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  :الملخص
إن أول جهة قضائیة تقوم بعملیة التكییف القانوني هي النیابة العامة ،وهو تكییف أولي قابل إلعادة 

  .جهة التحقیق ،أو غرفة االتهام ،أو من قبل المحاكم الجزائیة  التكییف من
إلى إعطاء الوصف القانوني الصحیح -باعتباره إجراء قانوني مسموح به –ویهدف إعادة التكییف 

للتهمة ،ومن ثمة فقد یتم إعادة التكییف إلى  التهمة األشد أو إلى التهمة األخف ،غیر أن إعادة التكییف من 
  .لة األركان إلى جنحة فیه مخالفة للقانون الرتباطه بمبدأ االختصاص الجزائي جنایة مكتم

 
Résumé : 
 La première juridiction qui entreprend l’opération de la qualification légale 
est le Ministère public . La dite qualification est préliminaire et peut faire l’objet d 
une requalification soit de la part de l’instruction soit de la part de la chambre 
d’accusation  ou soit de la part des tribunaux correctionnels . 
 La requalification vise, étant une procédure légale tolérée ,a donné la 
qualification légale exacte à l’inculpation ,et de ce fait la requalification peut à 
l’inculpation la plus ou la moins grave , La qualification à nouveau d’un crime 
complète  à un délit, ci  contre la loi du fait qu’ il est lié au principe de la 
compétence pénale. 
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  :مقدمة        

،ثم قانونيا تكييفا ا ل وتضع القضائية الضبطية عد جرامية بالواقعة العامة النيابة تتصل

محاكمة إ مر ؤدي و خاطئ ي زا ا الوصف أن يبدو قد أنھ ،غ كم ا أو التحقيق ة ج ا تتصل

ر ا عن ا ا بأر مستقلة مة جر عن أو أصال تقع لم مة جر عن إما م عنامل أو فعال املرتكبة مة

يح ال التكييف ع القانون ا يفرض ال ة العقو من أخف أو أشد ة عقو فرض تحتمل مة جر

الدعوى    .لواقعة

صية ال دود با زائية ا املحكمة تقيد مبدأ و م للم ضمانة املشرع أوجد ولذا

التكييف بحث حق ا ل ولكن الدعوى ا عل أقيمت ال مةواملوضوعية لل يح   .ال

العمل قصوى مية أ مثل و القا بھ يقوم ي قانو عمل عامة بصفة التكييف إن

إ الوصول يمكن ال دونھ ،و والقانون املطروحة ع الوقا ن ماب وصل مزة يمثل أنھ ،إذ ي القضا

الدعوى العادل ي القانو كم   .ا

اليةوتطرح املوضوعإش سلطة: ذا التكييفمدى بحث زائية ا املحكمة

؟ ا م حدود تجاوز عت وم ع للوقا ي   القانو

أول مبحث ي زا ا التكيف وم مف إ ا ف عرض خطة خالل من ذا عن جابة ونحاول

التكييف إعادة وم ،ومف واعتباراتھ القانونية ومبادئھ التكييف ف عر فيھ ناول ن أول مطلب ضم ،و

زا القضائيةا وتطبيقاتھ جراء وم مف فيھ ن نب ول ، ن مطلب يضم بدوره والذي ي ثا مبحث ي

التكييف إعادة آثار فيھ ناول ن ي   .والثا

ول ي: املبحث زا ا   التكييف

،ألن القانون لنصوص طبقا القضية بتكييف النيابة تقوم ولية ات التحر اء ان عد

يؤدي اطئ ا أنالتكييف التكييف إعادة إ التطرق قبل وجب ،ولذا القانون تطبيق خطأ ا

واعتباراتھ التكييف مع   .عرف

ول التكييف: املطلب وم   مف

الشرعية مبدأ تطبيق ع الرقابة وفرض الواقع مع القانون مطابقة يتم التكييف بواسطة

القضاء برقابة مدعوما التكييف إعادة إجراء الشرعيةبواسطة مبدأ دم التكييف سوء أن ،ذلك

من يتجسد صفات عدة سمة م رائم ا ملختلف ي القانو التكييف نصوص ون ت أن يفرض الذي

ي القانو ن اليق ا   .1خالل
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رائم ل ي الثال التقسيم من مة ر ا وضع أي مة ر ا تكييف و نقصده الذي والتكييف

مخالفة أو جنحة أو ن2جناية عي اأي فصيل ا ا ورد مة ر ا   .3نوع

ول ومبادئھ: الفرع   عرفھ

التكييف: أوال   عرف

بأنھ الفقھ ،وعرفھ املشرع عرفھ ن"لم و جرامية الواقعة ن ب القانونية العالقة تحديد

ا عل تنطبق ال القانون ام  .4"أح

أنھ أيضا القانو" وعرفھ النص إ املجرم الفعل الوصفإسناد ذا وأن يجرمھ الذي ي

وفكري  ذ عمل و و الدعوى س أثناء والتغي املراقبة لعملية   .5"يخضع

القانونية:ثانيا   مبادئھ

بالشرعية متقيدا مبادئ ع يقوم أن ،والبد العمومية الدعوى س خالل التكييف يوجد

ة التقدير القا سلطة   . وفق

الشرعية-أ الش:مبدأ الركن بقانون أي إال عة متا وال بنص إال ام ا فال مة ر ل ،ونص6ر

زائري  ا املواد7الدستور خالل من املبدأ ات46،47،140،142ع العقو قانون من و املادة ،و

ي القانو بالنموذج مطابقتھ خالل من يح ال التكييف واسطة و م التجر نص تطبيق القا ،ودور

الفع ع مة ر املجرمل   .ل

التقديرة-ب السلطة وأدوات:مبدأ القانونية والقاعدة اع ال ع ووقا القا شاط إن

ل ش ن ا ذات ،و ة التقدير السلطة ا خالل من تباشر ال املادة القانونية الصياغة

ع و ة التقدير بالعملية يقوم من أن ذلك إ أضفنا ،فإذا ي القانو التكييف يقومعصب من ينھ

والتكييف التقدير عملي ن ب العالقة بقوة سليم ال أمكن باملطابقة8بالتكييف يقوم القا أن ،ذلك

عملية عليھ تب الذي ساس و ذا ،و القانون عليھ منصوص و وما جرامية الواقعة ن ب

  ..9التكييف

ي الثا القانونية: الفرع التكييف   اعتبارات

ال  ثمةالتكييف ،ومن سقطھ أو تخففھ أو شدده ال ع والوقا الظروف ببعض يتأثر أنھ شك

شديد وأخرى تخفيف اعتبارات   .ناك

التخفيف:أوال   اعتبارات
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تتم ،كأن مخالفة إ جنحة من أو جنحة إ جناية من ي زا ا الوصف غي ز و

ج ن و وت املوصوفة السرقة جناية أساس ع عة للمواداملتا طبقا أشرار قانون177،353معية من

للمادة طبقا سيطة ال السرقة و واحدة مة جر ع كم ا ة ج تبقي خ و ات من350العقو

القانون    .ذا

أن العليا للمحكمة قرار ر"و م التكييف ذا طاملا للقا ة تقدير سلطة ع الوقا تكييف

للقانون  وفقا اف ا،ومن10بتعليل عل املنصوص املخففة عذار ة العقو تخفف ال االت ا

املواد52املادة حصرا واملحددة ات العقو قانون وصغر281إ287من ستفزاز أعذار ،و منھ

للمواد طبقا حكما51ا49السن ا ف القا أصدر إذا مة ر ا نوع يتغ ،وال القانون نفس من

أصال  املادةيطبق عليھ نصت ما و و ة للعقو مخفف لظرف يجة ن ا م آخر نوع   .28ع

تقوم النيابة أحيانا ،فإنھ كم ا ة سبة بال التخفيف اعتبارات ذه انت إذا أنھ غ

يا وجو تحقيقا تتطلب ناية ا أن و ا ،واعتبارا املحاكمة أو للتحقيق إما ا وإحال ناية ا بتجنيح

املا واستجواب66دةحسب طراف سماع ملزم التحقيق قا ،وأن زائية ا جراءات قانون من

بإرسال أمر ،وإصدار جتما البحث وإجراء ب ا ندب أو ة املواج أو عليھ عقلية ة خ وإجراء م امل

للمادة طبقا العام النائب إ القضية ندات بجدو 166مس يقوم والذي القانون نفس القضيةمن لة

احتمال مع نايات ا محكمة ع م امل بإحالة أمر وإصدار امللف بدراسة تقوم وال ام غرفة أمام

للمادة طبقا العليا املحكمة لدى ام غرفة قرار بالنقض املحكمة495الطعن من إعادتھ وممكن

جراءات وكذا فيھ والفصل وجدولتھ ام غرفة إ ناياتالعليا ا محكمة أمام   .املعقدة

خ    التعديل سيما ات العقو قانون إ الرجوع ا11و تجنيح تم جنايات عدة نجد ،فإننا

املادة الظروف350حسب من ظرف بتوافر تتم وال السرقة جنحة ا ،وم ات العقو قانون من مكرر

و   : التالية

،أو - ديد ال أو العنف باستعمال ارتكبت الناتجاذا ية ال ضعف ب س ا ا ارت ل س اذا

ذه انت سواء مل ا حالة ب س أو الذ أو ي البد ا ز أو ا إعاق أو ا مرض أو ا س عن

من والغرامة سنوات عشر ا ن ت س من ة العقو وقررت الفاعل لدى معلومة أو رة ظا الظروف

ا200000   . دج1000000دج

ا السرقة جنحة نونجد املادت ا عل املرتكبة354و352ملنصوص املشددة السرقة ،و

واملحطات ديدية ا السكك نطاق داخل أو العام النقل وسائل إحدى أو العمومية الطرق

عشر إ خمس من س ا ة العقو القانون قرر ،و غ التفر أو ن ال وأرصفة واملطارات ئ واملوا

من غرامة و بوصف1000000إ500000سنوات قبل من الفعل ذات ع عاقب ان ،و دج
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باملادة ا عل املنصوص املشددة السرقة أن ،كما سنوات عشر إ خمس من ن بال ناية و354ا

استعمال أو رض تحت مداخل استعمال أو الكسر أو سلق ال أو التعدد أو الليل ظرف بتوافر السرقة

أو  مصطنعة منمفاتيح غرامة و سنوات عشر إ خمس من س با الفاعل عاقب ،و ختام كسر

من1000000إ500000 املؤقت ن بال ناية ا بوصف قبل من الفعل ع عاقب ان ،و دج

سنوات عشر إ   .خمس

وصف ون ت ال مة ر ل املادي الركن عناصر عض عن وت الس و للتجنيح حالة ناك و

ولكن موجودةجناية الة ا ذه ،و ا تجنيح يتم فإنھ ية ال ع الواقع الضرر ضآلة إ بالنظر

أنھ32املادة ع تنص ال ات العقو قانون عدة"من يحتمل الذي الواحد الفعل يوصف أن يجب

ا بي من شد بالوصف يوصف"  أوصاف أن البد تكييفات عدة يحتمل الذي الواحد الفعل أن أي

وتناقضبالوص ام لال مزدوجا حا تصر ل ش واحدة لواقعة ن متعارض ن بوصف حتفاظ و شد ف

العليا املحكمة أكدتھ ما و و ع12سباب الطا ذات ات العقو ع يطبق ال شد ،والوصف

العليا املحكمة اد اج حسب ي با ي13ا با املخل العل الفعل جنحة رائم ا التعدد اء،ومثال

املادة من01ف333حسب غرامة و ن ت س إ ن ر ش من س ا ة ،فالعقو ات العقو قانون من

ا20000 ع100000دج قاصر ض تحر جنحة ا أ للوصف قابلة ون ت قد فعال ذه ،و دج

املادة حسب والدعارة من342الفسق غرامة و سنوات عشر إ خمس من س ا ة ،والعقو

ا20000 قاصر100000دج ضد ياء با املخل الفعل جناية ا أ ع توصف أن مكن و ، دج

املادة حسب سنة ن عشر إ عشرة من املؤقت ن ال ة والعقو   .  02ف335بالعنف

ا ،ومثال جنحة ا تكييف يتم لكن جناية ون فت مة ر ل املعنوي الركن إسقاط يخص وفيما

ا القتل محاولة للموادجناية طبقا د254و30لعمد املؤ ن بال ا ع عاقب ،و ات العقو قانون من

للمادة طبقا العمدي رح وا الضرب جنحة أساس ع وتكييف العمد إسقاط عاقب264فيتم و

من وغرامة سنوات خمس إ سنة من س با ا   .دج500000إ100000ع

ختصاص تنازع نايات ا تجنيح عن تب التنازعو ون ،و سلبيا أو ايجابيا إما ون ،و

باالختصاص ما م ل وتتمسك كم ا أو للتحقيق ن ت ج ع عرض الواقعة نفس أن حالة ي يجا

املجلس لذات زائية ا الغرفة تفصل ثم نح ا قسم عن حكم صدر و جناية تجنيح يتم ذلك ،ومثال

وصف ذات ع الوقا أن ترى ام غرفة نمالكن ،ب نايات ا محكمة ع حالة أمر وتصدر جناية

عدم تق زائية ا الغرفة ذلك ومثال ختصاص عدم ة ج ل تمسك حالة ون ي السل التنازع

جنحة القضية ون ختصاص عدم ام غرفة وتق النو   .14ختصاص

إ من لفة الت تقليل يضمن أن شأنھ من التجنيح ان فوإذا املصار ومختلف ات ا جراء

طلب تقديم أي لة وامل عتبار رد من ستفادة و للتقا ثانية درجة ضمن و نايات ا محكمة أمام
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سرعة العفو من ستفيد م امل أن ،كما ناية ا سنوات خمس من بدال سنوات ثالث م عد

ال وقف من ستفيد أن يمكن م امل فإن ذا إ املادة،إضافة حسب جراءات592تنفيذ قانون من

أنھ ،إال قانونا ستفادة لھ يحق ال نايات ا نما ،ب نحة التجنيح–ا املساس-أي ا يؤدي

وأن ختصاص تنازع إ ؤدي و العام النظام من و زائية ا املواد ختصاص قواعد بمبدأ

ا عن ي املد املد أو م امل وت باملادةس مساس فيھ التجنيح ،و مر ذا ي ال بھ من27لدفع

عة متا إ يؤدي أن يمكن و ا وطبيع مة ر ا عن دقيقا إحصاءا عطي ال التا و ات العقو قانون

ية التأدي عة املتا عدم ضمانات توجد ال ومنھ يا تأدي   .القا

املادة حسب ا30املحاولة عل معاقب نحة معاقبا املحاوالت ل ف ناية ا عكس بنص

ا   .عل

عطي ونھ ي قانو غ عمل و ف رأينا ،وحسب صراحة التجنيح يج نص يوجد ال ولذا

القانون  اء فق من كث رأي ذا و ا ل يح ال غ الوصف ع من15الوقا ي تأ التجنيح مشروعية ،وعدم

بال تتعلق ال ي زا ا ختصاص قواعد العاممخالفتھ   .نظام

العليا املحكمة ألن راجع ذا ،و للقانون مخالفا التكييف ان إذا بالتجنيح يأخذ ال القضاء إن

مخل عل فعل جنحة إ عرض تك جناية من ع الوقا تكييف بإعادة قرارا نقضت قانون محكمة

فيھ جاء ا قرارا إحدى ياء ال"  16با بتعاطيھ معروف م امل ان إذا الزوجأنھ سكن إ تقدم ر

ا ليتصل الفرصة واغتنم البناء ليلة العروس زوجتھ مباشرة من للتمكن تھ معا قصد منھ بطلب

مخل عل فعل جنحة وإنما عرض تك جناية ون ت ال ع الوقا أن ا بقضا ام غرفة ،فإن سيا ج

الزوجة برضا تمت قد سية ا العالقة أن ع اعتمادا ياء ودونبا ع الوقا بخالف ا زوج وموافقة

ب سب ال بالقصور ا مشو ا قرار ان ا بقضا ا فإ نحة ا ذه عناصر ب" توافر سب ،وجاء

و ام غرفة والعلنية" قرار الرضا عنصر توفر و بالفعل راضيان والزوجة الزوج قرار" أن ورد ،كما

فيھ قانونا" 17جاء عليھ املتفق من ظروفأنھ حسب ي القانو ا إطار تكيف ع الوقا أن وقضاءا

جتماعية الظروف أساس ع جنحة إ جناية من ع الوقا التكييف اعادة ،وأن ا ا ارت سات ومال

آخر ظرف أو عامل أي فعال تكييف إعادة من غ ال دمة با م ووجود ن م   ". للم

ا ئون ي ال قضاة ناك النوباملقابل ختصاص عدم أمرا صدون و ي القضا التجنيح

للمادة فيھ403طبقا للتصرف النيابة ع ا وجو امللف يحال الة ا ذه ،و جراءات قانون   .من

شديد-ثانيا ال   اعتبارات

القانون  حصرا محددة و مشددة ظروف توافر ب املادي18ي بالركن يتعلق ما ا ،وم

الضر  للمادةومثالھ طبقا بيض بالسالح العمدي رح وا يتعلق266ب ما ا ،وم ات العقو قانون من



  باتنةجامعة /  بوشليق كمال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 603 - 

ق ي ما الظروف من ناك ،و صد وال صرار سبق مع العمدي رح وا الضرب املعنوي بالركن

ي ا ل خادما ون ي كأن عليھ املج ق ي أو عليھ املج ابن ون ي كأن ي ا ا ص   .19ال

الظروف يختلفإن جديد بنموذج جديدة مة جر تخلق الواقعة تكييف ع املؤثرة املشددة

النموذج ضمن وتبقى ة العقو ع ا أثر يقتصر مة ر ا بتكييف املتعلقة نما ب سا النموذج عن

جديد نموذج تخلق وال   .20ص

ي الثا ي:املطلب زا ا التكييف اعادة   إجراء

التكييف إجراء ان يحإذا ال ي القانو الوصف إ إعادتھ يتم ،فإنھ يح غ املعطى

ثان فرع وآثاره أول فرع وتطبيقاتھ لإلجراء وم مف إعطاء   .ونحاول

ول وتطبيقھ:الفرع جراء وم   مف

ومھ:أوال   مف

فيھ جاء العليا للمحكمة قرار ف عر ورد وإنما ذلك املشرع ن يب ال"لم عديل مةأن

ت تث ال الواقعة مع يتالءم الذي يح ال ي القانو الوصف املوضوع قضاة إعطاء ا مقتضا عملية

م   ".لد

درجة بتغي سواء حاالت عدة ا ل يح ال ي القانو الوصف ع الوقا إعطاء بھ قصد و

الواقعة تكييف إلعادة تبعا التخفيف أو شديد بال مة ر   .21ا

القض:ثانيا   ائيةتطبيقاتھ

غرفة أو التحقيق قا سواء التحقيق ة ج من الدعوى مراحل ع ون ت التكييف إعادة

كم ا ات ج قبل من أو   . ام

التحقيق-أ قا دراسة: أمام عد توصل ،فإذا ي القانو ا تكييف دون ع بالوقا مقيد و و

ت إعادة لھ جاز يح غ املعطى الوصف أن إليھ املحالة ع منالوقا بالتخفيف ،سواء ا كييف

جناية من التكييف كإعادة مة ر ا بدرجة املساس دون التكييف ون ي ،وقد فيھ شديد ال أو الوصف

مخالفة إ مخالفة من أو جنحة إ جنحة من أو جناية   .إ

ام-ب غرفة للمادة:أمام طبقا ا أمام نافات ست نظر بمناسبة ذلك ون من191ي

للتحقيققانون مناسب اجراء أي اتخاذ أو القرارات إلصدار مالئمة سلطة ا ل كما زائية ا جراءات
العليا22 املحكمة قرار بأنھ23،وجاء الدور ذا ن"لتأكيد تب إذا أنھ وقضاءا قانونا عليھ املستقر من

ع يجب فإنھ ا ل املعطى الوصف غ قانونيا وصفا تحمل ع الوقا أن ام تلكلغرفة إعطاء ا ل
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تطبيق خطأ عد املبدأ ذا يخالف بما القضاء فإن ثم ،ومن يح ال ي القانو التكييف ع الوقا

  ".القانون 

للمادة طبقا ي زا ا الوصف من بالتخفيف سواء التكييف إعادة ون ي قانون196وقد من

ا بتوجيھ عادة شديد ال ون ،و فيھ شديد بال أو زائية ا التقيدجراءات ام اح إطار جديد ام

أنھ العليا املحكمة قرار جاء ،كما اص و ع املادة" 24بالوقا ملقتضيات طبقا ام لغرفة يجوز

طة187 شر التحقيق قا ا تناول أن سبق لم جديدة امات ا بتوجيھ تأمر أن القانون ذا من

ت وإال عة املتا موضوع ع الوقا من ا والنقضاستخالص البطالن ذلك ع وترتب ا سلط ،و "جاوزت

جناية إ جناية من أي مة ر ا بدرجة املساس دون التكييف إعادة ون ي أن   . يمكن

كم-ج ا ات ج نايات(أمام ا ،محكمة زائية ا ،الغرفة زائية ا واملحكمة،) املحكمة

ا م ل ول حداث وقسم نح ا وقسم املخالفات قسم ا امف دون ي القانو الوصف غي حق

اتخذت الذي قيقي ا م امل ة مواج تجري املحاكمة ون ، للواقعة ي القانو سم عديل و

للقانون  مخالفا كم ا ان وإال ه غ ع كم ا يجوز ال ثم ومن قبلھ تتقيد25جراءات ،واملحكمة

أو  اءة بال كم ا ا ل يجوز وال الدعوى ع حبوقا الدعوى ا أقيمت ال غ واقعة أجل من دانة

جديدة ع بوقا يفاجأ العادلة26ال املحاكمة ضمانات إحدى ذه   .،و

إ نادا اس كم ا ا عل ن ع ي القانو التكييف املحكمة ت غ م أنھ إ شارة تجدر

املسؤول عدم أو اءة بال تحكم أن ا ل س ل أنھ إذ ديد ا وانتظارالتكييف القديم التكييف عن ية

ون ي املسؤولية عدم أو اءة بال كم ا أن ذلك ديد، ا بالتكييف الدعوى تقيم ح العامة النيابة

الوصف أساس ع ال الفعل أساس للقانون 27ع يح ال بالتطبيق ا عل واجب ذا و رجع 28، ،و

ع أحد وجود عدم أو النظر ات وج اختالف إ التعديل ب خطأس أو ا ظروف أو الواقعة ناصر

للواقعة 29التكييف يح ال الوصف بإعطاء يفرض زائية ا ام ح ب سب وجوب مبدأ أن ،كما

كم ا يصدر أساسھ ع بتغي 30والذي املحكمة يلزم الشرعية مبدأ فإن ر امل ذا ع ادة ،ز

،باإلضافة والعقاب م التجر شرعية وإتباع اطئ ا التحقيقالتكييف ج ن ب الفصل مبدأ أن إ

ي ا س ول مؤقت النيابة قبل من املعطى التكييف ون ا ر م ا ل كم   .وا

أو جنحة ا أ ت ث ،وإذا مخالفة وصف ذات بالقضايا يختص فإنھ املخالفات لقسم سبة بال

للمادة طبقا ختصاص عدم ق ،أ403جناية زائية ا جراءات قانون لقسممن سبة بال ما

ا املرتبطة واملخالفات نح با يختص فإنھ نح املادة31ا ،وإذا01ف328حسب القانون نفس من

للمادة طبقا ا ف وتق للمخالفة التكييف إعادة فللمحكمة جنحة س ل ي القانو الوصف أن ت ث

ا359 منظورة" بقول بواقعة املختصة للمحكمة املرافعات من ن تب اإذا بأ قانونا مكيفة ا أمام

املدنية الدعوى قتضاء عند وفصلت ة بالعقو ،قضت مخالفة إال ون ت ال الواقعة ذه أن جنحة



  باتنةجامعة /  بوشليق كمال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 605 - 

للمادة"  طبقا ناية ا حالة ختصاص عدم تقرر من01ف362،أو التكييف عيد أن يمكن ،كما

بجنح  يختص فإنھ حداث قسم يخص وفيما جنحة إ ذات32حداثجنحة الواقعة أن ت ث ،وإذا

ختصاص عدم حكم وإصدار التكييف عاد جناية   .وصف

ع بالوقا مقيدة ون ت زائية ا الغرفة فإن ناف ست درجة التكييف33وعند إعادة ا ل ،فيحق

عدم تق ثمة ومن جناية إ جنحة من أو جنحة إ جنحة من أو مخالفة إ جنحة من

طبقا زائية437للمادةختصاص ا جراءات قانون   .من

ا املرتبطة نح وا جناية وصف ذات بالقضايا تختص ال نايات ا محكمة يخص وفيما

للمواد طبقا ية تخر أو ابية إر أفعاال ارتكبوا الذين سنة عشر ستة ن البالغ حداث وقضايا

ع306 ،248،249 بالوقا التقيد شرط التكييف إعادة ا ل فيحق زائية ا جراءات قانون من

احتياطية أسئلة عدة أو سؤال وضع وكذا حالة قرار للمادة34موضوع يجوز" فإنھ306،وطبقا ال

النيابة طلبات سماع عد إال حالة حكم ور مذ غ مشددا ظرفا ستخلص أن نايات ا ملحكمة

حكم تضمنھ ملا مخالفا قانونيا وصفا تحتمل واقعة أن املرافعات من خلص ،وإذا الدفاع وشرح

احتياطية أسئلة عدة أو سؤال وضع س الرئ ع ن ع قرار" حالة ي القضا اد ج أكده ما و ،و

فيھ امل"  35جاء السؤال ع املحكمة إجابة عد أنھ جراءات ملف من ثابتا ان بمشاركةإذا تعلق

أن مع مسروق بإخفاء يتعلق املداوالت بقاعة احتياطيا سؤ طرحت بالنفي ختالس ن م امل

لتدارك لمة ال من يتمكن ولم ذلك لمة ال لھ أعطيت قد الدفاع أن إ ش ال املرافعات محضر

و الدفاع بحقوق املساس إ يؤدي مما إليھ ة املوج ديدة ا مة مرال ان وم قانونا يجوز ال ما و

للنقض وموجبا محلھ و سديدا ون ي الوجھ ذا الن فإن إما"كذلك التكييف اعادة ون ي كما ،

مخالفة إ جناية من أو جنحة إ جناية من أو جناية إ جناية   . من

امل ع واجبا للواقعة ي القانو التكييف البحث الفر املشرع للمادةوجعل طبقا حكمة

زائية351 ا املحاكمات أصول قانون أنھ36من تنص خالل"ال من املحكمة س لرئ ن تب إذا

جاء الذي التكييف عن يختلف آخر قانونيا تكييفا تتضمن م للم املسندة ناية ا أن املناقشة

ن املحلف إ أك أو احتياطيا سؤ يوجھ أن عليھ فيجب ام يراهوثيقة الذي الوصف شأن

م للم املسندة فعال ع   ." منطبقا

ي الثا التكييف:الفرع إلعادة جرائية و   ثاراملوضوعية

بقانون وأخرى ات العقو بقانون عالقة ا ل مواضيع عدة يتحكم التكييف إعادة إجراء

زائية ا   .جراءات

  ثاراملوضوعية: أوال
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ا ام أح يوتتضمن نا ا زاء وا املخففة والظروف التنفيذ ووقف والعود اك ش و   .لشروع

املادة- ات العقو قانون عليھ فنص الشروع ام ألح سبة عليھ30بال عاقب ال و ،و منھ

التامة مة ر ا ة عقو مثل ة والعقو نص ع بناءا إال نحة إطالقا37ا املخالفة عليھ عاقب ،وال

ا نما عليھب معاقب   .ناية

الدعوى- انقضت ،فإذا ص الفاعل من حكمھ ك الشر ستع ف اك ش ام ألح سبة بال

للمادة طبقا رائم06العمومية ا ،وكذلك ك الشر أيضا شمل ا فإ زائية جراءات قانون من

ا لغاية ار ص أو وا ا أو قارب ن ب السرقة وى ش للمواداملتعلقة طبقا عة الرا 368لدرجة

الفاعل منھ ستفيد وى الش ب و ك الشر ضد وى ش تقديم من ،والبد ات العقو قانون من

ك والشر املادة38ص حسب املخالفات ك الشر عاقب تتعلق04ف44،وال ظروف ناك ولكن

ب فقط تتعلق ا فإ صول أو السن صغر مثل صية سواء مة ر ناكبا و املتصلة ص ال

علم ان اذا إال ك الشر فعل تكييف ع تؤثر ال ا فإ سالح كحمل مة ر با تتعلق موضوعية ظروف

  .39ا

للمادة- طبقا العود ام ألح سبة شديد54بال ل جوازي أمر و و ات العقو قانون من مكرر

سابقة مة جر ي ا حكم عد جديدة مة جر اب ارت إثر ة نايةالعقو ا و ،و شروط توافر مع

ق ا حد عن20ال تقل أو ساوي انت وإذا د املؤ ن ال فيتم10سنة ن سنوات

ا بأ كيفت مة جر ا مشددة جنحة أو جناية من فالعود نح ا مواد ،و ق د ا مضاعفة

الضع إ والغرامة س ل ق د ا ا وجو فع ف سيطة املادةجنحة حسب 02مكرر54ف

س ا ة لعقو ق د ا فع ف التكييف بنفس جنحة إ سيطة جنحة من العود نما ،ب

املخالفة ن ب التماثل شرط وإضافة سنة مرور من البد املخالفات مواد ،و الضعف إ والغرامة

والقديمة ديدة   .40ا

للمادة- طبقا التنفيذ وقف ام ألح سبة ةم592بال العقو تنفيذ عدم و و جراءات قانون ن

جزئيا أو ليا سواء والغرامة ة ر ل توقع41السالبة ال نايات وا واملخالفات نح ا ل ون ي ،و

التخفيف ظروف تطبيق عد جنحة ة عقو ا   .عل

للمادة- طبقا التخفيف ظروف سبة محددة53بال غ قضائية و ات العقو قانون من

القانونية42قانون ال النصوص عض أن ،غ واملخالفات نح وا نايات ا جائز ا وتطبيق تمنع43،

بھ م امل   .إفادة

أم- جناية مة ر ا درجة تحديد نا التكييف مية أ ر وتظ من وتداب ة للعقو سبة بال

املادة حسب صلية ا عقو ناية فا ثمة ،ومن مخالفة أم عدامم05جنحة القانون نفس ن
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نح ا مواد نما ،ب سنة ن وعشر سنوات خمس ن ب اوح ت ملدة املؤقت ن وال د املؤ ن وال

،و أخرى حدودا القانون ا ف يقرر ال االت ا ماعدا سنوات خمس إ ن ر ش تتجاوز مدة س ا

ع ن ر ش إ قل ع واحد يوم من س ا املخالفات منمواد والغرامة إ2000ك دج

أو20000 ة إجبار إما ون وت صلية إ تضاف ال و التكميلية ات العقو يخص ،وفيما دج

املادة حسب و ة قوق09اختيار ا ممارسة من رمان ،ا ي القانو ز ا القانون نفس من

من واملنع قامة ،وتحديد والعائلية واملدنية ،واملنعالوطنية لألموال زئية ا ،واملصادرة قامة

من ظر ،وا العمومية الصفقات من قصاء ،و املؤسسة ،وإغالق شاط أو نة م ممارسة من املؤقت

و ات الشي من/إصدار املنع مع ا الغاؤ أو السياقة رخصة ب أو عليق و الدفع بطاقات واستعمال

شر السفر جواز ب ، جديدة رخصة دانةاستصدار قرار أو حكم عليق   .أو

سية رئ بصفة تطبيقھ نطاق حيث من التكييف بنوع ا تطبيق يتأثر ال من تداب ناك   .44و

جرائية:ثانيا   ثار

حالة و ختصاص قواعد من العمومية الدعوى س خالل التكييف إعادة ع تب ي ما أي

التحقيق إجراءات   . و

لقواعد- سبة حالةبال و درجةختصاص حسب ا وتكييف القضية ع طالع ،فبعد

نحة وا للمخالفة املباشر ستدعاء إلجراءات طبقا املختص القسم إ مباشرة ا إحال يتم مة ر ا

حالة قرار أو ام غرفة من أو نحة ا أو للمخالفة التحقيق ة ج من حالة أو نحة ل س التل أو

غ نايةمن ل سبة بال ام   .رفة

محددة ة ج ا ل مة ر ا من نوع ل فإن النو ختصاص لقواعد سبة بال أما

واقعة45ختصاص نح ا وقسم مخالفة وصف ذات واقعة ينظر املخالفات قسم فإن ،ولذا

للمادة طبقا جنائية واقعة نايات ا محكمة تنظر نما ب جنحة وصف قانون 248ذات من

فاعال ا مرتك ان سواء ة عسكر مة جر ا بأ تكيف ع الوقا ون ت قد أنھ ،غ زائية ا جراءات

للمادة طبقا ال أم ا عسكر ان وسواء ا شر أو مساعدا أصليا فاعال أو من02و01فقرة25أصليا

العسكري  القضاء   ..46قانون

ي- القضا التحقيق إلجراءات سبة وج:بال و تكنف مالم نح ا وجوازي ناية ا ي و

مثل جراءات عض أن ،كما ة ور م ا وكيل طلبھ إذا إال املخالفات ي نا واست خاصة نصوص

للمادة طبقا ي املد ناية72دعاء ا أو نحة ا حالة إال ون ت ال زائية ا جراءات قانون من

  .فقط
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امل دعاء إجراءات يخص للمادةوفيما طبقا املحكمة أمام ال337باشر القانون ذا من مكرر

نح ا عض إال ون للمادة47ي طبقا س التل إجراء يخص زائية41،وفيما ا جراءات قانون من

نحة ا أو ناية ا إال س تل حالة ا بأ توصف ال عن48أنھ املحاكمة إجراءات أن شارة ،مع

ت قد س التل ق للمادةطر طبقا الفوري املثول بإجراءات ا بدال اس جراءات339م قانون مكرر

زائية   .49ا

للمادة طبقا املؤقت س ا إجراءات عن زائية125أما ا جراءات قانون ال50من فإنھ

ن ا اتخاذه يجوز ال ثم ،ومن ن ر ش عن س ا ة عقو د تز ال نحة ا أو ناية ا إال حيتخذ

املخالفة وكذا غرامة ة عقو   .51ذات

للمادة فطبقا املؤقت س ا مدة يخص القانون 124فيما ذا را52من ش تفوق ال ا فإ

مة ر ا انت و سنوات ثالث عن يقل أو ساوي ق ا حد جنحة حالة للتجديد قابل غ واحدا

غ ،و العام بالنظام ر ظا إخالل أو سان ا وفاة ا ع املدةنتج تتجاوز ال الة ا قابلة04ذه ر أش

نايات ا ،و نح ا ن04للتجديد بال ا عل املعاقب نايات ا و ن مرت للتجديد قابلة ر أش

مرات لثالث التمديد فيجوز عدام أو د املؤ ن ال أو سنة ن عشر تفوق أو ساوي ملدة املؤقت

ألر  التمديد ام لغرفة جوز مرات،و   .ع

للمادة طبقا ناية ا واجبا املحامي حضور و292إن نما ،ب زائية ا جراءات قانون من

ناف ست أن ن ح ، فقط بالنقض للطعن قابل نايات ا وحكم واملخالفات نح ا جوازي

ما كذلك واملخالفات نح ا جائز النظر إعادة والتماس بالنقض والطعن جراءواملعارضة عدا

  .خ

ن للمادت طبقا ة العقو لتقادم سبة املدة617و612بال فإن زائية ا جراءات قانون

ال رائم ا عض ناك ،و ن ت س املخالفة و سنوات خمس نحة ا و سنة ن عشر ناية ا

للمواد53تتقادم طبقا العمومية الدعوى تقادم مدة يخص ونمن08إ06،وفيما فت القانون ذا

املخالفة ن ت وس نحة ا سنوات وثالث ناية ل سبة بال سنوات   .عشر

الثالث واقع:الفرع أم قانون مسألة التكييف اعادة   أجراء

املواد إ جراءات436،437،196،197،306،310و362ا359بالرجوع قانون من

إجراء و التكييف فإعادة زائية يحا ال ي القانو الوصف إعطاء منھ دف ،وال بھ مسموح ي قانو

العليا املحكمة قرارات حسب للقا ة تقدير سلطة و و ع إعادة54للوقا أسباب ذكر عدم وأن

ب سب ال قصورا عد   .55التكييف
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نطاقھ عن تخرج ال قانونية مسألة التكييف فإن ،ومنھ جرامية العائالت القانون حدد لقد

الطعنو  بواسطة القانون تطبيق مخالفة عن العليا املحكمة لرقابة خضع و ذلك يتو القا

للمادة طبقا القانون مخالفة صورة مية07فقرة500بالنقض أ تت نا ،ومن القانون ذا من

زائية ا املسائل التكييف طأ ا وقوع لتفادي ي زا ا التكييف ع   . الرقابة

  :خاتمة

غرض قبل من املعطى ع للوقا ي القانو التكييف غي زائية ا للمحكمة يح ي القانون إن

لعدة نظرا التكييف خطأ التحقيق ة ج أو النيابة تقع ما غالبا ألنھ للقانون يح ال التطبيق

،و كم ا صدور قبل التكييف إعادة ون ،و الشرعية مبدأ ع كم ا ة ج ،وترتكز ذااعتبارات

مادة تخصيص ،ولكن ي القانو بالتكييف التقيد دون الدعوى اص وأ ع بوقا تتقيد املحكمة

ضمن و جراءات حماية عزز أن شأنھ من التكييف إعادة املحكمة ق زائية ا جراءات قانون

قواع يضرب ان ر مكتملة ناية ل بالتجنيح السماح أن ،كما العادلة زائيةاملحاكمة ا جراءات د

ن م امل ن ب ة ساو م غ عدالة خلق و الصميم املحاكمة وإجراءات ختصاص ا   .وم

وامش   : ال
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 .بدون رصید 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلطة المحكمة الجزائية في بحث التكييف القانوني للتهمة

- 612 - 

                                                                                                               
مكرر من قانون اإلجراءات الجزائیة الجرائم التي تخضع المتابعة فیھا إلجراءات  339استثنت المادة - 48

 .تحقیق خاصة 

ھذه المادة مستحدثة بموجب التعدیل األخیر لقانون اإلجراءات الجزائیة ،ویكون ھذا اإلجراء بالنسبة - 49
تستدعي تحقیقا أو إجراءات تحقیق خاصة ،ویمثل المتھم فورا أمام محكمة الجنح  للجنحة المتلبس بھا والتي ال

 .ومعھ أوراق الملف بعد تقدیمھ إلى النیابة العامة  

،سنة  40المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة ،جریدة رسمیة ،عدد  15/02معدلة بموجب األمر رقم - 50
2015. 

س االحتیاطي في التشریع الجزائري والمقارن ،دار الجامعة الجدیدة نبیلة رزاقي ،التنظیم القانوني للحب- 51
 .67،صفحة  2008للنشر ،سنة 

 . 15/02معدلة بموجب األمر رقم - 52

من بین الجرائم التي ال تتقادم العقوبة فیھا جرائم الفساد حالة تحویل األموال إلى الخارج وكذا الجرائم - 53
 .اإلرھابیة والتخریبیة 

،المجلة القضائیة  1991نوفمبر  19،قرار بتاریخ  87462العلیا ،الغرفة الجزائیة ،ملف رقم  المحكمة- 54
 .309،صفحة  1993،سنة  03العدد 

،المجلة القضائیة  1986جانفي  21،قرار بتاریخ  352213المحكمة العلیا ،الغرفة الجزائیة ،ملف رقم - 55
 .266،صفحة 1989،سنة  03العدد 


