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قاضي تطبيؽ العقكبات في التشريع الجزائرم نظاـ 
The system of the penal application judge in Algerian legislation 

 .جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس، الجزائر، محسن شدادي
 .جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس، الجزائر، عبد الكريم مناصرية

الكلمات المفتاحية ملخص ال

      تباينت السياسات كاألساليب التي انتيجتيا التشريعات المقارنة في األخذ بما يعرؼ بمبدأ 
اإلشراؼ القضائي عمى تنفيذ العقكبة ، فيناؾ مف الدكؿ مف عيدت بيذه العممية إلى قاض 
متخصص ليذا الغرض بما يمكنو مف التفرغ لمقياـ بميمتو كادائيا عمى أكمؿ كجو، في حيف 

أسندت تشريعات أخرل ىذه الكظيفة إلى قاضي الحكـ نفسو الذم فصؿ في الدعكل العمكمية، مف 
منطمؽ أنو أكثر إطالعا بمالبسات ارتكاب الجريمة  كأنو عمى دراية أكثر مف غيره بظركؼ 

كما تكجد طريقة أخرل تنفذ بيا ميمة اإلشراؼ القضائي عمى تطبيؽ . كأحكاؿ المحكـك عميو
العقكبات المحكـك بيا مف خالؿ تنصيب محكمة مختمطة تتككف مف أخصائييف ذك خبرة في مجاؿ 

ىذا كقد تبنى . الرقابة القضائية، كقاض لو مف الثقافة القانكنية ما يؤىمو الداء ىذه الميمة  بنجاح 
المشرع الجزائرم النمكذج األكؿ لإلشراؼ القضائي، بمعنى أنو أفرد ميمة اإلشراؼ عمى تطبيؽ 

سنحاكؿ مف خالؿ ىذه الدراسة الكقكؼ . العقكبة لقاض متخصص يعرؼ بقاضي تطبيؽ العقكبات
عمى المركز القانكني ليذا األخير في التشريع الجزائرم باعتباره مف إفرازات حركة اإلصالح التي 

 .مست قطاع العدالة بشكؿ عاـ كجياز القضاء بشكؿ خاص

قاضي تطبيق 
العقوبات، 

احملكوم عليه، 
 احلرية النصفية
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    The policies and methods followed by the comparative legislation in 
adopting what is known as the principle of judicial supervision of the 
execution of the penalty varied. The same judgment that decided the 
public case, on the grounds that he was more familiar with the 
circumstances of the commission of the crime and that he was more 
familiar than others with the circumstances and conditions of the convict, 
There is also another way in which the task of judicial supervision over 
the application of the sentences imposed is carried out through the 
installation of a mixed court consisting of specialists with experience in 
the field of judicial oversight, and a judge with a legal culture that 
qualifies him to perform this task successfully The Algerian legislator has 
adopted the first model of judicial supervision, in the sense that he 
dedicates the task of supervising the application of the penalty to a 
specialized judge known as the judge of penal enforcement 
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 :مقدمــــــة

        تباينت السياسات كاالساليب التي انتيجتيا التشريعات المقارنة في األخذ بما يعرؼ بمبدأ اإلشراؼ 
القضائي عمى تنفيذ العقكبة ، فيناؾ مف الدكؿ مف عيدت بيذه العممية إلى قاض متخصص ليذا الغرض بما 

يمكنو مف التفرغ لمقياـ بميمتو كادائيا عمى أكمؿ كجو، في حيف أسندت تشريعات أخرل ىذه الكظيفة إلى 
قاضي الحكـ نفسو الذم فصؿ في الدعكل العمكمية، مف منطمؽ أنو أكثر إطالعا بمالبسات ارتكاب الجريمة  

كما تكجد طريقة أخرل تنفذ بيا ميمة اإلشراؼ . كأنو عمى دراية أكثر مف غيره بظركؼ كأحكاؿ المحككـ عميو
القضائي عمى تطبيؽ العقكبات المحكـك بيا مف خالؿ تنصيب محكمة مختمطة تتككف مف أخصائييف ذك 

 .1كقاض لو مف الثقافة القانكنية ما يؤىمو الداء ىذه الميمة  بنجاح, خبرة في مجاؿ الرقابة القضائية
        كمما ىك جدير بالذكر أف القانكف الجزائرم تبنى النمكذج األكؿ لإلشراؼ القضائي، بمعنى أنو أفرد 

ميمة اإلشراؼ عمى تطبيؽ العقكبة لقاض متخصص يعرؼ بقاضي تطبيؽ العقكبات، كىك ما سنحاكؿ 
إلى أم : التطرؽ إليو في دراستنا ىذه مف خالؿ محاكلة اإلجابة عمى اإلشكالية التي تطرحيا كالمتمثمة في

مدل يعتبر األخذ بنظاـ قاضي تطبيؽ العقكبات كجياز مشرؼ عمى تنفيذ العقكبة ناجحا في الجزائر؟ 
معتمديف في ذلؾ عمى المنيج الكصفي كالتحميمي ، مف خالؿ محاكلة الكقكؼ عمى ماىية قاضي تطبيؽ 

العقكبات ككصفو كتحميؿ مختمؼ النصكص القانكنية التي تناكلت المياـ المنكطة بو، كىك ما سنتناكلو في 
 .اآلتي

 ماهية قاضي تطبيق العقوبات: المبحث األول
السجكف  تنظيـ قانكف بمكجب الجزائر تـ اعتماده في حديث نمكذج العقكبات تطبيؽ قاضي        نظاـ

مف خاللو قد  الجزائرم ، كالذم يككف المشرع05/04الجديد لممحبكسيف اإلدماج االجتماعي إعادة ك السجكف
 المادة تنص حيث ،2لمحرية السالبة تنفيذ العقكبة في القضاء مساىمة ضركرة يؤيد الذم الحديث باالتجاه أخذ
 قاض قضائي مجمس اختصاص كؿ دائرة في العدؿ، كزير مف قرار مف بمكجب يعيف ":يمي ما منو عمى 22
 .العقكبات تطبيؽ قاضي مياـ إليو تسند أكثر أك

 األقؿ ممف عمى القضائي المجمس رتب في المصنفيف القضاة بيف مف العقكبات تطبيؽ قاضي         يختار
   ."3السجكف بمجاؿ خاصة عناية يكلكف
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 مفهوم قاضي تطبيق العقوبات: المطمب األول
        تحقيقا لمغاية الذم تسعى إلييا السياسات الجنائية الحديثة مف خالؿ تبنييا ما يعرؼ بمرحمة اإلشراؼ 

 القضائي عمى تطبيؽ العقكبة، أقرت مختمؼ الدكؿ التي أخذت بيذا النظاـ في قكانينيا الجزائية منصب
كحصرت مجيكده في ىذا  الجنائي الجزاء عمى تنفيذ اإلشراؼ ميمة عيدت إليو قاضي تطبيؽ العقكبات،

اإلشراؼ فعالية في تحقيؽ األىداؼ التي رسمتيا القكانيف  أساليب أكثر كيعتبر ىذا النمكذج مف. اإلطار
 إتصاال يتطمب عمى المحككـ عمييـ العقابية المعاممة األمثؿ ألساليب العقابية الحديثة، ذلؾ أف التطبيؽ

كالقرارات التي تضمف قضائيـ لمعقكبة المحكـك بيا عمييـ في  كسرعة اتخاذ التدابير بيؤالء، كدائما مباشرا
     .4أفضؿ الظركؼ

 تعريف قاضي تطبيق العقوبات: الفرع األول
، ذلؾ أنو تـ التطرؽ إلى ىذا  العقكبات تطبيؽ بقاضي خاص         في الحقيقة ليس ثمة نص قانكني

 قانكف  مف04 مكرر05 ، 03 مكرر05متناثرة عمى غرار المادتيف  النظاـ كالتسمية في مكاد قانكنية
 الذم جاء بتسمية قاضي تطبيؽ 05/04ككذا القانكف ، 5العاـ لمنفع العمؿ بعقكبة المتعمقة الجزائرم العقكبات
 .العقكبات
  المتضمف قانكف72/02األمر  في سكاء العقكبات تطبيؽ قاضي لمفيكـ المشرع الجزائرم يتعرض لـ       
عادة السجكف تنظيـ عادة تنظيـ قانكف  المتضمف05/04كال القانكف  المساجيف، تربية كا   اإلدماج السجكف كا 

:"  أعاله بقكلو72/02حسب ما نص عميو األمر  ببياف أدكاره كميامو لممحبكسيف، حيث اكتفى االجتماعي
ينحصر .......يعيف في دائرة اختصاص كؿ مجمس قضائي، قاض كاحد أك أكثر لتطبيؽ األحكاـ الجزائية

 العقكبات تشخيص كعميو ، دكر القاضي المكمؼ بتطبيؽ األحكاـ الجزائية، بمتابعة تنفيذ األحكاـ الجزائية 
 05/04 مف القانكف 23المادة  كما نصت". 6تطبيقيا، كفقا ألحكاـ ىذا النص كمراقبة شركط العالج، كأنكاع
مراقبة  فضال عف الصالحيات المخكلة لو بمقتضى ىذا القانكف عمى العقكبات تطبيؽ قاضي يسير:"  عمى

 السميـ التطبيؽ ضماف كعمى االقتضاء، عند البديمة كالعقكبات لمحرية السالبة العقكبات تطبيؽ مشركعية
قاضي مف بيف  :"بأنو العقكبات تطبيؽ قاضي يمكف تعريؼ  مما سبؽ اإلشارة إليو."7العقكبة تفريد لتدابير

 تنفيذ العقكبات ، بيدؼ متابعة محددة غير لمدة العدؿ كزير طرؼ قضاة المجمس القضائي يتـ تعيينو مف
" .  8االقتضاء عند فييا كالتعديؿ العقابي، العالج أساليب لمحرية كتحديد السالبة
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 تعيين قاضي تطبيق العقوبات: الفرع الثاني
 كالذم بمكجبو أدخمت تعديالت عمى الييأة المكمفة بتنفيذ العقكبات كالذم 05/04 القانكف بصدكر       

الجزائية، كما تـ تحديد  األحكاـ بدال مف قاضي العقكبات تطبيؽ جاء بتسمية جديدة مستعمال مصطمح قاضي
 ، االقتضاء عند البديمة كالعقكبات لمحرية السالبة العقكبات تطبيؽ مشركعية مراقبة في لتنحصر صالحياتو
 ىذا كيتـ تعيينو بمكجب قرار مف السيد كزير العدؿ حافظ .9العقكبة تفريد لتدابير السميـ التطبيؽ كضماف

  رتب في المصنفيف القضاة بيف مف اختيارهاألختاـ، في دائرة إختصاص المجمس القضائي، عمى أف يتـ 
 مدة تعيينو بثالث كما تـ تحديد. 10 بمجاؿ السجكف خاصة عناية يكلكف مف أكلئؾ الذيف ، القضائي المجمس
عادة تربية المساجيف تنظيـ المتضمف في القانكف لمتجديد قابمة سنكات  بينما لـ يتعرض ،72/02 السجكف كا 

عادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسيف05/04ليا القانكف  .11 المتضمف تنظيـ السجكف كا 
 لجنة لتشكيمة المحدد 17/05/2005في المؤرخ 05/180رقـ التنفيذم نص المرسكـ في نفس السياؽ       
لجنة تطبيؽ العقكبات كالمتمثؿ في قاضي  رئيس منصب شغكر حالة في أنو عمى  ،12 العقكبات تطبيؽ

 بناءا القضائي، المجمس رئيس يقكـ حينيا أف يحصؿ لو مانع يحكؿ كأدائو لميامو، أك ، تطبيؽ العقكبات
 تتجاكز ال لمدة المطمكبة الشركط فييـ تتكفر الذيف القضاة بيف مف قاض بانتداب العاـ النائب طمب عمى
 المختصة المركزية اإلدارة مصالح إخطار ضركرة مع العقكبات، تطبيؽ قاضي مياـ لممارسة أشير ثالثة
   .13العدؿ بكزارة

 عالقة قاضي تطبيق العقوبات مع غيره من الهيئات: المطمب الثاني
عادة اإلدماج         نظرا لالختصاصات الجديدة كالمياـ المكسعة التي خص بيا تشريع تنظيـ السجكف كا 

مف نقاط مشتركة عديدة ، تتداخؿ  العممي الكاقع اإلجتماعي لممحبكسيف قاضي تطبيؽ العقكبات، كلما يشيده
سكاء كانت ىذه الجية الييأة المخكلة بتعيينو كالمتمثمة في - قاضي تطبيؽ العقكبات- فييا أكثر مف ىيأة معو

شخص كزير العدؿ حافظ األختاـ، أك النيابة العامة ممثمة في شخص النائب العاـ، أك الييأة اإلدارية ممثمة 
 .14في شخص رئيس المؤسسة العقابية التي يقضي بيا المحبكس العقكبة السالبة لمحرية  المحكـك بيا عميو

 العدل بوزير العقوبات تطبيق قاضي عالقة :الفرع األول
  العدؿ لكزيركامال   خضكعايخضع تجعمو العقكبات تطبيؽ قاضي تعييف طريقة         مما ال شؾ فيو أف

 في كىك بذلؾ القضائي، الجياز أعضاء بياحظى م التي االستقاللية  أم شكؿ مفمف قافحـرمما ينجر عنو 
 عممية في العدؿ كزير لتدخؿ األكلى فالصكرة الحكـ، قضاة إلى منو العامة النيابة قضاةشبو بأ قانكني مركز
 بمكجب العقكبات بتطبيؽ المكمؼ لمقاضي اختيارهسمطة  في كمفت كتأىيميـ  المحبكسيف كادماج تربية إعادة
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 شأنو مف العقكبات تطبيؽ قاضي تعييف في العدؿ كزير تدخؿ ففإ كعميو .قرار كزارم يصدره ليذا الغرض
 التنفيذ مرحمة في التنفيذم الجياز تدخؿ يعكس تدخمو ألف ، المحبكسيف كادماج تأىيؿ إعادة عمميةب المساس
عادة  محبكسيفاؿ تأىيؿ تحقيؽ أجؿ مف الجزائية الخصكمة استمرار أماـ نككف ال شكؿاؿا كبيذ العقابي، كا 
 العقكبة تنفيذ غاية إلى المتابعة مرحمة استمرار بصدد نككف كانما مختص، قاضى شراؼإ تحتإدماجيـ 
  .15لمحرية السالبة

 عالقة قاضي تطبيق العقوبات بالنيابة العامة: الفرع الثاني
إال أف الحاؿ . العامة في كقت سابؽ بميمة اإلشراؼ عمى تنفيذ الجزاء الجنائي      بعد أف انفردت النيابة   

السجكف  تنظيـ لـ يدـ طكيال عمى إثر تبني المشرع الجزائرم صراحة لنظاـ التدخؿ القضائي بإصداره لقانكف
عادة تربية المساجيف في مجاؿ مراقبة  سمطتيا المنفردة العامة النيابة  ، كالذم بمكجبو فقدت72/02 كا 

المادة السابعة في فقرتيا الرابعة  ، حيث بقي دكرىا محصكرا فيما نصت عميو األحكاـ الجزائية إجراءات تنفيذ
 دائرة مف قاضيا ينتدب أف االستعجاؿ، حالة القضائي، في المجمس لدل العاـ لمنائب يجكز:"  بقكليا

ككأف المشرع كمف خالؿ .  "الجزائية األحكاـ تطبيؽ قاضي مياـ مؤقتا ليمارس القضائي المجمس اختصاص
 ميمة ىذا األخير، اعتبر الجزائية، األحكاـ بتطبيؽ المكمؼ القاضي صفة ىذا النص الذم لـ يحدد فيو

 لألحكاـ الفعمي التنفيذ مف التأكد المتابعة عف فضال تتمثؿ ميمة العامة، كىي النيابة كاستمرارا لميمة امتدادا
 النائب إلى االستعجاؿ حالة كفي العدؿ، كزير بعد القاضي ىذا بتعييف االختصاص كبذلؾ منح .الجزائية
 .القضائي بالمجمس العاـ

 االجتماعي اإلدماج إعادة ك السجكف         في كقت الحؽ سحب المشرع الجزائرم بمكجب قانكف تنظيـ
 ، سمطة تعييف النائب العاـ لقاضي تنفيذ العقكبات أيف 72/02 كالذم ألغى القانكف 05/04لممحبكسيف 

 سمطة أية بانعداـ ضمنيا تـ االعتراؼ كبذلؾ ، حصرىا في شخص كزير العدؿ حافظ األختاـ دكف سكاه
إال . العدؿ كزير كبالتالي فيك ال يخضع إال لمسيد .العقكبات تطبيؽ قاضي عمى شخص العامة لمنيابة رئاسية

 قكة مف ليا الجزائية بما األحكاـ تنفيذ المادم عمى اإلشراؼ بحقيا في سكاىا دكف العامة أنو أحتفظ لمنيابة
 النيابة الختصاصات ميمة قاضي تطبيؽ العقكبات امتدادا طبيعيا اعتبر قد المشرع  كبيذا يككف.16 عمكمية

، الجزائية لألحكاـ التنفيذ الفعمي صالحية سمطة المتابعة   عفالفضالحؽ  كالتي لياالعامة كاستمرارا ليا، 
 النصكص فرغـ عدـ حسـ.  لكزير العدؿ تطبيؽ العقكباتف قاضيم تعيمف خالؿ إسناده الختصاصكذلؾ 

 أك مف قضاة النيابة، فإف الحكـ بتطبيؽ العقكبات بأف يككف مف قضاة المكمؼصفة القاضي ؿالقانكنية 
قضاة النيابة العامة، كىك ما يتنافى بيف  مف يككف تعيينو  أف العػػممية إلىلحاالت العاـ يذىػػب في ااالتجاه
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يفترض أف يككف ، الذم عمى تطبيؽ العقكبات التدخؿ القػػضائي أقر مف أجميا نظاـ العامة التي كاألسس
 .17الجالسمف القضاء المشرؼ عميو 

 عالقة قاضي تطبيق العقوبات بمدير المؤسسة العقابية : الفرع الثالث
عادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسيف  رغـ         05/04تحديد القانكف المتضمف تنظيـ السجكف كا 

دارة المؤسسات العقابية ، في ما مجاؿ تنفيذ المحككـ  الختصاصات كؿ مف قاضي تطبيؽ العقكبات ، كا 
إال أف الكاقع العممي، أثبت بما ال يدع مجاال لمريب صعكبة فصؿ مياـ . عمييـ لمعقكبات المقررة في حقيـ

 . الييأتيف، ناىيؾ عف عديد الصدامات القائمة بينيما
يعيف مف طرؼ المديرية العامة  ىك مكظؼ عمكمي العقابية المؤسسة مدير        ىذا كتجدر اإلشارة أف 

 القانكف ألحكاـ يخضعكىك بذلؾ  كزيرؿ العقكبات تطبيؽ قاضيتعكد سمطة تعييف  حيف في ،إلدارة السجكف 
 في أف يتدخؿ العقكبات تطبيؽ لقاضي كبالتالي ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ .لمقضاء األساسي

المؤسسة العقابية، لذا يرل  كتنظيـ بتسيير المتعمقة العقابية كإلدارة العقابية المؤسسة إختصاصات مدير
 ما العقابية المؤسسات مدير صالحيات كمف فردم ىك ما العقكبات تطبيؽ قاضي صالحيات مف أف البعض

 .18جماعي ىك
 دكف العقابية داخؿ المؤسسة المادم التصرؼ كفقا لمقانكف بميمة العقابية المؤسسة          ىذا كتعكد لمدير

 سمطة معاقبة كؿ محبكس – العقابية المؤسسة مدير- لو  ذلؾ، كما في العقكبات قاضي تطبيؽ يشاركو أف
 إلى تصؿ قد يخالؼ النظاـ الداخمي لممؤسسة كمف ثمة معاقبتو كفقا لمقكانيف كالتنظيمات سارية المفعكؿ كالتي

الدائمة، لفائدة  أك المؤقتة زيارة المحبكس رخص بمنح أيضا يختص حد عزلو ككضعو في مكاف منفرد، كما
أصكلو كفركعو إلى غاية الدرجة الرابعة، كزكجو كمكفكلو كأقاربو بالمصاىرة إلى غاية الدرجة الثالثة ، ككذا 

في حيف يخكؿ . أشخاص آخريف أك جمعيات إنسانية أك خيرية متى رجع ذلؾ بالفائدة عمى المحككـ عميو
الزيارة ىذه لفائدة الكصي عمى المحبكس، كالمتصرؼ في أمكالو  رخصة لقاضي تطبيؽ العقكبات ميمة منح

 .19 كمحاميو كأم مكظؼ أك ضابط عمكمي متى كانت الزيارة مشركعة
 اإلعتداء عمى أم مف حقكقيـ القانكنية في حاؿ المحبكسيف شكاكل العقابية المؤسسة  كما يتمقى مدير      
 أياـ منذ استالميا كفي حاؿ عدـ 10، عمى أف يفصؿ فييا في أجؿ ال يتعدل  خاص سجؿ ذلؾ في  كيقيد

العقكبات مباشرة  تطبيؽ إخطار قاضي جاز لممحبكس الرد بعد مركر ىذه المدة أك كاف عمى نحك سمبي، ،
 .20بذلؾ
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 المؤسسة كمدير العقكبات تطبيؽ قاضي -        أخيرا نقكؿ أنو ثمة عالقة تعاكف كتكامؿ تربط الشخصيف
 العقكبات تطبيؽ لقاضي يسمح ال بحيث ، كبما أف لكؿ منيما إختصاصاتو التي حددىا القانكف، -العقابية
 قاضي يمنع ما السجكف تشريع تنظيـ في يكجد ال أنو إال . العقابية المؤسسة مدير سمطات في بالتدخؿ
نما ، المحبكسيف مف مجمكعة يشمؿ قرار اتخاذ مف العقكبات تطبيؽ  تتداخؿ مقررات اتخاذ الحظر يشمؿ كا 

 .21العقابية لإلدارة حصرية المنعقدة بصفة اإلدارية أك التنظيمية السمطات مع

 سمطات قاضي تطبيق العقوبات : المبحث الثاني
تحقيؽ الغرض الذم رسمتو في سياستيا العقابية عمى غرار  سعيا مف السمطات العميا في الدكلة إلى      

دماجيـ إجتماعيا عف  عادة تأىيميـ كا  الكثير مف التشريعات المقارنة ، كالمتمثؿ في إصالح المحككـ عمييـ كا 
كفي سبيؿ إنجاح العممية تـ إسناد ىذه الميمة لجياز . طريؽ إخضاعيـ لنظاـ تنفيذ عقابي مدركس كفعاؿ

مستقؿ يسمى قاضي تطبيؽ العقكبات، منحت لو عديد السمطات كاإلختصاصات منيا ما ىك رقابي كمنيا ما 
 . ىك تقريرم

 السمطات الرقابية لقاضي تطبيق العقوبات: المطمب األول
عادة        تحقيقا لمغرض المنشكد مف تقرير العقكبات الجزائية المحككـ بيا ، أقر قانكف تنظيـ السجكف كا 

اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسيف لفائدة قاضي تطبيؽ العقكبات سمطات مراقبة إجراءات تنفيذىا مف خالؿ تتبع 
طريقة المعاممة التي يحظى بيا المحككـ عمييـ داخؿ المؤسسات العقابية، خاصة تمؾ التي مف شأنيا التأثير 

عمييـ بالسمب ىذا مف جية، ناىيؾ عف منحو سمطة رقابة عمى المؤسسات العقابية التي يقضي بيا 
 .المحبكس العقكبة السالبة لمحرية

 سمطة قاضي تطبيق العقوبات بمراقبة المحكوم عميهم: الفرع األول
عادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسيف سمطات كاسعة لفائدة قاضي ـخكؿ قانكف تنظي         السجكف كا 

عف  عمييـ لمعقكبات المقضي بيا ضدىـ ظركؼ كأحكاؿ قضاء المحككـ تطبيؽ العقكبات في مجاؿ مراقبة
كالتي يمكنو مف . الجنائية الجزاءات األخرل المعدة لتنفيذ زياراتو الدكرية لممؤسسات العقابية كاألماكف طريؽ

 في أحسف الظركؼ لتحقيؽ ما يعرؼ  العقابي التفريد تدابير الكقكؼ  عمى مدل تطبيؽ- الزيارات–خالليا 
العقابية  التي يقـك بيا لممؤسسات كما تعتبر ىذه الزيارات الدكرية .لمحرية، السالبة العقكبات تطبيؽ بمشركعية

لمباشرة المياـ المنكطة بو،كما ال يمكف بأم حاؿ مف  عمييا يعتمد التي آليات الرقابة مف مف حيف الخر آلية
بذلؾ،  لو يسمح قانكني نص كجكد عدـ القياـ بيذه الزيارات بحجة مف األحكاؿ لمدير المؤسسة العقابية منعو

باعتبار أف ىذه األماكف ىي المحيط الطبيعي الذم يزاكؿ ميامو عمى  قانكني ترخيص إلى يحتاج ككنو ال
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التعرؼ عمى كيفية  مف العقكبات تطبيؽ العقابية تمكف قاضي لممؤسسات فيذه الزيارات الدكرية. مستكاه
عمية قكانيف  نصت لما مالئمة ىذه األكضاع كالتحقؽ مف مدل قضاء المحككـ عمييـ ليكمياتيـ داخميا ، 

، مف خالؿ الكقكؼ  الصحة كاألمف ك التعميـ حيث حقيـ في مف المحبكسيف سكاء حقكؽ كتنظيمات حماية
 لكؿ المخصصة كالمساحة حجـ اليكاء حيث مف لمتطمبات الصحة المحبكسيف كمراقبة مدل تكفر أماكف نكـ

كما يقع عمى عاتؽ  . كالتيكية كاإلضاءة النظافة  كذا مدل احتراـ المؤسسة العقابية لشركط ك كاحد مف ىؤالء
صحة المحبكسيف، ناىيؾ عف  عمى لمحفاظ كافية غذائية قيمة ذات طعاـ كجبة اإلدارة العقابية إلتزاـ تكفير

 إلى يجب نقميـ خاصة عناية كبالنسبة ألكلئؾ الذيف يتطمبكف  تكفير الخدمات الطبية لفائدتيـ  ، ضركرة
ف تطمب األمر نقميـ إلى أماكف مخصصة كما أنو كفي سبيؿ الكصكؿ .   مدنية مستشفيات  ليذا الغرض كا 

 يرفعيا التي عمما بالتقارير العقكبات تطبيؽ إلى اليدؼ مف تقرير العقكبات المحكـك بيا، كجب إحاطة قاضي
 عمى كالمشرؼ العقابية بيف المؤسسة كصؿ ىمزة باعتبارىـ العقابية، بالمؤسسة الممحقكف األخصائيكف إليو

 .22العقابي العالج عممية
        ىذا كفي حاؿ ما إذا تـ تسجيؿ أم إخالؿ أك تقصير في الحقكؽ المقررة قانكنا لفائدة المحككـ عميو، 

فييا، عمى أف يبت فييا في أجؿ  كرد لينظر كيتأكد مما العقابية المؤسسة مدير إلى شككاه جاز لو تقديـ
أقصاه عشرة أياـ، كفي حاؿ عدـ الرد عمييا سكاءا باإليجاب أك حتى بالسمب خالؿ ىذه المدة، جاز لممحكـك 

 . 23بمضمكف شككاه العقكبات تطبيؽ يخطر قاضي أف عميو
 سمطة قاضي تطبيق العقوبات بمراقبة المؤسسات العقابية :الفرع الثاني

المحدد كالمالئـ  في معظـ قكانيف السياسة الجنائية المعاصرة المخصص  المكاف العقابية المؤسسات        
المقررة  العالجية لقضاء العقكبات الجزائية المحكـك بيا مف طرؼ جيات القضاء الجزائي، كتطبيؽ التدابير

لذا البد مف تكافرىا . عمييـ قصد إعادة تأىيميـ في المجتمع بأف يصيركا أعضاءا فاعميف فيو المحككـ لفائدة
عمى جميع اإلمكانات كالشركط التي تحقؽ ىذه الغاية سكاء معدات كظركؼ نظافة كصحة كأمف كتعميـ 

 ك الكطنية الييئات عمى العقابية مراقبة المؤسسات كبالتالي ال تقتصر. غيرىا  مف سبؿ الراحة كالرعاية
العقابية  المؤسسات داخؿ يجرم ما مراقبة العقكبات تطبيؽ لقاضي إف المشرع قد خّكؿ   فحسب، بؿ الدكلية

 كعمى غرار باقي. 24كجزء مف صالحياتو في اإلشراؼ عمى تنفيذ العقكبة ، كمراقبة أحكاؿ المحككـ عمييـ
عادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسيف لقاضي تطبيؽ ـالقضائي أعطى قانكف تنظي الجياز أعضاء  السجكف كا 
 كضعية الحبس الذم يعكس سجؿ عمى حؽ التكاجد بشكؿ دكرم في المؤسسات العقابية كاإلطالع العقكبات

مضائو عميو العقابية المؤسسة المحككـ عمييـ الذيف يقضكف عقكبتيـ عمى مستكل  كما أنو  ك. كحركتيـ كا 
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 بقائمة شيريا كجب عمى ىذا األخير إطالعو العقابية المؤسسة مدير بينو كبيف التكاممية العالقة إطار في
 –ارتحمكا عنيا ألم سبب كاف، حتى يتسنى لو  أك بالمؤسسة العقابية حمكا الذيف أسماء المحككـ عمييـ

 دائرة في تقع عقابية مؤسسة لكؿ اإلحصائية الكضعية عف أخذ صكرة كافية صكرة- قاضي تطبيؽ العقكبات
 .25اختصاصو
  حدكد زيارة المؤسسات العقابية كاالتصاؿ عند تتكقؼ ال تطبيؽ العقكبات قاضي إف سمطة        
المطبقة كمدل  العقابي طرؽ العالج عمييـ فحسب، بؿ تتجاكز ذلؾ إلى ممارسة الرقابة عمى تطبيؽ بالمحككـ

دماجيـ إجتماعيا كبالتالي فمو . مسايرتيا ألىداؼ السياسة العقابية الحديثة الرامية إلى تأىيؿ المحككـ عمييـ كا 
يراه الزما لتحقيؽ اليدؼ مف تنفيذ الجزاء الجنائي سكاء كاف ذلؾ عمى  ما تقرير أك كامؿ السمطة في اقتراح

 .  مستكل المؤسسة العقابية المغمقة أك المفتكحة، في إطار ما يعرؼ بمراقبة بأساليب العالج العقابي
لفائدة  العقابية مراقبة المؤسسات إقراره لصالحية كرغـ  الجزائرم المشرع ىذا كتجدر اإلشارة إلى أف        
حاؿ ما سجؿ أية نقائص أك تقصير مف  في أية سمطة تقريرية يعطو إال أنو لـ ، تطبيؽ العقكبات قاضي

الحقكؽ المشركعة  التي تضمف القرارات مجاؿ اتخاذ في دكره مف يحد مما القائميف عمى المؤسسة العقابية ،
 .26 لممحبكسيف

 السمطات التقريرية لقاضي تطبيق العقوبات: المطمب الثاني 
عادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسيف             مف 05/04إضافة إلى ما أقره قانكف تنظيـ السجكف كا 
الجزائية المحكـك بيا  العقكبات تطبيؽ مشركعية في سبيؿ مراقبة مدل العقكبات تطبيؽ لفائدة قاضي سمطات

مف طرؼ المؤسسات العقابية، فيما يخص طريقة المعاممة التي يحظى بيا المحككـ عمييـ كالتدابير المطبقة 
العقكبات  بصالحيات ال تقؿ قيمة عف األكلى، تتمثؿ فيما تـ تزكيده بو مف  تطبيؽ عمييـ، فقد حظي قاضي

 يزحهت حطبٛك انجزاءاث اختصاصات تقريرية داخؿ كخارج المؤسسة العقابية، ما مف شأنو أف يفعؿ دكره في

 .انجُائٛت

 

 قرارات قاضي تطبيق العقوبات داخل المؤسسة العقابية: الفرع األول

في  العقابية تتمخص القرارات التي يمكف أف يصدرىا قاضي تطبيؽ العقكبات داخؿ المؤسسات       
 المفتكحة، كمنح نظاـ البيئة في كالكضع النصفية الحرية نظاـ في كالكضع الخارجية، الكرشات في الكضع
 .الخركج رخص

 



012- 001: ص  قاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزائرينظام  
 

10 Economics and Law Journal (ELJ)  
 

 قرار الوضع في الورشات الخارجية : أوال
عادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسيف          بيذه السمطة لقاضي 05/04اعترؼ قانكف تنظيـ السجكف كا 

 ضمف بعمؿ نيائيا عميو المحككـ المحبكس الخارجية قياـ الكرشات بنظاـ يقصد:" تطبيؽ العقكبات  بقكلو
 .العمكمية كالمؤسسات الييئات لحساب إدارة السجكف مراقبة تحت العقابية، المؤسسة خارج فرؽ
 تساىـ التي الخاصة المؤسسات في لمعمؿ الشركط نفس ضمف المحبكسيف مف العاممة اليد تخصيص يمكف
 .27"عامة منفعة ذات مشاريع إنجاز في

يقدـ طمب اإلستفادة مف الكضع في الكرشات الخارجية  لقاضي تطبيؽ العقكبات ضمف األحكاـ        
. الذم يحيمو إلى لجنة تطبيؽ العقكبات العقكبات إلبداء رأييا باالمكافقة ،28كالشركط المنصكص عمييا قانكنا

بمعنى أف دكر قاضي تطبيؽ العقكبات شكميا في ىذه المسألة، ذلؾ أف إبراـ اتفاقية مع الييأة العمكمية 
الطالبة ىك مف إختصاص مدير المؤسسة العقابية دكف سكاه، كما أف إصدار قاضي تطبيؽ العقكبات لمثؿ 

 .29ىذا قرار  مرتبط بمكافقة لجنة تطبيؽ العقكبات

 قرار الوضع في نظام الحرية النصفية  :  ثانيا

 المغمقة السجكف بيف كسط مرحمة - التدريجي النظاـ ؿمراح مف مرحمة النصفية  الحرية نظاـ     
أك أف  عمال ما العقابية، المؤسسة خارج بأف يمارس عميو يسمح بمقتضاه لممحككـ  ،المفتكحة السجكف ك

 مف رقابة إلى تربكية أك تككيف ميني، دكف خضكعو مؤسسة  دراستو في إحدل الجامعات، أكتعميما في يتابع
إلييا   خارج المؤسسة العقابية نيارا، الرجكع العمؿ انتياء بعد عميو المحككـ عمى إذ يتعيف .العقابية اإلدارة
 .مساءا

        حيث يتمتع المحكـك عميو المستفيد مف نظاـ الحرية النصفية بحرية شبو كاممة سكاءا مف حيث 
 .30ىاطعاـ كنقؿ كغير مف حاجاتو لقضاء مالي بمبمغ كحتى احتفاظو ارتدائو لمالبسو العادية ،

 24 عقكبتو انقضاء عمى بقي الذم المبتدلء عميو ال يستفيد مف نظاـ الحرية النصفية إال  المحككـ      
عمى  بقي ك العقكبة، نصؼ لمحرية كقضى سالبة بعقكبة عميو الحكـ سبؽ الذم عميو شيرا، ككذا المحككـ

 لجنة استشارة بعد تطبيؽ العقكبات قاضي يصدره كذلؾ بمكجب مقرر ،اشير 24 عف تزيد ال مدة انقضائيا
شعار  العقابية لممؤسسة التابعة العقكبات تطبيؽ  .31المختصة بكزارة العدؿ المصالح كا 

في حالة ما خرؽ المحكـك عميو المستفيد مف نظاـ الحرية النصفية ألحد       هذا وتجدر اإلشارة إلى أنه و
بنكد كشركط االستفادة، يأمر مدير المؤسسة العقابية بإرجاعو إلي الحبس مع إخطار قاضي تطبيؽ العقكبات 

 .32بذلؾ، ليقرر ما يراه مناسبا بعد إستشارة لجنة تطبيؽ العقكبات
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 قرار الوضع في مؤسسات البيئة المفتوحة: ثالثا
 العقابية بالمؤسسات ليا عالقة ال حديثة عقابية مؤسسات عبارة عف البيئة المفتكحة نظاـ       
، فيي أقفاؿ ال حتىك قضباف ال ك شائكة أسالؾ ال ك مرتفعة أسكار الب  تشيدحيث , المغمقة التقميدية

 ، مما يجعؿ النزيؿ فيياالعالية المباني مف نعرفيا التي كتمؾ نكافذ ك أبكاب ليا عادية مباف عبارة عف
 الذم المكاني النطاؽ حدكد فيج منيا  الخرك أك  إليياالدخكؿب سكاءا الحركة كبيرة في بحرية متمتعا
 ذات أك  خدماتي،حرفي أك صناعي أك فالحي طابع ذات في صكرة مراكز ، المؤسسة تمؾ فيو تكجد
بينو كبيف المؤسسة العقابية الثقة مقدارك  درجة أىمية النزيؿعمى النظاـ ىذا يقـكحيث  . عامة منفعة

 .33 لتحمؿ مسؤكلياتو كاممة تجاه ما تفرضو عميو مف التزامات
 البيئة نظاـ في الكضع مف عمييـ المحككـ الستفادة شركط عدة الجزائرم المشرع كضع      ىذا كقد

 . 34الخارجية الكرشات نظاـ في المقررة ذاتيا ىي المفتكحة
 قرار منح إجازة الخروج: رابعا

 ، ذلؾ أف سمبو المتكاصؿالعقابية المؤسسة خارج يقضييا عطمة المحبكس منح الخركج زةبإجا يقصد         
أىداؼ ك التأىيؿمع برامج  ، كبالتالي ال يستجيبشخصيتو سمبا عمىفي كثير مف األحياف  يؤثرلمحرية 

العقابية، المؤسسة داخؿ التي تتكلد فيو، مما يجعمو متأقمما مع الكضع  العزلة عادة نتيجة المطبقة ، اإلصالح
 مف الخركجؼ. أمرا أكثر مف عادم بالنسبة لو سكاءا تمتع بيا أك حـر منيا  الحرية نعمةمما قد يجعؿ مف 

 أكثر مف أم الحرية بقيمة يجعمو عارفا قضاء المحبكس لعقكبتو، أثناء كاحدة مرة كلك العقابية المؤسسة
  مما يكسبو دافعا أكبر لدل عكدتو مف عطمتو القصيرة التي قضاىا خارج المؤسسة العقابية،شخص آخر

عادة التأىيؿاإلصالح برامج تقبؿ عمى  .35، مما يجعمو ال يفكر في اإلجراـ مستقبال  حتى ال تسمب حريتو  كا 
عادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسيف قاضي أعطى        صالحية العقكبات تطبيؽ قانكف تنظيـ السجكف كا 

 تساكم لمدة لمحرية سالبة بعقكبة عميو المحككـ كالسمكؾ حسف السيرة المحبكس لفائدة منح إجازات الخركج
أّياـ، كذلؾ  عشرة تتجاكز ال زمنية لمدة العقابية المؤسسة مف أك أقؿ مف ذلؾ، دكف أدنى حراسة سنكات ثالث
 .36األمر كمقابؿ عمى سمككو الحسف داخؿ المؤسسة العقابية في العقكبات تطبيؽ استشارة لجنة بعد

 قرارات قاضي تطبيق العقوبات خارج المؤسسة العقابية: الفرع الثاني

العقكبات مف قرارات داخؿ المؤسسة العقابية، منحو المشرع  تطبيؽ إضافة إلى ما قد يصدره قاضي      
عادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف، كضمف القكاعد التي نص  الجزائرم بمكجب قانكف تنظيـ السجكف كا 
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دماجيـ، عادة تأىيميـ كا   سمطة إصدار قرارات خارج المؤسسة  عمييا في إطار إصالح المحككـ عمييـ كا 
 :العقابية لفائدة المحككـ عميو يمكف إجماليا في

 قرار التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة  : أوال
عادة اإلدماج اإلجتماعي          عمى إمكانية إصدار قاضي تطبيؽ 05/04نص قانكف تنظيـ السجكف كا 

العقكبات بعد أخذ رأم لجنة تطبيؽ العقكبات قرار مسبب بتكقيؼ تطبيؽ العقكبة السالبة لمحرية عمى المحكـك 
عميو لمدة ال تتجاكز ثالثة أشير، إذا كاف باقي العقكبة المحكـك بيا يقؿ عف سنة كاحدة أك يساكييا في 

 :الحاالت التالية
 .المحبكس عائمة أفراد أحد تكفي إذا-
 .بالعائمة الكحيد المتكفؿ بأنو المحبكس كأثبت خطير، بمرض المحبكس عائمة أفراد أحد أصيب إذا-
 .امتحاف في لممشاركة التحضير-
 أك بأفراد القصر، باألكالد ضرر إلحاؽ الحبس في بقائو شأف مف ككاف أيضا، محبكس زكجو كاف إذا-

 .العجزة أك منيـ المرضى اآلخريف العائمة
 .خاص طبي لعالج خاضعا المحبكس كاف إذا-

 يقدـ أف أفراد عائمتو أحد أك القانكني ممثمو أك       إذا ما تكافرت ىذه الحاالت اإلنسانية جاز لممحبكس
 أياـ عشرة خالؿ فيو كالبت العقكبات، الذم يقـك بدراستو تطبيؽ قاضي إلى مؤقتا العقكبة تطبيؽ بتكقيؼ طمبا
العقكبات، عمى أف يمغ القرار سكاء كاف باإليجاب أك بالسمب  تطبيؽ لجنة أخذ رأم بعد بو إخطاره تاريخ مف

ثالثة أشير مف تاريخ البت فيو، حتى يتسنى ليما الطعف في القرار  لممحبكس كالنيابة العامة في أجؿ أقصاه

 .37خالؿ مدة ال تتعدل ثمانية أياـ تسرم مف تاريخ تبميغيما
 قرار اإلفراج المشروط: ثانيا

 أك البيئة المغمقة في نظاـ تنفذ بيا العقكبة المحكـك بيا تختمؼ عف تمؾ المعتمدة  أخرل تكجد آليات         
المفتكحة، يمكف أف يستفيد منيا المحكـك  البيئة مؤسسة أك النصفية الحرية نظاـ أك الخارجية، الكرش نظاـ

عميو حسف السيرة ، كالذم كاف قد قضى مدة معينة مف العقكبة المحكـك بيا عمييا، بأف يفرج فيما تبقى مف 
 المدة المحكـك بيا عميو

عادة         عمى  نفس نيج غيره أخذ المشرع الجزائرم بنظاـ اإلفراج المشركط  في قانكف تنظيـ السجكف كا 
إذ يمكف لممحبكس حسف السيرة كالسمكؾ كالذم قضى مدة معينة مف العقكبة ، اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسيف

 قاضي أف يتقدـ بطمب أك يقدمو ممثمو القانكني  أك يقترحو مدير المؤسسة العقابية إلى، 38المحكـك بيا
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 شيرا، بعد أخذ رأم لجنة تطبيؽ 24العقكبات ليفصؿ فيو إذا كاف باقي العقكبة يساكم أك يقؿ عف  تطبيؽ
العدؿ إذا كانت العقكبة المتبقية تزيد عف  في حيف يختص بالفصؿ في طمب اإلفراج المشركط كزير.العقكبات

ذا ما تعمؽ.  شيرا24  عضكية العقكبات تطبيؽ لجنة تشكيمة تتضمف أف حدث كجب بمحبكس الطمب كا 
ىذا . األحداث إدماج ك التربية إعادة مركز مدير كذا ك إعادة التربية، لجنة رئيس بصفتو األحداث قاضي

كيمكف لمنائب العاـ الطعف في قرارات اإلفراج المشركط أماـ لجنة تكييؼ العقكبات بكزارة العدؿ في أجؿ ال 
 . 39أياـ تسرم مف تاريخ تبميغو بيا (08)يتعدل ثمانية 

       نفس األحكاـ تنطبؽ عمى إجراء اإلفراج غير المشركط، ذلؾ أنو كفي حاؿ عدـ احتراـ المحككـ عميو 
لاللتزامات الممقاة عميو بمكجب قرار اإلفراج ، فإنو تمغى استفادتو منو بإعادتو إلى المؤسسة العقابية عمى أف 

 . 40تحسب المدة التي قضاىا في نظاـ اإلفراج كعقكبة مقضية مف العقكبة المحكـك بيا عميو
 :الخاتمــة

عمى نفس درب معظـ التشريعات كالسياسات الجنائية الحديثة، تبنى القانكف الجزائرم ما يعرؼ بنظاـ       
عادة تربية المساجيف في مرحمة  تنظيـ  المتضمف72/02قاضي تطبيؽ العقكبات بإصداره لألمر  السجكف كا 

عادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف   كجياز لو 05/04أكلى، كمف بعده القانكف المتضمف تنظيـ السجكف كا 
الجنائي، بغرض  الجزاء عمى تنفيذ القضائي مكانتو في اليـر القضائي الجزائرم أككمت إليو ميمة اإلشراؼ

حماية المحككـ عمييـ مف أية ممارسات أك تعسؼ قد يمارس ضدىـ مف جية ككذا متابعة برامج التأىيؿ 
 –كإلدراؾ الغاية مف استحداثو، منحت لو .  المسطرة ليـ قصد إعادة إدماجيـ إجتماعيا مف جية أخرل

عديد الصالحيات منيا ما ىك رقابي يمارسيا عمى المحككـ عمييـ كعمى - قاضي تطبيؽ العقكبات
المؤسسات العقابية التي تدخؿ في دائرة اختصاصو عبر كامؿ نطاؽ المجمس القضائي عمى حد سكاء، 
 .فضال عف االختصاصات التقريرية التي يمكف أف يمارسيا  سكاء داخؿ المؤسسة العقابية أك خارجيا  

 
 :الهـــــــوامش

، 2016فٛصم بٕخانفت، اإلشزاف انمضائٙ ػهٗ حطبٛك انجزاء انجُائٙ فٙ انخشزٚغ انجزائز٘، يكخبت انٕفاء انمإََٛت ، اإلصكُدرٚت ، انطبؼت األٔنٗ  - 1

 .40ص

 .187، ص2008،أطزٔحت دكخٕراِ، كهٛت انحمٕق، جايؼت بٍ ػكٌُٕ، انجزائز، (دراصت يمارَت)ػًز خٕر٘، انضٛاصت انؼمابٛت فٙ انمإٌَ انجزائز٘ - 2

 يؤرخت 12جزٚدة رصًٛت رلى . ، ٚخضًٍ لإٌَ حُظٛى انضجٌٕ ٔإػادة اإلدياج اإلجخًاػٙ نهًحبٕص06/02/2005ٍٛ  انًؤرخ فٙ 05/04انمإٌَ  -3

  .13/02/2005فٙ 
حطبٛك يحضٍ شداد٘، اإلشزاف انمضائٙ ٔدٔرِ فٙ حأْٛم انًحكٕو ػهٛٓى ٔإػادة إدياجٓى إجخًاػٛا، يداخهت يمديت فٙ انُدٔة انٕطُٛت حٕل - 4

، كهٛت انحمٕق، جايؼت يحًد 2019فٛفز٘ “  ٔ يدٖ انفؼانٛت انخطبٛك آنٛاث” خارج انًؤصضاث انؼمابٛت بٍٛ انزدع ٔإػادة اإلدياج االجخًاػٙ انؼمٕباث

 .بٕضٛاف ، انًضٛهت
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جزٚدة رصًٛت رلى .  انًخضًٍ لإٌَ انؼمٕباث انجزائز08/06/1966٘ انًؤرخ فٙ 66/156 ٚؼدل األيز 25/02/2009 انًؤرخ فٙ 09/01انمإٌَ - 5

 .08/03/2009 يؤرخت فٙ 15

 ، ٚخضًٍ لإٌَ حُظٛى انضجٌٕ ٔإػادة حزبٛت انًضاجٍٛ، انصادر بانجزٚدة انزصًٛت رلى 1972 فٛفز٘ 10 انًؤرخ فٙ 72/02 يٍ األيز 07انًادة - 6

 .1972 فٛفز٘ 22 انًؤرخت فٙ 15

 .، يزجغ صابك05/04 يٍ انمإٌَ 23راجغ انًادة - 7

 .43فٛصم بٕخانفت، انًزجغ انضابك، ص. ، يزجغ صابك 05/04 انمإٌَ 22أَظز انًادة - 8

 ,، يزجغ صابك05/04 يٍ انمإٌَ 23انًادة - 9

 .05/04 يٍ انمإٌَ 22انًادة - 10

 .218، ص2019، 01شؼٛب ضزٚف، آنٛاث حُفٛذ انؼمٕبت انضانبت نهحزٚت فٙ انخشزٚغ انجزائز٘، أطزٔحت دكخٕراِ، كهٛت انحمٕق، جايؼت انجزائز- 11

 انًؤرخت فٙ 35انؼمٕباث ٔكٛفٛاث صٛزْا، جزٚدة رصًٛت رلى  حطبٛك نجُت نخشكٛهت انًحدد 17/05/2005فٙ انًؤرخ 05/180رلى انخُفٛذ٘ انًزصٕو- 12

18/05/2005. 

 .05/180 يٍ َفش انًزصٕو انخُفٛذ٘ 04انًادة - 13

 .08يحضٍ شداد٘، انًزجغ انضابك، ص - 14

 .227شؼٛب ضزٚف، انًزجغ انضابك، ص- 15

 .77، ص2008صًٛت بهغٛث، يبدأ انخدخم انمضائٙ فٙ يزحهت حُفٛذ انجزاء انجُائٙ، يذكزة ياجضخٛز، كهٛت انحمٕق، جايؼت أو انبٕالٙ، - 16

-طاشٕر ػبد انحفٛظ، انخدخم انمضائٙ فٙ يزحهت حُفٛذ انجزاء انجُائٙ فٙ انخشزٚغ انجزائز٘، يجهت كهٛت انمإٌَ انكٕٚخٛت انؼانًٛت، يهحك خاص- 17

 . 363، ص2017َٕفًبز - انجزء انثاَٙ- 2انؼدد

 .231شؼٛب ضزٚف، انًزجغ انضابك، ص- 18

 .05/04 يٍ انمإٌَ 68 66ٔأَظز انًٕاد - 19

 .05/04 يٍ انمإٌَ 79انًادة - 20

 .279، ص2017، 01ٔردٚت طاشج، انزلابت ػهٗ حُفٛذ انؼمٕباث انضانبت نهحزٚت، رصانت دكخٕراِ، كهٛت انحمٕق، جايؼت انجزائز- 21

 .299-298ٔردٚت طاشج، انًزجغ انضابك، ص - 22

 .147-146فٛصم بٕخانفت، انًزجغ انضابك، ص- 23

 .123صًٛت بهغٛث، انًزجغ انضابك، ص- 24

 .152فٛصم بٕخانفت، انًزجغ انضابك، ص- 25

 .299ٔردٚت طاشج، انًزجغ انضابك، ص - 26

 .05/04 يٍ انمإٌَ 100انًادة - 27

 .05/04 يٍ انمإٌَ 101انًادة - 28

 .310- 302شؼٛب ضزٚف، انًزجغ انضابك، ص: نًزٚد يٍ انخفصٛم أَظز- 29

 .262ػًز خٕر٘، انًزجغ انضابك، ص. 123صًٛت بهغٛث، انًزجغ انضابك، ص-  30

 .05/04 يٍ انمإٌَ 106انًادة - 31

 .05/04 يٍ انمإٌَ 107انًادة - 32

 .145صًٛت بهغٛث، انًزجغ انضابك، ص- 33

 05/04 يٍ انمإٌَ 129انًادة - 34

 .316شؼٛب ضزٚف، انًزجغ انضابك، ص- 35

 .05/04 يٍ انمإٌَ 129انًادة - 36

 .160صًٛت بهغٛث، انًزجغ انضابك، ص. 05/04 يٍ انمإٌَ 133-129راجغ انًٕاد - 37

بانُضبت نهًحبٕس  ( 1/2)، ْٔٙ َصف انؼمٕبت 05/04 يٍ انمإٌَ 134يدة انؼمٕبت انخٙ ٚكٌٕ انًحكٕو ػهّٛ لد لضاْا يُصٕص ػهٛٓا بانًادة - 38

 يٍ انمإٌَ 150-134أَظز انًٕاد يٍ . بانُضبت نًؼخاد اإلجزاو ٔخًضت ػشز صُت بانُضبت نهًحكٕو ػهّٛ بؼمٕبت انضجٍ انًؤبد (2/3)انًبخدئ ٔثهثٛٓا 

05/04. 

 .05/04 يٍ انمإٌَ 142انًادة - 39

 126-123فٛصم بٕخانفت، انًزجغ انضابك، ص: ألكثز حفاصٛم. 05/04 يٍ انمإٌَ 147انًادة - 40
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: عـــة المراجـــــقائم

النصوص القانونية : أوال

عادة اإلدماج 06/02/2005  المؤرخ في 05/04القانكف - 01 ، يتضمف قانكف تنظيـ السجكف كا 
 .13/02/2005 مؤرخة في 12جريدة رسمية رقـ . اإلجتماعي لممحبكسيف

 08/06/1966 المؤرخ في 66/156 يعدؿ األمر 25/02/2009 المؤرخ في 09/01القانكف - 02
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