارنة, المرجع السابؽ, ص  :أنظرأكثر 
180. 

في . 15, ص 2006ندرية, سك, اإلط(, دار المطبكعات الجامعيةمدحت محمد الحسيني, البطالف في المكاد الجنائية, ) د  3
عبد الحميد الشكاربي, البطالف الجنائي, ) د ط(, منشأة المعارؼ لمنشر, اإلسكندرية, دكف سنة ىذا الشأف يمكف الرجكع إلى: 

 .24النشر, ص 
 . 351, ص 1993مدحت نجيب حسني, البطالف في المكاد الجنائية, ) د ط(, دار المطبكعات الجامعية, اإلسكندرية,  4
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 اإلتجاىات المختمفة لمبطالنالمطمب الثاني: 
لفة مباشرة لقاعدة إجرائية تتمثؿ في عدة شركط يأتي البطالف كجزاء إجرائي نتيجة مخا

بؿ جعمو  يحدد ىذه الشركط لكؿ عمؿ إجرائي لـ كتختمؼ مف إجراء آلخر, كالقانكف لصحتو
 كالىماك  ,الشكميةحديد المقصكد بالقكاعد في ت كالقضاءكتركو لإلجتياد, كليذا تنازع الفقو 

ىذا المطمب  نامى ثالث مذاىب رئيسية, كليذا قسميكاد يستقكف ع عدة مذاىب لمبطالف كاأكجد
) في درس مذىب البطالف الذاتينك في) الفرع األكؿ( المذىب القانكني,  ناتناكل لثالث فركع

 ) الفرع الثالث(.لفرع الثاني(, كالمذىب الشكمي فيا
 " النظامي"القانونيالفرع األول: المذىب 

يتمخص ىذا المذىب القانكني أك النظامي بالقكؿ ال بطالف لعمؿ إجرائي, أك ال يكجد 
أم المشرع ىك مف تكلى كتصدل بنفسو تقرير حاالت البطالف , 1نص قانكني يبيف لنا ذلؾ

 المشرع.القانكني, كال يجكز لمقاضي الجزائي أف يقرر البطالف في غير ىذه الحاالت التي بينيا 
فإذا الت عمى سبيؿ الحصر لمبطالف, افي ىذا المذىب نجد أف المشرع ىك الذم حدد ىاتو الح

كال  الجزائي تقرير البطالف اإلجرائي عمى القاضي مف ىاتو الحاالت المحددة قانكنا تأخرت حالة
رير ال يمكف لمقاضي الجزائي أف يمتنع عف تق :كيترتب عمى ذلؾ أمراف ىما, 2يمتنع في ذلؾ

ال يجكز لمقاضي تقرير البطالف أيضا  ,البطالف حسب النمكذج الذم نص عميو المشرع
القانكني  مذىبلا أما, 3 القانكني جزاء لمخالفة قاعدة إجرائية لـ يقرر ليا المشرع ىذا الجزاء

 .4فاحدده المشرع آنجاء عمى سبيؿ الحصر حسب ما  نجده قد ضيؽ مف حاالت البطالف

                                                                 
طبعة الثانية, دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, عماف, ال, دراسة مقارنة :يثي, حؽ المتيـ في محاكمة عادلةعمر فخرم الحد 1

 :لمزيد مف التفصيؿ يمكف الرجكع إلى. 192, ص 2010
René Garraud, traité théorique et pratique d' instruction criminelle et de procedure pénale, troisième tome, 
librairée, recueil sirey, Paris, 1912, p. 422.  

, منشكرات الحمبي ائية بيف النص كاإلجتياد كالفقو" دراسة مقارنة", الجزء األكؿأبك عيد إلياس, أصكؿ المحاكمات الجز  2
 .486, ص 2003الحقكقية, بيركت, 

 .16مدحت محمد الحسيني, المرجع السابؽ, ص  3
 .155دم, المرجع السابؽ, ص عكيد مي 4
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أف كال مف قاضي الحكـ كأطراؼ الدعكل  مذىب البطالف النظاميأىـ مميزات مف 
ليـ عمـ مسبؽ باإلجراءات المتبعة كالشكميات الكاجب  الجزائية كالمتيـ كالضحية كغيرىـ

كالمشرع  ما ىك منصكص عميو عمى سبيؿ الحصرإحتراميا, كعمييـ جميعا اإللتزاـ بذلؾ حسب 
 .1لمقاضيفي ىذه الحالة يستبعد السمطة التقديرية 

المشرع حصر  ىة كمعارضة ليذا المذىب, يعيب عمىذا ما أدل إلى ظيكر إنتقادات كثير 
ألنو أحيانا تظير  ف التشريع يتميز بالجماد كالسككفكؿ حاالت البطالف اإلجرائي, عمما أ

عمى ذلؾ  كال يسعؼ القاضي الجزائي العمؿ حاالت تستدعي كتتطمب التدخؿ مف أجؿ إبطاليا,
صعب العمؿ القضائي, كأحيانا يقرر القانكف البطالف في حاالت معينة ال كىذا ي   مف تمقاء نفسو

كقد نادل , 2تبيف لمقاضي أنيا تستحؽ كؿ ىذا الجزاء, كيكتفي بكضع جزاء أقؿ مف البطالف
 .3الفقو بنظرية البطالف الذاتي لتجنب الخمؿ الذم يمحؽ كيصيب ىذا المذىب القانكني

ألنو ىك مف  قديرية لقضاة الحكـ في ىذا الشأفنو نرل أف المشرع قد صادر السمطة التم
يتعسؼ القضاة كال تتضارب قاـ بتحديد ىاتو الحاالت عمى سبيؿ الحصر لمبطالف, لكي ال 

 .4بدأ الشرعية اإلجرائيةمىذا ما يكفؿ لنا  أحكاميـ
منيا التي يقكـ  جراءات الدعكل العمكميةقانكف اإلجراءات الجزائية شكميات في إ أشترطقد 

القانكف عمى إتباع إجراءات بيا القاضي أك أطراؼ الدعكل, فيذا المذىب ال يكفي أف ينص 
بؿ البد أف يقرر القانكف أف إغفاؿ ىذا اإلجراء ينتج عنو  ,يترتب البطالف عمى مخالفتو معينة

                                                                 
 .51عبد الرحماف خمفي, المرجع السابؽ, ص  1
محمد كؽ كالعمـك السياسية, جامعة بكصمعة ثكرية, بطالف إجراءات الضبطية القضائية, مجمة دراسات قانكنية, كمية الحق 2

أماؿ  الرجكع إلى كؿ مف: في ىذا الصدد يمكف. 93, ص 2016, الجزائر, 23, العدد 11, المجمد 2 سطيؼلميف دباغيف 
. عبد 383, ص 1986عبد الرحيـ, شرح قانكف اإلجراءات الجنائية, ) د ط(, مطابع الييئة المصرية العامة لمكتاب, القاىرة, 

 .51الرحماف خمفي, المرجع السابؽ, ص 
 .61محمد سعيد نمكر, المرجع السابؽ, ص  3
 .795, ص 2005ية, ) د ط(, دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, عماف, السعيد كامؿ, شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائ 4
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جراء التحقيؽ, ما أكد عميو الكتاب األكؿ في , 1البطالف اإلجرائي مباشرة الدعكل العمكمية كا 
 .2الباب األكؿ في البحث كالتحرم عف الجرائـ, تحت الفصؿ الثالث في قاضي التحقيؽ

كما نص نفس القانكف عمى أنو:" يجب أف يتضمف اإلذف المذككر أعاله بياف كصؼ 
جراء الحجز الجـر مكضكع البحث عف الدليؿ كعنكاف األماكف التي ستتـ زيارتيا كتفتيشيا  كا 

 .3فييا, كذلؾ تحت طائمة البطالف"
عمى أنو:" يجب مراعاة اإلجراءات التي  نص 10 -19مف القانكف  48أما المادة 

, ففحكل ىذه المادة تبقى دكف كيترتب عمى مخالفتيا البطالف" 47ك 45يا المادتاف تإستكجب
ال يمكف إثارتو أماـ ك ألنو ليس مف النظاـ العاـ  لـ يتدخؿ المشرع كيترؾ ىذا األمرجدكل إف 
 .4قضاة الحكـ

لو لمشخص الذم  ممنكحأف يككف اإلذف ال 15مكرر 65نفس الجزاء أكدت عميو المادة 
مكتكبا كمسببا, كذلؾ  تحت مسؤكليتو عممية التسربصفة ضابط الشرطة القضائية الذم ستتـ 

 .5تحت طائمة البطالف
                                                                 

طبعة الخامسة, دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الأحمد الشافعي, البطالف في قانكف اإلجراءات الجزائية دراسة مقارنة,  1
 .30, ص 2010الجزائر, 

رم كال يجكز لو أف يشترؾ في الحكـ في قضايا نظرىا عمى أنو:" تناط بقاضي التحقيؽ إجراءات البحث كالتح 38المادة  2
ال كاف ذلؾ الحكـ باطال".   27 المكافؽ  1438الثانية عاـ جمادل  28 مؤرخ في 07 -17قانكف رقـ بصفتو قاضيا لمتحقيؽ كا 

في المؤرخ  155 -66األمر رقـ يعدؿ كيتمـ  ,05, ص 2017مارس سنة  29المكافؽ , 20ج ر, العدد  ,2017مارس سنة 
 .المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية 1966يكنيك سنة  8
أنظر: عبد اهلل أكىايبية, شرح قانكف  لتفصيؿ أكثر .سابؽ اإلشارة إليو, 07 -17فقرة الثالثة مف القانكف رقـ  44المادة  3

 .423, ص 2018طبعة الثانية, دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الجزائر, الاإلجراءات الجزائية الجزائرم, 
شيخ قكيدر, رقابة غرفة اإلتياـ عمى أكامر التحقيؽ اإلبتدائي, مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستير تخصص القانكف  4

. 49, ص 2014, الجزائر, -دةسعي -اإلجرائي الجزائي, كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامعة الدكتكر مكالم الطاىر
طبعة الثالثة عشر, دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الحسف بكسقيعة, التحقيؽ القضائي, أ تفصيؿ أكثر يمكف الرجكع إلى:ل

 .214, ص 2021الجزائر, 
طبعة الرابعة, دار ىكمة لمطباعة كالنشر العمي شمالؿ, المستحدث في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم, الكتاب األكؿ,  5

أف يككف اإلذف المسمـ  أنو:" يجبعمى  15مكرر  65المادة  تنص ذا الصددفي ى. ك 74, ص 2019كالتكزيع, الجزائر, 
أعاله, مكتكبا كمسببا كذلؾ تحت طائمة البطالف. تذكر في اإلذف الجريمة التي تبرر المجكء إلى  11مكرر 65تطبيقا لممادة 

 =ا اإلذف مدة عممية التسرب التي الىذا اإلجراء كىكية ضابط الشرطة القضائية الذم تتـ العممية تحت مسؤكليتو. كيحدد ىذ
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 45المادتاف  ستكجبيا" يجب مراعاة اإلجراءات التي عمى أنو:قد نصت  48أما المادة 
 .يا البطالف"تكيترتب عمى مخالف 47ك

مف القانكف  157ما جاء في القسـ العاشر في بطالف إجراءات التحقيؽ نص في المادة 
المتيميف  باستجكابالمتعمقة  100عمى أنو:" تراعى األحكاـ المقررة في المادة  10 -19رقـ 

ال ترتب عمى مخالفتيا بطالف اإلجراء نفسو كما المتعمقة  105كالمادة  بسماع المدعي المدني كا 
 يتمكه مف إجراءات".

ى سبيؿ ممتيـ عملمشرع حدد حاالت البطالف أنو كبقراءة ىذه المادة نجد أـ الغير 
في المادة الت المقررة ادكف الح مف قانكف اإلجراءات الجزائية 100في نص المادة  الحصر
, كمنو نستخمص أف المشرع التي نصت عمى حاالت كأسباب البطالف لممدعي المدني 105
 .1كىذا أمر مخالؼ لمقانكف دكف المتيـ لمدعي المدنيا يحمي

في بالمجمس القضائي, القسـ األكؿ أحكاـ عامة  تياـإلاالفصؿ الثاني في غرفة جاء في 
يجب أف يتضمف قرار اإلحالة, تحت نو:" أعمى  07-17القانكف المعدلة بمكجب  198 المادة

 طائمة البطالف, بياف الكقائع مكضكع اإلتياـ ككصفيا القانكني".
ؼ جنائي فإنيا صأف األفعاؿ المسندة لممتيـ ذات ك أم إذا إنتيت غرفة اإلتياـ إلى 

تقضي بإحالة الدعكل عمى محكمة الجنايات اإلبتدائية, كيمكنيا أيضا أف تحيؿ عمييا في 
 .2المرتبطة بيا الجنح كالمخالفاتالجرائـ ذات كصؼ الكقت ذاتو 

 
 

                                                                                                                                                                                                                 

) أربعة( أشير. يمكف أف تجدد العممية حسب مقتضيات التحرم أك التحقيؽ ضمف نفس الشركط  4ف تتجاكز أيمكف =
كالزمنية. كيجكز لمقاضي الذم رخص بإجرائيا أف يأمر, في أم كقت, بكقفيا قبؿ إنقضاء المدة المحددة. تكدع = =الشكمية

 اإلجراءات بعد اإلنتياء مف عممية التسرب".الرخصة في ممؼ 
كماؿ بكشميؽ, الضكابط القانكنية لحماية اإلجراءات الجزائية خالؿ الخصكمة الجزائية, ) د ط(, دار بمقيس, الجزائر,  1

 .36, ص 2020
ىكمة لمطباعة كالنشر  طبعة الثانية, دارالنجيمي جماؿ, قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم عمى ضكء اإلجتياد القضائي,  2

 .377, ص2019كالتكزيع, الجزائر, 
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 ) الجوىري(لذاتيالفرع الثاني: نظرية البطالن ا
كجاء عمى سبيؿ الحصر  نو قيدأل ظرية عكس نظرية البطالف القانكنيىذه النلقد جاءت 

ة ىذا اإلختالؼ عرفتطرؽ إلييا لمنبنص صريح, أما ىاتو النظرية تختمؼ عف األكلى, ليذا س
 بينيما:

أك  ,إذا تـ مخالفة قاعدة جكىريةىذا المذىب يعتبر كؿ إجراء باطال كفحكل مضمكف 
 .1عمى جزاء ليذا البطالفقر كي  القانكف اإلجرائي لـ ينص 

 نو حصر حاالت البطالف في القانكفالمذىب الجكىرم أف المشرع ال يمكأنصار ىذا يرل 
المخالفات ألف القاضي الجزائي ىك مف يعايف ليذا ترؾ ىاتو الميمة لمجيات القضائية, 

 .2كىك مف يدرس ىاتو المخالفات ضمف السمطة التقديرية المطركحة أمامو
 تقديرية لمقاضي في تطبيؽ البطالفكاإلعتراؼ بالسمطة ال مما يعطي ثقة في القضاء

كيكجد آراء لمفقياء ربط , 3كفرار المتيـ مف العقاب تفادم تعطيؿ سير الدعكل العمكميةك 
البطالف الجكىرم بعدـ إحتراـ القكاعد الشكمية التي تقرر ضمانات قانكنية لحرية الدفاع عف 

 كالشفكية كالتدكيف كالكجاىية ,المتيـ أماـ المحاكمة التي تتمثؿ في المبادئ العامة كالعمنية
 .4كعميو فيك يمحؽ إجراءات المحاكمة دكف التحقيؽ القضائي

                                                                 
حسف محمد ربيع, حماية حقكؽ اإلنساف كالكسائؿ المستخدمة لمتحقيؽ الجنائي, رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه, جامعة  1

القانكنية  : عثماف حيدر أبك زيد, األحكاـلتفصيؿ أكثر يمكف الرجكع إلى كؿ مف .560, ص 1985ندرية, مصر, اإلسك
إلستجكاب المتيـ بمعرفة سمطة التحقيؽ" دراسة مقارنة", رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستير في القانكف المقارف, كمية 

فكزية عبد الستار, شرح اإلجراءات الجنائية, ) د . 197, ص 2008إلسالمية, السكداف, الدراسات العميا, جامعة أـ درماف ا
 .41, ص 1986القاىرة,  ط(, دار النيضة العربية,

 .796, ص 2005كامؿ السعيد, شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية, ) د ط(, دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, عماف,  2
, ) د ط(, منشكرات الحمبي الحقكقية, بيركت, دراسة مقارنة :الف الحكـ الجزائي نظريا كعممياصعب عاصـ شكيب, بط 3

 .  61, ص 2007
أنيس, البطالف في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم, رسالة لنيؿ شيادة الماجيستير في القانكف الجنائي, كمية بكليمة  4

 . 16, ص 2013 -2012, الجزائر, 1الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامعة كىراف 
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فة ىذه جزاء لمخال فإنو يحكـ بالبطالف ف القاعدة اإلجرائية تـ مخالفتياالقاضي إف رأل أ
ف  القاعدة الجكىرية ذا تبحتى كا   يف لو أف ىذه القاعدة غير جكىريةلـ يحدد المشرع جزاء ليا, كا 

 .1فإنو يترؾ ىذه المخالفة دكف جزاء
كعدـ ترؾ  عدـ المساس بالضمانات القانكنية يعتبر ىذا المذىب مف المذاىب التي تكفؿ

كيحقؽ لنا حسف  ,2أم مخالفة جكىرية دكف تكقيع جزاء البطالف لحماية المشركعية اإلجرائية
 .3قبؿ القضاة سير العدالة كيكؼ مف اإلساءة  في إستعماؿ مناصبيـ في السمطة مف

ىك  نكني كالبطالف الجكىرم أم الذاتيالتفرقة بيف البطالف القا يرل بعض الفقو أف معيار
مباشرة ىذا اإلجراء, فإذا كانت الغاية مف ىذا اإلجراء ىك حماية المصمحة  دمعيار الغاية عن

كحريات ؽ الدفاع كالحقكؽ أك يتعمؽ بحقك  مصمحة أحد أطراؼ الدعكل العمكميةالعامة أك 
 .4فيك إجراء جكىرم األفراد

تعمؽ بأم عمؿ جكىرم, الف عند مخالفة أحكاـ القانكف المالبطالف الذاتي قاـ بترتيب البط
كىك أحد  ,ىك شكمي كقد خمط ىذا القانكف بيف اإلجراء الذم ىك مكضكع البطالف كبيف ما

 .5شركط صحة كسالمة اإلجراء
الجزائي لمقاضي بالسمطة التقديرية في تحديد تمؾ القكاعد المشرع  إحتراـ أجكىر ىذا المبد

كيبقى المشرع يكضع معيار ليستعيف بو القاضي في مراعاة  التي يرد عمى مخالفتيا البطالف,

                                                                 
 .44دايخ سامية, المرجع السابؽ, ص  1
طبعة األكلى, المؤسسة ال, 2001ات الجزائية كمعالـ القانكف الجديد لعاـ سمير عالية, ىيثـ عالية, النظرية العامة لإلجراء 2

 .120, ص 2004الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع, لبناف, 
, 1980كالي فتحي, ماىر زغمكؿ أحمد, نظرية البطالف في قانكف القضاء المدني, ) د ط(, دار النيضة العربية, القاىرة,  3

 .218 -217ص 
, ص 1974اح محمد الصيفي, النظرية العامة لمقاعدة اإلجرائية, ) د ط(, دار األحد البحيرم إخكاف, بيركت, عبد الفت 4

: محمد ذيب محمكد نمر, أحكاـ البطالف في اإلجراءات كالمحاكمات الجزائية دراسة في ىذا الصدد يمكف الرجكع إلى. 303
الرسالة إستكماال لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في القانكف العاـ, كمية مقارنة بيف القانكنيف الفمسطيني كاألردني, قدمت ىذه 

 . 50, ص 2013الحقكؽ, جامعة الشرؽ األكسط, عماف, 
كمية الحقكؽ" قسـ العمـك رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستير, بف عشي حفصية, بطالف التحقيؽ في القانكف الجزائرم,  5
 . 21, ص 2002 -2001, الجزائر, -1باتنة -انكنية", جامعة العقيد حاج لخضرالق
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ىك إجراء جكىرم كما ىك غير جكىر, كيقرر جزاء البطالف عمى مخالفة  ليميز بيف ما ذلؾ
 .1اإلجراء الجكىرم دكف الثاني

تباع  ب بالنص عمى حاالت البطالف صراحةا المذىال يشترط ىذ بؿ بمجرد عدـ مراعاة كا 
ىك  كالبطالف الجكىرم يجب تكافر فيو شرطيف ميميف ,2الشركط القانكنية في اإلجراءات

 .3كجكبي كضركرم لسالمة كصحة المتابعة الجزائية النمكذج الخاص لإلجراءات
مثؿ التكقيع عمى اإلذف كالتاريخ  أساسية لصحتوعند القياـ بيذا اإلجراء تـ إغفاؿ شكمية 

تتاحي مف طرؼ ككيؿ الجميكرية لقاضي فاإلال يكجد, كىذيف الشرطيف مجتمعيف في الطمب 
كـ أك يق, 4التحقيؽ إلجراء التحقيؽ, مما ينتج عمى ذلؾ عدـ إخطار القاضي المكمؼ لمتحقيؽ

 .5اع ضده لممؤسسة العقابيةقبؿ إصدار األمر باإليد قاضي التحقيؽ بإستجكاب المتيـ
عمى قدر أىمية القاعدة القانكنية  ىب الذاتي بالمركنة كدرجة الجزاءيتميز ىذا المذ

كجسامة اإلجراء الذم تـ مخالفا لمقانكف, كما يعترؼ بو لمقضاء بالسمطة التقديرية لإلبتعاد عف 
 .6كعدـ فرار المجرميف مف العقاب لدعكل الجزائية كحسف سير العدالةتعطيؿ سير ا

تبقى ىذه النظرية يشكبيا الغمكض, ألف تطبيؽ مذىب البطالف الذاتي يفترض فيو 
قرر البطالف فيت, ةكما ىك غير جكىرم في اإلجراءات الجزائي ,التمييز بيف ما ىك إجراء جكىرم

التي ال ترل  ,الثاني لمفقوالرأم تخاذ أم إجراء جكىرم, كال يتقرر البطالف لإلجراء لدل أعند 
 .7أنو إجراء جكىرم

                                                                 
 .193عمر فخرم الحديثي, المرجع السابؽ, ص  1
 .632أحمد فتحي سركر, الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية, المرجع السابؽ, ص  2
 .17بكليمة أنيس, المرجع السابؽ, ص  3
 .37أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  4
 .35, ص 2007إلجراءات الجزائية الجزائرم, الجزء األكؿ, دار اليدل لمنشر كالتكزيع, الجزائر, بارش سميماف, شرح قانكف ا 5

35. 
 .17مدحت محمد الحسيني, المرجع السابؽ, ص  6
 .61محمد سعيد نمكر, المرجع السابؽ, ص  7



 الباب االكؿ: اإلطار المفاىيمي لمجزاءات اإلجرائية
 

33 
 

كمظاىر ىذا لـ يحدد كيبيف اإلجراءات الجكىرية  نكف الجزائرم كالقكانيف المقارنةيبقى القا
المحكمة العميا أف  عتبرتكأ ,101 -19مف القانكف  159البطالف, ما أكدت عميو المادة 

 .2ة تعد جكىرية عندما تمس بحقكؽ مف يتمسؾ بيالشكميا
بؿ ترؾ ذلؾ لإلجتياد  ـ يبيف المقصكد باإلجراء الجكىرمتبيف مف المشرع الجزائرم أنو ل

كراء كؿ مة المزكـ كالكجكب كالغاية لكم كاستعمالو مف النص القانكني استنباطوتـ  القضائي
 .3قاعدة إجرائية

تمكيف  ,4ئيةقانكف اإلجراءات الجزا فقد أكد أيضا عمى ىذا المذىب في بالنسبة لممشرع
كيسمح لعائمتو بزيارتو ليطمئف  ف اإلتصاؿ بعائمتو بكاسطة الياتؼالمشتبو بو المكقكؼ لمنظر م

يجكز ك كيعرفكف مكاف تكاجده كيقدمكف لو ما يريده مف أكؿ كلباس إذا أقتضى األمر,  ,أىمو
 .5لممكقكؼ اإلتصاؿ بمحاميو مع عدـ المساس بالتحريات

فيي  ,تعرؼ أيضا باإلجراءات التكجييية أك اإلرشاديةأما عف اإلجراءات غير الجكىرية ك 
كاإلرشاد, كأم خرؽ لياتو اإلجراءات  إجراءات تـ النص عمييا قانكنا مف أجؿ التنظيـ كالتكجيو

كال  طراؼ الدعكل الجزائيةال ينتج عنيا البطالف, ثـ النص عمييا كي تتبع مف طرؼ القضاة كأ
كمف أمثمة ذلؾ: جدكلة دكرة محكمة  ك الضحاياأقكؽ أطراؼ الدعكل سكاء المتيميف يحمي ح

                                                                 
 105ك 100المقررة في المادتيف حكاـ " يترتب البطالف أيضا عمى مخالفة األحكاـ الجكىرية المقررة في ىذا الباب خالؼ األ 1

 إذا ترتب عمى مخالفتيا إخالؿ بحقكؽ الدفاع أك حقكؽ أم خصـ في الدعكل". 
, المجمة القضائية لممحكمة 58430, طعف رقـ 1989 -01 -28قرار صادر عف الغرفة الجنائية لممحكمة العميا, بتاريخ  2

 .162, ص 1994, 02العميا, العدد 
جراءات الجزائية في القانكف الجزائرم, ) د ط(, دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الجزائر, محمد حزيط, أصكؿ اإل 3

 .374, ص 2018
أنو:" يجب عمى ضابط الشرطة القضائية أف يضع تحت تصرؼ  10-19فقرة األكلى مف القانكف رقـ  1مكرر 51المادة  4

أحد أصكلو أك فركعو أك إخكتو أك زكجو حسب إختياره كمف تمفي الشخص المكقكؼ لمنظر كؿ كسيمة تمكنو مف اإلتصاؿ فكرا ب
 زيارتو, أك اإلتصاؿ بمحاميو كذلؾ مع مراعاة سرية التحريات كحسف سيرىا".

طبعة الثانية, دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الجزائر, الأحمد غام, ضمانات المشتبو بو أثناء التحريات األكلية,  5
 .268, ص 2017
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كما ىك الحاؿ بالنسبة لسماع أقكاؿ الشيكد , 1مع كسائؿ اإلثبات كاالستئنافية االبتدائيةالجنايات 
 .2شيكد النفي أكال ثـمف شيكد اإلثبات  بالترتيب

إعتبرت إخراج المتيـ مف قاعة الجمسة بعد  بإعتبارىا محكمة قانكفإجتياد المحكمة العميا 
يعتبر مف التدابير  سكاء الجنح أك الجنايات في ممفو قفؿ المرافعات حتى تتداكؿ المحكمة

 قائية لممحافظة عمى النظاـ العاـ كليس مف اإلجراءات الجكىرية يترتب عف إغفالو البطالفالك 
دارم كجكىرم, فال ينجر عف إغفالو فيك إجراء تنظيم ترتيب القضايا كجدكلتيا كمثاؿ ذلؾ ي كا 
  .4الجزائرم اإلجراءات الجزائية قانكف كنص عميو ما بينوفي ىذا الصدد ك  ,3البطالف

بؿ  يع البطالفقنستنتج أف ىذا المذىب لـ ينص عميو صراحة في القانكف الشكمي لتك 
 .5يكفي لتكقيعو مخالفة لألعماؿ اإلجرائية كاألشكاؿ الجكىرية

 الثالث: نظرية البطالن الشكميالفرع 
ذا المذىب في القكانيف كعرؼ ىالبطالف الشكمي مف أقدـ أنكاع البطالف,  يعتبر مذىب

جراءات محددة, كأم مخالفة ليا يؤثر  الركمانية كافة إجراءات الدعكل الجزائية تخضع لشركط كا 
 .6ر فعاؿعمى الدعكل العمكمية حتى كلك كاف النص القانكني الذم تـ مخالفتو غي

                                                                 
 .346, ص 1988طبعة الثانية, دار النيضة العربية, القاىرة, المكد نجيب حسني, شرح فانكف اإلجراءات الجنائية, مح 1
مسكس رشيدة, إستجكاب المتيـ مف طرؼ قاضي التحقيؽ, مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستير في القانكف الجنائي, كمية  2

 .102, ص 2006 -2005, الجزائر, -باتنة -الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامعة الحاج لخضر
 .45أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  3
عمى أنو:" يأمر رئيس المحكمة رئيس الخدمة المكمؼ بالمحافظة عمى النظاـ العاـ  07 -17مف القانكف رقـ  308لمادة ا 4

لمحبكس كعدـ السماح لو بمغادرة مقر المحكمة بإخراج المتيـ المحبكس مف قاعة الجمسة, كبمراقبة المتيـ المتابع بجناية غير ا
ف ينفذ إلييا ألم سبب مف األسباب بدكف أرفة المداكلة حتى ال يتسنى ألحد حتى صدكر الحكـ, كبحراسة المنافذ المؤدية إلى غ

 إذف الرئيس".
كالعمـك الجنائية",  القانكف الجنائيخمفة سمير, سرية التحقيؽ اإلبتدائي, مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستير في القانكف" فرع  5

مف التفصيؿ في ىذا الشأف يمكف  لمزيد. 170, ص 2012 -2011, 1الجزائر بف عكنكف. جامعة الجنائية", كمية الحقكؽ
, 1998, القاىرة, ار النيضة العربية لمنشرطبعة األكلى, دالأحمد كامؿ سالمة, الحماية الجنائية ألسرار المينة,  الرجكع إلى:

 . 470ص 
طبعة األكلى, الد اهلل خميؿ الفرا, الكجيز في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية" الخصكمة كالحكـ", الجزء الثاني, عب 6

 .186, ص 2014مكتبة القدس, غزة, 
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ف القانكف يتطمب إجراء ما, فيجب أل البطالف مخالفة لقاعدة شكميةيترتب عمى ىذا 
ذا خالؼ ذلؾ النمكذج تحققت المخالفة  مباشرتو كالقياـ بو كما نص عميو النمكذج القانكني, كا 

 .1ككاف الجزاء اإلجرائي لو ىك البطالف
يطمؽ عمى ىذا المذىب بالمذىب اإللزامي أك اإلجبارم, كيتحقؽ البطالف كفؽ ىذا 
المذىب نتيجة مخالفة قاعدة شكمية, فال حاجة أف ينص المشرع عمى حاالت البطالف, فالقضاء 

 .2أيا كانت طبيعتو كأىميتوكالمخالؼ ىنا يبادر بإبطاؿ اإلجراء المنافي 
ف كاف ىذا اإلجراء إ المذىب القضاء بالبطالفسب ىذا تبقى السمطة التقديرية لمقاضي ح

لكي ال يفمت أم متيـ مف  ,3بالطرؼ الذم تمسؾ بالبطالف ألحؽ ضرراأك  رأصيب بالضر 
 .4العقاب

يشكؿ حاجزا أماـ قضاة الحكـ  ى ىذا المذىب دكف المذاىب األخرللكف اإلعتماد عم
ألنو يفتح الطريؽ  المذىب لممذىب الذاتيرل بضـ ىذا ليذا بعض الفقو ي كالنيابة العامة,

م إجراء يككف مخالؼ لمنص لمتصدم حسب السمطة التقديرية أل كالمجاؿ لمقاضي الجزائي
 .5حسف سير القضاء كالعدالة الجنائيةىي  كالغاية التي يتطمبيا المشرع مف ذلؾ ,القانكني

طالف, بقى ليا سكل أىمية مف أقدـ النظريات التي تكممت في الب ىذه النظرية قديمة جدا
رغـ ك ألنيا كانت تطبؽ في القانكف الركماني,  يس ليا أم معنى في الجانب الشكميكل تاريخية
 يا التجاكز في الشكمية اإلجرائيةإال أنو يعيب عمي بالكضكح كالبساطة كسيمة التطبيؽ تميزىا

 ية كمتابعة اإلجراءاتسمطة القضائكالتكسع في نطاؽ البطالف, كىذا يؤدم إلى تعطيؿ عمؿ ال

                                                                 
 .492, ص 1990طبعة الخامسة عشر, منشأة المعارؼ لمنشر, اإلسكندرية, الأحمد أبك الكفا, المرافعات المدنية كالتجارية,  1
مزيد مف المعمكمات . ل563, ص 1997يدة, اإلسكندرية, جالؿ ثركت, نظـ اإلجراءات الجنائية, ) د ط(, دار الجامعة الجد 2

 .55: سميماف عبد المنعـ, بطالف اإلجراء الجنائي, المرجع السابؽ, ص يمكف الرجكع إلى
 .633سابؽ, ص أحمد فتحي سركر, الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية, المرجع ال 3
 .31فكزية عبد الستار, المرجع السابؽ, ص  4
, 2000طبعة األكلى, دكف دار النشر, األردف, الجميؿ حداديف لؤم, نظرية البطالف في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية,  5

 .299ص 
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كالتكقؼ عف سيركرة الدعكل العمكمية عند مخالفة القاعدة اإلجرائية, كىذا يؤدم إلى إفالت 
 .1الجناة مف العقاب

دائية أك حسب نظرية ىذا البطالف الشكمي ال يجكز ألم جية قضائية سكاء المحاكـ اإلبت
عنو ضرر  يكلداء معيف إف لـ محكمة العميا أف تقضي ببطالف إجر لمكحتى  الدرجة الثانية

 .2لمطرؼ الذم تمسؾ بو كتـ الدفع بو
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 .62محمد سعيد نمكر, المرجع السابؽ, ص  1
 .51أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  2
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 خالصة الفصل األول
 عمى اإلطار المفاىيمي لمجزاءات اإلجرائية, الفصؿ األكؿسمطنا الضكء مف خالؿ مبحثي 

التي يضا األىداؼ أختمؼ عف الجزاء المكضكعي, ك يماىية الجزاءات اإلجرائية ألنو  كبينا فيو
كمف بيف ىذه األىداؼ إحتراـ الحقكؽ كالحريات الفردية,  أككفالتيا لمبد لشرعية اإلجرائيةتحمي ا

إحتراـ القاعدة القانكنية اإلجرائية التي تضبط العالقة بيف أطراؼ الخصكمة الجزائية عبر مراحؿ 
ائي في اء اإلجر خالؿ ذلؾ نرل أف المشرع الجزائرم لـ يقـ بتعريؼ الجز مف الدعكل العمكمية, ك 

ذىبنا لمتعاريؼ الفقيية, كميزنا بيف الجزاءات اإلجرائية كالجزاءات بؿ قانكف اإلجراءات الجزائية 
كتناكلنا في المبحث الثاني البطالف كجزاء إجرائي لمخالفة  مشابية ليا ىذا في المبحث األكؿ,ال

ـ كمراعاة الضكابط اإلجرائية الشرعية اإلجرائية مغزاىا األساسي ال دعكل كال تجريـ دكف إحترا
 يفا لمبطالف في القانكف اإلجرائيكنفس الشيء لـ يقدـ المشرع الجزائرم تعر التي أقرىا القانكف, 

كترؾ ميمة ذلؾ لمفقو  حاالتو في بعض النصكص القانكنية بؿ أكتفى بالنص عميو كعمى
كالقضاء, حيث أستقر عمى ثالث مذاىب منيا المذىب القانكني أم ال بطالف إال بنص 

بنص صريح أم عمى  جاء مقيد رم الذم جاء مخالفا لممذىب األكؿقانكني, كالمذىب الجكى
 سبيؿ الحصر, كأخيرا مذىب البطالف الشكمي يعتبر كأقدـ نكع مف ىاتو المذاىب.
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 أحكام البطالن كجزاء إجرائيفصل الثاني: ال
كتختمؼ أحكاـ كؿ نكع مف ىاتو األنكاع عمى  نكعاف أساسياف ال غير البطالف اإلجرائي

كذلؾ مف خالؿ ما يترتب عف  طرؽ ليا كلكف ثـ اإلشارة ليا فقطاألخر, فالمشرع الجزائرم لـ يت
عميو كؿ مف الفقو كالباحثيف كأيضا القضاء, ىك  أستقرمخالفة لمقاعدة اإلجرائية, كأىـ تصنيؼ 

إطالؽ كصؼ مصطمح البطالف المطمؽ أك البطالف النسبي, كقد سار الفقو الجنائي عمى ىاتو 
يتالءـ  ألنو ال ا تقميدية في فقو القانكف المدنيالتفرقة القانكنية, كالرافضكف ليذه التفرقة عمى أني

 قسمو عمى أساس أسبابو.ـ بتقافمنيـ مف  مع قكاعد القانكف الشكؿ
 كالتالي: بحثيفإلى م الفصؿىذا  عمى ضكء ذلؾ قسمنا

 المبحث األول: التمييز بين البطالن واألنظمة المشابية لو.
 أساس فكرة البطالن. المبحث الثاني:
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 .المبحث األول: التمييز بين البطالن واألنظمة المشابية لو
عدة الشكمية مف قايصيب العمؿ المخالؼ لم يكأىـ جزاء إجرائافة إلى البطالف باإلض

ىذا اإلجراء لعدة شركط  الفتقار ,قانكف اإلجراءات الجزائية ممثؿ فيقكاعد القانكف اإلجرائي 
زاءات أخرل ال تتشابو مع جىذا ال يعني عدـ كجكد  قيمتو القانكنية اففقدبيفرضيا القانكف 

بعيب مف  حتى ىي أيضا تصيب العمؿ اإلجرائي لكف يختمؼ معو في جكانب أخرل, البطالف
عالقة , ففي األغمب ليا تيدؼ إلى معنى قانكني معيف التي كىي الجزاءات المخالفة العيكب

, ألنو يظؿ مف صكر كاآلثارختمؼ عف اآلخريف مف ناحية السبب ألنو ي بالبطالف كتختمط بو
تو الجزاءات عمى نحك العمؿ اإلجرائي المعيب رغـ التقارب مع باقي ىاالتي تمحؽ الجزاءات 

 يكجد بينيما.
الذم تظير صكرتو في عدـ  كاالنعداـعميو تتعدد الجزاءات اإلجرائية مف البطالف 

المكاعيد كالشركط المنصكص عمييا, أما في حالة عدـ إحتراـ  معمؿ اإلجرائيالمطابقة الكمية ل
 .االختصاص ـكأخرل كعدـ القبكؿ كعد مثال كاف الجزاء لذلؾ السقكطتيش اإلجرائية كالتف

  كاآلتي: التمييز بينيـ كىذا ما سأتناكلوا نيمليذا كجب ع
  .المطمب األول: التمييز بين البطالن واإلنعدام
 .المطمب الثاني: التمييز بين البطالن والسقوط
   .المطمب الثالث: التمييز البطالن وعدم القبول

 .المطمب الرابع: التمييز بين البطالن والخطأ في القانون
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 المطمب االول: التمييز بين البطالن واإلنعدام
لمعرفة التمييز بينيـ يجب تحديد المقصكد باإلنعداـ عف البطالف, كلدراسة ىذا الجزاء 

ذلؾ مف  بيف اإلنعداـ اإلجرائي كالبطالف كعالقتو بالبطالف بالتعرض في ىذا المطمب إلى الفرؽ
 .) الفرع الثاني(في اإلنعداـ كأنكاع ,) الفرع األكؿ(فيالمقصكد باإلنعداـ  تحديد خالؿ

 المقصود باإلنعدامتحديد الفرع األول: 
ثـ تكسعت  مدني نتيجة تصرفات قانكنية معينةظيرت نظرية البطالف ضمف القانكف ال

 بويقصد ك  اإلنعداـ اإلجرائي الجنائيب ويية األخرل, فيطمؽ عمىاتو النظرية في الفركع القانكن
كىنا ؿ, اإلجراء الباط كيناؿ حدا كقدرا مف الجسامةالذم بمغ  العمؿ اإلجرائي المخالؼ لمقانكف

 .1يصعب تحديد المقصكد باإلنعداـ دكف مقارنتو بالبطالف
فيصبح ىذا اإلجراء غير قائـ أصال, فيذه  أحد أركاف العمؿ القانكنيمخالفة ىك جزاء ل

النظرية تقكـ عمى فكرة الكجكد القانكني لإلجراءات, فإذا خكلفت ىذه اإلجراءات حسب النص 
 .2باطالمعيبا ك القانكني فال يمكف إعتباره صحيحا أك 

يا جزاء اإلنعداـ, كيرجع كؿ الفضؿ عنى التي نشأ فالقانكف الخاص ىك المبنة األكل" 
ألنو لتدكينو في اإلصطالح القانكني لمفقياء الفرنسييف بمناسبة عقكد الزكاج في قانكف األسرة, 

نذاؾ في القانكف الفرنسي أنو) ال بطالف بغير نص(, فال يمكف الحكـ بجزاء البطالف إال آكاف 
 .3"بما نص عميو القانكف صراحة
-12-03لفرنسية عف دائرة العرائض في ر لمحكمة النقض احيث صدر الحكـ الشيي

بكاسطة شخص كليس بكاسطة ككيؿ دعكل, كما تمت مزايدة  في كتتمخص ىذه القضية 1902

                                                                 
سميماف عبد المنعـ, بطالف اإلجراء الجنائي دراسة تحميمية نقدية لمتشريع المصرم كالقضاء المقارف, ) د ط(, دار المطبكعات  1

 . 29, ص 2015الجامعية, اإلسكندرية, 
 .72, ص 1978, اإلسكندرية, لمنشر بيناـ رمسيس, اإلجراءات الجنائية تأصيال كتحميال, الجزء الثاني, منشأة المعارؼ 2
, 26شعشع معتصـ, بطالف اإلجراءات الجزائية دراسة في التشريع األردني, مجمة عمـك الشريعة كالقانكف األردنية, المجمد  3

الجزاءات  -ضمانات المتيـ في الدعكل الجزائيةكعدم سميماف عمي المزكرم, . 412, ص 1999, جامعة األردف, 02العدد 
  . 204 المرجع السابؽ, ص, 2009, -اإلجرائية
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مف قانكف المرافعات الفرنسي, كقضت محكمة النقض الفرنسية بأف ىذه  704تنص عميو المادة 
  . 1المزايدة ال تعتبر باطمة بؿ منعدمة

ألنو  كسمبو صحتو كنشأتو ذم تـ مباشرتويعيب كجكد اإلجراء ال عيب جكىرم اإلنعداـ ىك
 .2كليس لو فعالية ككجكد قانكني أم معنى بمغ درجة عالية كال يككف لو

لكف تعرضت لمنقد  ء في إرساء دعائـ نظرية اإلنعداـرغـ إجتيادات كمحاكالت الفقيا
كأيضا عدـ تقديرىا مف طرؼ البعض  ,3كالجدؿ لحد إنكارىا كعدـ العمؿ كاألخذ بيا بتاتا

 .4األخر
ىك كؿ إجراء أك تصرؼ قانكني يجب تكافر عدة عناصر أك أركاف, فإذا تخمؼ ركف ليذا 

 يب الذم يمحؽ ىذا اإلجراء المتخذ ال ينفي أحد الشركط لصحتوالعاإلجراء جزاؤه اإلنعداـ, ألف 
كيعتبر مغاير عف اإلجراء بؿ تجاكز إلى نفي أحد عناصره, فيصبح ليس لو كجكد قانكني 

ألنو مكجكد مف الناحية  لعمؿ اإلجرائي إلختالؿ شركط صحتوكيصبح معيبا ىذا ا الباطؿ
 .5القانكنية, كلكف غير مقيـ كمنتج ألثاره القانكنية

كؿ منيما إجراء معيب, لكف  باطالراء المخالؼ لمقانكف يعتبر اإلجراء المنعدـ كاإلج
ألنو يتطمب بإلغاء أحد عناصر ىذا  و أكثر خطكرة مما يتطمبو البطالفاإلنعداـ يككف العيب في

 . 6اإلجراء

                                                                 
مف قانكف المرافعات الفرنسي التي نصت عمى أف المزايدة كلك كانت باطمة  2فقرة  705ليذا ال تنطبؽ عمى أحكاـ المادة  1
 .466فتحي كالي, المرجع السابؽ, ص سقط المزايدة التي سبقتيا. ت
 .24أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  2

3
 A Salim, la nullité des actes juridiques en droit positif algérien, thèse pour  le doctorat d'état, droit privé, 

université de rennes, France, 1984, p. 96. 
 .79, المرجع السابؽ, ص اإلجراءات الجنائية تأصيال كتحميالبيناـ رمسيس,  4
داـ في اإلجراءات الجزائية" مقارنة اإلنعداـ في قانكف المرافعات المدنية كالتجارية دراسة في غناـ محمد غناـ, نظرية اإلنع 5

: لتفصيؿ أكثر يمكف الرجكع إلى. 11, ص 1999طبعة األكلى, جامعة الككيت, الككيت, الالقانكنيف الككيتي كالمصرم", 
 .356ص  محمكد نجيب حسني, شرح قانكف اإلجراءات الجنائية, المرجع السابؽ,

لتشكيمة يكجد عدة صكر لإلنعداـ: أف تككف تشكيمة المحكمة غير مشكمة بكجو قانكني صحيح, أك غياب النيابة العامة عف ا 6
 =قانكنا لصغر سنو أك ال يجكز محاكمتو ,يـ عف فعؿ غير منصكص عميو قانكناالحكـ عمى متك  ,في أحكاؿ يكجبيا القانكف
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ألف اإلجراء المتخذ  ,مف الفقياء عمى أنو عدـ نشأة الرابطة اإلجرائية عرفو إتجاه أخر
 .1معيبا يفقد كؿ األسس القانكنية الضركرية التي يمكف كجكدىا أك بعضيا

 ينص عميو القانكف إذا لـ يتكافر يعتبر نكع مف الجزاءات اإلجرائيةفإنعداـ العمؿ اإلجرائي 
كيقصد بإنعداـ العمؿ اإلجرائي عدـ كجكد اإلجراء  ,2في ىذا العمؿ الشركط القانكنية لصحتو

بمعنى عدـ تكافر ككجكد العناصر لقيامو كعدـ كالدتو, فاإلجراء الغير  ,الذم قرره القانكف
 .3ا البعضمالمكجكد كالعدـ مثؿ بعضي

عمى فكرة أف يقكـ  اطالأك ب احتى يكصؼ العمؿ اإلجرائي أنو صحيح نظرية اإلنعداـ
ذا لـ يكف مكجكدا ال يكصؼ بأحد ىذيف الكصفيف, كيقاؿ عنو العمؿ يككف مكجكدا في  الكاقع, كا 

ف ال يمكف أف يكك  و الفقياء بالشخص الطبيعييبشاإلجرائي المتخذ أنو إجراءا معدكما, كي  
كاف العكس ال يقاؿ عنو صحيح أك أـ إذا  ,مريض أك بصحة جيدة إال إذا كاف عمى قيد الحياة

 .4غير صحيح
لفقدانو شرط مف شركط قياميا  د عمى الرابطة اإلجرائية بكاممياير  اإلنعداـ فكمنو نرل أ

ككجكدىا, أما البطالف ينصب كيقع عمى إجراء كاحد مف ىذه اإلجراءات التي تتألؼ منيا 
 .5الرابطة اإلجرائية

                                                                                                                                                                                                                 

محمد أميف الخرشة, مشركعية عنو كالية القضاء.  أنتفتك أ قاضي لـ يؤدم اليميف بعدصادر مف الحكـ ال ,ألسباب أخرل=
 .218, ص 2011الصكت كالصكرة في اإلثبات الجنائي دراسة مقارنة, ) د ط(, دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, عماف, 

ة الثانية, دار النيضة العربية لمنشر كالتكزيع, طبعالعبد الفتاح سيد البتانكني, نظرية اإلنعداـ اإلجرائي في قانكف المرافعات,  1
 .13, ص 2012القاىرة, 

صص " تخؿ درجة دكتكراه في القانكف العاـمعمرم عبد الرشيد, بطالف إجراءات قاضي التحقيؽ دراسة مقارنة, بحث مقدـ لني 2
, 2019 -2018, الجزائر, -قسنطينة –1رم, جامعة اإلخكة منتك , كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية"قانكف جنائي كالعمـك الجنائية

 . 80ص 
 .36, ص 1999عبد الحكـ فكدة, البطالف في قانكف المرافعات المدنية كالتجارية, طبعة الثالثة, دار الفكر كالقانكف, مصر,  3
 .36دايخ سامية, المرجع السابؽ, ص 4 
طبعة األكلى, دار كائؿ العبد القادر سميح المجالي, أثر اإلجراء الجزائي الباطؿ في المركز القانكني لممتيـ" دراسة مقارنة",  5

 .103, ص 2006لمنشر, عماف, 
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 ك قرار قضائي صادر مف جيات مختصةال يحتاج إلى حكـ أ يترتب اإلنعداـ بقكة القانكف
يكفي  لحكـ المعدكـ المتكصؿ إلى إلغائوكال يمكف إستئناؼ ا ,عداـ المعدكـحاجة إلال ألنو 

كمنو  , 1كرفع دعكل قضائية جديدة بمكضكع الحكـ المعدكـ بو مجرد إنكار كجكده عند التمسؾ
كالذم يتمثؿ في البطالف المطمؽ المتعمؽ  ,فاإلنعداـ يعتبر صكرة مف صكر أنكاع البطالف

 . 2بالنظاـ العاـ
  الفرق بين اإلنعدام والبطالن أوال:

لتي تميز بينيما ف الفركؽ ااكجب عمينا تبي إلنعداـ كالبطالفحسب ما تطرقنا لو كتبياف ا
التي تخالؼ الشركط التي أقرىا رغـ أنيما اإلثنيف مف العيكب اإلجرائية  بشكؿ دقيؽ ككاضح

كما ينتج عنيما مف أثار عمال بقاعدة  كالىمام أثر قانكني كىنا يستبعد القانكف, كىذا ال ينتج أ
 :كاآلتيسأبيف ىاتو الفركؽ بني عمى باطؿ فيك باطؿ, كليذا  ما
 عكس البطالف يعني مخالفة شرط مف الشركط نعداـ يعني غير مكجكد كال أثر لو/ اإل1

  .3أم عدـ صحة اإلجراء فقط المنصكص عمييا قانكنا كمخالفتيا
سرم عميو القاعدة ينص عميو القانكف خالفا لمبطالف, كمنو ال ت / اإلنعداـ ال يحتاج أف2

  .4بغير نص فؿ البطالف التي تنص ال بطالاإلجرائية في حق
/ ال يمكف تصحيح اإلجراء المنعدـ ألنو غير مكجكد أصال, بينما اإلجراء المعيب يمكف 3

 .5تصحيحو

                                                                 
 .18عبد الحميد الشكاربي, المرجع السابؽ, ص  1
 .125عبد القادر سميح المجالي, المرجع السابؽ,  ص  2
 .07. مدحت محمد الحسيني, المرجع السابؽ, ص 47المرجع السابؽ, ص عاصـ شكيب صعب,  3
عبد العزيز محمد عبد المطيؼ, أحكاـ البطالف في نظاـ المرافعات السعكدم عمى ضكء الفقو اإلسالمي, شيادة مقدمة  4

, جامعة -يةـ العدالة الجنائقس -الجنائية, كمية الدراسات العميا إلستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجيستير في العدالة
 . 141. سمير عالية, ىيثـ عالية, المرجع السابؽ, ص 75, ص 2004نايؼ العربية لمعمـك األمنية, الرياض, 

حمد عمي الدباني النعيمي, بطالف إجراءات التحقيؽ اإلبتدائي في قانكف اإلجراءات الجزائية في دكلة اإلمارات كالنظاـ  5
ت رسالة مقدمة إستكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجيستير في العدالة الجنائية, كمية الدراسا السعكدم دراسة مقارنة,

 .56, ص 2005, تخصص تشريع جنائي إسالمي, جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية, الرياض, قسـ العدالة الجنائية -العميا
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عناصر الالزمة لكجكده في الكاقع, أما البطالف ال يصؿ  مف/ اإلنعداـ يفقد عنصرا أك أكثر 4
بؿ يتناكؿ شرط أك بعض الشركط القانكنية, كمنو  لمشكب بعيب ليذا الحد مف الخطكرةاإلجراء ا

كال يعترؼ بو, كال  لو أم كجكد قانكنيبسبب العيب الجسيـ لف يككف نرل أف اإلجراء المنعدـ 
لمصمحة منو كأنو لـ يصدر كلـ ماداـ مسمما بو لذكم ا ائيلمجكء لمقضاء لتقريره بحكـ جز يمكف ا
 .1مثؿ صدكر حكـ باإلدانة عمى المتيـ كىك متكفي يكف
 بمركر زمف معيف, في حيف الحكـ المنعدـ فيو/ الحكـ الباطؿ يكتسب حجية الشيء المقضي 5

 .2كذلؾ بمركر كمضي المدة كالتقادـ ال يكتسب حجية الشيء المقضي فيو
عكس  اإلجراء الباطؿ المخالؼ لمقانكف لو كجكد كلكف يبقى معيب, أما اإلجراء المنعدـ/ 6

ألنو فقد ركف مف أركاف كجكده, أما الباطؿ فقد شرط مف شركط  المعيب  ليس لو كجكد قانكني
 .3صحتو

/ اإلنعداـ دائما مطمؽ يككف عمى درجة كاحدة, كيجكز ألم طرؼ مف أطراؼ الدعكل 7
أما  سؾ بإنعداـ العمؿ اإلجرائي حتى لمطرؼ الذم ليس لو مصمحة في ذلؾ,العمكمية التم

مدل إمكانية التمسؾ بو تبعا لذلؾ كيختمؼ  ,كف إما بطالف نسبي أك بطالف مطمؽيك البطالف
أما النسبي يتمسؾ بو إال الخصكـ صاحب المصمحة  فالمطمؽ يجكز ألم طرؼ التمسؾ بو

 .4فقط

                                                                 
المسطرة الجنائية, الجزء األكؿ, مطبعة النجاح الجديدة, الدار عبد الكاحد العممي, شركح في القانكف الجديد المتعمؽ ب 1

 .63 -62, ص 2006البيضاء, 
حاتـ حسف دكار, أصكؿ اإلجراءات الجنائية كفؽ أحدث التعديالت التشريعية كاإلجتيادات الفقيية كالقضائية, ) د ط(, منشأة  2

 . 219أميف الخرشة, المرجع السابؽ, ص  أنظر: محمدفي ىذا الصدد . 113, ص 2005اإلسكندرية, المعارؼ, 
 .964, ص 2002أحمد اليندم, أصكؿ قانكف المرافعات المدنية كالتجارية, ) د ط(, دار الجامعة الجديدة, اإلسكندرية,  3
ص , 1996اإلجراءات الجنائية في التشريع المصرم, الجزء الثاني, دار النيضة العربية, القاىرة,  مأمكف محمد سالمة, 4

 -ضمانات المتيـ في الدعكل الجزائيةكعدم سميماف عمي المزكرم,  أكثر في ىذا الشأف يمكف الرجكع إلى: لتفصيؿ. 364
 . 207المرجع السابؽ, ص , 2009, -الجزاءات اإلجرائية
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اإلجرائي ىك اإلنعداـ, أما جزاء عدـ صحة اإلجراء ىك جزاء عدـ الكجكد لمعمؿ أما 
 .1البطالف

حيث يختمفاف في الطبيعة القانكنية كاألسباب,  الباطؿ يختمؼ عف اإلجراء المنعدـاإلجراء 
ف كاف يتشابياف في عدـ إنتاج العمؿ اإلجرائي آلثاره القانكنية  .2كا 

لكف غير مجدية  نظرية سار عمييا الفقوبقى تفرقة التفرقة بيف نظرية اإلنعداـ كالبطالف ت
ك المدني أك أالجزائي في الحياة العممية أماـ القضاء, كالقاضي إذا صادؼ ذلؾ سكاء  القضاء 

 .3كليس باإلنعداـ ألنو ال يميز بينيما ال يحكـ إال بالبطالف التجارم
 تطبيقاتو في التشريع الجزائريثانيا: 

نة كلـ يعطي ار مثمو مثؿ التشريعات المقلـ ينص المشرع الجزائرم عمى نظرية اإلنعداـ 
  .4مصطمح اإلنعداـ في قانكف اإلجراءات الجزائية ؿأستعم وكيالحظ أن أم عناية لإلنعداـ,

بإنعداـ الخصكمة بسبب رفعيا ضد  "عمى أنو: ياتىذا ما كرستو المحكمة العميا في قرارا
حيث أف الدعكل الراىنة منذ بدايتيا ضد شخصيف متكفييف, كأف الجزاء في ىذه  شخص متكفي

 .5"ك اإلنعداـ الذم ال يقبؿ التصحيحالحالة ى
نكف أخذ بتقادـ العقكبة أف القا 02 -15مف األمر رقـ  326المادة  نستنتج مف نص

 .1ادـ الدعكل العمكمية في مثؿ حالة المتيـكليس بتق

                                                                 
1
J. Pise, Essai d'une théorique générale sur la distinction de l'inexistence et de l'annulation des contrats, 

thèse pour le doctorat en droit, Université de Leyon, France, 1989, p. 85. 
طبعة األكلى, دار الفكر كالقانكف لمنشر الطمعت يكسؼ خاطر, نظرية اإلنعداـ في قانكف المرافعات المدنية كالتجارية,  2

 .21, ص 2014كالتكزيع, مصر, 
 .38دايخ سامية, المرجع السابؽ, ص  3
تضمف قانكف اإلجراءات الم 155-66المعدؿ كالمتمـ لألمر رقـ  , 2015يكليك سنة  23المؤرخ في  02 -15األمر رقـ  4

مف عمى أنو:" إذا تقدـ المحكـك عميو المتخمؼ غيابيا كسمـ نفسو لمسجف أك إذا  326المادة في ىذا الصدد نصت الجزائية, 
ميو بيا بالتقادـ, فإف الحكـ كاإلجراءات المتخذة منذ األمر بتقديـ نفسو, تنعدـ بقكة عي عميو قبؿ إنقضاء العقكبة المقض قبض

 القانكف". 
, المجمة القضائية 66 -64, ممؼ رقـ 1989-03-15القرار الصادر عف الغرفة الجنائية بالمحكمة العميا, المؤرخ في  5

 .15, ص 1993, 04لممحكمة العميا, عدد 
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أك عف طريؽ المنازعة  بو كيمكف التمسؾ األحكاـ برفع دعكل قضائيةيمكف التصدم ليذه 
المحكمة بو قضت ىذا ما ك  ,2, كمثاؿ ذلؾ إنعداـ الحكـ الصادر دكف منطكؽالحكـ في تنفيذ

 .3العميا
 الفرع الثاني: أنواع اإلنعدام

المقرر يمكف لألطراؼ التمسؾ بالبطالف النسبي  دائما مطمؽك بما أف اإلنعداـ غير مكجكد 
أك  كاإلنعداـ المنطقي انكنياإلنعداـ الق يقكـ عمى نظريتيف أساسيتيف ىما:ك حة الخصكـ لمصم

فقد اإلجراء المعيب أسس كجكده, أما يعندما يككف القانكني أما الفعمي ككؿ يختمؼ عف األخر, 
ثـ  اإلنعداـ القانكنيأكال( )يفأبكليذا س م تـ القياـ بو عدـ كجكد مادم لوالثاني نجد اإلجراء الذ

 كىما نكعاف: ) ثانيا(اإلنعداـ الفعمي أك المنطقي
 4أوال: نظرية اإلنعدام القانوني

لجميع  كعدـ التكقيع بالنسبة القضائية إنعقاد الخصكمةبنشأ يىك ذلؾ اإلنعداـ الذم 
 كحاالت اإلنعداـ بالنسبة لسير اإلجراءات تصدر عف فرد عادم كتخمؼ اإلرادة اإلجراءات

عدـ إخطار , ك5القضائية كالتنفيذية كليس مختص, يعتدم عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات
 .1المتيـ بالقضية المرفكعة ضده

                                                                                                                                                                                                                 
, المجمة القضائية 475062, ممؼ رقـ 2008-11-19رفة الجزائية بالمحكمة العميا, المؤرخ في القرار الصادر عف الغ 1

 .349, ص 2008, 02 عددلممحكمة العميا, 
كؽ حكيـ, الفرؽ بيف البطالف كبيف غيره مف الجزاءات في قانكف اإلجراءات المدنية, مجمة البحكث كالدراسات القانكنية ز ر  2

 . 137, ص 2016, الجزائر, 10, العدد 5, المجمد 2كالسياسية, جامعة البميدة 
نعداـ أحدىما يعت"  3 مف أركانيا, كالقرار الذم  بر إنعداما لركفاألصؿ في الخصكمة القضائية, أال ينعقد إال بكجكد طرفيف, كا 

 الجزائية بالمحكمة العميا دكف كجكد) إستدعاء( الطرؼ األخر ال يعتبر قرارا  باطال فحسب". القرار الصادر عف الغرفةبيصدر 
 .52, ص 1991, 02, المجمة القضائية لممحكمة العميا, عدد 75746, ممؼ رقـ 1987-12-07المؤرخ في 

طبعة الثانية, دار الفاركؽ, محاضرات في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني كالمقارف, الجزء الثاني, الكيالني  4
مصطفى محمكد, اإلثبات في المكاد الجنائية في لتفصيؿ أكثر يمكف الرجكع إلى كؿ مف: . 116, ص 1995المركج, بيركت, 

. معمرم عبد الرشيد, المرجع 41, ص 1997ة جامعة القاىرة, القاىرة, طبعة األكلى, مطبعالالقانكف المقارف, الجزء الثاني, 
 .83 -82السابؽ, ص 

طبعة األكلى, مطبعة جامعة القاىرة, المصطفى محمكد, اإلثبات في المكاد الجنائية في القانكف المقارف, الجزء الثاني,  5
 =حي سركر, نظرية البطالف في قانكف اإلجراءاتأحمد فت لتفصيؿ أكثر يمكف الرجكع إلى كؿ مف:. 41, ص 1997القاىرة, 
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أم األسس التي أقرىا المشرع  رائية كجكدىا مف الجانب القانكنيتتخمؼ األعماؿ اإلج
ذا  الذم يحدد فييا أركاف الكجكد كالعناصر كالشركط التي تبيف لنا صحة كسالمة اإلجراءات, كا 

 .2تخمؼ أحد ىاتو الشركط يعتبر اإلجراء منعدما
كيرتب لنا  رغـ غيابو لمقكمات كجكده قانكنا ألنو يكاجو صدكر حكـ مف الناحية المادية

كيرجع  كتقرير إنعدامو,ف ألطراؼ الدعكل اإلستئناؼ في ىذا الحكـ آثار قانكنية, كيمك
كتبقى ىي المختصة لمتصدم إذا لـ تخرج الدعكل  التي أصدرت ىذا الحكـ لمجية اإلختصاص
 .3مف حكزتيا

لكف  كجكده ككيانو المادم في الكاقع أستكفىاإلنعداـ القانكني يعني أف العمؿ اإلجرائي قد 
, فالقضاء الجزائي يعتبر صدكر حكـ مف جية مختصة كثاف في 4تخمفت شركط كجكده القانكني

 .5نفس الكقائع حكما معدكما
إذا لـ يكف  ياإلجراء المنعدـ قانكنا إذا نالو كلحقو عيب يمس اإلطار القانكني أك الشكم

تنشأ الخصكمة الجزائية, فيفقد  أك تـ مباشرتو دكف أف در ىذا العمؿ اإلجرائي ىك المشرعمص
 .6بمعنى عدـ إنعقاد الخصكمة القضائية ا العمؿ جكىره الشكميىذ

الجزائية اإلحتجاج بو عمى  يتضح لنا أف اإلنعداـ القانكني ال يمكف ألطراؼ الخصكمة
 نشأهفال يترتب عنيا  فإذا تـ رفع دعكل بعريضة منعدمة ألف القانكف ال يقر بذلؾ العمؿ, الغير

                                                                                                                                                                                                                 

معمرم عبد الرشيد, المرجع السابؽ, ص  .201, ص 1959رة, مصر, الجنائية, رسالة دكتكراه, كمية الحقكؽ, جامعة القاى=
82- 83 . 

 .103 -102رمسيس بيناـ, اإلجراءات الجنائية تأصيال كتحميال, المرجع السابؽ, ص  1
 .139السابؽ, ص كؽ حكيـ, المرجع ز ر  2
 .52عاصـ شكيب صعب, المرجع السابؽ, ص  3
المرجع السابؽ, ص , 2009, -الجزاءات اإلجرائية -ضمانات المتيـ في الدعكل الجزائيةكعدم سميماف عمي المزكرم,  4

209. 
, 2009اإلسكندرية, األنصارم حسف النيداني, العيكب المبطمة لمحكـ كطرؽ التمسؾ بيا, ) د ط(, دار الجامعة الجديدة,  5

 .93ص 
" قسـ , كمية الحقكؽماجيستيرعبد القادر سيد عثماف, إصدار الحكـ القضائي, رسالة مقدمة ضمف متطمبات نيؿ شيادة ال 6

 .307, ص 1981, جامعة عيف شمس, القاىرة, القانكف المدني"
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كال يترتب أم إلتزامات عمى المدعى عميو أم المتيـ, كالحكـ المنعدـ  لخصكمة القضائيةا
 .1الصادر ال يحتج بو الخصكـ كال يسرم في مكاجيتيـ

لفقدانو القيمة القانكنية  في اإلثبات لألخذ بو صالحيتويقصد باإلنعداـ القانكني لمدليؿ عدـ 
مشركعية عدـ  كمف صكرمشركعيتو, ك  وكبطالف الدليؿ كعدـ صحت غـ كجكده المادمر  

أم حمؿ الدليؿ لمقضاء كالتنصت دكف إذف قضائي, كعدـ مشركعية  مى ىذا الدليؿالحصكؿ ع
 .2المبادئ العامة كالعمنية كالكجاىية....إلخ

 () المنطقي، الماديثانيا: نظرية اإلنعدام الفعمي
ألف العمؿ اإلجرائي يعتبر منعدما إذا تخمؼ  ى ىذا النكع مف اإلنعداـ المنطقييطمؽ عم

ينشأ اإلنعداـ الفعمي أك المادم في عدـ ك  ,3أحد شركطو التي خالفيا ال يتصكر كجكده المادم
, فيذا العمؿ اإلجرائي ال يكجد مف الناحية المادية كال يكجد أك مباشرتو تدكيف العمؿ اإلجرائي

اف مف الممكف اإلنعداـ يناؿ العمؿ اإلجرائي الذم كىناؾ أم كسيمة تثبتو, ففي ىذه الحالة 
 .4ما يكلد عف ىذا اإلجراءكليس  مباشرتو كالقياـ بو

 كاإلجراء أك شرائط الكجكد المادم نكنيةالقا غياب أحد الشركط يتحقؽ اإلنعداـ الفعمي عند
 حكـ مف إذا صدر كيككف اإلنعداـ ماديا, 5مثؿ عدـ مباشرة اإلجراء عمى كجو اإلطالؽ

كجكد ففي ىذا الحالة ال يمكف إستئنافو أك الطعف فيو لعدـ  ,كلـ يثبت ذلؾ بالكتابة المحكمة
 .6المحؿ

                                                                 
 .140كؽ حكيـ, المرجع السابؽ, ص ز ر  1
كماؿ عبد الكاحد الجكىرم, حرية القاضي الجنائي في تككيف إقتناعو كالمحاكمة الجنائية العادلة, كأكجو كأسباب في األحكاـ  2

طبعة األكلى, المركز القكمي الالصادرة باإلدانة كفؽ أحكاـ القانكنيف المصرم كالككيتي كقضاء محكمتي النقض كالتمييز, 
 .58 -57, ص 2015لإلصدارات القانكنية, القاىرة, 

3
 .144سميح عبد القادر المجالي, المرجع السابؽ, ص  

 .55حمد عمي الدباني النعيمي, المرجع السابؽ, ص  4
 .578جالؿ ثركت, المرجع السابؽ, ص  5
أحمد كامؿ أبك السعكد, نظريات بطالف األحكاـ في التشريعات الجنائية في ضكء الفقو كأحكاـ النقض, ) د ط(, مطبعة  6
 .128, ص 1992إلشعاع, اإلسكندرية, ا
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عدـ كجكد ىذا الدليؿ عمى كجو اإلطالؽ كأمثمة ذلؾ: عدـ إعتراؼ  اإلنعداـ المادم لمدليؿ
إثبات أك شاىد كاء كاف شاىد سأك عدـ إدالء الشاىد بشيادتو  بالكقائع المنسكبة إليوالمتيـ 
لتأكد مف أك عدـ إيداع الخبير تقريره لدل المحكمة التي عينتو إلجراء الخبرة, كال يحتاج ا نفي,

بؿ الكشؼ عف الكاقع المادم ألكراؽ الدعكل لمعرفو تكافر الدليؿ مف  اإلنعداـ المادم لمدليؿ
 .1دكفي ىاتو الحاالت يككف الحكـ باطال إلستناده عمى دليؿ غير مكجك عدمو, 

كمف  ,حد شركطوأ تذا تخمفإأف العمؿ اإلجرائي يعتبر منعدما ىذه النظرية تذىب إلى 
 كليس لمقانكف لى المنطؽإأم شركط كجكده يرجع  يمكف كجكده مف الفعمية كالمنطقيةدكنيا ال 

   .2كعدـ كضع القاضي الذم أصدر الحكـ تكقيعو, أك صدر مف شخص ليس لو صفة القاضي
دكف القياـ  اإلجراء أصال بؿ فكرة دكنيا الشخص القائـ باإلجراء مف خيالوأم عدـ كجكد 

كعدـ كجكد طمب إفتتاحي مف ككيؿ الجميكرية لقاضي التحقيؽ  ,3في الكجكد كالكاقع أم عمميا
 .4أك إكراه شخص لمتكقيع عمى محرر......إلخ

 
 
 
 

 
 
 

                                                                 
سالـ حسيف الدميرم, عبد الحكـ فكدة, الطب الشرعي كجرائـ اإلعتداء عمى األشخاص كاألمكاؿ, ) د ط(, دار المطبكعات  1

 .941, ص 1996الجامعية, اإلسكندرية, 
 .140كؽ حكيـ, المرجع السابؽ, ص ز ر  2
طبعة الثانية, المحمد محمكد عميكة, الدفكع المدنية معمقا عميو بأحكاـ النقض كأىـ المبادئ الدستكرية نشأة حؽ التقاضي,  3

 . 586, ص 2011لجنة الفكر القانكني, مصر, 
 .82معمرم عبد الرشيد, المرجع السابؽ, ص  4
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 البطالن والسقوطالمطمب الثاني: 
 مصطمحاف مرادفاف ليما نفس المعنى فيما ,مثمو مثؿ الرد سقكط كجزاء إجرائييعتبر ال

لزامو بالقياـ بيذا العمؿ أك اإل كل أف يقكـ بإجراء مافألحد أطراؼ الدع جراء في ميعاد معيف كا 
حينئذ يفقد ىذا الطرؼ  ذا لـ يمتـز بيذه الميمة المحددةكخكؿ لو كحؽ دستكرم, فإ حدده القانكف

 .1الحؽ لمباشرة ىذا اإلجراء كمنو يسقط
يجب أف نقؼ عمى تعريؼ  سقكط كالتمييز بينو كبيف البطالفكلمعرفة كدراسة جزاء ال

 ) الفرع الثاني(, عمى النحك التالي:ثـ التفرقة بينو كبيف البطالف في) الفرع األكؿ(, السقكط في
 الفرع األول: تعريف السقوط

 اإلستئناؼ كالطعف كآجاؿ اإلجرائية المقررة قانكنا اآلجاؿالسقكط ىك جزاء عدـ إحتراـ 
في القياـ بيذا العمؿ  قط ىذا الحؽ بصفة نيائيةكيطمؽ عميو بالسقكط اإلجرائي ألنو يس

ألنو يتعمؽ  االنقطاعاإلجرائي ذاتو خالؿ المرافعات, كقاعدة عامة أف السقكط ال يقبؿ الرفع أك 
كال يمكف اإلتفاؽ حكلو كمخالفتو, فمممشرع كحده التدخؿ لتبياف التمديد في اآلجاؿ  ـ العاـبالنظا
   .2كالزيادة بسبب المسافة أك بسبب األعياد كالعطؿ الرسمية انقضائياأك 

د بالقانكف ال يتأثر ىذا الميعافي حالة تعديؿ القانكف , 3يتبيف بأف السقكط كجزاء إجرائي
ألحكاـ القانكف القديـ, كال يطرح أم إشكاؿ إذا أشار القانكف إلى حاالت  خاضع بؿ يبقى الجديد

                                                                 
" دراسة مقارنة بيف التشريعيف يبة عمى أدلة النيابة العامةالمعميند كليد إسماعيؿ الحداد, أثر إجراءات التحقيؽ اإلبتدائي  1

 -ستكماالت لمتطمبات منح درجة الدكتكراه في فمسفة القانكف الجزائي, كمية القانكفإني كالمصرم", قدمت ىذه األطركحة األرد
 .  64, ص 2013-02-09, جامعة عماف العربية, عماف, -قسـ القانكف العاـ

طبعة األكلى, منشكرات مجمع األطرش لمكتاب المختص, تكنس, التعكيض في حكادث المركر, عمي كحمكف, دعكل ال 2
 .55, ص 2011

ال يترتب عمى العمؿ اإلجرائي, بؿ يرد عمى الحؽ في مباشرتو نتيجة لمركر كفكات الميعاد المحدد قانكنا, كقد يككف السقكط  3
الكاقعة التي يرتب عمييا المشرع سقكط الحؽ في مباشرة اإلجراء, مثؿ  دكف إتخاذ ىذا اإلجراء خالؿ الميعاد المحدد, أك حصكؿ

نبيؿ عبد الرحماف حياكم, قانكف أصكؿ المحاكمات خالؼ ذلؾ.  سقكط الشككل بكفاة المجني عميو مالـ ينص القانكف عمى
 .06, ص 2012, ) د ط(, المكتبة القانكنية, بغداد, 1971لسنة  23الجزائية رقـ 

Vasseur Michel, Délai préfix de prescription, délai de procédure, revue trimestrielle de droit civil, tome 
48, dernier numéro, Libr, du Recueil Sirey, France, 1950, p. 15.  
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عادة النظر التعقيبك  الجزائية اإلستئناؼ في األحكاـ مدةالسقكط كما حدد ذلؾ  , ككعدـ 1كا 
حضكر الطاعف الذم صدر في حقو حكـ غيابي لإلعتراض عميو, فعدـ مجيئو يسقط حقو في 

 .2الغيابيالحكـ ىذا اإلعتراض عمى 
جراء ما لغياب العناصر إعمى الحرماف مف الحؽ في مباشرة  ىك كجزاء إجرائي يتأسس

بتقدير مدل  أم معيبكالشركط المحددة قانكنا, كمنو فالسقكط ال يتناكؿ اإلجراء في حد ذاتو 
بعد  ر سقكط الحؽ في ممارسة طرؽ الطعفكجزاء إجرائي نذك كمف أمثمة ىذا النكع ,صحتو

 .3فكات المكاعيد التي حددىا كبينيا القانكف
كبعد  يعادىذا اإلجراء خالؿ ىذا الم إتخاذهيجب  جب النظاـ القانكني ميعادا محدداإذا أك 

مى الحؽ في الذم يرد عفكاتو يسقط الحؽ في مباشرة العمؿ اإلجرائي, ىذا ىك الجزاء اإلجرائي 
 .4كتحـر الشخص مف حؽ إجرائي يسمى بالسقكط إتخاذ العمؿ اإلجرائي

إجرائي معيف إلنقضاء الميعاد عمؿ أك ىك جزاء شكمي ينتج عمى عدـ مباشرة الحؽ ل
فإف تـ مباشرة الحؽ  ,5أك بكاقعة ما بميعاد معيف كيبيف لنا المشرع ىذا الكقتالمحدد قانكنا, 

 منتجا آلثاره القانكنيةك ىذا اإلجراء بفعاليتو كسار صحيحا  أحتفظلمعمؿ اإلجرائي خالؿ المدة 
 .6فقد منو األثر القانكنيفقد فعاليتو كلـ يعد محال لحؽ ك  ف تجاكزت ىذه المدة دكف مباشرتوكا  

                                                                 
ب المختص, تكنس, طبعة الثانية, منشكرات مجمع األطرش لمكتاالعمي كحمكف, التعميؽ عمى مجمة اإلجراءات الجزائية,  1

 .124, ص 2015
طبعة األكلى, المركز العربي لمنشر ال, لعزم, حؽ المتيـ في محاكمة عادلة" دراسة مقارنة كتطبيقية"مؤيد عبيد حسف ا 2

 .242, ص 2020كالتكزيع, القاىرة, 
 .61عبد الكاحد العممي, المرجع السابؽ, ص  3
الجنائية في ضكء قانكف اإلجراءات الجزائية اإلتحادم لدكلة اإلمارات كقانكف عمي حسف الكمدارم, البطالف في اإلجراءات  4

 .35, ص 1996اإلجراءت الجنائية المصرم, رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه, كمية الحقكؽ, اإلسكندرية, 
, ص 1996ة العربية, القاىرة, طبعة األكلى, دار النيضالأحمد عكض بالؿ, اإلجراءات الجنائية المقارنة كالنظاـ اإلجرائي,  5

 .815, ص 2006عبد الحميد الشكاربي, الدفكع الجنائية, ) د ط(, منشأة المعارؼ, اإلسكندرية, . 147
, دار محمكد لمنشر, الثالثمصطفى مجدم ىرجة, التعميؽ عمى قانكف اإلجراءات الجنائية في ضكء الفقو كالقضاء, المجمد  6

 . 291, ص 2021القاىرة, 
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كعمى إجراء مف  عمى مضمكف شكمي لمدعكل العمكمية السقكط كجزاء إجرائي يرد
كافة إجراءاتو, أما السقكط كجزاء سقط كي   اف قد نشأ الحؽ في إجراؤه ثـ زاؿإجراءاتيا ك

 .1مكضكعي يرد عمى المضمكف المكضكعي لتمؾ الدعكل بسقكط حؽ الدكلة في العقاب
بؿ  ال يرد عمى العمؿ اإلجرائي ذاتو مف خالؿ ىذه التعاريؼ السابقة يظير أف السقكط

 ذم أقره المشرععمى الحؽ في مباشرتو, أم حرماف الخصـ مف إتخاذه بسبب فكات الميعاد ال
أك بسبب حدكث كاقعة معينة حددىا  ,اإلجراء خالؿ ىاتو المدة دكف القياـ بوإلتخاذ كشرط 

 .2القانكف كرتب عمى كقكعيا ىذا الحرماف
بؿ نص عميو  المقارنة عرؼ السقكط مثمو مثؿ التشريعات األخرلأما المشرع الجزائرم لـ ي  

فإف السقكط ىك جزاء إجرائي يككف  ":تعريؼ المحكمة العميا في النصكص القانكنية, فحسب
نتيجة عدـ إحتراـ الشركط القانكنية لممكاعيد كالكقت إلتخاذ اإلجراء, أم يتعمؽ بإحتراـ اآلجاؿ 

طائمة جميع إسقاطات مى أنو:" يصير المحككـ عميو تحت ىذا ما بينتو المادة ع, 3"القانكنية
إعتبارا مف تاريخ إستيفاء إجراءات النشر المنصكص عمييا في المادة الحؽ المقررة في القانكف 

321"4.  
 المادةنص كما جاءت بو  ,5قانكف اإلجراءات الجزائية 518نص  المادة  عميو ما أكدىذا 

عمى أنو:" يجب إبداء الدفكع األكلية قبؿ أم دفاع في المكضكع كال تككف مقبكلة إال إذا  المادة

                                                                 
 .122 -121سيس بيناـ, اإلجراءات الجنائية تأصيال كتحميال, المرجع السابؽ, ص رم 1
, ص 2000طبعة األكلى, دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, األردف, الصبحي محمد نجـ, قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية,  2

دة, كالحرماف ىك جزاء إتخاذ الخصـ . كالحرماف جزاء إجرائي قائـ بحد ذاتو, كالسقكط ىك جزاء فكات المكاعيد المحد378
ف يؤدم إلى عدـ القياـ بيذا العمؿ اإلجرائي كسقكط الحؽ في الدفع ببطال تعارض مع الحؽ في مباشرة اإلجراءلسمكؾ ي

 . 65ميند كليد اسماعيؿ الحداد, المرجع السابؽ, ص إجراءات الدعكل الجزائية. 
, المجمة القضائية لممحكمة 38/46, ممؼ رقـ 13/10/1987الجنائية الثانية, بتاريخ القرار الصادر عف القسـ األكؿ لمغرفة  3

 .233, ص 1990, 04العميا, العدد 
 .اإلشارة إليو سابؽ, 02 -15مف األمر رقـ  322لمادة ا 4
رئيس الغرفة عمى أنو:" إذا تبيف مف فحص القضية كجكد بطالف أك عدـ قبكؿ أك سقكط حؽ في الطعف أصدر  518المادة  5

 .ارة إليواإلش سابؽ, 07 -17ف رقـ بعد أخذ رأم النيابة العامة أمرا بعدـ قبكؿ الطعف". القانك 
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, كأيضا المادة 1الكاقعة التي تعتبر أساس المتابعة كصؼ الجريمة"كانت بطبيعتيا تنفي عف 
في الفصؿ الرابع في إستئناؼ األحكاـ في مكاد الجنح  فقرة الثانية مف نفس القانكف 418

التي تحدد لنا مكاعيد اإلستئناؼ حسب  كالمخالفات, القسـ األكؿ في مباشرة حؽ اإلستئناؼ,
 المتيـ.حكاـ الصادرة في مكاجية األ

عمى أنو:" كفي  10 -19فقرة الخامسة مف القانكف رقـ  498ما جاءت بو المادة 
الحاالت األخرل كباألخص بالنسبة لألحكاـ الغيابية, فإف ىذه الميمة ال تسرم إال مف اليكـ 

 الذم تككف فيو المعارضة غير مقبكلة".
قانكف العقكبات عمى  في التشريع الجزائرم فقد نص المشرع أما الجانب المكضكعي في

ال تتخذ اإلجراءات إال بناء عمى شككل الزكج عمى أنو:" فقرة الرابعة  339حسب المادة السقكط 
ف صفح ىذا األخير يضع حدا لكؿ متابعة" مف نفس القانكف  164بينت المادة ك  ,2المضركر, كا 

الدعكل العمكمية إال أنو:" كفي جميع األحكاؿ المنصكص عمييا في ىذا القسـ, ال يجكز تحريؾ 
 بناء عمى شككل مف كزير الدفاع الكطني".

ذا تزكجت القاصر المخطكفة أك المبعدة مف خاطفيا فال تتخذ عمى جاء نص المادة  أنو" كا 
إجراءات المتابعة الجزائية ضد األخير إال بناء عمى شككل األشخاص الذيف ليـ صفة في طمب 

 .3 بعد القضاء بإبطالو"إبطاؿ الزكاج كال يجكز الحكـ عميو إال
مكرر مف القانكف نفسو أنو:" ال يمكف مباشرة الدعكل  329كما ذكر المشرع في المادة 
إال بناء عمى شككل الضحية, كيضع صفح الضحية  328العمكمية الرامية إلى تطبيؽ المادة 

مف ىذه  2ك 1األخيرة أنو:" كفي الحالتيف  ما قبؿ 330كذكرت المادة  حدا لممتابعة الجزائية",
 .4المادة, ال تتخذ إجراءات المتابعة إال بناء عمى شككل الزكج المتركؾ"

                                                                 
 , سابؽ اإلشارة إليو.07 -17القانكف رقـ  فقرة األكلى مف 331المادة  1
 .سابؽ اإلشارة إليو, 02 -16لقانكف رقـ ا 2
 .02 -16القانكف رقـ  فقرة الثانية مف 326المادة  3
أنو:" ال يجكز إتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بالنسبة عمى  04 -20مف األمر رقـ  369 المادةفي ىذا الصدد نصت  4

 =لمسرقات التي تقع بيف األزكاج كاألقارب كالحكاشي كاألصيار لغاية الدرجة الرابعة إال بناء عمى شككل الشخص المضركر,
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عدـ تكافرىا لإلحتفاظ ليترتب السقكط إذا لـ تحصؿ كاقعة ما, كيشترط القانكف كاقعة سمبية 
ف بعدـ تمسكو في بالحؽ في مباشرة إتخاذىا بسقكط حؽ ككيؿ الجميكرية في الدفع بالبطال

, كسقكط الحؽ عمى الحكـ في كقتو بالبطالف النسبي أك سقكط حؽ المتيـ بالتمسؾ أكانو
أم قدـ معارضة في الحكـ الغيابي  الجزائي لتخمؼ مف قاـ باإلعتراض الصادر ضده مف القسـ

 .1ثـ لـ يحضر لمجمسة المحددة لنظر المعارضة كإعتبار كأف لـ تكف
 مف قانكف 220السقكط المنصكص عميو في المادة  ال يطبؽ عميياالدعكل الجزائية  أما

  .2اإلجراءات المدنية كاإلدارية
 الفرع الثاني: التمييز بين السقوط والبطالن

تطرؽ في ني يقكـ عمييا كالمقكمات األساسية, سبعدما عرفنا السقكط كمعرفة الشركط الت
) أكال( أكجو اإلختالؼ, ك) كتتمثؿ الفركؽ فيما يمي: السقكط كالبطالفىذا الفرع إلى التفرقة بيف 

 ثانيا( أكجو التشابو.
 جو اإلختالف بين السقوط والبطالنأوال: أو 

 يمكف تمخيص أكجو اإلختالؼ بيف السقكط كالبطالف فيما يمي:
أما البطالف تكييؼ يرد عمى العمؿ اإلجرائي كال يكصؼ بو  / جزاء السقكط يرد عمى الحؽ1

 الحؽ بالبطالفقد سقط كال يكصؼ ىذا  كؿ أف الحؽ في اإلستئناؼ لألحكاـالحؽ, فيمكف الق
  . 3عمى العكس يمكف كصؼ عريضة اإلستئناؼ بالبطالف دكف كصفيا بالسقكط

                                                                                                                                                                                                                 

 02 -16 رقـ مف القانكف الرابعةفقرة  442كالتنازؿ عف الشككل يضع حدا ليذه اإلجراءات", ككرس المشرع ذلؾ في المادة =
 مف ىذه المادة, إال بناء عمى شككل الضحية". 2أنو:" ال يمكف مباشرة الدعكل العمكمية في الحالة عمى 

 .88 -87معمرم عبد الرشيد, المرجع السابؽ, ص  1
, ص 2011سنقكقة, شرح قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية, الجزء األكؿ, دار اليدل لمنشر كالتكزيع, الجزائر, سائح  2

, الممؼ رقـ 26/07/2006القرار الصادر عف غرفة الجنح كالمخالفات بالمحكمة العميا, بتاريخ  في ىذا الصدد أنظر:. 341
 .369, ص 2008دد األكؿ, , المجمة القضائية بالمحكمة العميا, الع420921

ر عنبر محمد عبد الرحيـ, المكسكعة الشاممة لممبادئ القانكنية في مصر كالدكؿ العربية, الجزء الثاني, دار الشعب لمنش 3
 .581محمد محمكد عميكة, المرجع السابؽ, ص  .130, ص 1984مصر, 
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أما السقكط ال يفترض ذلؾ, بؿ يفترض أف مباشرة العمؿ  البطالف يفترض أف اإلجراء معيبا /2
 .1اإلجرائي كاف صحيحا كلـ يتخذ اثناء كخالؿ المدة المحددة قانكنا

/ السقكط يرتبط بالعنصر الزمني مف حيث عدـ مباشرة الحؽ أك إنقضاء السمطة في الميعاد 3
 إتساعا عف السقكط المحدد دكف تقديـ عذر مقبكؿ لممحكمة المختصة, أما البطالف أكثر

سكاء بطالف  خالفة القالب المرسكـ ليا قانكناتشمؿ اإلجراءات المتخذة لمبكصفو قاعدة عامة 
أك جزء العمؿ  ا ألحد أسس مكضكع العمؿ اإلجرائيمطمؽ أك بطالف نسبي, كتعكد المخالفة إم

  . 2اإلجرائي مف أحد شركطو اإلجرائية
لعدـ تكافر كذلؾ  القانكنية/ البطالف جزاء يناؿ العمؿ اإلجرائي كيجعمو عقيما كييدر آثاره 4

مباشرة عمؿ شركط صحتو, أما السقكط ىك جزاء إجرائي يترتب عمى عدـ ممارسة الحؽ في 
 .3المدة ميعاد معيف أك كاقعة معينة هحدد ىذنقضاء المدة المحددة قانكنا, كتإجرائي إل

ؽ في مباشرة أما السقكط فإنو يفترض إنقضاء الح اإلجرائي المعيب يمكف تصحيحوعمؿ / ال5
 .4فال يجكز تجريده أك تصحيحو اإلجراء

يمكف تصكر بطالف اإلجراءات كتكييؼ قانكني بالنسبة لكؿ اإلجراءات, في حيف أف جزاء / 6
السقكط بالنسبة كر السقكط غير متصكر بالنسبة لبعض ىذه األعماؿ اإلجرائية, فال يمكف تص

ألف السقكط ىك إنقضاء الحؽ أك السمطة أم مصمحة قانكنية, أما القاضي  ألعماؿ القاضي

                                                                 
طبعة األكلى, المرصد القكمي ال, المجمد الثاني, إيياب عبد المطمب, المكسكعة الجنائية الحديثة في جرائـ المخدرات 1

 . 418, ص 2011 -2010لإلصدارات القانكنية, مصر, 
طبعة األكلى, مكتبة القانكف المحمد بف براؾ الفكزاف, الكسيط في نظاـ المرافعات الشرعية السعكدم, الجزء الثاني,  2

طبعة األكلى, دار الي الدفكع المدنية, الجزء الثاني, شريؼ الطباخ, المكسكعة ف. 237, ص 2009ياض, كاإلقتصاد, الر 
 .141, ص 2015العدالة لمنشر كالتكزيع, القاىرة, 

طبعة األكلى, مركز اللؤم عبد اهلل نكح, مدل مشركعية المراقبة اإللكتركنية في اإلثبات الجنائي كحجية مشركعية الدليؿ,  3
أحمد عكض بالؿ, اإلجراءات الجنائية المقارنة كالنظاـ اإلجرائي,  .212 , ص2019الدراسات العربية لمنشر كالتكزيع, مصر, 

 .  147المرجع السابؽ, ص 
إيياب عبد المطمب, مكسكعة المخدرات معمقا عمييا بآراء الفقو كالقضاء كأحكاـ محكمة النقض المصرية منذ تاريخ إنشائيا  4

مؤيد عبد  .408ص , 2016القكمي لإلصدارات القانكنية, مصر, طبعة الثالثة, المركز ال, المجمد الثاني, 2014حتى عاـ 
 . 242حسف العزم, المرجع السابؽ, ص 
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فالغرض كاليدؼ مف ىذه  المشرع ميعاد لقياـ القاضي بعمموليس لو مصمحة, كمنو إذا كضع  
 كال يجكز ألحد الخصكـ أف يدفع ت,اضماف حسف سير العدالة كالسرعة في اإلجراءىك  المدة

 . 1بسقكط حؽ القاضي في القياـ بالعمؿ بعد إنقضاء ىاتو المدة
 بالبطالف المتعمؽ بمصمحة الخصكـ / يتعمؽ البطالف اإلجرائي إما بالبطالف المطمؽ أك7

كيحتاج البطالف إلى تقريره بحكـ قضائي, أما السقكط يتعمؽ دائما بالبطالف المطمؽ كيترتب 
 . 2بقكة القانكف

  بو بين السقوط والبطالنثانيا: أوجو التشا
رغـ اإلختالؼ  ية السقكط كالبطالف كجزاء إجرائياإلختالؼ في نظر  جوبعدما درسنا أك 

 : كاآلتيمؿ ثيكجد عدة عناصر كتشابو بينيـ تت
نظرية السقكط لمعمؿ اإلجرائي كجزاء صكرة مف صكر البطالف, فالحؽ أك السمطة في / 1

ذا تخمؼ ىذا الشرط كاف اإلجراء باطال شرط مكضكعي أساسي لصحتو مباشرة اإلجراء  كا 
 . 3يؤدم إلى بطالف ىذا اإلجراء الذم تـ مباشرتو رغـ سقكطو كسقكط العمؿ اإلجرائي

م إلى ديؤ  المشرع المحدد كالمرسكـ قانكنا مف طرؼأك الميعاد / أم إجراء يتخذ بعد المدة 2
 .4البطالفبطالنو, كجزاء السقكط يترتب عنو 

فإف البطالف  في مباشرتو / إذا تـ مباشرة العمؿ اإلجرائي رغـ سقكط الحؽ أك إنقضاء السمطة3
 .5كالسقكط كجزاء يتحققاف معا

                                                                 
 -148, ص 1990عبد الرؤكؼ ميدم, شرح القكاعد العامة لإلجراءات الجنائية, ) د ط(, دار النيضة العربية, القاىرة,  1

 .136كؽ: المرجع السابؽ, ص ز ر حكيـ  .149
, ص المرجع السابؽ, 2009, -الجزاءات اإلجرائية -ضمانات المتيـ في الدعكل الجزائيةزكرم, كعدم عمي سميماف الم 2

 .242مؤيد عبيد حسف العزم, المرجع السابؽ, ص  .227
أحمد فتحي سركر, نظرية البطالف في قانكف اإلجراءات الجنائية, . 80مرجع السابؽ, ص سميح عبد العالي المجالي, ال 3

 .74 -73المرجع السابؽ, ص 
المجمة القضائية  ,50799, ممؼ رقـ 08/11/1988ريخ القرار صادر عف الغرفة الجنائية الثانية بالمحكمة العميا, بتا 4

 . 318, ص 1990لممحكمة العميا, العدد الثاني, لسنة 
الجنائية, المرجع أحمد فتحي سركر, نظرية البطالف في قانكف اإلجراءات . 89لمرجع السابؽ, ص معمرم عبد الرشيد, ا 5

 .75 -74السابؽ, ص 
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يمكف أف يككف  ,/ بعض التشريعات المقارنة رغـ سقكط العمؿ اإلجرائي في بعض األحياف4
 .1ف طريؽ السقكطكالمعيب عز تصحيح اإلجراء الباطؿ طريقا لتصحيح البطالف, فيجي

 عدم القبولو المطمب الثالث: البطالن 
ؼ عدـ يالتطرؽ بداية لتعر  بكؿ كجزاء إجرائي كنظرية البطالفتقضي دراسة عدـ الق

) كأكجو التشابو في ,تناكؿ التمييز بينيـ مف حيث أكجو اإلختالؼنثـ  (الفرع األكؿ) القبكؿ في
 .(الفرع الثاني

 2عدم القبولالفرع األول: تعريف 
عماؿ اإلجرائية ىي الطمبات, يقره نكع مف األعدـ القبكؿ ىك جزاء إجرائي ينصب عمى 

القانكف عمى تخمؼ أحد الشركط لصحة إبدائيا, كيؤدم إلى صحة اإلعتراض عف الفصؿ في 
 .3مكضكعيا

 أف يفرض القانكف شركطا معينة يجب اإللتزاـ بيا عند رفع الدعكل أماـ الجيات القضائية
المختصة, كعمى القاضي قبؿ النظر في مكضكع الدعكل التأكد مف كجكد ىذه الشركط في 

 .4اإلجراء المقدـ إليو
لشركط بؿ فقداف أحد ا س جزاءا لتعييب ىذا اإلجراء ذاتوعدـ قبكؿ العمؿ اإلجرائي لي

فع فر التي تمنح العمؿ اإلجرائي قابمية اإلعتراؼ القانكني بو كقبكلو,  اإلجرائية المرسكمة قانكنا
المختصة دكف تقديـ شككل مف المجني عميو في الحاالت  الدعكل الجزائية أماـ المحكمة

                                                                 
, ص 1987دار الفكر العربي, مصر,  عدة اإلجرائية الجنائية, ) د ط(,عبد الفتاح مصطفى الصيفي, النظرية العامة لمقا 1

 .89. معمرم عبد الرشيد, المرجع السابؽ, ص 150
شكاالتيا العمميةميمكف حميد, المت 2 لمسطرة الجنائية الجديد كعمى ضكء العمؿ الفقيي " دراسة كفؽ قانكف اابعة الزجرية كا 

 .95 -94, ص 2005طبعة األكلى, أرشيؼ اإلسالـ, المغرب, الكاإلجتياد القضائي المغربي كالمقارف", 
في ىذا الصدد  .265, ص 2015جميؿ حسيف, حقكؽ اإلنساف كالقانكف الجنائي, ) د ط(, دار النيضة العربية, القاىرة,  3

عبد الحميد الشكاربي, الدفكع  .344طبعة الثانية, ص المكد نجيب حسني, شرح قانكف اإلجراءات الجنائية, : محأيضا أنظر
 .818الجنائية, المرجع السابؽ, ص 

, 1997 طبعة الثانية, دار الطباعة الحديثة, القاىرة,الفتحي كالي, أحمد ماىر زغمكؿ, نظرية البطالف في قانكف المرافعات,  4
 . 49حمد عمي الدباني النعيمي, المرجع السابؽ, ص . 55المرجع السابؽ, ص  عبد الكاحد العممي,. 177 -176ص 
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ي إلى نتيجة جزاء فضي فييا المشرع ذلؾ أستكجبالتي  صرالمنصكص عمييا عمى سبيؿ الح
قبكؿ الدعكل المرفكعة أماميا لعدـ تحقؽ مفترض إجرائي فتقضي المحكمة بعدـ عدـ القبكؿ, 

 .1كمستقؿ عف اإلجراء ذاتو أال كىك تقديـ شككل
يؤدم  عريضة تقدـ إلى المحكمة المختصة عدـ القبكؿ ىك تكييؼ بقكة القانكف لطمب أك

 .2إلى عدـ تجاكبيا عف النظر في الدعكل الذم يتضمنو اإلدعاء
أحد مقدـ مف الخصكـ مف المحكمة المختصة لتخمؼ الطمب الفي  بتال عدـأيضا 

ليذا , 3سكاء شركط شكمية أك مكضكعية إلخطار المحكمة بمكضكع الدعكل الشركط القانكنية
, ففي ىذه الحالة يمكف ألطراؼ 4فيك جزاء يتعمؽ بالحؽ في رفع الدعكل أماـ الجيات القضائية

الدفع بالتقادـ كالدفع بحجية كما يتضمف  ,فةالدعكل الدفع بعدـ القبكؿ إلنتفاء المصمحة أك الص
 .5الشيء المقضي فيو

يختص عدـ القبكؿ إال بنكع معيف مف اإلجراءات التي تتطمب شكؿ الطمبات, فإذا إشترط 
نتفاء أحد ىاتو العناصر يستتبع ذلؾ عدـ  القانكف شركط حددىا ليذه الطمبات, فعند تخمؼ كا 

 .6قبكليا

                                                                 
نبيؿ عبد الرحمف  في ىذا الصدد يمكف الرجكع إلى كؿ مف:. 24عبد المنعـ سميماف, اإلجراء الجنائي, المرجع السابؽ, ص  1

. أحمد فتحي سركر, نظرية البطالف في قانكف اإلجراءات 04الصاكم, قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية, المرجع السابؽ, ص 
 .76الجنائية, المرجع السابؽ, ص 

فتحي كالي,  .326ص , 1987محمد عادؿ قكرة فريد, شرح قانكف اإلجراءات الجنائية, ) د ط(, دار الفكر العربي, مصر,  2
 . 10نظرية البطالف في قانكف اإلجراءات الجنائية, المرجع السابؽ, ص 

 .545, ص 2003, الجزائر, دار ىكمة لمطباعة كالنشرجزء األكؿ, ال, محاضرات في اإلثبات الجنائي, مركؾ نصر الديف 3
يركت, إلياس أبك عيد, الدفكع اإلجرائية في أصكؿ المحاكمات المدنية كالجزائية, ) د ط(, مكتبة زيف الحقكقية كاألدبية, ب 4

. رمسيس بيناـ, اإلجراءات الجنائية تأصيال كتحميال, المرجع 89المرجع السابؽ, ص معمرم عبد الرشيد, . 299, ص 2004
 .122السابؽ, ص 

 .85ص  ,1996, عماف ,زيعة لمنشر كالتك ط(, مكتبة دار الثقاف دـ القبكؿ كنظاميا اإلجرائي,) دأبك بكر عمر جميؿ, دفكع ع 5
طبعة الكماؿ الديف أحمد السيد عاطؼ, مدل حجية عدـ القبكؿ مف الناحيتيف الشكمية كالمكضكعية في القضاء المدني,  6

المرجع عكيد ميدم, في ىذا الصدد يمكف الرجكع إلى كؿ مف: . 91, ص 2012األكلى, دار النيضة العربية, القاىرة, 
  .167السابؽ, ص 

G Stefani, ( G) Levasseur, Bernard Bouloc, Procédure pénale, 16
ème

 édition, Dalloz, Paris, 1996, p. 743.        
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نجده لـ يقدـ تعريؼ لعدـ القبكؿ مثمو  مف جزاء عدـ القبكؿ أما مكقؼ المشرع الجزائرم
مثؿ التشريعات المقارنة, بؿ نص عميو في النصكص القانكنية في قانكف اإلجراءات الجزائية 

 كقانكف العقكبات.
شككل مسبقة مف طرؼ الضحية المضركر مف الجريمة أك أشترط المشرع الجزائرم تقديـ 

مطات القضائية المختصة, كعند تقديـ الشككل كقيد عمى حرية تقديـ طمب أك إذف أماـ الس
ت جاءت عمى سبيؿ فنص قانكف العقكبات عمى حاال ,1النيابة العامة لتحريؾ الدعكل العمكمية

يقيد فييا حرية النيابة العامة في تحريؾ الدعكل الجزائية, فال يمكف ليا تحريؾ الدعكل  الحصر
  . 2شككل مف طرؼ الضحية كحصكليا عمىإال بعد تمكنيا 
نصت عمى أنو:" ال يمكف مباشرة الدعكل  ة ذلؾ التي بينيا قانكف العقكباتمف أمثم

إال بناء عمى شككل الضحية, كيضع صفح الضحية  328العمكمية الرامية إلى تطبيؽ المادة 
   .3حدا لممتابعة الجزائية"

ثـ تقدـ  الجميكرية دكف تقديـ شككلؼ ككيؿ في حالة تـ تحريؾ الدعكل العمكمية مف طر 
 عمى, كما بينتو المادة 4بعدىا الضحية كقدـ شككاه, فإف ذلؾ ال يؤدم إلى تصحيح اإلجراءات

إال بناء عمى شككل الزكج مف ىذه المادة, ال تتخذ إجراءات المتابعة  2ك 1كفي الحالتيف  أنو:"
 .5"المتركؾ

العمكمية  المشرع أيضا في قانكف اإلجراءات الجزائية شرط الشككل لتحريؾ الدعكل أشترط
ال تحرؾ الدعكل العمكمية ضد مسيرم المؤسسات العمكمية  أنو:"عمى ما بينتو المادة كىذا 

التي تممؾ الدكلة كؿ رأسماليا أك ذات الرأسماؿ المختمط عف أعماؿ التسيير التي  االقتصادية
                                                                 

 .60, ص 1987مكالم بغدادم, اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرم, ) د ط(, المؤسسة الكطنية لمكتاب, الجزائر,  1
 .29دايخ سامية, المرجع السابؽ, ص  2
 .اإلشارة إليو سابؽ, 02 -16مكرر مف القانكف رقـ  329المادة  3
طبعة الثانية, مطبعة النجاح العبد الكاحد العممي, شركح في القانكف الجديد المتعمؽ بالمسطرة الجنائية, الجزء األكؿ,  4

 .140, ص 2011الجديدة, دار البيضاء, المغرب, 
, 331, 164مكرر,  330المكاد:  في ىذا الصدد يمكف مراجعة. ك إلشارة إليوا سابؽ, 02 -16مف القانكف رقـ  330المادة  5

  , مف نفس القانكف.442/3, 389, 377, 373, 369, 368, 339, 331
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أك تمؼ أك ضياع أمكاؿ عمكمية أك خاصة إال بناء عمى شككل  اختالسأك  تؤدم إلى سرقة
في التشريع نصكص عمييا في القانكف التجارم ك مسبقة مف الييئات اإلجتماعية لممؤسسة الم

 .1السارم المفعكؿ"
إذا حصؿ التقرير باإلدعاء عمى أنو:"  02 -15مف القانكف  242ما أكدت عميو المادة 

ال كاف غير مقبكؿ".المدني بالجمسة   فيتعيف إبداؤه قبؿ أف تبدم النيابة طمباتيا في المكضكع كا 
مف في القسـ الثالث في إجراءات اإلستئناؼ أماـ المجمس القضائي,  432كنصت المادة 

إذا رأل المجمس أف اإلستئناؼ قد تأخر رفعو أك كاف غير عمى أنو:"  07 -17القانكف رقـ 
 .صحيح شكال قرر عدـ قبكلو"

قيدت نجد أف القكانيف الخاصة أيضا  قكبات كقانكف اإلجراءات الجزائيةخالفا لقانكف الع
, فأحالت 2جريمة الغش الضريبيك تحريؾ الدعكل العمكميةل بتقديـ شككلجرائـ بعض ال

 ضمنة في قانكف اإلجراءات الجبائيالجديدة المت 104نصكص المكاد المعدلة عمى المادة 
في  كل العمكميةحدد إجراءات تحريؾ الدع 2012بمكجب قانكف المالية لسنة ـ المعدؿ كالمتم

, بأف يتـ تحريؾ الدعكل الجزائية بناء عمى شككل مدير الضرائب جرائـ الغش الضريبي
 .3بالكالية

أكدت ذلؾ:" أف القانكف عمؿ عمى إشتراط  أما محكمة القانكف ممثمة في المحكمة العميا
 امتنعذا تخمؼ إحداىا إفع الدعكل كتقديـ الطمبات, بحيث إحتراميا عند ر شركط معينة يجب 

 .4الحكـ بعدـ قبكليا" عمى القاضي الفصؿ فييا, كيكجب عميو

                                                                 
عمى أنو:" يتعيف عمى نفس األمر و من 75. كنصت المادة اإلشارة إليو سابؽ, 02 -15مكرر مف األمر رقـ  6المادة  1

العمكمية إذا لـ يكف قد حصؿ عمى المساعدة القضائية أف يكدع لدل قمـ الكتاب المبمغ  المدعي المدني الذم يحرؾ الدعكل
ال كانت شككاه غير مقبكلة كيقدر ىذا المبمغ بأمر مف قاضي التحقيؽ".  المقدر لزكمو لمصاريؼ الدعكل, كا 

-12-29المؤرخة في  ,72, عدد نكف المالية, ج ر, المتضمف قا2011-12-28المؤرخ في  16 -11القانكف رقـ  2
 المعدؿ كالمتمـ.  ,03, ص 2011

 .35محمد حزيط, أصكؿ اإلجراءات الجزائية في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم, المرجع السابؽ, ص  3
, , القسـ الرابع161462, ممؼ رقـ 1997-05-27قرار صادر عف غرفة الجنح كالمخالفات بالمحكمة العميا, بتاريخ  4

 .90معمرم عبد الرشيد, المرجع السابؽ, ص  عف: . نقال1997
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أنو:" يمكف أف يككف عضك البرلماف محؿ متابعة قضائية عف عمى  130نصت المادة 
كنصت , 1حصانتو"األعماؿ غير المرتبطة بميامو البرلمانية بعد تنازؿ صريح مف المعني عف 

مف نفس الدستكر عمى أنو:" ال يمكف أف يككف عضك المحكمة الدستكرية محؿ  189المادة 
ارسة ميامو إال بتنازؿ صريح منو عف متابعة قضائية بسبب األعماؿ غير المرتبطة بمم

 الحصانة أك بإذف مف المحكمة الدستكرية".
 الفرع الثاني: التفرقة بين عدم القبول والبطالن

يمكف تمخيص ذلؾ  لبطالف كالتمييز بينيماكنظرية ا قبكؿلدراسة أكجو التفرقة بيف عدـ ال
 فيما يمي:

 بين عدم القبول والبطالن أوال: أوجو اإلختالف
أف جزاء عدـ القبكؿ يرد كينصب عمى الطمبات اإلجرائية, أما نظرية البطالف كجزاء إجرائي / 1

 .2يرد عمى اإلجراءات مف مرحمة البحث كالتحرم حتى مرحمة التحقيؽ النيائي بصفة عامة
كىك نفسو سبب عدـ قبكؿ الطمب, كلكف  بطالف إنتفاء شركط صحة اإلجراءات/ أسباب ال2

 .3يكجد فارؽ بينيما مف حيث النطاؽ كالدكر كاألثر المترتب عمى أعماؿ أم منيما
كلكف منافي كأتخذ / البطالف جزاء إجرائي عمى قياـ اإلجراء بصكرة معيبة, لدينا إجراء أنجز 3

عتماده, لمشركط القانكنية يترتب  ب بعيب مف العيكبكصدكر الحكـ المشك  بإمكاننا تصحيحو كا 
عادة ذلؾ اإلجراء بصكرة صحيحة, كال يمكف  قابال لمنطؽ فيو,كيجعمو  بطالنو كمف ثـ يبطؿ كا 

                                                                 
المتعمؽ  ق,1442جمادل األكلى عاـ  15المكافؽ لػ  2020ديسمبر سنة  30, المؤرخ في 442-20المرسـك الرئاسي رقـ  1

-12-31الصادرة بتاريخ , 82, العدد ر ج ,2020إستفتاء أكؿ نكفمبر سنة  الدستكرم, المصادؽ عميو في بإصدار التعديؿ
, منشكر في 84183, ممؼ رقـ 2018-03-19: قرار الغرفة الجنائية بالمحكمة العميا, بتاريخ في ىذا الصدد أنظر. 2020

 .299, ص 2008, لسنة 01المجمة القضائية لممحكمة العميا, عدد 
, 2012طبعة الثانية, دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, عماف, الصبحي محمد نجـ, الكجيز في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية,  2

 . 377ص 
 .81عبد الحميد الشكاربي, الدفكع الجنائية, المرجع السابؽ, ص . 91رشيد, المرجع السابؽ, ص معمرم عبد ال 3
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القكؿ بعدـ قبكؿ ذلؾ الحكـ المعيب بسبب بطالنو, أما القبكؿ يترتب بمكاجية مشركع لـ 
بعاده كقبؿ الخكض في المكضكع    .1كتفاصيمويكتسب صفة العمؿ اإلجرائي, كيمكف تجاىمو كا 

كينحصر في رفض العريضة كالدعكل  قبكؿ يقتصر عمى الطمبات كالدعاكل/ عدـ ال4
لبطالف ) البطالف(, أما اككجكد عيب مف العيكب في اإلجراء القضائية, فيفترض فيو تكافر
في جميع مراحؿ  ناؿ كؿ اإلجراءات المشكبة بعيبألف البطالف ي أكسع نطاقا مف عدـ القبكؿ

 . 2الجزائيةالدعكل 
 ند مباشرة الدعكل أك تقديـ الطمبالذم يكتشؼ إال ع / البطالف يأتي أكال ثـ يميو عدـ القبكؿ5

ليذا البطالف جزاء إجرائي يأتي مع بداية اإلجراءات المعيبة, بينما عدـ القبكؿ جزاء الحؽ يبنى 
 . 3عمى العيب السابؽ الذم أصاب اإلجراء

عمى  اإلشراؼ القضائيالمطمؽ أم بالنظاـ العاـ لمساسو بشرط  / عدـ القبكؿ يتعمؽ بالبطالف6
و تتصدل المحكمة المختصة نكمالعمؿ اإلجرائي, ب باشر كقاـ كبصفة مف  إلجراءات الجزائيةا

 .4مف تمقاء نفسيا, كيجكز التمسؾ بو في أم مرحمة مف مراحؿ الدعكل العمكمية
 ثانيا: أوجو التشابو بين عدم القبول والبطالن

 رغـ اإلختالؼ بينيا إال أنو يكجد أكجو تشابو تتمثؿ كاآلتي:
تمثالف في عدـ تكافر شركط صحة ي زاء عدـ القبكؿ ليما نفس السببكج نجد أف البطالف /1

بحيث إذا كاف الطمب المقدـ ال يتكافر  بطالف خطكة سابقة عمى عدـ القبكؿأما ال اإلجراءات,
  .5كقضت المحكمة بعدـ قبكلو ببطالنوات كالشركط المطمكبة حكـ فيو المقكم

                                                                 
 .44عاصـ شكيب صعب, المرجع السابؽ, ص  1
, 2005طبعة األكلى, منشكرات الحمبي الحقكقية, بيركت, الأصكؿ اإلجراءات الجنائية, الكتاب األكؿ,  سميماف عبد المنعـ, 2

. عمي حسف 221: محمد أميف الخرشة, المرجع السابؽ, ص لتفصيؿ أكثر يمكف الرجكع إلى كؿ مف. 140 -139ص 
 . 42الكمدارم, المرجع السابؽ, ص 

معمرم عبد الرشيد, . 16, ص 1990ندرية, ئي, ) د ط(, منشأة المعارؼ, اإلسكعبد الحميد الشكاربي, البطالف الجنا 3
 .91المرجع السابؽ, ص 

 . 50حمد عمي الدباني النعيمي, المرجع السابؽ, ص  4
 .168عكيد ميدم, المرجع السابؽ, ص  5
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يتفؽ كيتحقؽ عدـ القبكؿ مع البطالف في السبب المقضي لكؿ منيما, ففي الحالتيف يصبح / 2
 .1قانكنا لو اإلجراء غير متطابؽ مع القالب المرسكـ

كلكف  كف المجكء لتصحيح العمؿ اإلجرائي/ عدـ القبكؿ كالبطالف يتشابياف ألف كالىما يم3
عادتوبشركط معيبة, فاإلجراء الباطؿ ب و يمكف تصحيح , كعميطالنا نسبيا يمكف تصحيحو كا 

 .2حكـ بعدـ قبكؿ الدعكل إذا تكافرت الشركط التي نص عمييا القانكف اإلجراء الذم أساسو
ألف عدـ القبكؿ  صكر جزاء عدـ القبكؿ دكف البطالففال يت لعدـ القبكؿ/ البطالف أكؿ خطكة 4 

) أك لمقانكفيمي دائما البطالف, فإذا كانت عريضة اإلستئناؼ أك مذكرة الطعف بالنقض مخالفة 
 .3فإف الجيات القضائية المختصة عند نظرىا لذلؾ تصدر قرار بعدـ القبكؿ باطمة(

 ف المطمؽبالنظاـ العاـ أك البطال/ يظير كجو التشابو بيف جزاء عدـ القبكؿ كالبطالف المتعمؽ 5
ضكعية إلتصاؿ أنو يفترض في عدـ القبكؿ عدـ تكافر الشركط اإلجرائية أك الشركط المك 

أك  الرابطة اإلجرائية بطريقة صحيحة المحكمة المختصة بأكراؽ الدعكل, فيذا يعني عدـ تكفر
اضي لتعمقو بكالية الق لغياب الصفة في إتخاذ ىذا اإلجراء, كليذا فعدـ القبكؿ مف النظاـ العاـ

إذا كانت الدعكل العمكمية غير  البطالف كعدـ القبكؿفي كيفترض  ,4لمحكـ في مكضكع الدعكل
مقبكلة كلـ تصدر المحكمة حكما بعدـ قبكليا, ففي ىذه الحالة تصبح كؿ اإلجراءات التي 

في الدعكل باطمة, كعمى الجية القضائية األعمى درجة عند نظرىا لمدعكل أف تحكـ  اتخذت
ببطالنيا, أك مف طرؼ جية التحقيؽ الثانية ممثمة في غرفة اإلتياـ إذا عرضت عمييا 
اإلجراءات المنافية لمقانكف أك في حالة التصدم مف تمقاء نفسيا سكاء مف طرؼ ممثؿ المجتمع 

قاضي التحقيؽ في حالة البطالف المطمؽ حسب ما نص عميو قانكف ككيؿ الجميكرية, أك 
 .5اإلجراءات الجزائية أك بطمب مف أطراؼ الدعكل العمكمية

                                                                 
 .25سميماف عبد المنعـ, بطالف اإلجراء الجنائي, المرجع السابؽ, ص  1
 .33المرجع السابؽ, ص دايخ سامية,  2
 .92معمرم عبد الرشيد, المرجع السابؽ, ص  3
 .20أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  4
 .92معمرم عبد الرشيد, المرجع السابؽ, ص  5
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 المطمب الرابع: البطالن والخطأ في القانون
ليا, كبالرجكع لمقانكف  نامثؿ الجزاءات السابقة التي تطرق يعتبر الخطأ في القانكف مثمو

درس تعريؼ الخطأ ندعكل قضائية, كمنو  عند رفعميا نجده أقر كضع عدة شركط يجب إحترا
 .) الفرع الثاني(يف الخطأ في القانكف كالبطالف في) الفرع األكؿ(, ثـ التمييز بفي القانكف في

 الفرع األول: تعريف الخطأ في القانون
الطعف يف الخطأ في القانكف كالبطالف في مجاؿ معظـ التشريعات الجزائية ميزت ب

ال يكجد ف يزالكف يفرقكف بينيما كؿ عمى حدلبالنقض في القرارات القضائية, غير أف الفقياء ال 
فمنيـ مف ينظر لمخطأ في القانكف بمعناه الكاسع يشمؿ البطالف, كمنيـ مف تمييز جامع كمانع, 

تجاه آخر ينكر كجكد فارؽ بينيمايرل أف البطالف يشمؿ الخطأ في القانكف,   .1كا 
يعني بالخطأ في القانكف مخالفة لمنص القانكني كالخطأ في تأكيمو كتطبيقو عمميا مف 

جرائي لمقالب الذم رسمو ؿ اإلطرؼ القضاة, كتتحقؽ مخالفة القانكف في عدـ إحتراـ العم
أك إغفاؿ  اقعة اإلجراميةـ تكافر عناصر الك القانكف, أك أف يحكـ القاضي الجزائي بالبراءة رغ

تطبيؽ القانكف األصمح لممتيـ, كيتحقؽ أيضا الخطأ في تطبيؽ القانكف كالحكـ عمى المتيـ 
أك يحكـ بالتقادـ رغـ  ,لـ تندرج تحت قانكف العفك دعكل الجزائية بالعفك عف الجريمةبإنقضاء ال

بإعماؿ نص قانكني ال ينطبؽ قاـ ي ىذه الحالة فف, القانكنية عدـ مركر أك تجاكز مدة التقادـ
 .2عمى ىذه الكقائع

كعدـ حكـ  القاضي  تحقؽ بترؾ العمؿ بما أقره المشرعيتبيف لنا أف الخطأ في القانكف ي
عماؿ النص إخطأ في تطبيؽ القانكف يتحقؽ عند أما البالمصادرة مع كجكب الحكـ بيا, 

 .3لكف ال ينطبؽ عمى الكاقعة اإلجرامية في أكراؽ الدعكل القانكني

                                                                 
 .88عبد القادر سميح المجالي, المرجع السابؽ, ص  1
قانكف العقكبات تخصص  "اجيستير في الحقكؽلنيؿ شيادة الممعمرم عبد الرشيد, بطالف إجراءات التحرم, مذكرة مقدمة  2

 .28, ص 2009 -2008, الجزائر, -أـ البكاقي -مييدم فنكنية كاإلدارية, جامعة العربي ب, معيد العمـك القا"كالعمـك الجنائية
 .17عبد الحميد الشكاربي, البطالف الجنائي, المرجع السابؽ, ص  3
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 لقانكف الذم ال يحتمؿ التأكيؿيككف بترؾ العمؿ بما نص عميو ا مخالفة لمقانكف أك النظاـ
سناده ف يحكـ القاضي ببراءة المتيـ رغـ تكافر شركط كعناصر الجريمةأك  ,1ببراءتولممتيـ  كا 

كربطيا  تفسير النصكص القانكنيةىك مياـ الجيات القضائية أنو مف  النظرية ذهكأساس ى
 .2بكقائع الجريمة بيدؼ الكصكؿ إلى نتيجة لما يعرض عمى الجيات القضائية مف دعاكل

إما  أك الطعف في الحكـ الصادر فييا ىك جزاء إجرائي يرد عمى تحريؾ الدعكل العمكمية
تحريؾ دعكل عمكمية دكف تقديـ شككل في تخمؼ أحد الشركط القانكنية ليذا اإلجراء مثؿ: ب

شخص ال تتكافر فيو  أك إذف, أك الطعف في حكـ مف طرؼ الجرائـ التي تتطمب شككل أك طمب
 .3الصفة

معنى  الكاجب تطبيقو عمى كقائع الدعكل إعطاء النص القانكني الخطأ في تأكيؿ القانكف
كالخطأ في تغيير معنى السالح كظرؼ الميؿ كظرفيف  ال يتطابؽ مع معناه الصحيح المذككر,

ختمفت4مشدديف في السرقة  , كأيضا الخطأ في تبياف المقصكد باإلكراه المقترف بجريمة السرقة, كا 
  كؿ ذلؾ جاء كالتالي:آراء الفقياء ح

 الرأي األول: أن البطالن يشمل الخطأ في القانون
إلى أف البطالف كجزاء إجرائي يشمؿ الخطأ في القانكف, فذىب  اتجيكاأصحاب ىذا الرأم 

البطالف يشمؿ كؿ قكاعد الشريعة العامة  أف فريؽ مف الفقو اإليطالي إلى الخمط بينيما, فأقركا
ة قاعدة مف قكاعد يتحقؽ بمخالف كقسمكا البطالف إلى بطالف مكضكعيكالجانب اإلجرائي, 

ف في رأييـ مستندي مخالفة قكاعد اإلجراءات الجزائيةقؽ بكبطالف إجرائي يتح قانكف العقكبات

                                                                 
 .90اإلجراءات الجنائية, المرجع السابؽ, ص أحمد فتحي سركر, نظرية البطالف في قانكف  1
 .515, ص1985طبعة الثانية, دار المعارؼ, القاىرة, الكيرة حسف, أصكؿ القانكف,  2
 .579جالؿ ثركت, المرجع السابؽ, ص  3
أنظر: رؤكؼ عبيد, المرجع السابؽ, ص  ألكثر تفصيؿ في ىذا الشأف. 81 -80فكدة عبد الحكـ, المرجع السابؽ, ص  4

 .393. مصطفى مجدم ىرجة, التعميؽ عمى قانكف اإلجراءات الجنائية, المرجع السابؽ, ص 993
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تبطؿ األحكاـ الصادرة مف الجيات القضائية سكاء لمخالفة ما رسمو  عمى قرار محكمة النقض
 .1القانكف

 الرأي الثاني: الخطأ في القانون بمعناه الواسع يشمل البطالن
بأنو الخطأ في القانكف معناه  رأم المكسع لمعنى الخطأ القانكنييرل أصحاب ىذا ال

ي يتمثؿ في مخالفة كالبطالف كجزاء إجرائ ,الكاسع يشمؿ الخطأ في القانكف بمعناه الضيؽ
 .2كالخطأ في تطبيقو كالخطأ في تأكيمو نمكذج القانكف

أف الخطأ في القانكف ىك مخالفة القكاعد المكضكعية ال الشكمية, كأحيانا يرد في قانكف 
كإجراءات تقادـ الدعكل العمكمية أك تقادـ العقكبة, تعتبر  الجزائية قكاعد مكضكعيةإلجراءات ا

 .3مخالفة ىذه القكاعد خطأ في القانكف
 من الخطأ في القانون ثالثا: موقف المشرع الجزائري

بؿ نص عميو في النصكص  كجزاء إجرائيـ يعرؼ المشرع الجزائرم الخطأ في القانكف ل
:" مخالفة تتمثؿ ىاتيف الصكرتيف في فقط اإلجراءات الجزائية في صكرتيفالقانكنية في قانكف 

 .4القانكف أك الخطأ في تطبيقو
 ـكعد يككف بتجاىؿ قاعدة قانكنية انكفالمباشر في الق ىك الخطأ المقصكد بمخالفة القانكف

  .5إتباع النص القانكني إزاء جريمة ما أك إجراء معيف
 عمى أنو:" إذا كصؿ لعمـ النائب العاـ لدل  الجزائية يو قانكف اإلجراءاتمما أكد ع

 

                                                                 
 .88أحمد فتحي سركر, نظرية البطالف في قانكف اإلجراءات الجنائية, المرجع السابؽ, ص  1
 .93 -92معمرم عبد الرشيد, بطالف إجراءات قاضي التحقيؽ دراسة مقارنة, المرجع السابؽ, ص  2
 .46, ص 2005دار المطبكعات الجامعية, اإلسكندرية,  ,حمد الحسيني, البطالف في المكاد الجنائية, ) د ط(مدحت م 3
  .سابؽ اإلشارة إليو, 07 -17مف القانكف رقـ فقرة السابعة  500المادة  4
أف يحكـ القاضي . أما الخطأ في تطبيؽ القانكف ىك بنص قانكني, 903رحيـ, المرجع السابؽ, ص لعبد اعثماف أماؿ  5

 الشركط التي أقرىا المشرع. أك أف يطبؽ نص قانكني في حالة ال تتكافر في ىذه الكاقعة دة قانكنية خالفا لنص قانكني آخربقاع
  . 905 -904, المرجع فسن, عبد الرحيـ أماؿ عثماف
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المحكمة العميا صدكر حكـ نيائي مف محكمة أك مجمس قضائي ككاف ىذا الحكـ مخالفا 
 . 1"لمقانكف أك لقكاعد اإلجراءات الجكىرية

مف أجؿ التطبيؽ الصحيح لقكاعد القانكف المكضكعي كسالمة اإلجراءات عبر مراحؿ 
ممثؿ في النائب العاـ بأف تطعف بالنقض  منح المشرع لمنيابة العامة كحدىاالدعكل العمكمية, 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية  530المادة  في األحكاـ كالقرارات القضائية لصالح القانكف حسب
  .2الجزائرم

 البطالنالتفرقة بين الخطأ في القانون و  الفرع الثاني:
لتفرقة بينيما اى البطالف, كلدراسة ىذه العناصر ليذا المذىب عدة عناصر تميزه عم

 كالتالي: ) ثانيا() أكال(, ثـ أكجو التشابوختالؼتطرؽ ألكجو اإلسن
 أوال: أوجو اإلختالف

ال تبدكا أىميتيا إال بالنسبة لألحكاـ كالقرارات الصادرة  الجزاءيفالتمييز بيف ىاذيف  مشكمة
ف خالؼ القاضي لقاعدة مكضكعيةمف   قاضي مخالؼ فييا لمقاعدة الشكمية كاف عممو باطال, كا 

  .3فإف الخطأ في تطبيقيا حسب نمكذج القانكف يعتبر خطأ في القانكف
 ثانيا: أوجو التشابو

كصدكر حكـ غـ اإلختالؼ بيف الخطأ في القانكف كالبطالف إال أنو يكجد تشابو بينيما ر  
خطئ في كأف ي  أ سس عمى إجراءات باطمو, أك أ   ا مف البيانات الجكىرية في الحكـقضائي خالي

فال يجكز  ,في القانكف , ففي ىذه الحالة يتغمب البطالف عمى الخطأتكقيع العقكبة عمى المتيـ
  .4قانكنا صحتوأف تقكـ بتصحيح قضاء جيات الحكـ الذم فقد شركط  لنقضلمحكمة ا

                                                                 
 .اإلشارة إليو سابؽ, 10 -19مف القانكف رقـ  530المادة  1
طبعة الرابعة, دار ىكمة لمطباعة كالنشر العمي شمالؿ, المستحدث في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم, الكتاب األكؿ,  2

 . 217, ص 2021كالتكزيع, الجزائر, 
ر طبعة األكلى, نشر مزدكج بيف الدار العممية الدكلية لمنشالحسف مصطفى يكسؼ مقابمة, الشرعية في اإلجراءات الجزائية,  3

 . 18 -17عبد الحميد الشكاربي, البطالف الجنائي, المرجع السابؽ, ص  .203, ص 2003ألردف, كالتكزيع كدار الثقافة, ا
 .94معمرم عبد الرشيد, بطالف إجراءات قاضي التحقيؽ دراسة مقارنة, المرجع السابؽ, ص  4
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 المبحث الثاني: أساس فكرة البطالن
 فيفترض فيو مخالفة  حسب أسباب البطالف, 1تقسيماتكجزاء إجرائي عدة لمبطالف 

إجراءات جكىرية ألحكاـ القانكف, فتعددت تقسيمات البطالف كىذا راجع إلى عمؿ الفقياء 
كؿ كالقضاء, تـ تقسيمو إلى بطالف متعمؽ بالنظاـ العاـ كبطالف متعمؽ بأطراؼ الخصكمة, كل

سباب التي تبطؿ األحسب النص القانكني المقرر لمبطالف, أما  مف النكعيف مميزاتو الخاصة بو
تدفع لتقريره أماـ الجيات  ب شكمية كأخرل مكضكعيةيكجد أسبا اءات التي تـ إجراؤىااإلجر 
أف نسمط الضكء عمى ىذه الشركط لصحة سباب يجب ية المختصة, كبمعرفة ىذه األالقضائ

 كالتي ينتح عمى مخالفتيا بطالف اإلجراءات, كاليدؼ منيا ضماف سير العدالة العمؿ اإلجرائي
 المتضررة مف اإلجراءات الباطمة. كضماف حماية الحريات الفردية كالمصمحة

فال بد مف كجكد أسباب في أكراؽ الدعكل ليذا لكي تتصدل المحكمة لمعمؿ المعيب 
البطالف, سكاء بطالف مطمؽ أك بطالف نسبي تمسؾ بو الخصكـ, إما أسباب شكمية أك أسباب 

كالشكمية  عية لغياب أحد العناصر المكضكعيةاألسباب المكضك تطمبيا المشرع,  مكضكعية
عمية اإلجرائية كحسف سير الجياز لتحقيؽ الفا لمبطالف لخرؽ الشركط اإلجرائية لمعمؿ اإلجرائي

 :تناكؿ فينكليذا س كالحريات القضائي كحماية الحقكؽ
 .المطمب األول: أنواع البطالن

  .المطمب الثاني: أسباب البطالن
 
 
 
 

 

                                                                 
 .268, ص 1972كالدراسات العربية, مصر, جميؿ حسيف, حقكؽ اإلنساف كالقانكف الجنائي, ) د ط(, معيد البحكث  1
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  نواع البطالنالمطمب األول: أ
إما نجده بطالف بنص قانكني أك بطالف  لمذاىب البطالف كىي مختمفة نابعد دراست

بطالف الفي قانكف اإلجراءات الجزائية يطمؽ عميو بالبطالف الجكىرم أك  لقاعدة شكميةمخالؼ 
ىما  ف حسب ما سار عميو الفقو كالقضاءفيناؾ نكعيف مف البطال ك البطالف الذاتي, أشكمي ال

كالبطالف النسبي, كلتقسيـ البطالف يككف حسب أنكاعو كالتمييز بينيما نظرا البطالف المطمؽ 
المتعمقة  خضع ليا كؿ نكع منيما, كتعددت التقسيماتيكاإلختالؼ في األحكاـ التي  لمفركؽ

  .1لمعايير متعددة استنادابالبطالف 
 خصائص يتميز بيامنيما ميز بيف المصطمحيف, فمكؿ نلدراسة ىذيف النكعيف يقتضي أف 

) البطالف المتعمؽ بالخصكـ أما ,ألنو ال يمكف تصحيح إجراءات البطالف المتعمؽ بالنظاـ العاـ
 .2تصحيحوالذم يمكف  النسبي(

 عنيما ي نظرا لمنتائج كاآلثار التي يترتبخاصة في الجانب العمم فىما نكعاف أساسيا
طالف ) الفرع األكؿ( البتناكلو كاالتي: فينكىذا ما س ىاعمى إجراءات الدعكل العمكمية كمصير 

ع الجزائرم كتطبيقيما القضائي , ثـ مكقؼ المشر الثاني() الفرع كالبطالف النسبي في المطمؽ
 ) الفرع الثالث(.في

 ) المتعمق بالنظام العام( الفرع األول: البطالن المطمق
ي يككف عدة معايير ك كأعتمد لمبطالف المطمؽ قدميا لنا الفقو ختمفةيكجد عدة تعاريؼ م

صة ا) أكال(, كاألحكاـ الخلتعريؼ البطالف المطمؽ تطرؽنس بطالف مطمؽ أك بطالف نسبي
 ) ثانيا(.طالف المطمؽببال

 
                                                                 

, ص 1996اىرة, مأمكف محمد سالمة, اإلجراءات الجنائية في التشريع المصرم, الجزء الثاني, دار النيضة العربية, الق 1
حاتـ حسف دكار, أصكؿ اإلجراءات الجنائية كفؽ أحدث التعديالت التشريعية كاإلجتيادات الفقيية لممزيد أنظر: . 372
 .1000, ص 2005ضائية, ) د ط(, منشأة المعارؼ لمنشر, اإلسكندرية, كالق

, قدمت ىذه -دراسة مقارنة -االبتدائييؼ في مرحمة التحقيؽ محمد مصطفى عيركط, اآلثار المترتبة عمى بطالف التكق 2
 . 66, ص 2012بية, عماف, األطركحة لمحصكؿ عمى درجة الدكتكراه فمسفة في القانكف العاـ, كمية القانكف, جامعة عماف العر 
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 أوال: تعريف البطالن المطمق
 المصمحة العامة لممجتمع بر عف كجكب حمايةفكرة النظاـ العاـ تعيرل أف  الفقو بعض

كتغميبيا عمى المصمحة الخاصة لمفرد إذا تعارضت  ,كربط فكرة المصمحة العميا لمجماعة
طريقة كب في األخير أم البطالف النسبيلمفرد كالقكاعد التي تمس بالمصمحة الخاصة  ,1معيا

 .2بالنظاـ العاـتمس غير مباشرة 
الذم يترتب عمى مخالفة  أك ما يسمى البطالف المطمؽ ىك البطالف المتعمؽ بالنظاـ العاـ

, فيذا النكع ليس مقرر فحسب الذم أقرىا المشرع اإلجراءات الجكىرية المنصكص عمييا قانكنا
) كمية جكىرية تتعمؽ بالنظاـ العاـبؿ جزاء لمخالفة قاعدة ش جزاء لمخالفة قاعدة شكمية جكىرية

 .3المجتمع(
ا إذا كاف يككف البطالف مطمقا إذا كانت المصمحة التي يحمييا اإلجراء مصمحة عامة, أم

 .4فإف البطالف المخالؼ لمقاعدة اإلجرائية ىك بطالف نسبي اإلجراء متعمؽ بالخصكـ
برضا مف يتعارض ىذا  جراء المعيبالمطمؽ ال يمكف كال يجكز تصحيح اإل البطالف

نما تدفع بو  إلعادتو أك إبطالو مف طرؼ الخصكـكما يجكز التمسؾ بو اإلجراء بمصمحتو,  كا 
 .5المحكمة مف تمقاء نفسيا في أية مرحمة مف مراحؿ الدعكل العمكمية

                                                                 
بكفاتح أحمد, البطالف المدني اإلجرائي, مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه في إطار مدرسة الدكتكراه عقكد كمسؤكلية, كمية  1

مأمكف محمد سالمة, اإلجراءات الجنائية  لممزيد أنظر: .130, ص 2016 -2015, الجزائر, -جامعة بف عكنكف -الحقكؽ
 .238, ص 1980دار الفكر العربي لمنشر, مصر, ) د ط(, في التشريع المصرم, 

 طبعة األكلى, منشأة المعارؼالنبيؿ إسماعيؿ عمر, عدـ فعالية الجزاءات اإلجرائية في قانكف المرافعات" أسباب كعالجيا",  2
 .257, ص 2000, اإلسكندرية, لمنشر

لمحصكؿ عمى شيادة  مقدمة اشمي كىيبة, اإلجراءات اإلستثنائية لمبحث كالتحرم عف الجرائـ في التشريع الجزائرم, أطركحةى 3
 -2015, الجزائر, -مستغانـ -الدكتكراه في القانكف اإلجرائي, كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامع عبد الحميد بف باديس

 .230, ص 2016
, رسالة مقدمة لنيؿ درجة دراسة مقارنة :كاب المتيـ بمعرفة سمطة التحقيؽير, األحكاـ القانكنية إلستجالمبركؾ محمد أبك ظي 4

عيد . 202-201, ص 2008 الماجيستير في القانكف المقارف, كمية الشريعة كالقانكف, جامعة أـ درماف اإلسالمية, السكداف,
 .559, ص 1988بتدائي, ) د ط(, منشأة المعارؼ, اإلسكندرية, الحميد الشكاربي, ضمانات المتيـ في مرحمة التحقيؽ اإل

 .340, ص 1988عمر السعيد رمضاف, مبادئ اإلجراءات الجنائية, الجزء األكؿ, دار النيضة العربية, القاىرة,  5
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مف الضركرم أف يككف  الظركؼ لذلؾ تغيرت األساسية تختمؼ مف مجتمع آلخر بالمقكما
أم تحديد يتعمؽ بالبطالف المطمؽ خارج عف نطاؽ المشرع الذم يجب أف يتكفر في القكاعد 

كعميو فإف المشرع لـ  صالحيات القضاء كالقاضي,قرار ليدخؿ ذلؾ في الثبات كاإلستاإلجرائية 
 .1الحاالت التي يقر فييا البطالف المطمؽ المتعمؽ بالنظاـ العاـعمى ينص عمى سبيؿ الحصر 

البطالف المطمؽ يمتقياف مع البطالف الجكىرم المتعمؽ بالنظاـ العاـ, كقد سار العمؿ عمى 
, ألف مصمحة 2عمى البطالف المتعمؽ بمصمحة المجتمعإطالؽ مصطمح البطالف المطمؽ 

المجتمع أك المصمحة العميا لمجماعة تقضي لتحقيؽ سير العدالة, ككؿ إجراء أك عمؿ يتسبب 
ينتيؾ في نفس الكقت مصمحة المجتمع كيمس بالعدالة, ككؿ  عامةفي المساس بالمصمحة ال

كيجكز لمقاضي أف يحكـ بو مف  ,3ـ العاـلة فيك يتعمؽ بالنظاعمؿ إجرائي يمس بالمجتمع كالعدا
تمقاء نفسو حتى كلك لـ يتمسؾ بو الخصكـ, كيجكز التمسؾ بو كلفت نظر القاضي المختص 

 .4في أم مرحمة مف مراجؿ الدعكل الجزائية
مخالفة لقاعدة شكمية جكىرية متعمقة بالنظاـ العاـ أم قاعدة  ىك البطالف الذم ينتج عف

العامة ىك إجراء  جتمع, ككؿ ما يتعمؽ كيتصؿ بالمصمحةمقانكنية تيدؼ إلى حماية مصمحة ال
 .5كتخمفو يترتب عميو البطالف المتعمؽ بالنظاـ العاـ وىرم نص عميو المشرع, كعند مخالفتجك 

                                                                 
ت ىذه الرسالة , قدمكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني دراسة مقارنةأسامة عبد اهلل محمد زيد الكيالني, البطالف في قان 1

, 2008لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجيستير في القانكف, كمية الدراسات العميا, جامعة النجاح الكطنية بنابمس, فمسطيف, 
 .54ص 

, ص 1972قاىرة, دار النيضة العربية, ال ) د ط(, سامي الحسيني, النظرية العامة لمتفتيش في القانكف المصرم كالمقارف, 2
 .53أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  .400

 .238, المرجع السابؽ, ص 1980مأمـك محمد سالمة, قانكف اإلجراءات الجنائية في التشريع المصرم,  3
السبياف فيد إبراىيـ, إستجكاب المتيـ بمعرفة سمطة التحقيؽ, رسالة مقدمة لمحصكؿ عمى درجة الماجيستير, جامعة  4

 .207, ص 1995المنصكرة, مصر, 
طبعة األكلى, النجيب سمطاني, معايير إجراءات التحرم كاإلستدالؿ عف الجريمة بيف القانكف الكضعي كالشريعة اإلسالمية,  5

: عبد الحميد . في ىذا الصدد يمكف الرجكع إلى كؿ مف284 -283, ص 2014تصاد, الرياض, مكتبة القانكف كاإلق
طبعة األكلى, ال. سردار عمي عزيز, ضمانات المتيـ أثناء اإلستجكاب, 830, ص الشكاربي, الدفكع الجنائية, المرجع السابؽ

عبد القادر جرادة, أصكؿ اإلستجكاب في التشريع الفمسطيني  .126, ص 2014المركز القكمي لإلصدارات القانكنية, القاىرة, 
 .  139, ص 2001طبعة األكلى, مكتبة آفاؽ لمنشر, غزة, الكالمقارف, 
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القضائي, فال يجكز لقاضي التحقيؽ اإلشتراؾ في تشكيمة الحكـ لو عالقة بقكاعد التنظيـ 
 يميف مف طرؼ المتيـ قبؿ إستجكايوألنو نظر في القضية التي حقؽ فييا, كال يمكف تأدية ال

ف المصمحة أل تعذيبو لكي يعترؼ بكقائع الجريمةأك نو خرؽ لضمانة مف ضمانات المتيـ, أل
 .1ـ العاـالمحمية في ىذه الحاالت تتعمؽ بالنظا

يمكف إختصار ىذا البطالف عند مخالفة القكاعد المتعمقة بتشكيؿ الجيات القضائية 
كبإختصاصيا النكعي, كالقكاعد المتعمقة بتسبيب األحكاـ لمنظر في الدعكل العمكمية  كبكاليتيا

أنصبت المخالفة عمى تخمؼ أحد عناصر كشركط يضا إذا أكالقرارات كطرؽ الطعف فييا, ك 
 نحك ييدر حسف سير الجياز القضائيأك عدـ مراعاة النمكذج الشكمي عمى  ,اإلجرائيالعمؿ 

كعدـ  ,كشفكية المرافعاتكعمنية الجمسات كالمكاجية لتخمؼ أحد المبادئ العامة لممحاكمة 
, كحضكر مدافع عف المتيـ كتابة كجكبي, كأخذ رأم المفتي 2القضائية تسبيب األحكاـ كالقرارات

جراءات الطعف في األحكاـ كالقراراتعف الحكـ الصا  .3در باإلعداـ كا 
يرل الفقو أف البطالف يعتبر متعمقا بالنظاـ العاـ في عدة أحكاؿ كمباشرة اإلجراءات مف 

إذا كانت تمس بالحقكؽ كالحريات الفردية, كمباشرة  ر قضائية التي خكليا القانكف ذلؾجية غي
كمخالفة  ستثنائية المسمكح بيا قانكنا ليااإلكقات خارج األ لبعض اإلجراءات غير قضائية

 .4القكاعد التي تحتـر حسف سير العدالة الجنائية عمى القانكف اإلجرائي

                                                                 
 .105ة, المرجع السابؽ, ص مسكس رشيد 1
 .78محمد ذيب محمكد نمر, المرجع السابؽ, ص  2
ماجد صبحي حسيف جمس, اإلستجكاب كضمانات المتيـ دراسة مقارنة بيف التشريعيف الفمسطيني كالمصرم, رسالة مقدمة  3

تفصيؿ أكثر في ىذا الشأف ل. 193, ص 2005لمحصكؿ عمى شيادة الماجيستير, معيد البحكث كالدراسات العربية, القاىرة, 
. محمكد نجيب حسني, شرح قانكف اإلجراءات 202: عثماف حيدر أبك زيد, المرجع السابؽ, ص يمكف الرجكع إلى كؿ مف

 .347 -346الجنائية, المرجع السابؽ, ص 
دار الثقافة لمنشر محمد عمي سالـ عياد الحمبي, الكسيط في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية, الجزء األكؿ, مكتبة  4

 .426, ص 1996كالتكزيع, عماف, 
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معيار نجد أف  ,عف البطالف المتعمؽ بمصمحة الخصكـالبطالف المطمؽ بيف مييز لمت
البطالف المتعمؽ , ألف البطالف المطمؽ يمتقي مع لمتمييز بينيماالنظاـ العاـ ىك السارم 

 .1بمصمحة الجماعة أك النظاـ العاـ في خصائص عدة أساسية
كيرل أنيما  ؽ بالنظاـ العاـ كالبطالف المطمؽمف الفقياء مف يفرؽ بيف البطالف المتعم

أما الثاني يتقرر  األكؿ يتقرر إال بصدكر حكـ قضائيثار, فكاآل مختمفاف مف ناحية الخصائص
كاألكؿ يمكف تصحيح كال يحتاج لحكـ قضائي صادر عف جية قضائية مختصة,  بقكة القانكف

عادتو  .2اإلجراء المشكب بعيب أما الثاني ال يمكف تصحيحو كا 
لألىمية الكبيرة التي يكتسي  انظر  العاـ سائد في جميع فركع القانكفمصطمح كفكرة النظاـ 

ج ذات الفكرة عامة مجردة تؤدم إلى نتائكيعتقد أف ىذه بيا في تبياف القكاعد العامة لكؿ فرع, 
يطبقيا عمى  نظرية دينية أك فمسفية ثـ كأف يبيح القاضي لنفسو مف النظاـ العاـ ,خطكرة عالية

أك عمى السياسة الجنائية أك عمى سمطتو التقديرية في المسائؿ اإلجتماعية  ,المبادئ الدستكرية
 .3أك األخالقية.....إلخ

كيجكز لمف لو مصمحة  اف يمكف تصحيحيما بالتنازؿ عنيما,يتفقيرل البعض كالىما 
 أحد األطراؼ عمى القاضي المختص أف يحكـ بيا مف تمقاء نفسو دفعكحتى لـ ي التمسؾ بيما

كيمكف التمسؾ بيما في أم مرحمة كانت في الدعكل الجزائية كألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا 
السائد الحديث في الفقو  غير أف الرأم ئي باتأك عندما يصبح الحكـ نيا عند نقض القرار,

                                                                 
اعدة جكىرية تتعمؽ . ىك ذلؾ الجزاء الذم يمحؽ اإلجراءات المخالفة لق404سامي حسني الحسيني, المرجع السابؽ, ص  1

 ة مف طرؼ كؿ مف لو مصمحة, ألف مف خصائصو التمسؾ بو في أم مرحمة مف مراحؿ الدعكل العمكميبالنظاـ العاـ
رتو ألكؿ مرة أماـ محكمة القانكف, كال يجكز كأيضا يمكف إثا و مف تمقاء نفسيا دكف دفع الخصـككلممحكمة المختصة التصدم ل

أحمد فتحي سركر, نظرية  .97 -96ع السابؽ, ص ثكرية بكصمعة, المرجتصحيح ىذا اإلجراء الباطؿ. كال يمكف  التنازؿ عنو
 .144, ص 1959مكتبة النيضة العربية لمطباعة كالنشر, القاىرة, ) د ط(, ة, البطالف في قانكف اإلجراءات الجنائي

دار الجامعة  ) د ط(, جالؿ ثركت, نظـ اإلجراءات الجنائية,لممزيد أنظر:  .53المرجع السابؽ, ص  أحمد الشافعي, 2
 .528, ص 2005الجديدة, اإلسكندرية, 

 .55, ص 1996كندرية, طبعة الثالثة, دار المطبكعات الجامعية, اإلسالحامد الشريؼ, نظرية الدفكع أماـ القضاء الجنائي,  3
 .91, ص 1972, القاىرة, كالتكزيع الشرقاكم جميؿ, مبادئ القانكف, ) د ط(, دار النيضة العربية لمنشر
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في  اختمفاكلك  كيؤدياف نفس الكظيفة كالمعنى كالجزائر يرل أنو ال يكجد إختالؼ بينيما كالقضاء
 .1اإلصطالح

ليست ألف حريتو  ات المتيـ تعتبر مف النظاـ العاـحقكؽ كضمانالقكاعد التي تحمي 
إحتراميا في مكاجية السمطة, كاألمر مصمحة شخصية فقط بؿ مصمحة إجتماعية يجب 

 .2الحبس المؤقتاألمر ببالقبض كالتفتيش ك 
عمى أنو:" حيث أف الكجو  ىذا ما أكدتو قرارات المحكمة العميا المتعمؽ بالنظاـ العاـ

المتعمؽ بتكييؼ كقائع الجريمة ال يمكف لممدعي معرفتو قبؿ التصريح كصدكر القرار, كمف ثـ 
مف قانكف  501يمكف إثارتو ألكؿ مرة أماـ قضاة المحكمة العميا كفؽ مقتضيات أحكاـ المادة 

كجو مف النظاـ العاـ اإلجراءات الجزائية الجزائرم, كباإلضافة إلى ذلؾ يجب إعتبار ىذا ال
 .3"كمقبكؿ في كافة حاالت سير الدعكل أماـ المحكمة العميا

لمرفعة كالسمك نتيجة  ع مفيكـ جامع كمانع لمنظاـ العاـتبقى كؿ الجيكد عاجزة في كض
ف القاعدة الشكمية تمس كال مف المصمحة الخاصة أل, 4ريفو أمر صعبعفت ,الذم يتميز بو
 .1كالمصمحة العميا لمجماعةالمتعمقة باألفراد 

                                                                 
دة الماجيستير اإلجراءات الجزائية الجزائرم, مذكرة مقدمة لنيؿ شيامحمد الطاىر رحاؿ, بطالف إجراءات التحقيؽ في قانكف  1

 -1, كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامعة اإلخكة منتكرم-انكف العقكبات كالعمـك الجنائية"" فرع ق-في قانكف العقكبات
. عبد الرؤكؼ 558 ماركؾ نصر الديف, المرجع السابؽ, ص لمزيد أنظر: .34, ص 2009 -2008, الجزائر, -قسنطينة

. أما قضاة الغرؼ الجزائية بالمحكمة العميا يستعممكف في قراراتيـ مصطمح البطالف المتعمؽ 161ميدم, المرجع السابؽ, ص 
 . 53أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  دال لمصطمح البطالف المطمؽ.بالنظاـ العاـ ب

 .50, ص 1986, الجزائر, دار الشياب لمطباعة كالنشربارش سميماف, شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم, ) د ط(,  2
. كما بينتو المادة 241, ص 1992, الجزائر, -باتنة -نكاصر العايش, تقنيف اإلجراءات الجزائية, ) د ط(, مطبعة قرفي 3

يجكز أف تثار مف الخصـك أكجو البطالف في الشكؿ أك في اإلجراءات ألكؿ مرة عمى أنو:" ال  10 -19مف القانكف رقـ  501
أماـ المحكمة العميا غير أنو يستثنى مف ذلؾ أكجو البطالف المتعمقة بالقرار المطعكف فيو كالتي لـ تكف لتعرؼ قبؿ النطؽ بو, 

 كيجكز إبداء األكجو األخرل في أية حالة كانت عمييا الدعكل". 
ة, طبعة األكلى, مكتب الرسالة الدكلية لمطباعة, القاىر العبد المييمف بكر, إجراءات األدلة الجنائية, الجزء األكؿ في التفتيش,  4

المتيـ أثناء التحقيؽ عبد اإللو النكايسة, ضمانات في ىذا الصدد يمكف الرجكع إلى كؿ مف:  .449, ص 1997 -1996
جامعة عيف  -, رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه, كمية الحقكؽ-األردنييعيف المصرم ك ر دراسة مقارنة بيف التش -اإلبتدائي
 =. أبك السعكد رمضاف, المدخؿ إلى القانكف, ) د ط(, الدار الجامعية لمطباعة كالنشر,562, ص 2000, القاىرة, -شمس
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النظاـ العاـ الشكمي ليس مثبت الصمة بفكرة العدالة ذاتيا, فحسف سير الجياز القضائي 
ر العدالة المكضكعي مرتبط بحسف سير العدالة سيحسف ك بط حتما بالمصمحة العامة, يرت

الرقابة عمى يو في كالبد مف اإلعتراؼ لمقاضي المختص بالدكر الذم يؤدبالمعنى اإلجرائي, 
في حالة شاب أحد اإلجراءات  يا كالنطؽ بالجزاء مف تمقاء نفسوكالتصدم ل صحة اإلجراءات

 .2عيب مف العيكب التي تمس بالمصحة العامة كتحقيؽ سير العدالة الجنائية
اإلجراءات التي  يناؿيتميز عف نظرية اإلنعداـ, ألف البطالف المطمؽ البطالف المطمؽ 

تشكبيا عيكب بالغة الخطكرة) جسيمة(, كال تقكـ إال إذا أقره القانكف كبيف لنا حاالتو, أما جزاء 
 .3لذلؾ ال يتطمب إلى النص عميو مف طرؼ المشرع عمى أم إجراء أبدا اإلنعداـ ال يرد

 ثانيا: األحكام الخاصة لمبطالن المطمق
 يمكف حصرىا فيما يمي:اصة كمميزات خلمبطالف المطمؽ أحكاـ 

 .4/ يجكز ألطراؼ الدعكل التمسؾ بو في أم مرحمة كانت عمييا الدعكل العمكمية1

                                                                                                                                                                                                                 

ة كاحدة أماـ محكمة اإلستئناؼ, أطركحة . عنانبة عبد الحميـ محمد عبد الحميـ, التقاضي عمى درج90, ص 1993بيركت, =
, -قسـ أصكؿ المحاكمات الجنائية -, كمية الحقكؽ كالعمـك السياسيةمقدمة كجزء مف متطمبات نيؿ درجة الدكتكراه في القانكف

 .163, ص 2016جامعة بيركت العربية, بيركت, 
Pière Chambon, le juge d'instruction, 4

ème
 édition, Dalloz, Paris, 1997, p. 772. 

 .14, ص 2010الزعبي عكض, الكجيز في قانكف أصكؿ المحاكمات األردني, ) د ط(, مكتبة الثراء لمنشر, عماف,  1
, قدمت ىذه الرسالة لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجيستير -دراسة مقارنة -ف العمؿ اإلجرائيشاكر بني عيسى, بطال 2

 .76, ص 2017جامعة جرش األىمية, األردف, في القانكف, كمية الحقكؽ, 
دار ) د ط(, , -ميمية عمى ضكء الفقو كقضاء النقضدراسة تح –الف في قانكف اإلجراءات الجنائيةعبد الحكـ فكدة, البط 3

 .117 -116, ص 1996المطبكعات الجامعية, اإلسكندرية, 
األكلى,  طبعةالشرعية في القكانيف اإلجرائية كالجنائية السكدانية, إبراىيـ التجاني أحمد, نظرية البطالف كأثرىا عمى الحقكؽ ال 4

  في ىذا الصدد أنظر:. 34, ص 2012, الرياض, -معة نايؼ العربية لمعمـك األمنيةجا -مركز الدراسات كالبحكث
Bernard Bouloc,  l'acte d'instruction, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris,1965, p. 675. 

كلك ألكؿ مرة أما محكمة القانكف) العميا(, دكف إشتراط قياـ المصمحة كشرط لمدفع بالبطالف, أم أف ألم خصـ الدفع بو حتى 
فؤاد عاطؼ لمزيد مف التفصيؿ راجع: . 105رجع السابؽ, ص مسكس رشيدة, المطالف. كلك لـ يكف لو مصمحة مف تقرير الب

 . 18, ص 2001ف في األحكاـ الجنائية, ) د ط(, دار منصكر لمطباعة, مصر, صحصاح, أسباب البطال
Piére Chambon, le juge d'instruction, op. cit, p. 346.  
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ىذا التمسؾ لمتصدم لو كالفصؿ فيو / في حالة التمسؾ بالبطالف المطمؽ يجب أف ال يحتاج 2
قانكف محكمة ألنيا  ,1كىك ما يخرج عف إختصاص المحكمة العميا ,إلى تحقيؽ مكضكعي

 .2محكمة مكضكع كليست
رضا الدعكل سكاء كاف  أطراؼالمطمؽ عف طريؽ رضا أحد  ال يجكز تصحيح البطالف/ 3

فال فال يمكف التنازؿ عف التمسؾ بو صراحة أك ضمنا, جراء المعيب, ضمني أك صريح لإل
 .3يتعمؽ بالنظاـ العاـ الذم بطالفاليؤخذ بيذا التنازؿ ب

ف لـ يقدـ / يجب عمى محكمة المكضكع أف تقضي 4 بالبطالف المطمؽ مف تمقاء نفسيا حتى كا 
المتضرر كيككف في شكؿ طمب أكلي مف الخصـ , 4أطراؼ الدعكل طمب بالتمسؾ بالبطالف

 .5قبؿ أم دفاع في المكضكع في الدعكل
/ إذا كاف السبب في بطالف اإلجراء راجعا كيعكد إلى خطأ أحد الخصكـ أك ساىـ فيو عف 5

يداعو كبالتالي ال يمكف لممتيـ أف يدفع ببطالف عدـ إستجك قصد أك إىماؿ,  ابو مف قبؿ كا 
األسئمة المكجية لو مف  مىع عف اإلجابة أك لـز الصمت متى كاف ىك قد إمتنع الحبس المؤقت

 .6طرؼ قاضي التحقيؽ

                                                                 
 .65محمد سعيد نمكر, المرجع السابؽ, ص . 34, المرجع السابؽ, ص عشي حفصية 1
 . 274, ص 1972جميؿ حسيف, حقكؽ اإلنساف كالقانكف الجنائي, ) د ط(, دار النشر لمجامعات المصرية, مصر,  2
لإلطالع أكثر يمكف الرجكع إلى كؿ . 147رجع السابؽ, ص معمرم عبد الرشيد, بطالف إجراءات التحقيؽ دراسة مقارنة, الم 3

مكتبة دار الفكر, أبك ) د ط(, اإلجراءات الجزائية الفمسطيني,  محمد عمي سالـ الحمبي, سميـ الزعنكف, شرح قانكفمف: 
 . 462, دكف سنة النشر, ص -القدس -الديس

René Garraud, traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale, op, cit, p. 425. 

محة عامة بطريؽ غير مباشر. إذا إرتقت أىميتو حتى أصبح مص ؼ المتضرر,قرر لمصمحة الجماعة أك لمصمحة الطر ألنو م
 .139سميماف عبد المنعـ, أصكؿ اإلجراءات الجنائية, المرجع السابؽ, ص 

يحي دىشاف, أنكاع البطالف كحكمو في القانكف, متكفر عمى المكقع اإللكتركني:  4
https://www.yahyadhshan.com/2020/11/blog-post_24.html : , عمى الساعة: 2022-08-20, تاريخ الدخكؿ يـك

 .57بف أسامة عبد اهلل محمد زيد الكيالني, المرجع السابؽ, ص . 21:13
جراءاتيا, ) د ط(, منشأة المعارؼ لمنشر, اإلسكندرية, دكف سنة  5  .182النشر, ص أمينة النمر, الدعكل كا 
دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر, بيركت,  ) د ط(, فكزية عبد الستار, شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية المبنانية, 6

 =,2008: سميماف عبد المنعـ, بطالف اإلجراء الجنائي, مف التفاصيؿ يمكف الرجكع إلى كؿ مف. لممزيد 50, ص 1975

https://www.yahyadhshan.com/2020/11/blog-post_24.html
https://www.yahyadhshan.com/2020/11/blog-post_24.html
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الجزائي مف طرؼ المدعي المدني بالفصؿ في / ال يجكز الدفع بعدـ إختصاص القاضي 6
 .1ية التي رفعيا أماـ قاضي التحقيؽالدعكل المدن

بطالف كافة ما يترتب عنو طبقا لقاعدة ما بني  إستتبعو/ إذا تقرر بطالف العمؿ اإلجرائي 7
 .2عمى باطؿ فيك باطؿ

 البطالن النسبيالفرع الثاني: 
ـ, كلمعرفة ىذا تناكؿ البطالف المتعمؽ بمصمحة الخصك نس لمبطالف المطمؽ نابعدما تطرق

تعرض لمنتائج التي نثـ  ) أكال(تعريؼ البطالف النسبي بيف في ىذا الفرعنالنسبي سالبطالف 
 ) ثانيا(. يتميز بيا

 أوال: تعريف البطالن النسبي
اـ العاـ, ألف المصمحة التي ىك ذلؾ البطالف الذم يتعمؽ بمصمحة الخصكـ ال بالنظ

كال تتعمؽ  ) األفراد(عمى ىذا النكع مف البطالف ىي مصمحة خاصة تتعمؽ بالخصكـ تترتب
 .3) المجتمع(بمصمحة عامة

 ينصب البطالف النسبي عمى حماية المصمحة الخاصة لألطراؼ في الدعكل الجزائية
, فيك جاء عكس البطالف المطمؽ يحمي مصمحة خاصة 4كبالتالي ىك ليس متعمؽ بالنظاـ العاـ

                                                                                                                                                                                                                 

معمرم عبد الرشيد, بطالف  لممزيد أنظر: .102 -101حسف بكار, المرجع السابؽ, ص  . حاتـ93المرجع السابؽ, =
 .43إجراءات التحرم, المرجع السابؽ, ص 

 .147معمرم عبد الرشيد, بطالف إجراءات التحقيؽ دراسة مقارنة, المرجع السابؽ, ص  1
, ص 1984ط(, منشأة المعارؼ, اإلسكندرية, حسف صادؽ المرصفاكم, المرصفاكم في قانكف اإلجراءات الجنائية, ) د  2

700. 
طبعة األكلى, مركز الدراسات ال, -دراسة مقارنة –ي قانكف أصكؿ المحاكمات الجنائيةالحكامدة لكرانس أحمد سعيد, الدفكع ف 3

ؽ كحريات . فإذا تمت مخالفة لمقاعدة الشكمية كاليدؼ منيا حماية حقك 52, ص 2015العربية لمنشر كالتكزيع, القاىرة, 
.  ليا مى ضمانات أقرىا المشرع لمصمحتيـاألطراؼ, أم تنطكم ع محمد محي الديف عكض, صمة مباشرة بمصمحة الخصـك

إجراءات القانكف الجنائي: إجراءاتو في التشريعيف المصرم كالسكداني" في الدعاكل كالسمطة المعنية كالضبط القضائي كقاضي 
 . 282, ص 1964حالة", الجزء الثاني, المطبعة العممية لمنشر, القاىرة, التحقيؽ كغرفة المشكرة كمستشار اإل

 .402سامي حسني الحسيني, المرجع السابؽ, ص  4
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لممحافظة عمى الحقكؽ كتقرير الضمانات  مصمحة الخصكـ في الدعكل العمكميةمتعمقة ب
    .1القانكنية ليا

أك ىك مخالفة لقاعدة شكمية إجرائية جكىرية تمس أحد الحقكؽ كالحريات الفردية التي ال 
 .2يستفيد منيا إال مف تمسؾ بو

أك مخالفة  طراؼ في حالة خرؽ لقاعدة جكىريةىك البطالف المتعمؽ بمصمحة األ
أك التحقيؽ اإلبتدائي أك  التحرماإلجراءات الخاصة لجمع اإلستدالالت أثناء مرحمة البحث ك 

 .3كيمكف لصاحب المصمحة التمسؾ بو مرحمة التحقيؽ النيائي) المحاكمة(,
ف كانت القاعدة التي تـ خرقيا كمخالفتيا جكىرية في الكصكؿ  بحرصيا  لمحقيقةحتى كا 

صمحة التنازؿ عمى كلذلؾ يمكف لصاحب الم ,4المكفكلة لممتيـ في الدفاععمى الضمانات 
مف طرؼ القاضي إف كانت  , يقكـ بتقديرىا5كيسقط في حالة عدـ التمسؾ بو البطالف النسبي

أقؿ أىمية مف أف تبرز البطالف المطمؽ, فضابط المصمحة ىك الذم يحدد لنا حاالت البطالف 
 .6المتعمؽ بمصمحة الخصكـ

                                                                 
طبعة األكلى, منشكرات ال, -دراسة مقارنة –أصكؿ المحاكمات الجزائية الجديد كحيد عمي مرقكص, قاضي التحقيؽ في قانكف 1

   .105, ص 2015الحمبي الحقكقية, لبناف, 
, المرجع 2008سميماف عبد المنعـ, بطالف اإلجراء الجنائي, لممزيد أنظر:  .37مرجع السابؽ, ص محمد الطاىر رحاؿ, ال 2

 .93السابؽ, ص 
 .339أحمد حسيف سمماف, المرجع السابؽ, ص  3
في  .439, ص 1954القاىرة, طبعة الثانية, دار الكتاب العربي, التكفيؽ الشاكم, فقو اإلجراءات الجنائية, الجزء األكؿ,  4

عبد الحميد الشكاربي, ضمانات المتيـ في مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي, ) د ط(, منشأة المعارؼ, اإلسكندرية,  :أنظرىذا الصدد 
 .71, المرجع السابؽ, ص 1996. بيناـ رمسيس, اإلجراءات الجنائية تأصيال كتحميال, 476, ص 1996

كىاب حمزة, لممزيد راجع: . 161لإلجراءات الجنائية, الجزء األكؿ, المرجع السابؽ, ص  عبد الرؤكؼ ميدم, شرح العامة 5
. ألف الرضا كالتنازؿ ال 80سمطات الضبطية القضائية بيف الفعالية كحماية الحرية الفردية دراسة مقارنة, المرجع السابؽ, ص 

ىيـ شكرم الكليد, شرح قانكف اإلجراءات الجزائرم ساىر إبراعف التفتيش الباطؿ يصححو.  يؤثر في ىذه الحاالت كالرضا
 .392 -391, ص 2012طبعة األكلى, دكف دار النشر, فمسطيف, الالفمسطيني, الجزء األكؿ, 

 .122. عاصـ شكيب صعب, المرجع السابؽ, 34شريؼ أحمد الطباخ, المرجع السابؽ, ص  6
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ب آثاره البطالف النسبي راجع إلى عدـ فعالية كصالحية اإلجراء الذم تـ إتخاذه ليرت
ألف العيب في ىذه الحالة أرض الكاقع إذا تـ إعادتو كتصحيحو,  عمىالقانكنية, كيمكف تحقيقو 

 .1قاصر عمى اإلجراء المشكب بعيب, كقد يمتد لإلجراءات السابقة كالالحقة
أف تقضي بالبطالف المتعمؽ بالخصكـ مف تمقاء نفسيا إال ال يجكز لممحكمة المختصة 

فإذا لـ يتمسؾ بو صاحب المصمحة أصبح العمؿ اإلجرائي بناء عمى طمب مف لو مصمحة فيو, 
, كال يجكز لمف صحيحا كمنتجا آلثاره القانكنية, كال يمكف لمف ليس لو مصمحة فيو التمسؾ بو

 .2أف يتنازؿ عنو سكاء ضمنا أك صراحة تقرر لمصمحتو ذلؾ
يترتب عمى خرقيا نكعيف مف البطالف  جرائية المتعمقة بالمصمحة الخاصةالقاعدة اإل

 لممتيـ ىما الضمانات القانكنية التي تتعمؽ بتنفيذ اإلجراءات التي تمس الحرية الفردية ,النسبي
نما ت كحضكر المتيـ أك مف ينكب عنو أثناء التفتيش, مصمحتو كإجراءات الخبرة خدـ كا 

 .3القبض أك اإلستجكاب كأ كالمعاينة كالشيادة
ألف ىذه اإلجراءات أقر ليا القانكف عدة ضمانات لمصمحة المتيـ لكي يككف الدليؿ 

نما بمصمحة األطراؼ ,يحالمستمد منيا صح , 4كلكف ىذه الضمانات ال تتعمؽ بالنظاـ العاـ كا 
ستندت إلييا في  مى العناصر التي أضافتيا المحكمةالمحاكمة عكأف تدكر المناقشة في جمسة  كا 

  .5مف ضمانات حقكؽ الدفاع كالمتيـ ألنيا ,تعديؿ كصؼ الجريمة

                                                                 
, 1991, شرح قانكف اإلجراءات الجنائية. أماؿ عثماف عبد الرحيـ, 205المبركؾ محمد أبك ظيير, المرجع السابؽ, ص  1

 .387المرجع السابؽ, ص 
إبراىيـ محمد بف حمكد الزنداني, إجراءات اإلستدالؿ كالتحقيؽ اإلبتدائي في الجرائـ اإللكتركنية كأثرىا عمى حجية أدلة  2

, أطركحة مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراه, -دراسة شرعية كقانكنية مقارنة -لقانكف اليمني كالككيتي كالقطرمفي ا اإلثبات كأحكاميا
  .230, ص 2019جامعة فطاني, 

, 1988لقاىرة, , دار النيضة العربية, ا12طبعة الالجندم حسني, الدفع ببطالف التفتيش في ضكء أحكاـ محكمة النقض,  3
 .37اؿ, المرجع السابؽ, ص محمد الطاىر رح. 82ص 

 .50, المرجع السابؽ, ص 2007بارش سميماف, شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم, الجزء األكؿ,  4
. كفي الدعكل المدنية بالتبعية خكؿ 148معمرم عبد الرشيد, بطالف إجراءات التحقيؽ دراسة مقارنة, المرجع السابؽ, ص  5

 =تعمؽ بمصمحة خاصةؤكؿ المدني كلممتيـ ضمانات قانكنية لحماية حقكقيـ المدنية ألنيا تالقانكف لممدعي المدني كالمس
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 ثانيا: األحكام الخاصة بالبطالن النسبي
يتميز البطالف النسبي المتعمؽ بمصمحة الخصكـ بعدة نتائج تختمؼ عف تمؾ التي تتعمؽ 

 :كاآلتيبالبطالف المطمؽ كنتائج اإلختالؼ ىي 
مف الخصـ المعني بالمخالفة لمقاعدة القانكنية, كيجكز التمسؾ بو إال  / يثار البطالف النسبي1

  . 1طراؼ التمسؾ بولمغير مف األلمصمحتو, كال يحؽ مف الطرؼ الذم تقرر لو البطالف 
ف المتعمؽ بالخصكـ التنازؿ عف التمسؾ بالبطال لمطرؼ الذم تقرر اإلجراء لمصمحتو/ يجكز 2

 .2اصراحة أك ضمن
/ ال يجكز لمقاضي المختص أف يفصؿ في البطالف النسبي بغير طمب يقدـ مف طرؼ مف لو 3

مصمحة في ذلؾ, فميس لمحكمة المكضكع أك غرفة اإلتياـ كجية تحقيؽ عميا أف تقضي مف 
 .3لـ يدفع صاحب المصمحة بالبطالف ما العمؿ اإلجرائي المعيبتمقاء نفسيا في 

التمسؾ بو قبؿ أم دفاع في  لتي تـ خرقيا لصالحورت القاعدة ا/ لمخصـ الذم تقر 4
 .4المكضكع

                                                                                                                                                                                                                 

الجبكر محمد عكدة, محاضرات في نظرية البطالف" قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني", جامعة الشرؽ  باألطراؼ.=
 .83ص مرزكؽ محمد, المرجع السابؽ, لممزيد أنظر: . 13, ص 2012ألردف, األكسط, ا

 .44معمرم عبد الرشيد, بطالف إجراءات التحرم, المرجع السابؽ, ص  1
2
 Georges Levasseur, Albert chavane, Jean Montreuil, droit pénal et procédure pénal, 6

ème
 édition Sirey, 

Paris, 1981, p. 125. 

 .392المرجع السابؽ, ص لممزيد أنظر: نجـ محمد صبحي, قانكف أصكؿ المحاكمات الجنائية, 
عمي عبد القادر القيكجي, شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية" دراسة مقارنة", الكتاب الثاني, منشكرات الحمبي الحقكقية,  3
دار الجامعية لمطباعة كالنشر, اإلسكندرية, الأحمد خميؿ, أصكؿ المحاكمات المدنية, ) د ط(, . 438, ص 2007يركت, ب

 .408, ص 1988عبد الحميد الشكاربي, ضمانات المتيـ في مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي,  .368, ص 2000
معمرم كماؿ, غرفة اإلتياـ, بحث لنيؿ شيادة الماجيستير في القانكف الجنائي, معيد الحقكؽ كالعمـك اإلدارية, جامعة بف  4

عمى أنو:"  10 -19مف القانكف رقـ  الثةفقرة الث 161ا أكدتو المادة . حسب م75, ص 1997 -1996عكنكف, الجزائر, 
كلمخصـك مف ناحية أخرل أف يتنازلكا عف التمسؾ بالبطالف المشار إليو في ىذه المادة كعمييـ في جميع الحاالت تقديـ أكجو 

ال كانت غير مقبكلة".  البطالف لمجية القضائية التي تقضي في الدعكل قبؿ أم دفاع في المكضكع كا 
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ف عدـ التمسؾ بو أماـ / ال يجكز إثارة البطالف النسبي ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا, أل5
ثارتو ألكؿ مرة أماـ المحاكـ الجزائية, يعد صكرة م ف صكر التنازؿ الضمني عنو كصراحة, كا 

  .1المحكمة العميا
صراحة كضمنيا, كيصبح اإلجراء صحيحا كيرتب آثاره / يجكز التنازؿ عف البطالف النسبي 6

 قكة الشيء المقضي فيوب صححي ,يتمسؾ بو بالخصكـ لـالقانكنية, حيث أف كؿ بطالف متعمؽ 
  .2المحكمةكلـ تفصؿ فيو حتى 

 .3ىك مف تسبب في حدكثو ,مف شركط التمسؾ بو أف ال يككف مف لحقو ضرر مباشر/ 7
اإلستئناؼ, ألنو دفع شكمي إجرائي, كذلؾ في جيات بالبطالف النسبي أماـ / يجكز التمسؾ 8

 . 4أماـ الدرجة األكلى التصحيح أك يشممو حالة ما لـ يتناكلو
 
 
 

                                                                 
, تاريخ https://cutt.us/4b4g0بطالف اإلستجكاب المطمؽ كالنسبي, منشكر عمى المكقع اإللكتركني:  مركة أبك العال, 1

 , إدكار غالي الذىبي, . لمزيد مف التفصيؿ يمكف الرجكع إلى كؿ مف: 15:00, عمى الساعة 2022-08-21الدخكؿ يـك
المرجع السابؽ, , 2007الجزائرم, الجزء األكؿ, شرح قانكف اإلجراءات الجزائية . بارش سميماف, 780المرجع السابؽ, ص 

 .51ص 
, قدمت ىذه الرسالة إستكماال لمتطمبات -دراسة مقارنة -, تصحيح اإلجراء الجنائي الباطؿعالء رضكاف جميؿ طكطح 2

ميـ مدحت عبد الح. 25, ص 2019, غزة, -جامعة األزىر -الحصكؿ عمى درجة الماجيستير في القانكف العاـ, كمية الحقكؽ
رمضاف, الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات اإلتحادم لدكلة اإلمارات العربية المتحدة, ) د ط(, دار النيضة العربية, القاىرة, 

. فإذا صدر رضا ممف أصابو ضرر لمصمحتو التي يحمييا القانكف إجرائيا, بالعمؿ اإلجرائي المشكب بعيب 12, ص 2001
كالكفاءة في أداء أعماؿ راء. أنظر كماؿ عبد الكاحد الجكىرم, مكسكعة مقكمات التمييز نسبيا, سقط ىذا البطالف كتحصف اإلج

) د ط(, المركز القكمي لإلصدارات القانكنية,  ,لنمكذجية ألعماؿ المينة"" العمـ كالطريقة كالخبرة" قكاعد كآليات العممية االمحاماة
 ائي الذم شابو عيب أك الباطؿ صحيحا بأثر رجعي, أم منذ. كبيذا التنازؿ يصبح العمؿ اإلجر 339, ص 2015القاىرة, 

مبادئ قانكف اإلجراءات الجنائية, ) د ط(, دار النيضة العربية, القاىرة,  عمر السعيد, رمضافالكقت الذم تـ إجراؤه فيو. 
 . 35, ص 1967

 .107مسكس رشيدة, المرجع السابؽ, ص  3
قانكف المرافعات الجديد, ) د ط(, دار الفكر العربي لمطباعة كالنشر, القاىرة, عبد الباسط جميعي, مبادئ المرافعات في  4

 .498, ص 1980
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  ثالثا: شروط التمسك بالبطالن النسبي
 يمي: نكفرىا فيماالمتعمؽ بالخصكـ بعدة شركط أساسية لمتمسؾ بو يتميز البطالف 

 :/ شرط المصمحة1
القكاعد الشكمية التي  أف يككف لمف يتمسؾ بالبطالف النسبي, لو مصمحة في مراعاةيجب 

كتـ خرقيا, كتككف ىذه الشركط قد أقرت لمصمحة الخصـ الذم تمسؾ بيذا  نص عمييا القانكف
المصمحة, قضت المحكمة المختصة بعدـ قبكؿ  أنتفتالنكع عند مخالفة اإلجراءات, فإذا 

ممثمة ك كيستثنى مف ىذا الشرط النيابة العامة ألف دكرىا تحقيؽ المصمحة العامة , الطمب
فتستطيع النيابة العامة الطعف  كي عميوتالقضاة بإدانة المشفإذا تـ صدكر حكـ أخطأ لممجتمع, 

  . 1قدمتو مف طمبات اكلك كاف الحكـ مطابقا لم ,في ىذا الحكـ لمصمحة المحككـ عميو
 / أن ال يكون المتمسك بو سببا في حدوثو2

البطالف عف قصد أكعف  لو يد في كقكع ,يككف لمخصـ الذم يتمسؾ بالبطالفال أف 
كأدل اليميف القانكنية مف تمقاء نفسو دكف أمر مف  ,يمكف لممتيـ الذم تـ إستجكابوفال إىماؿ, 

  .2قاضي التحقيؽ أك قاضي الحكـ
 الفرع الثالث: موقف المشرع الجزائري من أنواع البطالن

يتطرؽ في مكاده إلى عند قراءة نصكص قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم, نجده لـ 
ف المشرع سمؾ طريؽ المشرع بطالف النسبي, كنجد أسكاء البطالف المطمؽ أك ال ىذيف النكعيف

 إلى الفقو كالقضاء لتقرير البطالف حسب معاييركترؾ ميمة تحديد حاالت البطالف  الفرنسي
بؿ أشار إلييا  يقدـ تعاريؼ في نصكصو القانكنية كضكابط محددة, ألف المشرع مف عادتو ال

                                                                 
, المرجع 2015عبد اهلل أكىايبية, شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم, . 66مكر, المرجع السابؽ, ص محمد سعيد ن 1

 .355السابؽ, ص 
مأمكف محمد . 70, ص 2003جزائر, ط(, دار اليالؿ لمخدمات اإلعالمية, النبيؿ صقر, البطالف في المكاد الجزائية, ) د  2

. كىذا ما 353, ص 2000سالمة, اإلجراءات الجنائية في التشريع المصرم, الجزء الثاني, دار النيضة العربية, القاىرة, 
ع في حقو أحكاـ ىذه المكاد أف عمى أنو:" كيجكز لمخصـ الذم لـ ترا 10 -19فقرة الثانية مف القانكف  157أكدتو المادة 

كر ضصريحا كال يجكز أف يبدل إال في حيتنازؿ عف التمسؾ بالبطالف كيصحح بذلؾ اإلجراء كيتعيف أف يككف التنازؿ 
 المحامي أك بعد إستدعائو قانكنا".
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مثؿ في جكاز التنازؿ يتمترتبة عند مخالفة كخرؽ النصكص القانكنية, فقط مف خالؿ األثار ال
عف اإلجراء المعيب مف طرؼ الخصكـ, يعني أننا أماـ بطالف نسبي, كفي حالة عدـ التنازؿ 

 اـ العاـ(.يفيد أننا أماـ بطالف مطمؽ) النظ
 .1بالنظاـ العاـتعمؽ مل, بؿ البطالف الـ تستعمؿ المحكمة العميا مصطمح البطالف المطمؽ

 الجزائري ) التشريع(أوال: البطالن المطمق في القانون
 لقد عالجيا المشرع في قانكف اإلجراءات الجزائية في الحاالت التالية:

ككيؿ لكؿ حاالت البطالف ك التنازؿ عنو,  كال يجكز تعمؽ ىذا البطالف بمصمحة الجماعةي
جكىريا, كاف منصكص عميو في القانكف أك  سكاء ,الجميكرية كقاضي التحقيؽ مف النظاـ العاـ

 105تراعى األحكاـ المقررة في المادة المتعمقة المتيميف كالمادة عمى أنو:" ما أكدت عميو ىذا 
ال ترتب عمى مخالفتيا بطالف اإلجراء نفسو كما يتمكه مف  المتعمقة بسماع المدعي المدني كا 

  .3األكلى مف نفس القانكففقرة  159, كما بينتو المادة 2إجراءات"
في ىاتو الحالة يجكز لكال مف قاضي التحقيؽ كككيؿ الجميكرية إثارة البطالف المطمؽ 

 .4أماـ جية التحقيؽ العميا ممثمة في غرفة اإلتياـ
مف قانكف  191كرد في المادة  في كمتا الحالتيف تتخذ غرفة اإلتياـ إجراءاتيا كفؽ ما

عمى أنو:" تنظر غرفة اإلتياـ في صحة اإلجراءات المرفكعة إلييا  ماإلجراءات الجزائية الجزائر 
                                                                 

 .53أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  1
 .إلشارة إليوا سابؽ, 10 -19كلى مف القانكف رقـ فقرة األ 157المادة  2
رتب عمى مخالفتيا إخالؿ بحقكؽ الدفاع تإذا  105ك 100مقررة في المادتيف " يترتب البطالف أيضا عمى مخالفة األحكاـ ال 3

-08القرار الصادر عف الغرفة الجنائية بالمحكمة العميا, المؤرخ في  في ىذا الصدد أنظر:أك حقكؽ أم خصـ في الدعكل". 
 .268, ص 1989, الجزائر, 02المجمة القضائية بالمحكمة العميا, العدد , 25212رقـ قرار , 07-1982

Roger Merle- André Vitu, traité de droit criminel " Procédure pénale", 4
ème

 édition, Tome II, Cujas, Paris, 
1979, p 547.  

تراءل لقاضي التحقيؽ أف إجراء مف إجراءات التحقيؽ عمى أنو:" إذا 10 -19مف القانكف رقـ فقرة األكلى  158المادة  4
مشكب بالبطالف فعميو أف يرفع األمر لغرفة اإلتياـ بالمجمس القضائي بطمب إبطاؿ ىذا اإلجراء بعد إستطالع رأم ككيؿ 

خطار المتيـ كالمدعي المدني.  الجميكرية كا 
ي التحقيؽ أف يكافيو بممؼ الدعكل ليرسمو إلى غرفة اإلتياـ فإذا تبيف لككيؿ الجميكرية أف بطالنا قد كقع فإنو يطمب إلى قاض

 كيرفع ليا طمبا بالبطالف".
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ذا تكشؼ ليا سبب مف أسباب البطالف قضت ببطالف اإلجراء المشكب بو", كما يتعمؽ  كا 
 .1مف قانكف اإلجراءات الجزائية 285بالمبادئ العامة المتعمؽ بعالنية الجمسات حسب المادة 

جراء التحقيؽ, الباب األاء في الكتاب األكؿ في مباشرة جما  كؿ في الدعكل العمكمية كا 
عمى أنو:" تككف إجراءات التحرم كالتحقيؽ سرية, ما لـ ينص  البحث كالتحرم عف الجرائـ

 القانكف عمى خالؼ ذلؾ, كدكف إضرار بحقكؽ الدفاع.
كؿ شخص يساىـ في ىذه اإلجراءات ممـز بكتماف السر الميني بالشركط المبينة في قانكف 

 .2قكبات كتحت طائمة العقكبات المنصكص عميو فيو"الع
جراءات التحقيؽ كحضكر األطراؼ كدفاعيـ, المحكمة العميا إ عتبرت قكاعد اإلختصاص كا 

أماـ غرفة اإلتياـ مف كأيضا حؽ الخصكـ في الطعف باإلستئناؼ في أكامر قاضي التحقيؽ 
القكاعد اإلجرائية التي نص كغيرىا مف  ما لـ ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾ, ,النظاـ العاـ

كسيرىا الحسف, حتى كلك كانت مقررة ىذه القكاعد لممصمحة  عمييا المشرع لتحقيؽ العدالة
 .3كحؽ المتيـ في إختيار مدافع لو لمدفاع عميو ,العامة كلمصمحة الدفاع

                                                                 
" جمسات المحكمة عمنية, ما لـ يكف في عمنيتيا مساس بالنظاـ العاـ أك اآلداب العامة, كفي ىذه الحالة تصدر المحكمة  1

ذا تقررت سرية الجمسة تعيف  حكما عمنيا بعقد جمسة سرية, غير أف لمرئيس أف يحظر عمى القصر دخكؿ قاعة الجمسة, كا 
, 379, 341, 47, 45, 44, 40, 29المكاد في ىذا الصدد يمكف مراجعة صدكر الحكـ في المكضكع في جمسة عمنية". 

 .سابؽ اإلشارة إليو, 10 -19القانكف رقـ . 557, 556, 554
 .المذككر أعاله نفس القانكف ,10 -19مف القانكف رقـ  11 المادة 2
جيالم بغدادم, اإلجتياد القضائي في المكاد الجزائية, الجزء األكؿ, المؤسسة الكطنية لإلتصاؿ كالنشر كاإلشيار, الجزائر,  3

. لغرفة اإلتياـ أف تثير مف تمقاء نفسيا البطالف المطمؽ عند نظرىا الممؼ المعركض أماميا, 137 -136, ص 1996
بتدائية ما عدا محكمة الجنايات اإل الغرفة الجزائية بالمجمس القضائيك  ألحداثة الجنح كالمخالفات كقسـ اكيمكف لمحكم

كيمكف  , مرحمة مف مراحؿ الدعكل العمكمية في أية مؽ بالنظاـ العاـ مف تمقاء نفسياإثارة البطالف المتع كاإلستئنافية المستحدثة
معمرم عبد  ية مرحمة كانت.آرؼ الخصـك التمسؾ بو في مب مف ط, دكف إثارتو بتقديـ طارتو ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميإثا

. القرار الصادر عف القسـ األكؿ لمغرفة الجنائية 157الرشيد, بطالف إجراءات التحقيؽ دراسة مقارنة, المرجع السابؽ, ص 
, 1989, 02دد , المجمة القضائية بالمحكمة العميا, الع25941, ممؼ رقـ 1981جكاف  16بتاريخ  الثانية لممحكمة العميا,

 .268ص 
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جاء في قرار المحكمة العميا أنو:" قبكؿ المحكمة العميا طمب بطالف اإلجراء الذم قامت 
 .1عف تجاكز إختصاصيا اإلقميمي"بو الجمارؾ 

لتقاط  ,البعض ذىب إلى أف مخالفة ضمانات إعتراض المراسالت كتسجيؿ األصكات كا 
ظاـ العاـ, كال يعد مف كمراقبة اإلتصاالت اإللكتركنية, ىك بطالف مطمؽ متعمؽ بالن ,الصكر

 .2قبيؿ البطالف النسبي
حياة المكاطف الخاصة كحرمة ما نص عميو الدستكر عمى أنو:" ال يجكز إنتياؾ حرمة 

 60, كأيضا المادة 3كيحمييا القانكف, سرية اإلتصاالت الخاصة بكؿ أشكاليا مضمكنة"شرفو 
التحريات الجزائية لمرقابة أنو:" يخضع التكقيؼ لمنظر في مجاؿ  مف نفس الدستكر عمى

( ساعة", كيممؾ الشخص الذم يكقؼ 48كز مدة ثماف كأربعيف ) القضائية, كال يمكف أف تتجا
 فكرا بأسرتو". لمنظر حؽ اإلتصاؿ

 ثانيا: تطبيقات البطالن النسبي في القانون الجزائري
في  ,أف ىذا النكع يتعمؽ بمصمحة خاصة أم مصمحة الخصكـ ,سابقا نايتعمؽ كما ذكر 

كترؾ تحديده  ,فالمشرع الجزائرم لـ ينص صراحة عميو ,4حالة مخالفة قاعدة إجرائية جكىرية
جتياد القضاء.  لمفقو كا 

ستشؼ نجد المشرع نص عمى كيفيات ممارسة ىذا العمؿ اإلجرائي مف خالؿ الدفع بو, كي
يجكز لمخصـ الذم لـ يراع في  أنو:"عمى  فقرة الثانية 157 المادةضمنيا مف النصكص حسب 

                                                                 
 اإلجتياد القضائي ,145670رقـ , ممؼ 1997-06-09القرار الصادر عف الغرفة الجزائية بالمحكمة العميا, بتاريخ  1

 .192, ص 2002, العدد الخاص, الجزء الثاني, لممحكمة العميا
 -19مف القانكف  18مكرر 65, 5مكرر 65 :المكاد في ىذا الصدد أنظر. 237محمد أميف الخرشة, المرجع السابؽ, ص  2

: ىاشمي كىيبة, اإلجراءات اإلستثنائية لمبحث كالتحرم عف الجرائـ مف التفصيؿ يمكف الرجكع لمزيد. اإلشارة إليو , سابؽ10
امع عبد في التشريع الجزائرم, أطركحة لمحصكؿ عمى شيادة الدكتكراه في القانكف اإلجرائي, كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية, ج

 .232, ص 2016 -2015, الجزائر, -مستغانـ -الحميد بف باديس
 .2020مف الدستكر الجزائرم لسنة  46المادة  3
أحمد عكض بالؿ, اإلجراءات القانكنية المقارنة كالنظاـ اإلجرائي في المممكة العربية السعكدية, ) د ط(, دار النيضة  4

 .158, ص 1990العربية, القاىرة, 
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حقو أحكاـ ىذه المكاد أف يتنازؿ عف التمسؾ بالبطالف كيصحح بذلؾ اإلجراء كيتعيف أف يككف 
 .1يجكز أف يبدل إال في حضكر المحامي أك بعد إستدعائو قانكنا" التنازؿ صريحا كال

لـ يحضر  المخالفات إذا لـ يتمسؾ بو المتيـ كلكيعتبر اإلجراء صحيحا عمى مستكل قسـ 
, ما أكدت عميو المادة أنو:" يجكز لممتيـ المحبكس بمجرد 2عنو في الجمسة مدفاعمحامي لمعو 

حبسو أف يتصؿ بمحاميو بحرية كلقاضي التحقيؽ الحؽ في أف يقرر منعو مف اإلتصاؿ لمدة 
 .3محامي المتيـ"عشرة أياـ كال يسرم ىذا المنع في أية حالة عمى 

كلمخصكـ مف  عمى أنو:" 10 -19فقرة الثالثة مف القانكف  رقـ  161ما بينتو المادة 
ناحية أخرل أف يتنازلكا عف التمسؾ بالبطالف المشار إليو في ىذه المادة كعمييـ في جميع 
الحاالت تقديـ أكجو البطالف لمجية القضائية التي تقضي في الدعكل قبؿ أم دفاع في 

ال كانت غير مقبكلة".الم  كضكع كا 
حسب المادة  ,عند عممية التفتيش كجكب حضكر المتيـ في مسكنو أثناء عممية التفتيش

ذا تعذر حضكره كجب عمى قاضي التحقيؽ  45 فقرة األكلى مف قانكف اإلجراءات الجزائية, كا 
ذا بقى ىاربا يعيف شاىديف مف غير المكظفيف , ك ينكبو دعكتو إلى تعييف شخص الخاضعيف ا 

, فال بمكف لممتيـ الذم لـ يحضر لتفتيش منزلو أك مسكنو بسبب غيابو في حالة فرار 4لسمطتو
 .5أك تـ تبميغو كلـ يمتـز بالحضكر

النسبي مف قانكف اإلجراءات الجزائية, يترتب عمى مخالفتيا البطالف  105حسب المادة 
يجكز لغرفة اإلتياـ بناء عمى طمب النائب العاـ أك أحد الخصكـ أك حتى مف تمقاء عمى أنو:" 

                                                                 
عمى أنو:" كيجكز دائما لمخصـ التنازؿ عف التمسؾ بالبطالف  10 -19فقرة الثالثة مف القانكف رقـ  159مادة نصت ال 1

المقرر لمصمحتو كحده, كيتعيف أف يككف ىذا التنازؿ صريحا, كيرفع األمر لغرفة اإلتياـ طبقا لممادة السابقة كتفصؿ فيو طبقا 
 . 71ر الديف مركؾ, البطالف في المكاد الجزائية, المرجع السابؽ, ص : نصأيضا ". أنظر191لما ىك مقرر في المادة 

 .45بف عشي حفصية, المرجع السابؽ, ص  2
فقرة  168, 105, 100 :المكادأيضا راجع في ىذا الصدد . اإلشارة إليو سابؽ, 10 -19مف القانكف رقـ  102المادة  3

 , مف نفس القانكف.440, 439, 172الثانية, 
 .39بكسقيعة, التحقيؽ القضائي, المرجع السابؽ, ص أحسف  4
 .284, ص 1989شريؼ بدكم, أسباب بطالف الضبط كالتفتيش, ) د ط(, دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, القاىرة,  5
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بإتخاذ جميع إجراءات التحقيؽ التكميمية التي تراىا الزمة كما يجكز ليا أيضا نفسيا أف تأمر 
 .1بعد إستطالع رأم النيابة العامة أف تأمر باإلفراج عف المتيـ"

فال " تضمف الدكلة عدـ إنتياؾ حرمة المسكف, ىذا ما جاءت بو نص المادة عمى أنو:
كفي إطار إحترامو, كال تفتيش إال بأمر مكتكب صادر عف  ,تفتيش إال بمقتضى نص القانكف

 .2السمطة القضائية المختصة"
 المطمب الثاني: أسباب البطالن

تتصدل الجية القضائية كلـ يخالؼ النص القانكني, كحتى  ؿغير باطاإلجراء لكي نعرؼ 
كيتأكد كيحكـ القاضي ببطالف اإلجراء المعيب, البد مف كجكد أسباب ليذا البطالف,  المختصة,

مف عدـ تكافر الشركط القانكنية لصحتو, فالعمؿ اإلجرائي ىك عمؿ شكمي, غايتو حماية 
الحقكؽ كالحريات الشخصية مف مرحمة البحث كالتحرم ممثمة في الضبطية القضائية, ثـ جية 

أماـ قاضي  التحقيؽ النيائي) المحاكمة( قاضي التحقيؽ, كأخيرا عمى مستكل جية التحقيؽ أماـ
لكي  جراءيجب أف تتكافر في كؿ إ ,المكضكع, فاألطراؼ كالمحؿ كالسبب ىي شركط مكضكعية

 يككف غير معيبا كصحيحا.
إلى جانب ىاتو العناصر نجد إلى جانب ذلؾ شركط شكمية أقرىا المشرع في قانكف 

نتيجة غياب أحد الشركط الشكمية, فياتو األسباب سالفة الذكر, ىي عدـ اإلجراءات الجزائية, 
 الذم تـ إتخاذه كمباشرتو كفقا لمقاعدة القانكنية ,تكافر ككجكد الشركط األساسية لصحة اإلجراء

ىذا المطمب إلى فرعيف  أسباب جزاء البطالف ىي نكعيف أساسييف, كليذا أقسـ ,3اإلجرائية
, عمى النحك ) الفرع الثاني(المكضكعية, كاألسباب الشكمية في ) الفرع األكؿ( األسبابتناكؿ فين

 التالي:
                                                                 

عمى مف نفس القانكف الفقرة األخيرة  184دت عمى ذلؾ المادة ك. كأاإلشارة إليو سابؽ ,10 -19ـ مف القانكف رق 186المادة  1
لتفصيؿ ". 105أنو:" كفي حالة حضكر الخصـك شخصيا يحضر معيـ محامكىـ طبقا لألكضاع المنصكص عمييا في المادة 

  , مف نفس القانكف.574, 573, 401, 356فقرة األكلى,  154فقرة الثالثة,  151 :المكاد أكثر يمكف مراجعة
 .2020مف دستكر  47المادة  2
 .221طالف في قانكف اإلجراءات الجنائية, المرجع السابؽ, ص أحمد فتحي سركر, نظرية الب 3
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 الفرع األول: األسباب الشكمية لمبطالن
لإلجراءات, كأم خرؽ لمقاعدة كؿ عمؿ إجرائي يجب عدـ مخالفتو النمكذج القانكني 

اإلجرائية يصبح مشكب بعيب كنككف أماـ بطالف اإلجراءات كاألثار المترتبة عميو, خاصة إذا 
 ة, فيطمؽ عمييا بالشركط الشكمية.كانت جكىري

عماؿ اإلجرائية, فيك مقرر إلثباتو كلصحتو, كمف تعتبر الشكمية أساس ما يميز األ
تككف كاضحة اإلجراءات, كأف تخمؼ عناصر كشركط الشكمية  السمات التي تميز المرافعات,

 .1يصبح ىذا اإلجراء باطؿ
ف يكضع في النمكذج كالقالب أمؿ اإلجرائي أنو عمؿ شكمي, كيجب القاعدة العامة في الع

ـ لـ يفرغ في الشكؿ القانكني, كاألصؿ دابالنشاط اإلجرائي ما المقرر قانكنا, كال يتقيد المشرع 
 . 2عماؿ اإلجرائية قد بكشرت صحيحة غير مخالفة لمشرعية اإلجرائيةإعتبار أف األ

ألنيا تحمي الحقكؽ كالحريات الشخصية, لكي ينتج اإلجراء  ,تعتبر الشركط الشكمية كاجبة
كضماف صحة  لى تحقيؽ حسف سير الجياز القضائيالذم بكشر آثاره القانكنية, كأيضا ييدؼ إ

                                                                 
محمد أمقراف بكبشير, قانكف اإلجراءات المدنية" نظرية الدعكل كالخصكمة", ) د ط(, دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع,  1
مرافعات" بآراء الفقو مميجي أحمد, المكسكعة الشاممة في التعميؽ عمى قانكف اللممزيد أنظر: . 167, ص 2008زائر, الج

 .366, ص 2005طبعة الرابعة, شركة ناس لمطباعة كالنشر, القاىرة, الكالصيغ القانكنية كأحكاـ النقض, الجزء األكؿ, 
شريؼ أحمد الطباخ, البطالف في القانكف الجنائي, . 25مرجع السابؽ, ص عبد الحميد الشكاربي, البطالف الجنائي, ال 2
, https://2u.pw/FQFLp. عف طريؽ المكقع اإللكتركني: 28طبعة السادسة, دكف دار النشر, مصر, دكف سنة النشر, ص ال

 :  .13:28, ساعة الدخكؿ: 2022-03-28تاريخ الزيارة يـك
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نككف أماـ  تخمؼ في اإلجراءات الشكؿ الجكىرمفإذا  .1عند جمع األدلةالعمؿ اإلجرائي 
 . 2غير جكىرمفيك بطالف البطالف, فيما ال يككف األمر في حالة عدـ كجكد شكؿ 

في اإلجراءات مقررة لصحة العمؿ كليس إلثباتو, فإذا بكشر اإلجراء  مخالفا  تبقى الشكمية
لمقانكف بعيب شكمي, فال يمكف تغطية كتكممة ىذا النقص عف طريؽ اإلثبات, فإذا كانت 

إذا قاـ فعريضة الدعكل معيبة بعيب شكمي, فإنو ال يجكز تكممة ىذا العيب بطريؽ اإلثبات, 
فال  لتي قاـ بيا كلـ يدكنيا في محضرهأغفؿ بياف اإلجراءات اك  لةالمحضر القضائي ألثبات حا

 .3اإلجراءات نو قد قاـ فعال بيذهأ التحقيؽ إلثبات ذلؾيجكز إحالة األمر إلى 
 مية في قانون اإلجراءات الجزائيةأوال: أىمية الشك

في قانكف اإلجراءات الجزائية, ليا دكرا ىاما تيدؼ إلى تنظيـ سير  تعتبر الشكمية
سمفا إلى األثار القانكنية الخصكمة الجزائية, كمف مبرراتيا أنيا كسيمة تطمئف األشخاص 

حيث  ترتبة عمى نشاطيـ, كتدعكا إلى التفكير كالتأني قبؿ اإلقداـ عمى العمؿ اإلجرائي,الم
 .4دكف أف تككف عائقا أماـ األعماؿ اإلجرائية تحقؽ الضماف اإلجرائي

                                                                 
الرسالة  أحمد محمد فيد الطكيمة, بطالف إجراءات التفتيش في القانكنيف األردني كالككيتي" دراسة مقارنة",  قدمت ىذه 1

, 2011إستكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجيستير في القانكف العاـ, كمية الحقكؽ, جامعة الشرؽ األكسط, األردف, 
 جكىرية كاإلجراءات غير الجكىرية. كفي ىذا الميداف نجد فقياء القانكف الجنائي يفرقكف بيف نكعيف, ىما اإلجراءات ال40ص 
محمد كلد محمد محمكد فاؿ, البطالف في اإلجراءات الجنائية المكريتاني" دراسة تأصيمية مقارنة ئية. قانكف اإلجراءات الجزافي 

, جامعة نايؼ العربية لمعمـك -كمية الشريعة كالقانكف -بالقانكف المغربي", رسالة دكتكراه في العمـك األمنية, قسـ الشريعة كالقانكف
 .198, ص 2014األمنية, الرياض, 

. أحمد فتحي سركر, نظرية البطالف في قانكف اإلجراءات الجنائية, المرجع 203م الحديثي, المرجع السابؽ, ص عمر فخر  2
 .221السابؽ, ص

عبد الحميد الشكاربي, البطالف اإلجرائي كالمكضكعي في قانكف المرافعات, ) د ط(, الكتب الجامعي الحديث, مصر,  3
: يحي بككش, األحكاـ القضائية كصياغتيا الفنية" إعدادىا, لى كؿ مففي ىذا الصدد يمكف الرجكع إ. 75, ص 2008

. حمدة باشا عمر, مبادئ اإلجتياد القضائي 94, ص 1984تسبيبيا, عيكبيا", ) د ط(, المؤسسة الكطنية لمكتاب, الجزائر, 
 . 197ص , 2001في مادة اإلجراءات المدنية, ) د ط(, دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الجزائر, 

: الصيفي عبد لتفصيؿ أكثر يمكف الرجكع إلى كؿ مف .70مدحت محمد الحسيني, البطالف الجنائي, المرجع السابؽ, ص  4
. مدحت محمد الحسيني, البطالف في المكاد الجنائية, 116الفتاح, النظرية العامة لمقاعدة اإلجرائية, المرجع السابؽ, ص 

 األكلى كؿ مف أرتكب جريمة يعاقب العامة في الخصكمة القضائية ترتبط بنقطتيف: . ألف المصمحة70المرجع السابؽ, ص 
 =أما الثانية حماية الحرية الفردية, كالخصكمة ىدفيا الييمنة عمى ىذه المصمحة العميا, فمف جية تيدؼ إلى تحقيؽ تكازف بيف
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لو الحرية في إختيار إتخاذ اإلجراء فيو, كليس لذم سيباشر شكال معينا, البد مف االقانكف 
شكؿ لعممو, بؿ يجب عميو إتباع ما حدد القانكف مف كسيمة الشكمية المفركضة عميو, كال يخمط 

 .1لصحة مباشرة اإلجراء ف الشكؿ ىك شرطبيف الشكؿ كالعمؿ اإلجرائي, أل
مف أمثمة األعماؿ اإلجرائية الجكىرية في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم, أف المشرع 

كمف أمثمة القكاعد الخاصة أثناء التفتيش كحضكر المتيـ , 2لـ يحدد لنا اإلجراءات الجكىرية
ككاتبو كالمتيـ خالؿ كالتكقيع عمى محضر اإلستجكاب مف قاضي التحقيؽ عند تفتيش مسكنو, 

مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي, أداء الشاىد اليميف القانكنية قبؿ اإلدالء بشيادتو, كغيرىا مف القكاعد 
 .3الشكمية

أك يعتبر شكال جكىريا يترتب عمى مخالفة بطالف التفتيش, فعدـ مراعاة ىذا القالب 
ياء المستعممة في األش فضبطالنمكذج, قد يشكؾ في صحة النتيجة المطمكبة مف اإلجراء, 

يشكؾ في  ,أداء اليميف القانكنية ليال ضد المتيـ, كسماع الشاىد قبؿيعتبر د إرتكاب الجريمة
 . 4ستند إليو المحكمة في حكمياشيادتو كدليؿ ت

                                                                                                                                                                                                                 

حتراـمصمحة الجماعة في مسائمة الجاني) المتيـ(, كمف جية ثانية تيدؼ إلى  = أحمد الحقكؽ كالحريات الشخصية.  ضماف كا 
 .223 -222فتحي سركر, نظرية البطالف في قانكف اإلجراءات الجنائية, المرجع السابؽ, ص 

, 1974نبيؿ إسماعيؿ عمر, عدـ فعالية الجزاءات اإلجرائية في قانكف المرافعات, ) د ط(, منشأة المعارؼ, اإلسكندرية,  1
 .73ص 

 105ك 100ف أيضا عمى مخالفة األحكاـ الجكىرية المقررة في ىذا الباب خالؼ األحكاـ المقررة في المادتيف " يترتب البطال 2
 -19كلى مف القانكف رقـ فقرة األ 159إذا ترتب عمى مخالفتيا إخالؿ بحقكؽ الدفاع أك حقكؽ أم خصـ في الدعكل". المادة 

 .اإلشارة إليو سابؽ, 10
 45. ما أكدت عميو المادة 196ت التحقيؽ اإلبتدائي دراسة مقارنة, المرجع السابؽ, ص اف إجراءمعمرم عبد الرشيد, بطال 3

ناية فإنو يجب أف جيشتبو في أنو ساىـ في إرتكاب ال عمى أنو:" إذا كقع التفتيش في مسكف شخص 10 -19مف القانكف رقـ 
فإف ضابط الشرطة القضائية ممـز بأف يكمفو بتعييف يحصؿ التفتيش بحضكره, فإذا تعذر عميو الحضكر كقت إجراء التفتيش 

ذا أمتنع عف ذلؾ أك كاف ىاربا أستدعى ضابط الشرطة القضائية لحضكر ذلؾ العممية شاىديف مف غير المكظفيف  ممثؿ لو. كا 
س القانكف عمى مف نف 93الخاضعيف لسمطتو". أما بالنسبة لمشيكد عند أداء الشيادة قبؿ اإلدالء بشيادتو, أكدت عميو المادة 

" أقسـ باهلل العظيـ أف أتكمـ  بغير حقد كال خكؼ كأف أقكؿ ى مرفكعة اليميف بالصيغة األتية:أنو:" كيؤدم كؿ شاىد كيده اليمن
 كؿ الحؽ كال شيء غير الحؽ".

عالمية, الجزائر, نبيؿ صقر, المكسكعة القضائية الجزائرم" البطالف في المكاد الجزائية", ) د ط(, دار اليالؿ لمخدمات اإل 4
 =: الصغير عبد اهلل أحمد المفمح, بطالف العمؿ اإلجرائي في قانكففي ىذا الشأف يمكف الرجكع إلى كؿ مف. 26, ص 2003
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لمتفرقة بيف اإلجراءات الجكىرية كغير الجكىرية, يعتبر اإلجراء جكىريا إذا نص القانكف 
ذا خكلفت النص القانكني ة أحكامو, إتخاذه كمباشرتو كمراعا , كال يرتب أم تخمفت الغاية منوكا 

تباعو ثار قانكنية, أما اإلجراء غير الجكىرم إذا أكجب القانكف مراعاتوأ كال يترتب عمى عدـ  ,كا 
 .1تحققو أثار قانكنية, أم ترؾ األمر جكازم عند مباشرتو

نما يترتب البطالف عمى ال يترتب البطالف عمى مخالفة لقاعدة تتعمؽ بإجراء  جكىرم, كا 
قاعدة إجرائية جكىرية, فصفة الجكىرية تثبت عمى مخالفة القاعدة اإلجرائية, كبترتب جزاء 

  .2كليس عمى اإلجراء الذم يرد عميو البطالف بطالف لمخالفة النمكذج القانكنيال
ألطراؼ الدعكل إذا كاف أساس اإلجراء الجكىرم حماية حقكؽ الدفاع كالضمانات المقررة 

 كيترتب عمى مخالفتو البطالف العمكمية كحسف سير العدالة الجزائية, فيعتبر إجراءا جكىريا
كحؽ المتيـ في إختيار محامي لمدفاع كإستجكاب المتيـ قبؿ إصدار األمر باإليداع ضده, 

ية أك عنو, فالمعيار في تحديد اإلجراء الجكىرم يرتبط بالمصمحة المحمية, سكاء مصمحة جماع
مف أجؿ ضماف الحرية الفردية, كضماف اإلشراؼ القضائي عمى  ,3بمصمحة الخصكـ
  .4اإلجراءات الجزائية

                                                                                                                                                                                                                 

. 28, ص 2007, رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه, جامعة عماف, األردف, -دراسة مقارنة -أصكؿ المحاكمات المدنية=
,  رسالة مقدمة -دراسة مقارنة -ف التفتيش كآثاره في ظؿ قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردنيأيمف سالـ الجعافرة, بطال

 .16, ص 2004, األردف, -الكرؾ -لنيؿ شيادة الماجيستير, كمية القانكف, جامعة مؤتة
 .26 -25, ص عبد الحميد الشكاربي, البطالف الجنائي, المرجع السابؽ. 26المرجع السابؽ, ص  بف عيسى حفصية, 1
 . 345محمكد نجيب حسني, شرح قانكف اإلجراءات الجنائية, المرجع السابؽ, ص  2
عمى أنو:" ال يجكز  10 -19مف القانكف رقـ  118مادة . ىذا ما بينتو ال40 -39أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  3

ذا كانت الجريمة معاقبا عمييا بعقكبة لقاضي التحقيؽ إصدار مذكرة إيداع بمؤسسة إعادة التربية إال بعد إستجكا ب المتيـ كا 
  جنحة بالحبس أك بأية عقكبة أخرل أشد جسامة".

" لمضمانات النظرية كالتطبيقية المقررة لممشتبو فيو -دراسة مقارنة –ثناء التحريات األكليةأشتبو فيو أحمد غام, ضمانات الم 4
, 2003دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الجزائر, ) د ط(, ة اإلسالمية", في التشريع الجزائرم كالتشريعات األجنبية كالشريع

في ىذا الصدد عبرت المحكمة العميا عف ىذا المبدأ في إحدل قراراتيا أنو:" أم إشكاؿ قانكني يتعرض لو القاضي . 100ص 
البطالف الجكىرم الذم لـ يعرفو كلـ يحدد عند النظر في الدفكع المتعمقة بالبطالف سكاء تعمؽ األمر بالبطالف القانكني أك 

 =مكضكعو المشرع الجزائرم إال أنو أعتبر أف الشكمية تعتبر جكىرية عندما تمس بحقكؽ الدفاع". قرار صادر عف غرفة الجنح
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ط الشرطة مف نفس القانكف عمى أنو:" يجب عمى ضاب 1مكرر 51ما نصت عميو المادة 
الشخص المكقكؼ لمنظر كؿ كسيمة تمكنو مف اإلتصاؿ فكرا  تصرؼ القضائية أف يضع تحت

بأحد أصكلو أك فركعو أك إخكتو أك زكجو حسب إختياره كمف تمقي زيارتو, أك اإلتصاؿ بمحاميو 
 كذلؾ مع مراعاة سرية التحريات كحسف سيرىا". 

رع نص عمييا المش ؽ عمييا بمصطمح التكجيو كاإلرشادأما اإلجراءات غير الجكىرية كيطم
 أقرىا ال يترتب عنيا البطالف مف أجؿ التكجيو كالتنظيـ, كعند خرقيا كمخالفة النص القانكني

كمثاؿ ذلؾ تسجيؿ  حماية حقكؽ كحريات الفرد رجاؿ القضاء كالخصكـ, كىدفيا القانكف لتكجيو
 .1القضايا بجدكؿ دكرة محكمة الجنايات

قتياده  الجنايات بعد  قاعة الجمسة لمحكمة مفإعتبرت المحكمة العميا أف إخراج المتيـ كا 
لحيف التداكؿ في  ال يعد إجراءا جكىريا يترتب عمى مخالفتو البطالف ,قفؿ باب المرافعات

داخؿ المحكمة, كأيضا  القضية, يعتبر إجراء اإلقتياد تدبيرا كقائيا لمحفاظ عمى األمف كالنظاـ
 .2ر عميو البطالف في حالة إغفالوال ينج تنظيميجدكؿ القضايا كترتيبيا فيك إجراء إدارم 

                                                                                                                                                                                                                 

ني, , المجمة القضائية لممحكمة العميا, العدد الثا58430, ممؼ رقـ 1989-11-28كالمخالفات بالمحكمة العميا, بتاريخ  =
 . 67. نقال عف: بكليمة أنيس, المرجع السابؽ, ص 262, ص 1994

مف التفصيؿ يمكف  لمزيد. 221لجزائية, المرجع السابؽ, ص أحمد فتحي سركر, نظرية البطالف في قانكف اإلجراءات ا 1
, المرجع السابؽ, ص . أحمد الشافعي438: تكفيؽ الشاكم, فقو اإلجراءات الجنائية, المرجع السابؽ, ص الرجكع إلى كؿ مف

طبعة األكلى, دار كائؿ لمنشر, عماف, ال. لؤم حدديف جميؿ, نظرية البطالف في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية, 45 -44
 .345. مأمكف محمد سالمة, اإلجراءات الجنائية في التشريع المصرم, الجزء الثاني, المرجع السابؽ, ص 368, ص 2000

عمى أنو:" يأمر رئيس  10 -19مف القانكف رقـ  308. ما نصت عميو المادة 45السابؽ, ص أحمد الشافعي, المرجع  2
المحكمة الخدمة المكمؼ بالمحافظة عمى النظاـ بإخراج المتيـ المحبكس مف قاعة الجمسة, كبمراقبة المتيـ المتابع بجناية غير 

حراسة المنافذ المؤدية إلى غرفة المداكلة حتى ال يتسنى المحبكس كعدـ السماح لو بمغادرة مقر المحكمة حتى صدكر الحكـ, كب
أنظر: محمد عيد الغريب, شرح قانكف  لمزيد مف الفصيؿب مف األسباب بدكف إذف الرئيس". ألحد أف ينفذ إلييا ألم سب

 .1691, ص 1997طبعة الثانية, النسر الذىبي لمطباعة, القاىرة, الاإلجراءات الجنائية, الجزء الثاني, 
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 الحكـ, كقد تقدـ العريضة في ظرؼ إشتراط الكتابة كالبيانات في عريضة اإلستئناؼ في
يعد ىذا شكؿ, كقد يككف الشكؿ ظرؼ زماف لإلجراء, ككجكب إجراء  قمـ كتاب المحكمةل

 .1المعاينة في المكاف المراد معاينتو
    اإلجراءات الجزائيةثانيا: مظاىر الشكمية في قانون 

كليس مف  ,وىك المشرع الذم يتعيف عدـ مخالفت ,مف يتكلى تحديد شكؿ كقالب اإلجراء
كيبيف لنا األشكاؿ الجكىرية  دفيك الذم يحد قاضي كال أطراؼ الدعكل الجزائية,إختصاص ال

كتتحقؽ الشكمية في  ,التي يكجب إحتراميا, فالقاعدة ىنا جكىرية إلحتراـ الشرعية اإلجرائية
 :2اإلجراءات في صكرتيف ىما

  / الشكل الثابت:1
في صكرة النشاط المكتكب, ألنو ال يحدث تغييرا في العالـ الخارجي يتمثؿ ىذا الشكؿ  

 قبض عف المتيـ الياربلم ,القضائية مثؿ: البيانات الكاجب تكافرىا في األمر الصادر لمضبطية
 . 3المحكمة أك ككيؿ الجميكرية المختص أك مف قاضي التحقيؽ ,أك جمب شاىد

                                                                 
طبعة الثانية, مكتبة الجالء الجديدة, المنصكرة, العاشكر مبركؾ, الكسيط في قانكف القضاء المصرم, الكتاب الثاني,  1

عمى أنو:" ال يجكز لضباط الشرطة القضائية  10 -19مف القانكف رقـ  44. ما أكدت عميو المادة 21 -20, ص 2001
ا في الجناية أك أنيـ يحكزكف أكراقا أك أشياء ليا عالقة باألفعاؿ اإلنتقاؿ إلى مساكف األشخاص الذيف يظير أنيـ ساىمك 

الجنائية المرتكبة إلجراء تفتيش إال بإذف مكتكب صادر مف ككيؿ الجميكرية أك قاضي التحقيؽ مع كجكب اإلستظيار بيذا 
كصؼ الجـر مكضكع البحث  يتضمف اإلذف المذككر أعاله بياف فاألمر قبؿ الدخكؿ إلى المنزؿ كالشركع في التفتيش. يجب أ

جراء الحجز فييا, كذلؾ تحت طائمة البطالف". كالمادة  فقرة األكلى  67عف الدليؿ كعنكاف األماكف التي ستتـ زيارتيا كتفتيشيا كا 
أنو:" ال يجكز لقاضي التحقيؽ أف يجرم تحقيقا إال بمكجب طمب مف ككيؿ الجميكرية إلجراء التحقيؽ حتى كلك كاف ذلؾ بصدد 

 ية أك جنحة متمبس بيا"جنا
. فالنصكص القانكنية المتعمقة بالحريات الفردية بأمر القبض, كأمر 22 -21محمد الطاىر رحاؿ, المرجع السابؽ, ص  2

لضابط الشرطة  صة بيا, الصادرة مف قاصي التحقيؽإجراء التفتيش, كالضمانات المقررة ليذه اإلجراءات كالسمطات المخت
القضائية بإجراء التفتيش, ىي قكاعد جكىرية ال يمكف مخالفتيا في حالة خرقيا, يترتب عنيا البطالف حتى كلـ ينص المشرع 

" ال", كالقاعدة اإلجرائية لمتفتيش بالنسبة لألنثى يجب أف تقـك أنثى لتفتيشيا مثميا, كأيضا ي النص القانكني عمى عبارة ناىيةف
عبد الرؤكؼ ميدم, شرح القكاعد العامة لإلجراءات الجنائية, المرجع السابؽ, ص تتعمؽ باآلداب العامة.  لتيالنصكص ا

129- 130. 
 .19محمد ذيب محمكد نمكر, المرجع السابؽ, ص 3
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 / الشكل المتحرك:2
كالمبادئ  كاقعي كمممكس في العالـ الخارجي الشكؿ المخالؼ لألكؿ يحدث تغييرىك  
كتسبيب  ,كحضكر المتيـ في حالة تفتيش مسكنو ,, كالعمنية كالشفكية1محاكمةإلنعقاد الالعامة 
 .2األحكاـ

أنو:" تضمف الدكلة عدـ إنتياؾ حرمة المسكف, ال تفتيش إال عمى ىذا ما أكدتو المادة 
ال تفتيش إال بأمر مكتكب صادر عف السمطة القضائية  بمقتضى القانكف, كفي إطار إحترامو,

 .3المختصة"
الشكؿ ىك ظرفا لمعمؿ اإلجرائي كليس عنصر مف عناصره, فيجب كجكد الشكؿ لينتج 

لتكميؼ بالحضكر, كىناؾ زماف مباشرة اإلجراء كانكف اإلجراء أثاره القانكنية, كتحديد القا
خؿ فيو, كصدكر األحكاـ كالقرارات داإجراءات تحدد طبيعتيا بالمكاف الذم يجب أف يتـ 

  .4الجمسة
عميو قانكف اإلجراءات الجزائية في الفصؿ األكؿ في الحكـ في الجنح, القسـ األكؿ  ما أكد

اإلخطار المسمـ بمعرفة النيابة العامة يغني عف  مى أنو:"عفي رفع الدعكل إلى المحكمة 
التكميؼ بالحضكر إذا تبعو حضكر الشخص المكجو إليو اإلخطار بإرادتو. كينكه بو عف الكاقعة 

                                                                 
أنو:"  10 -19انكف مف الق 285. ما بينتو المادة 71 -70مدحت محمد الحسيني, البطالف الجنائي, المرجع السابؽ, ص  1

عمنية, ما لـ يكف في عمنيتيا مساس بالنظاـ العاـ أك اآلداب العامة, كفي ىذه الحالة تصدر المحكمة حكما  جمسات المحكمة
ذا تقررت سرية الجمسة تعيف صدكر  عمنيا بعقد جمسة سرية, غير أنا لمرئيس أف يحضر عمى القصر دخكؿ قاعة الجمسة, كا 

 الحكـ في المكضكع جمسة عمنية".
. 96, ص 1997طبعة الثانية, مكتبة األلفي القانكنية, مصر, المضاف جماؿ, بطالف صحيفة الدعكل عمما كعمال, كامؿ ر  2

, 47فقرة الثالثة مف نفس القانكف عمى أنو:" كعمى قاضي التحقيؽ أف يمتـز بمقتضيات المادتيف  83نصت عميو المادة ىذا ما 
في ىذا الصدد يمكف  إحتراـ سر المينة كحقكؽ الدفاع".كلكف عميو أف يتخذ مقدما جميع اإلجراءات الالزمة لضماف  45

, 260, 243فقرة األكلى,  175فقرة األكلى,  146فقرة الثانية.  139, فقرة األكلى 131, 125, 118, 44لمكاد: ا مراجعة
 , مف نفس القانكف. 262

 .إليو اإلشارة سابؽ ,2020دستكر الجزائرم, الصادر سنة مف ال 48المادة  3
. 225, ص 2011طبعة األكلى, دار النيضة العربية, اإلسكندرية, الإبراىيـ أميف النفياكم, اإلخالؿ بالكاجب اإلجرائي,  4

.عبد العزيز 76فرج عمكاني ىميؿ, البطالف في قانكف المرافعات, المرجع السابؽ, ص  لتفصيؿ أكثر يمكف الرجكع إلى كؿ مف:
 .19. محمد ذيب محمكد نمر, المرجع السابؽ, ص 140محمد عبد المطيؼ, المرجع السابؽ, ص 
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ذا كاف متعمقا بمتيـ محبكس مؤقتا  ,قانكف الذم يعاقب عمييامحؿ المتابعة كيشار إلى نص ال كا 
 .1بأف يحاكـ بغير تكميؼ سابؽ بالحضكر" فيتعيف أف يثبت بالحكـ رضاء صاحب المصمحة

ذا إستحاؿ ىذا إذا كاف ذلؾ ممكنا,  ءات تكافر الشكؿ الجكىرميشترط القانكف في اإلجرا كا 
كمف األعذار  ىذا الشكؿ ال يقع البطالف لعدـ تكافر شركط ) قكه قاىرة(الشكؿ بسبب قيرم

كال يشترط  كي ال تسكء حالتو منزلوكال يخرج مف  : المرض الشديد الذم يمـز فراشوالقيرية
ا اإلجراء العجز عف الحركة أك مالزمة الفراش, كىذا العذر ال يحكؿ دكف إتخاذ كمباشرة ىذ

كعدـ تمكينو مف إستئناؼ أك  ككجكد المتيـ داخؿ المؤسسة العقابية الذم نص عميو القانكف,
ط التمسؾ مف ضكابك  ,2أك كاف خارج أرض الكطف حكـ الصادر ضده في الميعادالفي طعف ال

يجب أف يتمسؾ بالعذر القيرم صاحب الشأف, كيثبتو بمحضر  :كاآلتي بالعذر القيرم يككف
أك يدقؽ في ممؼ الدعكل, أك يبديو شفاىة بالجمسة أماـ  لجمسة أك عريضة تقدـ لقاضي الحكـا

الفصؿ يجب أف يتمسؾ بيذا العذر أماـ قاضي الحكـ ) محكمة المكضكع(, عند ثانيا  ,القاضي
 .3في الدعكل

 يبقى معيار التمييز بيف اإلجراءات الجكىرية كغير الجكىرية ىك:
 
 
 

                                                                 
أنو:" يسمـ التكميؼ عمى  335المادة في ىذا الشأف نصت . ك اإلشارة إليو , سابؽ10 -19مف القانكف رقـ  334ة الماد 1

عمى أنو:" في مضمكنيا  99المادة جاءت كما يمييا". ك  439بالحضكر في المكاعيد كباألكضاع المنصكص عمييا في المكاد 
لسماع شيادتو أك أتخذ ليذا الغرض طريؽ اإلنابة القضائية فإذا تحقؽ إذا تعذر عمى شاىد الحضكر أنتقؿ إليو قاضي التحقيؽ 

في ". 97مف أف شاىدا قد أدعى كذبا عدـ إستطاعتو الحضكر جاز لو أف يتخذ ضده اإلجراءات القانكنية طبقا ألحكاـ المادة 
 . مف نفس القانكف مكرر 337, 336 :المكادىذا الصدد أنظر 

 .72, ص 2006البطالف في المكاد الجنائية, ) د ط(, دار المطبكعات الجامعية, اإلسكندرية, مدحت محمد الحسيني,  2
 يجب عمى الطاعف أف يثبت العذر القيرم بتقديـ دليؿ عمى ذلؾ. –. 20محمد ذيب محمكد نمر, المرجع السابؽ, ص  3
مدحت محمد الحسيني, البطالف في المكاد ا. و في الكقت المحدد قانكنسبب العذر القيرم لـ يتمكف الطاعف مف تقديـ طعن -

عمى أنو:"  10 -19فقرة الثانية مف القانكف  97و المادة ي. ىذا ما أكدت عم77 -76, المرجع السابؽ, ص 2006الجنائية, 
ذا لـ يحضر الشاىد فيجكز لقاضي التحقيؽ بناء عمى طمب ككيؿ الجميكرية إستحضاره جبرا بكاسطة القكة العمكمية كال حكـ كا 

دينار غير أنو إذا حضر فيما بعد كأبدل أعذارا محقة كمدعمة بما يؤيد صحتيا جاز  2.000إلى  200عميو بغرامة مف 
 لقاضي التحقيؽ بعد سماع طمبات ككيؿ الجميكرية إقالتو مف الغرامة كميا أك جزء منيا".
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  أ/ معيار المصمحة:
مصمحة الخاصة في الدعكل كال ىاتو المصمحة في حسف سير العدالة الجزائيةتتمثؿ 

 ,1كمصمحة المتيـ في ضماف حقو في الدفاع عف نفسو إلزالة التيمة المنسكبة إليو ,العمكمية
ىي  لمتعمقة بحسف سير الجياز القضائياحؿ الدعكل العمكمية ار فجميع اإلجراءات خالؿ م

 .2إجراءات جكىرية يجب مراعاة أحكاميا, كعند مخالفتيا يترتب عنيا البطالف المطمؽ
تكجيو القاضي كأطراؼ إذا أنتفت المصمحة كانت القاعدة اإلجرائية عادية, كاليدؼ منيا 

فاإلجراءات غير الجكىرية ال محؿ لجزاء البطالف عمى  راءات,كتنظيـ اإلج الخصكمة
ىذا ما أكد عميو الفصؿ الثالث في تشكيؿ المحكمة الجنايات, القسـ األكؿ أحكاـ , 3مخالفتيا

تتشكؿ محكمة الجنايات اإلبتدائية مف عمى أنو:"  10 -19مف القانكف  258عامة, في المادة 
عمى األقؿ, رئيسا, كمف قاضييف مساعديف كأربعة  قاض برتبة مستشار بالمجمس القضائي

 محمفيف.
 غرفة بالمجمس القضائي عمى األقؿ تتشكؿ محكمة الجنايات اإلستئنافية مف قاض برتبة رئيس

 رئيسا, كمف قاضييف مساعديف كأربعة محمفيف".
 
 

                                                                 
ماجيستير, كمية القانكف كالسياسة, جامعة بغداد, جاسـ أحمد حسكني, بطالف إجراءات التحقيؽ, رسالة مقدمة لنيؿ شيادة ال 1

 . 260, ص 1983العراؽ, 
طبعة األكلى, دار الفكر العربي, مصر, المأمكف محمد سالمة, قانكف اإلجراءات الجنائية معمقا عميو بالفقو كأحكاـ النقض,  2

 .979, ص 1980
ما في ىذا الصدد . 199 -198المرجع السابؽ, ص  معمرم عبد الرشيد, بطالف إجراءات قاضي التحقيؽ دراسة مقارنة, 3

يجكز لقاضي التحقيؽ اإلنتقاؿ إلى أماكف كقكع الجرائـ إلجراء جميع " عمى أنو: 10 -19مف القانكف  79ة بينتو الماد
حقيؽ دائما زمة أك لمقياـ بتفتيشيا. كيخطر بذلؾ ككيؿ الجميكرية الذم لو الحؽ في مرافقتو. كيستعيف قاضي التالمعاينات الال

خفؼ عف بكاتب التحقيؽ كيحرر محضرا بما يقـك بو مف اإلجراءات". كي يتفرغ قاضي التحقيؽ لمجانب الفني لمجريمة كأف ي  
مع مراعاة حاالت   كر كاتب معو كغيابو يككف التحقيؽ باطالضحيجب نفسو عممية تدكيف ما تـ معاينتو, ألنو إجراء جكىرم 

محمكد نجيب حسني, شرح قانكف اإلجراءات إصطحاب كاتب التحقيؽ معو.  قاضي التحقيؽ دكفإستثنائية أجازىا القانكف ل
 .347 -346الجنائية, المرجع السابؽ, ص 
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 ب/ فكرة الضوابط:
لعمؿ اإلجرائي لمتفرقة بيف اينظر لمعيار المصمحة أنو غير كاؼ كحده ىناؾ فريؽ مف الفقو  

مما جعميـ يأخذكف  ي أك العمؿ اإلجرائي غير الجكىرمكاإلجراء التنظيم الذم يعتبر جكىريا
  :بفكرة الضكابط

 .سير العدالة القضائية) الجنائية(ضابط مصمحة الجماعة في حسف  -
 م األطراؼ. أضابط المصمحة الخاصة  -
 الدفاع عف نفسو.ضابط إحتراـ حقكؽ المتيـ في  -
 .1كالغاية مف مباشرة اإلجراء -

 سالفا حسب ىذا الفريؽ تكصؿ أف اإلجراء الذم تتكافر فيو أحد ىذه الضكابط المذككرة
كفي حالة غياب ىذه  يترتب عنو البطالف,ك  رم عند مخالفتو لمنمكذج القانكنييكصؼ بالجكى

ألنو عبارة عف  يترتب عميو البطالف جراءات, فالالعناصر أك الشركط في مباشرة إجراء مف اإل
  .2إجراء تنظيمي تكجييي
القضائية بالبطالف رغـ الجية قضي اـ إجراء جكىرم كتـ مخالفتو كلـ تفي حالة كنا أم

إال إذا تحقؽ ضرر المخالفة, ألف الغاية مف األنظمة كالقكاعد اإلجرائية ىي حماية  النص عميو
ذا لـ يمحؽ ىذه المصمحة  عدالة الجزائيةتبر مخالفا لمضرر فالحكـ بالبطالف يع مصمحة ما, كا 

  .3ة بما أقره المشرعكمخالف
ذا لـ يترتب عمى تخمفو ضرر نككف  يعتبر الشكؿ جكىريا إذا نتج عمى تخمفو ضرر, كا 

  .4أماـ إجراء غير جكىرم
 

                                                                 
سعيد أحمد شعمة, قضاء النقض المدني كالجنائي في البطالف, ) د لممزيد أنظر: . 46رجع السابؽ, ص أحمد الشافعي, الم 1

 .387, ص 1997ط(, منشأة المعارؼ, اإلسكندرية, 
 .47أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  2
, السعكدية ,28بكر بف عبد المطيؼ اليبيكب, نظرية البطالف في نظاـ المرافعات الشرعية دراسة مقارنة, مجمة العدؿ, العدد  3

  .165-164, ص 2005 ق,1426شكاؿ 
 .153 -152, ص 2006جامعة الجديدة, مصر, مصطفى محمكد الشربيني, بطالف إجراءات التقاضي, ) د ط(, دار ال 4
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  الفرع الثاني: األسباب الموضوعية لمبطالن
كلصحة ىذه اإلجراءات تكافر شرطيف: تتمثؿ في الشركط  تعتبر اإلجراءات عمؿ شكمي

ة, فاألسباب المكضكعية الشكمية التي سبؽ دراستيا في الفرع األكؿ كالشركط المكضكعي
حتراـ الشركط المكضكعية لصحة العمؿ اإلجرائي, فعناصر  مبطالفل ىي عدـ مراعاة كا 

الدعكل يتحدد  أطراؼ) األىمية(, كمقكمات ىذه األسباب ثالث شركط أساسية تتمثؿ في اإلرادة
كتختمؼ أطراؼ الدعكل أف يككف الشخص الذم يقكـ بمباشرة اإلجراء لو أىمية,  باألىمية كاإلرادة

 الذم ينصب عميوأدكارىـ كصفاتيـ في الدعكل الجزائية, أما محؿ اإلجراءات فيك مكضكعيا 
كأخيرا السبب الذم يبيف لنا  كعند غياب المكضكع نككف أماـ إنعداـ اإلجراءات أك بطالنيا,

جكىرية ال يمكف مخالفة  مشركعية اإلجراءات مف الناحية القانكنية, فيذه األسباب ىي شركط
 .شرط كاحد

) درسنؤدم إلى بطالف اإلجراءات, كسكي حداىـ ال يرتب لنا أم أثر قانكنيعند تخمؼ إ
حؿ, كيبقى الشرط األخير ىك لمك) ثالثا( ا ) ثانيا(إلرادة, ثـ األىمية في اإلجراءاتأكال( ا
 ) رابعا(.السبب

     أوال : اإلرادة
عة المككنة اإلرادة ىي أف يعمف الشخص عف رغبتو في إتخاذ عمؿ ما, كأف تتجو إلى الكاق

فاإلرادة كأيضا يتجو نحك األثار التي يرتبيا القانكف عنيا,  ألنيا قكامو ليذا التصرؼ القانكني
ألف العمؿ اإلجرائي ىك  ما ىك عميو في التصرؼ القانكنييختمؼ عفي اإلجراءات ليا دكر 

األثار خالفا عمؿ قانكني, كتكفي أف تتجو اإلرادة نحك الكاقعة الشكمية فقط, ألف القانكف يتكفؿ ب
 .1قاـ بيذا اإلجراء إرادة مفعف 

جكىرم في اإلجراءات كفي التصرؼ القانكني, كعندما تتخمؼ اإلرادة في  ىي شرط
كاإلرادة ليذا اإلجراء كليس إلى بطالنو,  يؤدم ذلؾ إلى جزاء اإلنعداـ مباشرة اإلجراءات

                                                                 
المرجع السابؽ, ص  ,2009, -الجزاءات اإلجرائية -ضمانات المتيـ في الدعكل الجزائية كعدم عمي سميماف المزكرم, 1

107 . 
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المطمكبة ىي التي تتجو نحك الكاقعة كليس إرادة األثار القانكنية, فالعمؿ الصادر مف شخص 
ألف القانكف ىك مف يحدد األثار  ,كليس باطؿ إلنعداـ اإلرادة دـأك سكراف يعتبر منع مجنكف

  .1الناتجة عنيا
عنصر اإلرادة ال يندرج في العمؿ اإلجرائي ألنو عمؿ مادم أقره القانكف لكؿ األشخاص 

حداث  الذيف عمييـ إتباعو عند مباشرة إجراءات التقاضي, كبالتالي فاإلرادة ال تدخؿ في إنشاء كا 
ألف اإلجراءات ال ينطبؽ عمييا مفيكـ التصرفات القانكنية التي ينشئيا األفراد  ,العمؿ اإلجرائي

  .2بيف بعضيـ البعض
العبرة باإلرادة التي يرتب عمييا المشرع أثرا شكميا أم اإلرادة الظاىرة التي تظير بكضكح 

ف العمـ بيا منطكم عمى صاحبيا ال قيمة لمكجكد, أما اإلرادة الباطنة في سالمة اإلجراءات أل
 . 3كنيةنليا كتصبح غير منتجة إلحداث أثار قا

في حالة إختالؼ اإلرادتيف العبرة باإلرادة الظاىرة, كالتعبير عنيا يككف صريحا ال لبس 
يداع المتيـ الحبس المؤقك  إذا كاف المظير الخارجي يدؿ عميو كالكتابة س ضمنيافيو كلي  تا 

التفكه شفاىة, أما اإلرادة يعبر عنيا ضمنيا يؤخذ عمييا حسب الظركؼ كقرار حفظ الدعكل مف ب
إلرادة عمى صحة كسالمة فال أثر لعيكب ا كقانكنية,أطرؼ ككيؿ الجميكرية ألسباب مكضكعية 

كصمت الشخص عف البطالف النسبي كلـ يعترض عميو كالدفع بو, يعتقد أف صمتو  اإلجراءات
 .4الدفع ببطالف اإلجراءات ال يحرمو مف

                                                                 
 .285 -284عبد الحكـ فكدة, المرجع السابؽ, ص  1
اإلجراءات القضائية, شيادة مقدمة لنيؿ درجة الماجيستير سكزاف محمد شحادة العرمكطي, العيب الجكىرم كأثره في بطالف  2

. فكؿ عمؿ إجرائي يتـ 50, ص 2009 األردف, لمدراسات العميا, في القانكف الخاص, كمية الحقكؽ, جامعة الشرؽ األكسط
 .254السابؽ, ص عكيد ميدم, المرجع  لتككيف الكاقعة اإلجرائية.مباشرتو يصدر عف إرادة, ألنيا تتعمؽ بالكجكد المادم 

, 2018طبعة األكلى, منشأة المعارؼ, القاىرة, الكجدم راغب فيمي, النظرية العامة لمعمؿ القضائي في قانكف المرافعات,  3
 .419ص 

أنظر بيذا الخصكص:  .266 -265أحمد فتحي سركر, نظرية البطالف في قانكف اإلجراءات الجنائية, المرجع السابؽ, ص  4
 متعمؽ بمقرر حفظ القضية مف طرؼ ككيؿ الجميكرية.ال 02الممحؽ رقـ 
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اإلرادة ليا أىمية بالغة كجكىرية في اإلجراءات, كينحصر نطاقيا في تحقيؽ الكاقعة 
 .1دكف التدخؿ في األثار المترتبة عف اإلجراءات التي تـ إتخاذىا اإلجرائية,

عمى مكضكع اإلرادة  نجد أف المشرع الجزائرم لـ ينص بالرجكع إلى قانكف اإلجراءات الجزائية
كلـ يكضح أثر إنعداميا, كالعيكب التي تعترضيا خالفا لما جاء بو المشرع في  في اإلجراءات
في ىذا ك  ,2في القانكف المدني الذم ضبط عيكب اإلرادة في التصرفات القانكنية الشريعة العامة

" حاالت بطالف العقكد القضائية كاإلجراءات :القسـ الرابع: في الدفع بالبطالف بو جاءالشأف ما 
 :كاآلتيمف حيث مكضكعيا محددة عمى سبيؿ الحصر 

 إنعداـ األىمية لمخصكـ. -1
 .3إنعداـ األىمية أك التفكيض لممثؿ الشخص الطبيعي أك المعنكم" -2

ف الحؽ كتكافره في الدعكل كلك لـ يك اإلجراءات ىي جزء مف الخصكمة تعتبر صحيحة
بالنسبة لممدعى عميو, كينطبؽ أيضا عمى اإلجراءات التي تقكـ بيا غير الخصكمة  القضائية

 . 4في الدعكل كأعماؿ القاضي
يرل الفقياء أنو يمكف المجكء إلى  ادة في قانكف اإلجراءات الجزائيةأما تطبيقات اإلر 

كاإلدارية  التفسير الكاسع لمنص الشكمي اإلجرائي, كالرجكع لقكاعد قانكف اإلجراءات المدنية
مقاضي الجزائي مف كالقياس,عف طريؽ اإلستنتاج  كاألخذ ببعض نصكصو كاإلجتيادات القضائية

و مف يكيشترط في اإلرادة أف تككف خالالتكسع في تفسير األلفاظ في النصكص القانكنية, 
 كتصبح ىذه اإلجراءات عديمة األثر العيكب التي تمس اإلجراءات كاإلكراه عمى اإلعتراؼ

حرة ككاعية عند القياـ شخص  إرادة  يجب أف يككف قد صدر عف كلكي يصبح اإلجراء صحيحا

                                                                 
 .116سميماف عبد المنعـ, بطالف اإلجراء الجنائي, المرجع السابؽ, ص  1
 .258سميح عبد القادر المجالي, المرجع السابؽ, ص  2
في قانكف  أنظر: عمر زكدة, نظاـ البطالف في ىذا الصدد .سابؽ اإلشارة إليو, 09 -08القانكف رقـ مف  64المادة  3

 .17, ص 2012, 02اإلجراءات المدنية كاإلدارية, المجمة القضائية لممحكمة العميا, العدد 
كالي  القانكف صالحية القياـ بيا. . فإجراءات الدعكل يجب أف يباشرىا شخص منحو132كؽ حكيـ, المرجع السابؽ, ص ز ر  4

 . 119فتحي, أحمد ماىر زغمكؿ, نظرية البطالف في قانكف المرافعات, المرجع السابؽ, ص 
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ترتب بما يقكـ بو, كيعمـ األثار التي تا كيعمـ باإلجراءات, كيستنتج أنيا تمارس مف شخص قادر 
 .1كيدرؾ الخطكرة التي تمس المصمحة التي يحمييا القانكف ند إكماؿ اإلجراءع

صالحيات حسب كظيفتو في  الخاصة أف تككف مصدر العمؿ لوأما الصالحيات 
المنصب الذم يشغمو, كىذه الصالحيات ليا جانب مكضكعي كاإلختصاص كأخر شخصي 

أك صدر  قاضيا لـ يصدر عف الجية العمياكما لك كاف قرار تعيينو بصفتو  ,2يتعمؽ بو كمكظؼ
 .3دكف أف يقكـ القاضي بأداء اليميف أك تـ إيقافو عف كظيفتو

اإلختصاص الشخصي مف القكاعد المتعمقة بالنظاـ العاـ, كمخالفة ىذه القاعدة يترتب 
مصمحة الجماعة كتحقيؽ ألف المشرع كازف كساكل بيف المصمحتيف:  عنيا البطالف المطمؽ,

اإلختصاص الشخصي في أم مرحمة مف مراحؿ الدعكل الدفع بعدـ ألطراؼ الدعكل العدالة, ف
  .4ما لـ ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾ ة أماـ المحكمة العميا) القانكف(الجزائية كلك ألكؿ مر 
الجزائرم رقـ مف قانكف اإلجراءات الجزائية في الفقرة األخيرة  66 المادة ما أكدت عميو

أنو:" التحقيؽ اإلبتدائي كجكبي في مكاد الجنايات. أما في مكاد الجنح فيككف  ىعم 10 -19
الفات إذا طمبو ككيؿ إختياريا ما لـ يكف ثمة نصكص خاصة, كما يجكز إجراؤه في مكاد المخ

 الجميكرية".
                                                                 

. ىذا ما يعبر عنو 162 معمرم عيد الرشيد, بطالف إجراءات التحقيؽ اإلبتدائي دراسة مقارنة, المرجع السابؽ, ص 1
لمباشرة اإلجراءات, كالقرار الصادر منو  أم غير صالح عدـ كجكد األكصاؼ الشخصية لمقاضيفعدـ صالحيتو  باإلختصاص

صادر مف شخص ال يممؾ الصالحية إلصداره  يصبح لحكمو أك قراره أىمية ألنويككف إستنادا لكظيفتو, فإذا أحيؿ لمتقاعد ال 
ط في قانكف المرافعات, الطبعة األكلى, دار النيضة العربية, الكسيالقصاص, محمد عيد . خارج عف إختصاصويعتبر ك 
عمى أنو:" يعيف القضاة بمكجب مرسـك رئاسي بناء  الثالثةالمادة  كفي ىذا الصدد ما أكدت عميو  .644ص  ,2005اىرة, الق

سبتمبر  06 مؤرخ فيال 11 -04عضكم رقـ القانكف ال المجمس األعمى لمقضاء". عمى إقتراح مف كزير العدؿ, كبعد مداكلة
   .13, ص 2004-09-08, المؤرخة في 57ج ر, العدد  تضمف القانكف األساسي لمقضاء,الم, 2004سنة 

ىرة, طبعة األكلى, أحمد حيدر لمنشر كالتكزيع, القاالكجدم شفيؽ, المكسكعة الشاممة في البطالف المدني كالجنائي كاإلدارم,  2
 .10كامؿ جماؿ رمضاف, بطالف صحيفة الدعكل, المرجع السابؽ, ص لممزيد أنظر:  . 313, ص 2012

 .115عبد المنعـ, بطالف اإلجراء الجنائي, المرجع السابؽ, ص  سمماف 3
, 1999الجزائر,  طبعة األكلى, الديكاف الكطني لألشغاؿ التربكية,الجياللي بغدادم, التحقيؽ" دراسة مقارنة نظرية كتطبيقية",  4

 20انية لممحكمة العميا, بتاريخ القرار الصادر عف القسـ األكؿ لمغرفة الجنائية الث في ىذا الصدد أنظر:. 101 -100ص 
 .263, ص 1990, 02, المجمة القضائية لممحكمة العميا, العدد 26790, ممؼ رقـ 1983مارس 
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عمى جية التحقيؽ اإلبتدائي التقيد بحدكد اإلختصاص النكعي لمجرائـ عند مباشرة 
 .1بعد إتصاليا بطمب إفتتاحي مف ككيؿ الجميكرية إجراءات التحقيؽ

مف قانكف اإلجراءات  40يتحدد إختصاص التحقيؽ بثالث عناصر حسب المادة " 
الجزائية, مكاف كقكع الجريمة, أك محؿ إقامة أحد األشخاص الذيف ساىمكا في إرتكابيا, أك 

 .2"رفع الدعكل أمامو بمكاف القبض عمييـ, كلقاضي التحقيؽ األكلكية عمى األخر بتاريخ
  3) األىمية اإلجرائية(ثانيا: األىمية 

خص حكيؿ القانكف لمشتأما األىمية اإلجرائية يقصد بيا  ,يطمؽ عمييا بأىمية البطالف
أك إعتباره طرفا في الدعكل الجزائية, أم صالحية الفرد  مباشرة نكع معيف مف اإلجراءات

 .4إعتباره شخصا إجرائيا
عمى نحك يككف  ,لمباشرة إجراء مف اإلجراءات خالؿ مراحؿ الدعكل الجزائيةىي األىمية 

, كىي صالحية الخصـ لمقياـ 5صحيحا ىذا اإلجراء غير مخالؼ لمقانكف كينتج أثاره القانكنية
  .6إجرائي أثناء الخصكمة كتتكافر لدل كؿ شخص بمغ سف الرشد بعمؿ

                                                                 
أنو:" يجكز تمديد  10 -19فقرة الثانية مف القانكف  40. ما بينتو المادة 14محمد الطاىر رحاؿ, المرجع السابؽ, ص  1

ئرة إختصاص محاكـ أخرل, عف طريؽ التنظيـ, في جرائـ المخدرات كالجريمة اإلختصاص المحمي لقاضي التحقيؽ إلى دا
المنظمة عبر الحدكد الكطنية كالجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة األلية لممعطيات كجرائـ تبييض األمكاؿ كاإلرىاب كالجرائـ 

 المتعمقة بالتشريع الخاص بالصرؼ".
, المجمة القضائية 18828, ممؼ رقـ 1979أفريؿ  17حكمة العميا, بتاريخ قرار صادر عف الغرفة الجنائية األكلى بالم 2

أنو:" يتحدد عمى  10 -19القانكف رقـ مف  40. ما أكدت عميو المادة 262, ص 1989, 04بالمحكمة العميا, العدد 
في إقترافيا أك  إختصاص قاضي التحقيؽ محميا بمكاف كقكع الجريمة أك محؿ إقامة أحد األشخاص المشتبو في مساىمتيـ

في ىذا الصدد يمكف مراجعة كؿ بمحؿ القبض عمى أحد ىؤالء األشخاص حتى كلك كاف ىذا القبض قد حصؿ لسبب أخر". 
 ., مف نفس القانكف69/3, 38/1, 28, 27, 23, 22, 21, 20, 19, 15, 14المكاد  مف

, 2014طبعة األكلى, مركز الكتاب األكاديمي, األردف, النكرالديف أبك غكش, الكجيز في الخصكمة كفقا ألحكاـ القانكف,  3
 . 233ص 

عدناف محمد جميؿ كيس, البسيط في إجراءات الدعكل الجزائية دراسة تحميمية مقارنة, طبعة األكلى, المركز العربي لمنشر  4
 .243, ص 2018مصر,  كالتكزيع,

 .127, ص 2000, طبعة األكلى, دار النيضة العربية, القاىرة, ثبات الجنائياإلمي أبك العال النمر, الجديد في أبك العال ع 5
محمد الفكزاف, الكسيط في نظاـ المرافعات الشرعية السعكدم مع أخر تعديالت مقارنا بمدكنة األحكاـ القضائية, الجزء األكؿ,  6

 .423, ص 2009طبعة األكلى, مكتبة القانكف كاإلقتصاد, الرياض, الاألكؿ, 
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ألف  التصرفات القانكنيةم قدرة الشخص عمى إبراـ أ مرتبطة بأىمية األداء أم الصفة
أساسيا العقؿ) القدرة عمى التمييز(, فال يكفي أىمية الكجكب بؿ يشترط لسالمة األعماؿ 

ال يجكز لو أف  اإلجرائية أف يككف الشخص أىال لمباشرتيا, فإف لـ تتكافر فيو األىمية اإلجرائية
نما يقكـ بيا شخص ينك  ,يقكـ باإلجراءات , لدل كؿ مف 1ب عميو كيسمى بالتمثيؿ القانكنيكا 

 .2تتكافر فيو شركط أىمية األداء بالنسبة لمحؽ الذم رفعت الدعكل لحمايتو
إلى جانب أىمية اإلختصاـ يجب أف تككف األىمية اإلجرائية متكفرة, كىذه تقابؿ أىمية 

لمف تككف لو أىمية كتثبت ك أىمية الخصكـ أ ة(, كتسمى أيضا بأىمية التقاضياألداء) الصف
  .3األداء

األخيرة مثميا  ألف ىذهالمقصكد باألىمية ىي األىمية اإلجرائية كليس أىمية اإلختصاـ, 
تثبت لكؿ شخص قانكني سكاء شخص طبيعي أك شخص معنكم, أم  مثؿ أىمية الكجكب

ال تثبت  عى عمييـ, أما األىمية اإلجرائيةصالحية ىؤالء األشخاص ألف يككنكا مدعيكف أك مد
لحساب  أك كلحسابو الشخصي ل القضائية بنفسوال لمف تتكافر فيو صالحية رفع الدعك إ

 .4األخريف فيي كأىمية األداء
 تناكليا عمى النحك التالي:ن تنقسـ ىذه األىمية اإلجرائية لقسميف

                                                                 
طبعة األكلى, مكتبة القانكف كاإلقتصاد, الرياض, الأخركف, الممارسات القانكنية كالتدريبات العممية, أيمف أحمد الدلكع, ك  1

 .74, ص 2019
طبعة األكلى, دار محمكد لمنشر, القاىرة, الخميس السيد إسماعيؿ, إجراءات رفع الدعكل أماـ القضائيف اإلدارم كالعادم,  2

 .62, ص 2016
عة الدفكع في المرافعات في ضكء الفقو كالقضاء, المجمد الثاني, دار محمكد لمنشر كالتكزيع, محمد عزمي البكرم, مكسك  3

 .498, ص 2021القاىرة, 
طبعة األكلى, دار النيضة العربية, القاىرة, العمي عبد الحميد تركي, الكسيط في شرح قانكف اإلجراءات المدنية اإلماراتي,  4

يكنس ىادم المكلى, األىمية في األعماؿ اإلجرائية الجنائية  الرجكع إلى كؿ مف:في ىذا الصدد يمكف . 638, ص 2009
. عبد الكىاب خيرم عمي 20, ص 2015 -2014الخاصة" دراسة مقارنة", ) د ط(, دار الجامعة الجديدة, اإلسكندرية, 

األكلى, المركز القانكني لإلصدارات طبعة الالعاني, نظاـ المرافعات: دراسة فقيية بيف الشرعية كالقانكف المدني األردني, 
. أنكر العمركسي, الشخص الطبيعي كالشخص اإلعتبارم في القانكف المدني, ) د ط(, 657, ص 2014القانكنية, القاىرة, 

 .60 -58, ص 2014دار محمكد لمنشر كالتكزيع, القاىرة, 
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 / األىمية العامة:1
مثؿ: قضاة المكضكع ىذه الصفة جرائييف الذيف أثبت القانكف ليـ يباشرىا األشخاص اإل 

اب الضبط, الذيف تتكافر فييـ الشركط المطمكبة كتـ تكك ككيؿ الجميكرية كقضاة التحقيؽ
  .1تعيينيـ في أعماليـ بقرار

 / األىمية الخاصة:2
 تنقسـ ىذه األىمية إلى ما يمي:

ختصاص إلى إختصاص نكعي كتسمى باإلختصاص كينقسـ ىذا اإلاألىمية الموضوعية: أ/ 
 كؿ إختصاص عمى حدل عمى النحك التالي:سنرل  محميكأخر 

كدرجة  ارتكبتالنكعي حسب نكع الجريمة التي  االختصاصيتحدد / اإلختصاص النوعي: 1-أ
ختصاص محكمة فالجنايات مف إجسامتيا, فالمشرع فرؽ بيف الجنايات كالجنح كالمخالفات, 

 الفات مف إختصاص المحاكـ اإلبتدائيةكالمخ بتدائية كاإلستئنافية, أما الجنحالجنايات اإل
 .2الجزائية

 حددت ثالث عناصر لتحديد اإلختصاص المحمي في مادة الجنح / اإلختصاص المحمي:2-أ
أك مكاف  ,أك مف شارككا في إرتكابيا ,كىي مكاف إرتكاب الجريمة, أك مكاف إقامة أحد المتيميف

 . 3القبض عمى المشتبو فييـ كلك كاف القبض لسبب أخر
:" إذا كاف محككـ عميو بعقكبة مقيدة لمحرية محبكسا عمى أنو المادةنص ما أكدت عميو 

ف فإنو يككف لككيؿ بمقر الجية القضائية التي أصدرت حكـ إدانتو سكاء أكاف نيائيا أـ لـ يك
لقاضي التحقيؽ أك لممحاكـ أك المجالس بدائرة محؿ الحبس اإلختصاص بنظر الجميكرية أك 

                                                                 
الجنائية ممثمة في النيابة العامة مف ككيؿ  . كاألىمية العامة تتعمؽ بالخصكمة259عكيد ميدم, المرجع السابؽ, ص  1

مدحت محمد لعاـ عمى مستكل المجالس القضائية كالمتيـ في الدعكل الجزائية. الجميكرية في المحاكـ اإلبتدائية, كالنائب ا
 . 83, المرجع السابؽ, ص 2006الحسيني, البطالف في المكاد الجنائية, 

ية الجنائية لمفساد في ضكء إتفاقية األمـ المتحدة كالتشريع المصرم, الجزء الثالث, عبد المجيد محمكد عبد المجيد, المكاج 2
مريكاف عمر سميماف, القذؼ في نطاؽ النقد الصحفي دراسة  , دكف صفحة.2015طبعة الثانية, دار النيضة العربية, مصر, ال

 . 352ص  ,2014طبعة األكلى, المركز القكمي لإلصدارات القانكنية, مصر, المقارنة, 
 .149 -148كماؿ بكشميؽ, المرجع السابؽ, ص  3
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 329ك 40ك 37الجرائـ المنسكبة إليو فيما خرج عف القكاعد المنصكص عمييا في المكاد جميع 
 .1فقرة أكلى"

يحدد اإلختصاص اإلقميمي لقسـ األحداث بالمحكمة التي عمى أنو:"  60ما بينتو الماد 
إرتكبت الجريمة بدائرة إختصاصيا أك التي بيا محؿ إقامة أك سكف الطفؿ أك ممثمو الشرعي أك 

 .2كمة المكاف الذم عثر فيو عمى الطفؿ أك المكاف الذم كضع فيو"مح
 ) الجزائر, الشمؼيدم أمحمد يككف لممحاكـ التالية:تمديد اإلختصاص لمحكمة س

            األغكاط, البميدة, البكيرة, تيزم كزك, الجمفة, المدية, المسيمة, بكمرداس, تيبازة, عيف الدفمى(. 
 نطينة, أـ البكاقي, باتنة, بجايةقس :لمحكمة قسنطينة لممحاكـ التاليةتمديد اإلختصاص كيككف 

بسكرة, تبسة, جيجؿ, سطيؼ, سكيكدة, عنابة, قالمة, برج بكعريريج, الطارؼ, الكاد, خنشمة, 
 كرقمة:) سكؽ أىراس, ميمة(. كيككف تمديد اإلختصاص المحمي لمحكمة كرقمة لممحاكـ التالية

تندكؼ, غرداية(. كيككف تمديد اإلختصاص المحمي لمحكمة كىراف أدرار, تمنراست, إيميزم, 
 دة, سيدم بمعباس, مستغانـ, معسكرإلى المحاكـ التالية:) كىراف, بشار, تممساف, تيارت, سعي

  .3(يمسيمت, النعامة, عيف تمكشنتسالبيض, تي
 
 

                                                                 
أنو:" إذا كاف عمى مف نفس القانكف  553المادة  في ىذا الشأف أكدت. ك اإلشارة إليو سابؽ, 10 -19مف القانكف  52مادة ال 1

اإلجراءات المتبعة في حالة تعيف إتخاذ  552المحكـك عميو بعقكبة مقيدة لمحرية محبكسا كلـ يكف ثمة مجاؿ لتطبيؽ المادة 
تنازع اإلختصاص بيف القضاة كلكف بناء عمى طمب مف النيابة العامة كحدىا بقصد إحالة الدعكل مف الجية القضائية المطركح 

 أماميا النزاع إلى الجية التي بيا مكاف الحبس".
-07-19, المؤرخة في 39ر, العدد ؿ, ج يتعمؽ بحماية الطف, 2015يكليك سنة  15, مؤرخ في 12 -15القانكف رقـ  2

 .04, ص 2015
, المتضمف تمديد اإلختصاص المحمي لبعض المحاكـ 2006أكتكبر  05, المؤرخ في 348 -06المرسـك التنفيذم رقـ  3

لمزيد مف التفصيؿ أنظر:  .10, ص 2006-10-23, المؤرخة في 63ج ر, العدد  كككالء الجميكرية كقضاة التحقيؽ.
الزىراء, القطب الجزائي اإلقتصادم كالمالي تكجو تشريعي حديث لمتابعة كقمع الجرائـ اإلقتصادية كالمالية, ليراتني فاطمة 

-11-21, بتاريخ 1الممتقى الكطني اإلفتراضي حكؿ ظاىرة اإلجراـ المالي كمكافحتو, المنعقد بكمية الحقكؽ, جامعة الجزائر
 المتعمؽ بإذف تمديد اإلختصاص. 03ـ . في ىذا السياؽ أنظر: الممحؽ رق07 -06, ص 2021
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 ب/ األىمية الشخصية:
مراحؿ الدعكل العمكمية, كىذه  الذم يباشر اإلجراءات خالؿعمؽ ىذه األىمية بالشخص تت

األىمية تتعمؽ بأعماؿ الخصكمة الجنائية الخاصة التي تصدر عف المتيـ كالضحية كالمسؤكؿ 
 .1المدني عف الحقكؽ المدنية كالمحامي

القانكف كضع شركط شخصية لمف يباشر اإلجراءات كتشكيؿ المحاكـ سكاء الدرجة األكلى 
ذا زاد أك نقص تككف  ,2أك الثانية أك محكمة الجنايات كممثؿ المجتمع ككاتب الضبط, كا 

 .3التشكيمة باطمة
ككاتب ضبط, كيمثؿ النيابة  ) فرد(تتشكؿ محكمة الجنح كالمخالفات مف قاضي كاحد
 .4العامة أماميا ككيؿ الجميكرية أك ككيؿ الجميكرية المساعد

 ثالثا: المحل
فعممية أك العمؿ اإلجرائي إما كاقعة مادية أك تصرؼ إرادم, ما تنصب عميو اإلجراءات 

ذا تـ ىذا اإلجراء عمى مسكف غير كارد التفتيش لممساكف محميا المكاف الي تـ فيو التفتيش,  كا 
 طال لتخمؼ شرط مف شركط اإلجراءاتبافي المذكرة الصادرة مف قاضي التحقيؽ كاف التفتيش 

ي المذكرة, كمف شركط المحؿ أف يككف محددا أك قابال شخص غير كاردد ف عمى أك يتـ القبض

                                                                 
أحمد فتحي سركر, نظرية البطالف في قانكف اإلجراءات الجنائية, المرجع السابؽ,  .23مرجع السابؽ, ص مرزكؽ محمد, ال 1

 .259. عكيد ميدم, المرجع السابؽ, ص 502ص 
عمى أنو:"  10 -19امة, مف القانكف رقـ الفصؿ الثالث في تشكيؿ محكمة الجنايات, القسـ األكؿ أحكاـ ع مف 256المادة  2

في ىذا الصدد يمكف مراجعة كؿ مف يقـك بمياـ النيابة العامة أماـ محكمة الجنايات, النائب العاـ أك أحد قضاة النيابة العامة". 
 . نفس القانكف, مف 258, 257, 236المكاد: 

 .85المرجع السابؽ, ص , 2006مدحت محمد الحسيني, البطالف في اإلجراءات الجنائية,  3
عمي شمالؿ, المستحدث في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم, الكتاب الثاني, التحقيؽ كالمحاكمة, دار ىكمة لمطباعة  4

أحمد شكقي الشمقاني, مبادئ اإلجراءات الجزائية في لممزيد أنظر:  . 160, ص 2020 -2019 كالنشر كالتكزيع, الجزائر,
 . 356, ص 2003طبعة الثالثة, ديكاف المطبكعات الجامعية, الجزائر, الالجزء الثالث,  التشريع الجزائرم,
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حدد فييا قاضي التحقيؽ تككف باطمة إذا لـ ي كليذا فاإلنابة القضائية ,كيككف مشركعا لمتحديد
 . 1إجراءا معينا

يقكـ القضاة أك ضباط الشرطة أنو:"  10 -19مف القانكف رقـ  139ما بينتو المادة 
بجميع السمطات المخكلة لقاضي التحقيؽ ضمف حدكد اإلنابة القضائية المنتدبكف لمتنفيذ 

و ليس لقاضي التحقيؽ أف يعطي بطريؽ اإلنابة القضائية تفكيضا عاما. كال نالقضائية غير أ
يجكز لضباط الشرطة القضائية إستجكاب المتيـ أك القياـ بمكاجيتو أك سماع أقكاؿ المدعي 

 المدني".
إلجراءات التي سيتـ إتخاذىا كمباشرتيا, أك ىي محؿ العمؿ اإلجرائي ينصب عمى ا

 محال لمعمؿ اإلجرائي المطمكبفأم منيما يككف  ,اـ بيذا اإلجراءالمتكخاة مف القيالنتيجة 
محؿ ىذا األمر ىك سماع أقكاؿ  قاضي لمقكة العمكمية بإحضار شاىدفاألمر الذم يصدره ال

فادة ىذا الشاىد, فالمعاينة ىي فحص مباشر لمشيء أك ر   ؤيتو بكاسطة مف قاـ بيذا اإلجراءكا 
 . 2فيي تتكجب عميو اإلنتقاؿ إلى محؿ الجريمة, أك أم مكاف أخر لو عالقة بالكاقعة

ئية محمو عقكبة جزاأك الشخص الفار, كالحكـ الصادر ب أمر القبض محمو جسـ المتيـ
الشخص المحككـ عميو إليداعو المؤسسة العقابية, كرفع دعكل جزائية محميا شخص مدعى 

 .3عميو عف جريمة إرتكبيا

                                                                 
أكـر فاضؿ سعيد قصير, المعيف في دراسة التأصيؿ القانكني لحؽ اإللتجاء إلى الكساطة كحؿ بديؿ لمنزاعات المدنية  1

لتفصيؿ أكثر يمكف الرجكع إلى كؿ مف: . 143, ص 2018طبعة األكلى, المركز العربي لمنشر كالتكزيع, مصر, الكالتجارية, 
سميماف عبد المنعـ, لممزيد أنظر: . 87, المرجع السابؽ, ص 2006مدحت محمد الحسيني, البطالف في اإلجراءات الجنائية, 
مف  48ما نصت عميو المادة ك . 11, المرجع السابؽ, ص 1997أصكؿ اإلجراءات الجنائية في التشريع كالقضاء كالفقو, 

كيترتب عمى مخالفتيا  47ك 45أنو:" يجب مراعاة اإلجراءات التي إستكجبتيا المادتاف السابؽ ذكره  10 -19انكف الق
ما ك . 420 -419أنظر: فتحي كالي, نظرية البطالف في قانكف المرافعات, المرجع السابؽ, ص في ىذا الصدد البطالف". 

ذا كاف مف المتعذر عمى قاضي التحقيؽ أف يقـك بنفسو  10 -19فقرة السادسة مف القانكف رقـ  68أكدت عميو المادة  أنو:" كا 
بجميع إجراءات التحقيؽ جاز لو أف يندب ضباط الشرطة القضائية لمقياـ بتنفيذ جميع أعماؿ التحقيؽ الالزمة ضمف الشركط 

 ". 142إلى  138المنصكص عمييا في المكاد 
 . 262, ص 1985طبعة األكلى, دار النيضة العربية, بيركت, الرمضاف عمر العيد, قانكف اإلجراءات الجنائية,  2
 .302 -301أحمد فتحي سركر, نظرية البطالف في قانكف اإلجراءات الجنائية, المرجع السابؽ, ص  3
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جكىرم ال يتعمؽ بالنظاـ بعض الفقياء يركف أف المشرع الجزائرم يعتبر أف البطالف ال
كني, كأعتبره نالبطالف القانو رجح كغمب نظرية البطالف الذاتي أك الجكىرم عمى نظرية أك  العاـ

مصمحة المتيـ, فال يمكف بمصمحة األطراؼ كب كارتباطو بطالف نسبي لتعمؽ اإلجراء الجكىرم
عمى طمب مف تضرر مف ىذا  إال بناء لقضاة المكضكع مف تمقاء نفسيا الدفع بالبطالف

 .1اإلجراء
 رابعا: السبب
ألنو يكضح كيبيف الحاالت التي يمكف فييا  ىك شرط مف شركط سالمة اإلجراءات السبب

كليا غاية كاحدة ىي خيرة ليا عدة صكر مختمفة كمتنكعة, مباشرة اإلجراءات, ألف ىذه األ
أال كىي  الغاية مف الخصكمة, ليذا فالسبب يجب مراعاتو في اإلجراءات لتحقيؽ ىذه الغاية

اءات عند مباشرتيا ال بد أف يككف كيعتبر بمثابة قيد تشريعي, كيرل البعض أف اإلجر  الخصكمة
 .2ىناؾ ما يبرر ىذه المباشرة كىك سبب ىذا اإلجراء

ذا تخمؼ يترتب عنو  عيب يمس يمكف تعريفو أنو المبرر القانكني لمباشرة اإلجراءات, كا 
كيككف عرضة لمبطالف, كيككف ناشئا عف غياب مبرر اإلجراءات في  اإلجراءات كيفقده تكازنو

 .3إلبتدائي كالتحقيؽ النيائيمرحمة التحقيؽ ا
يشترط تكافر سبب ما ككجكد كاقعة جرمية, فيي مبرر قانكني لمقياـ بمباشرة أم إجراء مف 

 .4كيتعمؽ بحماية الحرية الفردية ات التحقيؽ خالؿ الدعكل العمكميةإجراء
                                                                 

 .103, ص 1989المطبكعات الجامعية, الجزائر,  نظير فرج مينا, الكجيز في اإلجراءات الجزائية الجزائرم, ) د ط(, ديكاف 1
 .121كعدم سميماف عمي المزكرم, المرجع السابؽ, ص  2
عكيد ميدم, المرجع السابؽ, ص . 203 -202لسابؽ, ص , المرجع ا2008سميماف عبد المنعـ, بطالف اإلجراء الجنائي,  3

عناف عمرك, مبادئ القانكف اإلدارم" نشاط  ء مف اإلجراءات.مباشرة إجرا. فيك الحالة القانكنية أك الكاقعية التي تبرر 262
 .89, ص 2010اإلدارة ككسائميا", الجزء الثاني, منشأة المعارؼ لمنشر, اإلسكندرية, 

. فأمر القبض عمى المتيـ ىك السبب في تفتيشو, كالخطأ في الحكـ أك القرار 28بف عشي حفصية, المرجع السابؽ, ص  4
لقضائية, ىك السبب في إستئنافو أك الطعف فيو, كفي بعض األحكاؿ يجيز القانكف البحث عف السبب الصادر مف الجيات ا

ند البحث عف الجرائـ كمرتكبييا. كمباشرة اإلجراءات عند تحققو, مثاؿ ذلؾ ما أكجبو المشرع عمى ضباط الشرطة القضائية ع
مادة ال في ىذا الصدد أنظر. 88, المرجع السابؽ, ص 2006مدحت محمد الحسيني, البطالف في قانكف اإلجراءات الجنائية, 

 . اإلشارة إليو سابؽ, 10 -19مف القانكف  12
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كتخمؼ سبب  جراء مف إجراءات التحقيؽ القضائيالبطالف الذم ينشأ عف تخمؼ سبب إ
ىذه  التفتيش بأك تخمؼ سب ك تخمؼ سبب إجراءات الحبس المؤقتالقبض عمى المتيـ الفار, أ

ىي الشركط المكضكعية التي يجب تكافرىا لصحة العمؿ اإلجرائي, كيترتب عف تخمؼ إحداىا 
مما يؤدم إلى يصبح ىذا اإلجراء غير منتج ألثاره القانكنية الذم نص عميو مف أجؿ تحقيقو, 

 .1صدكر بطالف الحكـ
ليسمح  قاضي التحقيؽ ضمانة أقرىا المشرعتسبيب األحكاـ كالقرارات القضائية مف طرؼ 

لممحكمة بسط رقابتيا عمى مدل سالمتيا ىؿ صدرت بناء عمى أسباب مجدية ال إحتماالت 
كتمكيف المحكمة العميا مف  شرعية األكامركضمانة لممتيـ, كأيضا رقابة غرفة اإلتياـ عمى 

 .2رقابة حسف تطبيؽ القانكف
ىك  المعاقب عمييا في قانكف العقكباتسبب التفتيش ىك ما يبرر إتخاذه, فكقكع الجريمة 

الذم يمنح لمنيابة العامة ممثمة في ككيؿ الجميكرية إلقامة كتحريؾ الدعكل الجزائية ضد 
فال يكجد طريقة غير التفتيش لمحصكؿ عمى أدلة الجريمة, كفي بعض األحياف يمنح  ,3المتيـ

المشرع التحرم عف السبب كمباشرة اإلجراءات عند تحققيا مثؿ: البحث كالتحرم مف طرؼ 
 .4قانكنا ضباط الشرطة القضائية عمى مرتكبي الجرائـ المعاقب عمييا

 
 

                                                                 
. كتسبيب 342, المرجع السابؽ, ص 2000مأمكف محمد سالمة, اإلجراءات الجنائية في التشريع المصرم, الجزء الثاني,  1

أنو:" عندما تقتضي ضركرات التحرم أك التحقيؽ في إحدل عمى  04 -20مف األمر  11مكرر 65إذف التسرب حسب المادة 
أعاله, يجكز لككيؿ الجميكرية أك لقاضي التحقيؽ, بعد إخطار ككيؿ الجميكرية, أف  5مكرر 65الجرائـ المذككرة في المادة 

لشأف نصت كذلؾ في ىذا ايأذف تحت رقابتو حسب الحالة بمباشرة عممية التسرب ضمف الشركط المبينة في المكاد أدناه". ك 
أعاله, مكتكبا كمسببا  11مكرر 65أنو:" يجب أف يككف اإلذف المسمـ تطبيقا لممادة مف نفس األمر عمى  15مكرر 65 المادة

كذلؾ تحت طائمة البطالف. تذكر في اإلذف الجريمة التي تبرر المجكء إلى ىذا اإلجراء كىكية ضابط الشرطة القضائية الذم تتـ 
 ( أشير". 4يتو. كيحدد ىذا اإلذف مدة عممية التسرب التي ال يمكف أف تتجاكز أربعة ) العممية تحت مسؤكل

 .195معمرم عبد الرشيد, بطالف إجراءات التحقيؽ اإلبتدائي دراسة مقارنة, المرجع السابؽ, ص  2
 .52أحمد فيد الطكيمة, المرجع السابؽ, ص  3
 .88, المرجع السابؽ, ص 2006الجنائية,  مدحت محمد الحسيني, البطالف في قانكف اإلجراءات 4
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 خالصة الفصل الثاني
تساع رقعة الحقكؽ كالحريات  فعاليتو بتطكر حقكؽ الدفاع كازدادتتطكر جزاء البطالف  كا 

خكض ما يجعمنا ن ال يعتبر الجزاء الكحيدالشخصية في مجاؿ حمايتيا كالسير عمييا, فالبطالف 
ـ التمييز ثكعدـ القبكؿ كالخطأ في القانكف, لمعرفة األنظمة المشابية لو كاإلنعداـ كالسقكط  فيو

تصيب العمؿ اإلجرائي بعيب مف  الحتى التشابو,  اإلختالؼ كأكجوبينيـ مف حيث أكجو 
كيبقى المشرع الجزائرم لـ يعرؼ الخطأ في العيكب ألنيا صكرة مف صكر الجزاءات اإلجرائية, 

 ىذا ما تناكلناه في المبحث األكؿفي صكرتيف فقط,  القانكف بؿ نص عميو في مكاده اإلجرائية
الذم لو عدة تقسيمات, كلو نكعاف أساسياف  ألساس فكرة البطالفلثاني خصصناه أما المبحث ا

ككؿ نكع تختمؼ أحكامو عف األخر, أما النكع األكؿ ىك البطالف المطمؽ المتعمؽ بالنظاـ 
جنائي عمى ىذه التفرقة كسار الفقو الالعاـ, كالثاني البطالف النسبي المتعمؽ بمصمحة الخصكـ, 

الذم  ديد حاالت البطالف لمفقو كالقضاءتحكمو, كترؾ ميمة تحلكف لكؿ منيما شركط  القانكنية
 سباب شكمية كأخرل مكضكعية.أسباب ىذا البطالف, أحيانا نجدىا لو سمطة التأكد مف كجكد أ
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 خالصة الباب األول
, كيعد مف ىمية البطالف مف المسائؿ الجكىرية كالميمة في اإلجراءات الجزائيةأتتجمى 

كحسف سير نتيجة إلرتباطو بحماية حقكؽ الدفاع  الحساسة في الخصكمة الجزائيةضيع المكا
 طالف كتحديد معالـ نظرية البطالفالجياز القضائي, فتكلى التشريع كالقضاء بإنشاء حاالت الب

قكؽ كالحريات الفردية, يمجأ القضاء إلى حكعند حجـ المشرع عف المسارعة كالتدخؿ لحماية ال
كيضر  اإلجرائي الذم يمس بحقكؽ الدفاع كمف ثـ إبطاؿ العمؿ ,القضائيةإعماؿ رقابتو 

 بمصمحة الخصكـ في الدعكل العمكمية.
كال ترتب أم آثار قانكنية, كتخرج مف  إلجراءات المخالفة لمقانكف صحيحةال تعد ا

ائي عماؿ اإلجرائية الصحيحة تحت طائمة اإلجراءات المعيبة, كىذا ما يفرض عمييا جزاء إجر األ
ىك  ت التي تـ التطرؽ ليا في مكضكعنانتيجة لمخالفة النمكذج القانكني, كمف أىـ ىذه الجزاءا

 .لمخالفة الشرعية اإلجرائية البطالف كجزاء إجرائي
 

 
 
   
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الباب الثاني: األحكام اإلجرائية المتعمقة 
 بالبطالن

       
 
 
 
 
 
 
 
 



 الباب الثاني: األحكاـ اإلجرائية المتعمقة بالبطالف
 

003 
 

القانكف دأ في نظرا لألىمية البالغة التي يحظى بيا اإلجراء كجزاء إجرائي تحقيقا ألىـ مب
مكف دراسة ىنا يتعمؽ األمر أساسا بالشرعية اإلجرائية أك الشكمية, فال ي -الشرعية -الجنائي

بنتو ككفمتو, كيبقى األمر تكمدل إقرار المشرع لو بحكـ القكانيف التي  الجزاء مف حيث المكضكع
 منكط بتفعيؿ ىذه النصكص القانكنية عمى أرض الكاقع.

كىذا ما نحاكؿ معرفتو مف خالؿ  نصكص شكمية إجرائيةبمنئ عف كجكد ىذا ال يككف 
كالدفع  جراءات الفصؿ فيو في الفصؿ األكؿتطرؽ إلى مياديف البطالف كا  ن ثىذا الباب, حي

بالبطالف ألنو األصؿ, ككف األمر مرتبط بإجراءات متعمقة أساسا بالجيات المقررة لمبطالف 
حاكمة, كمعرفة دكر لتحرم حتى مرحمة المعبر مراحؿ الدعكل العمكمية, مف مرحمة البحث كا

إجراءات الفصؿ في البطالف مف  نافع أماميا بيذا الجزاء, ثـ تناكلفي كيفية الد كؿ جية قضائية
كاألطراؼ التي ليا  ,الجيات القضائية المختصة في التمسؾ بالبطالف مف لو مصمحة في ذلؾ

ركط التي يتطمبيا حؽ التمسؾ خالؿ الدعكل الجزائية, ككيفية التنازؿ عف التمسؾ بو كالش
كالجيات التي تتـ التنازؿ أماميا, أما مف يفصؿ في البطالف نجد غرفة اإلتياـ  القانكف في ذلؾ

أثناء إستئناؼ  كجية تحقيؽ عميا عندما يثار ذلؾ مف طرؼ قاضي التحقيؽ أك ككيؿ الجميكرية
أك  ,أكامر قاضي التحقيؽ, كيجكز أيضا إثارة ىذا البطالف مف طرؼ المتيـ كالمدعي المدني

ما يحاؿ مف طرؼ عند نظر ممؼ الدعكل عند مف تمقاء نفسيا كجية رقابة تثيره غرفة اإلتياـ
الفصؿ ألف التحقيؽ في مكاد الجنايات كجكبي, كتختص المحكمة اإلبتدائية في  قاضي التحقيؽ

 في البطالف عند إحالة الدعكل أماميا, كعندما تغفؿ في الفصؿ فيو يمكف لألطراؼ إثارتو أماـ
ركجا عف محاكـ خ   ,ما عدا محكمة الجنايات عند إستئناؼ األحكاـ اإلبتدائية الغرفة الجزائية

المكضكع نرل أف المحكمة العميا يمكف ليا الفصؿ كتقرير البطالف عند الطعف بالنقض في 
 ناكقسم فثار كالنتائج المترتبة عف البطالاألالقرارات القضائية, كفي األخير البد مف عرض 

 لفصميف كاآلتي: نادراست
جراءات الفصل فيو.  الفصل األول: ميادين البطالن وا 

 .أحكام الفصل الخاصة ببطالن إجراءات الدعوى الجزائيةالفصل الثاني: 



 الباب الثاني: األحكاـ اإلجرائية المتعمقة بالبطالف
 

004 
 

جراءات الفصل فيو  الفصل األول: ميادين البطالن وا 
خرل ف المشرع الجزائرم حاالت البطالف المقررة بنص صريح, كحاالت البطالف األلقد بي  

ألنو يمس اإلجراءات التي يتـ مباشرتيا أثناء مراحؿ الدعكل  لمخالفة اإلجراءات الجكىرية
خذ حسب ت  ألنيا لـ ت   صبح ىاتو اإلجراءات معيبة كباطمةالعمكمية عبر مراحميا الثالثة, فت

أك كانت مخالفة لإلجراءات الجكىرية, كال يؤدم الكظيفة التي يتطمبيا  القالب القانكني لإلجراء
المطمكب منو, فيمس إجراءات التحقيؽ اإلبتدائي بداية مف  القانكف كال يرتب لنا األثر

صدكر أكامر التصرؼ عند الحضكر األكؿ إلى حيف  تجكاب الذم يقكـ بو قاضي التحقيؽاإلس
أك إرساؿ ممؼ  ,إما بإحالتيا عمى جية الحكـ أك أمر بأال كجو لممتابعة في ممؼ القضية

 نا جناية.  الدعكل لمنائب العاـ إذا كانت الكقائع تشكؿ ل
ـ إتباع ك تسبيبو فيعيبو ألنو لـ يتأ محكمة المكضكع عند إصدار الحكـقد يمحؽ البطالف 
 جية تقكـ بتمحيص األدلة فييألنيا أىـ مرحمة في الدعكل الجزائية,  النمكذج القانكني في ذلؾ

شركط طراؼ في الدعكل يمكف ليا التمسؾ بالبطالف كفؽ أالتي في ممؼ الدعكل, كيكجد عدة 
أك قاضي التحقيؽ أك  ميكرية أك المتيـ كالمدعي المدنيحددت مف طرؼ المشرع, ىـ ككيؿ الج

إما أماـ  ات قضائية محددة عمى سبيؿ الحصرغرفة اإلتياـ, كأيضا التنازؿ عنو أماـ جي
 الحكـ اتأك أماـ جي أكامر قاضي التحقيؽ قاضي التحقيؽ أك غرفة اإلتياـ عند إستئناؼ

قكـ نكعميو س مراحؿ الدعكل الجزائية تطرؽ لدراستو مف خالؿ جميعنالمكضكع س ألىمية ىذاك 
 سة ىذا الفصؿ عمى المنكاؿ اآلتي:بدرا

 .المبحث األول: الجيات القضائية المقررة البطالن
 .المبحث الثاني: ضوابط التمسك بإجراءات البطالن

 
 
 



 الباب الثاني: األحكاـ اإلجرائية المتعمقة بالبطالف
 

005 
 

 المبحث األول: الجيات القضائية المقررة البطالن
أكؿ مرحمة ىي مرحمة البحث التمييدم كىي سابقة  الدعكل العمكمية بثالث مراحؿتمر 

جمع األدلة المادية  اعف مرحمة التحقيؽ القضائي مف إختصاص الضبطية القضائية, كظيفتي
عند كقكع الجريمة, كيتـ حينيا إبالغ ككيؿ الجميكرية بظركؼ كمالبسات ىاتو الكاقعة 

رطة القضائية التي يقكمكف بيا يمحقيا البطالف كالتفتيش كالتكقيؼ اإلجرامية, فكؿ إجراءات الش
ءات البحث لمنظر, كنرل أف قانكف اإلجراءات الجزائية لـ ينص في مكاده عمى بطالف إجرا

مجمكعة مف القيكد عند مباشرتيا, ثـ يمي ىذه المرحمة مرحمة المشرع  ييـعمفرض  فقد كالتحرم
عف طريؽ طمب إفتتاحي  قاضي التحقيؽ عند إتصالو بالقضيةالتحقيؽ القضائي التي مف مياـ 

مف طرؼ ككيؿ الجميكرية, كيمحؽ إجراءات التحقيؽ أيضا البطالف عند مباشرتو اإلجراءات 
كعدـ إفالت المجرميف مف العقاب, عف طريؽ عدة أكامر  محقيقةكالكصكؿ لمف أجؿ البحث 

 الجرائـ, كأيضا شيكد النفي كشيكديصدرىا بدءا مف اإلستجكاب لممتيميف كضحايا ىاتو 
أخر مرحمة ىي مرحمة المحاكمة ك سنتناكليا في ىذا المبحث,  اإلثبات كعدة أكامر قضائية أخرل

كتصبح ال تنتج  ت المحاكمة جزاء البطالف فيعيبياالتي تقكـ بيا المحكمة, كيمحؽ أيضا إجراءا
عف كسائؿ اإلثبات ما كاف منيا أثار قانكنية, يتصدل ليا قاض الحكـ عند البحث كالتنقيب 

 ضد مصمحة المتيـ كالعكس صحيح, كينتيي بصدكر حكـ قضائي سكاء بالبراءة أك باإلدانة.
 في:  كخصصناا المبحث إلى مطمبيف ىذ ناقسم

 المطمب األول: البطالن خالل مرحمة التحقيق القضائي.
 المطمب الثاني: الدفع بالبطالن خالل مرحمة التحقيق النيائي.
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 طالن خالل مرحمة التحقيق القضائيالمطمب األول: الب
 قاضي التحقيؽمرحمة التحقيؽ القضائي ىي مرحمة تمي مرحمة البحث كالتحرم مف مياـ 

 ب إفتتاحي مف طرؼ ككيؿ الجميكريةعند نظر الدعكل بعد تكصمو بالقضية عف طريؽ طم
بشأف اإلجراءات التي يقكـ بيا أثناء نح المشرع جية التحقيؽ بعدة صالحيات كأكامر يصدرىا كم  

كأكامر  كأخرل غير ماسة بالحرية الفردية يا إجراءات ماسة بالحرية الشخصيةالتحقيؽ, من
ك بطالف ىذه األعماؿ أالدعكل عند نياية التحقيؽ, كصحة قضائية يصدرىا في أكراؽ 

كاألكامر التي يمحقيا جزاء , قانكفمقكمات كشركط شكمية أقرىا ال يتكقؼ عمى تكافر اإلجرائية
منيا ما يتعمؽ بمسائؿ  فتيش كغيرىا مف األكامر القضائيةالبطالف ىي اإلستجكاب كاألمر بالت

ذ إجراء ما طمب مف أطراؼ اإلختصاص أك حرية الشخص محؿ اإلتياـ أك رفض إتخا
مرتكب  كر عمىفيذه المرحمة ىي مرحمة أساسية ميمة مف أجؿ الكصكؿ لمحقيقة كالعث الدعكل,

ذا كانت الكقائع تشكؿ جنحة فالتحقيؽ فييا غير كجكبي, أما إذا كانت تشكؿ ا  الكقائع الجرمية, ك 
 جناية فالتحقيؽ فييا كجكبي.

لجمع أدلة اإلثبات أم اإلدانة  مكعة مف اإلجراءات التي يقكـ بياالتحقيؽ اإلبتدائي ىك مج
نتياء يقكـ بإحالة أكراؽ الدعكل لمجية أك أدلة النفي أم البراءة كالترجيح بينيما, كبعد اإل

اـ في حالة القضائية المختصة سكاء محكمة الجنح كالمخالفات, أك إرساؿ المستندات لمنائب الع
أك أمر بأال كجو لممتابعة, كالتحقيؽ اإلبتدائي ىك مرحمة مف مراحؿ الدعكل الجزائية  جناية

 .1تسبؽ مرحمة التحقيؽ النيائي

                                                                 
عبد الرحمف بف محمد بف عبد اهلل الشيراني, ضمانات التحقيؽ اإلبتدائي في نظاـ اإلجراءات الجزائية السعكدم" دراسة  1

سرية . كتعتبر 19, ص 2012مقارنة", رسالة مقدمة لنيؿ درجة الماجيستير, جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية, الرياض, 
تحقيؽ إلى جانب ذلؾ حضكر أطراؼ الدعكل كتدكيف ال القضائي التحقيؽ مف أىـ الضمانات األساسية كالخصائص لمتحقيؽ

محمد إبراىيـ زيد, تنظيـ اإلجراءات الجزائية في التشريعات العربية, الجزء الثاني, دار النشر بالمركز كحياد قاضي التحقيؽ. 
 . 222, ص 1990يب, الرياض, العربي لمدراسات األمنية كالتدر 
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) الفرع األكؿ( في اكؿننتالمطمب إلى ثالث فركع: في ىذا  نادراستقسـ نكبناء عمى ذلؾ 
) الفرع حث كالتحرم, كبطالف اإلستجكاب في) الفرع الثاني(, أماالبطالف خالؿ مرحمة الب

 لبطالف أكامر قاضي التحقيؽ األخرل. هناالثالث( خصص
 لبطالن خالل مرحمة البحث والتحريالفرع األول: ا

زائية, كيفرض كالتحرم الجنائي المرحمة األكلى مف مراحؿ الدعكل الجتعتبر مرحمة البحث 
مطة تحت س مجابية كؿ أشكاؿ السمكؾ اإلجرامي بمنع إرتكابو كالتقميؿ منو عمى جيات التحرم

) أكال( المقصكد بالبحث كالتحرم, ك) قسـ ىذا الفرع إلى ما يمي:نكس كمياـ الضبطية القضائية
 الضبطية القضائية.ثانيا( بطالف أعماؿ 

 أوال: المقصود بالبحث والتحري
تعددت التعريفات التي تطرقت كقيمت في البحث كالتحرم الجنائي, فيعرؼ البحث الجنائي 

ذم يباشر ىذه الميمة , كعمى الحقيقةلاعمى أنو: ىك جمع المعمكمات التي تؤدم عمى إظيار 
 . 1القضائية كىي مف إختصاص ضباط الشرطة أف تككف تحت سرية تامة في التحريات

كثكؽ فييا مف خالؿ ىك تمؾ المعمكمات الرسمية كالم فالمقصكد بوأما مصطمح التحرم 
يباشرىا ضباط الشرطة القضائية عند جمع اإلستدالؿ لمكشؼ عف الحقيقة  إجراءات البحث

 .2لسمكؾ إجرامي كنسبة ىذه الكاقعة لمرتكبيا
كجمع األدلة كالقرائف كأكجو اإلثبات  لمتأكد مف كقكع جريمة اإلجراءات أك ىي مجمكع

 .3التي يترتب عنيا إسناد الكقائع لمعرفة مرتكبيا كالنفي

                                                                 
طبعة األكلى, أكاديمية الغازم جراء العصيمي العمرم, إسياـ البحث الجنائي في الكشؼ عف الجرائـ المقيدة ضد مجيكؿ,  1

 . 13, ص 2002نايؼ العربية لمعمـك األمنية, السعكدية, 
التقميدية, مجمة الدراسات الحقكقية, جامعة  يعقكب ناجي, عثماني عبد الرحماف, البحث كالتحرم الجنائي بكاسطة الطرؽ 2

 . 527, ص 2020, جكاف 02, العدد 07, المجمد -سعيدة -الطاىر مكالم
إسحاؽ إبراىيـ منصكر, المبادئ األساسية في قانكف اإلجراءات الجزائية, ) د ط(, ديكاف المطبكعات الجامعية, الجزائر,  3

ختصاص الضبطية ال جزائيةمرحمة مف مراحؿ الدعكل ال . فيي67, ص 1993 قضائية ممثمة في الشرطة كىي مف صالحية كا 
 =ة كالكصكؿ لمرتكب الجريمة.كذلؾ لمكشؼ عف الحقيق تحت إشراؼ ككيؿ الجميكرية المختصمقيديف بإقميـ معيف,  القضائية
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بؿ  متعكف بصفة ضباط الشرطة القضائيةقانكف اإلجراءات الجزائية لـ يضع تعريفا لمف يت
اإلستدالالت حسب قانكف , كيقصد بيا جمع 1كتـ بيانيـ عمى سبيؿ الحصر بكصفيـ فقط أكتفى

اإلجراءات الجزائية يقكـ بيا أعضاء الضبط القضائي عند كقكع الجريمة, كالكصكؿ لمحقيقة 
 . 2إلقتضاء الدكلة حقيا في عقاب مرتكب السمكؾ اإلجرامي

ىي مرحمة تسبؽ مرحمة تحريؾ الدعكل العمكمية مف ككيؿ  إجراءات البحث كالتحرم
 جراءات الجزائية عمى سبيؿ الحصرحددىـ قانكف اإل الجميكرية, مف صالحيات أشخاص

 أرتكبياكالشخص الذم  لة عف كقائع الجريمة التي أرتكبتكاألد مع المعمكماتىدفيـ ىك ج
كظركؼ كمالبسات إرتكابيا, ثـ يقدـ المحضر إلى الجية القضائية المختصة كأدلة اإلثبات أك 

 .3النفي
تباشرىا الشرطة القضائية  ي نص عمييا القانكفاإلجرائية التعماؿ أك ىي مجمكعة مف األ

أنو:" يجب عمى  جاء عمى في ىذا الشأف, ك 4إرتكابياابقة لكقكع الجريمة أك لمعاصرة كتككف س
ضباط الشرطة القضائية الذم بمغ بجناية في حالة تمبس أف يخطر بيا ككيؿ الجميكرية عمى 

 .5الفكر ثـ ينتقؿ بدكف تميؿ إلى مكاف الجناية كيتخذ جميع التحريات الالزمة"

                                                                                                                                                                                                                 

كالقانكف اإلقتصادم, محي الديف عمي, خصكصية المتابعة في الجريمة المنظمة في التشريع الجزائرم, مجمة الحككمة  =
 .56, ص 2021, 01, العدد 01, المجمد -1باتنة  -جامعة الحاج لخضر

طبعة الثانية, دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الجزائر, السعد عبد العزيز, أبحاث تحميمية في قانكف اإلجراءات الجزائية,  1
 .30, ص 2010

2
 Madeleine Lobe Fouda, Procédure pénale, panorama du droit, France, 2007, p. 215.  

مسيب رابح, سمطة القاضي الجنائي في تقدير محاضر الضبطية القضائية, مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستير في القانكف  3
في ككجكبية . فمرحمة اإلستدالؿ إجبارية 164, ص 2015 -2014, -1الجزائر –, كمية الحقكؽ, جامعة سعيد حمديفالجنائي

المدني أماـ قاضي بإستثناء التي يتـ تحريكيا مف طرؼ المدعي  يـ عف طريؽ الشككل أك البالغجميع الدعاكل التي تقدـ ل
دريات مميكة, ضمانات المتيـ أثناء التحقيؽ اإلبتدائي في ظؿ اإلجراءات الجزائية الجزائرية, ) د ط(, منشكرات التحقيؽ. 

  .164, ص 2003عشاش, الجزائر, 
Jean pradel: Droit pénal, procédure pénal, Tom II, N° 90, France, p. 219. 

طبعة األكلى, دار حامد لمنشر كالتكزيع, السعكدية, المحجكب حسف سعد, أساليب البحث الجنائي في الكقاية مف الجريمة,  4
 .08, ص 2014

 .اإلشارة إليو سابؽ, 04 -20رقـ  األمرمف  42 المادة 5
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فقرة الثالثة مف نفس القانكف عمى أنو:" كيناط بالشرطة القضائية ميمة  12ما بينتو المادة 
بحث كالتحرم عف الجرائـ المقررة في قانكف العقكبات كجمع األدلة عنيا كالبحث عف مرتكبييا ال

 ما داـ لـ يبدأ فييا تحقيؽ قضائي". 
 ثانيا: بطالن أعمال الضبطية القضائية

ف بالتحرم عمى كقكع الجريمة كمف ضباط الشرطة القضائية بإعتبارىـ مكظفكف مكمفك 
رتكبيا, أف يثبتكا في محاضرىـ كؿ إجراء قامكا بو بدءا مف البالغات التي تصميـ أك الشكاكل إ

كضبط  كالتنقؿ عمى الفكر لمسرح الجريمةالتي يقدميا أصحابيا عمى ما أصابيـ مف ضرر, 
 مناسبا كيتـ عرض ىذه المحاضر عمى النيابة العامة لتتخذ ما تراه كؿ ما لو عالقة بالجريمة

 .2طرؽ اإلثبات الفصؿ األكؿ في في عمى ىذه المحاضرتـ النص في ىذا الشأف ك  ,1بشأنيا
إجراؤىا, كتكقيع الخبراء تتضمف ىذه المحاضر عدة عناصر منيا تاريخ ككقت كمكاف 

سـ الضبط القضائي الذم  كالشيكد كتحرر ىذه المحاضر بالمغة العربية, كيذكر فيو صفة كا 
 . 3يكقع عميو

كفي  كال أم بياض أك خدكشات ىذه المحاضر آية فراغات أك شطبيجب أف ال تتضمف 
يجب المصادقة عمييا صراحة, أم بنص صريح نص عمييا قانكف  مثؿ ىذه الحاالت المذككرة

ال يتضمف  ألشخاص المختصيفاإلجراءات الجزائية عمى ىذه المحاضر, التي يتـ تحريرىا مف ا
فإف ىاتو األلفاظ  ديؽ عمى ىذا الشطب أك الخدشالتص الحاالت السابقة ذكرىا, كفي حالة عدـ

                                                                 
 .55, ص 2020 -2019طبعة الرابعة, العمي شمالؿ, المستحدث في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم, الكتاب األكؿ,  1
" ال يككف لممحضر أك التقرير قكة اإلثبات إال إذا كاف صحيحا في الشكؿ كيككف عمى أنو: 04 -20مف األمر  214المادة  2

كأكرد فيو عف مكضكع داخؿ في نطاؽ إختصاصو ما قد رآه أك سمعو أك عاينو قد حرره كاضعو أثناء مباشرة أعماؿ كظيفتو 
 بنفسو".

أحمد شكقي الشمقاني, مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرم, الجزء الثاني, ديكاف المطبكعات الجامعية, الجزائر,  3
يتعيف عمى  عمى أنو:"سابؽ ذكره   04 -20قـ ر  مرمف األ 18ما بينتو المادة في ىذا الصدد . 165دكف سنة النشر, ص 

ضباط الشرطة القضائية أف يحرركا محاضر بأعماليـ كأف يبادركا بغير تميؿ إلى إخطار ككيؿ الجميكرية بالجنايات كالجنح 
منيا عماليـ أف يكافكه مباشرة بأصكؿ المحاضر التي يحرركنيا مصحكبة بنسخة أإلى عمميـ. كعمييـ بمجرد إنجاز  التي تصؿ

مؤشر عمييا بأنيا مطابقة ألصكؿ تمؾ المحاضر التي حرركىا ككذا بجميع المستندات كالكثائؽ المتعمقة بيا ككذلؾ األشياء 
 المضبكطة. كيجب أف ينكه في تمؾ المحاضر عف صفة الضبط القضائي الخاصة بمحررييا".
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كأيضا المضافة دكف المصادقة عمييا فإنيا باطمة, كال يتعدل البطالف إلى بطالف كؿ 
 .  1اإلجراءات األخرل التي تـ إتخاذىا

 45المادة عدـ إلتزاـ ضابط الشرطة القضائية باإلجراءات التي نص عمييا القانكف في 
حتراـ السر الميني  07 -17مف القانكف رقـ  تتمثؿ في إتخاذ كؿ التدابير الضركرية لضماف كا 

يعرض تمؾ اإلجراءات ك  ,عندما يقكـ بالتحريات األكلية, فيك ممـز بكتماف السر الكظيفي
مف قانكف اإلجراءات الجزائية بنصيا:" يجب  48لمبطالف كىذا ما نستنتجو مف نص المادة 

 .2كيترتب عمى مخالفتيا البطالف" 47ك 45المادتيف  مراعاة اإلجراءات التي إستكجبتيا
غير مخالفا لمنمكذج الذم حدده القانكف,  تي يباشرىا ضباط الشرطة القضائيةاإلجراءات ال
تعتبر اإلجراءات باطمة بطالنا مطمقا, كال  ط التي ذكرىا كالتي يجب إحترامياكدكف مراعاة الشرك 

تفيد الكشؼ عف الحقيقة كالكصكؿ لمرتكب الجريمة,  عمييا كأدلة بأم حاؿ مف األحكاؿ يعتمد
 . 3فقاعدة ما بيني عمى باطؿ فيك باطؿ

غير الذم تـ القياـ أك حرر في مكاف أخر  رر المحضر بعد مركر مدة زمنيةإذا ح  
أك بحضكر أشخاص غير الذيف حضركا لمقياـ باإلجراء, يؤثر ذلؾ عمى المحضر  باإلجراء فيو

                                                                 
, 2017ة, دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الجزائر, طبعة الثانيالقادرم أعمر, ممارسة الضبطية القضائية في الجزائر,  1

عمى أنو:" ال يجكز أف تتضمف المحاضر تحشيرا  بيف السطكر  04 -20مف القانكف  95. ما أكدت عميو المادة 173ص 
ر ىذه كيصادؽ قاضي التحقيؽ كالكاتب كالشاىد عمى كؿ شطب أك تخريج فييا كمف المترجـ أيضا إف كاف ثمة محؿ لذلؾ كبغي

المصادقة كتعتبر ىذه الشطكبات أك التخريجات ممغاة كلذلؾ الشأف في المحضر الذم لـ يكقع عمييا تكقيعا صحيحا أك في 
 الصفحات التي تتضمف تكقيع الشاىد".

زائر, طبعة الثالثة, دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الجالأحمد غام, ضمانات المشتبو فيو أثناء التحريات األكلية,  2
عمى أنو:" تككف إجراءات التحرم كالتحقيؽ سرية,  04 -20مف األمر  11ما بينتو المادة في ىذا الصدد . 289, ص 2017

ما لـ ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾ. كدكف إضرار بحقكؽ الدفاع. كؿ شخص يساىـ في ىذه اإلجراءات ممـز بكتماف السر 
كتحت طائمة العقكبات المنصكص عمييا فيو. تراعى في كؿ األحكاؿ قرينة البراءة  الميني بالشركط المبينة في قانكف العقكبات

 كحرمة الحياة الخاصة". 
كىاب حمزة, الحماية الدستكرية لمحرية الشخصية خالؿ مرحمة اإلستدالؿ كالتحقيؽ في التشريع الجزائرم, ) د ط(, دار  3

 .119, ص 2011الخمدكنية, الجزائر, 
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أف يتـ تحريره  ي نص عمييا المشرع لسالمة المحضرف بيف الشركط التكيؤدم إلى بطالنو, فم
 . 1خالؿ مباشرة العمؿ اإلجرائي

أك  أف يتكاله الضابط بنفسو ستدالؿحرركف محاضر اإلالمشرع الجزائرم أكجب عمى مف ي  
ال أعتبرت ىذه المحاضر باطمة  .  2بكاسطة كاتب مختص تحت سمطتو كا 

جة البطالف حسب األسباب المؤدية لذلؾ, فإذا كاف البطالف نتيلقد ميز القضاء بيف أثار 
 أك خمك صفة مف باشر اإلجراء ,كجكد التكقيع أك تاريخ تحريرهشكميات ال تقبؿ التجزئة كعدـ 

كال يمكف  ح ىذا اإلجراء الغيا كؿ ما تضمنوففي ىذه الحالة نككف أماـ بطالف مطمؽ, فيصب
ف الفة الجمركية, أما إذا كاف البطالف مبني عمى شكمية يمكاإلعتداد بما جاء فيو إلثبات المخ

 مية إجرائية بخصكص تفتيش المساكفكعدـ مراعاة شك فصميا عف باقي ما تضمنو المحضر
ف يككف البطالف نسبيا, فقرار المحكمة العميا حتى في عمى أالقضاء  أستقركفي ىذه الحالة 

 .3ال يمنع مف المتابعة الجزائية محضر باطؿ بطالنا مطمقا أك نسبياحالة كاف ال
بيف الساعة  ازؿ في الميعاد الذم حدده المشرعكما يجب أف يتـ إجراء التفتيش لممن

مكلة بالسر الميني إذا كاف التفتيش يخص األماكف المش مسة صباحا كالساعة الثامنة مساءاالخا
اشرىا كيكقع التي بير محضر باألعماؿ ر كعمى ضابط الشرطة القضائية تح كحقكؽ الدفاع,

ال كاف باطال   .4مف قانكف اإلجراءات الجزائية 214ك 48طبقا لممادتيف  عميو كا 

                                                                 
د, شرح قانكف اإلجراءات الجزائية" المبادئ اإلجرائية في قانكف اإلجراءات, مرحمة البحث كالتحرم" دراسة حمميمي سيدم محم 1

 .  161, ص 2019مقارنة, ) د ط(, دار الجامعة الجديدة لمنشر, الجزائر, 
ار ىكمة لمطباعة كالنشر طبعة الرابعة, دالعمي شمالؿ, المستحدث في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم, الكتاب األكؿ,  2

 .56, ص 2020 -2019كالتكزيع, الجزائر,  
 .203, ص 2013لتكزيع, الجزائر, اطبعة السادسة, دار ىكمة لمطباعة كالنشر ك الأحسف بكسقيعة, المنازعات الجمركية,  3
رياض فكحاؿ, بطالف المحاضر الجزائية في التشريع الجزائرم, مجمة تحكالت, جامعة كرقمة, المجمد الثاني, العدد األكؿ,  4

: محمد صبحي نجـ, شرح قانكف اإلجراءات الجزائية لمزيد مف التفصيؿ يمكف الرجكع إلى كؿ مف. 415, ص 2019
. سامي حسني الحسيني, النظرية العامة لمتفتيش في 61, ص 1984ئر, ديكاف المطبكعات الجامعية, الجزا ) د ط(, الجزائرم,

. عبد اهلل أكىايبية, تفتيش المساكف في القانكف الجزائي, المجمة الجزائرية 162التشريع المصرم كالمقارف, المرجع السابؽ, ص 
في ىذا الصدد . 99, ص 1998, 02لعدد ,  ا35لمعمـك القانكنية كاإلقتصادية كالسياسية, جامعة بف عكنكف, الجزائر, المجمد 

 =عمى أنو:" ال يجكز البدء في تفتيش المساكف كمعاينتيا قبؿ الساعة الخامسة 04 -20مف القانكف رقـ  47المادة  ما كرستو
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 .1كعمى الضبطية القضائية المحافظة عمى األدلة المادية لمجريمة مف طمسيا كضياعيا
 الشرطة القضائية إستجكاب المتيـ ألنو مف إختصاص القضاء حظر القانكف عمى ضباط

ألنو خارج عف إختصاصيـ  بة القضائية القياـ بيذا اإلجراءفي حالة اإلناكال يجكز أيضا 
, كفي حالة مباشرتو كالقياـ بو يترتب عميو ىمية في اإلثبات أماـ جيات الحكـألف لو أ ,النكعي

 . 2البطالف لعدـ اإلختصاص النكعي
مناسبتيف في إال جاء في مرحمة جمع اإلستدالؿ  كقؼ المشرع الجزائرم حكؿ البطالفم

 . 3ىما: نظـ ذلؾ في إجراء التفتيش لممنازؿ كالثانية في حالة التسرب
 طالن اإلستجواب عند الحضور األولالفرع الثاني: ب

كىي مف صالحيات قاضي التحقيؽ  ,المحاكمةتأتي مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي قبؿ مرحمة 
لو سمطة إتخاذ أم عمؿ إجرائي فيو فائدة لمتحقيؽ, كذلؾ لمكشؼ  فعند تكصمو بممؼ الدعكل

عف الحقيقة كعف مرتكب الجريمة, كأىـ إجراء مف إجراءات التحقيؽ يقكـ بو قاضي التحقيؽ ىك 
كعدـ إستعماؿ كسائؿ تحقيؽ  ركج عمى قكاعد الشرعية اإلجرائيةاإلستجكاب, بشرط عدـ الخ

 مخالفة لمقانكف.
ك) ثانيا(:  باالستجكابالمقصكد  ) أكال(ما يمي: ىذا الفرع خصصنا فيمؽ مف ىذا المنط
 بطالف اإلستجكاب.

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                 

ذا طمب صاحب المنزؿ ذلؾ أك كجيت نداءات مف الداخؿ أك في إ( مساءا, إال 8الساعة الثامنة ) ( صباحا, كال بعد5)= 
 كاؿ اإلستثنائية المقررة قانكنا".األح

قدرم عبد الفتاح الشياكم, أصكؿ كأساليب التحقيؽ كالبحث الجنائي, ) د ط(, مطبعة عالـ الكتاب, مصر, دكف سنة النشر,  1
 .60ص 

 .152نبيؿ صقر, الدفكع الجكىرية, المرجع السابؽ, ص  2
طبعة الثانية, دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الئرم, الجزء األكؿ, عبد اهلل أكىايبية, شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزا 3

 .406, ص 2018الجزائر, 
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 أوال: المقصود باإلستجواب
, فيك إجراء مف 1اإلستجكاب ىك مكاجية المتيـ بأدلة إثبات الدعكل كمناقشتو فييا

عترافو إجراءات التحقيؽ اليامة, كاليدؼ منو ىك الكصكؿ لحقيقة التيمة المكجية  لممتيـ, كا 
 .2لتأييدىا أك اإلنكار لنفي ىذه الكاقعة المكجية إليو

أك ىك مكاجية المتيـ بالكقائع الجرمية كمناقشتو بالتفصيؿ في األدلة المكجكدة في ممؼ 
متيميف , أك ىك مكاجية المتيـ بشيكد اإلثبات كشيكد النفي, أك ال3الدعكل لنسبة التيمة إليو
ت قكلية كمعمكمات حكؿ الكقائع الجرمية المنسكبة إليو مف شيادا ليـ األخريف معو لإلستماع

 .4سكاء بالنفي أك التأييد عمييا, مع مراعاة الضمانات القانكنية المنصكص عمييا كاإلجابة عمييا
يتميز اإلستجكاب بطابع مزدكج, ىك إجراء مف إجراءات التحقيؽ التي يقكـ بيا قاضي 

 . 5جراء مف إجراءات الدفاع تمنح لمصمحة المتيـالتحقيؽ, كمف جية أخرل ىك إ
بينو كبيف الشيكد, ليدلي كؿ مف ىؤالء  كأ لمكاجية ىي جمع المتيـ بمتيـ أخرأما ا

ذا ك   جد تناقض بيف األقكاؿ طمب منيـ قاضي بأقكالو كالمعمكمات التي عنده حكؿ الجريمة, كا 

                                                                 
, ص 1966سيد حسف البغاؿ, قكاعد الضبط كالتفتيش كالتحقيؽ في التشريع الجنائي, ) د ط(, دار الفكر العربي, القاىرة,  1

193. 
فيو كاألدلة الجنائية, ) د ط(, المكتب الجامعي الحديث لمنشر, أحمد أبك الركس بسيكني, التحقيؽ الجنائي كالتصرؼ  2

 .22مسكس رشيدة, المرجع السابؽ, ص لممزيد أنظر: . 37, ص 2005اإلسكندرية, 
 .196, ص 1988, مطبعة جامعة القاىرة, مصر, 11طبعة المحمكد محمكد مصطفى, شرح قانكف اإلجراءات الجنائية,  3
 .41, ص 2004ـ فقيا كقضاءا, ) د ط(, دار الكتب القانكنية لمنشر, مصر, عدلي خميؿ, إستجكاب المتي 4

Pol Delestrée, L' instruction préparation après la réforme judiciaire, Paris, 1959, p. 116. D, pierre 
Chambon, " le juge d'instruction- théorie et pratique de la procédure", 4

ème
 édition, Dalloz, Paris, 1997, p. 

176. 
في  .444, ص 2005ة, مصر, طبعة األكلى, دار النيضة العربيالأشرؼ رفعت, شرح قانكف اإلجراءات الجنائية الميبي,  5

: محمد عمي سالـ الحمبي, أصكؿ المحاكمات الجزائية, ) د ط(, دار الثقافة لمنشر ىذا الصدد يمكف الرجكع إلى كؿ مف
رجا ماللحة, ضكابط السمطة التقديرية  لقاضي التحقيؽ, أطركحة  . عبد الرحماف عكض260, ص 2009ف, زيع, األردكالتك 

, الجزائر, -سعيدة –سية, جامعة الدكتكر مكالم الطاىرمقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه الطكر الثالث, كمية الحقكؽ كالعمـك السيا
 .106, ص 2021 -2020
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األقكاؿ التي ثبتت التيمة ضد  التحقيؽ أف يبينكا ذلؾ كيفسركه, كىدؼ المكاجية ىك جمع
 . 1المتيـ

فيكجد عدة  ,لتحقيؽ في مرحمة التحقيؽ القضائياإلستجكاب ىك مف صالحيات قاضي ا
أك اإلستجكاب عند  ب العادم أك اإلستجكاب عف اليكيةطمؽ عميو إما اإلستجكاأمصطمحات 

 . 2المثكؿ األكؿ أمامو
يقكـ بتدكيف ما دار أثناء التحقيؽ كيجرل بمعرفة قاضي التحقيؽ كأميف الضبط الذم 

ف يجرل التحقيؽ عف بعد بإستعماؿ تقنية أيـ كالمحامي, كأجاز المشرع أيضا كبحضكر المت
 . 3المحادثة المرئية

لـ يفرؽ بيف اإلستجكاب  الجزائيةبناءا عميو أرل أف المشرع الجزائرم في قانكف اإلجراءات 
مف الفصؿ  في القسـ الخامس مف الباب الثالثكالمكاجية كالسماع, كىذا ما تـ النص عميو 
 األكؿ تحت عنكاف: في اإلستجكاب كالمكاجية.

 ثانيا: بطالن إجراءات اإلستجواب 
قاضي يترتب عمييـ بطالف إجراءات التحقيؽ أماـ  105ك 100مخالفة نص المادة ل 
مف  100, كىذا ما بينتو المادة 4عندما يغفؿ عف إستجكاب المتيـ كالمدعي المدني التحقيؽ

                                                                 
 -689, ص 2009, كع أماـ القضاء الجنائي, المجمد األكؿ, دار المطبكعات الجامعية, اإلسكندريةفرج عمكاني ىميؿ, الدف 1

ية في ضكء الفقو مجدم محب حافظ, الحبس اإلحتياطي كفقا ألحدث التعديالت في قانكف اإلجراءات الجنائلمزيد . 690
 .68, ص 1998طبعة الثانية, دار النسر الذىبي لمطباعة, مصر, الكأحكاـ القضاء, 

2
 Jean Larguier, Procédure pénale, 19

ème
 édition, Dalloz, Paris, 2003, p. 135. 

. ما 331المرجع السابؽ, ص  الخامسة, بعةطالعبد الرحماف خمفي, اإلجراءات الجزائية في القانكف الجزائرم كالمقارف,  3
عمى أنو:" يمكف لجيات التحقيؽ أف تستعمؿ المحادثة المرئية عف بعد في  6مكرر  441إلى  2مكرر 441أكدت عميو المادة 

إستجكاب أك سماع شخص, كفي إجراء المكاجية بيف األشخاص كفي التبميغات التي يستكجب قانكف اإلجراءات الجزائية تحرير 
غشت سنة  30مؤرخ في  04 -20مر رقـ: األمف ىذا القانكف".  11يجب أف يتـ األجراء طبقا ألحكاـ المادة محاضر بشأنيا 

كالمتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية, الجريدة , 1966يكنيك سنة  8المؤرخ في:  155 -66, يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 2020
 .2020, لسنة 51الرسمية, عدد 

نكف اإلجراءات الجزائية مع التعديالت المدخمة عميو, ) د ط(, دار اليدل لمطباعة كالنشر طاىرم حسيف, الكجيز في قا 4
 =في ىذا الصدد أنظر: أمير, بطالف اإلجراءات الجزائية في القانكف الجزائرم, متكفر .55, ص 2018كالتكزيع, الجزائر, 
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قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو:" يتحقؽ قاضي التحقيؽ حيف مثكؿ المتيـ لديو ألكؿ مرة مف 
ىكيتو كيحيطو عمما صراحة بكؿ كاقعة مف الكقائع المنسكبة إليو كينبيو بأنو حر في عدـ 

قرار كينكه عف ذلؾ التنبيو في المحضر فإذا أراد المتيـ أف يدلي بأقكاؿ تمقاىا اإلدالء بأم إ
قاضي التحقيؽ منو عمى الفكر كما ينبغي لمقاضي أف يكجو المتيـ بأف لو الحؽ في إختيار 
محاـ عنو فإف لـ يختر لو محاميا عيف لو القاضي محاميا مف تمقاء نفسو....إختصاص 

 .المحكمة"
الة الضركرة كاإلستعجاؿ عندما يرل كجكد أثر لمجريمة حالتحقيؽ في  لكف يجكز لقاضي

 لممتيـ أك القياـ بمكاجية بغيره أك دليؿ يخشى زكالو, في ىذه الحالة يبدأ بمباشرة اإلستجكاب
مف قانكف  100المنصكص عمييا في المادة  ة اإلجراءات كالضمانات القانكنيةدكف مراعا

رر المحضر كيبيف فيو حالة اإلستعجاؿ كالضركرة التي دعت اإلجراءات الجزائية, كلكف يح
 .1لذلؾ تحت طائمة البطالف

الذم يدكف فيو كتابة كؿ  إجراء اإلستجكاب قكتو القانكنية المحضر ىك الذم يستمد منو
اإلجراءات التي قاـ بيا قاضي التحقيؽ, فأم إجراء مف إجراءات التحقيؽ التي يقكـ بيا كال يقكـ 

 . 2عد ىذا المحضر ممغىبتدكينيا ي
التي تقكـ بإجراءات اإلستجكاب  لمتعمقة بإختصاص السمطة القضائيةمخالفة الضمانات ا

 يترتب عمييا البطالف أك النكعي كأيضا المتعمؽ باإلختصاص الشخصي أك المكاني كالمكاجية,

                                                                                                                                                                                                                 

: , http://droit7.blogspot.com/2013/10/blog-post_8921.htmlالمكقع اإللكتركني:  عمى= -08-20تاريخ الكلكج يـك
 . 21:42, عمى الساعة: 2022

شيادة الماجيستير فرع القانكف بكدر بالي عبد الكريـ, سمطات قاضي التحقيؽ في تسيير البحث عف الحقيقة, مذكرة لنيؿ  1
. ما أكدت عميو المادة 14, ص 2013 -2012, 1, جامعة الجزائر-بف عكنكف -الجنائي كالعمـك الجنائية, كمية الحقكؽ

عمى أنو:" يجكز لقاضي التحقيؽ عمى الرغـ مف مقتضيات األحكاـ المنصكص عمييا في  10 -19مف القانكف رقـ  101
الحاؿ بإجراء إستجكابات أك مكاجيات تقتضييا حالة إستعجاؿ ناجمة عف كجكد شاىد في خطر المكت أف يقـك في  100المادة 

 أك كجدكد أمارات عمى كشؾ اإلختفاء. كيجب أف تذكر في المحضر دكاعي اإلستعجاؿ".
2
 Louis Lambert, L'interrogatoire Policier en France, Revue de criminologie et de police technique, Vol II, 

N°: 01( janvier- mars), Genève, Suisse,1948, p. 11. 

http://droit7.blogspot.com/2013/10/blog-post_8921.html
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مف تمقاء  كالمكاجية ضابط الشرطة القضائية ف يقكـ باإلستجكابأالمطمؽ لتعمقو بالنظاـ العاـ, ك
 .1طرؼ قاضي التحقيؽ في حالة اإلنابة القضائية مفنفسو 

 / البطالن الناتج عن عدم إعالم المتيم الوقائع المنسوبة إليو:1
يتحقؽ عندما يمثؿ أمامو  الحضكر األكؿ إلى إجراءات شكمية يجب أف يخضع إستجكاب

  سبت إليو في الممؼو بكؿ كاقعة جرمية مف الكقائع التي ن  عمم  مف ىكيتو كي   كؿ مرةالمتيـ أل
لمشخص محؿ  ف التيمة كالكصؼ القانكني المكجوألنو يبي إعالمو بكؿ الكقائع إجراءا ىاما كيعد

المتابعة مف طرؼ ككيؿ الجميكرية, فيذه اإلجراءات التي يخالفيا قاضي التحقيؽ كال يمتـز بيا 
 . 2يترتب عمييا البطالف

أف إستجكاب المتيـ مف طرؼ قاضي التحقيؽ مف  المحكمة العميا كمحكمة قانكف عتبرتإ
كفؽ ما  ضائي دكف التطرؽ إلستجكاب المتيـاإلجراءات الجكىرية, فال يمكف إغالؽ التحقيؽ الق

 . 3نص عميو القانكف
 / البطالن الناتج عن عدم تنبيو المتيم بحقو في عدم اإلدالء بأي تصريح:2

ء بأم أف ينبو المتيـ بأنو حر في عدـ اإلدال قاضي التحقيؽ أثناء اإلستجكابمى يجب ع
قبؿ أف يصدر منو أم تصريح مع حضكر محامي معو أثناء  تصريحات كلو الحؽ في الصمت

                                                                 
 .92دايخ سامية, المرجع السابؽ, ص  1
 -19مف القانكف  157عميو المادة ما أكدت في ىذا الصدد . ك 73أحسف بكسقيعة, التحقيؽ القضائي, المرجع السابؽ, ص  2

المتعمقة بسماع المدعي  105المتعمقة بإستجكاب المتيميف كالمادة  100عمى أنو:" تراعى األحكاـ المقررة في المادة  10
ال ترتب عمى مخالفتيا بطالف اإلجراء نفسو كما يتمكه مف إجراءات".  المدني كا 

Mohamed Drissi, Alami Machichi: procédure pénale, Casablanca: Imprimerie Kamar, Rebat, 1981, p. 38. 
, المجمة القضائية لممحكمة 469 -120, ممؼ رقـ 1994-03-01لمحكمة العميا, بتاريخ باالغرفة الجنائية  قرار صادر عف 3

قضائي لمباشرة  ناينتي نايف أحمد الدسكقي, تكميؼ مأمكرم ضبط :أنظر في ىذا الشأف. 251, ص 1994, 03العميا, عدد 
 . 125, ص 2006طبعة األكلى, دار النيضة العربية, القاىرة, الإجراء تحقيؽ في التشريع المصرم كالمقارف, 
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ألف التدكيف كالتنكيو يعد مف األمكر  مؾ اإلجراءات كالمحامي في المحضرالتحقيؽ, كيدكف ت
 .1يترتب عنيا بطالف المحضر كما يميو مف اإلجراءاتالجكىرية, كفي حالة إغفاليا 

لو الحؽ في  جيو قاضي التحقيؽ األسئمة لممتيـلممتيـ الحرية في التصريح بأقكالو, فعند تك 
كال  تو في ىذه الحالة ال يضر بمصمحتوالصمت كأال يجيب عمييا أثناء اإلستجكاب األكؿ, فصم

, فقد أكلى الفقو كالقضاء عدـ التصريح أثناء 2لو عتبر قرينة ضده إلثبات الكقائع المنسكبةي  
أىمية كبيرة ألنيا ضمانة مف الضمانات القانكنية أقرىا المشرع الجزائرم  ليا اإلستجكاب

 .3لممتيـ
أف يدلي بالشيادة  اـ قاضي التحقيؽ أثناء اإلستجكابالمشرع لـ يمـز المتيـ حيف يمثؿ أم

أم إكراه أثناء اإلستجكاب عمى المتيـ كيسبب لو ألما أك , ك 4ضد نفسو عف الكقائع المنسكبة إليو
 .5متيـة  لمالحر رادة اإلعطمت  ا, فإنو يبطؿ ىذه اإلجراءات ألنيأك ضرر خكفا يسبب لو

يعد مف اإلجراءات  المتيـ في عدـ اإلدالء بأم تصريحعمى قاضي التحقيؽ تنبيو 
الجكىرية, يترتب عمى عدـ مراعاتو كاإللتزاـ بو بطالف إجراءات اإلستجكاب, حيث قررت 

                                                                 
: محمد حزيط, أصكؿ اإلجراءات الجزائية أكثر تفصيؿ يمكف الرجكع إلى كؿ مف. 52مسكس رشيدة, المرجع السابؽ, ص  1

طبعة األكلى, دار كائؿ لمنشر كالتكزيع, عماف, ال. جياد الكسكاني, قرينة البراءة, 372, ص 2018في القانكف الجزائرم, 
 .99ك 96, ص 2013

ف سنة النشر, درية, دك عبد الحميد الشكاربي, اإلخالؿ نحك الدفاع في ضكء الفقو كالقضاء, ) د ط(, منشاة المعارؼ, اإلسكن 2
أسامة عبد اهلل قايد, حقكؽ كضمانات المشتبو فيو في مرحمة اإلستدالؿ"  لإلطالع أكثر يمكف الرجكع إلى كؿ مف:. 113ص 

 . 363. محمد سعيد نمكر, المرجع السابؽ, ص 63, ص 2005دراسة مقارنة", ) د ط(, دار النيضة العربية, القاىرة, 

Bosly ( H.D), éléments du droit de la procédure pénale, académie bruylant, maison du droit de Louvain, 
Bruxelles, 1994, p. 20. 

, 02, نشرة القضاة, العدد 81166, ممؼ رقـ 1981-11-22قرار صادر عف الغرفة الجنائية بالمحكمة العميا, بتاريخ  3
 .91 -90, ص 1985

, 1991, الجزائر, 47كالمكاجية, مجمة الشرطة, صادرة عف مديرية األمف الكطني, العدد  خالدم رشيد, اإلستجكاب كالسؤاؿ 4
 .18 -17ص 

, ) د ط(, دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, عماف, دراسة مقارنة :كأثره في اإلثبات مالح أحمد فالح العيادم, إعتراؼ المتيـ 5
 .82, ص 2005
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المحكمة العميا إذا لـ يقـ قاضي التحقيؽ بتدكيف كتابة كصراحة تنبيو المتيـ بأنو حر في 
 .1أخرلاإلدالء أك عدـ اإلدالء بأم تصريح, يعتبر اإلستجكاب باطال كما تميو مف إجراءات 

 بطالن اإلستجواب الناتج عن عدم تنبيو المتيم بحقو في اإلستعانة بمحام: / 3
تتمثؿ في اإلستعانة بمحاـ أثناء إستجكابو أماـ  نح المشرع الجزائرم ضمانة لممتيـم

كر محامي أثناء ضممدعي المدني كالمسؤكؿ المدني بحقاضي التحقيؽ, ككذلؾ سمح ل
اإلستعانة بمحاـ أثناء , فتنبيو المتيـ مف طرؼ قاضي التحقيؽ إلى حقو في 2التحقيؽ

  القة بنفس الدعكل المطركحة أمامويمتد إلى اإلستجكابات الالحقة التي ليا ع اإلستجكاب
سكاء في المكضكع أك اإلستجكاب  رم مف طرؼ القاضي قبؿ كؿ إستجكابكالتنبيو ليس إجبا

 .   3اإلجمالي
 ال تنفي حضكر الدفاع لإلستجكاب مي إجبارم حتى كلك كاف التحقيؽ سرمإستدعاء المحا

ألنو ال يعتبر مف الجميكر بؿ ىك كمككمو طرؼ كاحد, فال يجكز التحقيؽ دكف حضكره تحت 
 .4السرية وطائمة البطالف حتى كلك كاف التحقيؽ في أحكال

كتـ إستجكاب المتيـ كاألطراؼ  التحقيؽ ىذه اإلجراءات في محضره إذا لـ يدكف قاضي
 يد مكاف جمسة أك تاريخ اإلستجكابأك كقع خطأ في تحد ألخرل دكف إستدعاء المحاـ لمحضكرا

 .5فإف ىذه اإلجراءات باطمة كال ترتب أم أثار قانكنية
إخطار كتنبيو المتيـ بأف ال  ـ قاضي التحقيؽ عند الحضكر األكؿالمشرع الجزائرم ألز 

أك بعد تعييف محامي لو إذا طمب المتيـ, كلمخالفة ىذا   بتكاجد محاميودلي بأم شيء إالي  

                                                                 
, 02, نشرة القضاة, العدد 81166, ممؼ رقـ 1981-11-22العميا, بتاريخ قرار صادر عف الغرفة الجنائية بالمحكمة  1

 .91 -90, ص 1985الجزائر, 
عكيس جمعة أحمد دياب, الحماية الجنائية لسرية التحقيؽ اإلبتدائي دراسة مقارنة, رسالة مقدمة لمحصكؿ عمى درجة  2

 .37, ص 1999عة عيف شمس, مصر, الدكتكراه في القانكف, كمية الحقكؽ" قسـ القانكف الجنائي", جام
 .89فكزية عبد الستار, المرجع السابؽ, ص  3
طبعة الثانية, دار الفكر العربي, األردف, الرؤكؼ عبيد, المشكالت العممية اليامة في اإلجراءات الجنائية, الجزء األكؿ,  4

 .419, ص 1973
 .85مسكس رشيدة, المرجع السابؽ, ص  5
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 157كلي كاإلجراءات الالحقة لو طبقا لنص المادة اإلجراء يترتب عميو بطالف اإلستجكاب األ
لصحة  , ألف حضكر الدفاع يعتبر ضمانة قانكنية1مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم

 .2أثناء اإلستجكاب أماـ قاضي التحقيؽ كسالمة ما يتخذ مف إجراءات
ألنو غير مختص  ادرا عمى مكاجية إجراءات التحقيؽألف المتيـ أثناء التحقيؽ ال يككف ق

 .3أك لجيمو ىاتو اإلجراءات
يجكز أف يدافع عنيـ  ضي التحقيؽ ككاف فييا عدة متيميفإذا أحيمت القضية عمى قا

ذا كاف العكسمحاـ كاحد جميعا إذا لـ تتعارض مصالحيـ,   يعيف لكؿ منيـ محاـ يدافع عنو كا 
ال كنا أماـ إخالؿ بحؽ الدفاع الذم نص عميو القانكف  . 4كا 

ما تـ النص عميو عمى أنو:" الحؽ في الدفاع معترؼ  فحؽ المتيـ في الدفاع حؽ دستكرم
 بنصيا, كتـ تكريس أيضا ىذا المبدأ كذلؾ 5بو, الحؽ في الدفاع مضمكف في القضايا الجزائية"

:" المحاماة مينة حرة كمستقمة تعمؿ عمى إحتراـ كحفظ حقكؽ الدفاع كتساىـ في تحقيؽ عمى أنو
حتراـ مبدأ سيادة القانكف"  .  6العدالة كا 

ميعاد إطالع  مف قانكف اإلجراءات الجزائية 105لقد حدد المشرع الجزائرم حسب المادة 
 ساعة كامال غير منقكص 24المكاجية بػ إلستجكاب أك المحامي عمى إجراءات التحقيؽ قبؿ ا

                                                                 
 .65التحقيؽ في النظاـ القضائي الجزائرم, المرجع السابؽ, ص محمد حزيط, قاضي  1
 .159عثماف حيدر أبك زيد, المرجع السابؽ, ص  2

3
 Joseph Dadia, le rôle de l'avocat dans le procès pénale G.P, Thèse pour  le doctorat en droit, Paris, 

France, 1973, p. 452. 
طبعة األكلى, ال, متيـ في مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي دراسة مقارنة بالفكر اإلسالميالقانكني لمىاللي عبد إلو أحمد, المركز  4

 . 26, ص 1989دار النيضة العربية, القاىرة, 
ق, الجريدة  1442جمادل األكلى عاـ  25, المكافؽ لػ 2020ديسمبر سنة  30مف الدستكر الصادر في  175المادة  5

:" كعمى ىذا األساس يككف اإلجراء جكىريا إذا كما أكد عميو أيضا إجتياد المحكمة العميا بقكليا. 37, ص 82الرسمية, العدد 
قرار صادر عف الغرفة  ".كاف ييدؼ إلى حماية حقكؽ الدفاع أك حقكؽ أطراؼ الدعكل الجزائية أك يرمي إلى حسف سير العدالة

, العدد الرابع, المجمة القضائية لممحكمة العميا ,34094رقـ  طعف, 1983-11-29الجنائية األكلى بالمحكمة العميا, بتاريخ 
 .278, ص 1989لسنة 

, المتضمف قانكف تنظيـ مينة المحاماة, الجريدة 2013-10-29المؤرخ في  07 -13القانكف رقـ المادة الثانية مف  6
 .2013-10-30, الصادرة بتاريخ 55الرسمية, العدد 
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فال يمكف لقاضي التحقيؽ إستبعاد أم كرقة مف  ,محاضر الضبطية القضائية مفأم محضر ك 
قرىا أالتي , كعدـ مراعاة ىذه الضمانة في إطالع المحامي عمى ممؼ إجراءات التحقيؽ 1الممؼ

 .2لى بطالنو بطالنا نسبياالمشرع لممتيـ عند إجراء اإلستجكاب أماـ قاضي التحقيؽ يؤدم إ
عمى أنو:"  74حسب نص المادة  اإلتصاؿ بمحاميو إذا كاف محبكسا أجاز المشرع لممتيـ

ال تخضع لرقابة مدير المؤسسة العقابية, المراسالت المكجية مف المحبكس إؿ محاميو أك التي 
يكجييا ىذا األخير إليو, كال يتـ تنحيا ألم عذر كاف, إال إذا لـ يظير عمى الطرؼ ما يبيف 

لمكجية مف . يسرم حكـ الفقرة أعاله عمى المراسالت ابأنيا مرسمة إلى المحامي أك صادرة منو
ية الكطنية. تخضع مراسالت المحبكس إلى المحامي ر اضائية كاإلدالمحبكس إلى السمطات الق

 .3"بالخارج لمسمطة التقديرية لمنيابة العامة
ار قاضي التحقيق بتغيير طاحالة عدم تنبيو المتيم بوجوب إخبطالن اإلستجواب في / 4

 عنوانو:
عمى كؿ تغيير يطرأ  المتيـ إلى كجكب إعالموينبغي أيضا عمى قاضي التحقيؽ إخطار 

ستدعائو  ذا كاف المتيـ طميؽ كليس محبكس, ىذا لكي يتصؿ بوإ عمى عنكانو قاضي التحقيؽ كا 
ذا كاف المتيـ ليس لو عنكاف مستقر يمكف لو  لمتحقيؽ فعميو معرفة كؿ تحركاتو كتنقالتو, كا 

ذا كلـ يبمغو بكؿ  أكامر قاضي التحقيؽ خالؼ المتيـ إتخاذ المحكمة المختصة عنكانا لو, كا 

                                                                 
مكرر عمى  68. ما بينتو المادة 380 -379عمى جركة, المرجع السابؽ, ص . 90مرجع السابؽ, ص مسكس رشيدة, ال 1

أعاله, كتكضع خصيصا تحت تصرؼ  68أنو:" تحرر نسخة مف اإلجراءات حسب الشركط المنصكص عمييا في المادة 
حتراـ قرينة البراءة ال محاميي األطراؼ عندما يككنكف مؤسسيف, كيجكز ليـ إستخراج صكر عنيا. مع مراعاة حقك  ؽ الدفاع كا 

 تسرم أحكاـ الفقرة السابقة عمى اإلجراءات التي يرل قاضي التحقيؽ أف نتائجيا غير جاىزة بعد لمنقاش الكجاىي".
. 252, ص 2005مصر,  عاصـ عبد الفتاح عبد السميع مطر, الجريمة اإلرىابية, ) د ط(, دار الجامعة الجديدة لمنشر, 2

 .81, المرجع السابؽ, ص أحمد الشافعي
عادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسيف, الجريدة 2005فيفرم  06المؤرخ في  04 -05القانكف رقـ  3 , المتعمؽ بتنظيـ السجكف كا 

 , المعدؿ كالمتمـ.2005فيفرم  13, بتاريخ 12العدد  الرسمية,
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التغييرات التي طرأت عمى عنكاف مسكنو, فال يجكز لو أف يطمب ببطالف األكامر كالقرارات التي 
 .1أصدرىا أثناء التحقيؽ

خطاره بكؿ تغيير يطرأ عمى  100المادة  تمـز قاضي التحقيؽ يتنبو المتيـ بكجكب إخباره كا 
 .2المادة تجيز لو أف يختار عنكاف المحكمة عنكانا لوعنكانو في حالة تغييره, كنص 

 الفرع الثالث: بطالن األوامر الصادرة عن قاضي التحقيق
كمف أخطرىا إجراء  يصدر قاضي التحقيؽ أكامر قضائية أثناء التحقيؽ كلمكصكؿ لمحقيقة

جراء الخبرة إذا تطمب األمر لذلؾ,  عمى حرمة مسكنوالتفتيش الذم فيو إعتداء  اإلنابة كاألمر بكا 
ىا القانكف مف أجؿ مصمحة قرر  ضابط الشرطة القضائية أك قاض أخرالقضائية يقكـ بيا 

 .  3لمكصكؿ إلى أدلة الجريمة كالكشؼ عف مرتكبيا الجماعة
 ) ثانيا(.ثـ بطالف التفتيش ) أكال(لذم يقتضي بياف المقصكد بالتفتيشاألمر ا
 أوال: التفتيش

كفؽ  خكلو المشرع لجيات التحقيؽ إجراءات التحقيؽ القضائيمف ر التفتيش إجراء بيعت
 كىذا ما سأبينو كالتالي: لمساسو بالحقكؽ كالحريات الفرديةشركط نظرا 

 المقصود بالتفتيش/ 1
مف أخطر إجراءات التحقيؽ اإلبتدائي إجراء التفتيش الذم يمجأ إليو قاضي التحقيؽ 

كنرل أف كما فيو خرؽ لحرمة المساكف,  المتيـاص كما فيو مف مساس لحرية لتفتيش األشخ
 تمتع الفرد بحريتو أماـ ىذا الحؽك  المشرع كازف بيف مصمحتيف مصمحة المجتمع في العقاب

 .4فيبيح إجراء التفتيش غصبا عنو إذا تـ إتباع الضمانات القانكنية

                                                                 
 .55مسكس رشيدة, المرجع السابؽ, ص  1
 .75ئي, المرجع السابؽ, ص أحسف بكسقيعة, التحقيؽ القضا 2
 .10, ص 2002أحمد عبد الحكـ عثماف, تفتيش األشخاص كحاالت بطالنو, ) د ط(, منشأة المعارؼ, مصر,  3
: عبد الحميد في ىذا الصدد يمكف الرجكع إلى كؿ مف. 197عبد الحميد الشكاربي, البطالف الجنائي, المرجع السابؽ, ص  4

 .09, ص 1998طبعة األكلى, منشأة المعارؼ, اإلسكندرية, الضاء, الشكاربي, إذف التفتيش فقيا كق
Olivier Trilles, Essai sur le devenir de l'instruction préparatoire, thèse pour le doctorat en droit, faculté de 
droit, université des sciences sociales de Toulouse 01, France, 17 juin 2005, p. 44. 
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ضبطية ىك عبارة عف إجراء مف إجراءات التحقيؽ القضائي في مكضكعو, كعمؿ ال
ليؿ مادم يأمر بو قاضي التحقيؽ أك مف ينتدبو لمبحث عف د لقضائية مف ناحية التطبيؽا

 .1عف طريقو يعتدل عمى حرمة الحياة الخاصة كفقا لمقانكف لإلثبات أك نفي الجريمة
كنص عميو عمى أنو:" إذا حصؿ التفتيش في  الجزائرم لـ يقدـ تعريفا لمتفتيشأما المشرع 

غير أنو يجكز لو  47إلى  45مسكف المتيـ فعمى قاضي التحقيؽ أف يمتـز بأحكاـ المكاد مف 
 47كحده في مكاد الجنايات أف يقكـ بتفتيش مسكف المتيـ في غير الساعات المحددة في المادة 

 .2ؿ الجميكرية"بشرط أف يباشر التفتيش بنفسو كأف يككف ذلؾ بحضكر ككي
 حاالت بطالن التفتيش /2

إذا تـ مخالفة الضمانات القانكنية لمتفتيش, كعدـ  حاالت بطالنورتب المشرع الجزائرم 
 .3مراعاة الشكميات الخاصة بإجرائيما البطالف

 ه قاضي لتحقيؽ في إذفدتنصب عمى محؿ يحد جراءات تفتيش األشخاص أك المنازؿإ
لمخالفة أحد اإلجراءات  إلجراء باطالكتـ تفتيشو يعد ىذا ا التفتيش, فإذا تـ دخكؿ مسكف أخر

, كالمشرع لـ يقيد إجراء التفتيش بضكابط كما ىك الشأف 4الجكىرية, كال يرتب لنا أم أثار قانكنية
 .1بحاالت إستثنائية مكصكفة جنايات

                                                                 
: إسراء عمراف, التحقيؽ اإلبتدائي, ) د ط(, أكثر يمكف الرجكع إلى كؿ مف لتفصيؿ. 170عمارة, المرجع السابؽ, ص  فكزم 1

. نجـ حبيب جبؿ عبد اهلل المشايخي, التنظيـ الدستكرم لمحؽ في 131, ص 2015مركز الكتاب األكاديمي, عماف, 
محمد  .206, ص 2020نشر كالتكزيع, مصر, ط(, المركز العربي لم الخصكصية كضماناتو القضائية: دراسة مقارنة, ) د
 .358, ص 1992طبعة األكلى, دار اليدل لمنشر كالتكزيع, الجزائر, المحدة, ضمانات المتيـ أثناء التحقيؽ, الجزء الثالث, 

 المتعمؽ بإذف التفتيش الصادر عف قاضي التحقيؽ. 04في ىذا الخصكص أنظر: الممحؽ رقـ 
مف نفس  83, 81 يمكف في ىذا الصدد مراجعة كؿ مف المكاد:. اإلشارة إليو , سابؽ04 -20مف األمر رقـ  82ة الماد 2

عمى أنو:" تضمف الدكلة عدـ إنتياؾ حرمة المسكف,  2020مف دستكر  48األمر. كحماية دستكرية السكف نصت عمييا المادة 
 ال تفتيش إال بمقتضى القانكف, كفي إطار إحترامو ال تفتيش إال بأمر مكتكب صادر عف السمطة القضائية المختصة". 

 .80زائرية" البطالف في المكاد الجزائية", المرجع السابؽ, ص نبيؿ صقر, المكسكعة القضائية الج 3
, www.startimes.com/?t=27096380منتديات ستار تايمز, بطالف التفتيش في الجزائر, متكفر عمى المكقع اإللكتركني:  4

فقرة  45. ما بينتو المادة 80محمد الطاىر رحاؿ, المرجع السابؽ, ص . 13:49ساعة: , على ال2922-90-11تاريخ الدخول يوم: 
=  =عمى أنو:" ال تطبؽ ىذه األحكاـ إذا تعمؽ األمر بجرائـ المخدرات كالجريمة المنظمة عبر الحدكد 04 -20أخيرة مف األمر 

https://www.startimes.com/?t=27096380
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إلجراءات الجزائية لمخالفة اإلجراءات مف قانكف ا 48حاالت البطالف الكاردة في المادة 
حضكر صاحب المسكف إجبارم أثناء  47ك 45إجراء التفتيش حسب المادة الشكمية عند القياـ ب

 امسة صباحا كالساعة الثامنة ليالالتفتيش, كأف يككف في الميقات المحدد قانكنا بيف الساعة الخ
ندات, فيذا البطالف ينتفي برضا الشخص كالحفاظ عمى السرية المينية عند حجز الكثائؽ كالمست

 .  2مف قانكف اإلجراءات الجزائية 159المعني حسب المادة 
أك في مكاف محدد مف أجؿ  ىك الحصكؿ عمى دليؿ لدل شخص معيفسبب التفتيش 

الكصكؿ لمحقيقة, فإذا تخمؼ ىذا السبب فإف إجراء التفتيش يعد خرؽ كتعدم عمى الحقكؽ 
الشخصية لألفراد داخؿ المجتمع, فحؽ الجماعة في إجراء التفتيش لصيؽ بكجكد سبب, فإذا 

 .  3كال يرتب أثاره القانكنية األخير فإف التفتيش يعتبر باطال إنعدـ ىذا
يجب أف تككف الكقائع تشكؿ جناية أك جنحة, أما  ة إجراء التفتيش لممساكفلصح

, أما الخطأ في إسـ صاحب 4المخالفات ال يجكز التفتيش بحثا عف األدلة ألنيا ال تشكؿ خطكرة
 .5عدـ تحديد المحؿ فيك أمر باطؿ كعند الذم يقيـ فيو ال يبطؿ التفتيش المنزؿ

                                                                                                                                                                                                                 

تبييض األمكاؿ كاإلرىاب كالجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص الكطنية كالجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة األلية لممعطيات كجرائـ = 
 بالصرؼ, بإستثناء األحكاـ المتعمقة بالحفاظ عمى السر الميني ككذا جرد األشياء كحجز المستندات المذككرة أعاله".

بشرط أف  47في المادة " غير أنو يجكز لو كحده في مكاد الجنايات أف يقـك بتفتيش مسكف المتيـ في غير الساعات المحددة  1
في ىذا الصدد  .المرجع , نفس04 -20مف األمر  82لمادة يباشر التفتيش بنفسو كأف يككف ذلؾ بحضكر ككيؿ الجميكرية". ا

أنظر: عبد اهلل أكىايبية, تفتيش المساكف في القانكف الجزائرم, منشكر عمى المكقع اإللكتركني: 
www.webreview.dz/spip.php?article258 , :  .17:00, عمى الساعة: 2022-08-22تاريخ الدخكؿ يـك

قرار أنظر في ىذا الصدد: . 172 -171محمد حزيط, قاضي التحقيؽ في النظاـ القضائي الجزائرم, المرجع السابؽ, ص  2
, المجمة القضائية 165609, ممؼ رقـ 1997جكيمية  30صادر عف غرفة الجنح كالمخالفات بالمحكمة العميا, بتاريخ 

 . 75, ص 1997, سنة 02بالمحكمة العميا, قسـ الكثائؽ, العدد 
 .39بكدر بالي عبد الكريـ, المرجع السابؽ, ص  3
طبعة األكلى, منشكرات زيف ال, -دراسة مقارنة -كمات الجزائية الجديدعمي إبراىيـ, قاضي التحقيؽ في قانكف أصكؿ المحا 4

 .48, ص 2005الحقكقية, بيركت, 
طبعة األكلى, المؤسسة الجديدة لمكتاب, ال, -دراسة مقارنة -عمي أحمد عبد الزغبي, حؽ الخصكصية في القانكف الجنائي 5

 .483 -482, ص 2006لبناف, 

http://www.webreview.dz/spip.php?article258
http://www.webreview.dz/spip.php?article258
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إال بإذف مكتكب صادر مف ككيؿ  تفتيش المساكفط الشرطة القضائية ال يمكف لضبا
 صاحب المسكف قبؿ الدخكؿ لمتفتيشالجميكرية أك قاضي التحقيؽ, مع ضركرة إستظياره ل

ألنو مبني عمى  كال يعتد بالدليؿ المستمد منو نة ترتب بطالف التفتيشكعدـ مراعاة ىذه الضما
رجاؿ القضاء بطريؽ ينتيؾ فيو , كيقع كؿ دليؿ باشره أك تحصؿ عميو 1عمؿ إجرائي باطؿ

 .2حقكؽ كحريات األفراد تحت طائمة البطالف
مر منو إال في حالة إمتناع المتيـ بتقديـ ما أ   تفتيش ال يمجأ إليو قاضي التحقيؽال

ذا ال كاف التفتيش تفتيشا  يجب اإللتجاء إليو كجد طريؽ أخر غير إجراء التفتيش التحقيؽ, كا  كا 
 .3تعسفيا

 القضائية : الخبرةانيثا
ءات الميمة أف يقكـ لكحده بكؿ اإلجرا ؽ القضائي ال يمكف لقاضي التحقيؽأثناء التحقي

يره لمقياـ في كقت كاحد دكف مساعدة, فيضطر في ىذه الحالة إلى ندب غ التي يتطمبيا التحقيؽ
 المقصكدتناكؿ: نكس مخبراء إلجراء ىذا التقرير الفنيقاضي التحقيؽ ل أبيذه اإلجراءات, فيمج

 .ياثـ حاالت بطالن بالخيرة
 
 

                                                                 
 .86نبيؿ صقر, البطالف في المكاد الجزائية, المرجع السابؽ, ص . 124 -123, ص لسابؽأحمد الشافعي, المرجع ا 1
2

بف شيرة شكؿ, الحماية الجنائية لمتجارة اإللكتركنية, أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه عمـك في الحقكؽ" تخصص قانكف  
 .265, ص 2011 -2010 , الجزائر,-بسكرة -جنائي", كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامعة محمد خيضر

, -دراسة مقارنة -أحمد عبد الحكـ الدسكقي, الحماية المكضكعية كاإلجرائية لحقكؽ اإلنساف في مرحمة ما قبؿ المحاكمة 3
ذا تـ مباشرة التفتيش مف ذكر عمى أنثى, حتى كلك كاف 383, ص 2007طبعة األكلى, دار النيضة العربية, مصر, ال . كا 

الحفاظ عمى اآلداب العامة.  التفتيش باطال بطالنا مطمقا ألنو متعمؽ بالنظاـ العاـ, كالقصد منو ىكبرضا األنثى, فإف ىذا 
. فال يمكف التفتيش لعدد غير محدد مف 97محمكد نجيب حسني, شرح قانكف اإلجراءات الجنائية, المرجع السابؽ, ص 

بف زايد سميمة, ثؿ ىذا التفتيش يصبح باطال. ارات, فمالمساكف في اإلذف, كتفتيش منازؿ الحي أك شقة مجيكلة في أحد العم
. بف 129, ص 2017, 04, الجزء 31, العدد 1تفتيش المساكف كإجراء مف إجراءات التحقيؽ, مجمة حكليات, جامعة الجزائر

ة دخمعة يكسؼ بف السياسية, جازايد سميمة, تفتيش المساكف كإجراء مف إجراءات التحقيؽ, المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية ك 
 .203 -202, ص 2018, 02, العدد 55الجزائر, المجمد 
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 / المقصود بالخبرة:  1
الخبرة عبارة عف إستمارة فنية لمعرفة دراية خاصة ال تكجد لدل قاضي التحقيؽ, كتشريح 

, كىي مف كسيمة مف كسائؿ 1جثة قتيؿ لمعرفة السبب الذم أدل لكفاتو كغيرىا مف األمكر
بشأف كاقعة  أىؿ الخبرة بتقرير في مسألة فنيةكتقديـ  لجمع األدلة في التحقيؽ الجزائي اإلثبات

رغـ تحقيقات قاضي التحقيؽ ال يمكف لو  ,2ما ليا أىمية بالغة في مرحمة الدعكل الجزائية
كانت خبرتو المينية قاضي كمالبساتيا, فميما  ياكظركف الحصكؿ عمى دليؿ الكاقعة الجرمية

بشأف حقيقة  كالكصكؿ لنتائجيا و معرفتياـ بحاالت فنية يصعب عميأحيانا يصطد التحقيؽ
 .3" بالخبرة الفنية"يطمؽ عمييا الجريمة

 يتطمب التحقيؽ في شأنيا مف طرؼ قاضي التحقيؽ تنصب الخبرة الفنية عمى كاقعة ما
ألنيا ليست مف إختصاصو القضائي, كال يجكز أف يحؿ  الحصكؿ عمى معمكمات فنية بشأنيا

 .4محؿ الخبير في المسائؿ الفنية
 نحتم ـلقانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم جاءت مادتو صريحة, ي ىذا الشأف نجد أف ف

 اةلقض, بؿ تـ منحيا إال كضباط الشرطة القضائية الجميكرية لككالءسمطة تعييف الخبراء 
  .5فقطكقضاة المكضكع  التحقيؽ

                                                                 
رحمكنة دبابش, زرارة لخضر, الخبرة القضائية السابقة لمدعكل العمكمية في التشريع الجزائرم, مجمة العمـك اإلنسانية, جامعة  1

يتضمف أمر ندب  05حؽ رقـ أنظر في ىذا السياؽ: المم .99, ص 2020, 02, العدد 20محمد خيضر بسكرة, المجمد 
 خبير صادر عف قاضي التحقيؽ بإجراء فحص طبي عمى المتيـ.

عباس كداد, معمر حيثالة, الخبرة القضائية أماـ محكمة الجنايات, مجمة الحكار المتكسطي, جامعة جياللي اليابس سيدم  2
 .573, ص 2021, أفريؿ 01, العدد12بمعباس, المجمد 

 . 282, ص 1991, الدليؿ الجنائي المادم, ) د ط(, دار النيضة العربية, اإلسكندرية, أحمد أبك القاسـ أحمد 3
حامد بف مساعد السحيمي, دكر الخبير في الدعكل الجزائية طبقا لنظاـ اإلجراءات الجزائية السعكدم" دراسة تحميمية  4

 .27, ص 2007األمنية, الرياض,  تأصيمية", رسالة مقدمة لنيؿ درجة الماجيستير, جامعة نايؼ العربية لمعمـك
سمطة القاضي الجنائي في تقدير الخبرة, مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستير في قانكف العقكبات كالعمـك  خركفة ثمانية, 5

ىي إجراء . 17, ص 2009 -2008, الجزائر, -قسنطينة -1الجنائية, كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامعة اإلخكة منتكرم
بمكضكع ما يتطمب اإللماـ بمسألة فنية أك بعمـ معيف إلستنتاج الدليؿ منو كيستظير الخبير رأيو مف شيء مادم أك مف  يتعمؽ

كاقعة, كلمحكمة المكضكع أثناء المناقشة إذا إحتاجت لرأم مادم أك تقني أف تعيف خبير ليذه المسألة آلنو إجراء مف إجراءات 
ذا تـ تعيينو مف جية التحقيؽ القضائي تحركت بو الدعكلجمع األدلة كيبقى التقرير المقدـ م  =ف الخبير مف كسائؿ اإلثبات, كا 
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 / حاالت بطالن الخبرة القضائية:2
ألنو  ف الخبرة أثناء التحقيؽ القضائي في تأدية اليميف مف طرؼ الخبيرتتمثؿ حاالت بطال

 . 2, ألنو يتعمؽ بالنظاـ العاـ1كيترتب عمى مخالفتو البطالف يعد إجراءا جكىريا
يترتب عمى إغفالو  عند إستجكاب المتيـعمقة بالخبير كعدـ مراعاة الشركط القانكنية المت

ىذا مف قانكف اإلجراءات الجزائية, كيمتد  100البطالف الذم يمحؽ مخالفة أحكاـ المادة 
 .3إلى إجراءات التحقيؽ الالحقة ليذا اإلستجكاب البطالف

 ف يحدد لو الميمة التي سيقكـ بياأ ة ندب خبيرحدد قاضي التحقيؽ في حاليجب أف ي  
ا أم ال يفكض فييو تككف متعمقة بفحص مسائؿ فنية ك كميمت التي يريد تكضيحا عمييا,األسئمة ك 

الحية الخبير البت , كليست مف ص4ألنو يعرض أمره لمبطالف جزء مف إختصاصو ليذا الخبير
 .5ألنو مف صالحيات قاضي التحقيؽ ىاأك يكازف بيف شيادة الشيكد كتقدير  في نزاع قضائي

مر غير مسبب مف طرؼ قاضي كىك غير مسجؿ في قائمة الخبراء بأ عند تعييف الخبير
ككيؿ الجميكرية أمر الندب ك  , كعند إستئناؼ أحد األطراؼ6يترتب عميو البطالف التحقيؽ

                                                                                                                                                                                                                 

الجزائية. عمي محي الديف, الكسائؿ القانكنية التي أقرىا المشرع الجزائرم لمكافحة الجرائـ اإللكتركنية, الممتقى الكطني = 
 16, يكمي -سكيكدة -1955أكت  20كني, المنعقد بجامعة العممي حكؿ التجارة اإللكتركنية كسبؿ حماية المستيمؾ اإللكتر 

عمى أنو:" لجيات التحقيؽ أك الحكـ  04 -20مف األمر  143كنصت عمى ذلؾ المادة . 05, ص 2019ديسمبر  17ك
ما مف تمقاء نفسيا أك مف  عندما تعرض ليا مسألة ذات طابع فني أف تأمر بندب خبير إما بناء عمى طمب النيابة العامة كا 

."  الخصـك
, المجمة القضائية 38.154, ممؼ رقـ 1986ديسمبر  30قرار صادر عف الغرفة الجنائية الثانية بالمحكمة العميا, بتاريخ  1

 .262, ص 1989, 03لممحكمة العميا, قسـ التسيير كالكثائؽ, كزارة العدؿ, العدد 
ية في األحكاؿ المدنية كالتجارية كاإلدارية في التشريع . بطاىر تكاتي, الخبرة القضائ232عمارة فكزم, المرجع السابؽ, ص  2

 . 65, ص 2003طبعة األكلى, الديكاف الكطني لألشغاؿ التربكية, الجزائر, الالجزائرم كالمقارف, 
 .141أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  3
مف األمر  154ما بينتو المادة . 107محمد حزيط, قاضي التحقيؽ في النظاـ القضائي الجزائرم, المرجع السابؽ, ص  4

عمى أنو:" عمى قاضي التحقيؽ أف يستدعي مف يعنييـ األمر مف أطراؼ الخصكمة كيحيطيـ عمما بما إنتيى إليو  04 -20
كيتمقى أقكاليـ بشأنيا كيحدد ليـ أجال إلبداء  106ك 105الخبراء مف نتائج كذلؾ باألكضاع المنصكص عمييا في المادتيف 

 يا اك تقديـ طمبات خاللو كال سيما فيما يخص إجراء أعماؿ خبرة تكميمية أك القياـ بخبرة مضادة".مالحظاتيـ عن
 .226, ص 2002طبعة األكلى, دار الفكر الجامعي, مصر, العمي حسف عكض, الخبرة,  5
 .59, ص 2007الجزائر, دالندة يكسؼ, قانكف اإلجراءات الجزائية, ) د ط(, دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع,  6
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فيذه األخيرة تفصؿ فيما إذا كاف البطالف  قاضي التحقيؽ أماـ غرفة اإلتياـ لمخبير الصادر عف
 .1ك يمتد إلى إجراءات التحقيؽ القضائي األخرليتعيف قصره عمى الخبرة الباطمة, أ

مف قانكف  154كنتائج الخبير حسب المادة  طار أطراؼ الخصكمة بتقرير الخبرةإغفاؿ إخ
 .2إال إذا تـ إنتياؾ حقكؽ الدفاع عد سببا لبطالف الخبرةال ي   اإلجراءات الجزائية

 ثالثا: اإلنابة القضائية
معيف مف أجؿ أف يندب في مكانو مف يقكـ بإجراء  التحقيؽضي التحقيؽ أثناء مجريات لقا

ذا تعذر عك كالكشؼ عف الحقيقة,  تسييؿ العمؿ القضائي أف  ميو شخصيا القياـ بإجراء التفتيشا 
في ىذا الشأف تطرؽ نكس ,4أك قاضيا أخر ,3اط الشرطة القضائيةينيب مكانو ألجرائو ضب
 .بطالف اإلنابة القضائيةاالت حثـ إلى لممقصكد باإلنابة القضائية 

 / المقصود باإلنابة القضائية:1
ممثمة في قاضي التحقيؽ كتحمؿ المصاريؼ  أجؿ تفادم تنقؿ الجيات القضائية مف
لتنفيذ جزء أك كؿ اإلجراء المطمكب في اإلنابة  مف المستحسف أف ينيب ىيئة قضائيةلذلؾ, 
أخر أك أحد يفكض فييا قاضي التحقيؽ محققا  أك ىي إجراء تصدره جيات التحقيؽ ,5القضائية

لكي يباشر بدال عنو كبنفس الشركط المنصكص عمييا قانكنا التي  أحد ضباط الشرطة القضائية
 . 6التي تدخؿ في صالحياتو معيف مف إجراءات التحقيؽ القضائيتقيده, أف يقكـ بإجراء 

                                                                 
1
 Aissa Daoudi, Le juge d'instruction, Office Nationale des travaux Educatifs, Algérie, 1993, p. 90. 

-09-19في ىذا الشأف أنظر: القرار الصادر مف المحكمة العميا, بتاريخ  .142أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  2
: https://cutt.us/BPqDs, منشكر عمى المكقع اإللكتركني: 2018 , عمى الساعة: 2022-08-15, تاريخ الكلكج يـك
22:15. 

  يؽ لضابط الشرطة القضائية., صادرة عف قاضي التحقنابة قضائية لتحقيؽ السمكؾإ 06ىذا السياؽ أنظر: الممحؽ رقـ في  3
إنابة قضائية, صادرة مف قاضي التحقيؽ يندب فييا قاضي أخر ممثؿ في عميد قضاة  07في ىذا الصدد أنظر الممحؽ رقـ  4

 قضاة التحقيؽ.
5
 Henry Solus, Roger Perrot: Droit judiciaire privé, tome 93, procédure de première instance, édition 

Sirey, Delta, Paris, 1991, p. 644. 
طبعة األكلى, دار الفكر الجامعي, الأميف عبد الرحماف محمكد عباس, اإلنابة القضائية في مجاؿ اإلجراءات الجنائية,  6

 .51, ص 2011مصر, 
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, غير أف الظركؼ القاعدة العامة أف إجراءات التحقيؽ ىي مف سمطة قاضي التحقيؽ
أف يباشر كؿ اإلجراءات  أحيانا ال تسمح لممحقؽ بالقضية كالطبيعة التي تتميز بياالمحيطة 
فيمجأ إلى ندب غيره لمقياـ  ة تتطمب السرعة لمكشؼ عف الحقيقةف مقتضيات القضيلكحده, أل

ة مف خالؿ بضباط الشرطة القضائي ة قاضي التحقيؽ أثناء التحقيؽ, كتظير لنا جميا عالق1بيا
 .2اإلنابة القضائية

كنص عمييا القانكف عمى أنو:" يجكز  إلنابة القضائيةاأما المشرع الجزائرم لـ يعرؼ 
لقاضي التحقيؽ أف يكمؼ بطريؽ اإلنابة القضائية أم قاض مف قضاة محكمتو أك أم ضابط 
مف ضباط الشرطة القضائية المختص بالعمؿ في تمؾ الدائرة أك أم قاض مف قضاة التحقيؽ 

ة القضائية التي يتبعيا بالقياـ بما يراه الزما مف إجراءات التحقيؽ في األماكف الخاضعة لمجي
كأف يككف الخصـ المراد سماعو أك شاىد القضية مقيما في دائرة إختصاصيا, أك  ,3كؿ منيـ"

لقضائية إلى جية غير العقار أك السكف المراد تفتيشو مكجكد بدائرتيا, فال تصدر اإلنابة ا
 .4أك محميا لمقياـ بإجراءات التحقيؽ مختصة نكعيا

   
                                                                 

1
 Philipe Conte, Patrick Maistre du Chambon, Procédure pénale, 2

éme
 édition Armand colin, Paris, 1998, 

p. 10. 
صامت جكىر قكادرم, رقابة سمطة التحقيؽ عمى أعماؿ الضبطية القضائية في القانكف الجزائرم كالمقارف, ) د ط(, دار  2

 . 131, ص 2010الجامعة الجديدة, اإلسكندرية, 
أنو:" يقـك بإجراءات عمى  190المادة نصت كفي ىذا الصدد . اإلشارة إليو , سابؽ04 -20مف األمر  138المادة  3

ما قاضي التحقيؽ الذم تندبو ليذا  التحقيقات التكميمية طبقا لألحكاـ المتعمقة بالتحقيؽ السابؽ إما أحد أعضاء غرفة اإلتياـ كا 
كتشؼ عناصر جديدة إكاؼ أك إذا رأل أف التحقيؽ غير  أنو:" يجكز لرئيس محكمة الجنايات 276المادة ما كرستو الغرض". ك 

بعد صدكر قرار اإلحالة أف يأمر بإتخاذ أم إجراء مف إجراءات التحقيؽ. كيجكز لو أف يفكض إلجراء ذلؾ قاض مف أعضاء 
عمى أنو:" إذا تبيف أنو مف الالـز  356بينتو المادة ما المحكمة كتطبؽ في ىذا الصدد األحكاـ الخاصة بالتحقيؽ اإلبتدائي". ك 

حقيؽ تكميمي, يجب أف يككف ذلؾ بحكـ, كيقـك بيذا اإلجراء القاضي بنفسو. كالقاضي المكمؼ بإجراء التحقيؽ التكميمي إجراء ت
 ".142إلى  138يتمتع ليذا الغرض بالسمطات المنصكص عمييا في المكاد مف 

دة الدكتكراه الطكر الثالث في , أطركحة مقدمة لنيؿ شيا-دراسة مقارنة -عنتر أسماء, إجراءات التحقيؽ القضائي الخاصة 4
. 206 , ص2021-03-01, الجزائر, -مستغانـ -, جامعة عبد الحميد بف باديس-تخصص قانكف قضائي خاص -الحقكؽ

كماؿ سمية, اإلنابة القضائية, مجمة الدراسات القانكنية كالسياسية, جامعة عمار ثمجي باألغكاط, لمزيد مف التفصيؿ أنظر: 
 .  286, ص 2015د الثاني, المجمد األكؿ, العد
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 نابة القضائية:/ حاالت بطالن اإل 2
ءات التي أمرىـ بيا قاضي القضاة أك ضباط الشرطة القضائية المنتدبكف لمباشرة اإلجرا

تككف في حدكد اإلنابة القضائية, فال يجكز لقاضي التحقيؽ أف يمنح في ىذه اإلنابة  التحقيؽ
ال ترتب عنيا البطالف تفكيضا عاما  . 1كا 

القياـ باإلجراء  قاضي التحقيؽ المختصائية مف طرؼ يجب أف تصدر اإلنابة القض
ال كانت اإلنابة القضائية باطمة ككؿ ما  المنتدب لو أحد ضباط الشرطة القضائية أك القضاة, كا 

ال جاء في قرار المحكمة العميا أنو:" , ك 2ترتب عمى ذلؾ البطالفي شرتو مف إجراءاتتـ مبا
يـ أك القياـ بإجراء المكاجية, أك يجكز لضابط الشرطة القضائية المنتدب, أف يستجكب المت

 .3"سماع أقكاؿ المدعي المدني
أف يحدد الميمة التي تتعيف عمى  حقيؽ الذم أصدر اإلنابة القضائيةعمى قاضي الت

 فإذا لـ يحدد في اإلنابة اآلجاؿ ضباط الشرطة القضائية مكافاتو بالمحاضر التي يحرركنيا,
اإلجراءات المتخذة بمكجب  النتياء ثمانية أياـ المكاليةمحاضر خالؿ فعمى المنيب أف يكافيو بال

ذا تـ مخالفة  نككف بصدد سقكط اإلنابات القضائية لتجاكز أجاؿ  أحكاـ القانكفىذه اإلنابة, كا 
كيعد ىذا  حقيؽ مف طرؼ قاضي التحقيؽ المختصالتنفيذ, كتسقط أيضا بعد إعالف إقفاؿ الت

ؿ الصالحيات نفذىا يقيد كاس ىذه اإلنابة باطال, ألف م  التاريخ كؿ إجراء تـ القياـ بو عمى أس
 . 4حتى كلك يخطره قاضي التحقيؽ بذلؾ المخكلة لو بمقتضاىا

ا كالمحكمة التي يعمؿ بي ية صفة قاضي التحقيؽ الذم أصدرىايذكر في اإلنابة القضائ
 المكجية إلييانح الرسمية كالجية كتمير بختمو الذم يم ,كمؤرخة كمكقعا عمييا مف مصدرىا

                                                                 
بف عكدة نبيؿ, درعي العربي, اإلنابة القضائية الدكلية في المجاؿ الجزائي, مجمة القانكف الدكلي كالتنمية, جامعة إبف باديس  1
 .151, ص 2019, 02, العدد 07, المجمد -مستغانـ –
 .156السابؽ, ص جياللي بغدادم, التحقيؽ: دراسة مقارنة نظرية كتطبيقية, المرجع  2
, المجمة القضائية لممحكمة 25723, ممؼ رقـ 1983-07-04قرار صادر عف الغرفة الجنائية بالمحكمة العميا, بتاريخ  3

 .352, ص 1989, 01العميا, العدد 
بف يكسؼ بف زعالني عبد المجيد, اإلنابة القضائية لقاضي التحقيؽ, المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية كالسياسية, جامعة  4

 .18 -17, ص 1998, 04 , العدد35المجمد  الجزائر, خدة,
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 كالتاريخ مف اإلجراءات الجكىرية سكاء كاف قاضيا أك ضابط الشرطة القضائية, كيعتبر تكقيعو
 .1يترتب عف إغفالو بطالف اإلنابة القضائية

إذا أصدر قاضي التحقيؽ غير مختص قرار الندب كانت ىذه اإلنابة باطمة, كيترتب عمى 
ألف قاضي التحقيؽ  كمف ثـ يقع باطال قرار الندب يا,ذلؾ بطالف اإلجراءات التي تـ القياـ ب

 .2غير مختص محميا
 وامر قاضي التحقيق أثناء التحقيقرابعا: بطالن أ

جراء مف إجراءات التحقيؽ إستصدار األكامر ىك مف إختصاص السمطة القضائية, فيك إ
لمتأكد مف شخصية مرتكب  ضي التحقيؽ المختص أثناء التحقيؽيصدر مف قا القضائي
 كمكاجية المتيـ بيا تقدير أدلة اإلثبات كأدلة النفي , كالكشؼ عف الحقيقة مف خالؿ3الجريمة

ألساسية ىي ضماف حسف فال مصمحة لقاضي التحقيؽ في إدانة المتيـ أك تبرئتو, فالمصمحة ا
 .4مف خالؿ التطبيؽ السميـ لمقانكف سير العدالة

عمى أنو:" يجكز لقاضي التحقيؽ  04-20مف األمر رقـ  109ىذا ما أكدت عميو المادة 
حسبما تقتضي الحالة أف يصدر أمرا بإحضار المتيـ أك بإيداعو السجف أك بإلقاء القبض عميو. 
كيتعيف عمى أف يذكر في كؿ أمر نكع التيمة كمكاد القانكف المطبقة مع إيضاح ىكية المتيـ 

كيكقع عميو مف القاضي الذم أصدره كيمير يختمو. كتككف تمؾ األكامر نافذة كيؤرخ األمر 

                                                                 
 .138أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  1
يجب  .40كىاب حمزة, سمطات الضبطية القضائية بيف الفعالية كحماية الحريات الفردية دراسة مقارنة, المرجع السابؽ, ص  2

ناصر عبد السالـ طة القضائية لمقياـ بو كمباشرتو. اء اإلنابة لضباط الشر بإجر  أف يككف النادب مختصا محميا كنكعيا كشخصيا
طبعة األكلى, دار الخميج لمنشر ال, -دراسة مقارنة -الصرايرة, اإلختصاص اإلستثنائي ألفراد األمف العاـ في التحقيؽ اإلبتدائي

 .176, ص 2020كالتكزيع, األردف, 
 .142أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  3
فرع القانكف  -قسـ القانكف العاـ -ربيعي حسيف, الحبس المؤقت كحرية الفرد, مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستير في الحقكؽ 4

 .12, ص 2009 -2008, الجزائر, -قسنطينة -1الجنائي, كمية الحقكؽ, جامعة اإلخكة منتكرم
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المفعكؿ في جميع أنحاء األراضي الجزائرية. كيجب أف يؤشر عمى األكامر التي يصدرىا 
 .1قاضي التحقيؽ مف ككيؿ الجميكرية كأف ترسؿ بمعرفتو"

تيـ كعدـ إستظياره لمم بعةكعدـ ذكر الكقائع مكضكع المتاعند إصدار األمر بالقبض        
غفاؿ التبميغ لممتيـ ال مف طرؼ ضابط الشرطة القضائية يترتب عنو  ال يترتب عميو البطالف, كا 

, كأيضا الشأف بالنسبة لألمر 2إال إذا كاف يشكؿ إنتياكا لحقكؽ الدفاع البطالف لألمر بالقبض
 .3باإلحضار

القضائية عند تنفيذ أمر القبض عمى ف األحكاؿ لضباط الشرطة ال يجكز بأم حاؿ م
مف الساعة الخامسة صباحا كبعد الساعة  زؿ إال بإحتراـ الميعاد القانكنيأف يدخؿ أم من المتيـ

 .4حتى كلـ يسألو صاحب الشأف لمنسكبة إليوالثامنة ليال, كأف ينبو المتيـ بالكقائع ا
 
 
 

                                                                 
لمزيد مف التفصيؿ أنظر مدكنة القكانيف الكضعية, قاضي التحقيؽ, منشكر عمى المكقع اإللكتركني:  1

https://qawaneen.blogspot.com/2018/03/blog-post_956.html,  : ساعة , عمى ال2022-08-21تاريخ الدخكؿ يـك
المتعمؽ بأمر إيداع المتيـ لممؤسسة العقابية كيعتبر مف األكامر اإلدارية.  08. في ىذا الصدد أنظر: الممحؽ رقـ 16:11

المتضمف أمر مسبب بالكضع رىف الحبس المؤقت صادر عف قاضي التحقيؽ  09كلمزيد مف التفصيؿ أنظر: الممحؽ رقـ 
المتعمؽ بتمديد الحبس المؤقت الصادر عف  10ف جية أخرل أنظر: الممحؽ رقـ كيعتبر ىذا األمر مف األكامر القضائية. كم

 قاضي التحقيؽ. 
 المتضمف أمر القبض عمى المتيـ. 11في ىذا الخصكص أنظر: الممحؽ رقـ  .143أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  2
, شكؿ بف شيرة, أكامر قاضي التحقيؽ الماسة بالحرية الجسدية لممتيـ في القانكف الجزائرم, مجمة اإلجتياد يمحي الديف عم 3

مف  112المادة كرستو . ما 350, ص 2022, 01, العدد 11لمدراسات القانكنية كاإلقتصادية, جامعة تامنغست, المجمد 
مف سيؽ أماـ قاضي التحقيؽ تنفيذا ألمر إحضار, بمساعدة عمى أنو:" يجب أف يستجكب في الحاؿ كؿ  04 -20األمر رقـ 

محاميو, فإذا تعذر إستجكابو عمى الفكر, قدـ أماـ ككيؿ الجميكرية الذم يطمب مف القاضي المكمؼ بالتحقيؽ كفي حالة غيابو 
ال أخمي سبيمو".  ا الشأف أنظر: في ىذفمف أم قاض أخر مف قضاة ىيئة القضاء أف يقـك بإستجكاب المتيـ في الحاؿ كا 

حضار المتيـ أماـ قاضي التحقيؽ. 12الممحؽ رقـ   المتعمؽ بأمر ضبط كا 
طبعة األكلى, دار الراية لمنشر كالتكزيع, عماف, الغساف مدحت الخيرم, أصكؿ التحقيؽ اإلبتدائي كحؽ مف حقكؽ اإلنساف,  4

 . 108, ص 2013

https://qawaneen.blogspot.com/2018/03/blog-post_956.html
https://qawaneen.blogspot.com/2018/03/blog-post_956.html
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 المطمب الثاني: البطالن خالل مرحمة المحاكمة
كأخر مرحمة ىي مرحمة المحاكمة أك مرحمة التحقيؽ  ل العمكمية بثالث مراحؿتمر الدعك 

في التي يجكز ليا كقبؿ الفصؿ  تفصؿ في الدعكل بعد تمحيص األدلةالنيائي, كىي التي 
كمحقؽ أف  تمر المحاكمة بعدة إجراءات, كال يجكز لقاضي التحقيؽ الذم نظر الدعكلالدعكل 

ضمانة كرسيا المشرع لممتيـ, كتتميز تشكيمة المحكمة حسب يذه فيفصؿ فييا كقاضي مكضكع 
حتى  إحتراـ المبادئ العامة لممحاكمة مع كأال تخرج عف اإلختصاص القضائي الدرجة القضائية

سكاء باإلدانة أك البراءة, كقاضي المكضكع غير مقيد  ي الدعكل الجزائيةصدكر حكـ نيائي ف
بيدؼ حماية حقكؽ  حؽ في محاكمة عادلة, كلكؿ فرد اللمحاضر الضبطية القضائية

كالكصكؿ لمحقيقة كمعاقبة مرتكب الجريمة, كخكؿ ليا المشرع سمطة كاسعة  األشخاص
 مختمفة يصدرىا خالؿ ىذه المرحمة.كصالحيات 
المحاكمة في) ث فركع, البطالف المتعمؽ بقكاعد إنعقاد قسـ ىذا المطمب إلى ثالنمنو 
, كأخيرا بطالف الحكـ فيو البطالف المتعمؽ بالمرافعات خصصنالفرع الثاني( ) اأما الفرع األكؿ(
 ) الفرع الثالث(.الجزائي في

 الفرع األول: البطالن المتعمق بقواعد إنعقاد المحاكمة
كاإلنصاؼ لما تمميو مبادئ العدالة  عدة ضمانات خالؿ مرحمة المحاكمة فرض القانكف

تباع اإلجراءات, ك لتحقيؽ ا ألطراؼ الدعكل الجزائية لصحة إنعقاد المحكمة لنتيجة المرجكة كا 
يجب إتباع شركط أساسية تطبؽ عمى الجميع, ألف المحاكـ صاحبة الكالية لمنظر  لنظر الدعكل

في جميع المنازعات بيف األشخاص طبقا إلختصاصيا, فإذا كانت غير مختصة يصدر حكـ 
نعقاد المحكمة الجزائية أحيانا يمحقيا بعدـ اإلختصاص في الدعكل العمكمية, فإجراءات إ

كأخرل تمحؽ مصمحة  قكاعد مف النظاـ العاـىاتو الألنيا  ف عند مخالفة القاعدة اإلجرائيةالبطال
 الخصكـ, كمف المبادئ يككف تشكيميا كفؽ القانكف.
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) قالؿ سمطة الحكـ عف سمطة التحقيؽتناكؿ في ىذا الفرع لدراسة إستنإنطالقا مف ىذا س
بطالف  خصصنا ثانيا(, أما) ثالثا( )م يمحؽ تشكيمة المحكمة الجزائيةأكال(, كالبطالف الذ

 بطالف التكميؼ بالحضكر) رابعا(.اإلختصاص القضائي, كأخيرا 
 أوال: إستقالل سمطة الحكم عن سمطة التحقيق

يجب أال يككف النزاع  منظر في الدعكل عمى مستكل درجتيفل يقاضال مبدأ عدـ مشاركة
 مى ىذه الكقائع سابقاكال يككف لو عمـ ع ,قاضي الجزائي لو فكرة سابقة عميوالمطركح أماـ ال

 .1ال يعرؼ التقاضي ةمف يممؾ أحكاما مسبق أطبقا لمبد
شكؿ مف أشكاؿ الرقابة عمى  ب كالكظائؼ التي يشغمكنيا القضاةالتنافي بيف المناص

الذم يصؿ إلى بطالف اإلجراءات التي  تصدرىا الجيات القضائيةرات التي األحكاـ كالقرا
 .2يباشركنيا

يقتضي مبدأ إستقاللية جيات التحقيؽ عف جيات الحكـ, ال يجكز لقاضي مباشرة صفة 
التحقيؽ كالحكـ في نفس القضية, فال يجكز لقاضي التحقيؽ أف يككف في تشكيمة جيات الحكـ 

مستكل الدرجة األكلى أف يجمس في نفس القضية عمى  لمفصؿ فييا مف جديد, أك قاضي عمى
 .3مستكل الدرجة الثانية

أف يككف ضمف لو ال يجكز  ؽ فييا في مرحمة التحقيؽ القضائيقاضي التحقيؽ الذم حق
غرفة الجزائية عند إستئناؼ كال في ال دائية في محكمة الجنح كالمخالفاتتشكيمة المحكمة اإلبت

رفة اإلتياـ كدرجة أك محكمة الجنايات اإلبتدائية أك اإلستئنافية, كال يجكز أيضا لعضك غ الحكـ
الذم نظر ممؼ الدعكل أف يشترؾ في تشكيمة محكمة الجنايات اإلبتدائية أك  ثانية لمتحقيؽ

                                                                 
 .51حسيف بكداكد, المرجع السابؽ, ص  1

2
 Sylvie Josserand, l'impartialité du magistrat en procédure pénale, bibliothèque des science criminelles, 

tome 13, édition L. G. D. J, Paris, 1998, p. 24. 

عمى أنو:" تناط بقاضي التحقيؽ إجراءات البحث  04 -20ر رقـ ممف األ 38أكدت عميو نص المادة ا مكفي ىذا الشأف 
ال كاف ذلؾ الحكـ باطال".كالتحرم كال   يجكز لو أف يشترؾ في الحكـ في قضايا نظرىا بصفتو قاضيا لمتحقيؽ كا 

 -98 , ص2014درياد مميكة, نطاؽ سمطات قاضي التحقيؽ كالرقابة عمييا, ) د ط(, ديكاف المطبكعات الجامعية, الجزائر,  3
99. 
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مى مستكل محكمة الجنح اإلستئنافية, كما ال يجكز لمقاضي الجزائي الذم فصؿ في الدعكل ع
 .1أف يشترؾ في التشكيمة الجزائية بالغرفة الجزائية بالمجمس القضائي تكالمخالفا

 أك قاـ بالتحقيؽ في القضية التقاضي القاضي الذم يترأس أكثر مف درجة مف درجات
 حسب قناعتو قراره يصدرالقاضي في إجراءات يحكـ أك  فإنو ال يتصؼ بالنزاىة, فإذا إشترؾ
 .2أكراؽ الدعكل التي عرضت عميوالتي تبناىا كتككنت لديو سابقا في 

أف يمارس مياـ قاضي المكضكع في نفس القضية التي  ال يجكز أيضا لقاضي التحقيؽ
 عف ىيئة تتضمف في تشكيمتيا قاضياإذا صدر  , إذ يككف الحكـ أك القرار باطالطرحت عميو

كحياد القاضي  , ما يؤكد نزاىة3سبؽ لو كأف قاـ بإجراء مف إجراءات التحقيؽ في القضية نفسيا
كرسو مكنتسكيك في  مبادئ إستقالؿ الكظائؼ القضائية عند الفصؿ في القضية, كيعد مف

 . 4كتابو" ركح القكانيف" أنو إمتداد لمبدأ الفصؿ بيف السمطات

                                                                 
مف القانكف  260. ما كرستو المادة 62محمد حزيط, أصكؿ اإلجراءات الجزائية في القانكف الجزائرم, المرجع السابؽ, ص  1

عمى أنو:" ال يجكز لمقاضي الذم سبؽ لو نظر قضية, بكصفو قاضيا لمتحقيؽ أك الحكـ أك عضكا بغرفة اإلتياـ  07 -17رقـ 
فييا بمحكمة الجنايات. كما ال يجكز لمحمؼ سبؽ لو أف شارؾ في الفصؿ في أك ممثال لمنيابة العامة, أف يجمس لمفصؿ 
, 2015-09-10كفي ىذا الصدد أنظر: القرار الصادر عف المحكمة العميا, بتاريخ القضية أف يجمس لمفصؿ فييا مف جديد". 

: https://cutt.us/fgssZ, قرار منشكر عمى الرابط التالي: 0944059القرار رقـ  , عمى 2022-08-22, تاريخ الكلكج يـك
 .00:05الساعة: 

2
 Sylvie Josserand, Op. cit, p. 41- 42. 

أنو:" المستشار المقرر في غرفة اإلتياـ التي أحالت المتيميف أماـ محكمة  عمى ما جاء في قرار المحكمة العميافي ىذا الصدد 
رية كبترتب عنو لإلجراءات الجكى لتي نظرت قضيتيـ, مما يعتبر خرقاالجنايات كاف عضكا كذلؾ في تشكيمة محكمة الجنايات ا

, ممؼ رقـ 1998-07-28كمة العميا, بتاريخ المتعمؽ بالنظاـ العاـ". قرار صادر عف الغرفة الجنائية بالمح البطالف الجكىرم,
 .323, ص 2003, المجمة القضائية لممحكمة العميا, عدد خاص, 168183

بربارة عبد الرحماف, إستقاللية المحاكـ العسكرية عف القضاء العادم في زمف السمـ: حتمية أـ تأييد لكضع, ) د ط(,  3
 .221, ص 2008منشكرات بغدادم, الجزائر, 

يح, منتظر فيصؿ كاظـ, األصكؿ الفمسفية لسمطة المحكمة الجزائية في التكييؼ القانكني, مجمة الكافي, ىجبيد حسكف ع 4
 . 12, ص 2013, 15, العدد 01المجمد 

https://cutt.us/fgssZ
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ككنا قناعتو عمى المعمكمات يقكـ ىذا المبدأ عمى أسس منطقية يبقى قاضي التحقيؽ م  
التحقيقات إذا كاف في  ذهتخمص مف ىلتحقيؽ, كال يمكف لو أف يدلة التي تكصؿ ليا أثناء اكاأل

 .1ألنو مبني عمى معمكمات كأدلة مسبقة حكـ, كعند صدكر الحكـ يككف باطالتشكيمة ال
 الصدر الحكـ عمى مستكل المحكمة اإلبتدائية, أك القرار المطعكف فيو أف أالقاضي الذم 

قد أبدل رأيو أماـ الدرجة األكلى, ألف قاضي  ينظر في الدعكل عمى مستكل الغرفة الجزائية,
 . 2المكضكع الذم لو دراية بالمكضكع, ستبقى لو قناعة عمى نفس الحكـ الذم أصدره

 قاضي األحداث نجد أف المشرع الجزائرم كسع مف نطاؽ إختصاصات بالنسبة لألحداث
كخكلو سمطة كاسعة في التحقيؽ كالفصؿ في القضية, ألف القاضي المختص باألحداث الذم 

الدعكل, كالتعرؼ عمى ألـ بكؿ إجراءات كمالبسات  قدف, يحقؽ في القضية كقاضي تحقيؽ
تتالءـ مع  لدعكل بحكـ قضائي بعقكبات تربكيةىك األجدر لمفصؿ في ا شخصية الطفؿ

 .3مصمحة الطفؿ الحدث
 بطالن تشكيل الجيات القضائية ثانيا:

مبادئ ألنو مف ال ئية يككف كفؽ ما نص عميو القانكفتشكيؿ الجيات القضائية الجزا
 .4محاكمة منصفةكالشركط األساسية لتحقيؽ 

                                                                 
, أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه -دراسة مقارنة -العربي درعي, الحماية اإلجرائية لحقكؽ اإلنساف في الخصكمة الجزائية 1

, الجزائر, -تممساف -, كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامعة أبك بكر بمقايد-تخصص القانكف العاـ -الحقكؽ عمـك في
في الباب السادس في الرد أنو:" إذا كاف  04 -20 مرفقرة الخامسة مف األ 554مادة . ما بينتو ال44, ص 2020 -2019

 محاميا فييا أك أدلى بأقكالو كشاىد عمى كقائع في الدعكل". القاضي قد نظر القضية المطركحة كقاض أك كاف محكما أك 
طبعة األكلى, مكتبة دار الحسف شتيت حكيف, ضمانات المتيـ في الدعكل الجزائية" خالؿ مرحمة المحاكمة", الجزء الثاني,  2

 . 37, ص 1998الثقافة لمنسر كالتكزيع, األردف, 
دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي  -حداث بيف كظيفتي التحقيؽ كالحكـعناف جماؿ الديف, مدل قانكنية جمع قاضي األ 3

, 01, العدد 02, مجمة الدراسات حكؿ فعمية القاعدة القانكنية, جامعة عبد الرحماف ميرة بجاية, المجمد -كالتشريعات المغاربية
 .133, ص 2018

Fréderic Debove, François Falletti et Emmanuel Dupic, précis de droit pénale et de procédure pénale, 
édition Delta, Beyrouth, Liban, 2014, p. 372.   

, أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة -دراسة مقارنة -حسني مراد, الحبس المؤقت كحقكؽ اإلنساف في قانكف اإلجراءات الجزائية 4
 .235, ص 2011 -2010, الجزائر, -تممساف -قايددكتكراه الدكلة في قانكف العاـ, كمية الحقكؽ, جامعة أبك بكر بم
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 ألنيا تدخؿ ضمف التنظيـ القضائييعتبر مف النظاـ العاـ تشكيؿ الجيات القضائية 
كلصدكر أم حكـ أك قرار قضائي مف تشكيمة طبقا لما كيترتب عمى مخالفتو البطالف المطمؽ, 

 .1نص عميو قانكف اإلجراءات الجزائية
عمى أنو:" تؤرخ نسخة الحكـ األصمية  04 -20مف األمر  380ىذا ما بينتو المادة 

سـ المترجـ عند اإلقتضاء",  كيذكر بيا أسماء القضاة الذيف أصدركا الحكـ, ككاتب الجمسة, كا 
إسـ الشعب إعتبرت صدكر األحكاـ القضائية بفي قرارىا عمى أنو:" مة العميا كما أكدتو المحك

 .2"ف عدـ مراعاتو يترتب عنو البطالفأىك مف النظاـ العاـ, ك 
في تشكيؿ المحكمة مف القسـ الثالث عمى أنو:" تحكـ المحكمة بقاض فرد. يساعد 

 .3المحكمة كاتب ضبط"
رفة الغأماـ  الجنح كالمخالفات كـاالصادرة عف مح ةاإلبتدائيالجزائية ـ احكستأنؼ األت

كأكسع مف  جماعيةبو تككف التشكيمة ك س القضائي, ممجنح كالمخالفات المتكاجدة بالمجالجزائية ل
 .4تشكيمة محكمة الدرجة األكلى

                                                                 
 .153أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  1
, نشرة القضاة, مجمة 31089رقـ  قرار ,1982-11-09قرار صادر عف الغرفة الجنائية األكلى بالمحكمة العميا, بتاريخ  2

كجاء في قرار ليا أيضا ػأنو:" يجب أف . 109 -108ص , 44العدد الجزائر, قانكنية صادرة عف كزارة العدؿ, مديرية البحث, 
, ككؿ إغفاؿ يترتب عميو النقض". أنظر القرار الصادر -بإسـ الشعب الجزائرم -تتضمف األحكاـ القضائية في صدارتيا صيغة

, 1989د األكؿ, , المجمة القضائية لممحكمة العميا, العد1984-07-10عف الغرفة الجنائية بالمحكمة العميا, الصادر بتاريخ 
 . 297ص 

عمى أنو:" يجب أف تصدر نصت مف نفس األمر  341. أما المادة اإلشارة إليو سابؽ, 04 -20مف األمر رقـ  340 المادة 3
ذا طرأ مانع مف حضكره أثناء نظر القضية,  ال كانت باطمة. كا  أحكاـ المحكمة مف القاضي الذم يترأس جميع جمسات الدعكل كا 

 ال مف جديد".يتعيف نظرىا كام
فؤاد جحيش, التقاضي عمى درجتيف في المسائؿ الجزائية بيف الدسترة كالدستكرية" دراسة تحميمية نقدية في ظؿ القانكف  4

, -المدية -الجزائرم", مجمة المنار لمبحكث كالدراسات القانكنية كالسياسية, كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامعة يحي فارس
. ما أكد عميو القسـ الثاني في تشكيؿ الجية القضائية اإلستئنافية في مكاد الجنح 212, ص 2017, ديسمبر 03العدد 

عمى أنو:" يفصؿ المجمس القضائي في إستئناؼ مكاد الجنح  04 -20مف األمر  429حسب نص المادة كالمخالفات 
أك أحد مساعديو بمباشرة مياـ النيابة العامة كالمخالفات مشكال مف ثالثة عمى األقؿ مف رجاؿ القضاء. كيقـك النائب العاـ 

  كعماؿ أمانة الضبط يؤدييا كاتب الجمسة".
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مف ثالث قضاة محترفيف كأربعة محمفيف برئاسة قاضي  تتشكؿ محكمة الجنايات اإلبتدائية
برتبة مستشار, كبنفس التشكيمة عمى مستكل محكمة الجنايات اإلستئنافية لكف برئاسة قاضي 

تشكيمتيا ف رائـ اإلرىاب كالمخدرات كالتيريببرتبة رئيس غرفة, كلكف في الجرائـ الخاصة كج
 . 1عبييفمف القضاة دكف حضكر المحمفيف الشتككف مككنة 

كعدـ ذكر أسماء المحمفيف جتياد المحكمة العميا عمى أنو:" في ىذا الشأف جاء إ
المساعديف في الحكـ, ككرقة األسئمة كمحضر المرافعات, كيعتبر خرقا لإلجراءات الجكىرية, 

 .  2"يترتب عنو البطالف
 كغرفة األحداث بالمجمس القضائي ئف عمى مستكل المحكمة اإلبتدائيةقسـ األحداث الكا
في القسـ الثالث في الحكـ  12-15مف القانكف  80, نصت المادة 3تشترؾ في تشكيمة كاحدة

                                                                 
, مجمة العمـك القانكنية -في المسائؿ الجنائية -بككش محمد أميف, بكراس عبد القادر, التقاضي عمى درجتيف في الجنايات 1

مف األمر  258. ما كرستو المادة 490, ص 2019, 01, العدد 04, المجمد -الجمفة -كاإلجتماعية, جامعة زياف عاشكر
عمى أنو:" تتشكؿ محكمة الجنايات اإلبتدائية مف قاض برتبة مستشار بالمجمس القضائي عمى األقؿ, رئيسا, كمف  04 -20

 قاضييف مساعديف كأربعة محمفيف.
ألقؿ, رئيسا, كمف قاضييف مساعديف تتشكؿ محكمة الجنايات اإلستئنافية مف قاض برتبة رئيس غرفة بالمجمس القضائي عمى ا

 كأربعة محمفيف".
كتتشكؿ محكمة الجنايات اإلبتدائية كمحكمة الجنايات اإلستئنافية, عند الفصؿ في الجنايات المتعمقة باإلرىاب كالمخدرات 

الشأف أنظر: في ىذا  .رجعمف نفس الم 257ك 256 :المكاد في ىذا الصدد يمكف مراجعة كؿ مفكالتيريب, مف القضاة فقط". 
, منشكر عمى المكقع اإللكتركني: 1335884, ممؼ رقـ 2019-05-22القرار الصادر عف المحكمة العميا, بتاريخ 

https://cutt.us/x1Mbo , :  .23:42, عمى الساعة: 2022-08-21تاريخ الكلكج يـك
, المجمة القضائية لممحكمة 177197, القرار رقـ 1998-01-20بالمحكمة العميا, بتاريخ قرار صادر عف الغرفة الجنائية  2

 04 -20مف األمر  314. ما بينتو المادة 368 -365, ص 2003العميا, اإلجتياد القضائي لمغرفة الجنائية, عدد خاص, 
رة إلى جميع اإلجراءات الشكمية المقررة يجب أف يتضمف حكـ محكمة الجنايات الذم يفصؿ في الدعكل العمكمية اإلشا "أنو:

قانكنا, كما يجب أف يشتمؿ, فضال عف ذلؾ, عمى ذكر ما يأتي: بياف الجية القضائية التي أصدرت الحكـ. تاريخ النطؽ 
ة بالحكـ. أسماء الرئيس كالقضاة المساعديف كالمساعديف المحمفيف كممثؿ النيابة العامة ككاتب الجمسة كالمترجـ, إف كاف ثم

 كما يمييا مف ىذا القانكف".   305محؿ ذلؾ. األسئمة المكضكعة كاألجكبة عنيا كفقا ألحكاـ المادة 
المتعمؽ بحماية الطفؿ, مجمة أبحاث قانكنية كسياسية,  12-15سعاد حايد, خصكصية محكمة األحداث في ظؿ القانكف  3

ينتمياف . كمساعديف شعبييف ال 169, ص 2018 , جكاف01, العدد 03, المجمد -جيجؿ -جامعة محمد الصديؽ بف يحي
 =حاج شريؼ خديجة, حاج بف عمي محمد, الحقكؽ كالضمانات المقررة لحماية األحداث الجانحيف أثناءلمييئات القضائية. 

https://cutt.us/x1Mbo
https://cutt.us/x1Mbo
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أماـ قسـ األحداث عمى أنو:" يتشكؿ قسـ األحداث مف قاضي األحداث رئيسا, كمف مساعديف 
قسـ األحداث  , يعاكف(, يقكـ ككيؿ الجميكرية أك أحد مساعديو بمياـ النيابة2محمفيف إثنيف)

 بالجمسة أميف ضبط".
يقكـ  ألحداث تتشكؿ مف رئيسا كمستشاريفعمى مستكل المجمس القضائي تكجد غرفة ل

بتعيينيـ بمكجب أمر مف رئيس المجمس القضائي, كيمثؿ النيابة العامة ككيؿ الجميكرية كأميف 
" تكجد بكؿ مجمس عمى أنو: 12-15مف القانكف رقـ  91, ما نصت عميو المادة 1الضبط

(, يعينكف 2) قضائي غرفة لألحداث, تتشكؿ غرفة األحداث مف رئيس كمستشاريف إثنيف
بمكجب أمر مف رئيس المجمس القضائي  مف بيف قضاة المجمس المعركفيف بإىتماميـ بالطفكلة 

 أك الذيف مارسكا كقضاة لألحداث".ك/
أنو:" تباشر النيابة العامة  عمى 04 -20مف األمر  29جاء نص المادة في ىذا الشأف 

الدعكل العمكمية بإسـ المجتمع كتطالب بتطبيؽ القانكف, كىي تمثؿ أماـ كؿ جية قضائية. 
كيحضر ممثميا المرافعات أماـ الجيات القضائية المختصة بالحكـ. كيتعيف أف ينطؽ باألحكاـ 

يترتب عميو  كريةكيمة يتـ في غياب ككيؿ الجميفي حضكره", فكؿ إجراء مف إجراءات التش
 .2البطالف
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                 

, مجمة الدراسات القانكنية -المتعمؽ بحماية الطفؿ 12-15عمى ضكء القانكف رقـ  -التحقيؽ كسير إجراءات المحاكمة=
 .  193, ص 2017, نكفمبر 04, العدد 03المقارنة, جامعة حسيبة بف بكعمي شمؼ, المجمد 

حماية الطفؿ, المجمة األكاديمية لمبحكث المتعمؽ ب 12-15طار القانكف إالحدث لمحاكمة عادلة في صكرية قاللي, ضمانات  1
 .339, ص 2019, 01, العدد 03القانكنية كالسياسية, جامعة عمار ثمجي األغكاط, المجمد 

 .95نبيؿ صقر, المكسكعة القضائية الجزائرم" البطالف في المكاد الجزائية", المرجع السابؽ, ص  2
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 ثالثا: بطالن اإلختصاص  
 جراءات الجزائية لمجيات القضائيةأقر المشرع الجزائرم قكاعد اإلختصاص في قانكف اإل

سمطة الفصؿ في القضايا, مف أجؿ تفادم  خصصبحسب الدرجة القضائية بيف عادم كمت
كقكاعد اإلختصاص تتمثؿ في ثالث , 1حصكؿ تنازع في اإلختصاص بيف الجيات القضائية

 .2عناصر: اإلختصاص المحمي كالنكعي كالثالث ىك اإلختصاص الشخصي
 / اإلختصاص المحمي:1

أك محؿ إقامة أحد المتيميف  مخالفات محميا مكاف كقكع الجريمةتختص محكمة الجنح ال
أك الشركاء, أك مكاف القبض عمى المتيـ حتى كلك كاف إجراء القبض لسبب أخر, كتختص 

أك المحكمة المكجكد في مكاف إقامة مف  كقعت في دائرة إختصاصيا المخالفةالمحكمة التي 
 . 3إرتكب المخالفة التي تنظر فييا

مف األمر  329مخالفات, أحكاـ عامة في المادة أما الباب الثالث في الحكـ في الجنح كال
أنو:" تختص محميا بالنظر في الجنحة محكمة محؿ الجريمة أك محؿ إقامة  جاء فيو 04 -20

 أحد المتيميف أك شركائيـ أك محؿ القبض عمييـ كلك كاف ىذا القبض قد كقع لسبب أخر".
ص المحمي لبعض الجيات لقد نص قانكف اإلجراءات الجزائية عمى جكاز تمديد اإلختصا

القضائية في جرائـ خاصة بالمخدرات كالجريمة المنظمة عبر الحدكد الكطنية كالجرائـ الماسة 
مكاؿ كاإلرىاب كالجرائـ المتعمقة بالتشريع لية لممعطيات كجرائـ تبييض األبأنظمة المعالجة اآل

                                                                 
, تسكية إشكاالت تنازع اإلختصاص في  1 المادة الجزائية دراسة تحميمية عمى ضكء نصكص القانكف كاإلجتيادات ليمى بف كرـك

 . 840, ص 2020, 02, العدد 34مير عبد القادر لمعمـك اإلسالمية بقسنطينة, المجمد القضائية, مجمة جامعة األ
2
 Larguier (J), Procédure pénale, 17

ème
 édition, Dalloz, Paris, 1999, p. 23- 24. 

 مختصة حسب نكع الجريمة المرتكبة القضائية ال تختص بالبت في الدعكل الجزائية المرفكعة أماميا إال إذا كانتالجيات 
مف النظاـ العاـ كيترتب عمى مخالفتيا البطالف  قكاعد اإلختصاص آلف كمكاف إرتكاب الكاقعة الجرمية, لشخص المتيـاك 

 .12قرىا المشرع الجزائرم لمكافحة الجرائـ اإللكتركنية, المرجع السابؽ, ص عمي محي الديف, الكسائؿ القانكنية التي أ المطمؽ.
 . 161, المرجع السابؽ, ص 2021عمي شمالؿ, المستحدث في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم, الكتاب الثاني,  3
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, كأصدر المشرع 1ضائيةالخاص بالصرؼ, دكف أف يبيف لنا التشكيمة الخاصة ليذه الجيات الق
 .2رصض المحاكـ المذككرة عمى سبيؿ الحقانكف كسع مف اإلختصاص المحمي لبع

يترتب عنو  صدكر الحكـ يجب ذكر إسـ المحكمة ألنو مف البيانات الجكىرية عند
 .3البطالف عند إغفاليا ألنيا مف النظاـ العاـ

مف قانكف  252, 250أما محكمة الجنايات اإلبتدائية كاإلستئنافية حسب المادة 
 حداث كقسـ األحداث لمجناياتكغرؼ األ اإلجراءات الجزائية كالغرؼ الجزائية كغرفة اإلتياـ

التي تتكاجد عمى مستكل المجالس القضائية, يتحدد اإلختصاص المحمي بدائرة إختصاص 
 .4المجمس القضائي
عمى أنو:" كيختص قسـ األحداث  12 -15فقرة الثانية مف القانكف  89ادة نصت الم

 60الذم يكجد بمقر المجمس القضائي بالنظر في الجنايات التي يرتكبيا األطفاؿ", أما المادة 
مف نفس القانكف حددت ما يمي:" يحدد اإلختصاص اإلقميمي لقسـ األحداث بالمحكمة التي 

صاصيا أك التي بيا محؿ إقامة أك سكف الطفؿ أك ممثمو الشرعي أك إرتكبت الجريمة بدائرة إخت
 محكمة المكاف الذم عثر فيو عمى الطفؿ أك المكاف الذم كضع فيو".

                                                                 
, 01, العدد 11كريمة عمة, الجيات القضائية الجزائية ذات اإلختصاص المكسع, المجمة األكاديمية البحث القانكني, المجمد  1

أنو:" يجكز تمديد اإلختصاص  04 -20الفقرة األخيرة مف األمر  329ما بينتو المادة في ىذا الصدد . 120, ص 2015
ل عف طريؽ التنظيـ, في جرائـ المخدرات كالجريمة المنظمة عبر الحدكد المحمي لممحكمة إلى دائرة إختصاص محاكـ أخر 

الكطنية كالجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة األلية لممعطيات كجرائـ تبييض األمكاؿ كاإلرىاب كالجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص 
 بالصرؼ".

إلختصاص المحمي لكؿ مف ككالء الجميكرية مدد اي, 2006أكتكبر  05المؤرخ في  348 -06المرسـك التنفيذم رقـ  2
كقضاة التحقيؽ كالحكـ لمحكمة سيدم أمحمد, كمحكمة قسنطينة, كمحكمة كرقمة كمحكمة كىراف إلى محاكـ عدد مف المجالس 

, ج ر, 2016أكتكبر  17المؤرخ في  267 -16, المعدؿ كالمتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ 2006أكتكبر  05القضائية, المؤرخ 
   .10, ص 62د عد

 .167أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  3
. ما أكدت عميو 111, المرجع السابؽ, ص 2018عبد اهلل أكىايبية, شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم, الجزء الثاني,  4

ذا كاف الدفع جائزا منحت المحكمة ميمة يتعيف عمى المعمى  04 -20مف األمر  331المادة  تيـ فييا رفع الدعكل إلى أنو:" كا 
الجية القضائية المختصة فإذا لـ يقـ المتيـ برفع الدعكل في تمؾ الميمة كلـ يثبت أنو رفعيا صرؼ النظر عف الدفع. أما إذا 

 كاف غير جائز إستمرت المرافعات".
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جاء أيضا في الباب الخامس في اإلحالة مف محكمة إلى أخرل عمى أنو:" إذا كاف 
أصدرت حكـ إدانتو سكاء محككـ عميو بعقكبة مقيدة لمحرية محبكسا بمقر الجية القضائية التي 

أكاف نيائيا أـ لـ يكف فإنو يككف لككيؿ الجميكرية أك لقاضي التحقيؽ أك لمحاكـ أك المجالس 
بدائرة محؿ الحبس اإلختصاص بنظر جميع الجرائـ المنسكبة إلية فيما خرج عف القكاعد 

 . 1فقرة أكلى" 329ك  40ك  37المنصكص عمييا في المكاد 
ال تعرض  ؼ الخصكمة مخالفة قكاعد اإلختصاصال يجكز ألطرا في الدعكل الجزائية كا 

القسـ األكؿ  و الفصؿ الثاني الحماية القضائية, كما أكد عمي2الحكـ الصادر في الدعكل لمبطالف
يختص قاضي األحداث  "عمى أنو: 12 -15مف القانكف  32تدخؿ قاض األحداث في المادة 

لمحؿ إقامة الطفؿ المعرض لمخطر أك مسكنو أك محؿ إقامة أك مسكف ممثمو الشرعي, ككذلؾ 
قاضي األحداث لممكاف الذم كجد بو الطفؿ في حاؿ عدـ كجكد ىؤالء, بالنظر في العريضة 

مجمس التي ترفع إليو مف الطفؿ أك ممثمو الشرعي أك ككيؿ الجميكرية أك الكالي أك رئيس ال
الشعبي البمدم لمكاف إقامة الطفؿ أك مصالح الكسط المفتكح أك الجمعيات أك الييئات العمكمية 

 الميتمة بشؤكف الطفكلة".
 / اإلختصاص النوعي:2

يتحدد اإلختصاص النكعي لممحاكـ الجزائية حسب نكع الجريمة المرتكبة, فالجرائـ 
 248إلبتدائية كاإلستئنافية حسب المادة المكصكفة جنايات تختص في نظرىا محكمة الجنايات ا

                                                                 
عمى أنو:" إذا المحكـك عميو مف نفس األمر  553. كأيضا بينت المادة اإلشارة إليو سابؽ, 04 -20مف األمر  552لمادة ا 1

تعيف إتخاذ اإلجراءات المتبعة في حالة تنازع اإلختصاص  552بعقكبة مقيدة لمحرية محبكسا كلـ يكف ثمة مجاؿ لتطبيؽ المادة 
بيف القضاة كلكف بناء عمى طمب مف النيابة العامة كحدىا بقصد إحالة الدعكل مف الجية القضائية المطركح أماميا النزاع إلى 

 الجية التي بيا مكاف الحبس".
 65. ىذا ما كرسو الفصؿ الثالث في المتابعة الجزائية لمشخص المعنكم في المادة 167أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  2

عمى أنو:" يتحدد اإلختصاص المحمي لمجية القضائية بمكاف إرتكاب الجريمة أك مكاف كجكد  04 -20مف األمر  1مكرر 
عي لمشخص المعنكم. غير أنو إذا تمت متابعة أشخاص طبيعية في الكقت ذاتو مع الشخص المعنكم, تختص المقر اإلجتما

 الجيات القضائية المرفكعة أماميا دعكل األشخاص الطبيعية بمتابعة الشخص المعنكم".
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التي أحيمت بقرار نيائي مف غرفة اإلتياـ, أما الجرائـ المصنفة  كالجنح كالمخالفات المرتبطة بيا
 .  1تختص محكمة الجنح كالمخالفات عمى مستكل المحاكـ اإلبتدائية النظر فييا كجنح كمخالفات

ذا تبيف أف  أما األحداث نص القسـ الثالث في الحكـ أماـ قسـ األحداث عمى أنو:" كا 
الجريمة التي ينظرىا قسـ األحداث بكصفيا جنحة تككف في الحقيقة جناية فيجب عمى قسـ 
األحداث غير المحكمة المكجكدة بمقر المجمس القضائي أف يحيميا ليذه المحكمة األخيرة, كفي 

يأمر بإجراء تحقيؽ تكميمي كيندب قبؿ البت فييا, أف  حداث ىذاىذه الحالة فإنو يجكز لقسـ األ
 .2ليذا الغرض قاضي التحقيؽ المكمؼ باألحداث"

يتحدد ليا حسب جسامة الكقائع التي حددىا  نرل أف اإلختصاص النكعي لممحاكـ منو
عمى  04 -20مف األمر رقـ  360, ما أكدت عميو المادة 3القانكف طبقا لمعقكبة المقررة ليا

ميعا بحكـ كاحد قابؿ مخالفة مرتبطة بجنحة, قضت المحكمة فييما جأنو:" إذا كانت الكاقعة 
 لإلستئناؼ".

                                                                 
مف  328عميو المادة  . ما أكدت463محمد حزيط, أصكؿ اإلجراءات الجزائية في القانكف الجزائرم, المرجع السابؽ, ص  1

" تختص المحكمة بالنظر في الجنح كالمخالفات. كتعد جنحا تمؾ الجرائـ التي يعاقب عمييا القانكف :أنو 04 -20األمر 
ألفي دينار كذلؾ فيما عدا اإلستثناءات  2.000بالحبس مف مدة تزيد عمى شيريف إلى خمس سنكات أك بغرامة أكثر مف 

اصة. كتعد مخالفات تمؾ الجرائـ التي يعاقب عمييا القانكف بالحبس شيريف فأقؿ أك بغرامة المنصكص عمييا في قكانيف خ
كفي ىذا  )ألفي( دينار فأقؿ سكاء كانت ثمة مصادرة لألشياء المضبكطة أـ لـ تكف كميما بمغت قيمة تمؾ األشياء". 2.000

بمفر كؿ مجمس قضائي, محكمة جنايات إبتدائية  عمى أنو:" يكجد 07 -17مف القانكف رقـ  248المادة  الصدد جاء في نص
 كمحكمة جنايات إستئنافية, تختصاف بالفصؿ في األفعاؿ المكصكفة جنايات ككذا الجنح كالمخالفات المرتبطة بيا".

القضائي . كبيف القسـ الرابع في غرفة األحداث لممجمس اإلشارة إليو سابؽ, 12 -15 ابعة مف القانكف رقـالفقرة الر  82المادة  2
مف نفس القانكف أنو:" تطبؽ عمى إستئناؼ أكامر قاضي األحداث كأحكاـ قسـ األحداث, الصادرة في المخالفات  94في المادة 

مف قانكف اإلجراءات  428إلى  417كالجنح كالجنايات المرتكبة مف قبؿ األطفاؿ, األحكاـ المنصكص عمييا في المكاد مف 
 الجزائية".

طبعة الرابعة, دار ىكمة لمطباعة كالنشر الني, مبادئ اإلجراءات الجزائية الجزائرم" دراسة مقارنة", أحمد شكقي الشمقا 3
أنو:" إذا كانت الكاقعة المطركحة عمى  04 -20مف األمر  362. ما بينتو المادة 357 -356, ص 2007كالتكزيع, الجزائر, 

حالتيا لمنيابة العامة المحكمة تحت كصؼ جنحة مف طبيعة تستأىؿ تكقيع عقكبة جنائ ية, قضت المحكمة بعدـ إختصاصيا كا 
 لمتصرؼ فييا حسبما تراه.

 كيجكز ليا بعد سماع أقكاؿ النيابة العامة اف تصدر في القرار نفسو أمر بإيداع المتيـ بمؤسسة إعادة التربية أك بالقبض عميو".
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ىناؾ أنكاع مف الجرائـ تختص  لنكعي لألقطاب الجزائية المتخصصةأما اإلختصاص ا
المتعمؽ  01 -06النظر فييا, كجرائـ الفساد تدخؿ تحتيا عدة جرائـ نص عمييا القانكف رقـ 

 .1بالكقاية مف الفساد كمكافحتو
 / اإلختصاص الشخصي:3

نص المشرع عمى جيات قضائية مختصة حسب صفة المتيـ ما إذا كاف مرتكب الجريمة 
حدثا أـ بالغا, فقسـ األحداث عمى مستكل الدرجة األكلى تختص باألحداث, كأقساـ األحداث 

كغرؼ األحداث عمى مستكل المجالس  بالجنايات التي يرتكبيا األحداث عمى مستكل المجالس
القضائية تختص في الجنايات كالجنح كالمخالفات التي يرتكبيا األحداث, كتختص المحكمة 
اإلبتدائية قسـ الجنح كالمخالفات بالفصؿ في التيمة المكجية لألفراد المدنييف, كتختص الغرؼ 
ي الجزائية في إستئناؼ األحكاـ اإلبتدائية, أما محكمة الجنايات اإلبتدائية كاإلستئنافية تختص ف

الكقائع المكصكفة جنايات كفي الجنح كالمخالفات المرتبطة بيا عمى البالغيف سف الرشد 
 . 2الجزائي

" الطفؿ" كؿ -نص عمى أنو:"  حداث في الباب األكؿ أحكاـ عامةأما القانكف المتعمؽ باأل
 .  3( سنة كاممة. يفيد مصطمح" حدث" نفس المعنى"18شخص لـ يبمغ الثامنة عشر )

حداث الذيف إرتكبكا جرائـ ة الجنح كالمخالفات بقسـ األحداث عمى األتختص محكم
كمحاكمتيـ حسب القانكف المتعمؽ بحماية الطفؿ, فيما يختص قسـ األحداث الذم يتكاجد 

                                                                 
الصفقات العمكمية عمى ضكء قانكف الكقاية مف الفساد كمكافحتو, الجزء الثاني, ب المتعمقة جرائـالمحمد بكرارشكش, متابعة  1

 .28, ص 2014عة كالنشر, الجزائر, طبعة األكلى, دار صبحي لمطباالجرائـ الصفقات كالدعكل الجزائية, 
. ما بينو الباب 114 -113 عبد اهلل أكىايبية, شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم, الجزء الثاني, المرجع السابؽ, ص 2

عمى أنو:" لمحكمة  04 -20مف األمر  249الفرعي األكؿ األحكاـ العامة, الفصؿ األكؿ في اإلختصاص, في المادة 
 الجنايات كامؿ الكالية في الحكـ جزائيا عمى األشخاص البالغيف".

 .اإلشارة إليو سابؽ, 12 -15كلى مف القانكف رقـ المادة الثانية فقرة األ 3
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بالنظر في الجرائـ المكصكفة جنايات التي يرتكبيا الطفؿ  بمحكمة مقر المجمس القضائي
 .1الحدث

ىي قكاعد  المحمي أك النكعي أك اإلختصاص الشخصياص الثالث سكاء قكاعد اإلختص
يترتب عند مخالفتيا  خاصة ضمف أحكاـ القانكف الجزائي تتعمؽ بالنظاـ العاـ ذات طبيعة

 . 2البطالف المطمؽ
 البطالن الذي يمحق التكميف بالحضور رابعا:

,  3التكميؼ بالحضكر ىك تبميغ المتيـ باإلدعاء الجنائي لممثكؿ أماـ جيات الحكـ
 .4كالتكميؼ بالحضكر ىك طريؽ دخكؿ الدعكل الجزائية أماـ محكمة الجنح كالمخالفات

أك مدعي مدني  أك شاىدا في القضيةسكاء كاف متيما  ك تمؾ التبميغ الذم يبمغ لصاحبياى
 .5لمحضكر أماـ محكمة الجنح كالمخالفات أك مسؤكؿ مدني عف الحقكؽ المدنية
مقضاء المدني حضكر أماـ الجيات القضائية مكحدة بالنسبة لأحكاـ التبميغات كالتكميؼ بال

عمى كجكب تطبيؽ فحكل  اإلجراءات الجزائية نص في مكاده ف قانكفأكالجزائي, بإعتبار 
, كىك حؽ المدعي المدني 6نصكص قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية في ىذا المجاؿ

                                                                 
. حسب ما جاء بو القسـ الثاني في 464محمد حزيط, أصكؿ اإلجراءات الجزائية في القانكف الجزائرم, المرجع السابؽ, ص  1

عمى أنو:" يكجد في كؿ محكمة قسـ لألحداث, يختص بالنظر في الجنح  12 -15مف القانكف رقـ  59التحقيؽ فنصت المادة 
 كالمخالفات التي يرتكبيا األطفاؿ.

 قسـ األحداث الذم يكجد بمقر المجمس القضائي بالنظر في الجنايات التي يرتكبيا األطفاؿ".   كيختص
, 2003مركاف محمد, نبيؿ صقر, الدفكع الجكىرية في المكاد الجزائية, ) د ط(, دار اليالؿ لمخدمات اإلعالمية, الجزائر,  2

 .87ص 
 .33, ص 1998طبعة األكلى, دار المطبكعات الجامعية, مصر, المحمد زكي أبك عامر, شائبة الخطأ في الحكـ الجنائي,  3
سميماف عبد المنعـ, إحالة الدعكل الجنائية مف سمطة التحقيؽ إلى قضاء الحكـ, ) د ط(,  دار الجامعة الجديدة لمنشر,  4

 .  149, ص 2008مصر, 
, ص 2006في اإلجراءات الجزائية" المحاكمة", المجمد الثالث, ) د ط(, دكف دار النشر, الجزائر,  عمي جركة, المكسكعة 5

301. 
طبعة الثانية, دار ىكمة النجيمي جماؿ, دليؿ القضاة لمحكـ في الجنح كالمخالفات في التشريع الجزائرم, الجزء األكؿ,  6

 . 138, ص 2016لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الجزائر, 
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متيـ عف طريؽ التكميؼ المباشر بتبميغ ال في الجنح كالمخالفاتالمتضرر مف الجريمة 
 .1بالحضكر أماـ جيات الحكـ
عمى أنو:" يسمـ التكميؼ بالحضكر بناء  04 -20مف األمر  440حيث نصت المادة 

عمى طمب النيابة العامة كمف كؿ إدارة مرخص ليا قانكنا بذلؾ. كما يجب عمى المكمؼ بالتبميغ 
أف يحيؿ الطمبات مقدمة إلييا دكف تأخير. كيذكر في التكميؼ بالحضكر الكاقعة التي قامت 

 مييا.قانكني الذم يعاقب عإلى النص ال عمييا الدعكل مع اإلشارة
كما يذكر في التكميؼ بالحضكر, المحكمة التي رفع أماميا النزاع كمكاف كزماف كتاريخ الجمسة 

 كتعيف فييا صفة المتيـ, كالمسؤكؿ مدنيا أك صفة الشاىد عمى الشخص المذككر.
 ءألدالكما يجب أف يتضمف التكميؼ بالحضكر المسمـ إلى الشاىد بأف عدـ الحضكر أك رفض ا

 دة مزكرة يعاقب عمييا القانكف". بالشيادة, أك الشيا
يصبح متيما ال  دعاء المباشر أك التكميؼ بالحضكر بمجرد تبميغ الشخص بوكاإلست

مف ىكية  تكميؼ بالحضكر عدة بيانات جكىريةمشتبيا فيو بالتيمة المنسكبة إليو, كيحتكم ىذا ال
كالمكاد القانكنية التي تعاقب عمى  ة المنسكبة إليوؼ القانكني لمتيمالمتيـ إسمو كلقبو كالكص

 334الكصؼ الجزائي المتابع بو, كالمحكمة المختصة كتاريخ إنعقاد الجمسة حسب نص المادة 
 . 2مف قانكف اإلجراءات الجزائية

لممتيـ مباشرة مف طرؼ ككيؿ  ممثكؿ أماـ محكمة المخالفاتيسمـ التكميؼ بالحضكر ل
 .3مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم 394الجميكرية طبقا لممادة 

                                                                 
 . 216, ص 1998مأمكف محمد سالمة, اإلجراءات الجنائية في التشريع المصرم, ) د ط(, دار الفكر العربي, مصر,  1
. 176عمي شمالؿ, المستحدث في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم, الكتاب الثاني, المحاكمة, المرجع السابؽ, ص  2

أنو:" يمكف المدعي المدني أف يكمؼ المتيـ مباشرة بالحضكر أماـ  عمى 04 -20مكرر مف األمر  337حسب ما بينتو المادة 
المحكمة في الحاالت األتية: ترؾ األسرة, عدـ تسميـ الطفؿ, إنتياؾ حرمة المنزؿ, القذؼ, إصدار صؾ بدكف رصيد. كفي 

 ينبغي الحصكؿ عمى ترخيص النيابة العامة لمقياـ بالتكميؼ المباشر بالحضكر". ,الت األخرلاالح
يعتبر التكميؼ المباشر بالحضكر أماـ  .467محمد حزيط, أصكؿ اإلجراءات الجزائية الجزائرم, المرجع السابؽ, ص  3

المحاكـ الجزائية ىك طريؽ مف الطرؽ القانكنية تيدؼ إلى تحريؾ الدعكل الجزائية, كخكؿ ىذا الحؽ لغير النيابة العامة في 
 =لضرر الذممشرع رفع دعكاه أماـ الجيات القضائية لممطالبة بالتعكيض عف اتحريؾ الدعكل العمكمية, فيك مسمؾ خكلو ال
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 439يقكـ ككيؿ الجميكرية بجدكلة القضية كتحديد مكاف كتاريخ الجمسة كفؽ أحكاـ المادة 
التي قدميا  لممدعي المدني المتضررمف العريضة مف قانكف اإلجراءات الجزائية, كتسمـ نسخة 

 لحضكر مع نسخة مف العريضة لشككاهمكقعا عمييا بختـ ككيؿ الجميكرية, ليقكـ بتبميغ المتيـ با
 .1عف طريؽ المحضر القضائي الكائف مقره بدائرة إختصاص إقامة المتيـ

قضت المحكمة العميا أف البيانات الكاردة في المادة جكىرية يترتب عمى مخالفتيا 
ا البطالف نسبي ال مطمؽ ألنو يتعمؽ بمصمحة الخصكـ, بحيث أف جية البطالف, غير أف ىذ

 .2اإلستئناؼ ال تقضي بو إال إذا تمسؾ بو الخصـ قبؿ كؿ دفاع في المكضكع
ما تـ النص عميو في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية عمى أنو:" تقيد العريضة في 

الخصكـ كرقـ القضية كتاريخ أكؿ  سجؿ خاص تبعا لترتيب كركدىا, مع بياف أسماء كألقاب
 .3جمسة"

كقبؿ أم دفاع في  التكميؼ المباشر أماـ قضاة الحكـيجب إثارة البطالف المتعمؽ ب
 .4مكضكع الدعكل

 مف بيف الضمانات القانكنية التي نص عمييا المشرع إختصاص الييئات القضائية, ألف
ال كانت اإلجراءات  الخصكمة مخالفتياال يجكز ألطراؼ  قكاعد اإلختصاص مف النظاـ العاـ كا 

                                                                                                                                                                                                                 

مفيدة قراني, حقكؽ المجني عميو في الدعكل الجزائية, مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجيستير في القانكف مف الجريمة.  لحقو=
, الجزائر, -قسنطينة -1العاـ" فرع قانكف العقكبات كالعمـك الجنائية", كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامعة اإلخكة منتكرم

عمى أنو:" ترفع الدعكل إلى المحكمة في مكاد  04 -20ألمر رقـ مف ا 394. ما أكدت عميو المادة 41, ص 2009 -2008
ما بتكميؼ بالحضكر مسمـ إلى المتيـ  ما بحضكر أطراؼ الدعكل بإختيارىـ كا  المخالفات إما باإلحالة مف جية التحقيؽ كا 

 كالمسؤكؿ عف الحقكؽ المدنية". 
, ) د ط(, دار ىكمة لمطباعة كالنشر -دراسة مقارنة -ميةعمي شمالؿ, السمطة التقديرية لمنيابة العامة في الدعكل العمك  1

 .248ك 194, ص 2009كالتكزيع, الجزائر, 
ىجيرة ميديد, حؽ المتيـ في اإلحاطة بالتيمة في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم, مجمة الدراسات القانكنية, جامعة يحي  2

القرار الصادر عف القسـ األكؿ لمغرفة  ىذا الصدد أنظر: في. 10, ص 2017, 02, العدد 03, المجمد -المدية -فارس
, نقال عف جياللي بغدادم, اإلجتياد 22.509, في الطعف رقـ 1981أفريؿ  07الجنائية الثانية بالمحكمة العميا, بتاريخ 
 .63ص  ,2002طبعة األكلى, الديكاف الكطني لمتربية, الجزائر, الالقضائي في المكاد الجزائية, الجزء األكؿ, 

 .اإلشارة إليو سابؽ, 09 -08مف القانكف رقـ  16 المادة3 
 .191أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  4
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باطمة بطالنا مطمقا, كيثار في أم مرحمة مف مراحؿ الدعكل حتى ألكؿ مرة أماـ  تخذتأالتي 
 .1المحكمة العميا

 الفرع الثاني: البطالن المتعمق بقواعد إنعقاد المرافعات
اسية كضمانات دة خصائص أسبع النيائي عند إحالة القضية أمامياتتميز مرحمة التحقيؽ 

 ذا ما تتميز بو المحاكمة العادلةلحماية حقكؽ المتيـ في الدفاع عف قرينة براءتو, كى قانكنية
كمناقشتيا مع المتيـ كسماع  ؿ الدعكل الجزائية في جمع األدلةألف ىذه األخيرة مف أىـ مراح

تنظر  الشيكد كالمدعي المدني في الجمسة, كمف بيف ىذه المبادئ اليامة حسب المحكمة التي
األحداث, تتمثؿ في مبدأ  أك قسـ الدعكل إما محكمة الجنايات أك محكمة الجنح كالمخالفات

لمبدأ  ) ثالثا(,  كأخيرا أتطرؽةبدأ الشفاىية, أما مبدأ الكجاىيتناكؿ من) أكال(, ك) ثانيا( العمنية
 ) رابعا(.التدكيف

 أوال: بطالن مبدأ عالنية الجمسات 
 دكف تمييز شخص عمى شخص ىك حضكر الجميكر جمسات المحاكمة مبدأ العمنية

, 2بما فييا النطؽ باألحكاـ كالقرارات القضائية ما يدكر أثناء الجمسة مف مناقشاتلمتابعة 
كتشمؿ عمنية التحقيقات مف طرؼ القاضي إتجاه أطراؼ الخصكمة, كاإلنتقاؿ لممعاينة كمناقشة 

 .3حتى الفصؿ في القضية بحكـ قضائي كالمسؤكؿ المدني أثناء المرافعاتالشيكد 
 في مادتو عمى أنو:" ينطؽ باألحكاـ القضائية في جمسات عمنية". 2020كجاء دستكر 

                                                                 
غزالي نصيرة, رزؽ اهلل العربي بف مييدم, المحاكمة العادلة في القانكف الجزائرم, مجمة الحقكؽ كالعمـك اإلنسانية, المجمد  1

 . 153, ص 2019, ديسمبر 04, العدد 12
عبد الكريـ لعجاج, عباس شافعة, المحاكمة المرئية عف بعد كمقتضيات عمنية المحاكمة كعدالتيا, المجمة الجزائرية لمعمـك  2

 . 117, ص 2020, 05, العدد 58القانكنية كالسياسية, المجمد 
3
 Pejout ( Isabelle), La transparence en procédure pénale, Université de Portiers, France, 1991, p. 211. 

 إحتراـ التطبيؽ السميـ لمقانكف تحت رئاسة القاضي الجزائي كحضكر الجميكر, كعمى القضاة أ العمنية يمنح المتيـ الطمأنينةفمبد
ف ىذه الضمانات فيحيدكف ع كأحيانا تككف المحاكمة سرية ,الدفاع عندما تككف الجمسة عمنية كعدـ مخالفة ضمانات حقكؽ

دراسة مقارنة بالتشريعات الفرنسية  -فتحي تكفيؽ الفاعكرم, عمنية المحاكمات الجزائية في التشريع األردنيالقانكنية. 
 .22, ص 2007, ) د ط(, دار كائؿ لمنشر, األردف, -كالمصرية
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 :تي الفصؿ السادس في المرافعاقانكف اإلجراءات الجزائية ف في ىذا الصدد نجد أفأما 
, 1عمى مبدأ العالنية 04-20مف األمر  285المادة  نصت امة تحت القسـ األكؿـ عاكأح

 عقد في بعض األحياف سرية الدعاكل ال يحضرىا الجميكرحيث ت كعمنية الجمسات تبقى نسبية
 . 2إال مف حددىـ القانكف

الذم يمحؽ المجتمع جراء الجريمة التي أرتكبيا  طريؽ لجبر الضررالعالنية ىي مبدأ 
في الحكـ الذم يصدر في الدعكل العمكمية عمى أنو:"  , ما أكدت عميو في القسـ الثاني3المتيـ

 .  4عمنية الجمسة, أك القرار الذم أمر بسريتيا, كتالكة الرئيس لمحكـ عمنا"
دارة سير خك  286بينما المادة بعمنية المحاكمات,  285تتعمؽ المادة  لت لمرئيس ضبط كا 

حتراـ تشكيمة المحكمة, كلو كؿ الصالحيات في إتخاذ أم إجراء يراه مناسبا إلظيار  الجمسة كا 
 تعمقاف بالمساس بنظاـ سير الجمسةت 296ك 295اإلشارة لممكاد  342المادة الحقيقة, كأغفمت 

 .5مف أحد الجميكر الحاضريف أك مف طرؼ المتيـ
و:" فقرة السابعة عمى أن 521جاء في الفصؿ الخامس في أحكاـ المحكمة العميا في المادة 

أنو:" ينطؽ بأحكاـ المحكمة العميا في جمسة  522أما المادة  ,النطؽ بالحكـ في جمسة عمنية"
 عمنية ما لـ تكجد أحكاـ قانكنية مخالفة لذلؾ".

                                                                 
المحكمة  " جمسات المحكمة عمنية, ما لـ يكف في عمنيتيا مساس بالنظاـ العاـ أك اآلداب العامة, كفي ىذه الحالة تصدر 1

ذا تقررت سرية الجمسة تعيف  حكما عمنيا بعقد جمسة سرية, غير أف لمرئيس أف يحضر عمى القصر دخكؿ قاعة الجمسة, كا 
 صدكر الحكـ في المكضكع في جمسة عمنية".

تير, كمية خكجة عبد الرزاؽ, ضمانات المحاكمة العادلة أماـ المحكمة الجنائية الدكلية, مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيس 2
 .172, ص 2013 -2012, الجزائر, -باتنة -الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامعة الحاج لخضر

, 02العدد  الجزائر, زكاكم أماؿ, القكاعد اإلجرائية لمحكمة الجنايات, المجمة الجزائرية, كمية الحقكؽ, جامعة بف عكنكف, 3
 . 71, ص . نقال عف درعي العربي, المرجع السابؽ136, ص 2011جكاف 

مف نفس األمر أنو:"  342ما بينتو المادة في ىذا الصدد . ك اإلشارة إليو سابؽ, 04 -20مف األمر  11فقرة  314المادة  4
 فقرة أكلى". 286ك  285يطبؽ فيما يتعمؽ بعالنية كضبط الجمسة المادتاف 

طبعة الثانية, دار ىكمة النجيمي جماؿ, دليؿ القضاة لمحكـ في الجنح كالمخالفات في التشريع الجزائرم, الجزء الثاني,  5
 .41, ص 2016لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الجزائر, 
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المحاكمات كذلؾ محاكمة األحداث التي تككف ة أما اإلسثناءات الكاردة عمى مبدأ عمني
في كؿ الحاالت حتى إذا كانت الجمسة سرية, فإف الحكـ الذم يصدر في الدعكل  سرية

 فاء الحدث مف حضكر جمسة المحاكمةحداث إع, كيمكف لقاضي األ1العمكمية يككف عمنيا
كصدكر الحكـ في القضية يككف حضكريا بالنسبة لو, حماية لو مف التأثر أك شاىد في 

 .2القضية
القسـ األكؿ في المداكلة عمى أنو:" يتداكؿ أعضاء محكمة  أما الفصؿ السابع في الحكـ

ف الجنايات, كبعد ذلؾ يأخذكف األصكات في أكراؽ تصكيت سرية كبكاسطة إقتراع عمى حدة ع
باإليجاب  " كفي حالة اإلجابةجاء فييا: أما الفقرة الثانية األسئمة المكضكعة",كؿ سؤاؿ مف 

تتداكؿ محكمة الجنايات في تطبيؽ العقكبة, كبعد ذلؾ تؤخذ األصكات  عمى سؤاؿ إدانة المتيـ
خيرة أكدت عمى ىذه الضمانة بكاسطة أكراؽ تصكيت سرية باألغمبية البسيطة", أما الفقرة األ

 دانة أك البراءة في جمسة عمنية".بالحكـ باإلبأنو:" كينطؽ 
مبدأ العمنية لمجمسات يعتبر إجراء مف اإلجراءات  اعتبركا القضاء كاجتياداتأما الفقو 

كيترتب عمى عدـ مراعاتيا البطالف, كيجب إحتراـ ىذا  جكىرية لتككف المحاكمة صحيحةال
 .3أك في محضر الجمسة ألنو مف النظاـ العاـ كىرم تحت طائمة البطالف في الحكـالشرط الج
 
 

                                                                 
المرجع , 2020عمي شمالؿ, المستحدث في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم, الكتاب الثاني, التحقيؽ كالمحاكمة,  1

عمى أنو:" تتـ المرافعات أماـ قسـ األحداث في جمسة  12 -15مف القانكف رقـ  82. ما أكدت عميو المادة 155السابؽ, ص 
عمى أنو:" يجب أف يصدر الحكـ في جمسة عمنية إما في الجمسة نفسيا التي  04 -20مف األمر  355سرية". أما المادة 

ما في تاريخ ال  حؽ".سمعت فييا المرافعات كا 
حاج إبراىيـ عبد الرحماف, إجراءات التقاضي في جرائـ األحداث" دراسة مقارنة", رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه في القانكف  2

 .179, ص 2015, 1الجنائي كالعمـك الجنائية, كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامعة الجزائر 
. حيث أبطمت المحكمة العميا كنقضت حكـ محكمة الجنايات عمى أساس أف رئيس 196أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  3

القرار الصادر  جمسة سرية, كالنطؽ بالحكـ عمنيا.المحكمة لـ يصدر حكما مسببا في جمسة عمنية دكف إشراؾ المحمفيف بعقد 
, المجمة القضائية لممحكمة العميا, العدد 242108, ممؼ رقـ 2000-05-30 عف الغرفة الجنائية بالمحكمة العميا, بتاريخ

 .   320, ص 2001األكؿ, 
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 ثانيا: مبدأ شفاىية المرافعات
بصكت مرفكع أف تككف كؿ إجراءاتيا  شفاىية المحاكمة أثناء المرافعاتيتضمف مبدأ 

 ند تكجيو النيابة العامة األسئمةعند إستجكاب كؿ األطراؼ, كع كمسمكع لكؿ الحاضريف
كمرافعات دفاع كؿ مف المتيـ كالضحية كالمسؤكؿ المدني, كعمى القاضي الجزائي  ,كطمباتيا

طرح األدلة المتكصؿ إلييا كمناقشتيا شفاىة في الجمسة, كتصدر األحكاـ عف القاضي كما ىك 
ال كانت باطمة لجنايات اإلبتدائية كاإلستئنافيةبالنسبة لمحكمة ا  .1كا 

لجزائرم عمى أنو:" يقكـ الرئيس بإستجكاب المتيـ قبؿ ما كرسو قانكف اإلجراءات الجزائية ا
سماع الشيكد, كيتمقى أقكالو كيجكز لمنيابة العامة تكجيو أسئمة إلى المتيـ كما يجكز ذلؾ 

 .2لممدعي المدني كلمدفاع عف طريؽ الرئيس"
فيك ضمانة كمبدأ مف  ية المرافعات في المادة الجزائيةمبدأ العمنية يرتبط بمبدأ شفاى

متيـ كاألطراؼ األخريف في مبادئ العامة لممحاكمة المنصفة, يسمع فييا القاضي أقكاؿ الال
مى ع ناء الجمسةإال عمى األدلة التي تـ مناقشتيا أث القضية كيبني قراراتو كقناعتو الشخصية

 . 3عند إستئناؼ األحكاـ الجزائية مستكل الدرجة األكلى كالثانية

                                                                 
نية بممخفي بكعمامة, الضمانات الناتجة عف قرينة البراءة اثناء المحاكمة كاألثار المترتبة عنيا, مجمة البحكث القانك  1

 -20مف األمر  341. ما بينتو المادة 427, ص 2014, 02, العدد 01, المجمد -سعيدة -كالسياسية, جامعة طاىر مكالم
ال كانت باطمة". 04  عمى أنو:" يجب أف تصدر أحكاـ المحكمة مف القاضي الذم يترأس جميع جمسات الدعكل كا 

سكاء عمى أنو:" يؤدم الشيكد بعد ذلؾ شيادتيـ متفرقيف  225المادة في ىذا الشأف ما كرستو مف نفس األمر. ك  224المادة  2
 أكانت عف الكقائع المسندة إلى المتيـ أـ عف شخصيتو كأخالقو".

, 04شاير نجاة, ضمانات الحؽ في المحاكمة العادلة أثناء مرحمة المحاكمة الجزائية, مجمة القانكف, جامعة غميزاف, المجمد  3
يجكز إثبات الجرائـ بأم طريؽ  "عمى أنو: 04 -20مف األمر رقـ  212. ما بينتو المادة 82, ص 2015, ديسمبر 01العدد 

مف طرؽ اإلثبات ما عدا األحكاؿ التي ينص فييا القانكف عمى غير ذلؾ, كلمقاضي أف يصدر حكمو تبعا إلقتناعو الخاص كال 
ناقشة فييا حضكريا أمامو". يسكغ لمقاضي أف يبني قراره إال عمى األدلة المقدمة لو في معرض المرافعات كالتي حصمت الم

دراسة مقارنة في القكانيف المصرية  : إيماف محمد عمي الجابرم, يقيف القاضي الجنائي:أكثر يمكف الرجكع إلى لتفصيؿ
 .80, ص 2005, ) د ط(, منشأة المعارؼ, اإلسكندرية, كاإلماراتية كالدكؿ العربية كاألجنبية
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كتدكف  شفاىيةفي محضر, ألف إجراءات الجمسة تناقش شفكية إجراءات المحاكمة يدكف 
كالتدكيف ىك صكرة لتمؾ القاعدة, كغياب المحضر  محضر كتابة, فالشفكية ىي القاعدةفي 

 . 1ألنيا مف النظاـ العاـ اطمة بطالنا مطمقاتككف إجراءات المحاكمة ب
اإلستئناؼ جاء عمى أنو:" يؤدم الشيكد شيادتيـ شفكيا", أما جيات  233أكدت المادة 

في نص المادة عمى أنو:" يفصؿ في اإلستئناؼ في الجمسة بناء عمى تقرير شفكم مف أحد 
 .2المستشاريف كيستجكب المتيـ"

بجميع كقائع  شفاىية, أحاطو القضاة بصفة عمنيةإجراءات جية اإلستئناؼ تككف تقاريرىا 
يترتب عمى مخالفتو بطالف  ما, فالشفكية ىي عمؿ إجرائي جكىر القضية لممكمفيف بالبت فيي

 .3اإلجراءات ألنو مف النظاـ العاـ
بما فييا مف أقساـ مف جنايات  مى كؿ المحاكـ كالمجالس القضائيةيطبؽ ىذا المبدأ ع

 .4كجنح كمخالفات, ككؿ مخالفة ليذا اإلجراء يترتب عنو البطالف
 ثالثا: مبدأ الوجاىية

ىي إحتراـ كافة إجراءات المحاكمة في مكاجية أطراؼ الدعكل الجزائية, إما حضكرىـ 
جراء التحقيقات بداء دفكعيـ كا  أك عف طريؽ تمكينيـ مف  جمسة المناقشة عند إبداء طمباتيـ كا 

اإلطالع عمييا كمناقشتيا كالرد عمييا, كاليدؼ مف ىذا المبدأ ىك إحاطة الخصكـ بكؿ 
 .5اإلجراءات

                                                                 
كف اإلجراءات الجنائية الميبي, ) د ط(, دار فرج عبد الكاحد محمد نكيرات, ضمانات المتيـ خالؿ مرحمة المحاكمة في قان 1

 . 181 -180, ص 2013الفتح لمطباعة كالنشر, مصر, 
 .اإلشارة إليو سابؽ, 04 -20مف األمر  331لمادة ا 2
 .206أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  3
 .427بممخفي بكعمامة, المرجع السابؽ, ص  4
 . 22, ص 2009طبعة الثانية, منشكرات بغدادم, الجزائر, العبد الرحماف بربارة, شرح قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية,  5
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تندات كف لمقاضي الجزائي أف يفصؿ في القضية المطركحة أمامو بناء عمى مسال يم
 215و المادة ت, ما بين1كلـ تسمـ لمخصكـ لمرد عمبييا كمناقشتيا ككثائؽ لـ تناقش في الجمسة

عمى أنو:" ال تعتبر المحاضر كالتقارير المثبتة لمجنايات أك الجنح إال  04 -20مف األمر 
 لـ ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾ". مجرد اإلستدالالت ما

لكصكؿ إلى ا ىكالكجاىية ىي حماية حقكؽ الدفاع, كىدؼ الخصكمة الجزائية  غاية مبدأ
 .2الحقيقة

نو:" كلمقاضي أف يصدر حكمو تبعا أعمى  04 -20مف األمر  212المادة جاء نص 
لو في معرض إلقتناعو الخاص كال يسكغ لمقاضي أف يبني قراره إال عمى األدلة المقدمة 

 مت المناقشة فييا حضكريا أمامو".المرافعات كالتي حص
 ة التحقيؽ النيائي إجراءا جكىرياخالؿ مرحم بدأ كجاىية المرافعات بيف الخصكـيشكؿ م

 . 3كيترتب عمى مخالفتو بطالف اإلجراءات أثناء الجمسة, كبطالف الحكـ الذم يفصؿ في النزاع
ءات الجزائية عمى أنو:" يقكـ الرئيس بإستجكاب المتيـ مف قانكف اإلجرا 224أكدت المادة 

قبؿ سماع الشيكد, كيتمقى أقكالو كيجكز لمنيابة العامة تكجيو أسئمة إلى المتيـ كما يجكز ذلؾ 
مف نفس القانكف أنو:" كلمنيابة  233لممدعي المدني كلمدفاع عف طريؽ الرئيس", كأيضا المادة 

لى الشيكد".بالعامة تكجيو ما تراه مف أسئمة م  اشرة إلى المتيميف كا 

                                                                 
لدغش سميمة, دكر القاضي الجزائي في تطبيؽ إتفاقيات حقكؽ اإلنساف, رسالة مقدمة ضمف متطمبات نيؿ شيادة الدكتكراه  1

أمير   .212, ص 2013, الجزائر, -تممساف -مـك السياسية, جامعة أبك بكر بمقايدفي القانكف العاـ, كمية الحقكؽ كالع
: بيف المكائمة المرحمية لجائحة 04 -20بكساحية, شناتمية كفاء, مستقبؿ تقنية المحاكمة المرئية عف بعد في ضكء األمر 

 .880, ص 2021, 02, العدد 58المجمد  ككركنا كصعكبة إستمرار بعدىا, المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية كالسياسية,
العدد الرابع عشر,  المركز الجامعي تيسمسيمت, ياسيف شامي, مفيـك مبدأ الكجاىية في الخصكمة القضائية, مجمة المعيار, 2

عمى أنو:" يمتـز الخصـك  09 -08فقرة الثالثة مف القانكف رقـ  3المادة  كفي ىذا الصدد نصت. 61, ص 2016جكاف 
 بمبدأ الكجاىية". كالقاضي

 .198أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  3
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عمى أنو:" يجكز لممثؿ النيابة العامة ككذلؾ دفاع المتيـ أك الطرؼ  288ما بينتو المادة 
المدني تكجيو األسئمة مباشرة إلى كؿ شخص يتـ سماعو في الجمسة بعد إذف الرئيس كتحت 

 د اإلجابة عنو".نبحسب السؤاؿ أك عرقابتو, الذم لو أف يأمر 
ليمكنو مف تحضير  الؿ إعالـ الخصـ بجميع اإلجراءاتالتبميغ الرسمي مف خ ييدؼ

 .1ىذا مف أجؿ ضماف مبدأ الكجاىية كحقو في التمسؾ ببطالف اإلجراءاتدفاعو 
 رابعا: تدوين إجراءات المحاكمة الجزائية

تحت  رير محضر ما دار أثناء المرافعاتبتح بعممية التدكيف أميف ضبط الجمسة يقكـ
ذا ما كانت سرية أك عمنية, ك  و تاريخ إنعقاد الجمسةيإشراؼ قاضي المكضكع, يدكف ف تتككف كا 

كأميف الضبط كأطراؼ النزاع, كالمدافعيف كأسماء  ء التشكيمة مف قاض كممثؿ المجتمعأسما
كالطمبات كالدفكع, أم كامؿ  دكف كؿ ما تـ مناقشتو مف معمكماتالشيكد كالمترجميف, كي

 .2ات التي دارت في الجمسةاإلجراء
جاء فييا أنو:" يساعد المحكمة كاتب الضبط", أما في القسـ الثاني في  340أما المادة 

عماؿ أمانة أتشكيؿ الجية القضائية اإلستئنافية في مكاد الجنح كالمخالفات جاء فيو أنو:" ك 
 . 3الضبط يؤدييا كاتب الجمسة"

يقكـ الكاتب تحت إشراؼ الرئيس بإثبات  مف نفس األمر عمى أنو:" 236نصت المادة 
عمى أنو:" يجب أف  314سير المرافعات كال سيما أقكاؿ الشيكد كأجكبة المتيـ", كنص المادة 

جراءات يتضمف حكـ محكمة الجنايات الذم يفصؿ في الدعكل العمكمية اإلشارة إلى جميع اإل
 الشكمية المقررة قانكنا".

                                                                 
  -عائشة لكحؿ, النظرية الحديثة لمبطالف كجزاء لغياب الكجاىية في التبميغ, مجمة اإلجتياد القضائي, جامعة محمد خيضر 1

 .1034, ص 2021, 02, العدد 13, المجمد -بسكرة
. لتككف ىذه اإلجراءات التي تـ 262 -261الجزائرم, المرجع السابؽ, ص محمد حزيط, أصكؿ قانكف اإلجراءات الجزائية  2

طاىرم حسيف, الكجيز في قانكف اإلجراءات الجزائية مع فييـ القاضي رئيس الجمسة.  تدكينيا حجة عمى كافة األطراؼ بما
أنو:" يعاكف عمى  04 -20مف األمر  257. ما أكدت عميو الماد 87, المرجع السابؽ, ص 2018التعديالت المدخمة عميو, 

 محكمة الجنايات بالجمسة أميف ضبط, يكضع تحت تصرؼ الرئيس عكف جمسة".
 .اإلشارة إليو سابؽ, 04 -20مف األمر  429لمادة ا 3



 الباب الثاني: األحكاـ اإلجرائية المتعمقة بالبطالف
 

064 
 

التي دارت في  الضبط أك أميف الضبط اإلجراءاتب إذا لـ يحرر محضر مف طرؼ كات
مبادئ مبدأ التدكيف مف الفالجمسة كانت محاكمتيا باطمة بطالنا مطمقا ألنيا مف النظاـ العاـ, 

ف ل العامة لممحاكمات الجزائية ـ يبيف ذلؾ كتابة ألنو حجة ألف محضر الجمسة يكمؿ الحكـ, كا 
 .1كيترتب عمى إغفالو البطالف عمييـ

,  2حداث بالجمسة أميف ضبط"نكف حماية الطفؿ جاء فيو عمى أنو:" يعاكف قسـ األأما قا
كفي  ية الجزائية العادية أك المتخصصةفكاتب الضبط ىك عنصر ميـ في التشكيمة القضائ

 .3جميع القضايا المطركحة أماـ القضاء الجزائي
 الفرع الثالث: بطالن الحكم الجزائي

ر الذم يصدر عف جية قضائية ىك ذلؾ الحكـ أك القرا القضائيالتعريؼ الفقيي لمحكـ 
 .4مشكمة تشكيال صحيحا طبقا لما نص عميو القانكف مختصة

يصدر عف سمطة  الجزائيةحكـ أك القرار الفاصؿ في الدعكل أما الحكـ الجزائي ىك ال
سكاء  فتقؼ عند حد معيقضائية مختصة, ألنو يشمؿ مرحمة البت في الدعكل العمكمية التي 

 .5ك بالبراءةأباإلدانة 
كتفصؿ فيو بحكـ  في نظرىا لمنزاع المعركض أماميا ىك الرأم الذم تصؿ إليو المحكمة

عمى أنو:" تصدر األحكاـ  09 -08مف القانكف رقـ  08, طبقا لممادة 6أك بقرار حسب القانكف

                                                                 
 .137 -136, المرجع السابؽ, ص 2002عكض محمد عكض, المبادئ العامة في قانكف اإلجراءات الجنائية,  1
قرة األخيرة مف ف 91المادة  نصت أيضافي ىذا الصدد . ك اإلشارة إليو سابؽ, 12 -15القانكف رقـ ف نية مفقرة الثا 80المادة  2

 نو:" يحضر الجمسات ممثؿ النيابة العامة كأميف ضبط".أنفس القانكف عمى 
. ما بينتو المادة 29ص , المرجع السابؽ, 2018عبد اهلل أكىايبية, شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم, الجزء الثاني,  3

 عمى أنو:" كيحرر كاتب الجمسة محضرا بإثبات اإلجراءات المقررة يكقع عميو مع الرئيس".  04 -20مر ألمف ا 314
طاىرم حسيف, تسبيب الحكاـ القضائية مدعما بإجتياد القضاء المقارف, ) د ط(, دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع,  4

 .05, ص 2014الجزائر, 
 . 537الرحماف خمفي, المرجع السابؽ, ص  عبد 5
فريدة بف يكنس, تنفيذ األحكاـ الجنائية, أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه عمـك في القانكف" تخصص قانكف جنائي", كمية  6

في ىذا الصدد يمكف الرجكع . 10, ص 2014 -2013, , الجزائر-بسكرة  -الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامعة محمد خيضر
 =محمد رعد فتيح الراكم, اإلثبات الجنائي مبدأ إقتناع القاضي, مجمة كمية القانكف كالعمـك السياسية, جامعة لى كؿ مف:إ
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القاضي. يقصد باألحكاـ القضائية بالمغة العربية, تحت طائمة البطالف المثار تمقائيا مف 
 ر كاألحكاـ كالقرارات القضائية".القضائية في ىذا القانكف, األكام

أما المشرع الجزائرم لـ يعرفو بؿ نص عميو عمى أنو:" كؿ حكـ يجب أف ينص عمى 
ىكية األطراؼ كحضكرىـ أك غيابيـ في يكـ النطؽ بالحكـ, كيجب أف يشتمؿ عمى أسباب 

 كمنطكؽ.
 . 1بتالكة الحكـ"كيقكـ الرئيس 

 ناه: شركط صحة الحكـ الجزائي) أكال(, ك) ثانيا( خصصتقسيـ ىذا الفرع إلى نارتأيإ
 حكاـ.طؽ بالحكـ, كأخيرا تسبيب األ) ثالثا( بطالف النلبطالف المداكلة, أما

 أوال: شروط صحة الحكم الجزائي
 العناصر تكسبو القيمة القانكنية شركط أساسية لصحة الحكـ الجزائي, فيذه يكجد عدة

القضائية كالمحكمة  رات القضائية الصادرة عف المجالسكأيضا القضائية, كبالنسبة أيضا لمقرا
ف فقد أحد ىذه الشركط يعرض الحكـ لمبطالف, كتتمثؿ ىذه العناصر األساسية فيما  العميا كا 
 يمي:

يتككف مف ثالث أجزاء ميمة فإنو  ي عند صدكره مف جية قضائية مختصةالحكـ الجزائ
ة تمييد األسباب ثـ المنطكؽ, أما الديباجة ىي الجزء األكؿ بمثاب تمييا الديباجة :ساسية, أكلياأك 

 ـالحككيتضمف ىذا الجزء عمى بيانات كمعمكمات فييا تاريخ صدكر  ,لمحكـ أك القرار الجزائي
 .2كىكية أطراؼ الخصكمة كيحدد فيو الجية القضائية

 
                                                                                                                                                                                                                 

. أتمـك ثمجة, حجية الحكـ الجزائي أماـ القضاء المدني, مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة 328, ص 2012, 03العدد , العراؽ=
, ص 2012 -2011تيارت, الجزائر,  -الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامعة إبف خمدكفالماجيستير في القانكف اإلجرائي, كمية 

61. 
مف نفس األمر عمى أنو:"  521ما بينتو المادة في ىذا الشأف . ك اإلشارة إليو سابؽ, 04 -20مف األمر رقـ  379ة الماد 1

 كيكقع عمى نسخة الحكـ األصمية مف الرئيس كالعضك المقرر ككاتب الجمسة".
, ص 2008ط(, المكتب الجامعي الحديث, مصر  ابط تسبيب األحكاـ الجنائية, ) دعمر عيسى الفقي, المرجع في ضك  2

15 . 
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 بطالن الحكم لعيب في تحريره:/ 1
مف أجؿ إثبات األعماؿ  ألساسية الكاجب تكافرىا في الحكـيقصد بو تدكيف البيانات ا

اإلجرائية كالتعرؼ عمى مضمكنيا, فالحكـ الذم يصدر كال يحرر كتابة في كثيقة تثبت ذلؾ 
 .1الدعكل لمخصكـ ا, ألف التحرير ىك الذم يبيف أفكأنو حكما منعدم
حرر الحكـ بخط كاضح ال غمكض فيو, حتى يتمكف أطراؼ الخصكمة مف يجب أف ي

ففي ىذه الحالة  أسبابو, فإذا حرر بكتابة ال تفيـك  ماـ بجميع المعمكمات المدكنة فيوقراءتو كاإلل
ال يؤدم الغرض القانكني الذم قصده المشرع مف تسبيب, كال يمكف لمجيات القضائية العميا 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية أنو:" بياف الجية  314ينتو المادة , ما ب2فرض رقابتيا عميو
 القضائية التي أصدرت الحكـ. تاريخ النطؽ بالحكـ".

 الديباجة:بطالن / 2
تشمؿ البيانات التي تتعمؽ بالجية القضائية التي  بر الديباجة مقدمة الحكـ الجزائيتعت

كممثؿ النيابة العامة, ككاتب الضبط أصدرت الحكـ, كأسماء التشكيمة المككنة مف القضاة 
ذا أغفمت ىذ كيترتب عنو  ه البيانات فإف الحكـ يككف معيباكأطراؼ الخصكمة كالشيكد, كا 

 .3البطالف
أك المحكمة  ة األكلى أك مف المجالس القضائيةحكاـ القضائية سكاء مف الدرجتصدر األ

غفاؿ ىذا اإل ا, فيجب بياف صدكرى4العميا بإسـ الشعب الجزائرم جراء بإسـ الشعب الجزائرم, كا 
 .5ألنو يتعمؽ بالنظاـ العاـ يترتب عميو البطالف المطمؽ

                                                                 
 .911, المرجع السابؽ, ص 1988محمكد نجيب حسني, شرح قانكف اإلجراءات الجنائية,  1
. حسب ما نصت عميو 1451 -1450أحمد فتحي سركر, الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية, المرجع السابؽ, ص  2

 عمى أنو:" تؤرخ نسخة الحكـ األصمية كيذكر بيا أسماء القضاة الذيف أصدركا الحكـ". 04 -20مف األمر  380المادة 
 . 302, المرجع السابؽ, ص 1986بارش سميماف, شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم,  3
, 11الجزائي في بناء الحكـ الجزائي, مجمة الحقكؽ كالعمـك اإلنسانية, المجمد عيدة بمعابد, أثر اإلقتناع الشخصي لمقاضي  4

 .13, ص 2018, 04العدد 
مستارم عادؿ, األحكاـ الجزائية بيف اإلقتناع كالتسبيب, مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستير في الحقكؽ" تخصص قانكف  5

 =في ىذا الصدد. 20, ص 2006 -2005, الجزائر, -بسكرة -يضرجنائي", كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامعة محمد خ



 الباب الثاني: األحكاـ اإلجرائية المتعمقة بالبطالف
 

067 
 

عمى أنو:" يصدر القضاء أحكامو  2020مف دستكر  166طبقا لما نصت عميو المادة 
 ف يشتمؿ الحكـ تحت طائمة البطالفأنو:" يجب أعمى بإسـ الشعب", كما أكدت عميو أيضا 

 .  1تية: الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإسـ الشعب الجزائرم"العبارة األ
حكاـ كالقرارات عبارة:" بإسـ الشعب الجزائرم, كأم إغفاؿ يترتب عميو ف تتضمف األيجب أ

مف قانكف اإلجراءات الجزائية  379, كأكدت عمى ذلؾ المادة 2بطالف الحكـ أك القرار القضائي
البيانات الجكىرية لمحكـ عمى أنو:" كؿ حكـ يجب أف ينص عمى ىكية األطراؼ الجزائرم عمى 

 كحضكرىـ أك غيابيـ في يكـ النطؽ بالحكـ, كيجب أف يشتمؿ عمى أسباب كمنطكؽ".
 / بطالن الحكم لعدم توقيعو:3

في القسـ الثاني في الحكـ الذم يصدر في الدعكل العمكمية عمى  314أكجبت المادة 
( يكما مف 15لرئيس ككاتب الجمسة عمى أصؿ الحكـ في أجؿ أقصاه خمسة عشر )أنو:" يكقع ا

ذا حصؿ مانع لمرئيس تعيف عمى أقدـ القضاة الذم حضر الجمسة أف يكقعو  تاريخ صدكره, كا 
 خالؿ ىذه المدة.

 في ىذه الحالة, أف يمضيو الرئيس مع اإلشارة إلى ذلؾ. ذا حصؿ ىذا المانع لمكاتب, فيكفيإ
 ت المقررة يكقع عميو مع الرئيس".كاتب الجمسة محضرا بإثبات اإلجراءاكيحرر 

مف نفس األمر عمى أنو:" كبعد أف يكقع كؿ مف الرئيس  380ما جاءت بو نص المادة 
ككاتب الجمسة عمييا تكدع لدل قمـ كتاب المحكمة في خالؿ ثالثة أياـ عمى األكثر مف تاريخ 

 ع بالسجؿ المخصص ليذا الغرض بقمـ الكتاب".النطؽ بالحكـ, كينكه عف ىذا اإليدا

                                                                                                                                                                                                                 

, نشرة 31089, ممؼ رقـ 1982-11-09القرار الصادر عف الغرفة الجنائية األكلى بالمحكمة العميا, مؤرخ في  أنظر: =
, المرجع . نقال عف أحمد الشافعي109 -108, ص 44القضاة, مجمة قانكنية تصدرىا كزارة العدؿ, مديرية البحث, العدد 

 .154السابؽ, ص 
مف نفس القانكف عمى  552المادة كذلؾ ما بينتو في ىذا الصدد السابؽ. ك  جعر م, ال09 -08مف القانكف رقـ  275المادة  1

أنو:" يجب أف يضمف القرار تحت طائمة البطالف, العبارة األتية: الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإسـ الشعب 
, 29833, ممؼ رقـ 1984-11-06القرار الصادر عف الغرفة الجنائية بالمحكمة العميا, بتاريخ نظر أيضا: أالجزائرم". 

 . 40, ص 03, العدد 1989المجمة القضائية بالمحكمة العميا, 
 .396سائح سنقكقة, المرجع السابؽ, ص  2
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ذا  يجب أف يكقع كؿ ما صدر عف الجيات القضائية في اآلجاؿ التي حددىا القانكف, كا 
فقرة  270, حسب ما نصت عميو المادة 1تجاكز ىذه اآلجاؿ دكف التكقيع عميو يبطؿ الحكـ

عمى أنو:" كيحرر محضر بكؿ ذلؾ يكقع عميو كؿ مف الرئيس  04 -20الرابعة مف األمر 
 أمتنعكالكاتب كالمتيـ, كعند اإلقتضاء المترجـ, فإذا لـ يكف في إستطاعة المتيـ التكقيع أك 

 عنو, ذكر ذلؾ في المحضر".
 / بيان وقائع الدعوى:4

الجرمية مف العناصر األساسية في الحكـ الجزائي, فعمى القاضي ذكر كتبياف ذكر الكقائع 
مف أجؿ معرفة أركاف ىذه  القانكف كظركؼ كمالبسات الجريمة الكقائع التي يعاقب عمييا

 . 2الجريمة, كالنص القانكني المعاقب عمييا
التي تـ  عند صدكر حكـ اإلدانة عمى القاضي بياف الكاقعة المعاقب عمييا, كاألدلة

كعدـ ذكر  كثبكت إرتكابيا مف طرؼ المتيـ ة الجزائيةمناقشتيا في جمسة المحاكمة أك الغرف
كعند إغفاؿ  لبراءة لمنصكص القانكنية المطبقةك اأكيشار عند اإلدانة  ذلؾ يؤدم بالحكـ لمنقض,

 . 3ذلؾ يترتب عميو بطالف الحكـ القضائي
عمى أنو:" الكقائع مكضكع اإلتياـ, األسئمة  8ك  7ك 6فقرة  314ما أكدت عميو المادة 

كما يمييا مف ىذا القانكف, منح أك رفض  305المكضكعة كاألجكبة عنيا كفقا ألحكاـ المادة 

                                                                 
 .552, ص 1997مصر, جالؿ ثركت, نظـ اإلجراءات الجنائية, ) د ط(, دار الجامعة الجديدة,  1
كماؿ عبد الكاحد الجكىرم, ضكابط حرية . 41, المرجع السابؽ, ص 2014, طاىرم حسيف, تسبيب الحكاـ القضائية 2

القاضي الجنائي في تككيف إقتناعو كالمحاكمة الجنائية العادلة, ) د ط(, المركز القكمي لإلصدارات القانكنية المقارنة, القاىرة, 
فالحيثيات كالكقائع كاألسانيد تأتي في الجزء الثاني مف الحكـ, فييا األدلة التي إستندت عمييا  .104 -103, ص 2015

نتيت غمييا في حكميا  عدلي خميؿ, إعتراؼ المتيـ فقيا كقضاءا, ) د سكاء باإلدانة أك بالبراءة. المحكمة كاإلجراءات المتخذة كا 
 .252, ص 2004ط(, دار الكتب القانكنية, مصر, 

عمى أنو:" كيبيف  04 -20مف األمر فقرة الثالثة  379. كنصت عمى ذلؾ المادة 21تارم عادؿ, المرجع السابؽ, ص مس 3
المنطكؽ الجرائـ التي تقرر إدانة األشخاص المذككريف أك مسؤكلياتيـ أك مساءلتيـ عنيا, كما تذكر بو العقكبة كنصكص 

 القانكف المطبقة كاألحكاـ في الدعاكل المدنية".
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الظركؼ المخففة, العقكبات المحككـ بيا كمكاد القكانيف المطبقة دكف حاجة إلدراج النصكص 
 نفسيا".

 يا: بطالن المداوالتثان
أسكا كنظركا بيف القضاة الذيف تر  راء كالتشاكر كالمناقشة في سريةالمداكلة ىي تبادؿ اآل

إما باألغمبية أك باإلجماع, كال يجكز خالليا أك  ؿ إلى رأم كاحدك لمكص ممؼ الدعكل العمكمية
بعدىا قبؿ النطؽ بالحكـ قبكؿ أم مستند أك كثيقة خارج أكراؽ الدعكل التي تـ مناقشتيا في 

خالليا قضاة المحكمة  داكؿيت مف مراحؿ سير المحاكمة الجزائية كفي المرحمة األخيرة ,1الجمسة
      .2رض العقكبة المناسبة لياكف ف نظركا القضية حكؿ كقائع الدعكلالذي

حاالت بطالف المداكلة جاءت في طرؽ اإلثبات تحت الفصؿ األكؿ عمى أنو:" كال يسكغ 
لمقاضي أف يبني قراره إال عمى األدلة المقدمة لو في معرض المرافعات كالتي حصمت المناقشة 

 .3فييا حضكريا أمامو"
نياء باب المرافعات تتداكؿ المحكمة عمى ممؼ الدعكل, فال يصدر الحكـ إال  بعد قفؿ كا 

مف نفس األمر عمى أنو:" يجب أف يصدر  355بعد المداكلة عميو, كجاء في نص المادة 
ما في تاريخ الحؽ.  الحكـ في جمسة عمنية إما في الجمسة نفسيا التي سمعت فييا  المرافعات كا 

 الحاضريف باليكـ الذم سينطؽ فيو بالحكـ". كفي الحالة األخيرة يخبر الرئيس أطراؼ الدعكل
القسـ األكؿ في المداكلة عمى أنو:" يتداكؿ أعضاء محكمة  ما الفصؿ السابع في الحكـأ

الجنايات, كبعد ذلؾ يأخذكف األصكات في أكراؽ تصكيت سرية كبكاسطة إقتراع عمى حدة عف 
ـز الرئيس بطرحيا عندما كؿ سؤاؿ مف األسئمة المكضكعة, كعف الظركؼ المخففة التي يمت

                                                                 
, المرجع السابؽ, ص 2016نجيمي جماؿ, دليؿ القضاة لمحكـ في الجنح كالمخالفات في التشريع الجزائرم, الجزء الثاني,  1

156. 
, 03, العدد 33عبد الرزاؽ زكينة, المداكلة أعمى مراحؿ إصدار الحكـ, المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية كالسياسية, المجمد  2

ة, خصكصية اإلجراءات المتبعة أماـ محكمة الجنايات, المجمة األكاديمية لمبحكث القانكنية, عميركش ىني .440, ص 1996
 . 270, ص 2014, 01, العدد 05, المجمد -بجاية -جامعة عبد الرحماف ميرة

 .اإلشارة إليو سابؽ, 04 -20مف األمر  212لمادة ا 3
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تككف قد ثبتت إدانة المتيـ, كتعد في صالح المتيـ أكراؽ التصكيت البيضاء أك التي تقرر 
 أغمبية األعضاء بطالنيا.

كفي حالة اإلجابة باإليجاب عمى سؤاؿ إدانة المتيـ, تتداكؿ محكمة الجنايات في تطبيؽ 
 .1يت سرية باألغمبية البسيطة"العقكبة, كبعد ذلؾ تؤخذ األصكات بكاسطة أكراؽ تصك 

 ثالثا: بطالن منطوق الحكم الجزائي
ة المنطقية التي فيو النتيج األخير مف ديباجة الحكـ الجزائي منطكؽ الحكـ ىك الجزء

ع في ثاركىا أطراؼ النزاأو في جميع الطمبات كالدفكع التي عند فصم تكصؿ ليا القاضي
خالؿ الجمسة كمناقشتيا حضكريا, كيجب أف يككف مقركءا ككاضحا  الدعكل العمكمية أك المدنية
 .2ال غمكض فيو عند تنفيذه

عمى أنو:"  2020مف دستكر  169دستكرم نصت عميو المادة  أالنطؽ بالحكـ ىك مبد
مف قانكف  355ينطؽ باألحكاـ القضائية في جمسات عمنية", كما نصت عميو أيضا المادة 

أنو:" يجب أف يصدر الحكـ في جمسة عمنية إما في الجمسة نفسيا  عمى اإلجراءات الجزائية
ما في تاريخ الحؽ". التي سمعت فييا  المرافعات كا 

يككف منطكؽ الحكـ في محضر القاضي الذم ترأس الجمسة كتـ التداكؿ عمى ىذه القضية 
عمييا قانكف  التي نص اإلخالؿ بيذه الشكمية اإلجرائية التي تـ مناقشة األدلة فييا, كعند

 . 3رتب عمييا البطالف المطمؽيتالنظاـ العاـ فيي مف  اإلجراءات الجزائية

                                                                 
كتككف المداكالت سرية ليتمكف القضاة مف إبداء أرائيـ كالتشاكر عمى  ليو., سابؽ اإلشارة إ04 -20 األمرف م 309المادة  1

العقكبة, كاليدؼ مف المداكالت ىي الحفاظ عمى ىيبة العدالة, كالقاعدة العامة أف المداكالت يجرييا كيتداكؿ عمييا القضاة الذم 
محمد رعد فتيح الراكم, اإلثبات نايات. الجزائية كمحكمة الج ترأس كؿ الجمسات كالذيف حضركا معيـ في التشكيمة كالغرؼ

, 03, العدد 01الجنائي مبدأ إقتناع القاضي, مجمة كمية القانكف لمعمـك القانكنية كالسياسية, جامعة كرككؾ, العراؽ, مجمد 
 .334, ص 2012

, مصر, لمنشر لعربيطبعة الثالثة, دار الفكر االرؤكؼ عبيد, ضكابط تسبيب الحكاـ الجنائية كأكامر التصرؼ كالتحقيؽ,  2
 . 07, ص 1986

محيمد محمد, األحكاـ كتسبيبيا عمؿ فني قكامو الدقة كالثبات كالشعكر بالمسؤكلية, نشرة القضاة, كزارة العدؿ, الجزائر, العدد  3
 . 22, ص 1985, 02
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 رابعا: بطالن تسبيب الحكم الجزائي     
عمييا حكمو  ىكتبقى الحجج كاألدلة ىي التي بن بو القاضي الجزائي أقتنعىك بياف ما 

, يقضي 1القضائي سكاء باإلدانة أك بالبراءة عمى المتيـ, كبياف األسباب الكاقعية كالقانكنية
أما  ناعو الشخصي لعدـ نسبتيا لممتيـالقاضي بتبرئة المتيـ مف الكقائع المنسكبة إليو بمجرد إقت

 .2اإلدانة فتبنى عمى الجـز كاليقيف بأف المتيـ ىك مف أرتكب الجريمة
كتقديرىا لمتأكد مف  .ى نشاط ذىني كعقمي بعد تمحيصو لألدلةقتناع ىك عممية تقكـ عماإل

, 3ليصؿ مف خالليا لحكـ قضائي يفصؿ في النزاع المعركض أمامو ثبكت التيمة مف عدميا
كظركؼ كمالبسات  مف أركاف الجريمة كمكاف إرتكابياكعناصرىا  يبيف القاضي الكقائع الجرمية

 . 4إرتكابيا
عمى  2020مف دستكر  169سبيب مف المبادئ الدستكرية التي نصت عميو المادة الت

أنو:" تعمؿ األحكاـ كاألكامر القضائية", كقضت المحكمة العميا في قراراىا أنو:" إف عدـ بياف 
الكقائع المسندة إلى المتيـ بيانا كافيا في قرار غرفة اإلستئناؼ الجزائية القاضي باإلدانة يؤدم 

 .5قض إذا كانت األسباب الكاردة فيو ال تسمح لممجمس األعمى لممارسة حقو في الرقابة"إلى الن
عمى أنو:" كيجب أف يشتمؿ عمى  04 -20مف األمر  379الدليؿ عمى ذلؾ نص المادة 

فقرة الثالثة عمى أنو:"  316أسباب كمنطكؽ. كتككف األسباب أساس الحكـ", كما بينتو المادة 

                                                                 
مية كالقكانيف الكضعية, ) د أحمد حامد البدرم محمد, الضمانات الدستكرية في مرحمة المحاكمة الجنائية بيف الشريعة اإلسال 1

حسيف الرحامنة, مدل سمطة القاضي في تسبيب الحكـ, لممزيد أنظر: . 312, ص 2002اىرة, ط(, دار النيضة العربية, الق
 .28, ص 2014طبعة األكلى, دار الجناف لمنشر كالتكزيع, األردف, ال
 .183جياد الكسكاني, المرجع السابؽ, ص  2
 .234, ص 2014, عماف الحكـ القضائي بيف النظرية كالتطبيؽ, ) د ط(, دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, عبد القادر الشيخمي, 3
جتياد القضائي, جامعة عيدة بمعابد, عمارة فتيحة, أثر صحة إقتناع القاضي الجزائي عمى تسبيب الحكـ الجزائي, مجمة اإل 4

مف األمر  500المادة  أكدت عميو مافي ىذا الصدد  .206, ص 2018, 16, العدد 10, المجمد -بسكرة –محمد خيضر
 فقرة الرابعة عمى أنو:" ال يجكز أف يبنى الطعف بالنقض إال عمى أحد األكجو األتية: إنعداـ أك قصكر األسباب".  04 -20

بغدادم, , نقال عف جياللي 36724, ممؼ رقـ 1985-12-11قرار صادر عف الغرفة الجنائية بالمحكمة العميا, بتاريخ  5
 .110, ص 1996اإلجتياد القضائي في المكاد الجزائية, الجزء الثاني, المؤسسة الكطنية لإلتصاؿ كالنشر كاإلشيار, الجزائر, 
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المدنية بحكـ مسبب يككف قابال لإلستئناؼ أك الطعف بالنقض في حالة كبفصؿ في الحقكؽ 
 جنايات اإلستئنافية".صدكره مف محكمة ال

أما في الحكـ في المداكلة عمى أنو:" يقكـ رئيس المحكمة أك مف يفكضو مف القضاة 
سبيب المساعديف بتحرير كتكقيع كرقة التسبيب الممحقة بكرقة األسئمة. يجب أف تكضح كرقة الت

في حالة اإلدانة أىـ العناصر التي جعمت المحكمة تقتنع باإلدانة في كؿ كاقعة حسبما 
يستخمص مف المداكلة. كفي حالة الحكـ بالبراءة, يجب أف يحدد التسبيب, األسباب الرئيسية 

 .1التي عمى أساسيا إستبعدت محكمة الجنايات إدانة المتيـ"
نعداميا يعد قصكرا في ا  ك  المتيـي إقتنع بيا إلدانة التعمى القاضي بياف مشركعية األدلة 

غفاؿ ذلؾ يؤدم إلى بطالف الحكـ الجزائي مف قانكف  307, ما أكدت عميو المادة 2التسبيب, كا 
ا إف القانكف ال يطمب مف القضاة أف يقدمكا حسابا عف الكسائؿ التي بياإلجراءات الجزائية أنو:" 

  .قد كصمكا إلى تككيف إقتناعيـ"
تكافرت فييا حالة  دكف بياف الكاقعة التي مف الكقائع التي نسبت إليو حكـ ببراءة المتيـال

اف ىذه الكقائع التي فإنو يبطؿ الحكـ, كذلؾ لقصكر في بي الدفاع الشرعي أك حالة الضركرة
 . 3لتمكف جية النقض مف الرقابة عميو أدت لمبراءة

                                                                 
كاألخيرة مف نفس المادة نصت عمى ذلؾ  12. أما الفقرة اإلشارة إليو سابؽ, 04 -20ة الثامنة مف األمر فقر  309المادة  1

عمى المتيـ المتابع بعدة أفعاؿ بالبراءة في بعض األفعاؿ كباإلدانة في البعص األخر, يجب أف يبيف أنو:" عندما يتـ الحكـ 
التسبيب أىـ عناصر اإلدانة كالبراءة. في حالة اإلعفاء مف المسؤكلية, يجب أف يكضح التسبيب العناصر الرئيسية التي إقتنعت 

 يو, مع تكضيح األسباب الرئيسية التي عمى أساسيا تـ إستبعاد مسؤكليتو".المحكمة أف المتيـ أرتكب ماديا الكقائع المنسكبة إل
طبعة األكلى, دار العمي محمكد عمي حمكدة, النظرية العامة في تسبيب الحكـ الجنائي في مراحمو المختمفة" دراسة مقارنة",  2

عمى أنو:" كالمحكمة  04 -20ر فقرة الثالثة مف األم 352المادة  كرستو. ما 501, ص 2003الكتاب الحديث, مصر, 
الممزمة باإلجابة عف المذكرات المكدعة عمى ىذا الكجو إيداعا قانكنيا يتعيف عمييا ضـ المسائؿ الفرعية كالدفكع المبداة أماميا 

 لممكضكع كالفصؿ فييا بحكـ كاحد يبت فيو أكال في الدفع ثـ بعد ذلؾ في المكضكع".  
الجزائية, مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستير في العمـك القانكنية كاإلدارية, كمية الحقكؽ كالعمـك إلياس لمعركؼ, تسبيب األحكاـ  3

. كىذا ما قضت بو المحكمة العميا عمى أنو:" لما كانت األسئمة 65, ص 2015, -الجزائر -السياسية, جامعة بف عكنكف
إقامة كرقة األسئمة خرؽ بيف إلجراء جكىرم يترتب عمى  كاألجكبة بمثابة تعميؿ في مكاد الجنايات فإف خمك الحكـ منيا كعدـ

, 75935, ممؼ رقـ 1990-10-23عدـ مراعاتو النقض كالبطالف". قرار صادر عف الغرفة الجنائية بالمحكمة العميا, بتاريخ 
 =قضائيمستارم عادؿ, المنطؽ ال في ىذا الصدد أنظر:. 182, ص 1992, 02المجمة القضائية لممحكمة العميا, العدد 
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النص القانكني الذم كيشير في الديباجة إلى  إلدانة أف يذكر الكقائع كالعقكبةعند الحكـ با
 .1كيترتب عمى عدـ ذكر ىذه الشكميات تعرض الحكـ لمبطالف المطمؽ يعاقب عمييا,

أنو:" يعتبر خاليا مف األسباب كيستكجب عمى حيث جاء في قضاء المحكمة العميا 
شير إلى األفعاؿ النقض قرار المجمس القضائي الحالي مف التعميؿ كالمؤيد لحكـ إبتدائي ال ي

 .2المنسكبة إلى المتيـ كال النصكص القانكنية المنطبقة عنيا"
ما يقتضي اإلشارة إليو أف القصكر في تسبيب الحكـ الجزائي الفاصؿ في الدعكل 

يترتب عنو البطالف المطمؽ ألنو  العمكمية, حيث عمى القاضي تسبيبو كأم إغفاؿ ليذا التسبيب
 .3يتعمؽ بالنظاـ العاـ

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                 

كدكره في ضماف سالمة الحكـ الجزائي, رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه عمـك في الحقكؽ" فرع القانكف الجنائي", كمية =
 .203, ص 2011 -2010, الجزائر, -بسكرة -الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامعة محمد خيضر

 .18السابؽ, ص  مستارم عادؿ, األحكاـ الجزائية بيف اإلقتناع كالتسبيب, المرجع 1
 .188, المرجع السابؽ, ص 1996جياللي بغدادم, اإلجتياد القضائي في المكاد الجزائية, الجزء األكؿ,  2
 .225مستارم عادؿ, المنطؽ القضائي كدكره في ضماف سالمة الحكـ الجزائي, المرجع السابؽ, ص  3
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 المبحث الثاني: ضوابط التمسك بإجراءات البطالن
اء إجرائي أقره ألنو جز  لعمكمية لمتمسؾ بإجراءات البطالفيجب معرفة أطراؼ الدعكل ا

تباع اإلجراءات التي سطرىا القانكف, كبيف الجيات التي تقضي بو كالتي يتـ إالمشرع لعدـ 
تتكلى الرقابة عمى اإلجراءات, األكلى ىي جيات الحكـ الدفع أماميا, كتكجد جيتيف قضائيتيف 

كالجية الثانية ىي غرفة اإلتياـ بإعتبارىا درجة ثانية لمتحقيؽ, فجيات الحكـ ىي مف تتكلى 
ركط الرقابة عمى أعماؿ قاضي التحقيؽ المشكبة بعيب مف العيكب ألكامره القضائية, كمف ش

م دفع في مف أحد أطراؼ الدعكل بالبطالف قبؿ أ ضركرة التمسؾ الرقابة لتقرير جزاء البطالف
, كأال تككف ىذه القضية قد تـ إحالتيا عمى جيات الحكـ بقرار مف طرؼ غرفة المكضكع

سكاء يتعمؽ بالنظاـ العاـ أك بطالف  ليـ مصمحة مف ىذا الدفع بالبطالفاإلتياـ, كأيضا مف 
 يتعمؽ بمصمحة الخصكـ.

 طرؼكغرفة اإلتياـ, كالمتيـ كال يؽكقاضي التحق أطراؼ الدعكل ىـ ككيؿ الجميكرية
يضا يمكف ليـ التنازؿ عف ىذا البطالف بشركط أماـ جيات التحقيؽ أك غرفة اإلتياـ أالمدني, ك 

عف طريؽ رفع طمب البطالف  اء يرتب أثاره القانكنية مف جديدأك جية الحكـ, كيصبح ىذا اإلجر 
إجرائية إلجراءات الدفع أماـ ىذه الجيات القضائية, فنرل أف المشرع كضع ضكابط كقكاعد 

مف أجؿ تنظيـ سير الدعكل العمكمية, سكاء خالؿ التحقيؽ اإلبتدائي أك أثناء  بالبطالف
ي القضية, كأال مف أجؿ السرعة في اإلجراءات كالفصؿ ف حاكمة اإلبتدائية أك اإلستئنافيةالم

 تحقيؽ الشرعية اإلجرائية. ىذا مف أجؿ ك  ياؾتتعرض حقكؽ الدفاع  كاألطراؼ لإلنت
 في ىذا المبحث ما يمي: خصصنا

 المطمب األول: أحكام التمسك بالبطالن.
 التمسك بالبطالن. المطمب الثاني: التنازل عن
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 المطمب األول: أحكام التمسك بالبطالن
الحؽ  العمكمية المشكبة بعيب مف العيكبكؿ إجراء مف اإلجراءات عبر مراحؿ الدعكل 

كالتمسؾ بإثارتو كفؽ شركط أقرىا القانكف, كبيف لنا المشرع  الخصكمة الدفع ببطالنوألطراؼ 
كأف ال يككف ىك  سؾ بذلؾ لو مصمحة فيوماألطراؼ التي ليا حؽ التمسؾ بو, كأف يككف المت

الجيات القضائية المختصة في نظره سكاء أماـ قاضي و لقبكؿ طمبو, أػماـ السبب في إحداث
أك أماـ جيات الحكـ التي ليا سمطة تقريره كالفصؿ فيو, بناء عمى طمب التمسؾ  التحقيؽ

أف تثيره كتتصدل لو أك بالبطالف المتعمؽ بالنظاـ العاـ مف طرؼ الخصكـ أك مف تمقاء نفسيا 
الخصكمة, كأيضا لككيؿ الجميكرية كقاضي التحقيؽ إثارتو أماـ غرفة ثيره أطراؼ يكلك لـ 

اإلتياـ أك ىذه األخيرة إثارتو مف تمقاء نفسيا عند نظرىا ممؼ التحقيؽ دكف إثارتو مف األطراؼ 
األخرل, كلممتيـ كالمدعي المدني عند مخالفة إجراء ما أف يتـ إثارتو أما جيات الحكـ كليس 

ب دراسة شركط التمسؾ بالبطالف جسد في ىذا المطمنرفة اإلتياـ, كسجيات التحقيؽ كغ أماـ
 تطرؽ فيو لألطراؼ التي ليا حؽ التمسؾ بالبطالف.ن) الفرع الثاني( سفي) الفرع األكؿ( أما

 الفرع األول: شروط التمسك بالبطالن
يتطمب الدفع ببطالف اإلجراءات شركط خاصة حددىا القانكف عمى سبيؿ الحصر  

 تتمثؿ ىذه الشركط األساسية في: الف أثناء مراحؿ الدعكل الجزائيةبالبطلمتمسؾ 
 بطالف لو مصمحة فيو) ثانيا(عنصر الصفة) أكال(, كأف يككف مف تمسؾ بيذا ال ناتناكل

) ثالثا( أال يككف ىذا الذم تمسؾ بالبطالف سببا في حدكثو أك تنازؿ عنو حتما, ك) رابعا( أال أما
خيرا أف يتمسؾ بالبطالف قبؿ أك  تنازؿ عنو صراحة عف الدفع بو ف قديككف المتمسؾ بالبطال
 إقفاؿ باب المرافعات.

 
 
 
 



 الباب الثاني: األحكاـ اإلجرائية المتعمقة بالبطالف
 

076 
 

 أوال: الصفة في التمسك بالبطالن
بالنزاع المعركض أماـ  تجمع أطراؼ الخصكمة في الدعكل يىي تمؾ العالقة المباشرة الت

 .1الجيات القضائية المختصة
حدل عناصر المصمحة ألنيا  التمسؾ بالبطالفشرط أساسي لقبكؿ  ىكالصفة عنصر  كا 

كليذا فيي سابقة لعنصر  ع بالبطالف اإلجرائيتمثؿ المصمحة المباشرة كالشخصية في الدف
 .2المصمحة فيو بالتبعية أنتفت سؾ بالبطالف كالدفع بومالمصمحة, فإذا غابت الصفة عف المت

الذم يتعمؽ بمصمحة الخصكـ, أما عف  البطالف المتعمؽ بالنظاـ العاـيختمؼ التمسؾ ب
الدفع المتعمؽ بالبطالف المطمؽ أف يتمسؾ بو مف لو مصمحة فيو, كتقضي محكمة المكضكع 

البطالف النسبي ال يتمسؾ بو إال لمف تقرر ك فيو مف تمقاء نفسيا حتى كلـ يثيره الخصكـ, 
 كالدفع ببطالنو كف لو صفة التمسؾلمصمحتو اإلجراء المشكب بعيب, كىذا األخير ىك مف يك

ال يجكز لو الدفع بالبطالف إلنتفاء عنصر الصفة  لـ يتقرر لمصمحتو اإلجراء الباطؿأما مف 
 .3فيو

 فيي مستقمة عف عنصر المصمحة في ذلؾ, كلكف شرط صفة التمسؾ كالدفع بالبطالف
 يةف في األحكاـ كالقرارات القضائبيف المصمحة في الطع تبقى بينيما عالقة كطيدة كقائمة

بطالف األحكاـ المستمدة مف  رل التي يستكجب الفصؿ كالبت فيياككثير مف األسباب األخ
 . 4أك بطالف إجراءات الدعكل الجزائية كالقرارات

أما التطبيقات القضائية لتكافر شرط الصفة في التمسؾ ببطالف القبض كالتفتيش قضى 
ض كالتفتيش أف يدفع ببطالنو, كلك بأنو:" مف المقرر أنو ال صفة لغير مف كقع في شأنو القب

كاف يستفيد منو, ألف تحقؽ المصمحة الحؽ لكجكد الصفة فيو, كما أنو مف المستقر عميو في 
                                                                 

 .46 -45سائح سنقكقة, المرجع السابؽ, ص  1
 .135, المرجع السابؽ, ص 2006الحسيني, البطالف في المكاد الجنائية, مدحت محمد  2
, 03, العدد 31المجمد العراؽ, نافع تكميؼ مجيد, الدفع ببطالف إجراءات التفتيش, مجمة جامعة بابؿ, كمية العمـك اإلنسانية,  3

 .632, ص 2013
 .61عبد الحميد الشكاربي, البطالف الجنائي, المرجع السابؽ, ص  4
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قضاء ىذه المحكمة أنو ال يجكز الطعف بالبطالف في الدليؿ المستمد مف القبض أك التفتيش 
ىذه األكضاع لحمايتيـ, لسبب عدـ مراعاة األكضاع القانكنية المقررة لذلؾ إال ممف شرعت 

ككاف اإلذف بالتفتيش خاصا بالمحككـ عميو األخر فإنو ال يقبؿ مف الطاعف الدفع ببطالف اإلذف 
الصادر بالتفتيش ألنو ال صفة لو في التحدث عف ذلؾ كيككف كافة ما يثيره في ىذا الخصكص 

كمف المتيـ األكؿ غير مقبكؿ, ىذا فضال عف أف المحكمة قد ردت عمى ىذا الدفع مف الطاعف 
 . 1ردا سميما سائغا"

 ثانيا: أن يكون من تمسك بيذا البطالن لو مصمحة فيو
المصمحة في البد مف تكافر عنصر  لى الشرط األكؿ المتمثؿ في الصفةباإلضافة إ

 شرط أساسي لذلؾ. التمسؾ بالبطالف ألنو
يقدـ طمب ببطالف  ت يمجا إليو صاحب المصمحة في ذلؾكؿ مف يدفع ببطالف اإلجراءا

ؽ الذم يتمسؾ بو مف لحقة ضرر مف ىذا يعمؿ إجرائي مخالؼ لمقاعدة اإلجرائية, كىك الطر 
ماـ المحكمة المطمؽ أماـ أم درجة قضائية حتى أالعمؿ المعيب, كيجكز التمسؾ بالبطالف 

لـ يتمسؾ  تمقاء نفسو حتى كلككال يجكز التنازؿ عنو, كعمى القاضي الجزائي أف يثيره مف  االعمي
, كفي حالة التمسؾ بالبطالف النسبي أال يككف صاحب ىذا الدفع ىك مف 2طراؼ الخصكمةأبو 

 .3تسبب في حدكثو

                                                                 
فشرط المصمحة ىي تمؾ  .209معمرم عبد الرشيد, بطالف إجراءات قاضي التحقيؽ دراسة مقارنة, المرجع السابؽ, ص  1

جياللي بغدادم, التحقيؽ" دراسة مقارنة نظرية كتطبيقية", الحؽ الذم تمسؾ بالبطالف.  الفائدة الشخصية التي ترجع لصاحب
 .253المرجع السابؽ, ص 

عبد المنعـ لتفصيؿ أكثر يمكف الرجكع إلى كؿ مف: . 77في المكاد الجزائية, المرجع السابؽ, ص  نبيؿ صقر, البطالف 2
. نقال 57, ص 1947الشرقاكم, نظرية المصمحة في الدعكل, رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه, جامعة فؤاد األكؿ, القاىرة, 

طبعة األكلى, مكتبة القانكف كاإلقتصاد, الرياض, المحمد رضا عيسى, الحراسة القضائية عمى األمكاؿ: دراسة مقارنة,  :عف
عبداؿ محمد قادر, المكازنة بيف المصالح في القانكف الجنائي دراسة مقارنة, أنظر: مف التفصيؿ لمزيد . 56, ص 2013

 . 43, ص 2020ع, مصر, طبعة األكلى, المركز العربي لمنشر كالتكزيال
 .433سامي حسني الحسيني, النظرية العامة لمتفتيش في القانكف المصرم كالمقارف, المرجع السابؽ, ص  3



 الباب الثاني: األحكاـ اإلجرائية المتعمقة بالبطالف
 

078 
 

يجب أف تككف لو مصمحة,  عند تمسكو ببطالف اإلجراءات أم خصـ في الدعكل الجزائية
مما  العمكميةجرائي عبر مراحؿ الدعكل كمراعاة النصكص القانكنية التي تـ مخالفتيا لمعمؿ اإل

 حة ىي عنصر أساسي كميـينتج عميو ضرر لحؽ صاحب الحؽ الذم دفع بالبطالف, كالمصم
 . 1) الدرجة األكلى(اء, كيجب إثارتو أماـ جيات الحكـكيتحقؽ بالفصؿ ببطالف ذلؾ اإلجر 

ستناد القاضي الجزا  ئي إلى دليؿ مستمد مف إجراء باطؿفي حالة الفصؿ في القضية كا 
كال يمكف معرفة  دلة في القانكف اإلجرائي مجتمعةألف األ ,حة في التمسؾ ببطالنوفمممتيـ مصم

 . 2الدليؿ الذم بنى عميو القاضي حكمو
كتـ  القانكفمف يتمسؾ بالبطالف تككف لو مصمحة في مراعاة القكاعد الشكمية حسب 

ذا إنتفت المصمحة  مخالفتيا كتقررت لمصمحة الطرؼ الذم لحقو ضرر مف ىذا اإلجراء, كا 
قضى القاضي بعدـ قبكؿ طمب التمسؾ بالبطالف, إستثناء النيابة العامة ألنيا ساىرة عمى 

فيستطيع الدفع ببطالف  صدر حكـ خاطئ يديف المشتكى عميو تحقيؽ مصمحة الجماعة, فإذا
 .3حتى كلك كاف ىذا الحكـ مكافقا لطمباتيا عقكبةلحكـ لمصمحة المحككـ عميو با

المقصكد بشرط المصمحة في الدعكل الجزائية عند الدفع بالبطالف عمى القكاعد التي تـ 
مخالفتيا, فعند مخالفة أحاكـ التفتيش يترتب عميو بطالف إجراءات التفتيش, كال تتكافر ىذه 

الف التفتيش مف , فال يقبؿ الدفع ببطالمصمحة إال لممتيـ الذم تـ تفتيش مسكنو أك شخصو
 . 4بؿ مف المتيـ الذم لحقو ضرر جراء ىذا التفتيش المتيميف األخريف

                                                                 
 .338 -337أحمد فتحي سركر, نظرية البطالف في قانكف اإلجراءات الجنائية, لمرجع السابؽ, ص  1
. كيجكز خالفا لمخصـ الذم تمسؾ 443م, المرجع السابؽ, ص رؤكؼ عبيد, مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانكف المصر  2

أمينة مصطفى النمر, و كالمحامي الذم يدافع عنو. ببطالف اإلجراءات أف يككف الخصـ نفسو, فيحؽ لطرؼ أخر الحمكؿ مكان
 .420, ص 1990الكجيز في قكانيف المرافعات, ) د ط(, نادم القضاة لمنشر, القاىرة, 

. كأف يترتب عمى ىذا الدفع فائدة شخصية, الذم لحقو ضرر مف ىذا العمؿ 66المرجع السابؽ, ص أحمد سعيد نمكر,  3
 .432 -431لؤم جميؿ حداديف, المرجع السابؽ, ص ئي الذم تـ مخالفا لمقانكف. اإلجرا

مف لمزيد . 351رجع السابؽ, ص , الم1996مأمكف محمد سالمة, اإلجراءات الجنائية في التشريع المصرم, الجزء الثاني,  4
 .489عبد المييمف بكر, المرجع السابؽ, ص نظر: التفصيؿ أكثر أ
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ببراءتو مف جديد عند  الحكـ الصادر ضده إلحتماؿ القضاءكأف يدفع الخصـ ببطالف 
تمؼ عف المصمحة في الدفع إعادة النظر في الدعكل, فالمصمحة في الطعف الجزائي ال يخ

بدم الدفع أك محاميو ليما نفس المصمحة في ألنو ال يكجد إختالؼ بينيما, كيبقى م   ئيالجزا
 .1التمسؾ بالبطالف أماـ محكمة المكضكع

قضت المحكمة العميا في قرار ليا أنو:" حيث  د عدة تطبيقات قضائية بيذا الشأفيكج
ترفض طعف مقدـ مف طاعف ليس لو مصمحة لمتمسؾ ببطالف تشكيمة حكـ قضائية كلعدـ 
إنتياكو حقكؽ بأنو" مف المستقر عميو قضائيا أف التشكيمة تعتبر جكىرية عندما تمس حقكؽ مف 

جراء المدعى بو مف ف أف خرؽ اإلبيلـ ي -في قضية الحاؿ -فإف الطاعفيتمسؾ بيا كمف ثـ 
 .2حقكقو, كمتى كاف ذلؾ إستكجب رفض الطعف"

 جماعةمقرر لمصمحة ال ألنو التمسؾ بالبطالف مف النظاـ العاـتكافر شرط المصمحة في 
كعمى جية الحكـ ممثمة  بييئة القضاء,صر المصمحة مرتبط ألف عن شخصيةكليس لمصمحة 

في قاضي المكضكع أف يرفض أم دفع بالبطالف في حالة إنتفاء شرط المصمحة مف كراء ىذا 
  .3الدفع

 ثالثا: أال يكون المتمسك بالبطالن سببا في حصولو
, فيذا الشرط 4يجب في ىذه الحالة أال يككف المتمسؾ ببطالف اإلجراءات سببا في حدكثيا

بالبطالف النسبي المتعمؽ بمصمحة الخصكـ, فال يمكف لمخصـ الذم كاف مقصكر عمى التمسؾ 
, كمثاؿ 5أف يتمسؾ ببطالنو راء المشكب بعيب الذم أىدر قيمتوىك سبب في حدكث ىذا اإلج

                                                                 
 .395, ص 1992الشريؼ حامد, نظرية الدفكع أماـ القاضي الجنائي, ) د ط(, دار المطبكعات الجامعية, مصر,  1
 .228نبيؿ صقر, البطالف في المكاد الجزائية, المرجع السابؽ, ص  2
 .136, المرجع السابؽ, ص 2006مد الحسيني, البطالف في المكاد الجنائية, مدحت مح 3
 .16, ص 2005أحمد ىندم, التمسؾ بالبطالف في قانكف المرافعات, ) د ط(, دار الجامعة الجديدة لمنشر, اإلسكندرية,  4
طبعة الثانية, المدنية كالتجارية, عبد الحكـ فكدة, البطالف في قانكف المرافعات ال. 198رجع السابؽ, ص عكيد ميدم, الم 5

 .273, ص 1993دار الحديث لمكتاب, مصر, 
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ذلؾ: ال يجكز لممتيـ أف يتمسؾ كيدفع ببطالف محؿ إقامتو إذا كاف ىك مف قدـ معمكمات أك 
 . 1ف فيوتصريح خاطئ حكؿ العنكاف الذم يقط

سكاء  د كاف الخصـ ىك مف ساىـ في حدكثوق بالدفع ببطالف اإلجراءاتمتى كاف التمسؾ 
قبؿ إستجكابو أماـ جيات  عف قصد أك بسبب إىماؿ منو, فالمتيـ الذم يقكـ بأداء اليميف

ألنو لـ يطمب منو أداء اليميف مف طرؼ  يجكز لو التمسؾ ببطالف اإلستجكابال  التحقيؽ
 .2ؽقاضي التحقي

فإنو  عدة في قانكف اإلجراءات الجزائيةنرل أف المشرع الجزائرم لـ ينص عمى ىذه القا
طالف النسبي يعمؿ بيا كفقا لممبادئ التي تحتاج لنص قانكني, كيبقى مجاؿ تطبيقيا ىك الب

, كتطبيقا لذلؾ ال يجكز لممتيـ 3كليس البطالف المتعمؽ بالنظاـ العاـ المتعمؽ بمصمحة خاصة
 .4أف يدفع ببطالف التفتيش يش مسكنو كأبى أف يحضر كرفضـ دعكتو لحضكر تفتالذم ت

 رابعا: أال يكون المتمسك بالبطالن قد تنازل عنو صراحة عن الدفع بو
لمتمسؾ ببطالف اإلجراءات يجب أف ال يككف الخصـ المتمسؾ قد تنازؿ صراحة عف 

اإلجراء المشكب بعيب بتنازؿ صريح الدفع بو أماـ جيات التحقيؽ القضائي, كقاـ بتصحيح ىذا 
, كىذا ما أكدت عميو قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو:" كيجكز لمخصـ الذم لـ 5كضمني

تراع في حقو أحكاـ ىذه المكاد أف يتنازؿ عف التمسؾ بالبطالف كيصحح بذلؾ اإلجراء كيتعيف 
 . 6أك بعد إستدعائو قانكنا"أف يككف التنازؿ صريحا كال يجكز أف يبدل إال في حضكر المحامي 

 

                                                                 
 .60عبد الحميد الشكاربي, البطالف الجنائي, المرجع السابؽ, ص  1
 .557محمد سامي النبراكم, المرجع السابؽ, ص  2
الشيادة التي تـ سماعيا في . فال يمكف لمخصـ التمسؾ ببطالف 305سميح عبد القادر المجالي, المرجع السابؽ, ص  3

عكيد ميدم صالح العنزم, مب سماعو مف طرؼ ىذا الخصـ. إذا تـ ط قاضي التحقيؽ لعدـ أىمية الشاىد الجمسة أك أماـ
 .144البطالف في نظاـ اإلجراءات الجزائية السعكدم كنماذجو التطبيقية دراسة مقارنة, المرجع السابؽ, ص 

 .40, المرجع السابؽ, ص 2006في المكاد الجنائية, مدحت محمد الحسيني, البطالف  4
 .254جياللي بغدادم, التحقيؽ دراسة مقارنة نظرية كتطبيقية, المرجع السابؽ, ص  5
 .اإلشارة إليو سابؽ, 04 -20ة الثانية مف األمر فقر  157المادة  6
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 خامسا: أن يتمسك بالبطالن قبل إقفال باب المرافعة
قفاؿ إبداء ىذا الطمب قبؿ إ راءات أماـ قاضي المكضكع الجزائيلقبكؿ الدفع ببطالف اإلج
إغالؽ جميع ألنو مف الشركط األساسية لقبكؿ ذلؾ, كيقصد بو  باب المناقشات أثناء الجمسة

كمة المناقشات الشفكية التي يبدييا الخصكـ بإنتياء كغمؽ المح عيةطرؽ الدفكع المكضك 
كالنطؽ بالحكـ فييا سكاء باإلدانة أك بالبراءة, كقبؿ القرار الصادر  كدخكليا لمنظر فييا كالكتابية

مف المحكمة بغمؽ باب المناقشات كحجزىا لمنظر فييا, يجكز لدفاع الخصكـ أف يبدم ما يراه 
 .1نافعا لمككمو مف دفكع إجرائية

ىذا الشرط نصت عميو قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو:" كلمخصكـ مف ناحية أخرل 
أف يتنازلكا عف التمسؾ بالبطالف المشار إليو في ىذه المادة كعمييـ في جميع الحاالت تقديـ 
ال كانت  أكجو البطالف لمجية القضائية التي تقضي في الدعكل قبؿ أم دفاع في المكضكع كا 

 .2غير مقبكلة"
 الفرع الثاني: األطراف التي ليا حق التمسك بالبطالن

 طراؼ الذيف بينيـ المشرع كمنحيجب معرفة األ بالبطالف لشركط التمسؾ نابعدما تطرق
ؽ ليـ حؽ الدفع بالبطالف سكاء خالؿ مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي أك أماـ غرفة اإلتياـ كجية تحقي

عند اإلخالؿ باإلجراءات كمخالفتيا لمقكاعد الجكىرية, فيستكجب  عميا, أك أثناء مرحمة المحاكمة
, فيقتصر لمفصؿ فيواإلجراء المشكب بعيب أماـ درجة أعمى مف ىؤالء األطراؼ طمب إلغاء 

ذلؾ عمى أطراؼ الدعكل الجزائية المعركضة أماـ القضاء ممثمة في ككيؿ الجميكرية ممثؿ 
الدفع ببطالف إجراءات  يـ كالمدعي المدنيكالمت مع, كقاضي التحقيؽ كغرفة اإلتياـالمجت

أك غرفة  دعكل إلى محكمة الجنح كالمخالفاتقاضي التحقيؽ أماـ جيات الحكـ عند إحالة ال
اإلتياـ, كليذا األخيرة أف تثيره مف تمقاء نفسيا, فجية التحقيؽ اإلبتدائي ليا ميزة عمى جيات 

                                                                 
 .217ابؽ, ص معمرم عبد الرشيد, بطالف إجراءات قاضي التحقيؽ دراسة مقارنة, المرجع الس 1
 .اإلشارة إليو سابؽ, 02 -15ثالثة مف األمر رقـ فقرة ال 161المادة  2
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أف لككيؿ الجميكرية كقاضي التحقيؽ سكاىـ طمب بطالف أم إجراء معيب, إذا كاف  الحكـ
 يتعمؽ بالنظاـ العاـ.

 الجميورية(أوال: النيابة العامة ) وكيل 
النيابة العامة ىي جياز قضائي يتمتع بصالحيات تكجيو التيمة لمرتكب الجرائـ نيابة عف 

حالتيا لمجيات القضائية , عف طريؽ تحريؾ الدعكل العمكميةالمجتمع , ما أكدت عميو 1كا 
القانكف عمى أنو:" الدعكل العمكمية لتطبيؽ العقكبات يحركيا كيباشرىا رجاؿ القضاء أك 

 . 2ظفكف المعيكد إلييـ بيا بمقتضى القانكف"المك 
كتختار ليا طريؽ المتابعة إما إحالتيا أماـ جيات التحقيؽ  تحرؾ الدعكل الجزائية مف ىي

حتى صدكر حكـ نيائي  فأك جيات الحكـ, كيباشر كؿ اإلجراءات مع ممارسة كؿ طرؽ الطع
لمحكمة في مرحمة تشكيمة ا, كتككف ضمف 3فيي خصما أصيال في الدعكل كتنفيذه يفصؿ فييا

 .4يؽ مصمحة الجماعةقمف أجؿ تح جيات اإلستئناؼ كمحكمة الجنايات أك التحقيؽ النيائي
 يمة القضائيةالبت كالفصؿ في القضايا دكف حضكرىا في التشك ال يمكف لجيات الحكـ

ال كانت إجراءات المحاكمة باطمة, كالحكـ أك القرار ألف  اطؿالصادر في الدعكل العمكمية ب كا 
 .5البطالف ىذا بطالف مطمؽ يتعمؽ بالنظاـ العاـ

                                                                 
يؾ الدعكل العمكمية في التشريع الجزائرم, مجمة الشريعة ر حابة العامة قبؿ تفاطمة العرفي, المركز القانكني لجياز الني 1

لتفصيؿ أكثر  .86, ص 2017, 12, العدد 06المجمد , -قسنطينة -كاإلقتصاد, جامعة العمـك اإلسالمية األمير عبد القادر
عمي محي الديف, األحكاـ اإلجرائية لجريمة اإلىماؿ األسرم في التشريع الجزائرم, الممتقى الكطني حكؿ يمكف الرجكع إلى: 

ية بجامعة غرداية, يـك اإلستقرار األسرم مف خالؿ اإلتفاقيات الدكلية كالتشريعات الكطنية, المنعقد بكمية الحقكؽ كالعمـك السياس
 .04, ص 12-12-2020

مف نفس القانكف عمى  29ما بينتو المادة في ىذا الصدد . ك اإلشارة إليو سابؽ, 07 -17مف القانكف رقـ كرر المادة األكلى م 2
 أنو:" تباشر النيابة العامة الدعكل العمكمية بإسـ المجتمع كتطالب بتطبيؽ القانكف".

النيابة العامة بيف التبعية كاإلستقاللية: دراسة في التجربة الفرنسية, مجمة ميالؼ لمبحكث كالدراسات, المركز سفياف عبدلي,  3
 .233, ص 2020, 02, العدد 06, المجمد -ميمة -الجامعي عبد الحفيظ بكالصكؼ

الة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستير, بكحجة نصيرة, سمطة النيابة العامة في تحريؾ الدعكل العمكمية في القانكف الجزائرم, رس 4
 .35 -34, ص 2002 -2001كمية الحقكؽ بف عكنكف, الجزائر, 

تافركنت الياشمي, دكر النيابة العامة في قضايا األسرة في التشريع الجزائرم, مجمة الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامعة عباس  5
 =ر محند أمقراف, قانكف اإلجراءات الجزائية المدنية:بكبشي. 201, ص 2017, 02دد , الع04, المجمد -خنشمة -لغركر
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مكجكدة أماـ غرفة اإلتياـ ال ة إستئناؼ كؿ أكامر قاضي التحقيؽال يمكف لككيؿ الجميكري
, عمال بنصكص قانكف 1متى رأل تعسفا في إجراءات التحقيؽ عمى مستكل المجمس القضائي

الحؽ في أف يستأنؼ أماـ غرفة اإلتياـ جميع اإلجراءات الجزائية عمى أنو:" لككيؿ الجميكرية 
 .2أكامر قاضي التحقيؽ"

 / التمسك الواقع أمام جيات التحقيق القضائي1
يمكف لو طمب  لتحقيؽغير أف ككيؿ الجميكرية باإلضافة إلى إستئناؼ أكامر قاضي ا

مى أنو:" ع 04 -20فقرة الثانية مف األمر رقـ  158بطالف إجراءات التحقيؽ طبقا لنص المادة 
فإذا تبيف لككيؿ الجميكرية أف بطالنا قد كقع فإنو يطمب إلى قاضي التحقيؽ أف يكافيو بممؼ 
الدعكل ليرسمو إلى غرفة اإلتياـ كيرفع ليا طمبا بالبطالف. كفي كمتا الحالتيف تتخذ غرفة اإلتياـ 

 ".191إجراءىا كفؽ ما كرد في المادة 
يب عندما يطمع عمى ممؼ أك المشكبة بع إلجراءاتلككيؿ الجميكرية بطالف امف ىنا يتبف 

تسكية التي قاـ بيا قاضي التحقيؽ أثناء التحقيؽ, أك عند إبالغو بممؼ الدعكل ل اإلجراءات
ففي ىذه الحالة  ءا ما يشكبو عيب كمخالفا لمقانكفكرأل أف إجرا اإلجراءات أك التصرؼ فييا

 قديـ عريضة كيرسمو لغرفة اإلتياـيقكـ بتل ي التحقيؽ أف يكافيو بممؼ الدعكليطمب مف قاض
 .3مف أجؿ طمب إلغاء اإلجراءات الباطمة

                                                                                                                                                                                                                 

 -123, ص 1981نظرية الدعكل, نظرية الخصكمة, اإلجراءات اإلستثنائية, ) د ط(, دار المطبكعات الجامعية, الجزائر, =
ثميا عمى أنو:" كىي تمثؿ أماـ كؿ جية قضائية. كيحضر مم 07 -17مف القانكف  29. كالدليؿ عمى ذلؾ نص المادة 124

المرافعات أماـ الجيات القضائية المختصة بالحكـ. كيتعيف أف ينطؽ باألحكاـ في حضكره كما تتكلى عمى تنفيذ أحكاـ 
 القضاء". 

 .261. لممزيد أنظر: درياد مميكة, المرجع السابؽ, ص 85فاطمة العرفي, المرجع السابؽ, ص  1
أنو:" يحؽ عمى مف نفس األمر  170المادة في ىذا الصدد نصت . ك اإلشارة إليو سابؽ, 04 -20مف األمر  170لمادة ا 2

اإلستئناؼ أيضا لمنائب العاـ في جميع األحكاؿ كيجب أف يبمغ إستئنافو لمخصـك خالؿ العشريف يكما التالية لصدكر أمر 
 قاضي التحقيؽ".

أكامر التحقيؽ المستأنفة أماـ غرفة اإلتياـ مع إجتياد المحكمة العميا: دراسة عممية تطبيقية, ) د ط(, دار  بمعميات إبراىيـ, 3
 =. فمف صالحيات ككيؿ الجميكرية أيضا, الدفع ببطالف إجراءات قاضي التحقيؽ أماـ غرفة57, ص 2004اليدل, الجزائر, 
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 / التمسك الواقع أثناء مرحمة المحاكمة2
التمسؾ ببطالف  لككيؿ الجميكرية أك النائب العاـخالفا لجية التحقيؽ القضائي يمكف 

ثارتو أماـ جيات الحكـ الدرجة األكلى أك الدرجة الثانية اإلجراءات يمكف أيضا لمنيابة , ك 1كا 
مف قانكف اإلجراءات الجزائية  501كجو البطالف أماـ المحكمة العميا حسب المادة أالعامة إثارة 

عمى أنو:" ال يجكز أف تثار مف الخصكـ أكجو البطالف في الشكؿ أك في اإلجراءات ألكؿ مرة 
لمحكمة العميا غير أنو يستثنى مف ذلؾ أكجو البطالف المتعمقة بالقرار المطعكف فيو كالتي أماـ ا

 لـ تكف لتعرؼ قبؿ النطؽ بو. كيجكز إبداء األكجو األخرل في أية حالة كانت عمييا الدعكل". 
يجب أف يثار مف أطراؼ الخصكمة قبؿ  كـلمفصؿ في التمسؾ بالبطالف مف جيات الح

ممف ليـ ال أعتبر ىذا الدفع ببطالف اإلجراء الباطؿ ا  الشركع كالخكض في مكضكع الدعكل, ك 
 .2غير مقبكؿ شكالمصمحة فيو 

 ثانيا: المتيم والمدعي المدني
تكفي ىذه األدلة  إلرتكابو الجريمة المعاقب عمييا ىك مف تكافرت فيو قرائف أك أدلة المتيـ

 .3تكجيو التيمة إليو مف ككيؿ الجميكرية كتحريؾ الدعكل العمكمية ضده
مف طرؼ ككيؿ  ذم تـ تحريؾ الدعكل الجزائية ضدهكالمتيـ ىك ذلؾ الشخص ال

لمحاكمتو أماـ جيات الحكـ عف كقائع جرمية  رية أك الشخص المتضرر مف الجريمةالجميك 
أما الطرؼ المدني ىك كؿ شخص , 4أك محرضا أك شريكا , سكاء كاف فاعال أصمياإرتكبيا

                                                                                                                                                                                                                 

زركاؿ عبد الحميد, دركس كتطبيقات في الكفاءة المينية لممحاماة, لقضائي. ناء مرحمة التحقيؽ ااإلتياـ كجية عميا لمتحقيؽ أث=
 .15, ص 2004طبعة الثانية, دار األمؿ لمنشر, الجزائر, ال
 .218 -217أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  1
  .217, ص نفس المرجع أحمد الشافعي, 2
 .30, ص 1986بعة العالمية, القاىرة, طبعة الثالثة, المطالسامي صادؽ المال, إعتراؼ المتيـ,  3
عزكز إبتساـ, بكالقمح يكسؼ, حؽ المتيـ في الصمت, المجمة العربية لألبحاث كالدراسات في العمـك اإلنسانية كاإلجتماعية,   4

محمد محدة, ضمانات المتيـ أثناء التحقيؽ, الجزء  لمزيد مف التفصيؿ أنظر: .346, ص 2020, 03, العدد 12المجمد 
 .18, ص 1992 -1991طبعة األكلى, دار اليدل لمنشر, الجزائر, الالثالث, 
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لحقو ضرر مف جريمة سكاء كاف كصفيا جناية أك جنحة أك مخالفة, في ىذه الحاالت يجكز 
  . 1أف يطالب بحقو المدني في الجمسة التي تنظر في الدعكل العمكمية

 / التمسك أثناء مرحمة التحقيق القضائي1
سؾ ببطالف إجراءات  التم يمنح لممتيـ كالطرؼ المدنيرم لـ نرل أف المشرع الجزائ

إبداء مالحظات أماـ قاضي كرفعيا أماـ غرفة اإلتياـ, كيسمح ليما إال ب قاضي التحقيؽ
ككيؿ الجميكرية  كيقدماف طمب إلى أف إجراء مف اإلجراءات يشكبو عيبإذا تبيف ليما  التحقيؽ

خرل إلستئناؼ أكامر أم كسيمة أ ـ, كال يممكافر أماـ غرفة اإلتياكرفع األم أك قاضي التحقيؽ
أك في أمر رفض الطمب المرفكع أمامو بشأف رفع طمب البطالف إلى غرفة  قاضي التحقيؽ

 . 2اإلتياـ
 أ/ المتيم: 

بؿ منحو المشرع  ئناؼ كؿ أكامر قاضي التحقيؽمنو ال يمكف لممتيـ أك دفاعو إست
أك ككيمو  ـيائية عمى أنو:" لممتقانكف اإلجراءات الجز , كىذا ما أكد عميو 3إستئناؼ بعضيا فقط

الحؽ في رفع إستئناؼ أماـ غرفة اإلتياـ بالمجمس القضائي عف األكامر المنصكص عمييا في 
 125مكرر ك 125ك 1-125ك 125مكرر ك123ك 74مكرر ك 69ك 4مكرر  65المكاد 
األكامر التي مف ىذا القانكف, ككذلؾ عف  154ك 143ك 127ك 2مكرر 125ك 1مكرر

                                                                 
1

ىالؿ العيد, حدكد سمطة القاضي الجزائي النظر في الدعكل المدنية في التشريع الجزائرم كالمقارف, المجمة األكاديمية لمبحث  
عمى أنو:" يتعمؽ  04 -20فقرة األكلى مف األمر  2. حسب نص المادة 324, ص 2019, 03د , العد10القانكني, المجمد 

الحؽ في الدعكل المدنية لممطالبة بتعكيض الضرر الناجـ عف جناية أك جنحة أك مخالفة بكؿ مف أصابيـ شخصيا ضرر 
الجسـ أك العقؿ, كحسب رأم  مباشر تسبب عف الجريمة". أك ىـ األشخاص الذيف مسيـ ضرر مف جريمة ما, عف سالمة

سعدم حيدرة, خصكصية حؽ سكاء إجرائي أك مكضكعي. الفقياء كما أسفر عميو القضاء, بمجرد كقكع الجريمة ينشأ لمضحية 
لمزيد مف  .16, ص 2018, 01, العدد 11دعكل الضحية الجزائية, مجمة العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية, جامعة تبسة, المجمد 

 التفصيؿ أنظر:
Thierry garé, Catherine gunestet, Droit pénale, procedure pénale 2023, 14

ème
 edition, Dalloz, Paris, 2022, 

p. 331. 
 .251جياللي بغدادم, التحقيؽ دراسة مقارنة نظرية كتطبيقية, المرجع السابؽ, ص  2
 .153السابؽ, ص محمد حزيط, قاضي التحقيؽ في النظاـ القضائي الجزائرم, المرجع  3
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إما مف تمقاء نفسو أك بناء عمى دفع لتحقيؽ في إختصاصو بنظر الدعكل, يصدرىا قاضي ا
 .1أحد الخصكـ بعدـ اإلختصاص"

 ب/ المدعي المدني:
مف نفس األمر عمى  173يبقى نفس الشيء بالنسبة لممدعي المدني حسب نص المادة 

ؽ اإلستئناؼ في األكامر الصادرة بعدـ أنو:" يجكز لممدعي المدني أك لككيمو أف يطعف بطري
إجراء التحقيؽ, أك بأال كجو لممتابعة أك األكامر التي تمس حقكقو المدنية, غير أف إستئنافو ال 
يمكف أف ينصب في أم حاؿ مف األحكاؿ عمى أمر أك عمى شؽ مف أمر متعمؽ بحبس المتيـ 

في أمر إختصاصو بنظر الدعكل, مؤقتا. كيجكز لو إستئناؼ األمر الذم بمكجبو حكـ القاضي 
 سكاء مف تمقاء نفسو أك بناء عمى دفع الخصكـ بعدـ اإلختصاص".

جاء في قرار المحكمة العميا عمى أنو:" ال صفة لممتيـ كالطرؼ المدني في في ىذا الشأف 
طمب بطالف إجراءات التحقيؽ مف قاضي التحقيؽ أثناء التحقيؽ, كال صفة ليما كذلؾ في إلزاـ 

الجميكرية أك قاضي التحقيؽ بعرض طمب بطالف اإلجراءات عمى غرفة اإلتياـ كال في ككيؿ 
إستئناؼ أمر رفض الطمب, كأف عرض بطالف إجراءات التحقيؽ عمى غرفة اإلتياـ مف حؽ 

 .2ككيؿ الجميكرية كقاضي التحقيؽ فقط"
                                                                 

المتعمؽ بأمر عدـ اإلختصاص  13أنظر: الممحؽ رقـ  في ىذا الشأف .اإلشارة إليو سابؽ, 04 -20مف األمر  172لمادة ا 1
ذا كاف المتيـ محبكسا, في ىذا الصدد ك المحمي الصادر عف قاضي التحقيؽ.  ما بينتو الفقرة الثالثة مف نفس المادة عمى أنو:" كا 

صحيحة إذا تمقاىا كاتب ضبط مؤسسة إعادة التربية, حيث تقيد عمى الفكر في سجؿ خاص, كيتعيف عمى  تككف ىذه العريضة
ال 24المراقب الرئيسي لمؤسسة إعادة التربية تسميـ ىذه العريضة لقمـ كتاب المحكمة في ظرؼ أربع كعشريف ) ( ساعة كا 

ذا كاف المتيـ محبكسا فتككف مخابرتو  فقرة الثالثة مف 168المادة ما كرستو تعرض لجزاءات تأديبية". ك  نفس األمر أنو:" كا 
بكاسطة المشرؼ رئيس مؤسسة إعادة التربية. كتبمغ لممتيـ أك المدعي المدني األكامر التي يجكز ليما الطعف فييا باإلستئناؼ 

 كذلؾ في ظرؼ أربع كعشريف ساعة".
, المجمة القضائية لممحكمة 728841, ممؼ رقـ 2011-04-21قرار صادر عف الغرفة الجزائية لممحكمة العميا, بتاريخ  2

كاألكامر القابمة لإلستئناؼ مف كفي ىذا الشأف أصدرت المحكمة العميا قرار فيو أنو:" . 372, ص 2011, 02العميا, العدد 
لمنصكص عمييا مف المبادئ القانكنية العامة أف أكامر قاضي التحقيؽ ا النص طرؼ المتيـ محددة عمى سبيؿ الحصر في ىذا

مف قانكف اإلجراءات الجزائية ىي كحدىا القابمة لإلستئناؼ أماـ غرفة اإلتياـ, كمف ثـ فإف القضاء  بما يخالؼ  172في المادة 
ىذا المبدأ يعد مخالفة لمقكاعد الجكىرية في اإلجراءات, ككما كاف مف الثابت في قضية الحاؿ أف غرفة اإلتياـ قبمت إستئناؼ 

 =مف قانكف اإلجراءات 172تحقيؽ باإلحالة رغـ أف ىذا األمر ليس مف ضمف األكامر التي حددتيا المادة أمر قاضي ال
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الطرؼ  يمكف إستئنافيااألكامر التي سبيؿ الحصر عمى نجد أف المشرع الجزائرم حدد 
مف قانكف اإلجراءات الجزائية, فيستأنؼ األمر بعدـ  173المادة  ما نصت عميو حسب نيالمد

يضا األكامر التي تمحؽ بمصالحو أك  , كاألمر بأال كجو لممتابعةمف قاضي التحقيؽ إجراء تحقيؽ
غير كالمخالفات محكمة الجنح  عمى األمر باإلحالةأما المدنية كالفاصمة في اإلختصاص, ك 

  .1كاف الطعف فيو باإلستئناؼ مف قبؿ المدعي المدني مخالؼ لمقانكف ذككر في نص المادةم
ثارتو أماـ قاضي التحقيؽ أك  ف مف طرؼ المتيـ كالمدعي المدنيعدـ التمسؾ بالبطال كا 

تمس بحقكؽ الدفاع كعدـ المساكاة بيف أطراؼ الدعكل الجزائية, ألف  التي ة اإلتياـأماـ غرف
لتحقيؽ كميا, عكس األطراؼ امة ليا الحؽ في ممارسة إستئناؼ أكامر قاضي االنيابة الع
 ـ قاضي التحقيؽ دكف الحؽ في طمبوأجاز القانكف لمخصكـ التنازؿ عف البطالف أما األخرل

 . 2يجب النظر فيو مف المشرع ألنو يشكؿ تناقضا في الناحية اإلجرائية
 ف طرؼ المدعي المدني بغير طمباتوإستئناؼ األكامر التي يصدرىا قاضي التحقيؽ م

يجب أف تككف ىذه األكامر المستأنفة مف طرفو تتعمؽ بالحقكؽ المدنية فقط, فال يمكف لو أف 
يستأنؼ في أكامر قاضي التحقيؽ التي تتعمؽ بالشؽ الجزائي, كاألمر الصدر بالحبس المؤقت 

 . 3كاإلفراج كالرقابة القضائية
المدني ألحد أكامر قاضي التحقيؽ أثناء التحقيؽ, ال عند إستئناؼ المتيـ أك الطرؼ 

نما يقكـ بإحالة نسخة  مف طرؼ الدعكل يكقؼ ىذا األخير عف إستكماؿ التحقيؽ في القضية, كا 
 . 4لمفصؿ في ىذا اإلستئناؼ المعركض أماميا ممثمة في غرفة اإلتياـ إلى الجية المختصة

                                                                                                                                                                                                                 

-24اإلجرائية, تككف بقضائيا لذلؾ قد أخطأت في تطبيؽ القانكف". قرار صادر عف الغرفة الجزائية لممحكمة العميا, بتاريخ =
 . 215, ص 1991, 03, منشكر بالمجمة القضائية لممحكمة العميا, العدد 70290, فصال في الطعف رقـ 071990

أنظر  .55, ص 2016, الجزائر, ITICIS éditionائية, الجزء األكؿ, جياللي بغدادم, اإلجتياد القضائي في المكاد الجز  1
 الذم يتضمف أمر رفض إجراء تحقيؽ صادر عف قاضي التحقيؽ. 14بيذا الخصكص: الممحؽ رقـ 

 .251جياللي بغدادم, التحقيؽ دراسة مقارنة نظرية كتطبيقية, المرجع السابؽ, ص  2
 .698, المرجع السابؽ, ص 2018ت الجزائية الجزائرم, الجزء األكؿ, عبد اهلل أكىايبية, شرح قانكف اإلجراءا 3
 .227, المرجع السابؽ, ص 2013محمد حزيط, مذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم,  4
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يكاصؿ قاضي التحقيؽ إجراء التحقيؽ  ىذا ما أكدت عميو النصكص اإلجرائية عمى أنو:"
 69ك 69أك عندما تخطر غرفة اإلتياـ مباشرة طبقا ألحكاـ المكاد  استؤنؼإذا كاف األمر قد 

 .1ما لـ تصدر غرفة اإلتياـ قرارا يخالؼ ذلؾ" 154ك 143مكرر ك
 / التمسك أثناء مرحمة المحاكمة2

التمسؾ ببطالف إجراءات  الجميكريةـ كالطرؼ المدني كككيؿ لممتي يجكز ألطراؼ الدعكل
ال  اإلحالة الصادر مف غرفة اإلتياـ أماـ جيات الحكـ كالتنازؿ عنو, كقرار ؽقاضي التحقي

كال يمكف إحالتيا كىي  ةيبراءات المعألنيا جية تحقيؽ عميا تدرس كؿ اإلج يمكف التمسؾ بو
 كقبؿ الشركع في المكضكع لمرافعاتمشكبة بالبطالف, كيجب أف يككف ىذا التمسؾ في بداية ا

ال أعتبر طمب البطالف غير مقبكؿ شكال, كليؤالء األطراؼ إثارة اإلجراءات الباطمة التي  كا 
 ماـ المجمس القضائيأفي الدرجة األكلى, أف يتمسؾ بيا تمسكت بيا أماـ جيات الحكـ 
 .2كمحكمة الجنايات كالمحكمة العميا

ىذا ما نصت  ماـ المحكمة العمياأال يجكز ألطراؼ الدعكل التمسؾ بالبطالف ألكؿ مرة 
مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو:" ال يجكز أف تثار مف الخصكـ أكجو  501عميو المادة 

البطالف في الشكؿ أك في اإلجراءات ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا غير أنو يستثنى مف ذلؾ 
الف المتعمقة بالقرار المطعكف فيو كالتي لـ تكف لتعرؼ قبؿ النطؽ بو. كيجكز إبداء أكجو البط

 األكجو األخرل في أية حالة كانت عمييا الدعكل".
 
 
 
 

                                                                 
 .اإلشارة إليو سابؽ, 04 -20مف األمر  174لمادة ا 1
عمى أنو:" كلمخصـك مف  04 -20فقرة الثالثة مف األمر 161. ما بينتو المادة 219أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  2

ناحية أخرل أف يتنازلكا عف التمسؾ بالبطالف المشار إليو في ىذه المادة كعمييـ في جميع الحاالت تقديـ أكجو البطالف لمجية 
ال كانت غير مقبكلة".  القضائية التي تقضي في الدعكل قبؿ أم دفاع في المكضكع كا 
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 ثالثا: قاضي التحقيق  
 تتاحي مف طرؼ ككيؿ الجميكريةعف طريؽ طمب إف يتصؿ قاضي التحقيؽ بممؼ الدعكل
, فمرحمة التحقيؽ القضائي ىي المرحمة 1مامو القضيةأك طمب إضافي لنفس القاضي المحالة أ

, 2كالسابقة عمى إحالة الدعكل العمكمية عمى جيات الحكـ ة البحث كالتحرمالتي تأتي بعد مرحم
أك  سكاء كاف ذاؾ ضد شخص مجيكؿ التحقيقات حكؿ القضية كيقكـ قاضي التحقيؽ بإجراء

 .3ضد شخص معمكـ في أكراؽ الدعكل
تحقيؽ إستئناؼ إجراءات ال رم لقاضي التحقيؽ بصفة إستثنائيةالجزائقد منح المشرع 

 القضائي أماـ غرفة اإلتياـ المشكبة بعيب كالدفع ببطالنيا بعد أخذ رأم ككيؿ الجميكرية
خطار المتيـ كالمدعي المدني بتمحيص األدلة  مة يقكـ بيا قاضي التحقيؽ خالليا, فيي مرح4كا 
يقكـ بإحالة الممؼ لممحاكمة  كف ىذه األدلة ثابتة في حقوما تككالكقكؼ عمى صحتيا, كعند

 .5لمفصؿ في الدعكل
جاء في القسـ العاشر في بطالف إجراءات التحقيؽ عمى أنو:" إذا تراءل لقاضي التحقيؽ 
أف إجراء مف إجراءات التحقيؽ مشكب بالبطالف فعميو أف يرفع األمر لغرفة اإلتياـ بالمجمس 

                                                                 
, ص 2019, 01, العدد 06صدم في مرحمة التحقيؽ كالمحاكمة, مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية, المجمد قكدة حناف, الت 1

عمى أنو:" ال يجكز لقاضي التحقيؽ أف يجرم تحقيقا إال بمكجب  04 -20مف األمر  67. كالدليؿ عمى ذلؾ نص المادة 895
دد جناية أك جنحة متمبس بيا". كما جاء في القسـ الثاني في طمب مف ككيؿ الجميكرية إلجراء التحقيؽ حتى كلك كاف ذلؾ بص

مف نفس األمر عمى أنو:" يجكز لكؿ شخص متضرر مف جناية أك جنحة أف يدعي مدنيا بأف  72اإلدعاء المدني في المادة 
 يتقدـ بشككاه أماـ قاضي التحقيؽ المختص".

, 2012طبعة األكلى, دار النيضة العربية, مصر, الساىر الكليد, شرح قانكف اإلجراءات الجزائية لفمسطيني, الجزء األكؿ,  2
 .341ص 

, العدد 03, المجمد 2معمرم كماؿ, األمر بأال كجو لممتابعة, مجمة البحكث كالدراسات القانكنية كالسياسية, جامعة البميدة  3
 . 247, ص 2013, 02

 .252اللي بغدادم, التحقيؽ دراسة مقارنة نظرية كتطبيقية, المرجع السابؽ, ص جي 4
, ص 2002سالـ أحمد الكرد, أصكؿ اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني, الكتاب األكؿ, مكتبة القدس, القدس,  5

250 . 
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خطار المتيـ كالمدعي القضائي بطمب إبطاؿ ىذ ا اإلجراء بعد إستطالع رأم ككيؿ الجميكرية كا 
 .1المدني"

ء سكا صحيح اإلجراءات التي يراىا باطمةال يجكز لقاضي التحقيؽ في القانكف الجزائرم ت
ذا أك التي كمؼ بيا أحدا أخر عف طريؽ اإلنابة القضائية, فإ تمؾ اإلجراءات التي قاـ بيا ىك

 .2بالمجمس القضائي فع ذلؾ لغرفة اإلتياـفإنو ير  عنو البطالفتبيف لو عيب ينجـ 
يجكز فييا إثارة اإلجراءات الباطمة أماـ غرفة  جد حالة كاحدة فقط لقاضي التحقيؽتك 

اإلتياـ كجية عميا لمتحقيؽ لمفصؿ في حاالت البطالف, كالقضاة الذيف يرفع أماميـ حاالت 
البطالف ىـ أنفسيـ مف يقكمكف بالتصدم لو, كىذه الحالة التي يتميز بيا قاضي التحقيؽ ىي 

 . 3إستثنائية عمى القاعدة العامة
الفردية أثناء التحقيؽ قد تبرره ضركرة التحقيؽ لمكصكؿ إلى مرتكب  المساس بالحرية

ألف قاضي التحقيؽ  ساس بالحرية الشخصية في مجاؿ ضيؽالجريمة, كيجب أف يككف ىذا الم
قد يخطأ أك يتعرض لمسيك, كليذا البد مف تفعيؿ رقابة عمى أعمالو مف جية قضائية عميا 

 .4ممثمة في غرفة اإلتياـ
 اإلتيام  رابعا: غرفة

 أما كؿ أنيا سمطة تحقيؽتمارس نكعيف مف اإلختصاصات غرفة المشكرة, اإلختصاص األ
تقكـ بالرقابة  , أك درجة عميا لمتحقيؽ5الثاني أنيا درجة ثانية لمتحقيؽ ممثمة في قضاة التحقيؽ

 .6عمى أعماؿ قاضي التحقيؽ

                                                                 
 .اإلشارة إليو سابؽ, 04 -20رة األكلى مف األمر فق 158المادة  1
 .283يؼ العربي, المرجع السابؽ, ص نصر الشر  2
 .220أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  3
 . 17 -16ص  شيخ قكيدر, المرجع السابؽ, 4
أحمد حسيف حسيف الجداكم, سمطة المحكمة في تعديؿ كتغيير التيمة الجنائية, ) د ط(, دار الجامعة الجديدة, اإلسكندرية,  5

 .124, ص 2010
الفصؿ بيف سمطتي اإلتياـ كالتحقيؽ في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم, مجمة صكت القانكف, جامعة كعكاف أحمد, مبدأ  6

 =كلمزيد مف التفصيؿ يمكف الرجكع إلى: .116, ص 2018, 01, العدد 05خميس مميانة, المجمد 
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جعؿ مف غرفة المشكرة كجية ثانية مف جيات  نكف اإلجراءات الجزائية الجزائرمقا
قيؽ, تتجسد ىذه التحأعماؿ قضاة التحقيؽ عند مباشرة  التحقيؽ, مف صالحياتيا الرقابة عمى

 .1في تقرير جزاء البطالف عمى اإلجراءات المشكبة بعيب كالمخالفة لمقانكف الرقابة القضائية
ذا تبيف ليا بؿ تقكـ ىي  اإلتياـ ال تتقيد بكقائع الدعكل غرفة بتقدير الكقائع مف جديد, كا 

أف التحقيقات التي قاـ بيا قاضي التحقيؽ شممت كؿ الكقائع, ىنا ال تصدر أمر بإجراء تحقيؽ 
تصدر أمر بإجراء  حاجة إلى ذلؾ لمكصكؿ إلى الحقيقةتكميمي, أما إذا رأت العكس كدعت ال

 . 2تحقيؽ تكميمي
بالمجمس القضائي عمى أنو:" يقكـ بإجراءات  ما بينو الفصؿ الثاني في غرفة اإلتياـ

ما إحكاـ المتعمقة بالتحقيؽ السابؽ التحقيقات التكميمية طبقا لأل ما أحد أعضاء غرفة اإلتياـ كا 
 االطالعقاضي التحقيؽ الذم تندبو ليذا الغرض كيجكز لمنائب العاـ في كؿ كقت أف يطمب 

 .3خالؿ خمسة أياـ" التحقيؽ عمى أف يردىاعمى أكراؽ 
تقكـ بإنابة قاضي التحقيؽ األصمي الذم حقؽ في القضية أك قاضي تحقيؽ أخر لمكاصمة 

في الدعكل, كتحتفظ ىي كدرجة التحقيؽ, كفي ىذه الحالة تفكض إال سمطة القياـ بالتحقيؽ 
 .4كبعدىا التصرؼ في أكراؽ الدعكل يؽ التكميمي الذم تـ التكصؿ إليوبنتائج التحق عميا

 

                                                                                                                                                                                                                 
=Bernard bouloc, procedure penal, 28

ème
 edition, Dalloz, Paris, 2022, p. 746- 747.  

, 2010عبد الحميد أشرؼ, التحقيؽ الجنائي كاإلحالة الجنائية في القانكف المقارف, ) د ط(, دار الكتاب الحديث, القاىرة,  1
 .125ص 

, 02, العدد 19نطينة, المجمد بقس 1عمارة فكزم, غرفة اإلتياـ بيف اإلتياـ كالتحقيؽ, مجمة العمـك اإلنسانية, جامعة منتكرم 2
عمى أنو:" يجكز لغرفة اإلتياـ بناء عمى طمب النائب  04 -20مف األمر  186. ما أكدت عميو المادة 207, ص 2008

العاـ أك أحد الخصـك أك حتى مف تمقاء نفسيا أف تأمر بإتخاذ جميع إجراءات التحقيؽ التكميمية التي تراىا الزمة كما يجكز ليا 
 إستطالع رأم النيابة العامة أف تأمر باإلفراج عف المتيـ". أيضا بعد

 .مف نفس األمر 193, 192 :المكاد لإلطالع أكثر يمكف مراجعة كؿ مف. المرجع نفس, 04 -20مف األمر  190المادة  3
4
  Merle Roger, Vitu André, traité de droit criminel et procédure pénale, 4

ème
 édition, Cujas l'Aris, Paris, 

1999, p. 53.  
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كني في قانكف ألنو ال يكجد نص قان القياـ بإجراء تحقيؽ تكميمي غرفة اإلتياـ ال يمكف
 .1كؿ ليذه الجية القضائية صالحية التحقيؽ بنفسياخياإلجراءات الجزائية 

أف أحد  ليا أثناء فحص ممؼ الدعكل إذا تبيف قانكف لغرفة اإلتياـ كسمطة رقابةخكؿ ال
كأيضا اإلجراءات  فتقضي ببطالنو أف تقرر بطالنو مف تمقاء نفسيا اإلجراءات مخالفا لمقانكف
عند إرساؿ مستندات القضية إذا تكصؿ قاضي التحقيؽ أف كقائع أك , 2الالحقة لو كميا أك جزئيا

أف الكقائع ال تشكؿ جريمة, أك في حالة  كفي األمر بإنتفاء كجو الدعكل ةالجريمة تشكؿ جناي
 .3طمب بطالف اإلجراءات مف قاضي التحقيؽ أك ككيؿ الجميكرية

عمى أنو:" تنظر غرفة اإلتياـ في صحة اإلجراءات  191الدليؿ عمى ذلؾ نص المادة 
ذا تكشؼ ليا سبب مف أسباب البطال  ف قضت ببطالف اإلجراء المشكب بوالمرفكعة إلييا كا 

تضاء ببطالف اإلجراءات التالية لو كميا أك بعضيا, كليا بعد اإلبطاؿ, أف تتصدل كعند اإلق
غيره لمكاصمة إجراءات  لمكضكع اإلجراء أك تحيؿ الممؼ إلى قاضي التحقيؽ نفسو أك لقاض

 التحقيؽ".
نكف مف قا 173ك 172بمناسبة إستئناؼ أكامر قاضي التحقيؽ ما أشارت إليو المادة 

 158جاءت عمى سبيؿ الحصر كليس كميا, أك ما بينتو المادة  ة الجزائرماإلجراءات الجزائي
ذا  ثارتو مف طرؼ قاضي التحقيؽ أك ككيؿ الجميكرية, كا  فقرة األكلى طمب بطالف اإلجراءات كا 

ذا فإنو ال يتعدل إلى كؿ المتيم أك يخص إال متيـ كاحد في القضية كاف البطالف ال ييـ يف, كا 
فإنو ال يمتد إلى كامؿ أكراؽ الدعكل إذا حركت الدعكل كبيا عدة  ةكاف يتعمؽ بكقائع معين

 .4كقائع جرمية

                                                                 
" في التحقيؽ القضائي", المجمد الثاني, دكف دار النشر, الجزائر, كعة في قانكف اإلجراءات الجزائيةعمي جركة, المكس 1

 .625, ص 2006
 .67شيخ قكيدر, المرجع السابؽ, ص  2
 .176المرجع السابؽ, ص محمد حزيط, قاضي التحقيؽ في النظاـ القضائي الجزائرم,  3
. فال يمكف لممتيـ كالطرؼ المدني الدفع 176محمد حزيط, قاضي التحقيؽ في النظاـ القضائي الجزائرم, المرجع نفسو, ص  4

 =رامي حميـ, إختصاص غرفة اإلتياـما إثارتو أماـ جيات الحكـ. ببطالف إجراءات التحقيؽ أماـ غرفة اإلتياـ, كلكف يجكز لي



 الباب الثاني: األحكاـ اإلجرائية المتعمقة بالبطالف
 

093 
 

 المطمب الثاني: التنازل عن التمسك بالبطالن
كالجيات القضائية  ببطالف اإلجراءات لألطراؼ التي ليا الحؽ في التمسؾ نابعدما تطرق

الحؽ في التنازؿ  لياألطراؼ التي ىذا المطمب ا يتناكؿ فنتي يتـ أماميا الدفع بالبطالف, سال
جرائية التي يجب اإللتزاـ بيا عف التمسؾ بالبطالف كالجيات التي يتـ أماميا ذلؾ, كالشركط اإل

ل ممثمة في المتيـ تباعيا خالؿ الدعكل العمكمية, فمقد خكؿ المشرع الجزائرم ألطراؼ الدعك ا  ك 
الجيات القضائية خاصة  ـأما جراءاتنازؿ عف التمسؾ ببطالف اإلإمكانية الت كالطرؼ المدني

 تي يمكف ليما حؽ التمسؾ بالبطالفقاضي التحقيؽ, الذم حدد عمى سبيؿ الحصر الحاالت ال
حؽ  ف لقاضي التحقيؽ كككيؿ الجميكريةكذلؾ بتقديـ طمب إلتماس منو, ففي ىذه الحالة ال يمك

طراؼ إما بتنازؿ صريح ف األكيككف ىذا التنازؿ م عف البطالف عكس ما ذكرناه سابقا,التنازؿ 
حكـ, كسكاء كاف قضاة ال مف مف قاضي التحقيؽ أك إمادكف ضغط عميو أك إكراه  أك ضمنيا

خالؿ مرحمة التحقيؽ القضائي أماـ قاضي التحقيؽ أك غرفة  ك الحقا لياأسابقا لإلجراءات 
مف أجؿ السرعة في اإلجراءات كالبت في  الحكـ اإلبتدائية أك اإلستئنافيةاإلتياـ أك أماـ جيات 

القضية, ألنو في حالة التمسؾ قد يطيؿ في اإلجراءات إذا كاف ىذا التمسؾ ال فائدة منو تعكد 
 عمى صاحب المصمحة.

برغبتو الحرة  التمسؾ بو اإلعالف أماـ الجيات المختصة التنازؿ ىك أف يقكـ مف لو حؽ
 .1ك ضمناعمى عدـ التمسؾ بالبطالف سكاء صراحة أ

) الفرع األكؿ(: شركط التنازؿ عف التمسؾ بالبطالف, أما الجيات التي تناكؿ فينليذا س
 ) الفرع الثاني(.ا التنازؿ عف التمسؾ بالبطالف فييتـ أمامي
 
 

                                                                                                                                                                                                                 

ـ في تقرير بطالف إجراءات التحقيؽ, مجمة دراسات كأبحاث, المجمة العربية في العمـك اإلنسانية كاإلجتماعية, كجيات الحك=
 .660, ص 2021, 04, العدد 13مجمد 

 .127, المرجع السابؽ, ص 2003نبيؿ صقر, المكسكعة القضائية الجزائرية" البطالف في المكاد الجزائية",  1
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 الفرع األول: شروط التنازل عن التمسك بالبطالن
كأيضا بالنسبة لمتنازؿ عف التمسؾ  الف يجب إحتراـ الشركط اإلجرائيةأثناء التمسؾ بالبط

مف األطراؼ الذيف مسيـ ىذا  كف ىذا التنازؿ صحيحا ال لبس فيوعنو, يكجد شركط لكي يك
ا سنرل كليذ كاف معيباالبطالف دكف سكاىـ, كيصبح ىذا اإلجراء منتجا ألثاره  القانكنية بعدما 

 تي:ىذه الشركط اإلجرائية كاأل
 اطراف إما تنازال صريحا أو ضمناألأوال: أن يكون التنازل من 

 بينو كالتالي:نالصريح كالضمني مف طرؼ الخصكـ س لمعرفة ىذا التنازؿ
كيككف فإفصاح الخصـ عف  ؿ يعمـ باإلجراء المخالؼ لمقانكفالتنازؿ الصريح يككف المتناز / 1

 حقو في التمسؾ بالبطالف بإرادتو, كأف يككف محددا ككاردا عمى العمؿ اإلجرائي الباطؿ.
يترتب / أما التنازؿ الضمني يستفاد مف سمكؾ صاحب ىذا الحؽ الذم يتمسؾ بالبطالف, ك 2

 .1كزكاؿ أثر تمؾ البطالف عنيا تصحيح اإلجراء المعيب
 التمسك بالبطالنثانيا: شروط التنازل عن 

أك بتقديـ  ة مف الخصـيبؿ يككف إما شفاى رط لمتنازؿ أم شكؿ أك نمكذج معيفلـ يشت
 .2مذكرة خطية, كتبقى الجية المختصة ليا السمطة التقديرية في ىذا المجاؿ

 .3/ يتنازؿ عف البطالف إال لمخصـ الذم تقرر البطالف لمصمحتو فقط1
 .4لدعكل العمكميةافي أم مرحمة مف مراحؿ  / يتـ التنازؿ مف أطراؼ الخصكمة2

                                                                 
 .257, المرجع السابؽ, ص -دراسة مقارنة كتطبيقية -ؽ المتيـ في محاكمة عادلةمؤيد عبيد حسف العزم, ح 1
. كيترتب عف التنازؿ سكاء 39 -38, المرجع السابؽ, ص 2005أحمد ىندم, التمسؾ بالبطالف في قانكف المرافعات,  2

كتصحيحو كليس مف كقت التنازؿ القانكنية مف كقت إعادتو منتجا لجميع األثار  كيصبح ,ريح عف البطالفالضمني أك الص
مطبعة األطمس لمنشر,  ) د ط(, إبراىيـ نجيب سعد, القانكف القضائي الخاص,فقة الطرؼ األخر في الدعكل. كدكف مكا عنو

 .105أيمف ممدكح محمد الفاعكرم, المرجع السابؽ, ص  :. نقال عف764, ص 1974القاىرة, 
 .212ص  كماؿ عبد الكاحد الجكىرم, المرجع السابؽ, 3
 .127نبيؿ صقر, البطالف في المكاد الجزائية, المرجع السابؽ, ص  4
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أك مرحمة التحقيؽ  ف إجراءات مرحمة جمع اإلستدالالت/ يسقط الحؽ في الدفع ببطال3
كحصؿ ىذا اإلجراء المعيب بحضكر محاميو كلـ  ك المحاكمة, إذا كاف لمخصـ مدافعالقضائي أ
  .1يتمسؾ بو

 .2دة شخصية/ أف يترتب عمى التنازؿ عف التمسؾ بالبطالف فائ4
 عدـ التمسؾ بالبطالف مرة ثانية يترتب عمى ىذا التنازؿ ا تـ التنازؿ مف طرؼ الخصـ/ إذ5

 .3كال في أم مرحمة مف مراحؿ الدعكل الجزائية كبأم كسيمة كانت
 الفرع الثاني: الجيات القضائية التي يتم أماميا التنازل عن التمسك بالبطالن 

تكافرىا في التنازؿ عف التمسؾ بالبطالف مف طرؼ مشركط التي يجب ل تنابعد دراس
كفؽ إجراءات حددىا  لقضائية التي يتـ التنازؿ أمامياالخصكـ, نتطرؽ في ىذا الفرع لمجيات ا

كس ما رأيناه في التمسؾ التنازؿ أماـ قاضي التحقيؽ ع كأجاز لممتيـ كالطرؼ المدني ,القانكف
بيف: التنازؿ نس أماميا أكراؽ الدعكلالمرفكعة ك  كـ أماـ غرفة اإلتياـ كجيات الحإال بالبطالف

عف التمسؾ بالبطالف الذم يتـ أماـ قاضي التحقيؽ) أكال(, أما) ثانيا(: التنازؿ الذم يتـ أماـ 
 غرفة اإلتياـ, كأخيرا التنازؿ الذم يتـ أماـ جيات الحكـ) ثالثا(.

 أوال: التنازل عن التمسك بالبطالن أمام قاضي التحقيق
كأف يتنازؿ  اإلبتدائي تصحيح اإلجراء الباطؿ كؿ المشرع الجزائرم لجيات التحقيؽلقد خ

المتيـ كالطرؼ المدني الذم لحقو ضرر مف اإلجراءات المخالفة لمقانكف أمامو, كعدـ التمسؾ 

                                                                 
. أك بعد إستدعائو مف الجيات 215معمرم عبد الرشيد, بطالف إجراءات قاضي التحقيؽ دراسة مقارنة, المرجع السابؽ, ص  1

صـ الذم لـ تراع في حقو أحكاـ ىذه عمى أنو:" كيجكز لمخ 04 -20فقرة الثانية مف األمر  157القضائية, حيث نصت المادة 
المكاد أف يتنازؿ عف التمسؾ بالبطالف كيصحح بذلؾ اإلجراء كيتعيف أف يككف التنازؿ صريحا كال يجكز أف يبدل إال في 

, المرجع 2008: سميماف عبد المنعـ, بطالف اإلجراء الجنائي, في ىذا الصدد أنظرحضكر المحامي أك بعد إستدعائو قانكنا". 
نصر الشريؼ العربي, المرجع ريا متعمؽ بالنظاـ العاـ. . كيجب أف يككف البطالف في ىذه الحالة بطالنا جكى95ابؽ, ص الس

 .83السابؽ, ص 
, ص 1988منشأة المعارؼ لمنشر, اإلسكندرية, ) د ط(, عبد الحميد الشكاربي, التنفيذ الجنائي في ضكء كالقضاة الفقو,  2

58- 59 . 
 .648د ماىر زغمكؿ, نظرية البطالف في قانكف المرافعات, المرجع السابؽ, ص فتحي كالي, أحم 3
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بو في األحكاؿ التي يجيزىا القانكف, كال يمكف ألطراؼ الدعكل التنازؿ إال في حالة كاف 
أك  سكاء كاف بطالف نص عميو القانكف مصمحة الخصكـ أم البطالف النسبي,البطالف يتعمؽ ب

, أما في حالة تـ فيو إنتياؾ حقكؽ الدفاع كالتعسؼ في تطبيقو ةبطالف يتعمؽ بالقكاعد الجكىري
 . 1فال يجكز ألطراؼ الخصكمة التنازؿ عنو كاف البطالف مطمقا

مف طرؼ يتـ تقديـ طمب التنازؿ عف اإلجراء الباطؿ كاإلجرائية أما مف الناحية الشكمية 
تياء مف كتابة أماـ قاضي التحقيؽ قبؿ اإلنالخصـ المتضرر مف ىذا اإلجراء المعيب, كيقدـ 

عميو قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو:" ال يجكز سماع المتيـ أك  , ىذا ما أكد2التحقيؽ
حضكر محاميو أك بعد دعكتو قانكنا ما لـ يتنازؿ المدعي المدني أك إجراء مكاجية بينيما إال ب

 .3صراحة عف ذلؾ"
لخصكمة أماـ قاضي التحقيؽ مف أحد أطراؼ ا ة تـ التنازؿ عف التمسؾ بالبطالففي حال

أك لـ يتـ تكجيو إستدعاء لو بطريقة  ـ بالتحقيؽ دكف حضكر المحامي معوأثناء القيا المختص
 نسبيا ألنو يتعمؽ بمصمحة الخصكـكباطال بطالنا  حنية, فيصبح ىذا التنازؿ غير صحيقانك 

ثارتو مف جديدكيمكف ليذا  أماـ الجيات القضائية إما غرفة اإلتياـ أك أماـ  الخصـ التمسؾ بو كا 
 .4قضاة الحكـ

                                                                 
 .222أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  1
 .41نجيمي جماؿ, المرجع السابؽ, ص  2
المقررة فقرة األكلى أنو:" تراعى األحكاـ  157. كالدليؿ عمى ذلؾ المادة اإلشارة إليو سابؽ, 04 -20مف األمر  105لمادة ا 3

ال ترتب عمى مخالفتيا بطالف اإلجراء نفسو  105بإستجكاب المتيميف كالمادة  100في المادة  المتعمقة بسماع المدعي المدني كا 
كما يتمكه مف إجراءات. كيجكز لمخصـ الذم لـ تراع في حقو أحكاـ ىذه المكاد أف يتنازؿ عف التمسؾ بالبطالف كيصحح بذلؾ 

فقرة الثالثة عمى أنو:" كيجكز دائما لمخصـ  159ما بينتو المادة في ىذا الصدد التنازؿ صريحا". ك  اإلجراء كيتعيف أف يككف
 التنازؿ عف التمسؾ بالبطالف المقرر لمصمحتو كحده. كيتعيف أف يككف ىذا التنازؿ صريحا".

4
 Pierre Estande, Des nullités de l'informations, cimentaire, juris classeur de procédure pénale, France, 

1962, p. 09. 

كسككت أحد الخصـك ال يعتبر تنازال, ألف المشرع إشترط أف يككف تنازال صريحا ال غمكض فيو, كبعدىا يحرر قاضي التحقيؽ 
محضرا عند اإلستجكاب عند الحضكر األكؿ أك عند المكاجية بينيما عف تنازليما عف حضكر المحامي عند التحقيؽ معيما, 

يشير إلى ذلؾ في المحضر كيكقعاف عميو, كال يشمؿ ىذا التنازؿ اإلجراءات األخرل, بؿ إجراءات إستجكاب المتيـ كسماع ك 
 . 223أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  لمدني أك إجراءات المكاجية.الطرؼ ا
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أنو يمتد حتى اإلجراءات  نسبة لمتنازؿ عف التمسؾ بالبطالفيكجد عدة أراء فقيية بال
 األخرل منيا:

الدعكل تحت تصرؼ المحامي قبؿ اإلستجكاب أك المكاجية بيف المتيـ  / يجب كضع أكراؽ1
 أك الطرؼ المدني, كأف تبمغ كؿ أكامر قاضي التحقيؽ ألطراؼ الدعكل الجزائية.

سنة مف التنازؿ عف إستكماؿ بعض األعماؿ اإلجرائية  18/ يستفيد الحدث الذم لـ يتجاكز 2
 .1الخاصة بالمحامي

مف قانكف اإلجراءات الجزائية, باإلستجكاب عند  105ك 100مجرد مخالفة نص المادة 
يترتب عنيا بطالف  ع المدعي المدني مف جيات التحقيؽالحضكر األكؿ لممتيـ, كبسما

يترتب عنيا أيضا بطالف إجراءات سماع المدعي ك إجراءات اإلستجكاب كما يتمكه مف إجراءات, 
 .2المدني كما يميو مف إجراءات
لما  الء بأم تصريح عف البطالف النسبيبيو المتيـ أنو حر بعدـ اإلديترتب عمى عدـ تن

زؿ يصحح ىذا كعند التنا خكؿ لممتيـ التنازؿ عف التمسؾ بولو مف فائدة تتعمؽ بمصمحتو, ف
 . 3بشرط أف يككف تنازال في حضكر المحامي اإلجراء المشكب بعيب

 ثانيا: التنازل عن التمسك بالبطالن أمام غرفة اإلتيام
تطبؽ عمى ىذا  جاء في الفصؿ الثاني في غرفة اإلتياـ بالمجمس القضائي عمى أنو:"

المتعمقة ببطالف إجراءات التحقيؽ صحة أحكاـ غرفة  160ك 159ك 157الباب أحكاـ المكاد 
اإلتياـ ككذلؾ صحة إجراءات التحقيؽ السابقة عمييا إذا كاف حكـ الغرفة قد فصؿ في صحتيا 

 . 4ة العميا كحدىا"تخضع لرقابة المحكم
                                                                 

لمتيـ عند إستجكابو األكؿ ااة ضمانة إطالع المحامي عمى ممؼ دعكل . كعدـ مراع43أنيس بكليمة, المرجع السابؽ, ص  1
نازؿ  إلى بطالف اإلستجكاب بطالنا نسبيا ما لـ يتذلؾ نص عمييا قانكف اإلجراءات الجزائية, يؤدم  مثمماأماـ قاضي التحقيؽ 

دار الجامعة الجديدة, مصر, عاصـ عبد الفتاح عبد السميع مطر, الجريمة اإلرىابية, ) د ط(, صراحة.  وعف التمسؾ ب
  .252, ص 2005

 .224معمرم عبد الرشيد, بطالف إجراءات التحقيؽ دراسة مقارنة, المرجع السابؽ, ص  2
 .79نبيؿ صقر, البطالف في المادة الجزائية, المرجع السابؽ, ص  3
 .اإلشارة إليو سابؽ, 04 -20مف األمر  201لمادة ا 4
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يمكف لممتيـ أك الطرؼ المدني أف يتنازؿ عف التمسؾ عف الضمانات الممنكحة ليما أثناء 
سماع الطرؼ المدني في أك عند  100اإلستجكاب األكؿ أماـ قاضي التحقيؽ حسب المادة 

س فيو, كالمكاجية التي تتـ بينيما, كيجب أف يككف ىذا التنازؿ منيما صريحا ال لب 105المادة 
مع مراعاة نكع ىذا البطالف, إما بطالف جكىرم أك بطالف  ما يحرر كتابة أك يصرح بو شفاىياإ

 .1قانكني
بؿ  ف المطمؽ المتعمؽ بالنظاـ العاـال يمكف لمخصـ أك الطرؼ المدني التنازؿ عف البطال

الجكىرية عف التمسؾ بالبطالف المتعمؽ بالقكاعد  ليما التنازؿ أماـ غرفة المشكرة يجكز
كفي حضكر  لمصمحتيما كيتعمؽ بمصمحة الخصكـ لإلجراءات, إذا كاف ىذا البطالف مقرر
 .2المحامي أك بعد إستدعائو بصفة قانكنية

 ثالثا: التنازل عن التمسك بالبطالن أمام جيات الحكم
منحت فييا عدة  مرحمة مف مراحؿ الدعكل العمكمية تعتبر مرحمة التحقيؽ النيائي أخطر

بتمحيص  , يقكـ فييا القاضي3مف أىميا مبدأ التقاضي عمى درجتيف نات ألطراؼ الدعكلضما
 .4لمكصكؿ إلى الحقيقة سكاء لمصمحة المتيـ أك ضده كؿ األدلة المعرضة أمامو

 161البنسبة لتنازؿ األطراؼ عف التمسؾ بالبطالف أماـ قضاة الحكـ نصت عميو المادة ب
عمى أنو:" كلمخصكـ مف ناحية أخرل أف يتنازلكا عف  07 -17فقرة الثالثة مف القانكف رقـ 

التمسؾ بالبطالف المشار إليو في ىذه المادة كعمييـ في جميع الحاالت تقديـ أكجو البطالف 
ال كانت غير مقبكلة". لمجية القضائية التي تقضي في الدعكل قبؿ أم دفاع في  المكضكع كا 

                                                                 
 .43السابؽ, ص بكليمة أنيس, المرجع  1
, المرجع 2007بارش سميماف, شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم, . 228رجع السابؽ, ص أحمد الشافعي, الم 2

 . 52 -51السابؽ, ص 
 .900قكدة حناف, المرجع السابؽ, ص  3
األكلى, مؤسسة محادة لمنشر طبعة الأصكؿ المحاكمات الجزائية,  -كاثبة داكد السعدم, الكجيز في شرح قانكف العقكبات 4

أك ضمنا مف  . كليس لجيات الحكـ أف تقضي مف تمقاء نفسيا بالبطالف النسبي إال صراحة87, ص 2012كالتكزيع, األردف, 
, الدار العربية لممكسكعات القانكنية, 39حسيف الفكياني, مكسكعة القضاء كالفقو لمدكؿ العربية, المجمد أطراؼ الخصكمة. 

 .699ص , 1975مصر, 
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قاضي الحكـ صريحا, كيبقى ىذا التنازؿ ال  ـايككف ىذا التنازؿ عف التمسؾ بالبطالف أم
, بإستثناء محكمة الجنايات اإلبتدائية 1يطرح أم إشكاؿ لييئة المحكمة في اإلجابة كالرد عميو

نكف مف قا 159ك 157ال يمكف التنازؿ أماميا, كيتعمؽ األمر بما نصت عميو  كاإلستثنائية
عف البطالف القانكني كالجكىرم, باإلضافة إلى البطالف المترتب  اإلجراءات الجزائية الجزائرم

المتعمقة باألكامر التي تبمغ مف قاضي التحقيؽ إلى محامي  168عف عدـ مراعاة نص المادة 
ساعة برسالة مكصى عمييا دكف أف يشترط في ىذا التنازؿ  24المتيـ كالطرؼ المدني خالؿ 

ستدعائو طبقا لمقانك   .  2فلحضكر المتيـ كا 
كدرجة ثانية لمتحقيؽ أماـ جيات  حالة ممؼ الدعكل مف غرفة اإلتياـأما في حالة تـ إ
خالفة سكاء القانكني أك المتعمؽ بم ر مف األطراؼ عف التمسؾ بالبطالفالحكـ, فالتنازؿ الصاد

يصبح ىذا التنازؿ دكف مكضكع, ألف قرار اإلحالة مف غرفة  قكاعد جكىرية في اإلجراءات
قد صحح جميع حاالت البطالف التي لحقت إجراءات  راؽ الدعكلبعد تمحيص أك  اإلتياـ

 .3التحقيؽ اإلبتدائي التي باشرىا قاضي التحقيؽ
ما يخص المحامي أماـ جيات الحكـ لـ تكجب أف يككف التنازؿ بحضكره أك بعد يف

يؽ, أما في إستدعائو عكس جيات التحقيؽ, ألف المشرع راعى تعسؼ قضاة التحقيؽ أثناء التحق
كمف ثـ يجكز  مى كيفية سير اإلجراءات أثنائيا,جمسة المحاكمة فمبدأ العمنية تضفي الشفافية ع

التنازؿ مف طرؼ الخصـ عف التمسؾ بالبطالف دكف شرط حضكر المحامي, عكس الجمسات 
يجب حضكر المحامي كيككف التنازؿ ك التي تعقد سرية نظرا لمطبيعة الخاصة التي يتميز بيا, 

 . 4بحضكره
                                                                 

, الجزء األكؿ, المركز القكمي لإلصدارات القانكنية, ائية الحديثة في الدفكع الجنائيةإيياب عبد المطمب, المكسكعة الجن 1
 .25, ص 2011القاىرة, 

 .44بكليمة أنيس, المرجع السابؽ, ص  2
 .229أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  3
أحمد لعكر, نبيؿ صقر, الدليؿ العممي في قانكف اإلجراءات الجزائية, الجزء األكؿ, قانكف اإلجراءات الجزائية مدعما  4

في ىذا . كالتنازؿ عف التمسؾ بالبطالف 130, ص 2004باإلجتياد القضائي, دار اليالؿ لمخدمات اإلعالمية, الجزائر, 
 =أيضا حضكر الطرؼ المدني جمسةك حضكر األطراؼ ممثميف في المتيـ ب إما يككف, 161, 159, 157حسب المكاد الصدد 
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كتركيا  بالبطالف مف طرؼ النيابة العامة المشرع الجزائرم لـ ينص عمى تنازؿ التمسؾ
لممبادئ األساسية لإلجراءات, ألف التنازؿ يخص إال البطالف المتعمؽ بالخصكـ أم البطالف 

 .1النسبي كليس البطالف المطمؽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                 

, المرجع السابؽ, 1996جياللي بغدادم, اإلجتياد القضائي في المكاد الجزائية, الجزء األكؿ, . قاض المكضكعـ المناقشة أما=
 .134ص 

  .231أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  1
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 خالصة الفصل األول
جراءات الفصؿ فيوخمصنا عف التطرؽ إلى ميفي نياية ىذا الفصؿ  مف  اديف البطالف كا 
عند مباشرة اإلجراءات مف الضبطية القضائية, كأم مخالفة لياتو  الجيات الفضائية المختصة

اإلجراءات فإف سمطة إبطاليا تؤكؿ لمجيات القضائية, فالقكاعد المقررة في قانكف اإلجراءات 
رع شلتأكد مف كقكع الجريمة كنسبتيا لمرتكبيا, ليذا أكلى المالجزائية كضعت إلظيار الحقيقة كا

الجزائرم إجراءات تقرير البطالف عناية خاصة, ككضع ليا ضكابط كقكاعد يجب إحتراميا عند 
الدفع كالتمسؾ بالبطالف, كحدد الجيات التي تقكـ بتقريره مف أجؿ تنظيـ سير الدعكل 

لكي ال يقع  ثناء مرحمة المحاكمةأئي بدرجتيو أك حمة التحقيؽ القضاالعمكمية, سكاء خالؿ مر 
  أك بالبطالف كبينا األطراؼ التي ليا الحؽ في التمسؾ تأخر الفصؿ في إجراءات الدعكل, 

خالفا لمبطالف , إما صراحة أك ضمنا يتعمؽ بالبطالف النسبيإذا كاف  خاصة وتنازؿ عنعند ال
القضائية كقاضي التحقيؽ أك غرفة اإلتياـ أك جيات مف الجيات ـ إثارتو تمقائيا المطمؽ الذم يت

حتى كلك لـ يدفع مف لو مصمحة فيو, في أم مرحمة مف مراحؿ الدعكل العمكمية,  لمكضكعا
مباشرة قاضي التحقيؽ  البطالف الذم يتـ عند ككذلؾ عندكالشركط التي يجب مراعاتيا, 

إلجراءات التحقيؽ أك األكامر التي يصدرىا أثناء التحقيؽ كالتفتيش كالخبرة  كاإلنابة القضائية 
حتى  دىاكغيرىا, كالبطالف الذم يتـ خالؿ مرحمة المحاكمة الذم يمس بتشكيمتيا كقكاعد إنعقا

 القضية.صدكر حكـ نيائي في 
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 لخاصة ببطالن إجراءات الدعوى الجزائية الفصل الثاني: أحكام الفصل ا
 ف اإلجراءات عمى عدة جيات قضائيةلقد منح المشرع الجزائرم سمطة الفصؿ في بطال

محددة كمعينة حسب القانكف, جاءت عمى سبيؿ الحصر ممثمة في جيات التحقيؽ القضائي 
ا في الفصؿ األكؿ مف كالتحقيؽ النيائي, كمسألة إثارة البطالف كالتمسؾ كالتنازؿ عنو كما درسن

ىذا الباب, يعتبر مف المسائؿ اليامة إلرتباطيا بحقكؽ الخصكـ في الدعكل العمكمية, كىؤالء 
بإبطاؿ ىذا اإلجراء المشكب بعيب, فأجاز  دمكف طمبات ليذا الجيات المختصةاألطراؼ يق

عكس مرحمة  التمسؾ بو خالؿ مرحمة المحاكمةإثارة البطالف ك  لمشرع لممتيـ كالطرؼ المدنيا
التحقيؽ اإلبتدائي الذم لـ يجز ليما إثارتو أك إستئنافو أماـ غرفة اإلتياـ, أما جيات الحكـ 

لغائوفمجميع أطر   تئنافيةما عدا محكمة الجنايات اإلبتدائية أك اإلس اؼ الدعكل إثارتو أماميا كا 
ـ في بداية كفؽ شركط حددىا القانكف, فممخصكـ إثارة البطالف النسبي أماـ قاضي الحك
حؿ الدعكل التقاضي كالمرافعات, أما البطالف المطمؽ يجكز إثارتو كالتمسؾ بو في كؿ مرا

عند نقض القرار الصادر مف الغرفة الجزائية, أك  ى كألكؿ مرة أماـ المحكمة العمياحت العمكمية
لبطالف اإذا كاف الحكـ حائز لقكة الشيء المقضي فيو, كيمكف ليذه الجيات القضائية إثارة 

 مف تمقاء نفسيا دكف طمب أطراؼ الدعكل.      المتعمؽ بالنظاـ العاـ
القانكف لـ يضع شرط مف أجؿ تمسؾ أحد األطراؼ بو كشرط الضرر الذم لحقو مف ىذا 

رط المصمحة لمذم لحقو ضرر مف عكس البطالف النسبي الذم إشت ,اإلجراء المخالؼ لمقانكف
ئية كال تثيره ىي يجب أف يثيره الخصـ أماـ المحكمة اإلبتداأك تمحقو فائدة شخصية منو, ك  ذلؾ

 و ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا.كال يمكف إثارت مف تمقاء نفسيا
أما غرفة اإلتياـ كجية تحقيؽ يمكف ليا إثارة حتى البطالف النسبي مف تمقاء نفسيا عند 

كتتصدل لو  يؽ أك الحكـالتحقإكتشافيا أثناء فحص ممؼ الدعكل المحاؿ أماميا إما مف جيات 
 كتمغيو.

 صبح غير منتجة ألثارىا القانكنيةت الف ىذه اإلجراءات عدة أثار ميمةبترتب عمى بط
فيمكف ليذه الجيات تصحيح اإلجراءات الباطمة بطالنا مطمقا أك تصحيحيا في حالة التنازؿ 
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خصكـ, كعند عف التمسؾ بالبطالف مف طرؼ الخصكـ عندما يتعمؽ البطالف بمصمحة ال
ضائية مف ممؼ القضية, كال يمكف ألم جية ق بتمغى تمؾ اإلجراءات الباطمة كتسحتصحيحو 

 ناليذا قسمكىذا ما سنراه مف األحكاـ القانكنية المترتبة عمى ذلؾ, ك  أك أحد األطراؼ الرجكع ليا
 ىذا الفصؿ إلى ما يمي:

 المبحث األول: الجيات القضائية المختصة بتقرير البطالن.
 المبحث الثاني: أثار تقرير جزاء البطالن عمى إجراءات الدعوى العمومية.
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 المبحث األول: الجيات القضائية المختصة بتقرير البطالن 
لكال  ؿ في بطالف إجراءات قاضي التحقيؽلقد خكؿ المشرع الجزائرم إختصاص الفص

مف غرفة اإلتياـ كدرجة عميا لمتحقيؽ, مف مياميا الرقابة عمى أعماؿ قاضي التحقيؽ, فميا إال 
التحقيؽ  ىي سمطة الفصؿ في الممفات المعركضة أماميا, كالتي تـ إحالتيا مف طرؼ قاضي

دكف البطالف النسبي, فيي مف  مؽ بالنظاـ العاـعندما يككف البطالف يتع أك ممثؿ النيابة العامة
 ئناؼ أكامر قاضي التحقيؽ أمامياتتصدل ليذه اإلجراءات المخالفة لمقانكف, أك في حالة إست

جاءت عمى سبيؿ الحصر حددىا المشرع, إما مف طرؼ المتيـ كالطرؼ المدني, أما األكامر 
 إلجراءات الباطمةأجؿ إلغاء ىذه امف  طراؼ طمب مسبب أماـ قاضي التحقيؽاألخرل يقدـ األ

 ف المطمؽ إلحالتو لغرفة المشكرةإذا كانت تمس بمصالحيـ الشخصية, أك كاف يتعمؽ بالبطال
 ألف قاضي التحقيؽ غير مختص في الفصؿ في ىذه اإلجراءات المخالفة لمنمكذج القانكني.

عندما تككف الكقائع تشكؿ جناية أحيمت مف  إخطار غرفة اإلتياـ بممؼ الدعكل يمكف
قاضي التحقيؽ, بإرساؿ المستندات لمنائب العاـ كىك يحيميا لغرفة اإلتياـ, كتكجد جيات  طرؼ

بتدائية حتى دكف طمب ىي جيات الحكـ اإل ,قضائية أخرل تتصدل ليذا البطالف كتفصؿ فيو
 كمة العميا إذا كاف البطالف مطمؽالمح أيضاك  غرفة الجزائية عند إستئناؼ الحكـكال الخصكـ

 عمى حقكؽ األطراؼ كعدـ إنتياكيا.ىذا ىك الحفاظ كالغاية مف 
 كالتصدم لمبطالفالتي ليا سمطة الفصؿ  الجيات القضائية المختصة نكضحليذا س

ة بنكع مف التفصيؿ فخصصت تناكؿ كؿ جينقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف, نكلمعالجة ذلؾ س
 ما يمي:

 المطمب األول: إختصاص غرفة اإلتيام بتقرير بطالن اإلجراءات الجزائية. 
 المطمب الثاني: إختصاص جيات الحكم في تقرير البطالن.
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 المطمب األول: إختصاص غرفة اإلتيام في تقرير بطالن اإلجراءات الجزائية
لمحالة في صحة اإلجراءات ا تكاجد مقرىا بالمجس القضائيتنظر غرفة اإلتياـ التي ي

في حالة كاف البطالف بطالنا  قاضي التحقيؽ كككيؿ الجميكريةك إلييا مف الجيات القضائية
مطمقا, أك مف طرؼ الخصكـ عند إستئناؼ أكامر قاضي التحقيؽ عند التحقيؽ في ممؼ 

ذا إكتشف ف تصدت لو كقضت ببطالنو, أل ت أنو يكجد سبب مف أسباب البطالفالدعكل, كا 
لغاء اإلجراءات المشكبة بعيب في حالة  قاضي التحقيؽ ال يممؾ سمطة الفصؿ في البطالف, كا 

أك في حالة أمر بيا عف طريؽ إنابة قضائية, فتعد جياز رقابة لمجيات  قاـ بيا ىك بنفسو
القضائية في مرحمة التحقيؽ القضائي, كطالما أف مسألة إثارة البطالف كالتمسؾ بو أك التنازؿ 

مف المسائؿ األساسية التي تتعمؽ بأطراؼ الدعكل  مسؾ بو أماـ ىذه الجيات القضائيةلتعف ا
 كحقكؽ الدفاع.

إما بطالنا  رقابة عمى صحة اإلجراءات الباطمةمكمفة قانكنا بال غرفة اإلتياـ أك المشكرة
صمحة إثارة البطالف المتعمؽ بم عتبر إستثناء عف القاعدة العامةمطمقا أك بطالنا نسبيا, كي
دكف تقديـ طمب مقدـ مف أطراؼ الدعكل, كتجريد إجراءات  ء نفسياالخصكـ مف طرفيا مف تمقا

 يركرة الخصكمة الجزائيةسية كتعطيميا عف أداء كظيفتيا في التحقيؽ الباطمة مف أثارىا القانكن
عادتيا إذا أمكف ذلؾ.كالحد مف ىذه األثار بتصحيح اإلجراءات المش  كبة بعيب كا 

تطرؼ إلى تقسيـ ىذا المطمب إلى ما يمي: ) الفرع األكؿ(: إختصاص نالنحك سعمى ىذا 
الفرع )ضي التحقيؽ كككيؿ الجميكرية, أماغرفة اإلتياـ في حالة إثارة البطالف عف طريؽ قا

فيو: إخطار غرفة اإلتياـ بالبطالف مف طرؼ أطراؼ الدعكل, كصالحية غرفة  ناتناكل (الثاني
 ية اإلجراءات في) الفرع الثالث(.الف خالؿ تسك اإلتياـ في تقرير البط
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الفرع األول: إختصاص غرفة اإلتيام في حالة إخطارىا من طرف قاضي التحقيق ووكيل 
 الجميورية

مف طرؼ قاضي التحقيؽ كككيؿ  تياـ بالبطالف مف جيتيف قضائيتيفتخطر غرفة اإل
كتككف مختصة بتقرير  بالنظاـ العاـكاف البطالف يتعمؽ الجميكرية, كيككف ىذا اإلخطار إذا 

أكال(: إخطار غرفة اإلتياـ مف  :)ىذا الفرع إلى ما يمي خصصناالبطالف في ىذه الحالة, ك 
طرؼ قاضي التحقيؽ بالبطالف, ك) ثانيا(: إخطار غرفة اإلتياـ مف طرؼ ككيؿ الجميكرية 

 بالبطالف.
 أوال: إخطارىا من طرف قاضي التحقيق بالبطالن

أقرىا المشرع ككضع ليا شركط  ىك عبارة عف مجمكعة مف اإلجراءاتإلبتدائي التحقيؽ ا
إىدار األثار القانكنية التي  عدـ إحتراـ ىذه الشركط كمخالفتياكقيكد عند مباشرتيا, كيؤدم 

كر مختمفة بإختالؼ ص, كجزاء البطالف لو عدة 1تترتب عنيا, ىذا ما يطمؽ عميو بالبطالف
 .2كظيفة القاعدة الشكميةالحاؿ, كتبقى متفقة مع 

أك عند تقديـ مذكرة مف طرؼ المتيـ أك  جيات التحقيؽ عند فحص ممؼ القضيةيجكز ل
الطرؼ المدني, تبيف لو إجراء مف اإلجراءات التي باشرىا ىك بنفسو أك أمر بإنابة قضائية 

ع عميو صادرة عنو, كيشكبو عيب البطالف أف يرسؿ ىذا الممؼ لككيؿ الجميكرية المختص ليطم
إخطار أطراؼ الدعكل بيذا  كذلؾ بعد يخطر بو عمى الفكر غرفة اإلتياـ كيقدـ طمباتو, ثـ

مف قانكف اإلجراءات  158ما أكدت عميو المادة ىذا , 3مف أجؿ إلغاء اإلجراء الباطؿ القرار
يو الجزائية أنو:" إذا تراءل لقاضي التحقيؽ أف إجراء مف إجراءات التحقيؽ مشكب بالبطالف فعم

                                                                 
 .63, ص 2006جامعة الجديدة, مصر, اإلجراءات الجنائية, ) د ط(, دار ال جالؿ ثركت, سميماف عبد المنعـ, أصكؿ 1
عكض محمد عكض, المبادئ العامة في قانكف اإلجراءات الجنائية, ) د ط(, منشأة المعارؼ, مصر, دكف سنة النشر, ص  2

تخاذ جميع إجراءات التحقيؽ عمى أنو:" يقـك قاضي التحقيؽ كفقا لمقانكف, بإ 04 -20مف األمر  68. عمال بنص المادة 565
 التي يراىا ضركرية  لمكشؼ عف الحقيقة, بالتحرم عف أدلة اإلتياـ كأدلة النفي".

 .239أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  3
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أف يرفع األمر لغرفة اإلتياـ بالمجمس القضائي بطمب إبطاؿ ىذا اإلجراء بعد إستطالع رأم 
خطار المتيـ كالمدعي المدني". ككيؿ الجميكرية  كا 

 إما اإلجراءات التي قاـ طة إبطاؿ اإلجراءات المشكبة بعيبألف قاضي التحقيؽ يممؾ سم
تحقيؽ أخر, ليذا خكؿ لضباط الشرطة القضائية أك قاضي ىك أك بمكجب إنابة قضائية  بيا

صالحياتيا  بإعتبارىا جية تحقيؽ ثانية ر إجراءات التحقيؽ لغرفة اإلتياـالمشرع إختصاص تقري
 .1الرقابة عمى أعماؿ جيات التحقيؽ

 إخطار جية قضائية أعمى منو حقيؽتعتبر ىذه الحالة الكحيدة التي يمكف فييا قاضي الت
ف تثار أماميـ اإلجراءات الت البطالف كالبت فييا, فالقاعدة العامة أف القضاة الذيدرجة بحا
ىـ مف يقكمكف بالفصؿ فييا, إستثناء الحالة بالنسبة لقاضي التحقيؽ الذم ال يمكف لو  الباطمة

 .2الفصؿ في اإلجراءات المشكبة بعيب
لمفصؿ في بطالف  كيتصدل ىك قاضي التحقيؽ أف ينصب نفسو قاضياال يجكز لممحقؽ ك

أف  مة حسب قانكف اإلجراءات الجزائيةما تـ مباشرتو مف أعماؿ إجرائية, ألنو طبقا لمقاعدة العا
 .3ىذا اإلختصاص يؤكؿ لجية قضائية عميا

 ثانيا: إخطار غرفة اإلتيام من طرف وكيل الجميورية
كيمثؿ الجماعة كينكب عنيـ, ألنيا سمطة  جميكرية المصمحة العامةيتكلى ككيؿ ال

, بإعتباره طرفا أصيال في 4كىدفيا تطبيؽ القانكف ئية تقكـ بتحريؾ الدعكل العمكميةقضا
حالة القضايا أماـ جيات  الدعكل العمكمية, كخكؿ لو القانكف تحريؾ الدعكل كمباشرتيا كا 

                                                                 
 .52محمد طاىر رحاؿ, المرجع السابؽ, ص  1
 .220أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  2
 .146, المرجع السابؽ, ص 2006لجنائية, مدحت محمد الحسيني, البطالف في المكاد ا 3
كالمستحدث  174/1998عدلي أمير خالد, أحكاـ قانكف اإلجراءات الجنائية في ضكء التعديالت الجديدة المضافة بالقانكف  4

, ص 2000ية, في أحكاـ النقض كالمحكمة الدستكرية العميا كتعميمات النيابة العامة, ) د ط(, دار الجامعة الجديدة, اإلسكندر 
 06/22فاتح بكسناف, قانكف اإلجراءات الجزائية حسب أخر تعديؿ لو بالقانكف رقـ أكثر تفصيؿ يمكف الرجكع إلى: . 64 -63

 في ىذا الصدد يمكف مراجعة المادة. 15, ص 2010, طبعة األكلى, دار طميطمة, الجزائر, 2006ديسمبر  20المؤرخ في 
 .واإلشارة إلي , سابؽ04 -20األمر مف  29
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ستئناؼ جميع أكامر التحقيؽ بمكجب طمب إفتتاحي لمتحقيؽ فييا كالكصكؿ لمرتكب ال جريمة, كا 
 .1قاضي التحقيؽ التي يصدرىا أثناء التحقيؽ

يجكز لككيؿ الجميكرية عند إطالعو عمى ممؼ التحقيؽ أك عند إرسالو مف طرؼ قاضي 
أف يقدـ عريضة مف أجؿ إلغاء  بيف لو أف إجراءات التحقيؽ باطمةالتحقيؽ كفحصو, كت

إجراءات التحقيؽ  كيمكف لو إذا تراءل أف إجراء مف, 2اإلجراءات الباطمة أماـ غرفة اإلتياـ
أف يرفع ذلؾ إلى غرفة اإلتياـ عف طريؽ طمب إلبطاؿ ىذه اإلجراءات, كتبت  مشكبة بالبطالف

 . 3في طمبو حسب ما نص عميو القانكف
الذم تـ إحالتو مف طرؼ ككيؿ  ميا لمتحقيؽ تختص بتقرير البطالفغرفة اإلتياـ كدرجة ع

بيف النمكذج الخاص لطمب البطالف الذم قاضي التحقيؽ, كالمشرع الجزائرم لـ ي  الجميكرية أك 
أك ككيؿ الجميكرية يرفعو بمكجب  لغرفة اإلتياـ عمى شكؿ طمب عادم يقدمو قاضي التحقيؽ

 . 4عريضة, كلقد حدد لنا ميعاد رفع ىذا الطمب
اءات المعيبة, كذلؾ بإلغائيا في كال الحالتيف تتصؿ غرفة اإلتياـ بالممؼ لمفصؿ في اإلجر 

أك التصدم لمممؼ بنفسيا, كمنو تقكـ بإجراء  لممؼ لقاضي التحقيؽ الذم حقؽ فيوا ةحالإأك 
                                                                 

عمى أنو:" ال يجكز لقاضي  04 -20مف األمر  67. كالدليؿ عمى ذلؾ نص المادة 330درياد مميكة, المرجع السابؽ, ص  1
التحقيؽ أف يجرم تحقيقا إال بمكجب طمب مف ككيؿ الجميكرية إلجراء التحقيؽ حتى كلك كاف ذلؾ بصدد جناية أك جنحة 

 متمبس بيا".
عمى أنو:"  لككيؿ الجميكرية الحؽ في  04 -20مف األمر  170. ما بينتو المادة 333 جبيرم نجمة, المرجع السابؽ, ص 2

مف نفس األمر عمى أنو:" يحؽ  171أف يستأنؼ أماـ غرفة اإلتياـ جميع أكامر قاضي التحقيؽ". كما جاءت بو نص المادة 
 كما التالية لصدكر أمر قاضي التحقيؽ".لمنائب العاـ في جميع األحكاؿ كيجب أف يبمغ إستئنافو لمخصـك خالؿ العشريف ي

فقرة  158. ما أكدت عميو المادة 413محمد حزيط, أصكؿ اإلجراءات الجزائية في القانكف الجزائرم, المرجع السابؽ, ص  3
فيو عمى أنو:" فإذا تبيف لككيؿ الجميكرية أف بطالنا قد كقع فإنو يطمب إلى قاضي التحقيؽ أف يكا 04 -20مف األمر الثانية 

بيذا القرار. أحمد الشافعي, الدعكل طراؼ أليا طمبا بالبطالف". بعد إخطار  بممؼ الدعكل ليرسمو إلى غرفة اإلتياـ كيرفع
 .240المرجع السابؽ, ص 

4
 Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, Procédure Pénale, 16

ème
 édition, Précis: Dalloz, 

Paris, 1996, p. 616. 

فيك يتمتع بنقص الصالحية التي منحت لقاضي التحقيؽ. جياللي بغدادم, اإلجتياد القضائي في المكاد الجزائية, الجزء األكؿ, 
طبعة المحمد حزيط, مذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائية,  .260, ص 1999الديكاف الكطني لألشغاؿ التربكية, الجزائر, 

 .103, ص 2008النشر كالتكزيع, الجزائر, الثالثة, دار ىكمة لمطباعة ك 
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, كتسعى النيابة العامة مف خالؿ طمب تقرير البطالف لمخالفة القكاعد اإلجرائية 1تحقيؽ تكميمي
حتراـ الضمانات  ر العدالةاية الحرية الشخصية كحسف سيالتي ترتكب أثناء التحقيؽ إلى حم كا 

القانكنية التي أقرىا القانكف, كينبغي أال يؤدم تقرير البطالف إلى تعقيد اإلجراءات كتأخير سير 
 .2اإلجراءات

 الفرع الثاني: إخطار غرفة اإلتيام بالبطالن من طرف أطراف الدعوى
إال بتقديـ مذكرة  غرفة اإلتياـ مباشرة بالبطالف ألطراؼ الدعكل العمكمية إخطار ال يمكف

 إحالتو لغرفة اإلتياـ كالفصؿ فيوأماـ قاضي التحقيؽ ببطالف اإلجراءات, كيقكـ ىذا األخير ب
كليذا نرل أف المشرع الجزائرم منح لألطراؼ إخطارىا في ىذه الحالة مثميـ مثؿ ككيؿ 

كحماية  جراءات كحسف سير القضاءاإلالجميكرية كقاضي التحقيؽ, مما ينعكس عمى سير 
كليذا  إلجراءات الجزائيةحددىا قانكف ا ؼ في حاالت جاءت عمى سبيؿ الحصرحقكؽ األطرا

 قسـ ىذا الفرع إلى ما يمي:نس
 أوال: إخطار غرفة اإلتيام من طرف المتيم.

 ثانيا: إخطار غرفة اإلتيام  من المدعي المدني. 
 أوال: إخطار غرفة اإلتيام من طرف المتيم 

رغـ ما خكلو المشرع في قانكف اإلجراءات مف حقكؽ لممتيـ كالطرؼ المدني, إال أنيما 
لـ يمنحيـ حؽ طمب بطالف اإلجراءات بصفة أساسية  مرحمة التحقيؽ أماـ قاضي التحقيؽفي 

ر الصادرة مف طرؼ قاضي , فبالنسبة لممتيـ فقد حصر القانكف األكام3أماـ غرفة اإلتياـ
التي يجكز لممتيـ كمحاميو إستئنافيا أماـ غرفة اإلتياـ, كنرل أف المشرع لـ يبيف  يؽالتحق

أمر فرض الرقابة القضائية, كأيضا المدة المنية ككيفية التي يتـ تبميغ المتيـ بيا كيحدد ال
                                                                 

 .50بكليمة أنيس, المرجع السابؽ, ص  1
, رسالة دكتكراه -دراسة مقارنة -ككسر عثمانية, دكر النيابة العامة في حماية حقكؽ اإلنساف أثناء مراحؿ اإلجراءات الجزائية 2

" تخصص قانكف جنائي, كمية الحقكؽ  , الجزائر, بسكرة -لسياسية, جامعة محمد خيضركالعمـك امقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه عمـك
 .  147, ص 2014جكاف  01

 .147ت قاضي التحقيؽ دراسة مقارنة, المرجع السابؽ, ص اعمارة فكزم, بطالف إجراء 3
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يمكف في الحاالت األخرل  و الن, كم1المخكلة لو لكي يرفع إستئنافو مقارنة بأمر الحبس المؤقت
 . 2لمدني إخطار غرفة اإلتياـ لتقرير البطالفاألطراؼ الدعكل الميتـ كالطرؼ 

القسـ الثاني عشر في إستئناؼ أكامر قاضي التحقيؽ عمى أنو:" لممتيـ  ؾالدليؿ عمى ذل
أك ككيمو الحؽ في رفع إستئناؼ أماـ رفة اإلتياـ بالمجمس القضائي عف األكامر المنصكص 

مكرر  125ك 1-125ك 125مكرر ك 123ك 74مكرر ك 69ك 4مكرر 65عمييا في المكاد 
ىذا القانكف, ككذلؾ عف األكامر التي مف  154ك 143ك 127ك 2مكرر 125ك 1مكرر 125ك

يصدرىا قاضي التحقيؽ في إختصاصو بنظر الدعكل, إما مف تمقاء نفسو أك بناء عمى دفع 
 .3أحد الخصكـ بعدـ اإلختصاص"

مكرر مف نفس األمر عمى أنو:" كيجكز لممتيـ أك محاميو ك/أك  69ما بينتو المادة 
راحؿ التحقيؽ, أف يطمب مف قاضي التحقيؽ الطرؼ المدني أك محاميو في أية مرحمة مف م

 تمقي تصريحاتو أك سماع شاىد أك إجراء معاينة إلظيار الحقيقة.
ذا لـ يبت قاضي التحقيؽ في الطمب خالؿ األجؿ المذككر, يجكز لمطرؼ المعني أك محاميو  كا 

ؿ ثالثيف ( أياـ مباشرة إلى غرفة اإلتياـ التي تبت فيو خالؿ أج10أف يرفع طمبو خالؿ عشرة )
 كيككف قرارىا غير قابؿ ألم طعف".( يكما تسرم مف تاريخ إخطارىا, 30)

مر بكضع المتيـ في سبيؿ الحصر: األ إستئنافيا جاءت عمىاألكامر التي خكلت لممتيـ 
, كرفض طمب اإلفراج المقدـ مف طرؼ المتيـ أك محاميو, كتمديد الحبس الحبس المؤقت

ئية, األمر بإجراء خبرة, أك األكامر التي يصدرىا أثناء التحقيؽ المؤقت, كاألمر بالرقابة القضا
مف قانكف  105ك 100ة , ككجكب أف يراعي نص الماد4في إختصاصو بنظر ممؼ القضية

                                                                 
 .207عمار فكزم, غرفة اإلتياـ بيف اإلتياـ كالتحقيؽ, المرجع السابؽ, ص  1
 .104كماؿ بكشميؽ, المرجع السابؽ, ص  2
 .اإلشارة إليو سابؽ, 04 -20مف األمر  172لمادة ا 3
 .246 -245أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  4
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 ص عميو القانكف مف ضمانات لممتيـاف تتعمقاف بالحضكر األكؿ, كما ينتالم اإلجراءات الجزائية
 . 1كعمى قاضي التحقيؽ إحتراميا

يمكف لو تقديـ طمب عمى شكؿ تصريح أماـ  لة التي يككف فييا المتيـ محبكساالحاأما 
أك  بإرساؿ نسخة أصمية ليذا التصريح رئيس المؤسسة العقابية المحبكس بيا, كيقكـ الرئيس ىنا

, فإف تبيف لرئيس غرفة اإلتياـ أف الطمب المقدـ مف قبؿ 2نسخة منو لكاتب ضبط غرفة اإلتياـ
دعكل الذم تـ إرسالو مف قبؿ قاضي التحقيؽ, كقبؿ إخطار النائب العاـ لدل أحد أطراؼ ال
يقكـ في ىذه الحالة بإعادة ممؼ التحقيؽ  ئي غير مقبكؿ شكال لغياب التسبيبالمجمس القضا

 .3إلى قاضي التحقيؽ نفسو إلكماؿ التحقيؽ
 الطرف المدني قبلثانيا: إخطار غرفة اإلتيام من 

 اؿ إستئنافو ألكامر قاضي التحقيؽفإف المشرع الجزائرم حدد مج بالنسبة لمطرؼ المدني
التي تمس بحقكقو المدنية عمى سبيؿ الحصر, كال يمكف لو أف يستأنؼ األكامر التي أصدرىا 

, فاألكامر التي يجكز إستئنافيا الطرؼ المدني أماـ غرفة اإلتياـ 4بشأف حبس المتيـ مؤقتا
بعدـ إجراء التحقيؽ أك بأال كجو لممتابعة, أك األكامر التي حددت قانكنا ىي: األكامر الخاصة 

شترط أف يككف ىذا األمر قضائيا حكؿ اإلختصاص الن كعي تمس بحقكقو المدنية, كا 
 .5كعند إختتاـ إجراءات التحقيؽ كالشخصي, كاإلقميمي كاإلبالغ

                                                                 
, 2015عبد اهلل أكىايبية, شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم, ) د ط(, دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الجزائر,  1

 .542ص 
2
 G. Stefani, G Levasseur, B. Bouloc, op, cit, p. 616. 

 .52بكليمة أنيس, المرجع السابؽ, ص  3
 .207عمارة فكزم, غرفة اإلتياـ بيف اإلتياـ كالتحقيؽ, المرجع السابؽ, ص  4
 .246أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  5
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, 1لجزائرممف قانكف اإلجراءات الجزائية ا 173ما أكدت عميو نص المادة في ىذا الصدد 
خطر غرفة اإلتياـ بإستئناؼ أحد أكامر قاضي التحقيؽ خالؿ مرحمة التحقيؽ مف تكعندما 

طرؼ األطراؼ, فإف سمطتيا تككف محددة باألثر الناقؿ ليذا اإلستئناؼ, ال تنظر إال في حدكد 
مكضكع اإلستئناؼ المعركض أماميا, كال تنظر مسائؿ أخرل غير التي ذكرت في عريضة 

 .2اؼ فقطاإلستئن
عمى أنو:" يسمح لمخصكـ كمحامييـ إلى اليكـ المحدد لمجمسة بتقديـ  183نصت المادة 

مذكرات يطمعكف عمييا النيابة العامة كالخصكـ األخريف كتكدع ىذه المذكرات لدل قمـ كتاب 
غرفة اإلتياـ كيؤشر عمييا الكاتب مع ذكر يكـ كساعة اإليداع", لكي تفصؿ غرفة اإلتياـ في 

و, كفي حالة تخمؼ أحد ىذه الشركط تصدر اإلستئناؼ كعدـ تجاكز المدة المحددة لرفع ىذا
 . 3, كال تتطرؽ لمكضكع اإلستئناؼقرار بعدـ قبكلو شكؿ

نرل أف المشرع الجزائرم منح لممتيـ كالطرؼ المدني حؽ التمسؾ كالتنازؿ عف البطالف 
كرم في إخطار غرفة اإلتياـ أماـ جيات التحقيؽ, كمف ناحية أخرل حرميما مف حؽ دست

ببطالف إجراءات قاضي التحقيؽ, كليذا عمى المشرع التدخؿ ككضع حد ليذا التعسؼ كالعيب 
بيف أطراؼ  يخؿ بمبدأ المساكاةالقانكني الذم  ضكأف يتدارؾ ىذا الفراغ أك النق اإلجرائي

 .4الدعكل كبحقكؽ الدفاع في مرحمة التحقيؽ خاصة أماـ قاضي التحقيؽ

                                                                 
التحقيؽ, أك بأال كجو  عمى أنو:" يجكز لممدعي المدني أك لككيمو أف يطعف بطريؽ اإلستئناؼ في األكامر الصادرة بعدـ إجراء 1

لممتابعة أك األكامر التي تمس بحقكقو المدنية, غير أف إستئنافو ال يمكف أف ينصب في أم حاؿ مف األحكاؿ عمى أمر أك عمى 
 شؽ مف أمر متعمؽ بحبس المتيـ مؤقتا".

, المجمة القضائية 76624, ممؼ رقـ 1991-06-02قرار جنائي صادر عف الغرفة الجنائية بالمحكمة العميا, بتاريخ  2
 . 314 -313, ص 1993, 03لممحكمة العميا, العدد 

المتيـ كالطرؼ المدني إستئناؼ أمر قاضي التحقيؽ ك الدعكل ألطراؼ. فال يمكف 75المرجع السابؽ, ص  نكاصر العايش, 3
جكز ليما إثارة البطالف أجؿ الرقابة عمى صحة إجراءات التحقيؽ, فال ي كذلؾ مفيككف خارج مكضكعو أال المشكب بعيب, ك 

 .59بمعميات إبراىيـ, المرجع السابؽ, ص  ة لمكضكع اإلستئناؼ األصمي.بصفة تبعي
 .148فكزم عمارة, قاضي التحقيؽ, المرجع السابؽ, ص  4



 الباب الثاني: األحكاـ اإلجرائية المتعمقة بالبطالف
 

203 
 

ة البطالن خالل الفرع الثالث: صالحية غرفة اإلتيام كدرجة ثانية من درجات التحقيق إلثار 
 تسوية اإلجراءات

تعتبر غرفة اإلتياـ درجة عميا مف درجات التحقيؽ كتتصؿ بأكراؽ الدعكل عندما تخطر  
 ندإذا كاف األمر يتعمؽ بالبطالف المطمؽ, أك ع قاضي التحقيؽ أك ككيؿ الجميكرية مف طرؼ

كامر قاضي التحقيؽ, كحدد القانكف ىذه الحاالت بالنسبة أل إستئناؼ المتيـ كالطرؼ المدني
 لألطراؼ عمى سبيؿ الحصر. 

يترأسيا عادة رئيس المجمس القضائي, كمف  كجد في كؿ مجمس قضائي غرفة إتياـي
فة لمنمكذج كتصحيح األعماؿ اإلجرائية المخال ابة عمى إجراءات التحقيؽ القضائيمياميا الرق

ليا دكر أساسي في ساحة ك , 2, فيي المصفاة بيف جيات التحقيؽ كقضاة المكضكع1القانكني
إجراءات  القضاء الجزائي, فيي الجية التي ليا كؿ السمطات في الفصؿ في طمبات بطالف

إذا تـ إخطارىا مف طرؼ قاضي التحقيؽ أك مف ككيؿ الجميكرية, ككؿ إجراء  التحقيؽ اإلبتدائي
حتى كلك لـ يكف ىذا اإلجراء المشكب بعيب  شفو بنفسيا عند فحص أكراؽ الدعكلباطؿ تكت

 . 3محؿ إستئناؼ أك طعف مف أم جية
و:" مف قانكف اإلجراءات الجزائية أن 191عمال بقاعدة شمكلية البطالف طبقا لنص المادة 

ذا تكشؼ ليا سبب مف أسباب  تنظر غرفة اإلتياـ في صحة اإلجراءات المرفكعة إلييا كا 
البطالف قضت ببطالف اإلجراء المشكب بو, كعند اإلقتضاء ببطالف اإلجراءات التالية لو كميا 
أك بعضيا. كليا بعد اإلبطاؿ, أف تتصدل لمكضكع اإلجراء أك تحيؿ الممؼ إلى قاضي التحقيؽ 

 غيره لمكاصمة إجراءات التحقيؽ". لقاض نفسو أك

                                                                 
السابؽ, ص أحمد شكقي الشمقاني, مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرم, الجزء الثاني,  دكف سنة النشر, المرجع  1

عمى أنو:" تشكؿ في كؿ مجمس قضائي غرفة إتياـ كاحدة عمى األقؿ كيعيف  04-20مف األمر  176. ما بينتو المادة 305
 رئيسيا كمستشاركىا لمدة ثالث سنكات بقرار مف كزير العدؿ".

 .297مكالم ممياني بغدادم, المرجع السابؽ, ص  2
, ) د ط(, دار الجامعة الجديدة, مصر, -دراسة مقارنة -ناء التحريات األكليةحسيبة محي الديف, ضمانات المشتبو فيو أث 3

 .401, ص 2011
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بأكراؽ الدعكل في حالتيف ىما:) أكال(: في حالة إخطارىا بكامؿ  عميو تخطر غرفة اإلتياـ
ممؼ الدعكل) التحقيؽ(, سمطة غرفة اإلتياـ كدرجة ثانية مف درجات التحقيؽ إلثارة البطالف 

 مف تمقاء نفسيا) ثانيا(.
 إلتيام في حالة إخطارىا بكامل ممف التحقيق أوال: تقرير البطالن من غرفة ا

ألمر بإعادة تكييؼ كقائع عندما ينتيي قاضي التحقيؽ مف التحقيؽ يصدر عدة أكامر كا
,  أك في حالة إرساؿ مستندات القضية لمنائب العاـ 1كاإلحالة أماـ الجيات القضائية الجريمة

جناية, أك في الحالة التي يستأنؼ  عندما يتعمؽ األمر بكاقعة تـ تكييفيا مف قاضي التحقيؽ
 .2الطرؼ المدني األمر الصادر بأال كجو لمتحقيؽ إذا رأل أف ىذه الكقائع ال تشكؿ جريمة

ككانت الكقائع المتابع عنيا المتيـ تشكؿ  قاضي التحقيؽ مف التحقيؽ القضائيعند إنتياء 
أمر , ليصدر الممؼ إليو ثـ إعادة الغ ككيؿ الجميكرية ليقدـ طمباتوجناية, يصدر أمر بإب

إلى النائب العاـ لدل المجمس القضائي المختص, ليقكـ بعدىا  بإرساؿ ممؼ الدعكل بغير تميؿ
 .3بإحالتو أماـ غرفة اإلتياـ

مف نفس القانكف عمى أنو:" إذا رأل النائب العاـ في  180الدليؿ عمى ذلؾ نص المادة 
الدعاكل المنظكرة أماـ المحاكـ فيما عدا محكمة الجنايات أف الكقائع قابمة لكصفيا جناية فمو 

                                                                 
لبكازدة محمد لميف, المكازنة بيف دكر النيابة العامة كدفاع المتيـ خالؿ سير إجراءات التحقيؽ القضائي, أطركحة لنيؿ شيادة  1

. فسمطاتيا جاءت 288, ص 2021 -2020, -يكسؼ بف خدة -1دكتكراه عمـك في الحقكؽ, كمية الحقكؽ, جامعة الجزائر 
ي حالة إخطارىا كامر الصادرة مف قاضي التحقيؽ, أك فاألعمى سبيؿ الحصر إما تتصؿ بالدعكل عف طريؽ إستئناؼ أحد 

 . 63, المرجع السابؽ, ص 1999جياللي بغدادم, اإلجتياد القضائي في المكاد الجزائية, الجزء األكؿ, بكؿ النزاع. 
سابؽ ذكره  07 -17مف القانكف رقـ  166. عمال بنص المادة 149عمارة فكزم, قاضي التحقيؽ, المرجع السابؽ, ص  2

عمى أنو:" إذا رأل قاضي التحقيؽ أف الكقائع تككف جريمة كصفيا القانكني جناية يأمر بإرساؿ ممؼ الدعكل كقائمة بأدلة 
ى النائب العاـ لدل المجمس القضائي إلتخاذ اإلجراءات كفقا لما ىك مقرر في اإلثبات بمعرفة ككيؿ الجميكرية, بغير تميؿ, إل

مف نفس القانكف عمى أنو:" إذا رأل قاضي التحقيؽ  163ما أكدت عميو المادة في ىذا الصدد الفصؿ الخاص بغرفة اإلتياـ". ك 
المتيـ أك كاف مقترؼ الجريمة ما يزاؿ مجيكال, أف الكقائع ال تككف جناية أك جنحة أك مخالفة أك أنو ال تكجد دالئؿ كافية ضد 

 أصدر أمرا بأال كجو لمتابعة المتيـ".
 .363محمد حزيط, أصكؿ اإلجراءات الجزائية في القانكف الجزائرم, المرجع السابؽ, ص  3
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عداد القضية كتقديميا كمعيا   طمباتو فيياإلى ما قبؿ إفتتاح المرافعة أف يأمر بإحضار األكراؽ كا 
 إلى غرفة اإلتياـ". 

جاء في القسـ الحادم عشر في أكامر التصرؼ بعد إنتياء التحقيؽ عمى أنو:" تبمغ 
لى  األكامر القضائية في ظرؼ أربع كعشريف ساعة بكتاب مكصى عميو إلى محامي المتيـ كا 
 المدعي المدني. كيحاط المتيـ عمما بأكامر التصرؼ في التحقيؽ بعد إنتيائو كيحاط المدعي
المدني عمما بأكامر اإلحالة أك أكامر إرساؿ األكراؽ إلى النائب العاـ كذلؾ باألكضاع كالمكاعيد 

 .1نفسيا"
عمى أنو:"  181تكجد حالة أخرل تخطر غرفة اإلتياـ بالقضية كاممة طبقا لنص المادة 

ال كجو يتخذ النائب العاـ اإلجراءات نفسيا إذا تمقى عمى إثر صدكر حكـ مف غرفة اإلتياـ بأ
 ".175بالمعنى المكضح في المادة  لممتابعة أكراقا ظير لو منيا أنيا تحتكم عمى أدلة جديدة

 يال تشمؿ الصالحيات اإلستثنائية التي منحيا المشرع لمنائب العاـ بالمجمس القضائ
 .2لتميز اإلجراءات الخاصة بيا بشأف الفصؿ في مكاد الجنايات القضايا المتعمقة باألحداث

 ثانيا: صالحية غرفة اإلتيام كدرجة ثانية من درجات التحقيق إلثارة البطالن من تمقاء نفسيا
أف تثير مف تمقاء  فحصيا لإلجراءات المحالة أماميا ينة غرفة اإلتياـ بمناسبةاعند مع

سب الكظيفة التي خكلت كؿ حاالت البطالف سكاء النسبي أك المطمؽ) الجكىرم(, ألنو ح سيانف
ىي ذات سمطة عامة لمراقبة جميع اإلجراءات, التي تصدر أثناء التحقيؽ مف طرؼ  كناليا قان

 . 3قاضي التحقيؽ

                                                                 
 .اإلشارة إليو سابؽ, 04 -20مف األمر  168لمادة ا 1
, المرجع السابؽ, 2016اإلجتياد القضائي مادة بمادة, الجزء األكؿ, نجيمي جماؿ, قانكف اإلجراءات الجزائية عمى ضكء  2

 .348ص 
, 2016جياللي بغدادم, اإلجتياد القضائي في المكاد الجزائية, الجزء األكؿ, . 253مرجع السابؽ, ص أحمد الشافعي, ال 3

مى أنو:" كتقرر غرفة اإلتياـ ما ع 04 -20فقرة الثانية مف األمر  159. طبقا لنص المادة 177 -176المرجع السابؽ, ص 
كفي ىذا الشأف  لو".  إذا كاف البطالف يتعيف قصره عمى اإلجراء المطعكف فيو أك إمتداده جزئيا أك كميا عمى اإلجراءات الالحقة

ذا 04 -20مر ألمف ا 191نص المادة ما كرستو   =عمى أنو:" تنظر غرفة اإلتياـ في صحة اإلجراءات المرفكعة إلييا كا 
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عند إستئناؼ المتيـ  ر غرفة اإلتياـ في صحة اإلجراءاتتنظ حسب ىذه المادة أدناه
ذا إكتشفت إجراءا معيباكالطرؼ المدني ألكامر قاضي التحقيؽ المحددة عمى سبيؿ ا  لحصر, كا 

, إذا إكتشفت أثناء فحصيا لممؼ الدعكل أف إجراءات مشكبة 1ببطالنو مف تمقاء نفسياقضت 
بالبطالف, يككف ىذا بعد إرساؿ المستندات مف قاضي التحقيؽ لمنائب العاـ إلحالتيا عمى 
محكمة الجنايات, أك عند إستئناؼ الطرؼ المدني أمر أال كجو لممتابعة, أك طمب إبطاؿ مف 

 .2ككيؿ الجميكريةقاضي التحقيؽ أك 
تطبؽ عمى ىذا الباب أحكاـ  لرقابة المحكمة العميا عمى أنو:"تخضع قرارات غرفة اإلتياـ 

المتعمقة ببطالف إجراءات التحقيؽ صحة أحكاـ غرفة اإلتياـ ككذلؾ  160ك 159ك 157المكاد 
رقابة صحة إجراءات التحقيؽ السابقة عمييا إذا كاف حكـ الغرفة قد فصؿ في صحتيا تخضع ل

 .3المحكمة العميا كحدىا"
كتمغي اإلجراءات  تقكـ بتصحيح ما شاب منيا بعيب عند عرض اإلجراءات أماميا

ة كتعطييا الكصؼ تقكـ غرفة اإلتياـ بتكييؼ الجريم , كبعد إزالة العيكب حسب القانكفالباطمة
 .4كيصبح ىذا التكييؼ ينطبؽ عمييا كمناسبا ليا القانكني الصحيح

                                                                                                                                                                                                                 

كشؼ ليا سبب مف أسباب البطالف قضت ببطالف اإلجراء المشكب بو, كعند اإلقتضاء ببطالف اإلجراءات التالية لو كميا أك ت=
 بعضيا".

محمد حزيط, مذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائية عمى . 223ص أحسف بكسقيعة, التحقيؽ القضائي, المرجع السابؽ,  1
 .168, المرجع السابؽ, ص 2008طبعة الثانية, الضكء آخر تعديؿ, 

محمد الصالح بكقجار, مدل تقيد غرفة اإلتياـ بكقائع الدعكل, مديرية . 53 -52ع السابؽ, ص محمد الطاىر رحاؿ, المرج 2
سبة . كعميو تخكؿ الصالحية الكاممة كالعامة لغرفة اإلتياـ بمنا30, ص 1972التشريع كالمصادر, كزارة العدؿ, نشرة القضاة, 

ثارة كؿ اإلجراءات البا كظيفتيا التي تـ إحالتيا  طمة التي تمحؽ اإلجراءات السابقةبالرقابة كفحص صحة إجراءات التحقيؽ, كا 
 عمييا.

( H). Angevin, La pratique de la chambre d'accusation, pratique profession, juris classeur, 2
ème

 édition, 
Paris, 2004, p. 141. 

 .اإلشارة إليو سابؽ, 04 -20مف األمر  201لمادة ا 3
, ص 1992مكالم ممياني بغدادم, اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرم, ) د ط(, المؤسسة الكطنية لمكتاب, الجزائر,  4

322. 
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الصادر عف المحكمة العميا أف غرفة اإلتياـ تككف بذلؾ قد تجاكزت سمطتيا  حسب القرار
كال ىي أحالت القضية   ي تصدت لممكضكع بإتماـ اإلجراءاتكتركت الدعكل معمقة, فال ى

مف  191عمى قاضي التحقيؽ نفسو أك عمى قاضي غيره لمكاصمة اإلجراءات طبقا لنص المادة 
ثـ تككف قد أخمت باإلجراءات التي يجب عمييا إتباعيا مما  قانكف اإلجراءات الجزائية, كمف

 .1ترتب عنو تعميؽ الدعكل كالخطأ في تطبيؽ القانكف
أك متيميف أخريف  دائرة اإلتياـ بإدخاؿ كقائع أخرلتكسيع  لغرفة اإلتياـ عند نظر القضية

 .2كانكا غير مذككريف سابقا
 طالن  المطمب الثاني: سمطات جيات الحكم في تقرير الب

بعدما إستنتجنا أف قاضي التحقيؽ أثناء التحقيؽ ال يمكنو التصدم إلجراءات التحقيؽ 
غرفة اإلتياـ فميا كؿ الصالحيات كدرجة  عكس ي يستأنفيا المتيـ كالطرؼ المدنيالباطمة الت

ا مف إم مطة عامة لمفصؿ في حاالت البطالفعميا لمرقابة عمى أعماؿ قضاة التحقيؽ, كتممؾ س
أك عند تقديـ طمب بطالف اإلجراءات مف طرؼ قاضي التحقيؽ  ,تمقاء نفسيا عند نظر الدعكل

أك  قيؽ مف طرؼ المتيـ كالطرؼ المدنيأك ككيؿ الجميكرية, عند إستئناؼ أكامر قاضي التح
عند إرساؿ المستندات لمنائب العاـ, أك عند أمر بأال كجو لممتابعة, كخكؿ المشرع لجيات الحكـ 

عندما تحاؿ أكراؽ  مطة محدكدة مقارنة بغرفة اإلتياـسمطة الفصؿ في البطالف, كلكف ىذه الس
 القضية أماميا مف جيات التحقيؽ, إذا كانت الكقائع تشكؿ جنحة أك مخالفة كبمناسبة ىذه

                                                                 
, الندكة 47019, ممؼ رقـ 1986-04-15قرار صادر عف القسـ األكؿ لمغرفة الجنائية الثانية بالمحكمة العميا, بتاريخ  1

كفي ىذا الصدد ما أقرتو المحكمة . 03, ص 1993-11-25ك 24الكطنية لمقضاء الجنائي, فندؽ اللاير الذىبية, زرالدة, 
نائب العاـ, يجكز لغرفة اإلتياـ األمر ببحث إضافي, تقـك بو ىي أك تكمؼ قاضيا " بعد إرساؿ المستندات إلى الالعميا عمى أنو:

إنتيائو مف  يكدع الممؼ لدل نفس الغرفة, بعد لمتحقيؽ مف أجؿ ذلؾ عمى قاضي التحقيؽ, المكمؼ بالبحث اإلضافي, أف
-05-17ية بالمحكمة العميا, بتاريخ ميمتو, كال يجكز ؿ إصدار أمر ثاف بإرساؿ المستندات". قرار صادر عف الغرفة الجزائ

:  ،https://cutt.us/2lqGm :ي, عف طريؽ المكقع اإللكتركن1141098, رقـ القرار 2017 , 2022-06-01الزيارة يـك
 . 00:51ساعة الدخكؿ: 

 .213, ص 1987كالتطبيؽ, ) د ط(, دار النيضة العربية, مصر, محمد عبد الغريب, قضاء اإلحالة بيف النظرية  2

https://cutt.us/2lqGm
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الصادرة عف جيات التحقيؽ السابقة في حاالت  حؽ إلغاء اإلجراءات المشكبة بعيباألدلة ليا 
اإلستئنافية  كأمعينة, كليا حؽ تعديؿ التكييؼ القانكني لمكقائع, أما محكمة الجنايات اإلبتدائية 

 .1سمطة الفصؿ في البطالف عمى اإلجراءات السابقة تككف منعدمة
قضائية المتمثمة في جيات الحكـ بمختمؼ مستكياتيا في تقرير تطرؽ لمجيات النليذا س

تناكؿ فيو إختصاص محكمة الجنح نالفرع األكؿ( :)اآلتيت البطالف مف خالؿ الفركع حاال
) الفرع الثاني(: إختصاص الغرفة الجزائية في في تقرير حاالت البطالف, أما في كالمخالفات

لمفصؿ في البطالف في) الفرع الثالث(, كأخير  لجناياتتقرير البطالف, صالحيات محكمة ا
 إختصاص المحكمة العميا في تقرير البطالف في) الفرع الرابع(.

 الفرع األول: إختصاص محكمة الجنح والمخالفات في تقرير البطالن
ريؽ عف ط لمخالفات بأكراؽ الدعكل الجزائيةتتصؿ المحكمة اإلبتدائية أم محكمة الجنح كا

ة, كيكجد إذا كانت الجريمة ككقائعيا تشكؿ جنحة أك مخالف قاضي التحقيؽ اإلحالة مف طرؼ
عف طريؽ اإلحالة مف غرفة اإلتياـ إذا كيفت الكقائع جنحة, إذا ما  طريؽ ثاني تتصؿ بالقضية

تـ إرساؿ مستندات القضية مف طرؼ قاضي التحقيؽ عمى أنيا جناية كثـ تغير التكييؼ مف 
طرفيا, كتفصؿ محكمة الجنح كالمخالفات في ىذه الحالة في حاالت البطالف المقدـ مف طرؼ 

لبطالف يتعمؽ بالنظاـ العاـ أك بمصمحة الخصكـ, كأيضا المتيـ أك الطرؼ المدني, إذا كاف ا
كـ أف مف طرؼ ككيؿ الجميكرية, أما القضية المحالة مف غرفة اإلتياـ ال يمكف لجيات الح

كتعتبر كمصفاة بيف  تـ النظر فييا مف جية تحقيؽ عمياألنو  تنطر في اإلجراءات مف جديد
 جيات التحقيؽ كجيات الحكـ بمختمؼ مستكياتيا. 

يجب التمييز في ىذا الفرع عف إحالة الدعكل عمى محكمة الجنح كالمخالفات مف قاضي 
 ر صادر مف غرفة اإلتياـ) ثانيا(.التحقيؽ) أكال(, أك بمكجب قرا

 
 

                                                                 
 .42, المرجع السابؽ, ص 2007بارش سميماف, شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم, الجزء األكؿ,  1
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 أوال: اإلحالة عمى محكمة الجنح والمخالفات من طرف قاضي التحقيق بالدعوى الجزائية
ح كالمخالفات في أكامر التصرؼ بعد حددت ضكابط إصدار اإلحالة عمى محكمة الجن

إنتياء التحقيؽ عمى أنو:" إذا رأل القاضي أف الكقائع تككف مخالفة أك جنحة أمر بإحالة 
أف الكقائع تككف  التحقيؽ عند اإلنتياء مف التحقيؽ, فإذا رأت جيات 1الدعكل إلى المحكمة"

يصدر أمر بإحالة القضية إلى  المتيـع ثابتة ككافية في مكاجية جنحة أك مخالفة, كىذه الكقائ
 .2المحكمة الجزائية

إذا صدر أمر مف  تصدم لبطالف إجراءات التحقيؽلقد خكؿ القانكف لجيات الحكـ ال
, فتختص إال بأمر اإلحالة مف 3قاضي التحقيؽ بإحالة أكراؽ الدعكل لمحكمة الجنح كالمخالفات

أف يككف  اءات التحقيؽ مف أطراؼ لدعكلإجر  قاضي التحقيؽ, كلقبكؿ الدفع بالتمسؾ ببطالف
ال تـ رفضو مف  قبؿ أم دفع في المكضكعك  سؾ قبؿ الشركع في مناقشة المكضكعىذا التم كا 

عكس البطالف  ىذا الدفع المتعمؽ بمصمحة الخصكـقاضي الجمسة شكال, كيصبح دكف قيمة 
 .4المطمؽ الذم تثيره محكمة المكضكع مف تمقاء نفسيا

أنو:" يجكز لممتيـ أف يتمسؾ ببطالف عمى مت المحكمة العميا فصفي ىذا الشأف 
التكميمي أماـ قضاة المكضكع كقبؿ البدء في  ؽاإلجراءات الجكىرية التي تـ خرقيا أثناء التحقي

                                                                 
جياد رمضاف غمسكف,  لتفصيؿ أكثر يمكف الرجكع إلى كؿ مف:. اإلشارة إليو سابؽ, 07 -17القانكف رقـ مف  164المادة  1

. جياد جكدة حسيف, الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية لدكلة 68الحؽ في محاكمة عادلة, المرجع السابؽ, ص 
 .426, ص 1994اإلمارات, الجزء األكؿ, دار البياف لمطباعة كالنشر, دبي, 

 . 773, ص 1998, دار الفكر العربي, مصر , مأمكف محمد سالمة, اإلجراءات الجنائية في التشريع المصرم, ) د ط(. 2
أشرؼ تكفيؽ شمس الديف, إحالة الدعكل إلى القضاء في النظـ اإلجرائية . 481مرجع السابؽ, ص ثكرية بكصمعة, ال 3

 -20مف األمر  161. كالدليؿ ؿ عمى ذلؾ نص المادة 12, ص 2012طبعة الثانية, دار النيضة العربية, مصر, الالمقارنة, 
ككذلؾ  159ك 157:" لجميع جيات الحكـ عدا المحاكـ الجنائية صفة تقرير البطالف المشار إليو في المادتيف أنو ء فيوجا 04

 ".168ما قد ينجـ عف عدـ مراعاة أحكاـ الفقرة األكلى مف المادة 
عمى أنو:" كلمخصـك  04 -20مف األمر فقرة الثالثة  161. ما بينتو المادة 286نصر الشريؼ العربي, المرجع السابؽ, ص  4

أف يتنازلكا عف التمسؾ بالبطالف المشار إليو في ىذه المادة كعمييـ في جميع الحاالت تقديـ أكجو البطالف  مف ناحية أخرل
ال كانت غير مقبكلة".  لمجية القضائية التي تقضي في الدعكل قبؿ أم دفاع في المكضكع كا 
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ال سقط حقو في ذلؾ" بتدائي , ألف محكمة المكضكع ال تتقيد بإجراءات التحقيؽ اإل1المرافعات كا 
 . 2إال إذا نص القانكف عمى خالؼ ذلؾ أك بمحاضر البحث كالتحرم

 التي تتكفؿ دئ التي نص عمييا الدستكرعندما ترل جيات الحكـ أنو بكجد مساس بالمبا
حتى كلـ  مقاء نفسيا ببطالف ىذه اإلجراءاتأف تقضي مف ت بحماية الحقكؽ كالحريات الفردية

كجريمة تنافي  لنظاـ العاـبطالف مطمؽ يتعمؽ با يدفع الشخص الذم تـ تعذيبو كي يعترؼ, ألنو
 . 3الحرية الشخصية إلنتياكيا لحقكؽ اإلنساف الجسدية كالمعنكية

 ى دليؿ باإلعتراؼ بكسائؿ التعذيبفيو عم أعتمدالحكـ الصادر مف قاض المكضكع الذم 
 أستنديعتبر حكما باطال نتيجة بطالف ىذا اإلجراء المعيب, ألف القانكف يجعؿ مف الحكـ الذم 

 .4و إلى قكاعد شكمية مخالفة لمقانكف يجعؿ ىذا الحكـ باطالفي تسبيب
جية الحكـ في  م لـ يبيف اإلجراءات التي تتخذىاحسب قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائر 

خاصة إذا تـ إلغاء أمر اإلحالة الصادر  159ك 157لبطالف المتعمؽ بالمادة حالة الفصؿ في ا
مف قاضي التحقيؽ عمى محكمة الجنح كالمخالفات, كلـ يكضح مصير الدعكل العمكمية عند 

ستبعادىاإلغ في ىذه الحالة كيؼ يتصرؼ قاضي الحكـ في أكراؽ  اء اإلجراءات المعيبة كا 
تقكـ بدكرىا  لمنيابة العامةم تحقيقا بنفسو ثـ يبت في القضية أك يحيؿ الممؼ الدعكل, أيجر 

                                                                 
 :, نقال عف22641, في الطعف رقـ 1981-01-22ية بالمحكمة العميا, بتاريخ القرار الصادر عف الغرفة الجنائية الثان 1

. كتثار المسائؿ 116, المرجع السابؽ, ص 2016جياللي بغدادم, اإلجتياد القضائي في المكاد الجزائية, الجزء األكؿ, 
كىي مف إختصاص القاضي الجزائي, يفصؿ أكال في ىذه الدفكع  تقدـ أثناء نظر الدعكل الجزائية العارضة كىي دفكع أكلية

, مجمة الدراسات القانكنية كالسياسية, الدفكع األكلية كالمسائؿ الفرعيةمحمد عمكرة, نظر في الدعكل لمفصؿ فييا, كبعدىا ي
 .220, ص 2017, 05, العدد 01, المجمد -األغكاط -جامعة عمار ثمجي

 .264, المرجع السابؽ, ص 2008اإلجراء الجنائي,  سميماف عبد المنعـ, بطالف 2
عماد محمكد عبيد, جريمة التعذيب دراسة مقارنة, المجمة العربية لمدراسات األمنية كالتدريب, جامعة نايؼ العربية لمعمـك  3

 .241 -240, ص 2008, 46, العدد 23األمنية, مركز الدراسات كالبحكث, الرياض, المجمد 
ؽ, حقكؽ المتيـ أثناء مرحمتي التحقيؽ كالمحاكمة في الفقو اإلسالمي كالقانكف الجنائي الجزائرم, مجمة لخذارم عبد الح 4

 .279 -278, ص 2013, 02, العدد 12الحقيقة, جامعة أدرار, المجمد 
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بإخطار قاضي التحقيؽ لمقياـ بمباشرة التحقيؽ مف أخر إجراء معيب تـ إبطالو مف جيات 
 .1الحكـ

 حدكد ضمفتككف  جراءات التحقيؽالحكمة في تقرير البطالف مف محكمة المكضكع إل
ني ىك قانك دلة مشركعة, إما أف يككف عمى سبب أبناء عمى  سمطتيا في تككيف عقيدتيا

ما عمى سبب مكضكعي لعدـ إطمئنانيا إلى النتائج التي تترتب عنيا, البطالف فميست درجة  كا 
 .  2بؿ محكمة مكضكع كدليؿ ثانية لقضاء التحقيؽ

تصبح الجية المختصة  اإلبتدائي ما عدا محكمة الجناياتعند اإلنتياء مف التحقيؽ 
 . 3بتقرير حاالت البطالف ىي جيات المكضكع

عمى ذلؾ ما بينو القسـ الثالث في تشكيؿ المحكمة عمى أنو:" يجكز لممتيـ الدليؿ 
 كألطراؼ الدعكل األخريف كمحامييـ إيداع مذكرات ختامية.

كيؤشر عمى ىذه المذكرات مف الرئيس كالكاتب, كينكه األخير عف ىذا اإليداع بمذكرات 
 الجمسة.

ىذا الكجو إيداعا قانكنيا يتعيف عمييا  كالمحكمة الممزمة باإلجابة عف المذكرات المكدعة عمى
ماميا لممكضكع كالفصؿ فييا بحكـ كاحد يبت فيو أكال في أبداة ضـ المسائؿ الفرعية كالدفكع الم
 .  4الدفع ثـ بعد ذلؾ في المكضكع"

                                                                 
ئية أف تفصؿ في ال يمكف لممحاكـ الجزا دئ العامة في اإلجراءات الجزائية. كطبقا لممبا662رامي حميـ, المرجع السابؽ, ص  1

قكدة حناف, المرجع في رفعيا بالطرؽ القانكنية. في دعكل لـ ترفع ليا مف جية قضائية ليا صفة  اء نفسياقضية مف تمق
 .  902السابؽ, ص 

 .147, المرجع السابؽ, ص 2006مدحت محمد الحسيني, البطالف في المكاد الجنائية,  2
 .150ؽ, ص فكزم عمارة, قاضي التحقيؽ, المرجع الساب 3
" يجكز لممتيـ أف كفي ىذا الصدد صدر عف المحكمة العميا عمى أنو:, اإلشارة إليو سابؽ, 04 -20مف األمر  352لمادة ا 4

ال  يتمسؾ ببطالف اإلجراءات الجكىرية التي تـ خرقيا أثناء التحقيؽ التكميمي أماـ قضاة المكضكع قبؿ الشركع في المرافعات كا 
, طعف رقـ 1981-01-22قرار صادر عف القسـ الثاني لمغرفة الجنائية الثانية لممحكمة العميا, بتاريخ سقط حقو في ذلؾ". 

 .134, ص 1996. نقال عف بغدادم جياللي, اإلجتياد القضائي في المكاد الجزائية, الجزء األكؿ, 22641
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عادة ىي أكؿ جية  يرفع أماميا طمب بطالف اإلجراءاتكمبدأ عاـ فالجية القضائية التي 
ال سقط الحؽ في التمسؾ بو مف أطراؼ الدعكل  تمي الجية التي كقع أماميا البطالف, كا 

 . 1العمكمية
 اضي التحقيؽ الباطمةإلغاء إجراءات ق مة الجنح كالمخالفات كقاعدة عامةال يجكز لمحك

صر أماـ جيات , فيذه اإلجراءات جاءت عمى سبيؿ الح2إال اإلجراءات التي نص عمييا القانكف
 الحكـ إلثارتيا كىي كالتالي:

 100/ عند مخالفة الشكميات المتعمقة باإلستجكاب عند الحضكر األكؿ حسب نص المادة 1
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم.

يضا المدعي المدني أمب محامي المتيـ قبؿ إستجكابو, ك / عدـ كضع ممؼ القضية تحت ط2
مف قانكف اإلجراءات الجزائية  105ساعة عمى األقؿ حسب نص المادة  24قبؿ سماع أقكالو بػ 

 الجزائرم.
ساعة إلى محامي المتيـ كالمدعي  24/ عدـ تبميغ كؿ أكامر قاضي التحقيؽ في ظرؼ 3

 .3فقرة األكلى مف نفس القانكف 168المدني حسب نص المادة 
 
 

                                                                 
طبعة األكلى, اليرية كتقرير المجاف البرلمانية, محمد عبد العزيز يكسؼ, قانكف اإلجراءات الجنائية مذيال بالمذكرات التفس 1

 .   10, ص 1950النشرة القانكنية لمحكمة اإلسكندرية اإلبتدائية, مصر, 
. فالقانكف أشترط لمحصكؿ عمى دليؿ يجب أف يككف بطريقة صحيحة كمشركعة, 275أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  2

ذا كاف ىذا الدليؿ مبني عمى إجراءات معي در حكـ مبني عمى دليؿ باطؿ. بة مخالفة لمنمكذج القانكني, فال يمكف أف يصكا 
 –عمـك اإلنسانية, جامعة محمد خيضرسميرة عابد, مدل حجية الدليؿ المستمد مف التسرب في اإلثبات الجنائي, مجمة ال

 .220, ص 2016, 01, العدد 16, المجمد -بسكرة
. أك عندما يقـك قاضي التحقيؽ بإستجكاب المتيـ دكف 151 -150عمارة فكزم, قاضي التحقيؽ, المرجع السابؽ, ص  3

سماع الطرؼ المدني. مجدم سعد بالؿ, الدفع عند أك  إجراء مكاجية بينيما في حالةأك  ,حضكر محاميو أك عند دعكتو قانكنا
جراءات أماـ القضاء الجنائي في ضكء أحكاـ النقض منذ نشأتيا كحتى األف, بالبطالف: دراسة نظرية كعممية لمدفع ببطالف اإل

 .16 -15, ص 2006) د ط(, المركز الفرنسي لإلصدرات القانكنية, القاىرة, 
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يمكف ليا أف تقضي  بإجراء  بإبطاؿ إجراء مف إجراءات التحقيؽإذا قدرت جيات الحكـ 
, فعندما يبني القاضي الجزائي حكمو عمى دليؿ محصؿ مف إجراءات معيبة 1تحقيؽ تكميمي

كبالتالي عدـ صحة الحكـ, كيصبح باطؿ كاإلعتراؼ الذم أدلى بو المتيـ  يجعؿ تسبيبو معيبا
 .2عند مكاجيتو بأدلة محصمة مف تفتيش باطؿ خارج المكاعيد القانكنية

 : إحالة الدعوى الجزائية عمى محكمة الجنح والمخالفات بقرار من غرفة اإلتيامثانيا
أك جية اإلستئناؼ ممثمة في  لعمكمية عمى محكمة الدرجة األكلىعند إحالة الدعكل ا

بقرار مف غرفة اإلتياـ, فال يجكز لياتيف الجيتيف  لجنح كالمخالفات بالمجمس القضائيغرفة ا
, ألف قرار غرفة اإلتياـ تقكـ بتصحيح كؿ 3القضائيتيف الحكـ ببطالف إجراءات التحقيؽ

إجراءات التحقيؽ السابقة كالمشكبة بعيب, كبالتالي ال تختص جيات المكضكع إال بالبطالف 
 .  4مف طرؼ قاضي التحقيؽالذم يثبت ليا, كتككف الدعكل قد أحيمت بأمر صادر 

فقرة الثانية مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو:" غير  161ىذا ما أكدت عميو المادة 
أنو ال يجكز لممحكمة كال لممجمس القضائي لدل النظر في مكضكع جنحة أك مخالفة الحكـ 

فقرة  496بينتو المادة ببطالف إجراءات التحقيؽ إذا كانت قد أحيمت إليو مف غرفة اإلتياـ", كما 
ـ الثانية عمى أنو:" ال يجكز الطعف بالنقض فيما يأتي: قرارات اإلحالة الصادرة عف غرفة اإلتيا

 في قضايا الجنح أك المخالفات".
                                                                 

نجيمي جماؿ, إثبات الجريمة عمى . 177رجع السابؽ, ص محمد حزيط, قاضي التحقيؽ في النظاـ القضائي الجزائرم, الم 1
. ما أكدت عميو المادة 70, ص 2011لقضائي دراسة مقارنة, دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الجزائر, ضكء اإلجتياد ا

عمى أنو:" إذا تبيف أنو مف الالـز إجراء تحقيؽ تكميمي, يجب أف يككف ذلؾ بحكـ, كيقـك بيذا  04 -20مف األمر  356
كميمي يتمتع ليذا الغرض بالسمطات المنصكص عمييا في المكاد اإلجراء القاضي نفسو. كالقاضي المكمؼ بإجراء التحقيؽ الت

. كلككيؿ الجميكرية أف 108إلى  105. كيخضع ىذا التحقيؽ التكميمي لمقكاعد المقررة في المكاد مف 142إلى  138مف 
األكراؽ في ظرؼ  عمى الممؼ في أم كقت أثناء إجراء التحقيؽ التكميمي عمى أف يعيد -بطريؽ المطالبة عند اإلقتضاء -يطمع
 ساعة".   24

2
 Ahmed Lourdjane, le code algérien de procédure pénale, entreprise naturelle du livre, Alger, 1984, p 62.  

 . 481ثكرية بكصمعة, المرجع السابؽ, ص  3
قرار في ىذا الصدد أنظر: . 58, المرجع السابؽ, ص 2007بارش سميماف, شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم,  4

, مجمة المحكمة العميا, 613331, ممؼ رقـ 2010-12-02صادر عف غرفة الجنح كالمخالفات بالمحكمة العميا, بتاريخ 
 .338, ص 2012, 02العدد 
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ببطالف إجراءات  الدفع كل العمكمية في التشريع الجزائرممنو نرل ال يجكز ألطراؼ الدع
إذا تـ إحالة الدعكل عمييـ بقرار صادر  نح كالمخالفاتماـ جيات الحكـ لمجأ التحقيؽ القضائي

, كلمحكمة المكضكع اإلبتدائية أك اإلستئنافية 1مف طرؼ غرفة اإلتياـ كدرجة عميا لمتحقيؽ
 . 2السمطة التقديرية في شأف العالقة  بيف اإلجراء المعيب كاإلجراءات األخرل

لقرار المنتقد أف قضاة اإلستئناؼ أنو:" حيث ثبت مف اعمى جاء في قرار المحكمة العميا 
عاينكا إيداع المذكرة) مف طرؼ دفاع المتيـ( كردكا عنيا بخصكص النقطة المتعمقة بعدـ قابمية 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية مف طرؼ  75الشككل إلنعداـ دفع الكفالة المشار إلييا في المادة 
يد قاضي التحقيؽ كالطعف فيو أماـ الس الشاكي بقكليـ" أف ىذا الدفع كاف عمى الدفاع تقديمو

 . 3ف الدفاع لـ يقدـ ذلؾ"أغير 
إذا كاف  ير حاالت البطالف مف تمقاء نفسياأف تث يجكز لمحكمة الجنح كالمخالفات

 .4البطالف يتعمؽ بمصمحة الخصكـ, إال إذا تـ إثارتو مف طرؼ المتيـ أك الطرؼ المدني
 
 
 

                                                                 
أك  ببطالف اإلجراءات عند عرض القضية. ألنو كاف في كسع األطراؼ التمسؾ 270أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  1
د إستئناؼ أكامر قاضي التحقيؽ أماـ غرفة اإلتياـ قبؿ اإلحالة, كاألمر الثاني أف غرفة اإلتياـ قد قررت كتصدت لصحة عن

 . 78معمرم كماؿ, المرجع السابؽ, ص مف قانكف اإلجراءات الجزائية,  191اإلجراءات المرفكعة إلييا طبقا لنص المادة 
, المرجع السابؽ, -ميمية عمى ضكء الفقو كقضاء النقضدراسة تح -يةاإلجراءات الجنائفكدة عبد الحكـ, البطالف في قانكف  2

 .434 -433ص 
" كلكف حيث أنو كاف عمى القضاء لما رفضكا مناقشة الدفع ىذه الطريقة أف ال يكتفكا بيذا الجكاب بؿ أف يبينكا المادة  3

مف قانكف  161سيد قاضي التحقيؽ في حيف أغفؿ قضاة المكضكع المادة القانكنية التي يجبر الدفاع بتقديـ ىذا الدفع إال أماـ ال
اإلجراءات الجزائية التي تخكؿ لممحاكـ بإستثناء محكمة الجنايات, معاينة كتقرير صحة البطالف إذا ترتب عمى مخالفة 

القرار النقض كاإلبطاؿ". اإلجراءات إخالؿ بحقكؽ الدفاع أك حقكؽ أم خصـ في الدعكل حيث أف الكجو المثار سديد فيستحؽ 
, منشكر 315687, فصال في الطعف رقـ 2006-07-26قرار صادر عف غرفة الجنح كالمخالفات لممحكمة العميا, بتاريخ 

 . 547, ص 2006, 02بمجمة المحكمة العميا, العدد 
 .273أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  4
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 الجزائية في تقرير البطالنالفرع الثاني: إختصاص الغرفة 
عف طريؽ الطعف  فات بالمجمس القضائي بممؼ القضيةتتصؿ غرفة الجنح كالمخال

 .1باإلستئناؼ مف أحد اطراؼ الدعكل, أك عند إستئناؼ ككيؿ الجميكرية أك النائب العاـ
التقاضي عمى درجتيف, فاألحكاـ الصادرة عف  أالقضائي في الجزائر يقكـ عمى مبدالنظاـ 

محاكـ الدرجة األكلى أغمبيا أحكاـ إبتدائية, كأجاز المشرع لممتيـ كالطرؼ المدني كالنيابة 
لينظر في  مف المحكمة إلى الغرفة الجزائية العامة الطعف فييا باإلستئناؼ, فتنقؿ القضية

 .2رجة األكلى مف قاض فردمكضكع الدعكل مف جديد كمف تشكيمة جماعية عكس الد
القسـ األكؿ  :ألحكاـ في مكاد الجنح كالمخالفاتما أكد عميو الفصؿ الرابع في إستئناؼ ا

في مباشرة حؽ اإلستئناؼ عمى أنو:" تككف قابمة لإلستئناؼ: األحكاـ الصادرة في مكاد الجنح 
 100.000دج بالنسبة لمشخص الطبيعي ك 20.000إذا قضت بعقكبة حبس أك غرامة تتجاكز 

 كاألحكاـ بالبراءة. دج بالنسبة لمشخص المعنكم
ضية بعقكبة الحبس بما في ذلؾ تمؾ المشمكلة بكقؼ األحكاـ الصادرة في مكاد المخالفات القا

 .3التنفيذ"
بعرض النزاع أماـ جية أعمى  الفرصة لمذم حكـ عميو لغير صالحوىذا مف أجؿ إتاحة 

 ية عف طريؽ اإلستئناؼدرجة لمبت فيو مف جديد, كلطرح الدعكل عمى مستكل الدرجة الثان
ي مف أخطاء, مف تدارؾ ما فاتيـ مف كخكؿ لمخصكـ تصحيح ما قد يقع فيو القاضي الجزائ

 .4أكجو دفاع أماـ المحكمة اإلبتدائية
التي تمحؽ إجراءات المحاكمة كالتحقيؽ  تئناؼ تختص بتقرير حاالت البطالفجية اإلس

كقد تـ إثارتو مف قبؿ أماـ  اـ الغرفة الجزائيةالقضائي, كيجب عمى األطراؼ إثارة البطالف أم
                                                                 

 .82رمضاف غمسكف, المرجع السابؽ, ص  1
 . 83ح, المرجع السابؽ, ص مسيب راب 2
 .اإلشارة إليو سابؽ, 07 -17انكف رقـ مف الق 416المادة  3
محمد يكسؼ عالـ, مبدأ التقاضي عمى درجتيف بيف القكانيف الكضعية كالشريعة اإلسالمية: دراسة تطبيقية مقارنة تشمؿ  4

 .03, ص 2012مصر, طبعة األكلى, المركز القكمي لإلصدارات القانكنية, المصر كسمطنة عماف, 
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البطالف الذم تثيره ىذه الحالة فصؿ المجمس بعد معاينة حاالت المحكمة اإلبتدائية, كفي 
إذا تعمؽ األمر بالبطالف النسبي, أما البطالف المتعمؽ بالنظاـ العاـ تثيره  أطراؼ الخصكـ

 .1جيات الحكـ حتى ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا مف تمقاء نفسيا
كمة الجنح كالمخالفات لمنظر نفس القكاعد المقررة أماـ مح تطبؽ أماـ جيات اإلستئناؼ

ال كاف  إذ يجب إثارتو في بداية التقاضي في اإلجراءات الباطمة, قبؿ أم دفع في المكضكع كا 
 .2غير مقبكؿ

كيبيف عدـ  ذم سيصدرهأف يسبب القرار ال مس القضائي إذا أقر حالة البطالفعمى المج
تاريخ نكف في قرارىا الصادر بتدارؾ العمؿ اإلجرائي الذم تـ مخالفتو, حيث قضت محكمة القا

عمى أنو:" أف القرار القاضي ببطالف الحكـ المستأنؼ  58739, ممؼ رقـ 09-01-1999
 .3دكف بياف اإلجراء الذم كقعت مخالفتو أك اإلغفاؿ عنو كعدـ إمكانية تداركو يستكجب النقض"

أك في الحكـ الصادر مف  ف ىناؾ بطالف في إجراءات التحقيؽإذا رأت جية اإلستئناؼ أ
عادة أكراؽ  مكف لمغرفة الجزائية إلغاء الحكـمحكمة أكؿ درجة في مكضكع الدعكل, فال ي كا 

الدعكل إلى المحكمة اإلبتدائية لمفصؿ فييا مف جديد, بؿ تقكـ بتصحيح البطالف بنفسيا 
 .4كتفصؿ في الدعكل بقرار

ال تفصؿ في الدفكع التي أثارىا  ئناؼاالستفإف جية  الطرؼ المدني الحكـ أستأنؼإذا 
, كتقكـ 5ألف الدعكل الجزائية لـ تعد مطركحة أماميا بطالف إجراءات التحقيؽ اإلبتدائيب

                                                                 
مف  161. كفقا لألشكاؿ القانكنية المنصكص عمييا في الفقرة الثالثة مف المادة 289أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  1

, ص 2005جالؿ ثركت, نظـ اإلجراءات الجنائية, ) د ط(, دار الجامعة الجديدة, اإلسكندرية, اإلجراءات الجزائية. قانكف 
532. 

. كتأكيدا عمى ذلؾ نصت 377حسيبة محي الديف, المرجع السابؽ, ص . 57رحاؿ, المرجع السابؽ, ص محمد الطاىر  2
عمى أنو:" إذا كاف الحكـ باطال بسبب مخالفة أك إغفاؿ ال يمكف تداركو لألكضاع المقررة  04 -20مف األمر  438المادة 

 صدل كيحكـ في المكضكع".قانكنا كالمترتب عمى مخالفتيا أك إغفاليا البطالف فإف المجمس يت
 .146, المرجع السابؽ, ص 2016جياللي بغدادم, اإلجتياد القضائي في المكاد الجزائية, الجزء األكؿ,  3
 .320بطالف إجراءات قاضي التحقيؽ دراسة مقارنة, المرجع السابؽ, ص  معمرم عبد الرشيد, 4
 .291أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  5
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التشكيمة الجماعية بممارسة الرقابة عمى تسبيب الحكـ المستأنؼ مف الخصكـ, فإذا رأك أف 
ف رأكه أنيا ناقصة تـ تع ف تبيف ليـ أنيا األسباب التي بني عمييا صحيحة أيدكه, كا  ديمو, كا 

بتصحيح كجو الخطأ كيقع عمييـ بياف األسباب التي  طئة تـ إلغائو كتتصدل لو مف جديدخا
 . 1بني عمييا القرار القضائي

إيداع مذكرات ختامية يتـ التأشير عمييا مف طرؼ  لممتيـ كالطرؼ المدني كمحامييـ
 ا أكدعت حسب ما نص عميو القانكفالرئيس كالكاتب, كتتصدل المحكمة في اإلجابة عنيا إذ

ت فييا بحكـ كاحد أكال في ثـ ضـ المسائؿ الفرعية كالدفكع التي أخطرت بيا لممكضكع, كالب
 .2كبعدىا الفصؿ في مكضكع الدعكل الدفكع

 الفرع الثالث: إختصاص محكمة الجنايات في تقرير حاالت البطالن
, كنص الدستكر 3الجنايات كادفي مالتقاضي عمى درجتيف كرس المشرع الجزائرم مبدأ 

فقرة الثالثة عمى أنو:" يضمف القانكف التقاضي عمى  165في المادة  2020الجزائرم لسنة 
جراءات تطبيقو", كتجسيدا ليذا درجتيف. كيحدد شركط أنو:" يكجد بمقر كؿ عمى نص القانكف  كا 

 . 4مجمس قضائي محكمة جنايات إبتدائية كمحكمة جنايات إستئنافية"

                                                                 
أحمد شكقي عمر أبك خطكة, المبادئ العامة في قانكف اإلجراءات الجنائية, ) د ط(, . 84جع السابؽ, ص مر مسيب رابح, ال 1

 . 565, ص 2021دار النيضة العربية, مصر, 
 .662رامي حميـ, المرجع السابؽ, ص  2
قانكف كالعمـك السياسية, تجيني عبد القادر, مبدأ التقاضي عمى درجتيف في مكاد الجنايات في التشريع الجزائرم, مجمة ال 3

عمى أنو:"  12 -15مف القانكف رقـ  90. ما بينتو المادة 809, ص 2018, 02, العدد 04المركز الجامعي بالنعامة, المجمد 
يجكز الطعف في الحكـ الصادر في الجنح كالجنايات المرتكبة مف قبؿ الطفؿ بالمعارضة باإلستئناؼ. كيجكز إستئناؼ الحكـ 

مف قانكف اإلجراءات  416مخالفات المرتكبة مف قبؿ الطفؿ أماـ غرفة الحداث بالمجمس كفقا ألحكاـ المادة الصادر في ال
 الجزائية, كما يجكز الطعف فيو بالمعارضة".

, 2017مارس سنة  27المكافؽ لػ  1438جمادل الثانية عاـ  28مؤرخ في  06 -17مف القانكف العضكم رقـ  18المادة  4
في ىذا الصدد أنظر:  , المتعمؽ بالتنظيـ القضائي.2005يكليك سنة  17المؤرخ في  11 -05العضكم رقـ تعديؿ القانكف 

, courdemascara.mjustice.dz/?p=criminelleمجمس قضاء معسكر, محكمة الجنايات, منشكر عمى المكقع اإللكتركني: 
 :  .01:04, عمى الساعة: 2022-08-22تاريخ الكلكج يـك
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تختصاف بالفصؿ في قضايا  ئي لديو جيتيف قضائيتيف جزائيتيفأصبح المجمس القضا
تمثالف في محكمة جنايات إبتدائية كمحكمة الجنايات كالجنح كالمخالفات المرتبطة بيا, ت

 .1تعقد جمساتيا بمقر المجمس القضائي جنايات إستئنافية
لجميع جيات الحكـ عدا  عمى أنو:" 07 -17مف القانكف رقـ  161حيث نصت المادة 

ككذلؾ ما قد ينجـ  159ك 157المحاكـ الجنائية صفة تقرير البطالف المشار إليو في المادتيف 
 ".168لفقرة األكلى مف المادة عف عدـ مراعاة أحكاـ ا

ف قرار اإلحالة مف غرفة أل تقرير البطالف مف محكمة الجناياتالمشرع الجزائرم  أستثنى
ناء نظر الدعكل أف اإلجراءات المرفكعة إلييا, ففي حالة تبيف ليا أثيبت في صحة  اإلتياـ

تقضي ببطالنو كبعدىا تتصدل لمكضكع اإلجراء إما بإحالة القضية إلى قاضي  إجراء ما باطؿ
التحقيؽ نفسو, أك تقكـ بتعييف قاضي أخر إلستكماؿ إجراءات التحقيؽ فيو سبب التحقيؽ 

 .2التكميمي
رغـ إستئنافيا أماـ الجية اإلستئنافية, ال  محكمة الجنايات اإلبتدائيةرة مف األحكاـ الصاد

يمكف لألطراؼ التمسؾ ببطالف إجراءات الدعكل العمكمية عند سمكؾ طريؽ الطعف 
قد تـ فيو  ـ عمى محكمة الجنايات اإلبتدائيةباإلستئناؼ, ألف قرار اإلحالة مف غرفة اإلتيا

محكمة العميا بأنو:" ال يجكز لمدفاع أف يتمسؾ ببطالف , كقضت ال3تصحيح اإلجراءات الباطمة
إجراءات التحقيؽ أماـ محكمة الجنايات متى كانت القضية قد سبؽ عرضيا عمى غرفة اإلتياـ 

                                                                 
, 2016مف التعديؿ الدستكرم  160قاسمي حميد, مبدأ التقاضي عمى درجتيف في المسائؿ الجزائية: قراءة لنص المادة  1

 -محكمة الجنايات اإلبتدائية كمحكمة الجنايات اإلستئنافية نمكذجا, مجمة العمـك القانكنية كاإلجتماعية, جامعة زياف عاشكر
 07 -17مف القانكف رقـ  248ما أكدت عميو المادة كفي ىذا الصدد . 528 , ص2020, 01, العدد 05, المجمد -الجمفة

عمى أنو:" يكجد بمقر كؿ مجمس قضائي, محكمة جنايات إبتدائية كمحكمة جنايات إستئنافية, تختصاف بالفصؿ في األفعاؿ 
في األفعاؿ المذككرة في الفقرة األكلى المكصكفة جنايات ككذا الجنح كالمخالفات المرتبطة بيا. تنظر محكمة الجنايات اإلبتدائية 

أعاله, المحالة عمييا بقرار نيائي مف غرفة اإلتياـ. تككف أحكاـ محكمة الجنايات اإلبتدائية قابمة لإلستئناؼ أماـ محكمة 
 الجنايات اإلستئنافية".

 .62عمارة عبد الحميد, المرجع السابؽ, ص  2
 .311تحقيؽ دراسة مقارنة, المرجع السابؽ, ص معمرم عبد الرشيد, بطالف إجراءات قاضي ال 3
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, كشددت 1كأكتسب قرار اإلحالة حجية الشيء المقضي فيو لعدـ كقكع الطعف بالنقض فيو"
أف يتضمف قرار اإلحالة, تحت طائمة  عمى أنو:" يجب 17/07مف القانكف رقـ  198المادة 

 مكضكع اإلتياـ ككصفيا القانكني".البطالف, بياف الكقائع 
كتقضي ببطالف إجراءات التحقيؽ  الجنايات أف تثير حاالت البطالف ال يمكف لمحكمة

تي التي سبقت قرار اإلحالة, فإف المشرع خكؿ ليا أف تقضي ببطالف اإلجراءات الخاصة ال
كلكف بشركط معينة, فألطراؼ الدعكل العمكمية التمسؾ  محكمة الجنايات تسبؽ عقد جمسة

ثارتيا  الذم يتعمؽ بإستجكاب المتيـ  مرحمة المناقشات خالؿببطالف ىذه اإلجراءات الخاصة كا 
 لشعبييف الذيف تـ تعيينيـ لمدكرةكتبميغ المتيـ بقائمة المحمفيف ا يس محكمة الجناياتمف رئ

 بمصمحة الخصكـ) البطالف النسبي( ىذه الشكميات البطالف المتعمؽ كيترتب عف عدـ مراعاة
 .2كفي ىذه الحالة يجب إثارتو مف طرؼ المتيـ

ألف ممؼ الدعكل يمر كجكبا  دائيال يمكف ليا تقرير البطالف إلجراءات التحقيؽ اإلبت
بعيب عمى غرفة اإلتياـ, كعندما ال يقدـ الخصـ الطعف بالنقض في قرار اإلحالة المشكب 

 .3يصحح البطالف تمقائيا

                                                                 
, المجمة القضائية 50040, ممؼ رقـ 1985-11-22قرار صادر عف الغرفة الجنائية األكلى بالمحكمة العميا, بتاريخ  1

 أكثر تفصيؿ في ىذا الشأف يمكف الرجكع إلى: .185 -184, ص 1992لممحكمة العميا, العدد األكؿ, 
Aissa Daoudi, " Le juge d'instruction", édition Daoudi, Alger, 1994, p. 89. 

عمى أنو:"  07 -17مف القانكف رقـ  270. كالدليؿ عمى ذلؾ ما جاءت بو المادة 260أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  2
يقـك رئيس محكمة الجنايات اإلبتدائية أك القاضي الذم يفكضو بإستجكاب المتيـ المتابع بجناية في أقرب كقت. يستجكب 
الرئيس المتيـ عف ىكيتو كيتحقؽ مما إذا كاف قد تمقى تبميغا بقرار اإلحالة, فإف لـ يكف قد بمغ بو سممت إليو نسخة منو كيككف 

ة أثر التبميغ, كيطمب الرئيس مف المتيـ إختيار محاـ لمدفاع عنو, فإف لـ يختر المتيـ محاميا عيف لو الرئيس لتسميـ ىذه النسخ
مف تمقاء نفسو محاميا. كيجب إجراء اإلستجكاب المنصكص عميو في ىذه المادة قبؿ إنعقاد الجمسة بثمانية أياـ, عمى األقؿ. 

أكد رئيس محكمة الجنايات اإلستئنافية مف تأسيس محاـ الدفاع عف المتيـ, كفي حالة اإلستئناؼ, يقتصر اإلستجكاب عمى ت
فإف لـ يكف لو مدافع عيف لو محاميا تمقائيا". فال تممؾ محكمة الجنايات النظر في كاقعة قانكنية لـ يشمميا قرار اإلحالة مف 

جالؿ ثركت, سميماف عبد المنعـ, رار اإلحالة. أماميا بمكجب قغرفة اإلتياـ, كال يمكف ليا معاقبة متيميف أخريف لـ يمثمكا 
 . 89 -88, ص 1998طبعة الثانية, المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع, مصر, الأصكؿ المحاكمات الجزائية, 

3
 Marcel gagne, Pierre escarde, la chambre d'accusation, Recueil procédure pénale, 2

ème
 édition, France, 

01-01-1967, p. 11.   
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كالنائب العاـ بالمجمس القضائي الطعف بالنقض في  كؿ المشرع لممتيـ كالمدعي المدنيخ
في حالة مخالفة لمقكاعد الجكىرية التي  غرفة اإلتياـ عمى محكمة الجناياتقرار اإلحالة مف 
 المكضكع, كعمى األطراؼ أف يقدمكا طمباتيـ أماـ المحكمة قبؿ أم دفع في 1نص عمييا القانكف
مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو:" إذا تمسؾ المتيمكف أك محامييـ  290ما بينتو المادة 

بكسائؿ مؤدية إلى المنازعة في صحة اإلجراءات التحضيرية المنصكص عمييا في الفصؿ 
ال كاف دفعيـ عمييـ إيداع مذكرة كحيدة قبؿ البدء في المراالرابع مف ىذا الباب تعيف  فعات كا 

 غير مقبكؿ".
جاء في قرار المحكمة العميا أنو:" ال يجكز لمحكمة الجنايات التخمي عف الدعكل لصالح 
جية أخرل بعد صدكر قرار نيائي بإحالتيا عمييا, ألف قرار اإلحالة الصادر عف غرفة اإلتياـ 

بالنقض في الكقت المناسب كالذم أكتسب عمى ضكء ذلؾ قكة الشيء  كالذم لـ يطعف فيو
 .2المقضي فيو ىك مسند لإلختصاص كليس داال لو فقط"

قاعدة التقاضي عمى درجتيف تتعمؽ بطرؽ الطعف في األحكاـ القضائية لمتأكد مف صحتيا 
, 3تئنافيةكخمكىا مف األخطاء, كعرض ممؼ الدعكل عمى جية أعمى لمنظر فيو أماـ محكمة إس

فالطعف باإلستئناؼ في أحكاـ الجنايات يمغي الحكـ الذم طعف فيو, كيطرح القضية بكامميا مف 

                                                                 
مف نفس القانكف عمى أنو:" تبمغ لممتيـ قائمة المحمفيف  275. ما أكدت عميو المادة 278دايخ سامية, المرجع السابؽ, ص  1

ار المعينيف لمدكرة في مكعد ال يتجاكز اليكميف السابقيف عمى إفتتاح المرافعات سكاء في المرحمة اإلبتدائية أك اإلستئنافية". أما قر 
المحكمة العميا جاء فيو أنو:" يجب عمى المتيـ أك محاميو أف يتمسؾ أماـ محكمة الجنايات قبؿ البدء في المناقشات بعدـ 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية المتعمقة بتبميغ قائمة محمفي الدكرة, فإف لـ يفعؿ سقط حقو في إثارة ىذا الدفع  275مراعاة المادة 
, ممؼ رقـ 1983-01-04ممرة األكلى". قرار صادر عف الغرفة الجنائية األكلى بالمحكمة العميا, بتاريخ أماـ المحكمة العميا ل

 .135, المرجع السابؽ, ص 2016. نقال عف جياللي بغدادم, اإلجتياد القضائي في المكاد الجزائية, 30093
, المجمة القضائية 102470, ممؼ رقـ 1992-05-19قرار صادر عف الغرفة الجنائية الثانية بالمحكمة العميا, بتاريخ  2

عمى أنو:" ال  04 -20مف األمر  501تو المادة كرسما في ىذا الصدد . 240, ص 1994لممحكمة العميا, العدد الثاني, 
 يجكز أف تثار مف الخصـك أكجو البطالف في الشكؿ أك في اإلجراءات ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا". 

قارة مصطفى عائشة, مراجعة احاكـ محكمة الجنايات اإلبتدائية في التشريع الجزائرم, مجمة الدراسات  بف عكدة نبيؿ, بف 3
 .405, ص 2020, 03العدد  07, المجمد -سعيدة -الحقكقية, جامعة الطاىر مكالم
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دكف التطرؽ  , كيتعيف عمييا الفصؿ في القضية1أكؿ جديد عمى محكمة الجنايات اإلستئنافية
مثؿ ؼ المتيـ أك ممف طر  ستئناؼ في الدعكل الجزائيةإلا ذىب إليو الحكـ المطعكف فيو بالم

 .2ال بالتأييد كال بالتعديؿ كال باإللغاء النيابة العامة
ف أليات أمر متصكر دكف جداؿ كنقاش, األخطاء في األحكاـ القضائية عف محاكـ الجنا

كالعدالة البشرية ليست معصكمة مف الخطأ, ألف  الحكـ عمؿ قضائي صادر عف البشر
القاضي إنساف كال يمكف لو أف يحيط إحاطة شاممة بجميع ظركؼ كمالبسات القضية, كأحيانا 

 .3يككف مصدر الخطأ يتعمؽ باألدلة المعركضة أمامو في ممؼ الدعكل
متضرر ليس فيو فائدة لم خطاءاألتصحيح اإلجراء المشكب بعيب في الحكـ القضائي مف 

 .4مف ىذا الحكـ, بؿ فائدة تشمؿ مصمحة الجياز القضائي
سكاء محكمة  لجنايات تسبيب الحكـ الصادر عنياالمشرع الجزائرم عمى محكمة ا كأشترط

 .5الجنايات اإلبتدائية أك محكمة الجنايات اإلستئنافية في شقو الجزائي أك المدني
مف قانكف اإلجراءات  317أم إغفاؿ إجراء مف اإلجراءات التي نصت عمييا المادة 

يترتب عمى مخالفتيا بطالف إجراءات التخمؼ عف الحضكر, كتصرح بو محكمة  الجزائية

                                                                 
, دراسة مقارنة -لة كصعكبات الكاقعحاتـ عبد الرحماف منصكر الشحات, إستئناؼ أحكاـ الجنايات بيف مقتضيات العدا 1
محمد عمي سكيمـ, اإلصالح القضائي: إستئناؼ أحاكـ  .395, ص 2003ة, مصر, طبعة األكلى, دار النيضة العربيال

 . 235, ص 2014دار المطبكعات الجامعية, اإلسكندرية,  ) د ط(, محكمة الجنايات دراسة مقارنة,
نايات, مجمة العمـك القانكنية كالسياسية, جامعة الكادم, المجمد عمارة عبد الحميد, األثر الناقؿ ألستئناؼ حكـ محكمة الج 2

 .231, ص 2019, 02, العدد 10
أماؿ . 119, ص 1985قاىرة, عمر السعيد رمضاف, مبادئ قانكف اإلجراءات الجنائية, الجزء األكؿ, دار النيضة العربية, ال 3

, ص 1987مطابع الييئة المصرية العامة لمكتاب, مصر, عبد الرحيـ عثماف, شرح قانكف اإلجراءات الجنائية, ) د ط(, 
801. 

, مجمة اإلجتياد القضائي, -17/07دراسة نقدية عمى ضكء قانكف  -نادية زكاني, التقاضي عمى درجتيف في مكاد الجنايات 4
اضي عمى منصكرم المبركؾ, العزاكم أحمد, التق. 531, ص 2021, 01دد , الع13, المجمد -بسكرة -جامعة محمد خيضر

 .276, ص 2018, 02, العدد 10درجتيف في مكاد الجنايات, مجمة أفاؽ عممية, جامعة تامنغست, المجمد 
المعدؿ كالمتمـ لقانكف  07-17صابر شمس الديف, زكاش ربيعة, تسبيب أحكاـ محكمة الجنايات غمى ضكء القانكف  5

في ىذا . 294, ص 2021, 03, العدد 32, المجمد -قسنطينة -اإلجراءات الجزائية, مجمة العمـك اإلنسانية, جامعة منتكرم
 , سابؽ اإلشارة إليو07 -17مف القانكف رقـ  309لمادة ا الصدد أنظر
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الجنايات بالبطالف دكف حضكر المحمفيف الشعبييف في تشكيمة المحكمة, كتصدر أمر في نفس 
 .1كبة بعيب مف أقدـ إجراء باطؿ مف اإلجراءات السابقةالحكـ بإعادة اإلجراءات المش

لـ ينص عمى  المتعمؽ بحماية الطفؿ 12 -15رقـ نجد أف المشرع الجزائرم في القانكف 
تبميغ قرار اإلحالة عمى محكمة الجنايات لمطفؿ الجانح لمحاكمتو, كأيضا تبميغو بالشيكد كقائمة 

مستكفي جميع اإلجراءات  يككف قرار اإلحالة , كمنو يجب عمى غرفة اإلتياـ أف2المحمفيف
 . 3لكي ال يعرض لمبطالف مف طرؼ محكمة القانكف عف طريؽ الطعف بالنقض الجكىرية

 الفرع الرابع: إختصاص المحكمة العميا في تقرير البطالن
 ية المكمفة بتقكيـ العمؿ القضائيىي الييئة القضائ القانكف الجزائرم المحكمة العمياعتبر إ

كتسير عمى إحتراـ  القضائي في جميع اإلقميـ الكطني كالجية التي تسير عمى تكحيد اإلجتياد
المحكمة العميا ىي محكمة قانكف عميا ميمتيا الرقابة عمى مدل التطبيؽ السميـ , 4القانكف

لمقانكف كصحة إجراءات المتابعة خالؿ مراحؿ الدعكل العمكمية, سكاء جيات التحقيؽ القضائي 
 .5يات الحكـ اإلبتدائية أك اإلستئنافيةأك ج

انكف كالمبادئ قد طبقت نصكص الق يا إذا كانت جيات الحكـ المختمفةتنظر المحكمة العم
ه المخالفة لممكضكع في األحكاـ كالقرارات الصادرة منيا, إذا تعمقت ىذ بصفة صحيحة كسميمة

 .6مع تسميميا بالكقائع التي أستند إلييا الحكـ المطعكف فيو أك لإلجراءات

                                                                 
 .263أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  1
, حقكؽ الطفؿ الجانح في مكاد الجنايات أماـ جيات الحكـ, األكاديمية لمدراسات اإلجتماعية  2 كاإلنسانية, جامعة عائشة بكعـز

 .284, ص 2021, 02, العدد 13, المجمد -الشمؼ -حسيبة بف بكعمي
 .91معمرم كماؿ, غرفة اإلتياـ, المرجع السابؽ, ص  3
شامي أحمد, قالؿ بف عبد اهلل, مكقؼ المحكمة العميا مف البصمة الكراثية ككسيمة إلثبات النسب كنفيو, مجمة األستاذ الباحث  4

 .558, ص 2020, 01, العدد 05كنية كالسياسية, جامعة المسيمة, المجمد لمدراسات القان
بكركبة حكيمة, الطعف لصالح القانكف, المجمة القضائية لممحكمة العميا, عف قسـ الكثائؽ لممحكمة العميا, عدد خاص,  5

 .135, ص 2003الجزائر, 
, 04, العدد 02, المجمد -الجمفة -, جامعة زياف عاشكرحبار أماؿ, الطعف بالنقص, مجمة العمـك القانكنية كاإلجتماعية 6

نما تراقب ألنيا ال تنظر لمكضكع الدعكل الجزائية, إ رجات التقاضي. كالمحكمة العميا ال تعد درجة مف د133, ص 2017
 =ف فيعمر خكرم, الطعحكـ أك القرار الصادر فييا. كال اإلجراءات المتخذة في نظر القضيةك  مدل صحة تطبيؽ القانكف
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عف طريؽ الطعف بالنقض إذا تـ التمسؾ مف  ارة البطالف أماـ المحكمة العميايمكف إث
األطراؼ مف قبؿ أماـ جية اإلستئناؼ, كال يمكف ليـ إثارة حاالت البطالف الخاصة بالشكؿ 

القرار القضائي إستثناء الحاالت التي تشكب  مرة لتي تـ مباشرتيا أماميا ألكؿكاإلجراءات ا
التي لـ تكف لتعرؼ قبؿ النطؽ بالقرار إذا كاف ىذا البطالف يتعمؽ  محؿ الطعف بالنقض

 مرحمة مف مراحؿ الدعكل العمكمية بمصمحة الخصكـ, أما البطالف المطمؽ يمكف إثارتو في أية
أف تثيره مف تمقاء نفسيا دكف إثارتو  حتى كلك ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا, كيمكف ليا

 . 1كالتمسؾ بو مف أطراؼ الدعكل
عمى أنو:" تطبؽ عمى ىذا  04 -20مف األمر رقـ  201جاءت تأكيدا عمى ذلؾ المادة 

المتعمقة ببطالف إجراءات التحقيؽ صحة أحكاـ غرفة  160ك 159ك 157الباب أحكاـ المكاد 
سابقة عمييا إذا كاف حكـ الغرفة قد فصؿ في صحتيا اإلتياـ ككذلؾ صحة إجراءات التحقيؽ ال

 ع لرقابة المحكمة العميا كحدىا".تخض
في مكاجية ما يصدر مف  لحماية الحقكؽ كالحريات الشخصيةىي كسيمة إجرائية الزمة 

التي بكشرت عمى إجراءات باطمة أك كانت مخالفة  قضائية حكاـ كقراراتأالجيات القضائية مف 
, كقضت المحكمة العميا في قرار ليا أنو:" يجكز لممتيـ أف يتمسؾ أماـ قضاة 2لمنمكذج القانكني

                                                                                                                                                                                                                 

, -الجزائر -األحكاـ طبقا لقانكف اإلجراءات الجزائية, المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية كالسياسية, جامعة يكسؼ بف خدة=
 .20, ص 2013, 02, العدد 50المجمد 

. نصت عمى ذلؾ المادة 121, المرجع السابؽ, ص 2001أحمد الشافعي, البطالف في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم,  1
عمى أنو:" ال يجكز أف تثار مف الخصـك أكجو البطالف في الشكؿ أك في اإلجراءات ألكؿ مرة  04 -20مف ألمر رقـ  501

كجو البطالف المتعمقة بالقرار المطعكف فيو كالتي لـ تكف لتعرؼ قبؿ النطؽ بو. أماـ المحكمة العميا غير أنو يستثنى مف ذلؾ أ
ا في قرارىا أنو:" ال يجكز بينت المحكمة العميفي ىذا الشأف كيجكز إبداء األكجو األخرل في أية جالة كانت عمييا الدعكل". 

أكجو البطالف المتعمقة بالشكؿ أك اإلجراءات ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا خصة عند عدـ كجكد ما يبيف أف ىذه األكجو  إثارة
-01-05أثيرت كتـ التمسؾ بيا أماـ قضاة المكضكع". القرار الصادر عف الغرفة الجنائية األكلى لممحكمة العميا, بتاريخ 

. كقضت المحكمة العميا أف:" 206, ص 1990, 04ة لممحكمة العميا, العدد , المجمة القضائي49169, ممؼ رقـ 1988
القرارات التحضيرية أك التمييدية أك المتعمقة بالتحقيؽ غير قابمة لمطعف فييا بالنقض" ألنيا قرارات كأحكاـ غير صادرة عف أخر 

, المجمة 472459, ممؼ رقـ 2002-11-21اريخ درجة". القرار الصادر عف القسـ األكؿ لمغرفة الجنائية بالمحكمة العميا, بت
 . 345, ص 2008القضائية بالمحكمة العميا, العدد الثاني, 

 .92, ص 1987محمكد نجيب حسني, الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجنائية, ) د ط(, دار النيضة العربية, القاىرة,  2
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المكضكع ببطالف كرقة التكميؼ بالحضكر كأف يطمب تصحيح التكميؼ أك إستيفاء أم نقص 
إذا لـ تفعؿ أعتبر سككتو نزكال ضمنيا  فيو, كعمى قضاة المكضكع أف يجيبكه عمى طمبو, أما

 .1عف الدفع بالبطالف, كسقط حقو في إثارة ىذا الكجو ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا"
لممحكمة العميا أف تثير مف تمقاء نفسيا حاالت البطالف التي تمحؽ بإجراءات التحقيؽ 

اؼ كيتمسككف بو أماميا ألكؿ حتى كلك لـ يثيره األطر  إذا تعمؽ البطالف بالنظاـ العاـ القضائي
مرة, كينعقد اإلختصاص ليا في تقريره ما إذا كاف يتعمؽ بالنظاـ العاـ أك بالبطالف المتعمؽ 

 .   2بمصمحة الخصكـ
كالقكاعد التي تتعمؽ بتشكيؿ جيات  اص كقكاعد تحريؾ الدعكل العمكميةقكاعد اإلختص

مقة باآلجاؿ مف النظاـ العاـ ال يمكف مخالفتيا, كالقكاعد المتع حكـ المختمفة في المادة الجزائيةال
كعند مخالفتيا يترتب عمييا البطالف المطمؽ, فالقاضي الذم حقؽ في الدعكل بصفتو قاضيا 
لمتحقيؽ ثـ شارؾ في تشكيمة الجية القضائية المكمفة بالحكـ فييا, يعتبر ىذا خرقا كمخالفا 

كيجكز لألطراؼ التمسؾ بالبطالف المطمؽ في  لإلجراءات الجكىرية التي تتعمؽ بالنظاـ العاـ,
 .3أية مرحمة كانت عمييا الدعكل

أنو:" كيجكز  عمى نص قانكف اإلجراءات الجزائية في الفصؿ الثاني في أكجو طرؽ الطعف
 . 4لممحكمة العميا أف تثير مف تمقاء نفسيا األكجو السابقة الذكر"

كمنتجة ألثارىا القانكنية إلى أف  لإللغاء اءات الباطمة تبقى قابمةمنو نخمص إلى أف اإلجر 
تتصدل الجيات القضائية المختصة ببطالنيا, فالبطالف المتعمؽ بالنظاـ العاـ ليس لو كقت 

                                                                 
 .134 -133, المرجع السابؽ, ص 2016جياللي بغدادم, اإلجتياد القضائي في المكاد الجزائية,  1
 . 47مركاف محمد, نبيؿ صقر, المرجع السابؽ, ص  2
 .296أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  3
تفصؿ في البطالف  :"وأن قرار جاء فيو . كلممحكمة العميااإلشارة إليو سابؽ, 04 -20ة األخيرة مف األمر فقر  500المادة  4

ضائي في حالة رفع طعف صد قرار التحقيؽ إذا كاف ىذا القرار قد صدر عف غرفة اإلتياـ التي الخاص بإجراءات التحقيؽ الق
-06-02فصمت في مدل صحة إجراءات التحقيؽ". القرار الصادر عف الغرفة الجنائية األكلى بالمحكمة العميا, بتاريخ 

 .313, ص 1993, المجمة القضائية لممحكمة العميا, العدد الثاني, 76624, ممؼ رقـ 1991
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ثارتو, أما إذا تع يجب إثارتو كالتمسؾ بو  مؽ بالبطالف النسبي فمو كقت محددمعيف لمتمسؾ بو كا 
 . 1المختمفةأماـ غرفة اإلتياـ قبؿ اإلحالة عمى جيات الحكـ 

الغرفة الجنائية  التي تتعمؽ بالتحقيؽ القضائي أماـ كز لممتيـ أف يثير حاالت البطالفيج
برفع طعف بالنقض ضد القرار الصادر مف غرفة اإلتياـ باإلحالة عمى الجيات  لممحكمة العميا

 .2القضائية
 لتحديد نكع البطالفاتيا بالنسبة في كؿ قرار  كمة العميا لـ تتبنى مكقفا مكحدانرل أف المح

فيما إذا كاف البطالف بطالنا مطمقا أك أنو بطالف  ذم يمحؽ إجراءات الدعكل العمكميةال
كفؽ  عف طريؽ الطعف لصالح القانكف الجزائية رة بطالف إجراءات الدعكل, كما يمكف إثا3نسبي

س إعادة مارسة الطعف بإلتماشركط محددة حددىا القانكف, خالفا لبطالف اإلجراءات عند م
 .4الذم ال يمكف التمسؾ بو أثناء رفعو أماـ المحكمة العميا النظر

أجاز المشرع الجزائرم لممثؿ النيابة العامة الطعف لصالح القانكف بشرط أف يقدـ ىذا 
الطعف مف طرؼ النائب العاـ لدل المحكمة العميا مف تمقاء نفسو أك بناء عمى تعميمات كزير 

قضائية الصادرة عف جية ستو ضد األحكاـ اإلبتدائية كالقرارات الالعدؿ الذم يمكف لو ممار 
كفؽ شركط حددىا القانكف, كعف طريؽ ىذا الطعف يمكف تقرير حاالت بطالف ىذه  اإلستئناؼ

عمييا إلى إجراءات معيبة, مف بيف ىذه األعماؿ اإلجرائية  أستنداألحكاـ كالقرارات التي 

                                                                 
 .282دايخ سامية, المرجع السابؽ., ص  1
. لممزيد راجع: القرار الصادر عف الغرفة الجنائية األكلى بالمحكمة العميا, 59محمد الطاىر رحاؿ, المرجع السابؽ, ص  2

 .170, ص 1999, المجمة القضائية لممحكمة العميا, العدد األكؿ, 179585, ممؼ رقـ 1998-03-24بتاريخ 
 .297أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  3
مف  530. ما بينتو المادة 311معمرم عبد الرشيد, بطالف إجراءات قاضي التحقيؽ دراسة مقارنة, المرجع لسابؽ, ص  4

عمى أنو:" إذا كصؿ لعمـ النائب العاـ لدل المحكمة العميا صدكر حكـ نيائي مف محكمة أك مجمس قضائي  04 -20األمر 
الحكـ مخالفا لمقانكف أك لقكاعد اإلجراءات الجكىرية كمع ذلؾ فمـ يطعف فيو أحد مف الخصـك بالنقض في الميعاد ككاف ىذا 

ذا رفع النائب العاـ إلى المحكمة العميا بناء عمى تعميمات كزير  المقرر فمو أف يعرض األمر بعريضة عمى المحكمة العميا. كا 
المحاكـ أك المجالس القضائية مخالفة لمقانكف جاز لممحكمة العميا القضاء  العدؿ أعماال قضائية أك أحكاما صادرة مف

 ببطالنيا. فإذا صدر الحكـ بالبطالف إستفاد منو المحكـك عميو".  
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الطعف بالنقض مقرر المخالفة لمقانكف إجراءات قاضي التحقيؽ أثناء التحقيؽ, كمنو نرل أف 
 .1عكس الطعف لصالح القانكف المقرر إال لمنائب العاـ بالمحكمة العميا ألطراؼ الدعكل

يستفيد منو المتيـ  مب قدمو كزير العدؿ حافظ األختاـالبطالف المقرر بناء عمى ط
قرار المحكمة العميا جاء فيو أنو:" الطعف لصالح القانكف, المؤسس عمى  , حسب2المحككـ عميو

خرؽ قاعدة جكىرية في اإلجراءات, المرفكع عف طريؽ النائب العاـ لدل المحكمة العميا, بناء 
عمى تعميمات مف كزير العدؿ حافظ األختاـ, يعرض القرار المطعكف فيو لإلبطاؿ كليس 

 .3مف ىذا اإلبطاؿ"لمنقض, يستفيد المحككـ عميو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1
 Jean Ponadel, procédure pénale, 2

ème
 édition Cujas, 16

ème
 édition, Paris, France, 2011, p. 858. 

مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرم, الجزء الثالث, ديكاف المطبكعات الجامعية, الجزائر, أحمد شكقي الشمقاني,  2
 .574 -573, ص 1999

, المجمة القضائية 570886, ممؼ رقـ 2009-02-18قرار صادر عف الغرفة الجنائية األكلى لممحكمة العميا, بتاريخ  3
 .377, ص 2008لممحكمة العميا, العدد الثاني, 
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 المبحث الثاني: أثار تقرير البطالن عمى إجراءات الدعوى الجزائية 
القاعدة العامة مستقرة في الجانب الشكمي تقكؿ ما بني عمى باطؿ فيك باطؿ, فاإلجراء 

فال يترتب  مؽ بمصمحة الخصكـأك يتع ألمر ببطالف يتعمؽ بالنظاـ العاـالمعيب سكاء تعمؽ ا
أك  إلتياـ أك بحكـ مف الدرجة األكلىمف غرفة ا قانكنية إال إذا ثبت بقرار قضائيعميو أم أثار 

 نايات اإلبتدائية أك اإلستئنافيةبقرار مف الغرفة الجزائية أك المحكمة العميا, ما عدا محكمة الج
كيصبح كأف لـ يكف, كىذه  األثار القانكنية كينتج عف ىذه األثار تجريد اإلجراءات الباطمة مف

سكاء تعمؽ األمر ببطالف مطمؽ أك  تثناءات مع مراعاة طبيعة اإلجراءالقاعدة ال تجرل عمييا إس
بطالف نسبي, مما يؤدم إلى بطالف جميع األثار التي ترتبت كنتجت عميو مباشرة, كيجب 

 غرفة اإلتياـتثيره  إعادتو كتصحيحو متى أمكف ذلؾ بتكافر الشركط القانكنية, فالبطالف المطمؽ
النسبي  حتى كلـ يثيره أطراؼ الدعكل, أما البطالف ت الحكـ المختمفة مف تمقاء نفسياكجيا

كىذا إلحتراـ الشرعية  مف طرؼ صاحب ىذه المصمحة يككف بطمب مف طرؼ الخصكـ
كفالة اإلحتراـ الكاجب اإلجرائية, فالمشرع حاكؿ أف يكافؽ أك يكازف بيف مصمحتيف, األكلى 

كذلؾ بتقرير البطالف كترتيب أثره عند مخالفة القكاعد اإلجرائية في قانكف اإلجراءات  لقكاعده
الجزائية, أما المصمحة الثانية ىك التخفيؼ مف حدة األثار التي تنجـ عف ىذا البطالف لحسف 
سير العدالة, كيترتب عف ذلؾ حالتيف: األكلى تجريد اإلجراءات الباطمة مف إنتاج أثارىا 

سا تبعاد الدليؿ المستمد لقانكنية, أما الثانية تسحب مف ممؼ الدعكل اإلجراءات التي تـ إلغائيا كا 
ال   صبحت الضمانات التي أقرىا القانكف لمحفاظ عمى الحريات الفردية عديمة الجدكل.أمنو, كا 

 : في ناتناكل تناكلو مف خالؿ مطمبيفنىذا ما س
 المطمب األول: نتائج تقرير البطالن.

 ني: مصير اإلجراءات الممغاة.   المطمب الثا
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 المطمب األول: نتائج تقرير البطالن
يمحؽ البطالف اإلجراءات المشكبة بعيب كالمخالفة لمقانكف, كال يمتد إلى غيره مف 

 خالؿ الدعكل العمكميةيتـ مباشرتو الذم  ـ مباشرتيا حسب النمكذج القانكنياإلجراءات التي ت
كتحديد العالقة  ية األخرل قد ال تسمـ مف البطالفف األعماؿ اإلجرائألكيترتب عميو عدة نتائج, 

بؿ ال بد مف صدكر حكـ أك  ف أف يترتب تمقائيا بقكة القانكفبينيما, فبطالف اإلجراءات ال يمك
قرار مف سمطة قضائية مختصة تقضي بو, سكاء تعمؽ بمصمحة الجماعة أك بمصمحة 

 . 2حتى يصبح ليذا البطالف أثر قانكني, 1الخصكـ
ا يتعمؽ باإلجراءات السابقة يترتب عمى البطالف ما يتعمؽ باإلجراء المعيب نفسو, منيا م

أف يقكـ بتصحيحو أك  جيات القضائية عدـ تقرير البطالفأك الالحقة لو, كأجاز المشرع لم عميو
ثار قد تمتد إلى أعماؿ إجرائية أخرل , غير أف ىذه األ3إعادتو إذا تكافرت شركط حددىا القانكف

 .4غير اإلجراءات التي يتـ إبطاليا
طمة ىذا ما سيتـ شرحو في الفركع التالية: يتمحكر) الفرع األكؿ(: حكؿ تجريد اجراءات البا

 جراء الباطؿ في) الفرع الثاني(.درس تصحيح اإلنمف جميع أثارىا القانكنية, ك 
 

                                                                 
لتفصيؿ أكثر يمكف الرجكع إلى . 644طبعة األكلى, المرجع السابؽ, ص الفتحي كالي, نظرية البطالف في قانكف المرافعات,  1

. ىاللي عبد اإللو أحمد, 366أحمد فتحي سركر, نظرية البطالف في قانكف اإلجراءات الجنائية, المرجع السابؽ, ص  كؿ مف:
. حسيبة محي الديف, 567, ص 1984النظرية العامة لإلثبات في المادة الجزائية, ) د ط(, دار النيضة العربية, مصر, 

. كالي فتحي, 97, المرجع السابؽ, ص 1999اإلجراء الجنائي,  . سميماف عبد المنعـ, بطالف399المرجع السابؽ, ص 
 191ك 161 :ادك الم في ىذا الصدد أنظر. 646زغمكؿ أحمد ماىر, نظرية البطالف في قانكف المرافعات, المرجع السابؽ, ص 

 , سابؽ اإلشارة إليو.04 -20األمر مف 
 .567الجزائية, المرجع السابؽ, ص  ىاللي عبد اإللو أحمد, النظرية العامة لإلثبات في المادة 2
 .597نصر الديف مركؾ, محاضرات في اإلثبات الجنائي, الجزء األكؿ, المرجع السابؽ, ص  3
دار  ) د ط(, جكىر قكادرم صامت, رقابة سمطة التحقيؽ عمى أعماؿ الضبطية القضائية في القانكف الجزائرم كالمقارف, 4

. كالحكـ ببطالف اإلجراء المعيب تككف لو طبيعة كاشفة إذا كاف األمر يتعمؽ 250ص  ,2010الجامعة الجديدة, اإلسكندرية, 
مأمكف محمد سالمة, محة خاصة بالبطالف النسبي. بمصمحة الجماعة كالبطالف المطمؽ, كيككف منشأ إذا كاف يتعمؽ بمص

 .992, ص 1979اإلجراءات الجنائية في التشريع المصرم, الجزء الثاني, دار الفكر العربي, مصر, 
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 الباطل من أثاره القانونيةجراء الفرع األول: تجريد اإل
مف مرحمة  رتيا خالؿ مراحؿ الدعكل العمكميةتبقى كؿ األعماؿ اإلجرائية التي تـ مباش

صحيحة كمنتجة ألثارىا القانكنية, إلى حيف  تى مرحمة الحكـ بجياتيا المختمفةالبحث كالتحرم ح
صدكر حكـ أك قرار قضائي يقضي ببطالف ىاتو اإلجراءات, فيي تنصب عمى اإلجراء 

صؿ جية كذلؾ حسب مداه كأثره, كيظؿ منتجا ألثاره حتى تف المشكب كالمخالؼ لمقاعدة الشكمية
الالحقة كالمكالية لو, كيمكف  أك إلغاء اإلجراءات السابقة عميو أك قضائية مختصة إما بإلغائو

 تكضيح ذلؾ في ىذا الفرع األكؿ كاآلتي:
 أوال: أثار تقرير البطالن عمى اإلجراء نفسو

 ترتب عنو زكاؿ أثاره القانكنيةيف عمؿ مف األعماؿ اإلجرائية, عند صدكر حكـ ببطال
كيصبح  نكطة بوف أداء دكرىا األساسي المكيفقد قيمتو في الدعكل العمكمية, كتتكقؼ كظيفتو ع

اإلجراء المشكب منعدما كأف لـ يكف, كيترتب عنو أيضا زكاؿ أثره القانكني المؤدم إلى قطع 
 .1تقادـ الدعكل الجزائية, ألف التقادـ تقكـ بقطعو إال اإلجراءات التي تمت صحيحة كسميمة

كيقكـ بتعطيمو عف أداء الكظيفة التي  كب بعيب نفسو مف أثاره القانكنيةيجرد اإلجراء المش
, كبطالف كؿ اإلجراءات التي تتمكه إذا كانت مستندة 2كضعت لو في سيركرة الخصكمة الجزائية

, سكاء تعمؽ ىذا البطالف بالنظاـ 4, كال يعكؿ عمى الدليؿ الذم أستمد مف اإلجراء المعيب3إليو
كينصرؼ ىذا األثر إلى  األثر القانكنييستكم في إنعداـ  العاـ أك بمصمحة الخصكـ, فكالىما

 .5اإلجراء أيا كانت نكعيتو كطبيعتو القانكنية

                                                                 
, 1989 محمد كامؿ إبراىيـ, النظرية العامة لمبطالف في قانكف اإلجراءات الجنائية, ) د ط(, دار النيضة العربية, مصر, 1

 . 66محمد سعيد نمكر, المرجع السابؽ, ص . 106ص 
 .53, المرجع السابؽ, ص 1986بارش سميماف, شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم,  2
شاكر بف عيسى, بطالف العمؿ اإلجرائي الجزائي دراسة مقارنة, قدمت ىذه الرسالة إستكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة  3

 .103, ص 2017الماجيستير في القانكف, كمية الحقكؽ, جامعة جرش األىمية, األردف, 
 .127عاصـ شكيب صعب, المرجع السابؽ, ص  4
 .355, المرجع السابؽ, ص 2000نائية في التشريع المصرم, الجزء الثاني, مأمكف محمد سالمة, اإلجراءات الج 5
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كاإلجراءات الالحقة لو ال تقطع  كيؿ الجميكريةالطمب اإلفتتاحي الباطؿ الذم يصدره ك 
التقادـ, كنفس الشيء بالنسبة لمتكميؼ بالحضكر إذا كاف باطال لعيب في الشكؿ أك لغياب 

 .1قاـ بتبميغو, فيذا التكميؼ ال يقطع تقادـ الدعكل العمكمية الصفة لمشخص الذم
ة مف مبادئ عامة يترتب عنيا بطالف إجراءات المحاكم بطالف تشكيمة جيات الحكـ

 طالما أف ىذه األثار بنيت عميو يضا كؿ ما تصدره مف حكـ فيك باطؿكأ ,كالعمنية كغيرىا
المحكمة الجزائية ببطالف العمؿ اإلجرائي , كتقضي 2ني عميو باطؿفيظؿ كؿ إجراء الحؽ ب  

الناتج عف التعذيب  عتراؼ القضائي أماـ قاضي التحقيؽالمشكبة بعيب قانكني كبطالف اإل
لقضاء تتجرد كاإلكراه كالضغط عمى المشتبو فيو, كمنو فيذه اإلجراءات التي يحكـ ببطالنيا ا

 .3ة المتيـكعدـ إستناد المحكمة إليو في إدان مف األثار القانكنية
إذا كانت كرقة التكميؼ بالحضكر باطمة فقدت القيمة القانكنية في ذاتيا, كال يمكف أف 

 الكرقة ىك تحريؾ الدعكل العمكميةترتب أثارىا حسب القانكف الشكمي, ألف أىـ أثر ليذه 
 لشاىد في القضية أك تقرير , كبطالف الشيادة4لمفصؿ فييا كدخكؿ ىذه الدعكل في يد القضاء

 .5خبير ييدر ما ترتب عف ىذه الشيادة أك تقرير الخبرة التي يقدميا الخبيرلا
كما يترتب البطالف عمى إجراءات التفتيش كما يترتب عنو مف أثار إذا لـ تحتـر أحكاـ 

 التي تتعمؽ بعمميات التفتيش ئيةمكرر مف قانكف اإلجراءات الجزا 47ك 47ك 45المكاد 

                                                                 
 .305أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  1
ترتب أثار قانكنية لمبطالف إال بتقرير ت. فمف المعقكؿ أك الطبيعي أال 14مدحت عبد الحميـ رمضاف, المرجع السابؽ, ص  2

 ف دكف أصؿ, كليذا فاإلجراءات المشكبة بعيب ال يترتب عمييا أثار قانكنية إالالبطالف في حد ذاتو, فال يتصكر كجكد فرع م
 . 44تكفيؽ الشاكم, المرجع السابؽ, ص . مف جية قضائية إذا تقررت بطالنيا

ىذا اإلعتراؼ فالحكـ الذم يعتمد عمى  يؿ يستمد مف ىذا اإلعتراؼ الباطؿ. ككؿ دل106كماؿ بكشميؽ, المرجع السابؽ, ص  3
 .66محمد سعيد نمكر, المرجع السابؽ, ص . يعتبر باطال

 .572, المرجع السابؽ, ص 1997جالؿ ثركت, نظـ اإلجراءات الجنائية,  4
طبعة األكلى, المركز القكمي الفضؿ أدـ فضؿ المسيرم, قانكف المرافعات الميبي" التنظيـ القضائي كالخصكمة القضائية",  5

 .288, ص 2011 لإلصدارات القانكنية, القاىرة,
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مف نفس القانكف, كما ينتج عف ذلؾ مف  48نص المادة كظركؼ كمكاعيد القياـ بو حسب 
 .1إنتياؾ لحقكؽ أطراؼ الدعكل

قديـ طمب لرئيس خكؿ المشرع الجزائرم في قانكف تنظيـ السجكف لممحبكسيف مؤقتا ت
, فالعدؿ ىك أساس المحاكمة العادلة 2فيو تظمـ إذا تـ المساس بأحد حقكقيـ المؤسسة العقابية

راءة في كؿ شخص حتى تثبت إدانتو, كالمحكمة تستبعد األدلة المنزعة كالمنصفة, كيفترض الب
 .3اإلكراه كالتعذيب لجعؿ المتيـ يعترؼ كاستعماؿ بطريقة غير مشركعة اتخاذىاكالتي تـ 

 , فإنو في ىذه الحالة يجب إسقاطولتكضيح ذلؾ أنو إذا تـ تقرير بطالف اإلجراء المعيب
بطاؿ ما يميو مف إجراءات ببطالف أمر القبض  تنبط منوالتعكيؿ عمى الدليؿ المسكال يمكف  كا 

إلجراء , كييدر القيمة القانكنية ل4لعدـ مشركعيتو, فال يعتمد أم دليؿ مستمد منو إلدانة المتيـ
تكميؼ كال ينتج عنو أم أثر قانكني, فكرقة ال ككأنو لـ يتـ مباشرتو الذم تـ إبطالو مف القضاء

المحكمة  اتصاؿفال يترتب عمييا األثر المعيكد كالمتمثؿ في  بالحصكر إذا شابيا البطالف
ف فعمت ذلؾ كاف الحكـ الصادر عنيا ا  ك  دعكلليا أف تتصدل لم حال يسم بالقضية, كبالتالي

 . 5باطال
أك  مكاجية بينيما دكف حضكر محامييماأك إجراء  تيـ أك الطرؼ المدنيإستجكاب الم

يترتب عنو بطالف اإلستجكاب عند  أثناء التحقيؽ القضائيال عف ذلؾ دعكتو قانكنا ما لـ يتناز 

                                                                 
ؽ . كلبطالف العمؿ اإلجرائي أثار تمحؽ باإلجراء المعيب نفسو, كيمكف أف يتعم305أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  1

 في حالو كانت ىذه اإلجراءات ليا صمة باإلجراء الباطؿ, أما اإلجراءات السابقة عميو كقاعدة ال باألعماؿ اإلجرائية الالحقة لو
 . 83عبد الحميد الشكاربي, الدفكع الجنائية, المرجع السابؽ, ص يمتد إلييا أثار البطالف. 

لخضر شعاشعية, مصطفى عبد النبي, الحماية القانكنية لمفرد مف التعذيب دراسة مقارنة بيف القانكف الدكلي كالتشريع الجنائي  2
 .01, ص 2008, 01, العدد 01, المجمد الجزائرم, مجمة الكاحات لمبحكث كالدراسات, جامعة غرداية

سميمة بكلطيؼ, ضمانات المتيـ في محاكمة عادلة في المكاثيؽ الدكلية كالتشريع الجزائرم, رسالة مقدمة ضمف متطمبات نيؿ  3
 .98, ص 2005 -2004, الجزائر, -بسكرة -شيادة الماجيستير, كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامعة محمد خيضر

, ص 2001طبعة األكلى, دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, عماف, اللسعيد, شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية, كامؿ ا 4
807. 

 .29, ص 2001حكاـ الجنائية, ) د ط(, دار النيضة العربية, القاىرة, عاطؼ فؤاد الصحاح, أسباب البطالف في األ 5
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مف  157حسب نص المادة  رائية الالحقة ليماالحضكر األكؿ أك المكاجية, ككؿ األعماؿ اإلج
 .1قانكف اإلجراءات الجزائية

كدكف تكاجد دالئؿ كافية عمى أف المسكف  ساكف دكف كجكد كقائع تثبت كقكعياتفتيش الم
دكف الحصكؿ عمى إذف أك  ,الجريمةيفيد في الكشؼ عف الحقيقة لياتو  الذم تـ تفتيشو ما

كييدر معو الدليؿ الذم تـ  يجعؿ ىذا التفتيش معيبا كباطال ريةمف ككيؿ الجميك  بالتفتيشمسبؽ 
فال  راه بنفسو دكف ندب أنثى لتفتيشياالعثكر عميو, أك يقكـ ضابط الشرطة القضائية بالتفتيش أج

 .2ألف الحصكؿ عميو تـ بطريقة مخالفة لمشرعية اإلجرائية ,ليو كدليؿ ضدىايمكف اإلستناد إ
أما إذا كاف اإلجراء الالحؽ غير مبني عمى اإلجراء المعيب كاف صحيحا, كفي النياية 

 قؿ العيب إلى اإلجراءات المكالية, كلكف أحيانا ينت3منتجا ألثاره القانكنية كالنتائج المرجكة منو
 .4االمتدادكىي سمة أساسية لمبطالف يطمؽ عمييا بمصطمح مبدأ 
كيصبح غير سميما إلنتاج أثاره  إلجرائيالبطالف يؤدم إلى إزالة القيمة القانكنية لمعمؿ ا

الدليؿ الناتج  استبعاد, كاليدؼ مف 5عمى ما يترتب عنو مف أدلة االعتمادالقانكنية, كال يمكف 

                                                                 
, سابؽ 04 -20قانكف الفقرة األكلى مف  157المادة  دد أنظر:في ىذا الص .306أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  1

 اإلشارة إليو.
. كفي كؿ األحكاؿ تبقى جيات الحكـ ليا السمطة التقديرية في تقدير العالقة بيف 320عكيد ميدم, المرجع السابؽ, ص  2

فكدة, البطالف في قانكف اإلجراءات الجنائية: عبد الحكـ كالعالقة السببية بينيما.  اإلجراء المعيب كاإلجراءات الالحقة عميو
أحمد عكض بالؿ, اإلجراءات الجنائية . 433رجع السابؽ, ص , الم1996دراسة تحميمية عمى ضكء الفقو كقضاء النقض, 

في  . فإذا كانت محكمة المكضكع قد إستندت153المقارنة كالنظاـ اإلجرائي في المممكة العربية السعكدية, المرجع السابؽ, ص 
 كالطاعف في ىذا الحكـ ليس لو محؿفاإلثبات صحيحا كال يشكبو أم عيب,  ؿ أخر ال شأف لو بالتفتيش الباطؿحكميا عمى دلي

, 2006مدحت محمد الحسيني, البطالف في المكاد الجنائية, تـ مباشرتو بطريقة مشركعة. عمى دليؿ صحيح  اعتمدتألنيا 
 .181المرجع السابؽ, ص 

محمد أميف الخرشة, المرجع السابؽ, . 571رجع السابؽ, ص كر, الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية, المأحمد فتحي سر  3
 . 241 -240ص 

طبعة األكلى, دار النشر بالمركز العربي لمدراسات الزيد محمد إبراىيـ, تنظيـ اإلجراءات الجنائية في التشريعات العربية,  4
 .454, ص 1990كالتدريب, الرياض, 

 .210عمر فخرم الحديثي, المرجع السابؽ, ص  5
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الحقكؽ كالحريات  انتيكتفي أف ىذه اإلجراءات المعيبة قد يكمف  عف إجراءات مخالفة لمقانكف,
 .1كحرمة منازليـ كالكرامة الفردية الشخصية

مف ال يعد باطال إال إذا صدر حكـ أك قرار  رل أف العمؿ اإلجرائيناآلراء حسب ىذا 
 ال يكجد بطالف يقع بقكة القانكف.ألنو  جية قضائية مختصة تقرر بطالنو

بالتحقيؽ  االختصاصالقانكف الجزائرم قضى بأف قاضي التحقيؽ عند إصدار الحكـ بعدـ 
بقى ىذه األعماؿ اإلجرائية كت الف اإلجراءات التي باشرىا بنفسوفي القضية, ال يترتب عنو بط

 . 2نظرا لعدـ إعادة بعض اإلجراءات سميمة
أك أمر تفتيش منزؿ المتيـ الذم  ت المكضكع أف تتأكد مف أمر القبضيجب عمى جيا

أك أحس  بيذا اإلجراء ىك مف شيد  الكقائعتحصؿ أنو في حالة تمبس, إال إذا رأت أف مف قاـ 
 .3بكقكعيا بطريقة ال تحتمؿ الشؾ

يجب أف تككف حالة التمبس قبؿ إجراءات التحقيؽ, كعندما تقكـ الضبطية القضائية 
تيش مسكنو أك تفتيشو ىك شخصيا, أما إذا حدث بالقبض عمى المشتبو فيو أك يقكمكف بتف

فإف حالة التمبس ال تتكافر فييا  تفتيشو كضبط األشياء التي بحكزتوالعكس كتـ القبض عميو كتـ 
 .4الشركط التي حددىا القانكف, ألف إجراؤه تـ باطال كال يترتب عميو أم دليؿ مستنبط منو

 
 

                                                                 
دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع,  ) د ط(, الكسيط في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية, محمد عمي سالـ الحمبي, 1

 .505, ص 1996عماف, 
 .306أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  2
. كقضت المحكمة العميا بأنو:" لما القانكف قد 177المرجع السابؽ, ص , 1990عبد الحميد الشكاربي, البطالف الجنائي,  3

حدد إجراءات خاصة لمتابعة القاضي الذم ينتمي إلى محكمة إبتدائية ككانت قكاعد اإلختصاص في المكاد الجزائية ىي مف 
ر الصادر عف الغرفة الجنائية األكلى قراالتحقيؽ كاإلجراءات التابعة لو". النظاـ العاـ فإف عدـ مراعاتيا يترتب عميو بطالف ال

, ص 1990, 02, المجمة القضائية لممحكمة العميا, العدد 98769, ممؼ رقـ 1985-05-07بالمحكمة العميا, بتاريخ 
227. 

 .179, المرجع السابؽ, ص 1990عبد الحميد الشكاربي, البطالف الجنائي,  4



 الباب الثاني: األحكاـ اإلجرائية المتعمقة بالبطالف
 

244 
 

 السابقة لإلجراء المعيبثانيا: آثار تقرير البطالن عمى اإلجراءات 
فإف ىذا البطالف ال يقتصر تأثيره  لقرار صادر ببطالف أحد اإلجراءاتإذا كاف الحكـ أك ا

كيترتب عنو تجريد اإلجراء الباطؿ نفسو  ؿ يمتد إلى اإلجراءات التي تسبقوعمى اإلجراء ذاتو, ب
لألعماؿ اإلجرائية  ال يمتد طالف اإلجراء المعيبمف إنتاج أثاره القانكنية, كاألصؿ أف الحكـ بب

بؿ تبقى ىذه اإلجراءات سميمة كصحيحة منتجة ألثارىا, كلكف بعض الفقو يرل أنو  السابقة لو
ذا كاف ىناؾ إرتباط بينيما كبيف إبشرط  ما إلى اإلجراءات السابقة عميو, يمتد أثر بطالف إجراء

إذا كاف اإلجراء  ىذا اإلرتباطإليطالي معيار يحدد اإلجراء المعيب, ككضع الفقيو" بنابف" ا
 .1المعيب عبارة عف تكممة إجبارية كجزء ال يتجزأ مف اإلجراءات السابقة عميو

ىذه  ألف النو إلى اإلجراءات السابقة عميوكأصؿ عاـ أف اإلجراء المعيب ال يمتد بط
المعيب عمييا األخيرة إلجراء التفتيش سميمة طبقا لمقانكف, كال يكجد تأثير إلجراء التفتيش 

ال يترتب عميو بطالف التفتيش السابؽ ليذه  عد, فبطالف إستجكاب قاضي التحقيؽلكقكعو فيما ب
 .2اإلستجكاب

ألنيا مستقمة  ثر عمى ما قبمو مف أعماؿ إجرائيةفي ىذا المجاؿ أف البطالف ليس لو أم أ
لجميع أثارىا  ةفتبقى سميمة كمنتج ء الذم تـ بطالنو مف أحد عناصرهعنو, فميس لإلجرا

كاألقكاؿ كاإلعترافات التي  ا ال يؤثر في سالمة شيادة الشيكدالحكـ فيذ أنقضىالقانكنية, فإذا 
التي تمت أماـ جيات القضاء, كتبقى مف عناصر  دكف أم  إكراه أك ضغط مقانكفتمت طبقا ل

                                                                 
, أطركحة مقدمة -دراسة مقارنة -جرائية كالضكابط اإلجرائية لمتحقيؽمجادم نعيمة, الحؽ في الخصكصية بيف الحماية اإل 1

" تخصص عمـك قانكنية فرع القانكف الجزائي", كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامعة الجياللي  لنيؿ شيادة الدكتكراه في العمـك
 .315, ص 2019 -2018سيدم بمعباس, الجزائر,  -1962مارس  19اليابس 

طبعة األكلى, منشكرات الحمبي الحقكقية, بيركت, الكارم, التفتيش: شركطو كحاالت بطالنو دراسة مقارنة, منى جاسـ الك 2
 .200, ص 2008
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ذا بطؿ الحكـ لخمكه مف التسبيباإلثبات في القضية,  فذلؾ ال يؤثر عمى أعماؿ قاضي  كا 
جراءات المحاكمة  .1التحقيؽ التي تمت مباشرتيا أثناء التحقيؽ كا 

ءات الدعكل  مف ال يترتب عميو بطالف إجرا لعممية فالحكـ إذا لـ يتـ تسبيبومف الناحية ا
كالمرافعات التي تمت صحيحة قبؿ بطالف الحكـ كدكف إرتباط بو, كبطالف  مناقشات ككجاىية

أك  نتج عنو بطالف التفتيش الذم سبقوال ي لذلؾ انتدابوستجكاب مف طرؼ قاضي أخر تـ اإل
 .2كانت مستقمة عنو كغير مرتبطة بوألنيا  قيؽ القضائي األخرل السابقة عميوإجراءات التح

لـ يتضمف في قانكف اإلجراءات  رأيو جاء عكس التشريعات المقارنةأما المشرع الجزائرم 
أثر البطالف الذم يمحؽ اإلجراءات التي تعاصره عمى  المتدادالجزائية عمى أم حكـ يشير 

 كاالرتباطىك مف يحدد كيقدر العالقة  تبقى سمطة تقديرية لقاضي المكضكع, ك 3اإلجراء الباطؿ
 .4التي تمحؽ اإلجراءات السابقة عميو بيف ىذه اإلجراءات المعيبة

نتيجة لتكييؼ  حقيؽ عمى محكمة الجنح كالمخالفاتأيضا بطالف اإلحالة مف قاضي الت
لما  لتيمة المكجية لممتيـ ىي قتؿ خطأكقائع الجريمة أنيا قتؿ عمدم, ثـ تبيف بعد ذلؾ أف ا

                                                                 
. كتبقى اإلجراءات 211, المرجع السابؽ, ص -" دراسة مقارنة"–ديثي, حؽ المتيـ في محاكمة عادلةعمر فخرم الح 1

ذم تقرر بطالنو مف القضاء. كال تتأثر باإلجراء المعيب ال ثرىا القانكنية كسميمة كمنتجة ألالمعاصرة لإلجراء الباطؿ صحيح
 .  49, المرجع السابؽ, ص 1993مدحت محمد الحسيني, البطالف في المكاد الجنائية, 

. كرغـ ىذه اإلجراءات المعاصرة لإلجراء الباطؿ, كلكف قد يمتد إلييا جزاء 454زيد محمد إبراىيـ, المرجع السابؽ, ص  2
 عمى المتيـ مف طرؼ قاضي التحقيؽ لبطالف إذا كجد إرتباط أك عالقة بينيا كبيف اإلجراء المعيب, مثال بطالف أمر القبضا

يترتب عميو بطالف أمر التفتيش, كبطالف كرقة التكميؼ بالحضكر يترتب عنيا بطالف اإلعالف, كبطالف أمر اإلحالة عمى جية 
تيمة  ناء عمى عدـ كجكدبب السابؽ ألف ىذا اإلستجكاب تـ يمتد ليشمؿ اإلستجكا تياـ(ييؿ اإلتياـ) دكف تكجيو اإلقضائية لتج

أبك السعكد أحمد كامؿ, المرجع سابقة عمى صدكر ىذا األمر. كيبطؿ أيضا طمبات الخصـك ال مكجية إليو في أمر اإلحالة
  اإلتياـ مف طرؽ قاضي التحقيؽ.المتضمف أمر بتكجيو  15في ىذا السياؽ أنظر: الممحؽ رقـ . 245السابؽ, ص 

 .307أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  3
أماؿ عبد الرحيـ عثماف, شرح قانكف . 375رجع السابؽ, ص أحمد فتحي سركر, الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية, الم 4

 ندة كليا عالقة ببعضيا البعضمتسا. فاألدلة في المادة الجزائية 391, المرجع السابؽ, ص 1987اإلجراءات الجنائية, 
تعذر عمى القاضي معرفة مبمغ  ة, فإذا تـ إلغاء أحد ىذه األدلة أك تـ إستبعادىاكتتككف قناعة القاضي الجزائي منيا مجتمع
أحمد خميؿ ضياء الديف, مشركعية الدليؿ في المكاد م تكصؿ إليو قاضي المكضكع. األثر المتعمؽ بالدليؿ المعيب في الحكـ الذ

 .383, ص 1983لجنائية, رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف, كمية الحقكؽ, جامعة عيف شمس, القاىرة, ا
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الذم تـ بناءا  عمى ىذا اإلتياـ بطالف اإلستجكابيترتب  يؿ لإلتياـ المنسكب لممتيـفيو مف تجي
 .1عمى التكييؼ األكؿ لمجريمة

ر تمديد البطالف إلى اإلجراءات المعاصرة يقر تب ـ تقـل الجيات القضائية في الجزائرأما 
ال يمتد لإلجراءات أف البطالف  يستشؼ مف قرارات المحكمة العميا لإلجراء المعيب, ىذا ما

 . 2قطبؿ يقتصر عمى اإلجراءات الالحقة لو ف السابقة عميو
ال يؤثر عمى إجراءات البحث كالتحرم التي قاـ بيا  ؿ إجراء معيب باشره قاضي التحقيؽك

حتى  عاصرة عمى مرحمة التحقيؽ القضائيألنيا مرحمة م اط الشرطة القضائية السابقة عميوضب
 لتي قامت بيا جيات التحقيؽ نفسياكلك تعمؽ األمر بإجراء اإلستجكاب, كاإلجراءات الصحيحة ا

باط الشرطة القضائية أك قاضي أخر التي أك في حالة إنابة قضائية لمقياـ بيا مف طرؼ ض
 ب المعيب, مثؿ سماع شيادة الشيكدقبؿ إجراء اإلستجكا سبقت كأف تمت بطريقة صحيحة

جراء التفتيش التي تسبؽ ىذا اإلستجكاب  .3كا 
لة معرفة عالقة الدليؿ لحايصعب في ىذه ا د اإلجراءات المعيبة كتـ إبطالياإذا سقط أح

عمى اإلجراءات المعاصرة كالمكالية عمى اإلجراء  الباطؿ الذم تكصمت لو جيات الحكـ
ىا أف يؤدم إلى نتيجة مفاد المعيب كاإلجراءات السابقة عميو , فالعالقة بيف اإلجراء4المعيب

عمؿ رة, فيعتبر اليمنع مف تحقيؽ النتيجة كالغاية المرجكة مف اإلجراءات المعاص البطالف األكؿ
كجزء ال يتجزأ مف اإلجراءات السابقة عميو, كمنو يؤدم إلى  اإلجرائي الباطؿ كتمة ضركرية

 . 5بطالف اإلجراءات السابقة لكجكد إرتباط كعالقة بينيـ

                                                                 
عكيد ميدم صالح العنزم, البطالف في قانكف اإلجراءات الجنائية السعكدم كنماذجو التطبيقية دراسة مقارنة, بحث مقدـ  1

, كمية -تخصص التشريع الجنائي اإلسالمي -ير في العدالة الجنائيةإستكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجيست
 . 243, ص 2003الدراسات العميا" قسـ العدالة الجنائية", جامعة نايؼ لمعمـك األمنية, الرياض, 

 .229معمرم عبد الرشيد, بطالف إجراءات قاضي التحقيؽ دراسة مقارنة, المرجع السابؽ, ص  2
 .370البطالف في قانكف اإلجراءات الجنائية, المرجع السابؽ, ص  أحمد فتحي سركر, نظرية 3
 .287دايخ سامية, المرجع السابؽ, ص  4
 .77أسامة عبد اهلل محمد زيد الكيالني, المرجع السابؽ, ص  5
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مكالية ليا, ألف تأثر ببطالف اإلجراءات التاإلجراء المعيب ال اإلجراءات المعاصرة عمى 
صكمة السابقة عمى اإلجراء بصحة اإلجراء الالحؽ, فإجراءات الخرتبط تشرط سالمتيا ال 

 .   1ال تتأثر بيذا البطالف طالما تمت في حد ذاتيا سميمة كصحيحة الباطؿ
ال يمس الحكـ باإلجراء الباطؿ كاإلجراءات المعاصرة لو, بؿ تبقى ىذه األعماؿ اإلجرائية 

يؼ ة عميو, كيترتب عمى الحكـ بطالف كرقة التكمسميمة كمنتجة ألثارىا القانكنية إذا لـ تكف مبني
كؿ األثار التي  فتعتبر كأف لـ ترفع كتزكؿ ر لياكزكاؿ كؿ أث بالحضكر أماـ الجيات القضائية

 ليصحح ما عابيا مف بطالف جديدترتبت عمييا, كيمكف لصاحب الشأف رفع قضية مف أكؿ 
 .2كما شابيا مف عيكب
 (   159و 157) حسب المادة اإلجراءات الموالية لوبطالن عمى ثالثا: أثار تقرير ال

معناه  األثار التي تترتب عميو مباشرة, فإنو يمحؽ جميع إذا تـ تقرير بطالف إجراء معيب
 كتنشأ بينيما عالقة سببية ,ا عالقة باإلجراء الباطؿالتي لي يمتد البطالف إلى جميع اإلجراءات

ما أنو  كف اإلجراء الباطؿ إما مفترضا لوأف يك الذم يميولمعيب لما كقع اإلجراء فمكال اإلجراء ا كا 
 .3السبب المنشئ لو

التي تنجـ عف اإلجراء المعيب في عنصريف ىما:  طالف يشمؿ جميع األثار القانكنيةالب
جبارية لإلجراء الالحؽ لو جراء األصمي بمثابة مقدمة ضركريةاألكلى في حالة إذا كاف اإل  كا 

الحالة الثانية أف يتأثر اإلجراء قانكف أك سمطة تقديرية لمقاضي, ك ال تقرير ذلؾ يحدد بنصك 

                                                                 
. كمف 799, ص 2003طبعة الثالثة, دار العدالة لمنشر كالتكزيع, مصر, الأحمد مميجي, التعميؽ عمى قانكف المرافعات,  1

اإلجراءات التي تمت منذ بداية القياـ بالعمؿ اإلجرائي لتحريؾ  لتي قد يمحقيا البطالف بصفة عامةاإلجراءات المعاصرة ا
كعدم عمي التحقيؽ أك أماـ جية الحكـ. الدعكل العمكمية مف ككيؿ الجميكرية, بفتح تحقيؽ عف طريؽ طمب إفتتاحي لقاضي 

 . 178 -177المرجع السابؽ, ص  ,2009, -الجزاءات اإلجرائية -ـ في الدعكل الجزائيةمانات المتيسميماف المزكرم, ض
 .288فضؿ أدـ المسيرم, المرجع السابؽ, ص  2
 .97مرزكؽ محمد, المرجع السابؽ, ص  3
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 حسب ظركؼ زماف كمكاف كؿ منيما اصر لو, كيبقى تقديره لقاض الحكـالتالي باإلجراء المع
 . 1كتنظر لمشخص القائـ بيذيف اإلجراءيف

ءات التي عمى بطالف اإلجرا كلى مف قانكف اإلجراءات الجزائيةفقرة األ 157نصت المادة 
كليس ليا خيار كىذه حالة خاصة  ف غرفة اإلتياـ ممزمة بتقرير ذلؾتتمكا اإلجراء المعيب, كما أ

تمتد أثاره عمى اإلجراء  طالف, أما الحاالت األخرل فإف لغرفة اإلتياـ تقدير الب157دة افقط بالم
مف قانكف اإلجراءات  201ك 191ك فقرة الثانية 159عميو نص المادة الباطؿ, كىذا ما أكدت 

 .2الجزائية
ء يترتب عميو بطالف كفي حالة إغفاؿ ىذا اإلجرا المشرع الجزائرم إستجكاب المتيـ ألـز

كما ينجـ عنو مف أدلة مباشرة كاإلعتراؼ, كال يصححو إستجكابو الحقا أماـ  الحبس المؤقت
معدكـ, كالمبني عمى معدكـ فيك  ألنو بني عمى إجراء ية التي يرفع أماميا ىذا المكضكعالج

                                                                 
يضة محمكد طو أحمد, التعدم عمى حؽ اإلنساف في سرية إتصاالتو الشخصية بيف التجريـ كالمشركعية, ) د ط(, دار الن 1

, ال يقتصر 105ك 100. فالمشرع حدد بنفسو البطالف في حالة عدـ إحتراـ أحكاـ المادتيف 196, ص 1999العربية, مصر, 
الف فقرة األكلى, في حيف بيف المشرع حاالت البط 157بؿ يمتد إلى اإلجراءات التي تتمكه حسب المادة  عمى اإلجراء المعيب

مر تحديد مدل البطالف لغرفة اإلتياـ كحدىا في تقرير ما إذا كاف البطالف ينحصر كترؾ أ 159المنصكص عمييا في المادة 
ف قانكف اإلجراءات فقرة الثانية م 159في اإلجراء المطعكف فيو أك يمتد كميا أك جزئيا لإلجراءات التي تتمكه حسب المادة 

 . 229التحقيؽ القضائي, المرجع السابؽ, ص  الجزائية. أحسف بكسقيعة,
المشرع الجزائرم لـ يبيف ذلؾ بالنسبة لمحكمة المكضكع في تقرير تمديد  ف. كنجد أ106اؿ بكشميؽ, المرجع السابؽ, ص كم 2

أف إمتداد أثر البطالف إلى اإلجراءات  عمى أنو:" عف المحكمة العميا صادر جراءات الالحقة, كجاء في قرارأثر البطالف إلى اإل
. قرار صادر عف الغرفة الجنائية األكلى بالمحكمة العميا, "عالقة كصمة باإلجراء الالحؽ عميوالتالية, يككف اإلجراء المعيب لو 

ال ترتب 207, ص 1991, سنة 02, المجمة القضائية لممحكمة العميا, العدد 45442, ممؼ رقـ 1986-12-16بتاريخ  . كا 
مف األمر الثانية فقرة  159فقرة األكلى كالمادة  157عمى مخالفتيا بطالف اإلجراء نفسو كما تتمكه مف إجراءات, حسب المادة 

عمى أنو:" كتقرر غرفة اإلتياـ ما إذا كاف البطالف يتعيف قصره عمى اإلجراء الطعكف فيو, أك إمتداده جزئيا أك كميا  04 -20
مف قانكف اإلجراءات  121عمى اإلجراءات الالحقة لو", كتعتبر ىذه الضمانة مف أىـ الضمانات التي نص عمييا المادة 

ت اإلستجكاب كإجراء جكىرم يقـك عميو القضاء حتى ال يكدع المتيـ في الحبس المؤقت, أك يماطؿ في التي أكجب الجزائية
 لتفصيؿ أكثر أنظر: .19مسكس رشيدة, المرجع السابؽ, ص  قد تصؿ لعدة أياـ أك أكثر.إستجكابو لمدة 

Philippe Conte, Patrick Maistre du Chambon, procédure pénale, Masson, Paris, 1995, p. 246.  
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 اله لما كقع اإلجراء الالحؽ عميومعدكـ, ألف اإلجراء الباطؿ ىك الذم كاف سبب في حدكثو, فمك 
 .1طبقا لمبدأ ما بني عمى باطؿ فيك باطؿ

كاإلجراءات الالحقة  قة التي تربط بيف اإلجراء الباطؿقد تعددت المعايير التي تحدد العالل
اإلرتباط الذم يجعؿ  ك أف اإلرتباط الذم يبرر البطالفى األرجح عند الفقو الجنائيفالرأم عميو, 

 , فالقانكف يتطمب لسالمة اإلجراءمف اإلجراء المعاصر مفترضا لصحة كسالمة اإلجراء الالحؽ
أف يعاصر إجراء أخر صحيح ىك العمؿ اإلجرائي الذم كقع باطال, ألف اإلجراء السابؽ ىك 

ككف اإلجراء الالحؽ صحيح, كالذم يترتب عمى بطالنو بطالف اإلجراء مقدمة ضركرية لي
 .2الالحؽ

متى  عمى سالمة اإلجراءات الالحقة لو ال يؤثر فبطالف اإلجراء المخالؼ لمقانكف بالتالي
كال تكجد رابطة باإلجراء الباطؿ, كأف  كمنقطعة الصمة عنو كانت ىذه األعماؿ اإلجرائية مستقمة

أك البطالف النسبي, فطابع  مرتبطا بالضركرة بالبطالف المطمؽطالف ليس إمتداد أثار الب
البطالف في ىذه الحالة يبرز أساسا بالنسبة إلمكانية التنازؿ الصريح عف التمسؾ بو, ذلؾ أف 

 نح كالمخالفات أك محكمة الجناياتقرار اإلحالة الصادر مف غرفة اإلتياـ عمى محكمة الج
 .3المتعمقة بالنظاـ العاـ, ألنيا درجة ثانية كعميا لمتحقيؽ يصحح جميع حاالت البطالف

ثـ تكالت اإلجراءات مف بعده ككانت كميا  أنو إذا تطرؽ البطالف إلى إجراء يرل الفقو
بطمت كؿ اإلجراءات بصرؼ النظر عف قربيا الزمني منو أك بعدىا  ةكجميعيا مبنية عميو مباشر 

كالتيريب الجمركي  بتدائية عف كقائع يتطمب فييا طمبإلعنو, كأف ترفع القضية أماـ المحكمة ا

                                                                 
 فيصؿ محمد كفتارك, ضمانات المدعى عميو أثناء اإلستجكاب في مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي, ) د ط(, دكف دار النشر, 1

حسف صادؽ المرصفاكم, أصكؿ اإلجراءات الجنائية, ) د ط(, منشأة المعارؼ, اإلسكندرية, . 53, ص 2008بيركت, 
 .419, ص 1969

 .850 -849ماىر زغمكؿ, نظرية البطالف في قانكف المرافعات, المرجع السابؽ, ص فتحي كالي, أحمد  2
 .309 -308أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  3



 الباب الثاني: األحكاـ اإلجرائية المتعمقة بالبطالف
 

251 
 

ف ما بني عمى اإلجراء األكؿ أل فكؿ إجراءات المحاكمة تككف باطمةقبؿ أف يصدر الطمب, 
 .     1فتبطؿ كؿ اإلجراءات الالحقة لو باطؿ

 القضاء الجزائرم فيو العديد مف قرارات المحكمة العميا الذم جاء فيو أنو:" يمتد البطالف
إلى اإلجراءات الالحقة لمعمؿ المعيب إذا كاف متصال بيا عمال بالمبدأ القائؿ بأف ما يترتب 

,  كجاء فيو أيضا أنو:" لما كانت األسئمة كاألجكبة ىي بمثابة تعميؿ في 2عمى باطؿ فيك باطؿ"
ا اإلجابة عمى األسئمة المطركحة عمييعف مكاد الجنايات ككاف مف الثابت أف المحكمة أغفمت 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية كلـ يتبيف مف  309بأغمبية األصكات طبقا لمقتضيات المادة 
محضر المرافعات أك أم كثيقة أخرل في الممؼ ما يدؿ عمى مراعاة ىذا اإلجراء الجكىرم تعيف 

 .3إبطاؿ كرقة األسئمة كالحكـ المبني عمييا"
 ستجكاب المتيـ أماـ قاضي التحقيؽبإ المتعمقة 100إشترط القانكف مراعاة أحكاـ المادة 

كاإلجراءات  ني تحت طائمة بطالف اإلجراء نفسوالمتعمقة بسماع المدعي المد 105كالمادة 
نازؿ عف التمسؾ ببطالف الالحقة لو, كأجازت الفقرة الثانية منيا لممتيـ كالطرؼ المدني أف يت

عميا في قراراتيا بأف إمتداد قضت المحكمة ال, 4كيصحح ذلؾ اإلجراء بالتنازؿ اإلجراءات
 . 5البطالف الذم يمحؽ حكـ الجنايات إلى قرار غرفة اإلتياـ بسبب إرتباط األكؿ بالثاني

                                                                 
 .584, المرجع السابؽ, ص 2002عكض محمد عكض, المبادئ العامة في قانكف اإلجراءات الجنائية,  1
جياللي  :, نقال عف24905, طعف رقـ 1981-04-21يا, بتاريخ قرار صادر عف الغرفة الجنائية الثانية بالمحكمة العم 2

 .147, المرجع السابؽ, ص 2016بغدادم, اإلجتياد القضائي في المكاد الجزائية, 
, المجمة القضائية 57557, ممؼ رقـ 1988-11-08قرار صادر عف الغرفة الجنائية األكلى بالمحكمة العميا, بتاريخ  3

 .205, ص 1991, 02لممحكمة العميا, العدد 
 .239 -238, المرجع السابؽ, ص 2013محمد حزيط, مذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم,  4
, المجمة القضائية 41088, ممؼ رقـ 1984-11-20قرا صادر عف الغرفة الجنائية الثانية بالمحكمة العميا, بتاريخ  5

ؿ المكالي لمعمؿ اإلجرائي يتأثر بالبطالف إذا كاف مترتب مباشرة عمى . فالدلي321, ص 1989, 01لممحكمة العميا, العدد 
ستبعاده. الدليؿ المستمد عف اإلجراء المعيب, فيصبح ىذا اإلجراء الالحؽ باطؿ كيتـ في ىذ أحمد فتحي ه الحالة إىداره كا 
, القاىرة, 04جتماعية كالجنائية, العدد سركر, أثر التفيش الباطؿ, المجمة الجنائية القكمية, إصدار المركز القكمي لمبحكث اإل

 .112, ص 1963
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الجزاء المترتب عمى مراقبة اإلتصاالت اإللكتركنية المعيبة, ىك إستبعاد األدلة الناتجة 
 كالمبنية مباشرة عميو ,حقةعنيا, كيترتب عمى بطالف المراقبة الباطمة بطالف كؿ اإلجراءات الال

 .1فيبطؿ اإلعتراؼ كالتفتيش كسماع شيكد النفي كاإلثبات
تككف باطمة كبالتالي تيدر  راءات الالحقة عف اإلجراء المعيبيتبيف مف ذلؾ أف اإلج

 قتضىاإلرتباطيا باإلجراء المعيب إرتباطا  ـ إستيفائيا لشركط صحتيا إجرائياأثارىا القانكنية رغ
في حيف يسمى الثاني ربط مصيرىا بمصيره, يسمى األكؿ بطالنا أصميا ألنو تـ مخالفا لمقانكف, 

 . 2محمو اإلجراء الالحؽ لألجراء الباطؿ بطالنا تبعيا
 ف المطمؽ المتعمؽ بالنظاـ العاـكالبطال النسبي المتعمؽ بالمصمحة الخاصة البطالف

 . 3رتبط بيايرتباف نفس األثر بالنسبة لإلجراءات التي ت
صفة محرر ىذا كعدـ كجكد  شكميات ال تقبؿ التجزئة إذا كاف البطالف تقرر بسبب

كيبطؿ المحضر  ي ىذه الحالة يككف البطالف مطمقاتاريخ تحريره, ففالمحضر أك تكقيعو ك 
بأكممو, كيصبح الغيا كأف لـ يكف كؿ ما تضمنو, كال يمكف اإلعتداد بما جاء فيو إلثبات ىذه 
المخالفة الجمركية عمى محضر باطؿ, أما إذا كاف البطالف مؤسسا عمى شكمية يمكف فصميا 

ءات عمى باقي ما تضمنو المحضر, مثؿ كمية األشياء التي تـ حجزىا أك عدـ مراعاة اإلجرا
الشكمية التي تخص تفتيش المساكف, في ىذه الحالة إستقر القضاء عمى أف يككف ىذا البطالف 

                                                                 
عائشة بكخيرة, الحماية الجزائية مف الجريمة المعمكماتية في التشريع الجزائرم, مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستير, كمية  1

 في ىذا الشأف أنظر:. 175 -174, ص 2013 -2012, 1الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامعة كىراف 
Jacques Boré, La cassation en matière pénale, 4

ème
 édition, Dalloz, Paris, 2019, p. 154. 

. مثاؿ ذلؾ القبض الباطؿ يمحقو بطالف ما ينتج عنو مف تفتيش الشخص 254جكىر قكادرم صامت, المرجع السابؽ, ص  2
, بطالف إجراءات الضبط في التشريع شحادة مكسى مصطفىطرؼ ضباط الشرطة القضائية.  الذم تـ القبض عميو مف

اإلماراتي: دراسة تطبيقية عمى األخطاء اإلجرائية في قضايا المخدرات مف كاقع أحكاـ المحاكـ في دكلة اإلمارات, مجمة الفكر 
 .24, ص 2004, اإلمارات, 04, العدد 13, المجمد -القيادة العامة لشرطة الشارقة -مركز بحكث الشرطة -الشرطي

 .229عبد الرشيد, بطالف إجراءات قاضي التحقيؽ دراسة مقارنة, المرجع السابؽ, ص  معمرم 3
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اإلجراء الذم تـ مخالفتو لمشكمية التي لـ تراع, كال تطاؿ  نسبيا, بحيث ينحصر أثره في
 .1المحضر المحرر بأكممو

اإلجراء المعيب كأف يبينكا العالقة السببية بيف  تـز قضاة المكضكع بتسبيب أحكاميـيم
كاإلجراءات الالحقة لو, كتخضع قراراتيـ لرقابة المحكمة العميا التي تراقب مدل كجكد العالقة 
السببية بيف اإلجراءات الباطمة كاإلجراءات الالحقة لو, كتأثير ىذا العمؿ اإلجرائي المعيب عمى  

 .2اإلجراء الالحؽ لو
أك  االستئنافيةسكاء العادية أك  ات األكليةلحكـ عمى أعماؿ التحريال تقتصر رقابة جيات ا

لحصكؿ عميو مف طرؼ ام تـ ذعمى تقدير الدليؿ فقط, بؿ تمتد إلى مشركعية الدليؿ ال
 .3الضبطية القضائية, كىؿ تـ إحتراـ القكاعد اإلجرائية أك تـ مخالفتيا

حرية القاضي الجزائي في قبكؿ األدلة, يتـ  أت في المكاد الجزائية تخضع لمبدطرؽ اإلثبا
يحتـر فييا ضمانات حقكؽ كحريات  طابقة لمقانكفالبحث عف الدليؿ عف طريؽ إجراءات م  
ال أصبح الحكـ  ند إلى دليؿ أستمد مف إجراء معيباألفراد كنزاىة العدالة, فال يمكف لو أف يست كا 

ف كاف   .4في حد ذاتو سميماالذم بني عمى دليؿ غير مشركع باطال, حتى كا 
 

                                                                 
 .201, ص 2008طبعة الثانية, دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الجزائر, الأحسف بكسقيعة, المنازعات الجمركية,  1
 .316 -315أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  2
 .  11عادؿ عبد العاؿ خراشي, المرجع السابؽ, ص  3
فكزم خيراني, األدلة العممية كدكرىا في اإلثبات الجنائي, مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجيستير في العمـك القانكنية كاإلدارية"  4

, ص 2012 -2011, الجزائر, -كرقمة -تخصص قانكف جنائي", كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامعة قاصدم مرباح
ياسر األمير فاركؽ, مراقبة األحاديث الخاصة في اإلجراءات الجنائية: دراسة تأصيمية تحميمية كمقارنة لمتنصت  .143 -142

طبعة األكلى, دار المطبكعات العمى المحادثات التميفكنية كالتي تجرل عبر األنترنت كاألحاديث الشخصية نظريا كعمميا, 
لغاء 734 -733, ص 2009الجامعية, اإلسكندرية,  . كأنقسـ أراء الفقياء إلى شقيف: منيـ مف يقكؿ بضركرة سحب كا 

البطالف عمى اإلجراءات المعاصرة كالمكالية لإلجراء الباطؿ, أما الرأم الثاني يرل ضركرة إقتصار البطالف عمى العمؿ 
مساسو بالضمانات كمدل  مى طبيعة اإلجراء المعيباإلجرائي شديد اإلرتباط باإلجراء الباطؿ, كفي الحقيقة يبقى األمر متكقفا ع

المبطالت  -أبكبكر شقير, مدخؿ عاـ لنظرية البطالفثيره عمى اإلجراءات األخرل. كدرجة خطكرتو كتأ الممنكحة لممتيـ
كسة, , أعماؿ ممتقى جيكم نظمو المعيد األعمى لمقضاء بمحكمة اإلستئناؼ بس-كالمسقطات في اإلجراءات المدنية كالجزائية

 .   36, ص 1995جكاف  13تكنس, يـك 
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 الفرع الثاني: الحد من أثار بطالن اإلجراءات الجزائية
يمحؽ البطالف كجزاء إجرائي اإلجراءات الجزائية المعيبة, كالمخالفة لمقاعدة القانكنية التي 

جؿ التكازف بيف كحسف سير القضاء, كمف أ لحماية الحقكؽ كالحريات الشخصية أقرىا المشرع
تتعمؽ بمصمحة الجماعة كالمصمحة الخاصة, كذلؾ مف أجؿ السماح  مصمحتيف أساسيتيف

عادتو  تمرار في إنتاج األثار القانكنيةكاإلس كتبسيط ىذا اإلجراء الباطؿ, كىذا عند تصحيحو كا 
متى كاف ذلؾ ممكنا متى أمكف ذلؾ, أف يتـ إعادة اإلجراء المعيب إلى كجيو كحالو الصحيح 

ى ما يمي: تصحيح اإلجراء الباطؿ لتحقيؽ الغاية منو) أكال(, أما) ىذا الفرع إل ناكضركريا, كقسم
 ثانيا(: إعادة اإلجراء الباطؿ, كتحكؿ اإلجراء المعيب إلى إجراء أخر صحيح) ثالثا(.

 إلجراء الباطل لتحقق الغاية منوأوال: تصحيح ا
حتى  مف حاالت البطالف كالحد مف أثارهالتصحيح ىي سياسة ينتيجيا المشرع لمحد 

تستمر الخصكمة القضائية كتحقؽ نتائجيا, كيككف ذلؾ بإلغاء العيب الذم أدل لمبطالف, ثـ 
, فيك كسيمة اليدؼ منيا الحد مف الشكمية 1يصبح اإلجراء المصحح منتج ألثاره القانكنية

ضاعة  بالضرر عمى أطراؼ الدعكل كالقضاءيعكد  ألف اإلفراط كاإلكثار في البطالفكأثارىا,  كا 
 . 2قت كزيادة النفقات كالمصاريؼ, ليذا لجأ المشرع لسياسة تصحيح اإلجراء الباطؿالك 

بإعادتو عمى كجيو السميـ تحاشيا لتكالي  اإلجرائي باطاليقصد بو تكميؼ مف باشر العمؿ 
كدكف تأخير ليس لو  منو سير القضية كالكصكؿ إلى الغاية المرجكة النتظاـالبطالف, كضماف 

 .3ما يبرره, كلقد حرص القانكف عمى تقرير حكـ التصحيح
تحقيقا  التي كضعيا بصكرة مطابقة لمقانكفأكجب المشرع تطبيؽ القاعدة اإلجرائية 

ذا لـ يطبؽ بصكرة سميمة كمخالفة لما كضعو, فإف ىذا  لممصمحة التي يراىا جديرة باإلعتبار, كا 

                                                                 
دار ) د ط(, دراسة تحميمية كعممية في الفقو كالقضاء المصرم كالفرنسي,  -نبيؿ إسماعيؿ عمر, إعالف األكراؽ القضائية 1

 .155, ص 2011الجامعة الجديدة, اإلسكندرية, 
 . 200عبد اهلل خميؿ الفرا, المرجع السابؽ, ص  2
 .585بادئ العامة في قانكف اإلجراءات الجنائية, المرجع السابؽ, ص عكض محمد عكض, الم 3
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مما حذاه  السياسة الجزائية التي يسعى ليا رع, كبذلؾ عدـ تنفيذيككف خالفا لما قصده المش
 .1أال كىك جزاء البطالف أف يضع جزاء عمى عدـ إحتراـ ذلؾ إلى كسار عميو

كما ال يعني سحبو, كقد ترل محكمة  تجديد اإلجراء عمى تقرير بطالنو ال يتكقؼ
كتترتب عميو أثاره  س معيبأف اإلجراء األكؿ سميـ كلي ضكع بعد التجديد أك التصحيحالمك 

أف يحؿ محمو إجراء صحيح بعد تجديد اإلجراء  اإلجراء المعيب, فيقصد بإعادة 2القانكنية
 .3الباطؿ بإجراء سميـ

إف شاءت تصدت لو مف  تصحيح اإلجراءات الباطمة متركؾ لسمطة كتقرير جيات الحكـ
ف شاءت تركإذا كاف يت تمقاء نفسيا كعزفت عنو إذا تعمؽ بمصمحة و تعمؽ بالنظاـ العاـ, كا 

النو كببطالف الدليؿ المستمد الخصكـ, فإذا تبيف ليا بطالف اإلجراء, فممقاضي أف يقضي ببط
 .4كالمترتب عميو مباشرة, كيمكف ليا أف تتصدل مف تمقاء نفسيا لتصحيح اإلجراء المعيب منو

 اءات التي تتمكهعميو إبطاؿ اإلجر حيف يترتب  ة تصحيح اإلجراء المخالؼ لمقانكفأىمي
في عدـ إىدار كقت الخصكمة الجزائية, كمكاصمة  التالي يككف لمتصحيح أىمية كبيرةكب

 .5سيركرتيا العادية مف أكؿ جديد بعد التصحيح
إال حالة تنازؿ أحد الخصكـ عف  لنا طرؽ تصحيح اإلجراءات الباطمةالقانكف لـ يبيف 
لتخمؼ بعض الشكميات عنو, كعند  حاكمةكالتكميؼ بالحضكر لجمسة المالتمسؾ بالبطالف, 

                                                                 
. فالبطالف الذم 213, المرجع السابؽ, ص 2010, -دراسة مقارنة -عمر فخرم الحديثي, حؽ المتيـ في محاكمة عادلة 1

كعدـ دعكة محامي المتيـ لحضكر إستجكاب المتيـ مف طرؼ القاضي, كرضا  ؽ اإلستجكاب المتعمؽ بمصمحة خاصةيمح
محمد الفاضؿ, صريح عف التمسؾ بالبطالف.  فيعتبر تنازؿ ضكر دفاعو يزيؿ أثر ىذه المخالفةالمتيـ عند اإلستجكاب دكف ح

 .319, ص 1965قضاء التحقيؽ, ) د ط(, مطبعة جامعة دمشؽ, سكريا, 
 .670يط في قانكف اإلجراءات الجنائية, المرجع السابؽ, ص أحمد فتحي شركر, الكس 2
 .429, المرجع السابؽ, ص 1959فتحي كالي, نظرية البطالف في قانكف المرافعات,  3
 ي. منح لمقاضي سمطة الرقابة عمى اإلجراءات الت325, المرجع السابؽ, ص 1997جالؿ ثركت, نظـ اإلجراءات الجنائية,  4

اإلجراء المعيب بتقديـ المتيا كصحتيا, كيجكز لمخصـك أف يطمب اإلذف مف المحكمة المختصة تصحيح تـ مباشرتيا لضماف س
جراءاتيا, المرجع السابؽ, ص  .أماميا لمنظر فيو طمب  ..406أمينة مصطفى النمر, الدعكل كا 

 .146السابؽ, ص , المرجع 1997سميماف عبد المنعـ, أصكؿ اإلجراءات الجنائية في التشريع كالقضاء الفقو,  5
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, كيصبح ىذا اإلجراء الذم 1تنازؿ الطرؼ عنيا يصبح اإلجراء صحيحا بأثر فكرم طبقا لمقانكف
, 2تـ تصحيحو منتجا ألثاره القانكنية مف يكـ تصحيحو كليس مف التاريخ الذم تـ مباشرتو فيو

المعيب, كىنا يتماشى مع سياسة اإلقالؿ إلخاللو بحقكؽ األطراؼ كتكقيع البطالف عمى اإلجراء 
 .3كالتخفيؼ مف الجزاء اإلجرائي

المتيـ أك الطرؼ المدني لجمسة عند حضكر  اية مف التكميؼ بالحضكر قد تحققتالغ
كمنحو تاريخا  يقدـ طمب تصحيح التكميؼ بالحضكر المحاكمة, كيمكف لمخصـ المعني أف

ي , فإذا كاف الحكـ المطعكف فيو باطال, يكف4أخركتأجيؿ القضية لتاريخ  جديدا لتحضير دفاعو
أف ىذا الحكـ قد صدر ضده غيابيا لتقبؿ معارضتو, كأف يقدـ إثبات  أف يثبت مف عارض فيو

 .5ببطالف تبميغو بكرقة التكميؼ بالحضكر أماـ جيات الحكـ
المتعمؽ ب البطالف مذى اعتنؽقد  ئرم في قانكف اإلجراءات الجزائيةنرل أف المشرع الجزا

ألنو يسمح لصاحب المصمحة أف يتنازؿ صراحة عف حقو في التمسؾ  بمصمحة الخصكـ
 .6ببطالف اإلجراء المعيب, كال يكفي سككت المتيـ مثال لمقكؿ بعدـ البطالف

                                                                 
مكرر مف األمر  337. ما بينتو المادة 101, المرجع السابؽ, ص 1999سميماف عبد المنعـ, بطالف اإلجراء الجنائي,  1

عمى أنو:" يمكف لممدعي المدني أف يكمؼ المتيـ مباشرة بالحضكر أماـ المحكمة في الحاالت األتية: ترؾ األسرة  04 -20
مة المنزؿ, القذؼ, إصدار صؾ بدكف رصيد. كفي الحاالت األخرل, ينبغي الحصكؿ عمى عدـ تسميـ الطفؿ, إنتياؾ حر 

ترخيص النيابة العامة لمقياـ بالتكاليؼ المباشر بالحضكر. كأف ينكه في كرقة التكميؼ بالحضكر عف إختيار مكطف لو بدائرة 
في ىذا الصدد  طالف عمى مخالفة شيء مف ذلؾ".المحكمة المرفكعة أماميا الدعكل ما لـ يكف متكطنا بدائرتيا, كيترتب الب

 يمكف الرجكع إلى:
Georges Levasseur, Albert Chavanne, Jean Montreuil, Bernard Bouloc, droit général et procédure pénale, 
13

ème
 édition, Sirey, France, 1999, p. 230. 

جالؿ ثركت, سميماف عبد المنعـ, أصكؿ اإلجراءات . 138, المرجع السابؽ, ص نبيؿ صقر, البطالف في المكاد الجزائية 2
القرار الصادر عف الغرفة الجنائية الثانية لممحكمة العميا,  في ىذا الشأف أنظر:. 128, المرجع السابؽ, ص 2006الجنائية, 
في ىذا الصدد . 317, ص 1993, 03, المجمة القضائية لممحكمة العميا, العدد 22509, طعف رقـ 1981-04-07بتاريخ 

 .04 -20رقـ قانكف المف  161ك 159ك 157 يمكف مراجعة المكاد:
 .197األنصارم حسف النيداني, القاضي كالجزاء اإلجرائي, المرجع السابؽ, ص  3
 .326أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  4
 .750, ص 2006ط(, دار الجامعة الجديدة, القاىرة, أيمف أحمد رمضاف, الجزاء اإلجرائي في قانكف المرافعات, ) د  5
 .541, المرجع السابؽ, ص 2015عبد اهلل أكىايبية, شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم,  6
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لممتيـ كالطرؼ المدني ممف  نية مف قانكف اإلجراءات الجزائيةفقرة الثا 157خكلت المادة 
صبح فقرة األكلى, أف يتنازؿ عف التمسؾ بالبطالف كي 157ة خكلفت في حقيـ أحكاـ الماد
جكز أف يبدل إال في بشرط أف يككف ىذا التنازؿ صريحا, كال ي تمقائيا بذلؾ اإلجراء المعيب

 .1أك بعد إستدعائو قانكنا مف الجية القضائية المختصة حضكر المحامي
فالحكـ متى حاز ىذه القاعدة قاعدة قكة الشيء المقضي فيو, حائز ليصبح الحكـ المعيب 

أصبح عنكاف لمحقيقة كالصحة, كال يمكف إبطالو بأم طريؽ مف طرؽ الطعف العادية كغير 
طرؽ أخرل منيا عدـ تقرير البطالف إذا كاف اإلجراء الباطؿ يمكف تالفيو مف  ؾ, فينا2العادية

ة مف اإلجراء المعيب, خالؿ تنفيذ كتطبيؽ مبدأ تكافؤ أك تكامؿ البيانات عمى نحك تحقؽ الغاي
ديـ الدفكع قبؿ الخكض فإذا لـ يدفع الخصـ بالتمسؾ بالبطالف في المكاعيد القانكنية, كعدـ تق

 .3أك مكاعيد الطعف في األحكاـ, سقط في ىذه الحالة حقو في الدفع بالبطالف في المكضكع
كف التنازؿ عف أثر الرضا في زكاؿ البطالف يرتبط مباشرة بنكع القاعدة الشكمية, فال يم

البطالف المطمؽ صراحة أك ضمنا, أما إذا كاف البطالف نسبي فإف رضا الخصـ يفقده الدفع 
 .4بالتمسؾ ببطالف اإلجراءات

                                                                 
. لممزيد أنظر: حمد عمي الدباني 239, المرجع السابؽ, ص 2013محمد حزيط, مذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائية,  1

 . 80السابؽ, ص  النعيمي, المرجع
, 1971قاىرة, أحمد السيد صاكم, الشركط المكضكعية لمدفع بحجية الشيء المحكـك فيو, ) د ط(, دار النيضة العربية, ال 2

. ألف ىذا الحكـ يغطي كؿ العيكب اإلجرائية التي تـ 167عنانبة عبد الحميـ محمد عبد الحميـ, المرجع السابؽ, ص . 04ص 
المرجع السابؽ, , 2009, -الجزاءات اإلجرائية -ضمانات المتيـ في الدعكل الجزائيةيماف المزكرم, إتخاذىا. كعدم عمي سم

 .191ص 
طبعة ال, الكتاب الثاني, 02مصطفى عبد الحميد عياد, الكسيط في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ  3

عبد الحميد الشكاربي, التعميؽ المكضكعي عمى قانكف . 262, ص 2004سطيف, غزة,, فم -األكلى, الجامعة اإلسالمية
 . 862, ص 2002اإلجراءات الجنائية, الكتاب الثاني, منشأة المعارؼ, اإلسكندرية, 

 منشكر عبر المكقع اإللكتركني: عكدم,ناصر بف راجح الشيراني, أكجو البطالف في نظاـ اإلجراءات الجزائية الس 4
https://www.bibliotdroit.com/2016/07/blog-post_516.html,  :ساعة الدخكؿ: 2022-05-22تاريخ الزيارة ,

20:44   . 

https://www.bibliotdroit.com/2016/07/blog-post_516.html
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ىي تفادم أف يستتبع بطالف اإلجراء أف تعيب  العمة مف تصحيح اإلجراء الباطؿ
مكمية, كيستحيؿ بمكغ اإلجراءات الالحقة عميو, كيؤدم ذلؾ إلى تعطيؿ ككقؼ سير الدعكل الع

, كجكاز تصحيح اإلجراء 1التي تتمثؿ في الحصكؿ عمى حكـ قضائي بات االغاية المرجكة مني
كجكبيا عمى المحكمة إعادة ألنو في حالة تقريره يصبح األمر  قرير البطالفالمعيب يككف قبؿ ت

 .2كفقا لمقكاعد التي نص عمييا القانكف تصحيحو
المحكمة العميا عمى أنو:" متى كاف ثابتا مف أكراؽ الدعكل جاء في قرار في ىذا الصدد 

السيما حكـ أكؿ درجة أف إدارة الجمارؾ ضحية في القضية كأنو ال يكجد ما يفقد بأنيا كمفت 
بالحضكر أماـ المحكمة لمدفاع عف حقكقيا المدنية كمف ثـ جاء حكـ أكؿ درجة قد صدر غيابيا 

ؾ في منطكقة, كبذلؾ تككف إلدارة الجمارؾ الخيار بيف تجاىيا رغـ عدـ إشارة الحكـ إلى ذل
طريؽ المعارضة في الحكـ المذككر أك إستئنافو أماـ المجمس, كقد إختارت إدارة الجمارؾ في 
قضية الحاؿ الطريؽ الثاني فكاف عمى المجمس حينئذ أف يعيد النظر في حكـ أكؿ درجة الذم 

في الدعكل دكف تمكيف الضحية مف الحضكر  خالؼ قكاعد جكىرية في اإلجراءات إثر الفصؿ
أماميا لتقديـ طمباتيا, كتتصدل كتحكـ في المكضكع بالبت في طمبات إدارة الجمارؾ كما 

 .   3مف قانكف اإلجراءات الجزائية" 438تقتضيو أحكاـ المادة 
 ثانيا: إعادة اإلجراء الباطل) المعيب(

مر إذا أمكف األ إجراء سميـ كصحيح يتمثؿ عنصر إعادة اإلجراء المعيب أف يحؿ محمو
ستعادة أثاره القانكنية ـ تصحيحو مع تجنب العيب الذم شابو كأدل إلى بطالنو, فإذا ت ذلؾ كا 
إذا كاف التصحيح  جو القانكني كالقكاعد التي تحكموحسب نمكذ عمى جيات الحكـ إعادتو

                                                                 
د ط(,, منشأة المعارؼ لمنشر, ,) -دراسة مقارنة –عف في األحكاـ المدنية كالجنائيةعبد الحميد الشكاربي, طرؽ الط 1

 .246, ص 1996اإلسكندرية, 
 .53, المرجع السابؽ, ص 1993مدحت محمد الحسيني, البطالف في المكاد الجنائية,  2
 .108كماؿ بكشميؽ, المرجع السابؽ, ص  3
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كجكبي كضركرم إلعادة اإلجراء جكازم قبؿ تقرير البطالف, كعند التقرير ببطالنو يصبح األمر 
 .1الباطؿ

ستبعاده كجعؿ إجراء أخر صحيح يحؿ محمويقصد بإعادة  مع  اإلجراء الباطؿ إلغائو كا 
إستحالة إعادتو بحكـ القانكف أك الكاقع, فإذا  ف إلعادتو, يتمثؿ الشرط األكؿ فيتكافر شرطا

في قياـ مف يممؾ قانكنا إتخاذ  فال جدكل مف إعادتو, أما الشرط الثاني يتمثؿ تومباشر  ستحاؿإ
 .3, كتكميؼ مف باشر العمؿ اإلجرائي باطال بإعادتو عمى كجيو الصحيح2اإلجراء بإعادتو

" أما في القانكف الجزائرم لـ ي ضمف في أكدت المحكمة العميا في قرارىا عمى أنو:
 191المادة نصكصو أم مادة تنص عمى إعادة اإلجراء الباطؿ, غير أف الحكـ الذم تضمنتو 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية, يستفاد منيا ضمنا عمى أف غرفة اإلتياـ التي تقضي ببطالف 
اإلجراء المعيب, كعند اإلقتضاء ببطالف اإلجراءات الالحقة لو كميا أك بعضيا, تقكـ ىي 
بنفسيا أك تأمر قاضي التحقيؽ أك قاضي أخر غيره بتصحيح اإلجراءات الباطمة, كذلؾ 

 .4تيا بطريقة سميمة خالية مف العيكب التي أدت إلى بطالنيا"بإعاد
قرار غرفة اإلتياـ بإرجاع ممؼ القضية إلى كأنو:"  كما جاء في قرار المحكمة العميا عمى

 .5قاضي التحقيؽ لمكاصمة التحقيؽ عمى الشكؿ الجنائي كفقا لمقانكف ال تقبؿ الطعف بالنقض"

                                                                 
 .330 -329أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  1
كفاة شاىد القضية عند ;. كفكات ميمة الطعف في الحكـ المحددة قانكنا, 246محمد أميف الخرشة, المرجع السابؽ, ص  2

فايز . 244لؤم عبد اهلل نكح, المرجع السابؽ, ص نية. لتخمؼ شرط أداء اليميف القانك  اعو مرة أخرل أماـ محكمة المكضكعسم
طبعة األكلى, المكسكعة الحديثة لمكتاب, لبناف, الكء القضاء كالفقو كاإلجتياد, اإليعالي, قكاعد اإلجراءات الجنائية عمى ض

  .337, ص 1994
 .188, المرجع السابؽ, ص 2002عكض محمد عكض, المبادئ العامة في قانكف اإلجراءات الجنائية,  3
, المجمة القضائية 47019قـ , ممؼ ر 1986-04-15قرار صادر عف الغرفة الجنائية األكلى بالمحكمة العميا, بتاريخ  4

 .173, ص 1992, 02لممحكمة العميا, العدد 
, اإلجتياد 203953, فصال في الطعف رقـ 1999-03-09قرار صادر عف الغرفة الجنائية الثانية بالمحكمة العميا, بتاريخ  5

 .179, ص 2003القضائي لمغرفة الجنائية, قسـ الكثائؽ بالمحكمة العميا, عدد خاص, سنة 
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السمطة المختصة بتصحيح جراء المعيب بإعادتو, فجرم السمطة التي باشرت اإلبينما ت  
اضي يقكـ بيا القاضي الذم يجرم إعادة إجراء سبؽ مباشرتو مف سمطة سابقة, كق اإلجراء

 .1أك سبؽ لو بنفسو بمباشرتو التحقيؽ أك الضبطية القضائية
كمثاؿ  سكاء عيب إجرائي أك مكضكعي راء المعيب إذا أمكف تالفي العيبيرد تجديد اإلج

العيب الشكمي بطالف صحيفة الدعكل لتخمؼ إمضاء المحضر المقدـ لصاحب الشأف, أما 
العيب المكضكعي كبطالف صحيفة الدعكل لعيب في أىمية مف كجيت لو, ففي ىذه الحالة يبمغ 

 . 2بيا مف يمثمو كالكلي الشرعي
اإلتياـ الذم أيد  أنو:" بإبطاؿ كنقض قرار غرفة ىذا الشأف عمىفي  قضت المحكمة العميا

أمر قاضي التحقيؽ الذم رفض بمقتضاه دعكل الطاعف دكف أف تتعرض لتصحيح اإلجراءات 
ة كأضافت المحكم لفتو لقكاعد جكىرية في اإلجراءاتكلك تمقائيا كتبطؿ أمر قاضي التحقيؽ لمخا

ت السميمة ضت بو غرفة اإلتياـ التي لـ تأمر بإتباع اإلجراءاالعميا في قراراىا منتقدة ما ق
لتصحيح األكضاع في تسيير الدعكل ككافقت قاضي التحقيؽ عمى خطئو كصادقت عمى أمره 

 .3الذم كاف مخالفا لإلجراءات الجكىرية"
نما كجكبا كذلؾ إعادة  إعادة اإلجراء الباطؿ ال تقؼ عند اإلجراء الذم تقرر بطالنو, كا 

 .4سكاء معاصرة أك الحقة لإلجراء المعيب جراءات التي إمتد إلييا البطالفاإل
 كإلعادة اإلجراء الباطؿ يجب تكافر عدة شركط أساسية تكمف فيما يمي:

 
 

                                                                 
, ص 1997 -1996ميدم عبد الرؤكؼ, شرح القكاعد العامة لإلجراءات الجنائية, ) د ط(, دار النيضة العربية, القاىرة,  1

 . 242معمرم عبد الرشيد, بطالف إجراءات قاضي التحقيؽ دراسة مقارنة, المرجع السابؽ, ص . 345
جكىر قكادرم صامت, المرجع السابؽ, ص . 692ص  رجع السابؽ,فتحي كالي, نظرية البطالف في قانكف المرافعات, الم 2

261. 
 .331أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  3
المحاكمة كطرؽ الطعف  في "دكلة اإلمارات العربية المتحدةجياد جكدة حسيف, الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية ل 4

 . 349, ص 1994طبعة األكلى, مكتبة أكاديمية شرطة دبي, دبي, ال, الجزء الثاني, "في األحكاـ
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 / أن تكون اإلعادة ممكنة:1
ال أم  ة لمباشرتو مازالت قائمة كممكنة,إلعادة اإلجراء المعيب أف تككف الظركؼ الخاص

سكاء كاف العائؽ أك الحائؿ  دكف إعادتو,جرائي ما يحكؿ إلايككف قد طرأ بعد إتخاذ العمؿ 
جبار قاضي إفي اإلمكاف إعادة اإلجراء راجعا لمقانكف أك الكاقع, فإذا لـ يكف  نتفى إلزاـ كا 

أك تغيرت معالـ الحادث عند معاينة  راء المعيب, ككفاة الشاىد لسماعوالمكضكع بإعادة اإلج
 .1فينا األمر غير ممكنا لمباشرة العمؿ اإلجرائيخ المحدد مسرح الجريمة, أك عند إنتياء التاري

 أف يتـ تصحيحو في الميعاد المحددفيجب  جراء الباطؿ تاريخ حدده القانكفإذا كاف لإل
ذا لـ يحدد القانكف كمثاؿ ذلؾ الطعف في الحكـ باإلستئناؼ يجب أف يككف خالؿ المي عاد, كا 

لو ميعاد, كعند تحددييا لو كلـ فمصاحب المصمحة أف يطمب مف المحكمة أف تحدد  ميعاد
ال يمكف لمقاضي تقرير  ذلؾ, فإذا تـ التصحيح في الميعاديصحح ىذا اإلجراء سقط حقو في 

 .2البطالف, أما الحكـ بالبطالف فال يجكز تصحيحو أبدا
أف يككف اإلجراء المعيب باطال لتصحيحو, فال يمكف التصحيح بالتكممة إذا كاف العمؿ 

 .3اإلجرائي معدكما
 

                                                                 
رمضاف جماؿ كماؿ, المكسكعة . 188رجع السابؽ, ص , الم2006مدحت محمد الحسيني, البطالف في المكاد الجنائية,  1

انكنية, مصر, طبعة األكلى, المركز القكمي لإلصدارات القالالحديثة في البطالف في ضكء الفقو كالقضاء, الجزء األكؿ, 
 .469, ص 2007

سامر ناصر, تصحيح اإلجراء القضائي المعيب دراسة مقارنة, مجمة المحقؽ الحمبي لمعمـك القانكنية كالسياسية, كمية  2
في ىذا الصدد يمكف الرجكع إلى كؿ . 285دكف سنة النشر, ص  ,04نة السادسة, العدد , العراؽ, الس-جامعة نابؿ -الحقكؽ

طبعة الثانية, المركز القكمي الأعبكدة, قانكف عمـ القضاء" قانكف المرافعات المدنية كالتجارية", الجزء الثاني,  : الككني عميمف
. فتحي كالي, أحمد ماىر زغمكؿ, نظرية البطالف في قانكف 220, ص 2005لمبحكث كالدراسات العممية, طرابمس, ليبيا, 

 .520المرافعات, المرجع السابؽ, ص 
طبعة الثانية, مكتبة الجالء الجديدة, المنصكرة, مصر, الكر, الكسيط في قانكف القضاء المصرم, الكتاب الثاني, مبركؾ عاش 3

كتفعيؿ القاعدة الشكمية التي حدث العمؿ اإلجرائي بالمخالفة  إلجراء الباطؿ متى كاف ذلؾ ممكنا. فمتصحيح ا49, ص 2001
فييما تصحيح اإلجراء الباطؿ لكي ينتج أثاره القانكنية كأداء الكظيفة المنكطة  ليا كمما أمكف ذلؾ ممكنا, كيكجد حالتيف يتصكر

سميماف عبد المنعـ, أصكؿ اإلجراءات الجنائية, ) د ط(, ؾ بجكاز تصحيحو أك إعادتو. كذل الدعكل العمكمية لو في سيركرة
 .  82, ص 2008دار الجامعة الجديدة لمنشر, اإلسكندرية, 



 الباب الثاني: األحكاـ اإلجرائية المتعمقة بالبطالف
 

260 
 

 :1/ أن تكون اإلعادة ضرورية2
يث يمكف أف كمنتجة في الدعكل, بح زمةيجب أف تككف إعادة اإلجراء الباطؿ ضركرية كال

ف اإلجراء قد تحققت لك كاف سميما, فإذا كانت النتيجة المنكطة تحقيقيا م يتغير كجو الرأم فييا
 ممزمة بإعادة اإلجراء المعيبيست كلـ يعد ليا فائدة في الدعكل, فالمحكمة ل مف إجراء أخر

ىنا اإلعالف  د تكفي قبؿ تبميغو بتاريخ الجمسةتبيف أف شاىد اإلثبات في الدعكل قإذا مثؿ ذلؾ 
كف باطال, كيشترط إلعادة اإلجراء أف يككف مف صاحب السمطة في إتخاذه إبتداءا, كأف يك

 .2ؤه فييا لـ تنقضيكأف تككف الميمة التي يتعيف إجرا إختصاصو بمباشرتو مازاؿ قائما
بؿ تشمؿ كؿ اإلجراءات التي اإلعادة ىنا ال تقتصر عمى العمؿ اإلجرائي المعيب كحده, 

سكاء كانت ىذه اإلجراءات معاصرة لو أك الحقة عميو, إذا كانت لو عالقة  متد ليا البطالفإ
 .3مباشرة كمرتبطة بو كمنبثقة عنو

تقؼ فقط عند اإلجراء المعيب الذم تقرر يالحظ أف إعادة إجراءات التحقيؽ القضائي ال 
بطالنو مف الجية المختصة, بؿ تمتد إلى كؿ اإلجراءات المشكبة بالبطالف سكاء سابقة أك 

 .4الحقة عميو
 
 

                                                                 
طبعة األكلى, الدار البيضاء لمطباعة كالنشر, القاىرة, المحمد كامؿ إبراىيـ, أحكاـ الدفع بالبطالف أماـ القضاء الجنائي,  1

 .66, ص 1992
لتفصيؿ أكثر يمكف الرجكع . 189 -188, المرجع السابؽ, ص 2006مدحت محمد الحسيني, البطالف في المكاد الجنائية,  2

. نجـ محمد صبحي, قانكف أصكؿ 143, المرجع السابؽ, ص 2003بطالف في المكاد الجزائية, : نبيؿ صقر, الإلى كؿ مف
ىدار كتعطيؿ . إف ليذه اإلجراءات أىمية بالغة كفائدة كبيرة في عدـ إ400, المرجع السابؽ, ص 2000المحاكمات الجزائية, 
بد المنعـ, أصكؿ اإلجراءات الجنائية في التشريع سميماف عكرتيا التي رسمت مف أجميا, كمكاصمة سير  سير الدعكل الجزائية

. فإعتراؼ المتيـ أماـ الجية القضائية المختصة كجيات التحقيؽ 240 -239, المرجع السابؽ, ص 1997كالقضاء كالفقو, 
السابؽ, عكيد ميدم, المرجع  اىد اإلثبات في الدعكل.قد تغني بعدـ إعادة سماع ش ت الحكـ بإرتكابو لكقائع الجريمةأك جيا
 . 328ص 

 .333أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  3
 .358, المرجع السابؽ, ص 1996مأمكف محمد سالمة, اإلجراءات الجنائية في التشريع المصرم,  4
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 / عدم زوال اإلختصاص ممن باشر إبتداءا اإلجراء المعيب) الباطل(3
كمباشرتو, فإعادة ىذا أف يقكـ بإعادة العمؿ اإلجرائي المعيب ممف يممؾ قانكنا إتخاذه 

, فإف زاؿ أك تخمؼ شرط اإلختصاص ممف باشر العمؿ 1اإلجراء تـ عمى يد مف باشره أكؿ مرة
ممثؿ النيابة العامة أنو يكجد عيب في  أكتشؼيجكز لو إعادتو, كمثاؿ ذلؾ إذا  اإلجرائي فال

الة ال يممؾ إعادة , في ىذه الحجيات الحكـاإلجراء الذم قاـ بو بعد إحالة الدعكل العمكمية ل
 .2ىذا اإلجراء المعيب, ألف الدعكل قد حركت كخرجت مف إختصاصو إلى إختصاص المحكمة

جراءات اإلنابة القضائية  بالنسبة إلجراءات البحث كالتحرم رجاؿ الضبطية القضائية كا 
لمقياـ بيا مف طرؼ قاضي التحقيؽ, أك إجراءات التحقيؽ التي قاـ بيا قاضي التحقيؽ في 

متنع عمييما إعادة اإلجراء المعيب, إئي, فإف زاؿ عنيما ىذا اإلختصاص حمة التحقيؽ القضامر 
كيكجد عدة أمثمة عمى ذلؾ: إزالة صفة الضبطية القضائية عف بعض المكظفيف الذيف خكؿ ليـ 

 .3فيتعذر عمى ىذا المكظؼ إعادة ىذا اإلجراء الباطؿ لقانكف بعض مياـ الشرطة القضائيةا
ال يجكز إعادة ممؼ الدعكل  القضائيعند إكتشاؼ بطالف إجراء مف إجراءات التحقيؽ 

تحكؿ  ألف القضية خرجت مف حكزتو كسمطتوإلى قاضي التحقيؽ ليقكـ بإعادة اإلجراء الباطؿ, 
دكف إرجاعيا إليو مرة ثانية مف جية الحكـ, كيفقد المحقؽ إختصاصو بالتحقيؽ في نفس 

 . 4القضية مف جديد

                                                                 
 .67محمد سعيد نمكر, المرجع السابؽ, ص  1
 .399, المرجع السابؽ, ص 2000محمد نجـ صبحي, قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية,  2
 14. ما أكدت عميو نص المادة 356, المرجع السابؽ, ص 1987محمكد نجيب حسني, شرح قانكف اإلجراءات الجنائية,  3

عمى أنو:" يشمؿ الضبط القضائي: ضابط الشرطة القضائية, أعكاف الضبط القضائي, السابؽ ذكره  07 -17مف القانكف 
 مف ىذا القانكف. 15المادة  في ىذا الصدد أنظر:المكظفيف كاألعكاف المنكط بيـ قانكنا بعض مياـ الضبط القضائي". 

 .147المرجع السابؽ, ص  ,1997سميماف عبد المنعـ, أصكؿ اإلجراءات الجنائية في التشريع كالقضاء كالفقو,  4
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فقرة الثالثة أنو في حالة إغفاؿ  319ء في قانكف اإلجراءات الجزائية ما بينتو المادة جا
, تقرر المحكمة دكف إشراؾ المحمفيف 317إجراء مف اإلجراءات المنصكص عمييا في المادة 

 .1ببطالف إجراءات التخمؼ عف الحضكر, كتأمر بإعادة اإلجراءات إبتداء مف أكؿ إجراء باطؿ
 اإلجراء المعيب إلى إجراء صحيحثالثا: تحول 

ة التي تتكاجد تحكؿ العمؿ اإلجرائي المعيب إلى إجراء سميـ, ىك اإلعتداد بالقيمة القانكني
كفقو المرافعات كالقانكف  ,2كالتي تصمح في تككيف عمؿ إجرائي أخر ,في اإلجراء المعيب

الشكمي ال يمانعكف مف إستعادة ىذه النظرية كأقممة كمكائمة منطقيا, كالعمؿ بيا في مجاؿ 
ألعماؿ اإلجرائية, مع إستبعاد أك حذؼ شرط إنصراؼ نية الخصكـ إلى األخذ ابطالف 

در ما ىك بالتصرؼ الجديد بدال مف التصرؼ المعيب, ألف اإلجراءات ليست تصرفا قانكنيا بق
 .3كاقعة إرادية
عدة  مثمة تحكؿ اإلجراء الباطؿ في قانكف اإلجراءات الجزائية, عند تخمؼ كغيابمف أ

 مكجية لشيكد القضية كحضكر الكاتبكحمؼ اليميف ال شركط في محضر التحقيؽ لصحتو

                                                                 
عمى أنو:" إذا كاف تقرير  04 -20مف األمر  541. كالدليؿ عمى ذلؾ المادة 330أحمد الشافعي, المرجع السابؽ, ص  1

محكمة الجنايات ال سبيؿ إلعادتو أك كانت القضية قد قضي فييا غيابيا أك لـ يكف ثمة أم محرر كتابي أعيد التحقيؽ إبتداء 
 تبيف فييا فقد األكراؽ المفقكدة. ككذلؾ الشأف في جميع المكاد إذا لـ يكف العثكر عمى نسخة رسمية مف الحكـ".مف النقطة التي 

أنظر: مدحت محمد الحسيني, البطالف في المكاد أكثر . لتفصيؿ 103محمد ذيب محمكد نمر, المرجع السابؽ, ص  2
. كىك عبارة عف إستخالص العناصر الصحيحة مف اإلجراء الباطؿ, كتكييؼ ىذه 186, المرجع السابؽ, ص 2006الجنائية, 

كف بذلؾ كنك جراء المعيب فيياحداث أثر قانكني منتج في الدعكل التي تـ مباشرة اإلإلالعناصر السميمة تكييفا قانكنيا صالحا 
) نبيؿ إسماعيؿ عمر, إعالف األكراؽ القضائية: دراسة تحميمية كعممية في الفقو كالقضاء المصرم كالفرنسي,  اء جديد.أماـ إجر 
 أف بطالف اإلجراء ال ا التحكيؿ لمعمؿ اإلجرائي الباطؿ. كيقصد بيذ307, ص 2011دار الجامعة الجديدة, القاىرة, د ط(, 

مكضكعية كشركطو تكافرت فيو عناصره ال جراء المعيب إلى عمؿ إجرائي أخرإذا أمكف تحكيؿ اإل ثارهيمكف تجريده مف ترتيب أ
جراء الباطؿ . كتتـ عممية تحكيؿ اإل103, المرجع السابؽ, ص 1999سميماف عبد المنعـ, بطالف اإلجراء الجنائي, اإلجرائية. 

مية التحكيؿ ال تتـ ره بشكؿ صحيح طبقا لسمطتو التقديرية, ألف عمألنو ىك مف يكيؼ العمؿ القانكني كأثا بقرار يصدره القاضي
نبيؿ إسماعيؿ عمر, إعالف األكراؽ القضائية: دراسة تحميمية كعممية في الفقو سمطة منحت لقاضي المكضكع.  بؿ بقكة القانكف

 . 307كالقضاء المصرم كالفرنسي, المرجع السابؽ, ص 
 .455في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية, المرجع السابؽ, ص لؤم جميؿ حداديف, نظرية البطالف  3
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اره محضر جمع إستدالؿ سميـ تحكؿ دكف إعتبلؾ ترتب بطالف ىذه اإلجراءات, فالكرغـ ذ
 .1ألف ىذا المحضر تتكافر فيو الشركط القانكنية كيعتبر صحيحا كصحيح

خر صحيح, أب رغـ تقرير بطالنو عناصر إجراء أنو قد يتضمف تحكيؿ اإلجراء المعي
فيتجرد النشاط المككف لإلجراء الباطؿ مف كصفو األكؿ الذم لحقو عيب أدل لبطالنو, كيتحكؿ 

التي  لجميع العناصر كالشركط الجكىرية مستكفيا كصؼ أخر يمثؿ عمال إجرائيا جديداإلى 
غة , ألف نظرية تحكيؿ اإلجراء الباطؿ مف النظريات البال2نص عمييا القانكف ليذا اإلجراء

 .3كىي مقررة كأصؿ عاـ لمتصرفات القانكنية األىمية في القانكف
انكف كق تحكؿ اإلجراء الباطؿ إلجراء صحيحكىنا قكانيف إجرائية ال تأخذ بنظرية 

ـ , كمف أمثمة ذلؾ األمر الصادر مف قاضي التحقيؽ بحبس المتي4اإلجراءات الجزائية الجزائرم
ىذا األمر الصادر منو باطال لتخمؼ شرط اإلستجكاب  غير اليارب مؤقتا دكف إستجكابو

ألف اإلستجكاب يأتي  مى المتيـلصحتو, كلكنو تحكؿ إلى أمر صحيح صادر منو بالقبض ع
 .5لقبضحقا ألمر اال

 
 
 
 
 
 

                                                                 
كامؿ السعيد, شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية: دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة, ) د ط(, دار الثقافة لمنشر كالتكزيع,  1

جمد الثالث, المركز إيياب عبد المطمب, مكسكعة المخدرات: اإلثبات في قانكف المخدرات, الم .807, ص 2010عماف, 
 .121, ص 2011القكمي لإلصدارات القانكنية, مصر, 

 .325عكيد ميدم, المرجع السابؽ, ص  2
 .263سميح عبد القادر المجالي, المرجع السابؽ, ص  3
 .253معمرم عبد الرشيد, بطالف إجراءات قاضي التحقيؽ دراسة مقارنة, المرجع السابؽ, ص  4
 .393 -392البطالف في قانكف اإلجراءات الجائية, المرجع السابؽ, ص أحمد فتحي سركر, نظرية  5
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 المطمب الثاني: مصير اإلجراءات الممغاة
سكاء مف تمقاء نفسيا أك بناء عمى طمب  ؼ الجيات القضائية حاالت البطالفعند كش

بمعاينة أكراؽ الدعكل بما فيو مف إجراءات,  نيا تقكـفإ أحد الخصكـ بالتمسؾ بيذا البطالف
تقكـ بتقرير البطالف لإلجراء الباطؿ كالمخالؼ  تبيف ليا أنو يكجد إجراءات معيبةكعندما ي

كأيضا اإلجراءات  إلغاء تمؾ اإلجراءات الباطمة فقطلمنصكص اإلجرائية, كتصدر حكما أك قرارا ب
المرتبطة بيا, كيترتب عمى إلغاء ىذه اإلجراءات عدة نتائج تتمثؿ في سحب اإلجراءات التي تـ 

مف  ى عناصر أك أدلة إثبات ضد الخصكـلإلغاؤىا مف ممؼ الدعكل, كعدـ اإلستناد إ
 .1اإلجراءات التي ألغيت بحكـ قضائي

في) الفرع األكؿ( سحب اإلجراءات الممغاة, كعدـ  ناىذا المطمب لفرعيف: تطرق ناقسم
 اإلستناد لإلجراءات الممغاة في اإلثبات ضد األطراؼ في) الفرع الثاني(.

 لممغاة من ممف الدعوى الجزائية الفرع األول: سحب اإلجراءات ا
كأيضا اإلجراءات التي  إلغاء األعماؿ اإلجرائية الباطمةإذا صدر حكـ قضائي يقضي ب

ة اإلجراءات الباطمة تتمكه, فعمى الجيات القضائية التي قررت اإللغاء بسحب أصؿ كنسخ
تاما إذا كانت الكرقة حذفا , كحذؼ 2أف تكدع لدل أمانة ضبط المجمس القضائي كالالحقة لو

البطالف عمى جزءا  أك كانت معمكماتيا مما ال تقبؿ التجزئة, أك سحبا جزئيا إذا تقرر معيبة
 .3شتممت عميو قابال لمتجزئةإإذا ما  منيا

ىذا يتضح مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو:" تسحب مف ممؼ التحقيؽ أكراؽ 
 .4مس القضائي"اإلجراءات التي أبطمت كتكدع لدل قمـ كتاب المج

                                                                 
نصر الديف مركؾ, محاضرات في اإلثبات الجنائي: النظرية العامة لإلثبات, الجزء األكؿ, دار ىكمة لمطباعة كالنشر  1

 .607, ص 2004كالتكزيع, الجزائر, 
 .337, المرجع السابؽ, ص 2010اسة مقارنة, أحمد الشافعي, البطالف في قانكف اإلجراءات الجزائية در  2
 .169بكر بف عبد المطيؼ اليبيكب, المرجع السابؽ, ص  3
 .سابؽ اإلشارة إليو, 04 -20رة األكلى مف األمر فق 160المادة  4
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الخاصة  ىي تمؾ اإلجراءات الباطمة جراءات التي ألغيت مف ممؼ القضيةتسحب اإل
أثناء التحقيؽ كبمعرفة قاضي التحقيؽ, أما اإلجراءات المعيبة التي  بجيات التحقيؽ اإلبتدائي

كالتي قررت جيات الحكـ بإلغائيا بحكـ قضائي, فإف  أثناء سير مرحمة التحقيؽ النيائيتتـ 
 .1سحب ىذه اإلجراءات الباطمة ال ينطبؽ عمييا

 ألنو ال يكجد تنظيـ إجرائي اطمةلمعيبة كالبايبقى لمقضاء دكر ىاـ في إستبعاد األدلة 
, فتسحب مف ممؼ التحقيؽ 2يتعمؽ بمدل قبكؿ األدلة المتحصمة بطرؽ غير مطابقة لمقانكف

لغائيااإلجراءات ا أكراؽ كتكدع لدل قمـ كتاب المجمس القضائي, إذا  ,لمعيبة التي تـ إبطاليا كا 
, كعندما يصدر أمر بإحالة القضية 3كاف القرار بإلغاء اإلجراء صادر عف غرفة اإلتياـ

ال يترتب  مؼ الدعكلكعدـ سحب األكراؽ الباطمة مف م طرؼ قاضي التحقيؽلممحاكمة مف 
ـ يعتمد أك يستند إليو قضاة الحكـ في أحكاميـ في تككيف عقيدتيـ كقناعتيـ ذا لإعميو النقض 

 .  4الشخصية
 159ك 157سحب اإلجراءات الباطمة ال يعني إال اإلجراءات التي نصت عمييا المادتيف 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية, كال ينطبؽ عمى اإلجراءات القضائية التي ألغيت عمى إثر 
 تناد لإلجراءات الباطمة كالممغاةع ضدىا, كال يسمح لمجية القضائية مف اإلساإلستئناؼ المرفك 

                                                                 
 الحالة تظيرففي ىذه . 145نبيؿ صقر, المكسكعة القضائية الجزائرية: البطالف في المكاد الجزائية, المرجع السابؽ, ص  1

لضماف كسالمة كفاعمية األعماؿ  إجراء معيب إال إذا تقرر بطالنو العالقة بيف اإلستبعاد كالبطالف, فال يمكف إستبعاد
فكزم خيراني, األدلة حكـ نيائي في القضية.  اإلجرائية, كتأثير ذلؾ عمى سير الدعكل العمكمية إلى تحقيؽ غايتيا بإصدار

ت الجنائي, رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستير: تخصص قانكف جنائي, كمية الحقكؽ كالعمـك العممية كدكرىا في اإلثبا
 .144, ص 2012 -2011, الجزائر, -كرقمة -السياسية, جامعة قاصدم مرباح

نكنية, إستبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة, مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجيستير في العمـك القا سممى عبد النبي, 2
 . 69, ص 2011, الجزائر, -01باتنة   -كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية, جامعة الحاج لخضر

 .154فكزم عمارة, قاضي التحقيؽ, المرجع السابؽ, ص  3
. كال حظت في التطبيقات 256, المرجع السابؽ, ص 2016جياللي بغدادم, اإلجتياد القضائي في المكاد الجزائية,  4

كماؿ بكشميؽ, المرجع السابؽ,  تبع اإلجراءات التالية لو.كال ي جراءات الممغاة مف أكراؽ القضية يتـ سحب اإلالقضائية أنو ال
 .109ص 
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بسبب  سة المحاكمة كمناقشتيا في حضكرىـلـ تحضر جم لصالح أطراؼ ضد أطراؼ أخرل
 .1عدـ ممارسة حقيـ في الطعف باإلستئناؼ التي منحيا ليـ المشرع

ألف ىذه اإلجراءات ليا  اإلجراء الباطؿ مف أكراؽ القضية بعض مف الفقو إستبعاد نتقدأ
مما يؤدم  األكراؽ تؤثر عمى ممؼ الدعكل ككؿإرتباط ببعضيا البعض, كسحب جزء مف ىذه 

, أما البعض األخر يرل عدـ إستبعادىا ألف القاضي الجزائي ممـز عند 2تفكيكو كغمكضو
و عمى اإلجراءات الممغاة كاف حكمو إصدار حكمو بتسبيبيا, فإذا أستشيد كأستند في حكم

 .3باطال
ما داـ تـ إبطاليا,  ه األكراؽ الممغاة في ممؼ الدعكلمف ناحية ال فائدة مف كجكد ىذ

كقد يستند إلييا في حكمو,  كراؽ القضية قد يعرقؿ عمؿ القاضيكتراكـ اإلجراءات الممغاة في أ
ضي التي أسس عمييا القا ءات القضائيةأم جزاء عمى اإلجرا كنرل أف المشرع الجزائرم لـ يكقع

 .4المبنية أساسا عمى اإلجراءات الباطمة جزئيا أك كميا قناعتو عمى اإلجراءات المعيبة
ة يكضح لنا كيفية سحب اإلجراءات الباطمة, ما قررتو غرف القرار الذمجد نفي ىذا الصدد 

 ":الذم مف خاللو 2005-12-11في قرار صادر ليا في  اإلتياـ لدل مجمس قضاء مستغانـ
كف أبطمت أمر الحبس المؤقت نتيجة عدـ إستناده ألم تسبيب, مع اإلفراج عف المتيـ أف لـ ي

يداعيا  محبكسا لسبب أخر كسحب كثيقة أمر الحبس المؤقت محؿ البطالف مف ممؼ القضية كا 
 .5"بكتابة ضبط غرفة اإلتياـ

                                                                 
 .337, المرجع السابؽ, ص 2010أحمد الشافعي, البطالف في قانكف اإلجراءات الجزائية دراسة مقارنة,  1
كم, إستجكاب المتيـ, رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراه, كمية محمد سامي النبرا. 112رجع السابؽ, ص مسكس رشيدة, الم 2

 .564, ص 1969 -1968الحقكؽ, جامعة القاىرة, القاىرة, 
, المرجع السابؽ, ص 2009, -الجزاءات اإلجرائية -عدم سميماف عمي المزكرم, ضمانات المتيـ في الدعكل الجزائيةك  3

182. 
كمثاؿ ذلؾ إذا تـ إجراء تحقيؽ تكميمي في القضية سكاء تـ إرجاع أكراؽ الدعكل . 319دايخ سامية, المرجع السابؽ, ص  4

كبعد ذلؾ تـ إبطاؿ ىذه  يف قاضي أخر مف طرؼ غرفة اإلتياـ كتـ تعييف خبير إلجراء خبرة مالقاضي التحقيؽ نفسو أك تـ تعي
الديف, محاضرات في اإلثبات الجنائي:  ماركؾ نصرىذه الخبرة مف ممؼ الدعكل. الخبرة, ىنا ال يجب حذؼ أك سحب تقرير 

 . 607, المرجع السابؽ, ص 2004النظرية العامة لإلثبات الجنائي, 
 . 257معمرم عبد الرشيد, بطالف إجراءات قاضي التحقيؽ دراسة مقارنة, المرجع السابؽ,  5
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كعند دخكلو قاـ بتكزيع  لضبط القضائي لتفتيش منزؿ المتيـرم اإذا تـ ندب أحد مأمك 
األعكاف عمى غرؼ المنزؿ لتفتيشيا كالبحث فييا كميا في آف كاحد, فاألعكاف الذيف يقكمكف 
شرافو يككف تفتيشا صحيحا, أما األعكاف األخريف البعيديف عف رقابتو  بالتفتيش تحت رقابتو كا 

ش مركب مف عدة أعماؿ كيقبؿ التجزئة, فإذا تقرر البطالف ألحد يعتبر باطال, ألف إجراء التفتي
 . 1أجزائو يقتصر إال عمى اإلجراء المعيب كيصحح الجزء المتبقي

ؽ, لكي ال تككف كالتي تـ إلغاؤىا مف ممؼ التحقي ب سحب األكراؽ اإلجراءات المعيبةكجك 
 .2كدليؿ إثبات إلدانتو في مكاجية المتيـ

 اإلستناد لإلجراءات الممغاة في اإلثبات ضد األطرافالفرع الثاني: عدم 
 جراءات الباطمة كالتي تـ إلغائياالرجكع إلى اإل ع عمى قضاة الحكـ كمحامي األطراؼيمن

ثبات ضد أطراؼ الدعكل, كنرل أف القانكف لـ ي قر أم جزاء  إلستنباط عناصر أك أدلة إتياـ كا 
 . 3مف ممؼ الدعكل كحذؼ اإلجراءات التي ألغيت في حالة عدـ سحب

أكد عمى ذلؾ قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو:" كيحظر الرجكع إلييا إلستنباط عناصر 
ال تعرضكا لجزاء تأديبي بالنسبة لمقضاة كمحاكمة  أك إتيامات ضد الخصكـ في المرافعات كا 

 .4تأديبية لممحاميف المدافعيف أماـ مجمسيـ التأديبي"
 بما فييـ قضاة المكضكع كالمحاميف عمى جميع الخصكـىذه المادة يحظر حسب نص 

إلستنباط عنصر أك دليؿ إلتياـ أحد أطراؼ الدعكل  جراءات الباطمة كالتي تـ إلغاؤىاالرجكع لإل

                                                                 
لقانكنية مف تاريخ مباشرتو ألنو تـ مف ثاره ا. كيبقى الجزء السميـ منتجا أل105محمد ذيب محمكد نمر, المرجع السابؽ, ص  1

نبيؿ إسماعيؿ عمر, إعالف األكراؽ القضائية: نتقاص مف طرؼ جيات الحكـ. كليس مف تاريخ الحكـ باإل أكؿ مرة صحيح
 .305دراسة تحميمية كعممية في الفقو كالقضاء المصرم كالفرنسي, المرجع السابؽ, ص 

 .543, المرجع السابؽ, ص 2015اإلجراءات الجزائية الجزائرم, عبد اهلل أكىايبية, شرح قانكف  2
أحمد الشافعي, البطالف في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم, المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية كالسياسية, جامعة يكسؼ  3

 .124 -123, ص 2001, 02, العدد 38الجزائر, المجمد  ,بف خدة
ال تعرض القضاة لجزاء اإلشارة إليو سابؽ, 04 -20مف األمر  ة الثانيةفقر  160المادة  4 . كاألنسب لترجمة ىذه الفقرة:" كا 

تأديبي, كتعرض المحامكف إلى المتابعة أماـ مجمسيـ التأديبي". نجيمي جماؿ, قانكف اإلجراءات الجزائية عمى ضكء اإلجتياد 
 .309, المرجع السابؽ, ص 2016القضائي مادة بمادة, 
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في المرافعات, فيذا اإلجراء المعيب كأنو لـ يكف في مكاجية كؿ الخصكـ كمحامييـ بما فييـ 
 . 1قضاة الحكـ
جراءات الممغاة مف أكراؽ ال يخص فقط عدـ سحب اإل بيذا المنع ـ اإلحتراـ كاإلعتدادعد
بؿ يمكف تركيا بالممؼ, كلكف ضركرة عدـ الرجكع إلييا إلستنباط دالئؿ أك عناصر  الدعكل

 .2ضد الخصكـ
جاء في الفصؿ الثالث في إنضباط القضاة عمى أنو:" يتعرض القاضي الذم أرتكب خطأ  

فقرة الثالثة عمى أنو:" يمكف  49كنصت عمى ذلؾ ايضا المادة  ,3تأديبيا جسيما لعقكبة العزؿ"
الطعف باإللغاء في قرار مجمس منظمة المحاميف أماـ الجية القضائية المختصة كفقا لمتشريع 

 . 4السارم المفعكؿ"
جراءات  عمى القاضي الجزائي حسب سمطتو التقديرية أف يبني إقتناعو عمى أدلة كا 

لفة لمنظاـ الحقكؽ كالحريات الشخصية فييا, أما إذا كانت مخا صحيحة كمشركعة تـ إحتراـ
 جسس أك أسترؽ السمع مف ثقب البابكالمحرر الذم تـ سرقتو أك الت العاـ كاآلداب العامة

                                                                 
 .229بكسقيعة, التحقيؽ القضائي, المرجع السابؽ, ص أحسف  1
أحمد شكقي الشمقاني, . 341رجع السابؽ, ص أحمد الشافعي, البطالف في قانكف اإلجراءات الجزائية دراسة مقارنة, الم 2

 .231مبادئ اإلجراءات الجزائية في القانكف الجزائرم, الجزء الثاني, د س ف, المرجع السابؽ, ص 
, يتضمف 2004سبتمبر سنة  6المكافؽ لػ  1425رجب عاـ  21مؤرخ في  11 -04مف القانكف العضكم رقـ  63المادة  3

مف نفس القانكف عمى أنو:" يعتبر خطأ تأديبيا في مفيـك ىذا  60ما بينتو المادة في ىذا الصدد القانكف األساسي لمقضاء. ك 
فقرة الثانية في الفصؿ  173المينية". كما أكدت عميو المادة  القانكف العضكم كؿ تقصير يرتكبو القاضي إخالال بكاجباتو

, عمى أنو:" القاضي مسؤكؿ أماـ المجمس األعمى لمقضاء عف كيفية أدائو 36, ص 82, العدد 2020السابع مف دستكر 
, 11 -04كف رقـ مف القان 68 :المادةيمكف في ىذا الصدد مراجعة لمينتو كفؽ األشكاؿ كاإلجراءات التي يحددىا القانكف". 

 السابؽ. جعر الم
, يتضمف تنظيـ مينة 2013أكتكبر سنة  29المكافؽ لػ  1434ذم الحجة عاـ  24مؤرخ في  07 -13القانكف رقـ  4

مف نفس القانكف أنو:" يصدر المجمس التأديبي إذا  119. كما جاءت بو المادة 08, ص 55المحاماة, الجريدة الرسمية, العدد 
لعقكبات التأديبية األتية: اإلنذار, التكبيخ, المنع المؤقت مف ممارسة المينة لمدة أقصاىا سنة, الشطب لـز األمر إحدل ا

النيائي مف جدكؿ منظمة المحاميف, كال يمكف لممحامي المشطكب أف يسجؿ في جدكؿ محاميف بمنظمة أخرل بصفة محاـ أك 
نكف. إذا تـ الرجكع مف طرؼ قضاة المكضكع أك المحاميف مف ىذا القا 118المادة في ىذا الصدد أنظر: محاـ متربص". 

 .346درياد مميكة, المرجع السابؽ, ص إثبات ضد المتيـ. لإلستناد إلى أدلة  لمعيب الذم تـ إلغاؤه بحكـ قضائيلإلجراء ا
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يعتبر ىذه األدلة غير مشركعة كمعيبة ألنيا تمس بالحريات, ليذا يجب إستبعادىا مف ممؼ 
 .1يا ككسيمة إثبات أك نفيالدعكل كال يمكف لمقاضي بناء حكمو عمي
ـ كالطرؼ ما المتيأعت عمى المحاميف كقضاة المكضكع, حظر الرجكع لألكراؽ الممغاة من

فقرة الثانية, ألنو ال يجكز ليؤالء  160فمـ تنص عمييـ المادة  المدني كالمسؤكؿ المدني
منع إال األطراؼ اإلطالع عمى ممؼ الدعكل كالحصكؿ عمى نسخة منو, ليذا كجدنا المشرع 

لمنع الذيف ليـ الحؽ في اإلطالع عمى ممؼ اإلجراءات, كيشمؿ ا المحاميف كالقضاة مف ذلؾ
راءات عمى معمكمات مستخمصة مف إج اإلعتمادفال يمكف ليـ  أيضا أعضاء الشرطة القضائية

 . 2كحتى في اإلنابة القضائية مف طرؼ قاضي التحقيؽ باطمة في التحريات األكلية
ة بقاعدة إستبعاد الدليؿ المترتب عف إجراء مخالؼ لمقانكف, كتعد القاعدة اإلجرائيأقر الفقو 

لمحصكؿ عمى الدليؿ, كعند مخالفة ىذه القاعدة يترتب  ضمانا لمحقكؽ كالحريات الشخصية
 .3عنيا إىدار ىذا الدليؿ الباطؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
عمى حركة التشريع,  محمد محدة, السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي, مجمة اإلجتياد القضائي, مخبر أثر اإلجتياد القضائي 1

محمد محدة, السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي, مجمة . 82, ص 2004-03-01 جامعة بسكرة, المجمد األكؿ, العدد األكؿ,
 .38, ص 2004-04-01, 01, عدد 01البحكث كالدراسات, جامعة الكادم, المجمد 

 .261المرجع السابؽ, ص معمرم عبد الرشيد, بطالف إجراءات قاضي التحقيؽ دراسة مقارنة,  2
عماد عكض عدس, التحريات كإجراء مف إجراءات البحث عف الحقيقة, ) د ط(, دار النيضة العربية لمنشر كالتكزيع,  3

 .388, ص 2007القاىرة, 
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 خالصة الفصل الثاني
ف أيتضح لنا في أحكاـ الفصؿ الخاصة ببطالف اإلجراءات الجزائية, مف خالؿ البحث 

ير عمى اإلجراءات كتقرير البطالف, غير أف أثار الجيات القضائية ليا دكر كبير في الس
البطالف بنكعيو نجد مصدره فقط في مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي تتصدل لو غرفة اإلتياـ عف 

ييـ ككيؿ الجميكرية, أك تتصدل لو مف تمقاء نفسيا طريؽ إخطارىا مف أطراؼ الدعكل بما ف
عند فحص أكراؽ الدعكل, أك في مرحمة المحاكمة ممثمة في محكمة الجنح كالمخالفات عندما 
تتصؿ بأكراؽ القضية بإحالتيا مف طرؼ قاضي التحقيؽ, كتبقى الغرفة الجزائية ليا سمطة 

 تقريره عف طريؽ إستئناؼ الحكـ اإلبتدائي.
ستثنى محكمة الجنايات مف تقرير البطالف, ألف قرار اإلحالة إغير أف المشرع الجزائرم 

كأخيرا تبقى المحكمة العميا أيضا  صحة اإلجراءات المرفكعة أماميا, مف غرفة اإلتياـ يبت في
جراءات  مقانكفكالتطبيؽ السميـ لالييئة القضائية المكمفة بالرقابة عمى األعماؿ القضائية  كا 

كبعدما تطرقنا كالسير عمى تكحيد اإلجتياد القضائي,  عكل العمكمية التي تـ مباشرتيا,الد
مثؿ تت البطالف تقرير إستنتجنا عدة أثار تنتج عف تي تقرر البطالف في المبحث األكؿلمجيات ال

كتصبح كأف لـ تكف, كتصبح ال تؤدم  بة كالباطمة مف أثارىا القانكنيةفي تجريد اإلجراءات المعي
عف طريؽ تصحيح اإلجراءات  كلمحد مف ىذه األثاركظيفتيا في سيركرة الدعكل العمكمية, 
عادتيا إذا أمكف ذلؾ كضركري كنتيجة ميمة مف  ة في أم مرحمة كانت عمييا الدعكلالباطمة كا 

راءات الباطمة كالممغاة تسحب ىذه اإلجأما مصير اإلجراءات الممغاة نتائج تقرير البطالف, 
كتكدع لدل أمانة ضبط المجمس القضائي, كعدـ اإلستناد ليا ككسيمة إثبات ضد أطراؼ 

 الخصكمة الجزائية. 
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 خالصة الباب الثاني
بترتب البطالف كجزاء إجرائي نتيجة تخمؼ إجراءات التحقيؽ القضائي كالمحاكمة ألحد 

التي يجب تكافرىا لصحتيا, كخكؿ المشرع حؽ  الشكميةالمكضكعية أك أحد شركطيا مقكماتيا 
دكف المتيـ  رية إذا كاف يتعمؽ بالنظاـ العاـالدفع بو لكؿ مف قاضي التحقيؽ كككيؿ الجميك 

م مرحمة كانت عمييا أكيجكز إثارتو في  في ىذا خرؽ كمساس بحقكؽ الدفاع, كالطرؼ المدني,
كمنح حؽ  ألكؿ مرة أماـ المحكمة العمياال يمكف إثارتو  خالفا لمبطالف النسبي العمكمية الدعكل

تقريره لغرفة اإلتياـ كجيات الحكـ فقط, كال يجكز لياتو الجيات القضائية إال لغرفة اإلتياـ إثارة 
 مف تمقاء نفسيا. البطالف النسبي

ات البطالف كأحد الجزاءات اإلجرائية يترتب عنو عدة أثار قانكنية نتيجة مباشرة اإلجراء
يمحقيا عيب مف العيكب, كال تسمـ أيضا األعماؿ اإلجرائية األخرل التي تسبقو أك تتمكه,  يالت

ألنيا مف المسائؿ  ىذه اإلجراءات مف إختصاص القضاء كتبقى ميمة تحديد العالقة بيف
بؿ البد مف صدكر حكـ قضائي يقضي  ف البطالف ال يترتب بقكة القانكفالجكىرية, كليذا نرل أ

أك ما يتعمؽ باإلجراءات  ثر سكاء عمى اإلجراء الباطؿ نفسوببطالف اإلجراءات, لكي يككف لو أ
ية لو, كأجاز المشرع سكاء كانت معاصرة أك مكال مبنية عميو أكبو مباشرة التي ليا عالقة 

 الت إذا تكافرت شركط معينةأك إعادتو في بعض الحا تقرير البطالف بتصحيحو لمقضاء سمطة
بالتالي تفعيؿ القاعدة اإلجرائية, كبيف أيضا مصير اإلجراءات ك  ,مف أجؿ تنشيط اإلجراء الباطؿ

نما بمدل فعاليتيا  ف ذلؾ ليس بعدد الضمانات ككثرتياالممغاة بسحبيا مف الممؼ, كالعبرة م كا 
 كؽ كالحريات الفردية. مف أجؿ التطبيؽ السميـ لمشرعية اإلجرائية كعدـ إنتياؾ الحق

مف أىـ النظريات التي تيـ اإلجراءات  البطالف كجزاء إجرائي في األخير نرل أف نظرية
  الجزائية خالؿ مراحؿ الدعكل العمكمية.
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 :الخاتمة
ئية في في نياية بحثنا نخمص إلى أف نظرية البطالف ىي أحد أىـ الجزاءات اإلجراك 
كاف ال بد مف  عمالوإبالغة لمبطالف مف حيث أثر نظرا لألىمية الاإلجراءات الجزائية, ك قانكف 

تظير في أنيا تقؼ  , ألف ىذه األىميةجرائي مف كافة جكانبوتناكؿ مكضكع البطالف كجزاء إ
, تبدأ مف أكؿ إجراء مف ألحكاـ قانكف اإلجراءات الجزائيةسدا منيعا في مكاجية أم مخالفة 

نتياؾ إأيضا تبرز ىذه األىمية عند نقضائيا, ك إكر حكـ بات فييا أك لدعكل حتى صدإجراءات ا
ىدار آثاره, ك  مؿ اإلجرائيكجزاء إجرائي يقكد إلى ىدـ الع إغفالياالمبادئ الدستكرية أك  ما كا 

فيك يعد مف أىـ المعضالت التي تكاجو المشرع  ,عمى ذلؾ مف نتائج بالغة الخطكرةيترتب 
 حد سكاء.كالقضاء عمى 

ىي صحة  ة منوكالغاية المرجك  فالبطالف ىك مكضكع تطبيقي يتطكر بتطكر حقكؽ الدفاع
 إجراءات الدعكل العمكمية.

  :النتائج -1
 :ىي كاآلتي كيمكف حصر أىـ النتائج التي تكصمنا إلييا مف خالؿ دراستنا

الؿ ختالؼ مف خإليتجمى ىذا اة تماما عف الجزاء بمفيكمو العاـ, ك ػػػػ الجزاءات اإلجرائية مختمف
 إضافة إال الجيات المختصة بإقرارىا.اآلثار المترتبة عف كؿ منيا 

الذم حضي بعناية مف قبؿ المشرع البطالف الجزاء اإلجرائي األىـ كالكحيد تقريبا, ك ػػػػ يعتبر 
 نكف اإلجراءات الجزائية.الجزائرم حيث نظـ أحكامو ضمف نصكص قا

نتائجو ك ذلؾ بالنظر إلى نكعو ك  التحقيؽ كالحكـ بإقرار حاالت البطالف ػػػػ تختص كؿ مف جيات
  .مطمؽ أك قابؿ لمتصحيحبطالف كاء إف كاف س

كىك ما يعزز مف حقكؽ  بالبطالف لجميع أطراؼ الدعكلػػػػ خكؿ المشرع الجزائرم حؽ الدفع 
 .ف تحقيؽ أكبر قدر مف العدؿبالتالي ضماك  الدفاع
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نما أف المشرع لـ يتركو مطمقا, ك  إال يالبطالف جزاء إجرائػػػػ بالرغـ مف ككف  بمجمكعة  أحاطوا 
 .كانت بمثابة إقرار لو الشكمية كالمكضكعية متى تكافرت مف الشركط

البطالف كصكرة لمجزاء اإلجرائي الجدير بتحقيؽ مصمحة المجتمع كمصمحة المتيـ في حماية  -
 .مف التعدم عمييا عند مباشرة اإلجراءات حريتو الشخصية

كالسقكط كغيره, كلكف ىذه الجزاءات تمتقي  األخرلاإلجرائية البطالف يختمؼ عف الجزاءات  -
 مع البطالف في تكافر عيب ما أك مخالفة الشكؿ الكاجب إتباعو. 

أك أم مخالفة لإلجراءات التي أقرىا المشرع سكاء بالنسبة ألطراؼ الدعكل كالصفة  -
 اإلختصاص القضائي يترتب عنو البطالف المطمؽ ألنو يتعمؽ بالنظاـ العاـ.

كالمذىب الجكىرم  البطالف بنص القانكفخذ بمذىبيف ىما المذىب نرل أف المشرع الجزائرم أ -
كترؾ تقرير حاالت البطالف لمجيات القضائية المختصة كغرفة اإلتياـ  ,أك الشكمي أك الذاتي

 كجيات الحكـ.
بؿ طراؼ, البطالف المطمؽ ال يمكف التنازؿ عنو كال يجكز تصحيحو عف طريؽ رضا أحد األ -
, كيمكف الدفع بو بو أحد الخصكـ حتى كلك لـ يدفع ضي بو محكمة المكضكع مف تمقاء نفسياقت

  بينيا القانكف. كفؽ شركط محددة كلك ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا

كبالتالي  مصمحة خاصة لألطراؼلعمى حماية  الخصكـالمتعمؽ بمصمحة نصب البطالف ي -
كيجكز التنازؿ عنو صراحة  التمسؾ بوصاحب المصمحة كيمكف ل ,ىك ليس متعمؽ بالنظاـ العاـ

جرائي صحيحا كمنتجا ألثاره ؿ اإلمكيصبح الع كيسقط في حالة عدـ التمسؾ بو أك ضمنا,
إال بطمب إثارتو مف تمقاء نفسيا المختصة كال يمكف لممحكمة  ,بقكة الشيء المقضي فيو القانكنية

 مف لو مصمحة فيو, كال يجكز إثارتو كلك ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا. 
ال يكجد إختالؼ بيف البطالف  الجزائرنرل أف الفقو كالقضاء ك بعد التطرؽ ألنكاع البطالف -

في  ختمفاإكلك  ىالكظيفة كالمعننفس  فكيؤديا المطمؽ كالبطالف المتعمؽ بالنظاـ العاـ
بؿ البطالف المتعمؽ  لـ تستعمؿ مصطمح البطالف المطمؽ كلكف المحكمة العمياصطالح, اإل

 بالنظاـ العاـ.
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عمى بطالف إجراءات  القانكنية لـ ينص في مكاده الجزائرم نرل أف قانكف اإلجراءات الجزائية -
نما, الضبطية القضائية سمطة كمياـ تحت البحث كالتحرم مجمكعة مف  المشرع مييـع فرض كا 

 .القيكد عند مباشرتيا
يجكز لكال مف قاضي التحقيؽ كككيؿ الجميكرية إثارة البطالف المطمؽ أماـ جية التحقيؽ  -

ذا  ,العميا ممثمة في غرفة اإلتياـ الف كدجة ثانية لمتحقيؽ سبب مف أسباب البط إكتشفتكا 
  .سكاء النسبي أك المطمؽ تمقاء نفسيا مف بعيب قضت ببطالف اإلجراء المشكب

جراءات التحقيؽ إكؿ التمسؾ ببطالف المدني  ممتيـ كالطرؼل المشرع الجزائرم جزي  لـ  -
 ديـتقإبداء مالحظات ك سكل  بعضيا فقط حددىا القانكف عمى سبيؿ الحصر, إال اإلبتدائي
كرفعو أماـ سباب البطالف دكف الدفع بو قاضي التحقيؽ لمنظر في أ إلى مسبب طمب مذكرة أك

ألف قاضي التحقيؽ ال يممؾ سمطة  ,كىذا ما أكدت عميو قرارات المحكمة العميا غرفة اإلتياـ
لغاء اإلجراءات ال الفالفصؿ في البط  عكس جيات الحكـ في حالة قاـ بيا ىك بنفسوباطمة كا 

 عدا محكمة الجنايات. ما لجميع أطراؼ الدعكل إثارتو أماميا المختمفة

ممثمة في غرقة اإلتياـ  مختصتيف البطالف مف إختصاص جيتيف قضائيتيفتقرير حاالت  -
ىي مف تتكلى الرقابة عمى أعماؿ قاضي التحقيؽ  اإلستئنافية كأاإلبتدائية  كجيات الحكـ

كأال  ,االستئنافية كأدكف محكمة الجنايات االبتدائية  بعيب مف العيكب ألكامره القضائيةالمشكبة 
ف قرار أل ,إحالتيا عمى جيات الحكـ بقرار مف طرؼ غرفة اإلتياـ تككف ىذه القضية قد تـ

 .جراءات التحقيؽ القضائيتشكب إالتي  كؿ اإلجراءات المعيبة حيصحتك قاـ بتمحيص  اإلحالة
إذا تعمؽ  التي تمحؽ بإجراءات التحقيؽ القضائيحاالت البطالف  إثارة لممحكمة العميا -

حتى كلك لـ يثيره األطراؼ كيتمسككف بو أماميا ألكؿ مف تمقاء نقسيا  البطالف بالنظاـ العاـ
مرة, كينعقد اإلختصاص ليا في تقريره ما إذا كاف يتعمؽ بالنظاـ العاـ أك بالبطالف المتعمؽ 

 .بمصمحة الخصكـ
كخكؿ ليا أف تقضي ببطالف  تقرير البطالف مف محكمة الجناياتالمشرع الجزائرم  استثنى -

الذم يتعمؽ بإستجكاب المتيـ مف رئيس  المحاكمة لتي تسبؽ عقد جمسةالخاصة ااإلجراءات 
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فألطراؼ  لشعبييف الذيف تـ تعيينيـ لمدكرةمحكمة الجنايات, كتبميغ المتيـ بقائمة المحمفيف ا
ثارتيا,  ىك عدـ مراعاة ىذه الشكميات ك الدعكل التمسؾ ببطالف ىذه اإلجراءات الخاصة كا 

 الخصكـ.متعمؽ بمصمحة بطالف 

 ؾ بالبطالفالتمسعف تنازؿ يخكؿ المشرع الجزائرم لككيؿ الجميكرية كقاضي التحقيؽ اللـ  -
النسبي مف أطراؼ  كتركيا لممبادئ األساسية لإلجراءات, ألف التنازؿ يخص إال البطالف

 .لمتعمؽ بالنظاـ العاـكليس البطالف ا الخصكمة
رتب المشرع الجزائرم بطالف إجراءات التفتيش أثناء مرحمة التحقيؽ القضائي إذا تـ مخالفة  -

نفس الجزاء عمى التفتيش  كلـ يرتب مف قانكف اإلجراءات الجزائية,  47ك 45أحكاـ المكاد 
 .االستدالالتجرل في مرحمة جمع الذم ي  

كتصبح كأف لـ تكف, تمؾ اإلجراءات الباطمة كتجرد تمغى  عند تصحيح اإلجراء المعيب -
ستبعاد الدليؿ المستمد لغائيا االجراءات التي تـ إ الدعكل ممؼ مف كتسحب  منوكالمستنبط كا 

ألم جية  , كال يجكزيركرة الخصكمة الجزائيةكظيفتيا التي كضعت لو في س أداءكتعطيميا عف 
 .إلى عناصر أك أدلة إثبات ضد الخصكـ كاإلستناد الرجكع كمحامييـأ قضائية أك أحد األطراؼ

عمى جيات الحكـ التي تـ التي ألغيت مف ممؼ القضية ال ينطبؽ سحب اإلجراءات الباطمة  -
بؿ ينصب عمى إجراءات التحقيؽ القضائي أثناء التحقيؽ كبمعرفة قاضي  إلغائيا بحكـ قضائي,

 اإلبتدائية., كتكدع لدل أمانة ضبط المجمس القضائي كليس المحكمة التحقيؽ
جراءات ر البطالف عمى اإلعمى إمتداد أثا في قانكف االجراءات الجزائيةينص لـ المشرع أف  -

العالقة بيف اإلجراء كتحديد بؿ منح السمطة التقديرية لقاضي المكضكع في تقدير السابقة, 
ا أف , ىذا ما يستشؼ مف قرارات المحكمة العميالذم يمحؽ اإلجراءات التي تعاصرهالباطؿ 

 فقط. تي تميوالبطالف ال يمتد لإلجراءات السابقة بؿ عمى اإلجراءات ال
يتصؼ مكضكع الجزاءات اإلجرائية مف بيف المكضكعات الجامدة نتيجة رككد التشريع بشأنو  -

 .غالبية الفقو عف الخكض فيومف جية أك مف جية أخرل عزكؼ رجاؿ القانكف ك 
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 :ــــ التوصيات 2
إلى ضركرة تنبيو المشرع لمجمكعة  ارتأيناممي أكاديمي ذك فائدة كلك نسبية كأم بحث ع

 : المتعمقة بالمكضكع محؿ ىذا البحثمف الجزئيات 
يا ضمف قانكف ك تضمين تبني الجزاءات اإلجرائية األخرل ػػػػ نكصي المشرع الجزائرم بضركرة

 .اإلجراءات الجزائية
ط ككنو مرتب األىمية البالغة التي يتمتع بيا تتناسب مع ػػػػ ضركرة إعطاء أكلكية أكبر لممكضكع

ميـ مف طرؼ رجاؿ الشرطة القضائية أثناء ممارستيـ لميا بحقكؽ كحريات ميددة باالنتياؾ
 .تحرم عف الجرائـ في سبيؿ إثباتياالبالبحث ك  المتعمقة
اؿ مع عة الحبطبيك  ة كصرامة تترتب عف إقرار البطالف بد مف إقرار جزاءات أكثر حدػػػػ ال

, بما يكفؿ تحقيؽ العدالة الجنائية ككنيا تعبر عف غاية المشرع مراعاة مصالح أطراؼ الدعكل
 .بذلؾ جياز القضاء عمى تطبيقيامف سف القكانيف ليسير 

ذلؾ لمكاكبة الجزاءات اإلجرائية بيف الحيف كاآلخر, ك  ػػػػ ضركرة تحسيف النصكص الخاصة بيذه
, كبالتالي ؿ مباشر إلى تطكر عالـ الجريمة كأسسونكلكجي أدل بشكالتطكر حيث التطكر التك

 . الجزاء عمى مخالفتيا البد مف التفطف لكافة اإلجراءات التي ليا أىمية لتقرير
القانكنية عمى بطالف اجراءات التحقيؽ التمييدم ألنيا  نص في نصكصوالمشرع أف ي نحث -

 مرحمة ميمة في الدعكل الجزائية.
الجزائية  اءاتاإلجر النص في قانكف سد الفراغ التشريعي كذلؾ بالمشرع الجزائرم  نكصي -

جيات إال لبطالف ال نظرية ألنو خصص بطالف اإلجراءات الجزائيةب عمى باب أك فصؿ خاص
 تحقيؽ دكف المحاكمة.ال
ثارتو أماـ قاضي التحقيؽ أك  المدني مسؾ بالبطالف مف طرؼ المتيـ كالطرؼعدـ الت - الدفع كا 
مس بحقكؽ الدفاع كعدـ المساكاة بيف أطراؼ الدعكل الجزائية, ألف ي أماـ غرفة اإلتياـبو 

عكس األطراؼ  إستئناؼ أكامر قاضي التحقيؽ كمياالنيابة العامة ليا الحؽ في ممارسة 
أجاز القانكف لمخصكـ التنازؿ عف البطالف أماـ قاضي التحقيؽ دكف الحؽ في طمبو, ك األخرل, 
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تدارؾ ىذا الفراغ أك النقص القانكني ليذا التعسؼ كأف يمف المشرع  يجب النظره الحالة في ىذ
 .حؽ دستكرممف لحرمانيـ  الناحية اإلجرائية مفألنو يشكؿ تناقضا 

كالتشريع  بشكؿ مفصؿ كدقيؽ تناكلت نظرية البطالف االستفادة مف التشريعات المقارنة التي -
 كذلؾ لمكصكؿ إلى عدالة فعالة كضماف حقكؽ كحريات األفراد. غيرهالفرنسي ك 

نأمؿ في نياية دراستنا ليذا المكضكع قد أجبنا عمى التساؤالت المتعمقة بالجزاءات 
االجرائية عامة كنظرية البطالف خاصة, كنأمؿ أف تمقى ىذه التكصيات آذاف صاغية لترجمتيا 

الجزائية, كأف تحظى بعض جكانبيا بدارسة مستقبمية رأ عمى قانكف اإلجراءات كتعديالت تط
 .مستفيضة

                                             
.التكفيؽكاهلل كلي                                                              
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 الدستور :ثانيا
مبر سدي 30المكافؽ  1442عاـ  جمادل األكلى 15مؤرخ في  442-20مرسكـ رئاسي رقـ  -

م, المصادؽ عميو في إستفتاء أكؿ نكفمبر سنة تعديؿ الدستكر بإصدار ال تعمؽ, ي2020سنة 
الصادرة  .82 العدد في الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,  2020
 .2020-12-20بتاريخ 
 النصوص القانونية :ثالثا

 القوانين العضوية: أ
سبتمبر سنة  6, المكافؽ 1425رجب عاـ  21مؤرخ في  11 -04قانكف عضكم رقـ . 1

 ., يتضمف القانكف األساسي لمقضاء2004
 27المكافؽ لػ  1438جمادل الثانية عاـ  28مؤرخ في  06 -17القانكف العضكم رقـ . 2

, 2005يكليك سنة  17المؤرخ في  11 -05م رقـ , تعديؿ القانكف العضك 2017مارس سنة 
 المتعمؽ بالتنظيـ القضائي.

 ب: القوانين العادية:
عادة 2005فيفرم  06المؤرخ في  04 -05القانكف رقـ . 1 , المتعمؽ بتنظيـ السجكف كا 

 .2005فيفرم  13, بتاريخ 12لممحبكسيف, الجريدة الرسمية, العدد  االجتماعياإلدماج 
, 2012, المتضمف قانكف المالية لسنة 2011-12-28المؤرخ في  16 -11رقـ القانكف  .2

 .2011, سنة 72منشكر بالجريدة الرسمية, عدد 
أكتكبر سنة  29المكافؽ لػ  1434ذم الحجة عاـ  24مؤرخ في  07 -13القانكف رقـ  .3

 .55, يتضمف تنظيـ مينة المحاماة, الجريدة الرسمية, العدد 2013
, ج ر, العدد ماية الطفؿ, يتعمؽ بح2015يكليك سنة  15, مؤرخ في 12 -15رقـ القانكف  .4
 .04, ص 2015-07-19, المؤرخة في 39
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 8المؤرخ في  156-66رقـ األمر ,2016يكنيك  19المؤرخ في  02-16ـ القانكف رق .5
, 1966جكاف  11المؤرخ في , 49ج ر, عدد , يتضمف قانكف العقكبات, 1966يكنيك سنة 

 .04ص , 2016جكاف  22المؤرخ في , 37ج ر, العدد المعدؿ كالمتمـ السيما , 702ص 
ديسمبر سنة  11المكافؽ لػ  1441ربيع الثاني عاـ  14مؤرخ في  10 -19قانكف رقـ  .6

يكنيك سنة  8المكافؽ لػ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  155-66, يعدؿ لألمر رقـ 2019
 .ت الجزائيةكالمتضمف قانكف اإلجراءا 1966

, 2020ابريؿ سنة  28المكافؽ  1441رمضاف عاـ  5مؤرخ في  06 -20قانكف رقـ  .7
يكنيك سنة  8المكافؽ  1386صفر عاـ  18المؤرخ في  156 -66يعدؿ كيتمـ اإلمر رقـ 

 كالمتضمف قانكف العقكبات.   1966
يكليك سنة  12المكافؽ  1443ذم الحجة عاـ  13مؤرخ في  13 -22القانكف رقـ  .8

 09 -08مقانكف رقـ , المعدؿ كالمتمـ لقانكف االجراءات المدنية كاإلدارية, المتضمف 2022
 ـ. 2008فبراير سنة  25المكافؽ ؿ ق  1429صفر سنة  18المؤرخ في 

 األوامر : ب
 -66مر رقـ , المعدؿ كالمتمـ لأل2015يكليك سنة  23المؤرخ في  02 -15األمر رقـ  .1

 .ات الجزائية, يتضمف قانكف اإلجراء1966يكنيك سنة  8مؤرخ في  155
المتضمف قانكف اإلجراءات  ,2017 مارس سنة 27المؤرخ في  07 -17القانكف رقـ  .2

  .1966يكنيك سنة  8المؤرخ في  155 -66ألمر رقـ , المعدؿ كالمتمـ لالجزائية
, 2019ديسمبر سنة  11المكافؽ  1441ربيع الثاني  14مؤرخ في  10-19األمر رقـ  .3

, 1966يكنيك سنة  8المكافؽ لػ  1386صفر  18المؤرخ في  155-66يعدؿ كيتمـ األمر 
 .75المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية, الجريدة الرسمية, العدد 

 155 -66, يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 2020غشت سنة  30مؤرخ في  04 -20أمر رقـ:  .4
كالمتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية, الجريدة الرسمية, عدد  1966يكنيك سنة  8المؤرخ في: 

51. 
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 النصوص التنظيمية:: رابعا
, الصادرة عف كزارة الداخمية, 1969مام  07المؤرخة في  07التعميمة الكزارية رقـ  .1

 .باإلجراءات التأديبيةالخاصة 
, المتضمف تمديد 2006أكتكبر  05, المؤرخ في 348 -06المرسكـ التنفيذم رقـ  .2

  اإلختصاص المحمي لبعض المحاكـ كككالء الجميكرية كقضاة التحقيؽ.
, مدد اإلختصاص المحمي 2006أكتكبر  05المؤرخ في  348 -06المرسكـ التنفيذم رقـ  .3

ة كقضاة التحقيؽ كالحكـ لمحكمة سيدم أمحمد, كمحكمة قسنطينة, لكؿ مف ككالء الجميكري
أكتكبر  05كمحكمة كرقمة كمحكمة كىراف إلى محاكـ عدد مف المجالس القضائية, المؤرخ 

 .2016أكتكبر  17المؤرخ في  267 -16المعدؿ كالمتمـ بالمرسكـ التنفيذم رقـ  2006

Ⅱ:  بالمغة العربية المراجعقائمة 

 لفاتمؤ ال أوال:

  العامة: كتبال -أ

 .1974إبراىيـ نجيب سعد, القانكف القضائي الخاص, مطبعة األطمس لمنشر, القاىرة,  .1
أحسف بكسقيعة, المنازعات الجمركية, طبعة السادسة, دار ىكمة لمطباعة كالنشر كلتكزيع,  .2

 .2013 -2012الجزائر, 
أحمد أبك القاسـ أحمد, الدليؿ الجنائي المادم, ) د ط(, دار النيضة العربية, اإلسكندرية,  .3

1991. 
أحمد أبك الكفا, المرافعات المدنية كالتجارية, طبعة الخامسة عشر, منشأة المعارؼ لمنشر,  .4

 .1990اإلسكندرية, 
ط(, دار الجامعة الجديدة,  أحمد اليندم, أصكؿ قانكف المرافعات المدنية كالتجارية, ) د .5

 .2002اإلسكندرية, 
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أحمد حامد البدرم محمد, الضمانات الدستكرية في مرحمة المحاكمة الجنائية بيف الشريعة  .6
 .2002اإلسالمية كالقكانيف الكضعية, ) د ط(, دار النيضة العربية, القاىرة, 

أحمد حسيف حسيف الجداكم,  سمطة المحكمة في تعديؿ كتغيير التيمة الجنائية, ) د ط(,  .7
 .2010دار الجامعة الجديدة, اإلسكندرية, 

أحمد خميؿ, أصكؿ المحاكمات المدنية, ) د ط(, دار الجامعية لمطباعة كالنشر,  .8
 .2000اإلسكندرية, 

 .2002أحمد فتحي سركر, القانكف الجنائي الدستكرم, طبعة الثانية, دار الشركؽ, القاىرة,  .9
أحمد كامؿ سالمة, الحماية الجنائية ألسرار المينة, طبعة األكلى, دار النيضة العربية  .10

 .1998لمنشر كالتكزيع, القاىرة, 
أحمد مميجي, التعميؽ عمى قانكف المرافعات, طبعة الثالثة, دار العدالة لمنشر كالتكزيع,  .11

 .2003مصر, 
أحمد ىندم, التمسؾ بالبطالف في قانكف المرافعات, ) د ط(, دار الجامعة الجديدة لمنشر,  .12

 .2005اإلسكندرية, 
أشرؼ تكفيؽ شمس الديف, إحالة الدعكل إلى القضاء في النظـ اإلجرائية المقارنة, طبعة  .13

 .2012الثانية, دار النيضة العربية, مصر, 
أكـر فاضؿ سعيد قصير, المعيف في دراسة التأصيؿ القانكني لحؽ اإللتجاء إلى الكساطة  .14

مركز العربي لمنشر كالتكزيع, مصر, كحؿ بديؿ لمنزاعات المدنية كالتجارية, طبعة األكلى, ال
2018. 
جراءاتيا, ) د ط(, منشأة المعارؼ لمنشر, اإلسكندرية,  .15  .1990أمينة النمر, الدعكل كا 
أمينة مصطفى النمر, الكجيز في قكانيف المرافعات, ) د ط(, نادم القضاة لمنشر, القاىرة,  .16

1990. 
أنكر العمركسي, الشخص الطبيعي كالشخص اإلعتبارم في القانكف المدني, ) د ط(, دار  .17

 .2014محمكد لمنشر كالتكزيع, القاىرة, 
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دراسة مقارنة في القكانيف المصرية  إيماف محمد عمي الجابرم, يقيف القاضي الجنائي: .18
 .2005اإلسكندرية,  ,) د ط(, منشأة المعارؼ,كاإلماراتية كالدكؿ العربية كاألجنبية

طبعة األكلى, مكتبة الأيمف أحمد الدلكع, كأخركف, الممارسات القانكنية كالتدريبات العممية,  .19
 .2019القانكف كاإلقتصاد, الرياض, 

إيياب عبد المطمب, مكسكعة المخدرات معمقا عمييا بآراء الفقو كالقضاء كأحكاـ محكمة  .20
طبعة الثالثة, المركز ال, المجمد الثاني, 2014النقض المصرية منذ تاريخ إنشائيا حتى عاـ 

 .2016القكمي لإلصدارات القانكنية, مصر, 
مجمد الثالث, الكف المخدرات, ت: اإلثبات في قانإيياب عبد المطمب, مكسكعة المخدرا .21

 .2011المركز القكمي لإلصدارات القانكنية, مصر, 
بربارة عبد الرحماف, إستقاللية المحاكـ العسكرية عف القضاء العادم في زمف السمـ"  .22

 .2008حتمية أـ تأييد لكضع", ) د ط(, منشكرات بغدادم, الجزائر, 
بطاىر تكاتي, الخبرة القضائية في األحكاؿ المدنية كالتجارية كاإلدارية في التشريع  .23

 .2003 الجزائرم كالمقارف, طبعة األكلى, الديكاف الكطني لألشغاؿ التربكية, الجزائر,
البندارم عبد الكىاب, الجرائـ الجنائية كالتأديبية لمعامميف المدنييف بالدكلة كالقطاع  .24

 .1971 -1970د ط(, دار الفكر العربي لمنشر كالتكزيع, القاىرة, الخاص, ) 
المدنية" نظرية الدعكل, نظرية ك بكبشير محند أمقراف, قانكف اإلجراءات الجزائية  .25

 .1981الخصكمة, اإلجراءات اإلستثنائية", ) د ط(, دار المطبكعات الجامعية, الجزائر, 
دراسة  –ثامر نايؼ الدليمي, األساس القانكني لجزاء إبطاؿ عريضة الدعكل المدنية  .26

, طبعة األكلى, المركز العربي لمنشر كالتكزيع,  مصر, -تأصيمية تحميمية تطبيقية مقارنة
2018. 
جماؿ أحمد ىيكؿ, اإلتفاؽ اإلجرائي في قانكف المرافعات المدنية كالتجارية, طبعة األكلى,  .27

 .2014 دار الفكر كالقانكف لمنشر كالتكزيع, مصر,



 قائمة المصادر كالمراجع
 

315 
 

جميؿ حسيف, حقكؽ اإلنساف كالقانكف الجنائي, ) د ط(, دار النيضة العربية, القاىرة,  .28
2015. 
 .2013جياد الكسكاني, قرينة البراءة, طبعة األكلى, دار كائؿ لمنشر كالتكزيع, عماف,  .29
حامد الشريؼ, نظرية الدفكع أماـ القضاء الجنائي, طبعة الثالثة, دار المطبكعات  .30

 .1996الجامعية, اإلسكندرية, 
دار العربية , ال39حسيف الفكياني, مكسكعة القضاء كالفقو لمدكؿ العربية, المجمد  .31

 .1975لممكسكعات القانكنية, مصر, 
 .1988حمادة عباس متكلي, أصكؿ الفقو, طبعة الثانية, دار النيضة العربية, القاىرة,  .32
حمدة باشا عمر, مبادئ اإلجتياد القضائي في مادة اإلجراءات المدنية, ) د ط(, دار  .33

 .2001ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الجزائر, 
خميس السيد إسماعيؿ, إجراءات رفع الدعكل أماـ القضائيف اإلدارم كالعادم, طبعة  .34

 .2016األكلى, دار محمكد لمنشر, القاىرة, 
زركاؿ عبد الحميد, دركس كتطبيقات في الكفاءة المينية لممحاماة, طبعة الثانية, دار  .35

 .2004األمؿ لمنشر, الجزائر, 
سالـ حسيف الدميرم, عبد الحكـ فكدة, الطب الشرعي كجرائـ اإلعتداء عمى األشخاص  .36

 .1996كاألمكاؿ, ) د ط(, دار المطبكعات الجامعية, اإلسكندرية, 
سائح سنقكقة, شرح قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية, الجزء األكؿ, دار اليدل لمنشر  .37

 .2011كالتكزيع, الجزائر, 
 .1972كم جميؿ, مبادئ القانكف, ) د ط(, دار النيضة العربية لمنشر, القاىرة, الشرقا .38
, المكسكعة في الدفكع المدنية, الجزء الثاني, طبعة األكلى, دار العدالة شريؼ الطباخ .39

  .2015لمنشر كالتكزيع, القاىرة, 
الشريؼ حامد, نظرية الدفكع أماـ القاضي الجنائي, ) د ط(, دار المطبكعات الجامعية,  .40

 .1992مصر, 
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طمعت يكسؼ خاطر, نظرية اإلنعداـ في قانكف المرافعات المدنية كالتجارية, طبعة  .41
 .2014األكلى, دار الفكر كالقانكف لمنشر كالتكزيع, مصر, 

عاصـ عبد الفتاح عبد السميع مطر, الجريمة اإلرىابية, ) د ط(, دار الجامعة الجديدة  .42
 .2005لمنشر, مصر, 

عبد الباسط جميعي, مبادئ المرافعات في قانكف المرافعات الجديد, ) د ط(, دار الفكر  .43
 .1980العربي لمطباعة كالنشر, القاىرة, 

عبد الحكـ فكدة, البطالف في قانكف المرافعات المدنية كالتجارية, طبعة الثالثة, دار الفكر  .44
 .1999كالقانكف, مصر, 

عبد الحميد الشكاربي, اإلخالؿ نحك الدفاع في ضكء الفقو كالقضاء, ) د ط(, منشاة  .45
 المعارؼ, اإلسكندرية, دكف سنة النشر.

,) د -دراسة مقارنة –لجنائيةعبد الحميد الشكاربي, طرؽ الطعف في األحكاـ المدنية كا .46
 .1996منشأة المعارؼ لمنشر, اإلسكندرية,  ط(,
, منشاة المعارؼ باإلسكندرية, مصر عبد الحميد الشكاربي, البطالف المدني, ) د ط (, .47

1996. 
عبد الرحماف بربارة, شرح قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية, طبعة الثانية, منشكرات  .48

 .2009بغدادم, الجزائر, 
عبد الفتاح سيد البتانكني, نظرية اإلنعداـ اإلجرائي في قانكف المرافعات, طبعة الثانية,  .49

 .2012دار النيضة العربية لمنشر كالتكزيع, القاىرة, 
ر الشيخمي, الحكـ القضائي بيف النظرية كالتطبيؽ, ) د ط(, دار الثقافة لمنشر عبد القاد .50

 .2014كالتكزيع, األردف, 
عبد اهلل خميؿ الفرا, الكجيز في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية" الخصكمة  .51

 .2014كالحكـ", الجزء الثاني, طبعة األكلى, مكتبة القدس, غزة, 
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عبد المجيد محمكد عبد المجيد, المكاجية الجنائية لمفساد في ضكء إتفاقية األمـ المتحدة  .52
  .2015كالتشريع المصرم, الجزء الثالث, طبعة الثانية, دار النيضة العربية, مصر, 

عبد الكىاب خيرم عمي العاني, نظاـ المرافعات: دراسة فقيية بيف الشرعية كالقانكف  .53
 .2014طبعة األكلى, المركز القانكني لإلصدارات القانكنية, القاىرة, الالمدني األردني, 

عبداؿ محمد قادر, المكازنة بيف المصالح في القانكف الجنائي دراسة مقارنة, طبعة  .54
  .2020العربي لمنشر كالتكزيع, مصر, األكلى, المركز 

, طبعة -دراسة مقارنة -عمي أحمد عبد الزغبي, حؽ الخصكصية في القانكف الجنائي .55
 .2006األكلى, المؤسسة الجديدة لمكتاب, لبناف, 

 . 2002عمي حسف عكض, الخبرة, طبعة األكلى, دار الفكر الجامعي, مصر,  .56
عمي عبد الحميد تركي, الكسيط في شرح قانكف اإلجراءات المدنية اإلماراتي, طبعة  .57

 .2009األكلى, دار النيضة العربية, القاىرة, 
عمي كحمكف, دعكل التعكيض في حكادث المركر, طبعة األكلى, منشكرات مجمع  .58

 .2011األطرش لمكتاب المختص, تكنس, 
عنبر محمد عبد الرحيـ, المكسكعة الشاممة لممبادئ القانكنية في مصر كالدكؿ العربية,  .59

 .1984 الجزء الثاني, دار الشعب لمنشر, مصر,
غازم جراء العصيمي العمرم, إسياـ البحث الجنائي في الكشؼ عف الجرائـ المقيدة ضد  .60

 .2002مجيكؿ, طبعة األكلى, أكاديمية نايؼ العربية لمعمكـ األمنية, السعكدية, 
فضؿ أدـ فضؿ المسيرم, قانكف المرافعات الميبي" التنظيـ القضائي كالخصكمة القضائية",  .61

 .2011القكمي لإلصدارات القانكنية, القاىرة,  طبعة األكلى, المركز
كماؿ الديف أحمد السيد عاطؼ, مدل حجية عدـ القبكؿ مف الناحيتيف الشكمية  .62

 .2012كالمكضكعية في القضاء المدني, طبعة األكلى, دار النيضة العربية, القاىرة, 
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" أداء أعماؿ المحاماة كالكفاءة فيكماؿ عبد الكاحد الجكىرم, مكسكعة مقكمات التمييز  .63
) د ط(, المركز القكمي  ,العمـ كالطريقة كالخبرة" قكاعد كآليات العممية النمكذجية ألعماؿ المينة"

 .2015لإلصدارات القانكنية, القاىرة, 
الككني عمي أعبكدة, قانكف عمـ القضاء" قانكف المرافعات المدنية كالتجارية", الجزء الثاني,  .64

 .2005المركز القكمي لمبحكث كالدراسات العممية, طرابمس, ليبيا, طبعة الثانية, 
 .1985كيرة حسف, أصكؿ القانكف, طبعة الثانية, دار المعارؼ, القاىرة,  .65
كماؿ عبد الكاحد الجكىرم, حرية القاضي الجنائي في تككيف إقتناعو كالمحاكمة الجنائية  .66

العادلة, كأكجو كأسباب في األحكاـ الصادرة باإلدانة كفؽ أحكاـ القانكنيف المصرم كالككيتي 
كقضاء محكمتي النقض كالتمييز, طبعة األكلى, المركز القكمي لإلصدارات القانكنية, القاىرة, 

2015. 
لؤم عبد اهلل نكح, مدل مشركعية المراقبة اإللكتركنية في اإلثبات الجنائي كحجية  .67

 .2019مشركعية الدليؿ, طبعة األكلى, مركز الدراسات العربية لمنشر كالتكزيع, مصر, 
مبركؾ عاشكر, الكسيط في قانكف القضاء المصرم, الكتاب الثاني, طبعة الثانية, مكتبة  .68

 .2001الجالء الجديدة, المنصكرة, مصر, 
محمد الفكزاف, الكسيط في نظاـ المرافعات الشرعية السعكدم مع أخر تعديالت مقارنا  .69

لقانكف كاإلقتصاد, الرياض, بمدكنة األحكاـ القضائية, الجزء األكؿ, طبعة األكلى, مكتبة ا
2009. 
محمد أمقراف بكبشير, قانكف اإلجراءات المدنية" نظرية الدعكل كالخصكمة", ) د ط(, دار  .70

 .2008ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الجزائر, 
محمد بكرارشكش, متابعة جرائـ الصفقات العمكمية عمى ضكء قانكف الكقاية مف الفساد  .71

كمكافحتو, الجزء الثاني, جرائـ الصفقات كالدعكل الجزائية, طبعة األكلى, دار صبحي لمطباعة 
 . 2014كالنشر, الجزائر, 
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األكلى, مكتبة محمد رضا عيسى, الحراسة القضائية عمى األمكاؿ: دراسة مقارنة, طبعة  .72
 . 2013القانكف كاإلقتصاد, الرياض, 

محمد زكي أبك عامر, شائبة الخطأ في الحكـ الجنائي, طبعة األكلى, دار المطبكعات  .73
 .1998الجامعية, مصر, 

محمد عزمي البكرم, مكسكعة الدفكع في المرافعات في ضكء الفقو كالقضاء, المجمد  .74
 .2021زيع, القاىرة, الثاني, دار محمكد لمنشر كالتك 

محمد محمد عارؼ, معيد البحكث كالدراسات العربية, ) د ط(, ببميكجرافيا شارحة,  .75
 .2002القاىرة, 

محمد محمكد عميكة, الدفكع المدنية معمقا عميو بأحكاـ النقض كأىـ المبادئ الدستكرية  .76
 .2011بنشأة حؽ التقاضي, طبعة الثانية, لجنة الفكر القانكني, مصر, 

محمد يكسؼ عالـ, مبدأ التقاضي عمى درجتيف بيف القكانيف الكضعية كالشريعة  .77
مصر كسمطنة عماف, طبعة األكلى, المركز القكمي اإلسالمية: دراسة تطبيقية مقارنة تشمؿ 

 .2012لإلصدارات القانكنية, مصر, 
مركؾ نصر الديف, محاضرات في اإلثبات الجنائي: النظرية العامة لإلثبات, الجزء األكؿ,  .78

  .2004دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الجزائر, 
صحفي دراسة مقارنة, طبعة األكلى, المركز مريكاف عمر سميماف, القذؼ في نطاؽ النقد ال .79

 .2014القكمي لإلصدارات القانكنية, مصر, 
مصطفى عبد الحميد عياد, الكسيط في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية,  .80

 .2004, فمسطيف, غزة -األكلى, الجامعة اإلسالمية الكتاب الثاني, طبعة
المكاد الجنائية في القانكف المقارف, الجزء الثاني, طبعة مصطفى محمكد, اإلثبات في  .81

 .1997األكلى, مطبعة جامعة القاىرة, القاىرة, 
مغاكرم شاىيف, القرار التأديبي كضماناتو كرقابتو القضائية بيف الفاعمية كالضماف, ) د  .82

 .1986ط(, دار الكتاب الحديث, القاىرة, 
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, ) د ط(, -دراسة مقارنة -ؼ المتيـ كأثره في اإلثباتمالح أحمد فالح العيادم, إعترا .83
 .2005دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, عماف, 

مميجي أحمد, المكسكعة الشاممة في التعميؽ عمى قانكف المرافعات" بآراء الفقو كالصيغ  .84
ىرة, طبعة الرابعة, شركة ناس لمطباعة كالنشر, القاالالقانكنية كأحكاـ النقض, الجزء األكؿ, 

2005. 
شكاالتيا العمميةميمكف حميد, المت .85 " دراسة كفؽ قانكف المسطرة الجنائية ابعة الزجرية كا 

طبعة األكلى, أرشيؼ الالجديد كعمى ضكء العمؿ الفقيي كاإلجتياد القضائي المغربي كالمقارف", 
 .2005اإلسالـ, المغرب, 

نبيؿ إسماعيؿ عمر, إعالف األكراؽ القضائية: دراسة تحميمية كعممية في الفقو كالقضاء  .86
 .2011المصرم كالفرنسي, دار الجامعة الجديدة, القاىرة, 

, طبعة الثانية, منشأة المعارؼ -نظرية الحؽ –إبراىيـ سعد, المدخؿ إلى القانكفنبيؿ  .87
 .2001لمنشر, اإلسكندرية, 

نجـ حبيب جبؿ عبد اهلل المشايخي, التنظيـ الدستكرم لمحؽ في الخصكصية كضماناتو  .88
 .2020القضائية: دراسة مقارنة, ) د ط(, المركز العربي لمنشر كالتكزيع, مصر, 

نجيمي جماؿ, إثبات الجريمة عمى ضكء اإلجتياد القضائي دراسة مقارنة, دار ىكمة  .89
 .2011ائر, لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الجز 

نكرالديف أبك غكش, الكجيز في الخصكمة كفقا ألحكاـ القانكف, طبعة األكلى, مركز  .90
 .2014الكتاب األكاديمي, األردف, 

دار النيضة  ) د ط(, ىاللي عبد اإللو أحمد, النظرية العامة لإلثبات في المادة الجزائية, .91
 .1984العربية, مصر, 

أصكؿ المحاكمات الجزائية, مؤسسة  :العقكبات كاثبة داكد السعدم, الكجيز في شرح قانكف .92
 .2012محادة لمنشر كالتكزيع, األردف, 
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كالي فتحي, ماىر زغمكؿ أحمد, نظرية البطالف في قانكف القضاء المدني, ) د ط(, دار  .93
 . 1980النيضة العربية, القاىرة, 

كجدم راغب فيمي, النظرية العامة لمعمؿ القضائي في قانكف المرافعات, طبعة األكلى,  .94
 2018منشأة المعارؼ, القاىرة, 

كجدم شفيؽ, المكسكعة الشاممة في البطالف المدني كالجنائي كاإلدارم, طبعة األكلى,  .95
 .2012أحمد حيدر لمنشر كالتكزيع, القاىرة , 

 المتخصصة:كتب ال -ب
إبراىيـ التجاني أحمد, نظرية البطالف كأثرىا عمى الحقكؽ الشرعية في القكانيف اإلجرائية  .1

" جامعة نايؼ العربية لمعمكـ -كالجنائية السكدانية, طبعة األكلى, مركز الدراسات كالبحكث
 .2012, الرياض, -األمنية"

األكلى, دار النيضة العربية, إبراىيـ أميف النفياكم, اإلخالؿ بالكاجب اإلجرائي, طبعة  .2
 .2011اإلسكندرية, 

أبك بكر عمر جميؿ, دفكع عدـ القبكؿ كنظاميا اإلجرائي, ) د ط(, مكتبة دار الثقافة لمنشر  .3
 .1996كالتكزيع, األردف, 

, زائية بيف النص كاإلجتياد كالفقو" دراسة مقارنة"أبك عيد إلياس, أصكؿ المحاكمات الج .4
 .2003د ط(, منشكرات الحمبي الحقكقية, بيركت, الجزء األكؿ, ) 

أحسف بكسقيعة, التحقيؽ القضائي, طبعة الثالثة عشر, دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع,  .5
 .2021الجزائر, 

أحمد السيد صاكم, الشركط المكضكعية لمدفع بحجية الشيء المحككـ فيو, ) د ط(, دار  .6
 .1971النيضة العربية, القاىرة, 

دراسة مقارنة, طبعة الخامسة, دار  الف في قانكف اإلجراءات الجزائيةأحمد الشافعي, البط. 7
 .2010ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الجزائر, 
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أحمد الطباخ, البطالف في القانكف الجنائي, طبعة السادسة, دكف دار النشر, مصر, دكف  .8
 سنة النشر.

أحمد شكقي الشمقاني, مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرم, الجزء الثاني, ديكاف  .9
 .المطبكعات الجامعية, الجزائر, دكف سنة النشر

أحمد شكقي الشمقاني, مبادئ اإلجراءات الجزائية الجزائرم" دراسة مقارنة", طبعة الرابعة,  .10
  .2007زائر, دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الج

أحمد شكقي عمر أبك خطكة, المبادئ العامة في قانكف اإلجراءات الجنائية, دار النيضة  .11
 .2021العربية, مصر, 

أحمد عبد الحكـ الدسكقي, الحماية المكضكعية كاإلجرائية لحقكؽ اإلنساف في مرحمة ما  .12
 .2007العربية, مصر, , طبعة األكلى, دار النيضة -دراسة مقارنة -قبؿ المحاكمة

تفتيش األشخاص كحاالت بطالنو, ) د ط(, منشأة المعارؼ,  أحمد عبد الحكـ عثماف, .13
 .2002مصر, 

أحمد عكض بالؿ, اإلجراءات الجنائية المقارنة كالنظاـ اإلجرائي في المممكة العربية  .14
 .1996السعكدية, طبعة األكلى, دار النيضة العربية, القاىرة, 

أحمد غام, ضمانات المشتبو بو أثناء التحريات األكلية, طبعة الثانية, دار ىكمة لمطباعة  .15
 .2017كالنشر كالتكزيع, الجزائر, 

لمضمانات النظرية  :شتبو فيو اثناء التحريات األكلية دراسة مقارنةأحمد غام, ضمانات الم .16
, عات األجنبية كالشريعة اإلسالميةتشريكالتطبيقية المقررة لممشتبو فيو في التشريع الجزائرم كال

 .2003دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الجزائر, 
أحمد فتحي سركر, نظرية البطالف في قانكف اإلجراءات الجنائية, مكتبة النيضة العربية  .17

 .1959لمطباعة كالنشر, القاىرة, 
أحمد فتحي سركر, الشرعية كاالجراءات الجنائية, ) د ط(, دار النيضة العربية, القاىرة,  .18

1977. 
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أحمد فتحي سركر, الحماية الدستكرية لمحقكؽ كالحريات, طبعة الثانية, دار الشركؽ,  .19
 .2000 القاىرة,

أحمد فتحي سركر, الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية, طبعة العاشرة, دار النيضة  .20
 .2016العربية, القاىرة, 

أحمد كامؿ أبك السعكد, نظريات بطالف األحكاـ في التشريعات الجنائية في ضكء الفقو  .21
 .1992كأحكاـ النقض, ) د ط(, مطبعة اإلشعاع, اإلسكندرية, 

ؿ صقر, الدليؿ العممي في قانكف اإلجراءات الجزائية, الجزء األكؿ, قانكف أحمد لعكر, نبي .22
اإلجراءات الجزائية مدعما باإلجتياد القضائي, دار اليالؿ لمخدمات اإلعالمية, الجزائر, 

2004. 
, ) د دراسة مقارنة المشتبو فيو في مرحمة اإلستدالؿ أسامة عبد اهلل قايد, حقكؽ كضمانات .23

 .2005ط(, دار النيضة العربية, القاىرة, 
إسحاؽ إبراىيـ منصكر, المبادئ األساسية في قانكف اإلجراءات الجزائية, ) د ط(, ديكاف  .24

 .1993المطبكعات الجامعية, الجزائر, 
 .2015إسراء عمراف, التحقيؽ اإلبتدائي, ) د ط(, مركز الكتاب األكاديمي, عماف,  .25
ت, شرح قانكف اإلجراءات الجنائية الميبي, طبعة األكلى, دار النيضة العربية, أشرؼ رفع .26

 .2005مصر, 
إلياس أبك عيد, الدفكع اإلجرائية في أصكؿ المحاكمات المدنية كالجزائية, ) د ط(, مكتبة  .27

 .2004زيف الحقكقية كاألدبية, بيركت, 
أماؿ عبد الرحيـ عثماف, شرح قانكف اإلجراءات الجنائية, ) د ط(, مطابع الييئة المصرية  .28

 .1991العامة لمكتاب, القاىرة, 
أميف عبد الرحماف محمكد عباس, اإلنابة القضائية في مجاؿ اإلجراءات الجنائية, طبعة  .29

 .2011األكلى, دار الفكر الجامعي, مصر, 
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النيداني, العيكب المبطمة لمحكـ كطرؽ التمسؾ بيا, ) د ط(, دار األنصارم حسف  .30
 .2009الجامعة الجديدة, اإلسكندرية, 

األنصارم حسف النيداني, القاضي كالجزاء اإلجرائي, )د ط(, دار الجامعة الجديدة لمنشر,  .31
 .2009اإلسكندرية, 

) د ط(, دار الجامعة الجديدة, أيمف أحمد رمضاف, الجزاء اإلجرائي في قانكف المرافعات,  .32
 .2006القاىرة, 

, الجزء األكؿ, المركز لجنائيةاإيياب عبد المطمب, المكسكعة الجنائية الحديثة في الدفكع  .33
 .2011القكمي لإلصدارات القانكنية, القاىرة, 

لمنشر بارش سميماف, شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم, الجزء األكؿ, دار اليدل  .34
 .2007كالتكزيع, الجزائر, 

أكامر التحقيؽ المستأنفة أماـ غرفة اإلتياـ مع إجتياد المحكمة العميا"  بمعميات إبراىيـ, .35
 .2004دراسة عممية تطبيقية", ) د ط(, دار اليدل, الجزائر, 

, لمنشر بيناـ رمسيس, اإلجراءات الجنائية تأصيال كتحميال, الجزء الثاني, منشأة المعارؼ .36
 .1978اإلسكندرية, 

, لمنشر , ) د ط(, منشأة المعارؼبيناـ رمسيس, اإلجراءات الجنائية تأصيال كتحميال .37
 .1994مصر, 

 تكفيؽ الشاكم, فقو اإلجراءات الجنائية, الجزء األكؿ, طبعة الثانية, دار الكتاب العربي .38
 .1954 , القاىرة,لمنشر
" قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية عكدة, محاضرات في نظرية البطالف الجبكر محمد .39

 .2012األردني", جامعة الشرؽ األكسط, األردف, 
جالؿ ثركت, سميماف عبد المنعـ, أصكؿ اإلجراءات الجنائية, ) د ط(, دار الجامعة  .40

 .2006الجديدة, مصر, 
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الجامعة الجديدة, اإلسكندرية,  جالؿ ثركت, نظـ اإلجراءات الجنائية, ) د ط(, دار .41
2005. 
, دار 12الجندم حسني, الدفع ببطالف التفتيش في ضكء أحكاـ محكمة النقض, طبعة . 42

 .1988النيضة العربية, القاىرة, 
جياد جكدة حسيف, الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية لدكلة اإلمارات, الجزء  .43

 .1994كالنشر, دبي, األكؿ, دار البياف لمطباعة 
جياد جكدة حسيف, الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية لدكلة اإلمارات العربية  .44

 .1994طبعة األكلى, مكتبة أكاديمية شرطة دبي, دبي, الالجزء الثاني, , المتحدة
جكىر قكادرم صامت, رقابة سمطة التحقيؽ عمى أعماؿ الضبطية القضائية في القانكف  .45
 .2010جزائرم كالمقارف, دار الجامعة الجديدة, اإلسكندرية, ال

جياللي بغدادم, اإلجتياد القضائي في المكاد الجزائية, الجزء الثاني, المؤسسة الكطنية  .46
 .1996لإلتصاؿ كالنشر كاإلشيار, الجزائر, 

طبعة األكلى, الديكاف الكطني الجياللي بغدادم, التحقيؽ" دراسة مقارنة نظرية كتطبيقية", . 47
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 الجامعية البحوث ثانيا:
 الدكتوراه يحر اأط -أ
إبراىيـ محمد بف حمكد الزنداني, إجراءات اإلستدالؿ كالتحقيؽ اإلبتدائي في الجرائـ  .1

 :لقانكف اليمني كالككيتي كالقطرماإللكتركنية كأثرىا عمى حجية أدلة اإلثبات كأحكاميا في ا
 .2019 , أطركحة مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراه, جامعة فطاني,-دراسة شرعية كقانكنية مقارنة

أحمد خميؿ ضياء الديف, مشركعية الدليؿ في المكاد الجنائية, رسالة مقدمة لنيؿ شيادة  .2
 .1983الدكتكراه في القانكف, كمية الحقكؽ, جامعة عيف شمس, القاىرة, 

أحمد فتحي سركر, نظرية البطالف في قانكف اإلجراءات الجنائية, رسالة دكتكراه, كمية  .3
 .1959الحقكؽ, جامعة القاىرة, مصر, 

اكمة بف داكد حسيف, الشرعية اإلجرائية كضماف لحماية حقكؽ المتيـ خالؿ مرحمة المح .4
عمكـ الجزائية, أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه عمكـ في القانكف العاـ, كمية الحقكؽ كال

 .2018 -2017, الجزائر, -1باتنة –السياسية, جامعة الحاج لخضر
بف شيرة شكؿ, الحماية الجنائية لمتجارة اإللكتركنية, أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه  .5

قانكف جنائي", كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية, جامعة محمد عمكـ في الحقكؽ" تخصص 
 .2011 -2010, الجزائر, -بسكرة -خيضر

بكادم مصطفى, ضمانات المكظؼ العاـ في المجاؿ التأديبي دراسة مقارنة بيف القانكنيف  .6
 الجزائرم كالفرنسي, أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف العاـ, كمية الحقكؽ كالعمكـ

 .2014 -2013, الجزائر, -تممساف -السياسية, جامعة أبك بكر بمقايد
حاج إبراىيـ عبد الرحماف, إجراءات التقاضي في جرائـ األحداث" دراسة مقارنة", رسالة  .7

كالعمكـ السياسية, مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه في القانكف الجنائي كالعمكـ الجنائية, كمية الحقكؽ 
 .2015, 1جامعة الجزائر
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حسف محمد ربيع, حماية حقكؽ اإلنساف كالكسائؿ المستخدمة لمتحقيؽ الجنائي, رسالة  .8
 .1985مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه, جامعة اإلسكندرية, مصر, 

-دراسة مقارنة -حسني مراد, الحبس المؤقت كحقكؽ اإلنساف في قانكف اإلجراءات الجزائية .9
اه الدكلة في قانكف العاـ, كمية الحقكؽ, جامعة أبك بكر , أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكر 

 .2011 -2010, الجزائر, -تممساف -بمقايد
دايخ سامية, بطالف إجراءات التحقيؽ اإلبتدائي في التشريع الجزائرم, أطركحة لمحصكؿ  .10

 عمى شيادة الدكتكراه في الحقكؽ تخصص القانكف اإلجرائي, كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية,
 .2017 -2016, الجزائر, -مستغانـ -جامعة عبد الحميد بف باديس

الصغير عبد اهلل أحمد المفمح, بطالف العمؿ اإلجرائي في قانكف أصكؿ المحاكمات  .11
  .2007دراسة مقارنة, رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه, جامعة عماف, األردف,  -المدنية
ة مقارنة بيف التشريعيف دراس –المتيـ أثناء التحقيؽ اإلبتدائيعبد اإللو النكايسة, ضمانات  .12

, جامعة عيف شمس, , رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه, كمية الحقكؽ-األردنيالمصرم ك 
 .2000القاىرة, 

رجا ماللحة, ضكابط السمطة التقديرية  لقاضي التحقيؽ, أطركحة  عبد الرحماف عكض .13
الطكر الثالث, كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية, جامعة الدكتكر مكالم  مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه

 .2021 -2020, الجزائر, -سعيدة –الطاىر 
" دراسة مقارنة", رسالة انات المتيـ قبؿ كاثناء المحاكمةعبد الستار سالـ الكبيسي, ضم .14

 .1981مصر, مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه مقدمة الى كمية الحقكؽ بجامعة القاىرة, 
عبد القادر سيد عثماف, إصدار الحكـ القضائي, رسالة مقدمة ضمف متطمبات نيؿ شيادة  .15

 .1981الدكتكراه, كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية, جامعة عيف شمس, القاىرة, 
عبد المنعـ الشرقاكم, نظرية المصمحة في الدعكل, رسالة مقدمة لنيؿ شيادة لدكتكراه,  .16

 .1947األكؿ, القاىرة,  جامعة فؤاد
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, -دراسة مقارنة -العربي درعي, الحماية اإلجرائية لحقكؽ اإلنساف في الخصكمة الجزائية .17
, كمية الحقكؽ -تخصص القانكف العاـ -أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه عمكـ في الحقكؽ

 .2020 -2019, الجزائر, -تممساف -كالعمكـ السياسية, جامعة أبك بكر بمقايد
عمي حسف الكمدارم, البطالف في اإلجراءات الجنائية في ضكء قانكف اإلجراءات الجزائية  .18

اإلتحادم لدكلة اإلمارات كقانكف اإلجراءت الجنائية المصرم, رسالة مقدمة لنيؿ شيادة 
 .1996الدكتكراه, كمية الحقكؽ, اإلسكندرية, 

عمى درجة كاحدة أماـ محكمة اإلستئناؼ, عنانبة عبد الحميـ محمد عبد الحميـ, التقاضي  .19
, كمية الحقكؽ كالعمكـ أطركحة مقدمة كجزء مف متطمبات نيؿ درجة الدكتكراه في القانكف

 .2016, جامعة بيركت العربية, بيركت, -قسـ أصكؿ المحاكمات الجنائية -السياسية
ركحة مقدمة لنيؿ , أط-دراسة مقارنة -عنتر أسماء, إجراءات التحقيؽ القضائي الخاصة .20

, جامعة عبد -تخصص قانكف قضائي خاص -شيادة الدكتكراه الطكر الثالث في الحقكؽ
 .2021-03-01, الجزائر, -مستغانـ -الحميد بف باديس

عكيس جمعة أحمد دياب, الحماية الجنائية لسرية التحقيؽ اإلبتدائي دراسة مقارنة, رسالة  .21
ي القانكف, كمية الحقكؽ" قسـ القانكف الجنائي", جامعة مقدمة لمحصكؿ عمى درجة الدكتكراه ف

 .1999عيف شمس, مصر, 
فريدة بف يكنس, تنفيذ األحكاـ الجنائية, أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه عمكـ في  .22

, بسكرة -عمكـ السياسية, جامعة محمد خيضرالقانكف" تخصص قانكف جنائي", كمية الحقكؽ كال
 .2014 -2013الجزائر, 

دراسة  -لرقابة القضائية عميوقكسـ حاج غكثي, مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية كا .23
أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه في القانكف العاـ, كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية, جامعة  ,-مقارنة

 .2012 -2011, الجزائر, -تممساف -أبي بكر بمقايد
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إلجراءات لعامة في حماية حقكؽ اإلنساف أثناء مراحؿ اككسر عثمانية, دكر النيابة ا .24
, رسالة دكتكراه مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه عمكـ" تخصص قانكف جنائي, دراسة مقارنة :الجزائية

 .2014جكاف  01, الجزائر, بسكرة -لسياسية, جامعة محمد خيضركمية الحقكؽ كالعمكـ ا
نيابة العامة كدفاع المتيـ خالؿ سير إجراءات لبكازدة محمد لميف, المكازنة بيف دكر ال .25

التحقيؽ القضائي, أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه عمكـ في الحقكؽ, كمية الحقكؽ, جامعة الجزائر 
 .2021 -2020, -يكسؼ بف خدة -1
لدغش سميمة, دكر القاضي الجزائي في تطبيؽ إتفاقيات حقكؽ اإلنساف, رسالة مقدمة  .26

شيادة الدكتكراه في القانكف العاـ, كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية, جامعة ضمف متطمبات نيؿ 
 .2013, الجزائر, -تممساف -أبك بكر بمقايد

 -اإلجرائية لمتحقيؽمجادم نعيمة, الحؽ في الخصكصية بيف الحماية اإلجرائية كالضكابط . 27
صص عمكـ قانكنية فرع , أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه في العمكـ" تخ-دراسة مقارنة

 -1962مارس  19القانكف الجزائي", كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية, جامعة الجياللي اليابس 
 .2019 -2018سيدم بمعباس, الجزائر, 

, أطركحة لنيؿ -دراسة مقارنة –ني لمتأديب في الكظيفة العامةمحمد األحسف, النظاـ القانك  .28
 –ـ, كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية, جامعة أبي بكر بمقايدشيادة الدكتكراه في القانكف العا

 .2016 -2015, الجزائر, -تممساف
محمد سامي النبراكم, إستجكاب المتيـ, رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراه, كمية الحقكؽ,  .29

 .1969 -1968جامعة القاىرة, القاىرة, 
كقيؼ في مرحمة التحقيؽ لتمحمد مصطفى عيركط, اآلثار المترتبة عمى بطالف ا .30

, قدمت ىذه األطركحة لمحصكؿ عمى درجة الدكتكراه فمسفة في -دراسة مقارنة –اإلبتدائي
 .2012القانكف العاـ, كمية القانكف, جامعة عماف العربية, عماف, 



 قائمة المصادر كالمراجع
 

335 
 

" دراسة تأصيمية ي اإلجراءات الجنائية المكريتانيمحمد كلد محمد محمكد فاؿ, البطالف ف .31
كمية الشريعة  -فبالقانكف المغربي", رسالة دكتكراه في العمكـ األمنية, قسـ الشريعة كالقانك مقارنة 
 .2014, جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية, الرياض, -كالقانكف

مرزكؽ محمد, الحؽ في محاكمة عادلة, رسالة مقدمة ضمف متطمبات نيؿ شيادة  .32
, -تممساف -كؽ كالعمكـ السياسية, جامعة أبك بكر بمقايدالدكتكراه في القانكف العاـ, كمية الحق

 .2016 -2015الجزائر, 
مستارم عادؿ, المنطؽ القضائي كدكره في ضماف سالمة الحكـ الجزائي, رسالة مقدمة  .33

لنيؿ شيادة دكتكراه عمكـ في الحقكؽ" فرع القانكف الجنائي", كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية, 
 .2011 -2010, الجزائر, -بسكرة -جامعة محمد خيضر

ؿ درجة معمرم عبد الرشيد, بطالف إجراءات قاضي التحقيؽ دراسة مقارنة, بحث مقدـ لني .34
" تخصص قانكف جنائي كالعمكـ الجنائية", كمية الحقكؽ كالعمكـ دكتكراه في القانكف العاـ

 .2019 -2018, الجزائر, -قسنطينة -1السياسية, جامعة اإلخكة منتكرم
أدلة النيابة  ميند كليد إسماعيؿ الحداد, أثر إجراءات التحقيؽ اإلبتدائي المعيبة عمى .35

" دراسة مقارنة بيف التشريعيف األردني كالمصرم", قدمت ىذه األطركحة استكماالت العامة
, -قسـ القانكف العاـ -القانكف الجزائي, كمية القانكف لمتطمبات منح درجة الدكتكراه في فمسفة

 .2013-02-09جامعة عماف العربية, عماف, 
ىاشمي كىيبة, اإلجراءات اإلستثنائية لمبحث كالتحرم عف الجرائـ في التشريع الجزائرم,  .36

أطركحة لمحصكؿ عمى شيادة الدكتكراه في القانكف اإلجرائي, كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية, 
 .2016 -2015, الجزائر, -مستغانـ -جامع عبد الحميد بف باديس

كىاب حمزة, سمطات الضبطية القضائية بيف الفعالية كحماية الحريات الفردية دراسة  .37
مقارنة, رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه في القانكف العاـ, كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية, 

 .2017 -2016, الجزائر, -تممساف -جامعة أبي بكر بمقايد
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 ستيررسائل ومذكرات الماج -ب
أتمكـ ثمجة, حجية الحكـ الجزائي أماـ القضاء المدني, مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستير  .1

تيارت, الجزائر,  -في القانكف اإلجرائي, كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية, جامعة إبف خمدكف
2011- 2012. 

ككيتي" دراسة ألردني كالأحمد محمد فيد الطكيمة, بطالف إجراءات التفتيش في القانكنيف ا .2
قدمت ىذه الرسالة إستكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجيستير في القانكف  مقارنة",

 .2011العاـ, كمية الحقكؽ, جامعة الشرؽ األكسط, األردف, 
 -كف اإلجراءات الجزائية الفمسطينيأسامة عبد اهلل محمد زيد الكيالني, البطالف في قان .3

الرسالة لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجيستير في القانكف, كمية  , قدمت ىذه-دراسة مقارنة
 .2008الدراسات العميا, جامعة النجاح الكطنية بنابمس, فمسطيف, 

إلياس لمعركؼ, تسبيب األحكاـ الجزائية, مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستير في العمكـ القانكنية  .4
 .2015, -الجزائر -ة بف عكنكفكاإلدارية, كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية, جامع

لجزائية بطالف التفتيش كآثاره في ظؿ قانكف أصكؿ المحاكمات ا أيمف سالـ الجعافرة, .5
 -رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستير, كمية القانكف, جامعة مؤتة ,-دراسة مقارنة -األردني
 .2004, األردف, -الكرؾ

ؿ شيادة الجزائرم, مذكرة مقدمة لني بف عشي حفصية, بطالف التحقيؽ في القانكف .6
, الجزائر, -باتنة -" قسـ العمكـ القانكنية", جامعة العقيد حاج لخضرالماجيستير, كمية الحقكؽ

2001- 2002. 
دراسة  –ديبية الصادرة ضد المكظؼ العاـبف عمي عبد الحميد, طرؽ إنقضاء الدعكل التأ .7

لقانكف العاـ, كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية, جامعة , مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستير في ا-مقارنة
 .2011 -2010, الجزائر, -تممساف -أبك بكر بمقايد

بكحجة نصيرة, سمطة النيابة العامة في تحريؾ الدعكل العمكمية في القانكف الجزائرم,  .8
 .2002 -2001رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستير, كمية الحقكؽ بف عكنكف, الجزائر, 
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بكدر بالي عبد الكريـ, سمطات قاضي التحقيؽ في تسيير البحث عف الحقيقة, مذكرة لنيؿ  .9
, جامعة -بف عكنكف -شيادة الماجيستير فرع القانكف الجنائي كالعمكـ الجنائية, كمية الحقكؽ

 .2013 -2012, 1الجزائر
رسالة لنيؿ شيادة بكليمة أنيس, البطالف في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم,  .10

, الجزائر, 1الماجيستير في القانكف الجنائي, كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية, جامعة كىراف 
2012- 2013. 
جاسـ أحمد حسكني, بطالف إجراءات التحقيؽ, رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستير, كمية  .11

 .1983القانكف كالسياسة, جامعة بغداد, العراؽ, 
ساعد السحيمي, دكر الخبير في الدعكل الجزائية طبقا لنظاـ اإلجراءات حامد بف م .12

الجزائية السعكدم" دراسة تحميمية تأصيمية", رسالة مقدمة لنيؿ درجة الماجيستير, جامعة نايؼ 
 .2007العربية لمعمكـ األمنية, الرياض, 

نكف اإلجراءات حمد عمي الدباني النعيمي, بطالف إجراءات التحقيؽ اإلبتدائي في قا .13
الجزائية في دكلة اإلمارات كالنظاـ السعكدم دراسة مقارنة, رسالة مقدمة إستكماال لمتطمبات 

تخصص تشريع  -الجنائية, كمية الدراسات العمياالحصكؿ عمى درجة الماجيستير في العدالة 
 .2005جنائي إسالمي, جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية, الرياض, 

انية, سمطة القاضي الجنائي في تقدير الخبرة, مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة خركفة ثم .14
الماجيستير في قانكف العقكبات كالعمكـ الجنائية, كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية, جامعة اإلخكة 

 .2009 -2008, الجزائر, -قسنطينة -1منتكرم
 :شيادة الماجيستير في القانكفنيؿ خمفة سمير, سرية التحقيؽ اإلبتدائي, مذكرة مقدمة ل .15

 -2011, 1, كمية الحقكؽ بف عكنكف. جامعة الجزائركالعمكـ الجنائية فرع القانكف الجنائي
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ائية, مذكرة مقدمة مسيب رابح, سمطة القاضي الجنائي في تقدير محاضر الضبطية القض .36
, -1الجزائر –, كمية الحقكؽ, جامعة سعيد حمديفلنيؿ شيادة الماجيستير في القانكف الجنائي

2014- 2015. 



 قائمة المصادر كالمراجع
 

340 
 

لنيؿ شيادة الماجيستير في معمرم عبد الرشيد, بطالف إجراءات التحرم, مذكرة مقدمة  .37
القانكنية كاإلدارية, جامعة , معيد العمكـ -قانكف العقكبات كالعمكـ الجنائيةتخصص  –الحقكؽ

 .2009 -2008, الجزائر, -أـ البكاقي -العربي بـ مييدم
معمرم كماؿ, غرفة اإلتياـ, بحث لنيؿ شيادة الماجيستير في القانكف الجنائي, معيد  .38

 .1997 -1996الحقكؽ كالعمكـ اإلدارية, جامعة بف عكنكف, الجزائر, 
ي الدعكل الجزائية, مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجيستير مفيدة قراني, حقكؽ المجني عميو ف .39

في القانكف العاـ" فرع قانكف العقكبات كالعمكـ الجنائية", كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية, جامعة 
 .2009 -2008, الجزائر, -قسنطينة -1اإلخكة منتكرم

 المقاالت العممية ثالثا:
 .2019أغسطس , 08, العدد 03أحمد إبراىيـ, الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزية, مجمد  .1
, المجمة الجزائرية لمعمكـ نكف اإلجراءات الجزائية الجزائرمالبطالف في قاأحمد الشافعي,  .2

 .2001, 02, العدد 38القانكنية كالسياسية, جامعة يكسؼ بف خدة الجزائر, المجمد 
, مجمة العمكـ رائي في مرحمة التحقيؽ اإلبتدائيبطالف العمؿ اإلج سمماف, أحمد حسيف .3

, العدد 06القانكنية كالسياسية, كمية القانكف كالعمكـ السياسية, جامعة ديالي, العراؽ, المجمد 
01 ,2017. 
, المجمة الجنائية القكمية, إصدار المركز القكمي أحمد فتحي سركر, أثر التفيش الباطؿ .4

 .1963, القاىرة, 04لمبحكث اإلجتماعية كالجنائية, العدد 
 -20مستقبؿ تقنية المحاكمة المرئية عف بعد في ضكء األمر  أمير بكساحية, شناتمية كفاء, .5
, المجمة الجزائرية لمعمكـ ئحة ككركنا كصعكبة إستمرار بعدىا: بيف المكائمة المرحمية لجا04

 .2021, 02العدد  ,58القانكنية كالسياسية, المجمد 
, ةنظرية البطالف في نظاـ المرافعات الشرعية دراسة مقارن بكر بف عبد المطيؼ اليبيكب, .6

 .2005, 28مجمة كزارة العدؿ, الرياض, العدد 



 قائمة المصادر كالمراجع
 

342 
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 ممخصال
نكف اإلجراءات تبنى المشرع الجزائرم فكرة الجزاءات اإلجرائية كضمنيا في قا

بيدؼ إرساء القكاعد القانكنية كتطبيقيا بالشكؿ الصحيح مف جية  الجزائية الجزائرم
كمف جية أخرل تفعيؿ التطبيؽ الجاد لمشرعية االجرائية, كييدؼ ىذا الجزاء لضماف 
حسف سير العدالة الجنائية كحسف سير القضاء, كاألىـ مف ذلؾ أيضا إحتراـ حقكؽ 

 و نظرية عامة في قانكفجرائي تحكماألفراد كحرياتيـ, ككؿ أنكاع الجزاء اال
 االجراءات الجزائية أال كىي نظرية البطالف.

 الجزاء اإلجرائي, اإلجراءات الجزائية, البطالف, الدعكل الجزائية.الكممات المفتاحية: 
Summary 

The Algerian legislator adopted the idea of procedural penalties and 

included them in the Algerian Code of Criminal Procedure, with the aim 

of establishing legal rules and applying them in the correct manner on 

the one hand, and on the other hand activating the serious application of 

procedural legality. Individuals and their freedoms, and all types of 

procedural penalty are governed by a general theory in the Code of 

Criminal Procedure, which is the theory of nullity. 

Key words:
 
Procedural penalty, criminal procedures, nullity, criminal 

case. 

Résumé 

Le législateur algérien a adopté l'idée des peines procédurales et les 

a inscrites dans le code de procédure pénale algérien, dans le but 

d'établir des règles de droit et de les appliquer de manière correcte d'une 

part, et d'autre part d'activer l'application sérieuse Les personnes et leurs 

libertés ainsi que tous les types de peine procédurale sont régis par une 

théorie générale du Code de procédure pénale, qui est la théorie de la 

nullité. 

mots- clés:
 
Sanction procédurale, procédures pénales, nullité, affaire 
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