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 Abstract: 

The abuse of authority is considered one of the most serious 

crimes due to the consequent waste of rights and freedoms, as 

well as the fact that it constitutes a serious violation of the 

integrity of the job that represents the public of state authorities 

and agencies, and based on this, the Algerian legislator 

criminalized the abuse of power represented in violating the 
sanctity of the home, and the crimes of abstinence It also 

approved a number of punitive and procedural texts to punish the 

perpetrators of this crime, where the public official in the abuse of 

power constitutes the main axis of its establishment along with 

the purpose of the pillars. To be criminal, disciplinary, or civil. Thus, the Algerian legislator tried to reduce the crime of abuse of authority by referring the job with punitive rules to the employees so that they would object to them performing the work entrusted to them to the fullest without any 
manipulation that could undermine the citizen’s confidence in the 

state and its structures. There is a link between the committed 

crime and the work of their job. They are responsible for these 

crimes, and a number of legal measures are taken against them 

that the legislator monitors by virtue of the status or capacity they 

hold, So that the authority authorized to carry out these legal 
procedures must respect and apply them to the fullest extent in 

order to avoid any violation of individual rights and freedoms. 

Accordingly, the legislator has listed a set of penal and 

disciplinary measures for the public servant that must be followed 

during his follow-up. 
Accordingly, this study highlights its importance in that the 

crimes of abuse of authority are among the serious crimes that 

conflict with the integrity of the public office and lead to violating 

the rights and freedoms of individuals, and it may reach the point 

of disturbing public order and harming the public interest. 

As for the problem posed by this research paper, it revolves 
around a fundamental question: To what extent is the Algerian 

legislator in line with limiting the crimes of abuse of authority 

through the monitored follow-up procedures? 

Accordingly, this study aims at a set of objectives, to be 

summarized in clarifying the basis for criminalizing the abuse of 
authority, and to identify the forms of the crime of abuse of 

authority and the follow-up procedures monitored for it through 
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the Algerian legislation. In order to answer the problem posed, a 

methodological approach was followed that relies on the analytical 

method by analyzing the relevant legal texts. 
Key words: Public Servant, Public Office, Abuse of Authority, 

Disciplinary Measures, Penal Procedures. 
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 السلطة يف التشريع اجلزائري استعمال إساءةات املتابعة عن جرائم إجراء
 

 3إبراهيم بوعمرة 
  4 فظ  هلل بد العايلع

 

 :امللخص
السلطة تعترب من اخطر اجلرائم نظرا ملا يرتتب عليها من إهدار للحقوق واحلرايت،  استعمال إساءةإن 

فضال عن كوهنا تشكل انتهاكا جسيما لنزاهة الوظيفة اليت متثل عوام سلطات الدولة وأجهزهتا، واستنادا 
وجرائم  السلطة املتمثلة يف إنتهاك حرمة املسكن، استعمال إساءةإىل ذلك جرم املشرع اجلزائري صور 

االمتناع املتعلقة ابلوظيفة ابإلضافة إىل التعدي على املراسالت وتسخري األموال، كما أقر مجلة من 
 استعمال إساءةملعاقبة مرتكيب هذه اجلرمية حيث يشكل املوظف العمومي يف  النصوص العقابية واإلجرائية

 استعمالاملوظف العمومي  إساءةالسلطة للمحور األساسي لقيامها إىل جانب بغية األركان وعليه فب
 .سلطته الوظيفية تقوم مسؤوليته عنها، ويستوي يف ذلك أن تكون مسؤولية جزائية أتديبية، أو مدنية

السلطة من خالل إحالة الوظيفية  استعمال إساءةوابلتايل فقد حاول املشرع اجلزائري يف احلد من جرمية  
بقواعد عقابية على املوظفني حىت تعرتض عليهم أداء العمل املعهود هلم على أكمل وجه دون أي تالعب 
قد يؤدي إىل زعزعة ثقة املواطن ابلدولة وهياكلها، فالشك أنه مبجرد إرتكاب املوظفني العموميني جلرائم 

وأعمال وظيفتهم، تقوم مسؤوليتهم عن هذه اجلرائم وتتخذ ضدهم وتكون هناك صلة بني اجلرمية املرتكبة 
ات القانونية اليت رصدها املشرع حبكم املركز أو الصفة اليت يتقلدوهنا، حبيث يتعني على جراءمجلة من اإل

ها وتطبيقها على أكمل وجه من أجل تفادي أي احرتامات الشرعية جراءالسلطة املخول هلا القيام هبذه اإل
ات جراءحلق من احلقوق واحلرايت الفردية، وبناء على ذلك فقد أورد املشرع مبجموعة من اإل انتهاك

  .اجلزائية والتأديبية للموظف العام املوجب إتباعها أثناء القيام مبتابعته
السلطة من اجلرائم اخلطرية اليت  استعمال إساءةوعليه فإن هذه الدراسة تربز أمهيتها يف كون أن جرائم  

ارض مع نزاهة الوظيفة العامة وتؤدي إىل املساس حبقوق وحرايت األفراد، وقد يصل األمر إىل درجة تتع
 .اضطراب النظام العام، وتضرر املصلحة العامة

أما عن اإلشكالية املطروحة من خالل هذه الورقة البحثية فهي تتمحور يف تساؤل جوهري مفاده: إىل أي 
ات املتابعة إجراءالسلطة من خالل  استعمال إساءةـد من جرائم مدى وفق املشرع اجلزائري يف احل

 املرصودة؟
السلطة،  استعمال إساءةوعليه هتدف هذه الدراسة إىل مجلة من األهداف نوجز يف إيضاح أساس جترمي  

ات املتابعة املرصودة هلا من خالل التشريع إجراءالسلطة و  استعمال إساءةوالوقوف على صور جرمية 
 .اجلزائري
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ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة مت اتباع مقاربة منهجية تعتمد على املنهج التحليلي من خالل حتليل 
 .وص القانونية ذات الصلة ابملوضوعالنص

ات التأديبية، جراءالسلطة، اإل استعمال إساءةاملوظف العام، الوظيفة العامة،  الكلمات املظتافية:
 ات اجلزائية.جراءاإل
 
  :املقدمة

إن للسلطة ضرورة ملحة يتطلبها وجود اجملتمع من اجل أن تضبطها تصرفات أفراده وتنسيق العالقات فيما بينهم، ومبا أن 
الوظيفة العامة هي وعاء السلطة واملوظف العام هو من يعهد إليه بنصيب كبري أو ضئيل من السلطة، فإن هذه السلطة تستوجب 

 وفقا ملا أقره القانون وحتقيق املصلحة العامة.عليه االلتزام حبدودها 
ويتطلب لذلك فإنه ال جيوز للقائمني أبعباء السلطة أن يتصرفوا إال جللب مصلحة أو درء مفسدة، وهذا املعيار هو الذي 

من خالل حيدد النطاق الذي جيب أن ميارس أصحاب السلطة من خالل سلطاهتم، وهلذا حترص الدول على نزاهة الوظيفة العامة 
سلطته الوظيفية فإنه يكون قد أهدر نزاهة الوظيفة، مما يؤدي  استعمالجترمي سلوك املوظف إذا كان منحرفا، ومىت ما أساء املوظف 

 إىل ضعف أجهزة العدالة.
مسؤولية من هنا كانت السلطة املخولة للموظفني العموميني هتدف إىل متكينهم من مباشرة املهام املنوطة هبم مما يرتب عليه 

حتقيق هذه األهداف ونتيجة لذلك فإن السلطة تتوافق مع املسؤولية يف املقدار، فعلى قدر السلطة تكون املسؤولية وهذه السلطة 
اال يسيء استخدامها مبا يتعارض  يف الوظيفة العامة مقيدة بتحقيق املصلحة العامة، وعلى املوظف الذي متنح له هذه السلطـــــــــــــــة

 ذا املبدأ أو مىت أساء استخدامها فإنه يكون عرضة للمساءلة .مع ه
وعليه فالشك يف أنه مبجرد إرتكاب املوظفني العموميني جلرائم وتكون هناك صلة بني اجلرمية املرتكبة وأعمال وظيفتهم، 

كم املركز أو الصفة اليت ات القانونية اليت رصدها املشرع حبجراءتقوم مسؤوليتهم عن هذه اجلرائم وتتخذ ضدهم مجلة من اإل
ها وتطبيقها على أكمل وجه من أجل تفادي احرتامات الشرعية جراءيتقلدوهنا، حبيث يتعني على السلطة املخول هلا القيام هبذه اإل

للموظف ات اجلزائية والتأديبية جراءأي انتهاك حلق من احلقوق واحلرايت الفردية، وبناء على ذلك فقد أورد املشرع مبجموعة من اإل
 العام املوجب إتباعها أثناء القيام مبتابعته.

  
 حيث يربز من خالل اآليت:أمهية املوضوع: 

  السلطة من اجلرائم اخلطرية اليت تتعارض مع نزاهة الوظيفة العامة وتؤدي إىل املساس حبقوق وحرايت  استعمال إساءةإن جرائم
 األفراد، وقد يصل األمر إىل درجة اضطراب النظام العام، وتضرر املصلحة العامة.

  جترمي  ل عام من خاللالسلطة بشك استعمال إساءةمن منطلق أن القانون اجلنائي اهتم بشقيه املوضوعي واإلجرائي أبوجه
البد من إلقاء الضوء على احلماية  بعض املمارسات إبفراد تدابري إجرائية وعقابية خاصة تضمن فعالية واختاذ نصوصها، فإنه

 اجلنائية.
 ئ الوظيفة هي وعاء السلطة، فالبد من بيان ما تنطوي عليه من جرائم وحتديد القواعد واملباد عتبارلنزاهة الوظيفة العامة اب

 ات اخلاصة ابلعقاب.جراءواإل واملسؤولية ساءةاخلاصة، بتجرمي هذه اإل
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  إن القائمون على أعمال الوظيفة ومتثيلهم للسلطة يشكلون عصب الدولة وآدائها املنفذة ومىت سيئ استخدامهم للسلطة انتشر
 الفساد اإلداري .

 
 وتتلخص يف تساؤل جوهري مفاده:إشكالية الدراسة: 

 السلطة؟ استعمال إساءةات املتبعة من طرف املشرع اجلزائري يف احلـد من جرائم جراءاإل سامهتإىل أي مدى 
 

 هتدف من وراء هذه الدراسة إىل مجلة من األهداف نوجز أمهها فيما يلي:أهداف الدراسة: 
 السلطة. استعمالات املتابعة حول جرائم جراءبيان املقصود إب 
  السلطة. استعمالات املتابعة حول جرائم إجراءإيضاح 
  ات متابعتها املختلفة.إجراءالسلطة و  استعمال إساءةحتديد صور جرمية 

 
 املنهج املتبع:

لالجابة على االشكالية املطروحة مت اعتماد مقاربة منهجية تعتمد املنهج التحليلي، ابلتعرض ابلتحليل للنصوص القانونية  
 ذات الصلة ابملوضوع. 
  تقسيمات الدراسة:

ات اجلزائية جراءبغية االجابة على االشكالية املطروحة مت تقسيم حمتوى هذه الورقة البحثية إىل قسمني ابلتطرق إىل اإل
 ات التأديبية )املبحث الثاين(.جراء)املبحث األول(، مث اإل

 
 ات اجلزائيةجراءاملبحث األول: اإل

ات اجلزائية جراءات قررها قانون اإلإجراءمن املعلوم أن كل جرمية سواء كانت جنائية أو جنحة أو خمالفة ينشأ عنها  
وذلك هبدف توقيع اجلزاء على مرتكب اجلرمية حيث رتب له القانون جمموعة من القواعد اليت جيب إتباعها من طرف السلطات 

 ة أما للقواعد عامة )املطلب األول( أو القواعد خاصة )املطلب الثاين(.القضائية املختصة، خيضع فيها مرتكب اجلرمي
 املطلب األول: القواعد اإلجرائية العامة: 

اهتا بصفة عامة أمام جهات التحقيق أو احلكم من قبل إجراءمن  إجراءإن حتريك الدعوى العمومية هو البدء يف أول  
على أنه لتطبيق العقوابت  ات اجلزائية اجلزائري الناصةجراءم املادة األوىل من قانون اإلالنيابة العامة أو الطرف املتضرر طبقا ألحكا

للشروط احملددة الدعوى حيركها ويباشرها رجال القضاء واملوظفون املعهود اليهم هبا مبقتضى القانون كما جيوز للطرف املضرور أن حيرك هذه الدعوى طبقا 
 يف هذا القانون.

اجلزائري من النيابة العامة سلطة لإلدعاء العام وذلك للحفاظ على حقوق اجملتمع وعقاب اجملرمني،  وقد جعل املشرع  
ات اجلزائية اجلزائري على أن حق حتريك الدعوى العمومية ليس حمظور على النيابة جراءمن قانون اإل 29وهو ما أشارت إليه املادة 

ة أن يقوم بتحريكها ايضا عن طريق الشكوى املصحوبة إبدعاء مدين أمام قاضي العامة فقط وإمنا جيوز للطرف املتضرر من اجلرمي
ات اجلزائية اجلزائري أو عن طريق التكليف املباشر ابحلضور أمام احملكمة اجلنح جراءمن قانون اإل 72التحقيق طبقا ألحكام املادة 

كما يعترب رفع الدعوى   (10، الصفحة 2010)حزيط،  ات اجلزائية اجلزائري،جراءمكرر من قانون اإل 337طبقا ألحكام املادة 
ات إقامة الدعوى العمومية أمام القضاء اجلنائي وبعد ذلك حتريكا هلا، إال أن مفهومه يضيق عن مفهوم إجراءالعمومية بدوره أول 
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أمام احملكمة يف مواد اجلنح يف الدعوى العمومية أمام جهة احلكم، وهو اليكون إال  إجراءالتحريك، ألنه يقتصر على القيام أبول 
واملخالفات، حيث يقوم وكيل اجلمهورية يف مواد اجلنح واملخالفات عموما بتكليف املتهم ابحلضور أمام حمكمة اجلنح واملخالفات 

، 2005)أوهايبية،  التحقيق فيها إختياراي. عتبارات اجلزائية اجلزائري ابجراءمن قانون اإل 394، 333طبقا حلكمي املادتني 
52)  

وهو ما يعرف مبرحلة مجع االستدالالت فهي هتدف إىل البحث والتحري عن اجلرائم والكشف  أوال: البحث والتحري:
ات القضائية اليت تتخذ من جهات قضائية كقضاة النيابة وقضاة التحقيق وإن جراءات سابقة لإلإجراءعن مرتكبيها وهي 

الضبطية القضائية، وقد حدد قانون  ة )مرحلة البحث والتحري( فتوالها أجهزةات اجلزائية املتخذة خالل هذه املرحلجراءاإل
حيث قول فيها القانون، بشكل عام القيام  65إىل  63و 55إىل  42و  28،إىل  12ات اجلزائية أحكامها يف املواد جراءابإل

، الصفحة 2010)حزيط،  ة املختصة.من شأنه الكشف من اجلرمية ومرتكبيها وتعقبهم لتقدميهم للسلطة القضائي إجراءأبي 
47). 

كما يقوم ضباط الشرطة القضائية إبختصاصهم ابلبحث والتحري من تلقاء أنفسهم أو بناء على أمر من السلطة القضائية 
 .(219، الصفخة 2005)أوهايبية،  بوجه عام.

يعينون هلذا الفرض، وتعيني قضاة للمشرع اجلزائري جنده أسندها إىل قضاة  ابلرجوعاثنيا: سلطة التحقيق القضائي: 
ة اجمللس األعلى للقضاء من بني استشار التحقيق ابحملاكم يتم مبوجب القانون األساسي للقضاء مبقتضى قرار من وزير العدل بعد 

 قضاة اجلمهورية.
حدى احملاكم فإن ات اجلزائية اجلزائري يف حالة وجود عدة قضاة إبجراءقانون اإل 70ولقد خول القانون مبقتضى املادة   

لوكيل اجلمهورية أن يعني لكل حتقيق القاضي الذي يكلف إبجرائه، كما جيوز له أيضا إذا تطلبت حضورة القضية أو تشعبها أن 
يلحق ابلقاضي املكلف ابلتحقيق قاضي أو عدة قضاة حتقيق آخرين سواء عند فتح التحقيق، أو بناء على طلب من القاضي 

ات التحقيق وله وحدة الصفة للفصل يف إجراءات، وينسى القاضي املكلف ابلتحقيق سري جراءء سري اإلاملكلف ابلتحقيق أثنا
يف إنعقاد االختصاص  (81، الصفحة 2010)حزيط،  يف القضية، مسائل واحلبس املؤقت والرقابة القضائية واختاذ أوامر التصرف

ات اجلزائية اجلزائري، على أن يتم إتصاله ابلدعوى إبحدى جراءمن قانون اإل 67، و35، 39،40،80له طبقا ألحكام املواد
الطريقتني: إما بناء على طلب إفتتاحي ابلتحقيق مقدم له من طرف وكيل اجلمهورية أو أحد مساعديه أو بناء على شكوى 

انون، ابإلضافة إىل حتدد من ذات الق 38يف إ.ج.و 67/1املتضرر من اجلرمية مصحوبة إبدعاء مدين وذلك طبقا ألحكام املادتني 
ات يباشرها الفرض منها احلصول إجراءات والفرض ومباشرهتا، فهناك جراءإختصاصات قاضي التحقيق وتنوعها حسب طبيعة لإل
ات أخرى يباشرها احملقق وهلا طبيعة خاصة تسمى ابألوامر وهي إجراءو  68على الدليل تسمى أبعمال التحقيق طبقا للنص املادة 

أوامر يتخذها يف مواجهة منهم معني كالقبض واإليداع يف مؤسسة عقابية وأوامرية خذها عقب اإلنتهاء من التحقيق؛  على نوعني 
من  211إىل  176كما جتدر اإلشارة إىل أن القانون قرر ايضا درجة اثنية للتحقيق بواسطة غرفة اإلهتام كدرجة عليا يف املواد من 

 .(330، الصفحة 2005)أوهايبية،  ق.إ.ج.
ها املرحلة األخرية من مراحل الدعوى العمومية واليت من خالهلا حيدد موقف املتهم من عتبار اب اثلثا: مرفلة احملاكمة:

التهمة املنسوبة إليه . فيفصل القاضي إما ابلرباءة أو اإلدانة وابلعقوبة املسلطة عليه جراء ما ثبت إقرتافه من أفعال منسوبة إليه،  
رحلة أمام جهات احلكم اجلزائية سواء كان ذلك على مستوى حممكة اجلنح واملخالفات، او على مستوى الغرفة كما تتميز هذه امل

اجلزائية ابجمللس القضائي كجهة إستئناف أو على مستوى حمكمة اجلناايت بقواعد معينة عامة ومشرتكة تضمن السري العادل 
هة القضاء وإستقالله وذلك أبن تكون احملاكمة يف جلسة عالنية طبقا جللسات احلكم مبا يكفل للمواطنني االطمئنان على نزا
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ات اجلزائية اجلزائري واحلكم الصادر يف الدعوى عالنيا، ولكن تكون جراءمن قانون اإل 430و 342و 285ألحكام املواد 
 380لسة طبقا لنص املادة املرافقات شفوية ويف حضور اخلصوم لتمكينهم من الدفاع على أن يدون التحقيق من قبل كاتب اجل

ات اجلزائية اجلزائريـ ابإلضافة إىل عدم مشاركة القاضي يف التطرف الدعوي على مستوى درجتني، وأخري عدم جراءمن قانون اإل
 . (195، الصفحة 2010)حزيط،  إنكار العدالة إذ جيب على جهة احلكم الفصل يف الدعوى املعروضة أمامها بدون متاطل.

اإلثبات يف الدعوى اجلزائية، فإن عبءها يقع على النيابة العامة لكوهنا املدعي يف دعوى احلق العام، وذلك  أما فيما خيص
طبقا للقواعد العامة اليت تقضي أبن عبء اإلثبات يقع على املدعي وهناك سند آخر تستند إليه هذه القاعدة هو قرينة الرباءة اليت 

ه، تدعىي قاعدة عبء اإلثبات فيقع على النيابة العامة أن تقيم الدليل، على أن الفصل قد تفرتض أن املتهم بريء حىت تثبت إدانت
مت وقوعه من قبل املتهم، وأن تقيم الدليل ايضا فإن إثبات صحة هذا الدفع يفرتض أن يقع على عاتقه ألنه هبذا الدفع قد أصبح 

، 2005)منور،  ن إلزام النيابة العامة إبقمة الدليل على بطالنه.وتعني رفضه دو  مدعيا، حبث إذا عجز عن ذلك إعترب الدفع ابطال
 .(213الصفحة 

فظال عن ذلك من حق القاضي اجلزائري بل من واجبه التحري والبحث عن احلقيقة، وذلك بكافة الطرق سواء نص عليها 
طرق املشروعة اليت يقرها العلم والقانون القانون أو مل ينص إال أن سلطة القاضي تلك ليست مطلقة، فعليه البحث عن احلقيقة ابل

وهذه الطرق هي مايعرف بطرق اإلثبات أو وسائل اإلثبات حيث يستخدمها القاضي من أجل احلصول على الدليل من هدف 
الطرق ختضع ملبدأ االقتناع الذاتية للقاضي أي حرية القاضي يف تكوين قناعته أبي وسيلة من وسائل  الكشف عن احلقيقة وهذه

إلثبات كاالعرتاف، والشهادة، اخلربة القوانني وغريها من وسائل اإلثبات ويستويف يف ذلك إن شاء أخذ هبا وإستند عليها يف ا
 . (215، الصفحة 2005)منور،  حكمة أو أستبعدها ومل أيخذ هبا يف بناء محكة.
 املطلب الثاين: القواعد اإلجرائية اخلاصة :

من األشخاص للقواعد إجرائية خاصة حرضا على ما ينبض توافره يف أعضائها من هيبة  لقد أخضع القانون طائفة معينة 
بصفتهم محاة العدالة والقائمني على تطبيق القانون، حيث ختتلف األحكام اخلاصة هبم حبسب صفتهم الوظيفية وحسب  احرتامو 

ملتمتعني حبصانة برملانية أو حصانة قضائية ابإلضافة إىل اهليئة اليت ينتمون إليها واملسؤولية املنوطة هبم ومهك كل من املوظفني ا
ات ملتابعتهم عن اجلرم املنسوب إليهم وسنفصل يف ذلك على جراءضباط القوة العمومية حيث أخضعهم املشرع جبملة من اإل

 النحو اآليت بيانه:
 أوال: نواب اهليئة التشريعية: 

األمة حيث التتم متابعتهم عن اجلناايت واجلنح إال بعد رفع احلصانة وهم نواب اجمللس الشعيب الوطين ونواب جملس  
حبيث الجتوز الشروع يف متابعتهم من أجل جناية أو جنحة اال يتنازل  (94، الصفحة 2010)حزيط،  عليهم طبقا ملواد الدستور،

ضاء، وابلتايل فقد نص املشرع اجلزائري على صريح منهم أو إبذن من اجمللس الذين ينتمون إليه بعد رفع احلصانة عنهم أبغلبية األع
ات يف أنه الجيوز استجواب النائب أو حجزه أو جراءات الواجب إتباعها لصدور اإلذن مبتابعة عضو الربملان تتمثل هذه اإلجراءاإل

أو تفتيش منزله أو القبض عليه أو تفتيش منزله أو حتريك الدعوى العمومية ضده أو مباشرهتا، إال بعد احلصول على إذن كتايب 
حتريك الدعوى العمومية، ضده أو مباشرهتا، إال بعد احلصول على إذن كتايب من اجمللس وذلك بناء على طلب كتايب تتقدم به 
النيابة العامة مع تقرير مفصل مبوضوع القضية إىل وزير العدل الذي حييله إىل اجمللس الشعيب الوطين الذي حييله بدوره على اللجنة 

من اتريخ إحالة هذا الطلب  اعتبارلفة ابلشؤون القانونية واإلدارية اليت تتوىل بدورها فحص الطلب وتقدم تقرير يف أجل شهرين املك
 . (87، الصفحة 2002/2001)بوحجة،  عليها.
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ذا الطلب ) ابإلضافة إىل ذلك تقوم ابإلستماع إىل النائب املعين الذي ميكنه اإلستعانة أبحد زمالئه ويتم البت يف ه   
طلب رفع احلصانة الربملانية( عن النائب من جملس الشعيب الوطين يف أجل ثالثة أشهر منذ اتريخ اإلحالة، فيقوم أوال ابإلستماع 

)بوحجة،  أعضائه. 3/4إىل تقرير ابللجنة والنائب املعين مث يفص يف هذا الطلب يف جلسة مقلقة ابإلقرتاع السري بــ
 . (88، الصفحة 2002/2001

ومنه فإن قرار الربملان عدم املوافقة على إعطاء اإلذن، فال تستطيع النيابة العامة حتريك الدعوى العمومية ضد النائب   
طوال فرتة عضوية أي مخس سنوات من اتريخ أول إجتماع له إال إذ حل للربملان قبل ذلك، أما أصدر مثل هذا اإلذن إسرتجعت 

ومباشرة الدعوى العمومية أو حيق هلا أن تغري التكييف القانوين للجرمية حسبما يستدعيه النيابة العامة كل حريتها يف حتريك 
ات عن أية جرمية أخرى تنسب إىل اهتمام مل يشملها القرار برفع احلصانة فإذن يصبح إجراءالتحقيق، غري أنه الميكنها مباشرة 

أما يف  (89، الصفحة 2002/2001)بوحجة،  يرجع عنه، ات أناعتبار هنائيا بدوره فال جيوز ملن أصدره مهما تكشف له من 
ات املتابعة اجلزائية ضدهم على أن يتم إخطار مكتب إجراءحالة التلبس اخلائب جبناية أو جنحة فيجوز للنيابة العامة مباشرة 

يفصل اجمللس يف أمره هنائيا اجمللس الذي ينتمي إليه العضو املعين على الفور وجيوز هلذا املكتب أن يطلب إيقاف املتابعة ريثما 
ومنه يف حالة رفع احلصانة الربملانية عن النائب تباشر النيابة العامة  (94، الصفحة 2010)حزيط، من الدستور(، 111)املادة 

 أعماهلا بتحريك الدعوى وإحالتها على التحقيق إذ استوجب األمر ذلك طبقا لألحكام العامة ولذلك األمر ابلنسبة للمحاكمة.
 نيا: أعضاء اكحكومة والوالة: اث

من ق.إ.ج، إذ يتابع أعضاء  573ات املنصوص عليها يف املادة جراءتتم متابعة أعضاء احلكومة والوالة إبتباع اإل  
ا احلكومة عند ارتكاهبم جلناية أو جنحة أثناء القيام مبهامهم الوظيفية يكون عن طريق إحالة وكيل اجلمهورية مللف القضية املخطر هب

إىل النائب العام لدى احملكمة العليا اليت ترفقه بدورها إىل الرئيس األول بذات احملكمة بغرض تعيني حمقق من بني أعضائها من 
 أجل التحقيق يف القضية.
 اثلثا: ابلنسبة للقضاة:

:" القاضي على أنه 02فقرة  163يف مادته  2020لقد نص املؤسس الدستوري اجلزائري يف التعديل األخري لسنة   
من ذات التعديل الدستوري على أن" يعاقب القانون كل من  178مستقل، الخيضع إال للقانون"، كما نص يف الفقرة من املادة 

ميس ابستقاللية القاضي، أو يعرقل حسن سري العدالة وتنفيذ قراراهتا" ومن خالل النصني الدستورين املذكورين، خص املشرع 
نص عليها الباب الثامن من  (195، الصفحة 2009)مشالل،  خمتلف درجاهتم حبصانة إجرائية خاصة، اجلزائري فئة القضاة على

ها تعمل لدى الدولة عتبار نظرا لطبيعة عمل هذه الفئة من القضاة اب 518إىل  573ات اجلزائية يف املواد من جراءقانون اإل
ات اليت جيب جراءبعبارات واضحة وإمنا أحاط القضاة جبملة من اإلواملالحظ كذلك أن املشرع مل يصرح على احلصانة القضائية 

 .(93، الصفحة 2002/2001)بوحجة،  إتباعها يف حالة ارتكاب جرمية حمددة.
 ات خاصة كل حسب تدرجه السلمي لذلك قسمهم القانون إىل ثالث فئات:جراءومنه فإن متابعة القضاة ختضع إل 

 ء اجملالس القضائية والنواب العاملون لدى هذه اجملالس:فئة قضاة احملكمة العليا ورؤسا -1
فمتابعة هؤالء عن اجلرائم اليت اقرتفوها خالل ممارسة مهامهم تتم بناء على قرار من النائب العام لدى احملكمة العليا وطبقا 

املختصة إقليميا أن مييل امللف  ات اجلزائية اجلزائري، حيث على وكيل اجلمهورية للمحكمةجراءمن قانون اإل 573ألحكام املادة 
ابلطريق السلمي للنائب العام على مستوى احملكمة العليا والذي يرفقه بدوره إىل الرئيس األول بذات احملكمة بفرض تعيني حمقق 

لى ات واحدة سواء كانت اجلرمية جناية أم جنحة. كما ابإلضافة إىل ما ميكن مالحظته عجراءمن بني أعضائها، وتظل هذه اإل
ات اجلزائية اجلزائري عدم تقييد وكيل اجلمهورية وال النائب العام لدى احملكمة العليا مبدة زمنية معينة جراءمن قانون اإل 573املادة 
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ات مما يعرقل السري احلسن للملف جراءيلزم خالهلا إبحالة امللف ابلطريق السلمي بعد إبالغه ابجلرمية، وقد يؤدي إىل بطء يف اإل
من قانون  111ويؤثر على مقتضيات العدالة ويلحق ضرار ابلقاضي حمل املساءلة اجلنائية خاصة ما جاء يف املادة اجلزائي 

، الصفحة 2010)حزيط،  العقوابت فالقاضي املكلف ابملتابعة ملزم ابال خيرق مبدأ احلصانة وإال كان عرضة ملتابعة جنائية.
94). 
ات املتبعة يف حالة املتابعة حيث جراءتطبق عليهم نفس اإل حملاكم ووكالء اجلمهورية:فئة قضاة اجملالس القضائية ورؤساء ا -2

يرسل ملف القضية بشأهنم إىل النائب العام لدى احملكمة العليا الذي يقرر أن هناك حمل للمتابعة لريفع األمر عند اإلقتضاء إىل 
ن جملس قضائي خارج دائرة إختصاص الذي يعمل به الرئيس األول مع إختالف طفيف يتمثل يف انتداب قاضي التحقيق م

 . (93، الصفحة 2010)حزيط، ات اجلزائية اجلزائري. جراءقانون اإل 575القاضي املتابع طبقا للمادة 
 ات املتابعة ختتلف عن ابقي القضاة اآلخرين من نقطتني مها:إجراءابلنسبة هلذا الصنف من القضاة ف فئة قضاة احملاكم: -3

 العام لدى اجمللس القضائي هو الذي يتخذ قرار املتابعة. * النائب
* يعني رئيس اجمللس القضائي قاضيا للتحقيق من حمكمة خارج اجمللس شريطة أن تكون يف خارج دائرة اإلختصاص الذي يعمل به 

 ات اجلزائية اجلزائري(. جراءقانون اإل 576القاضي املتابع )املادة 
حالة تلبس قاضي اجلرمية؟ إذن لإلجابة على هذا التساؤل، نالحظ أن هناك فراغ قانوين حيث ولكن ترى ما هو احلكم يف 

مل يتطرق املشرع إىل إحالة تلبس القاضي جبرمية لذا ميكن تفسري سكوت املشرع عن هذه اإلحالة البد من الرجوع إىل القواعد 
اجلزائية اجلزائري حلل هذا اإلشكال، ومنه فإن ضبط القاضي  اتجراءمن قانون اإل 45إىل  41العامة املنصوص عليها يف املواد 

)بوحجة،  متلبسا جبرمية الخيلع عنه الصفة القضائية ولذلك فإنه يضل متمتعا حبصانة قضائية كفلها له الدستور والقانون.
  .(95، الصفحة 2002/2001

ام لدى احملكمة العليا، فكيف تتم متابعة الضبطية فإذ كانت املتابعة القضائية يف احلاالت تتطلب صدور قرار النائب الع 
 القضائية ؟

ات اجلزائية جراءمن قانون اإل 15: واملقصود هبم مأموري الضبط القضائي املشار إليهم يف املادة  فئة الضبطية القضائية -4
ملتابعة هي اجمللس القضائي حيث يقوم وكيل اجلزائري، فقد قرر املشرع اجلزائري قواعد خاصة ملتابعتهم، منها أن اجلهة املخولة هبذه ا

اجلمهورية مبجرد إخطاره ابلقضية إبرسال ملف الدعوى إىل النائب العام لدى اجمللس القضائي، فإذا ما رأى مثة للمتابعة عرض 
يت كان األمر على رئيس اجمللس القضائي الذي أيمر بتعيني قاض للتحقيق يف القضية يكون من غري قضاة جهة االختصاص ال

يتبعها ضابط الشرطة القضائية املتابع، وعند االنتهاء من التحقيق معه حيال أمام جهة احلكم املختصة اليت يتبعها احملقق، أو أمام 
 غرفة االهتام مباشرة للمجلس القضائي. 

و جنحة خارج دائرة إ.ج "إذا كان أحد ضباط الشرطة القضائية قابال لإلهتام إبرتكاب جناية أ 577طبقا ألحكام املادة 
"، 576ات طبقا ألحكام املادة جراءمباشرة اعمال وظيفية والثناء مباشرهتا يف الدائرة اليت خيتص فيها حمليا، اختذت بشأنه اإل

فالقصد من أن تكون جهة االختصاص مبتابعة ضباط الشرطة القضائية، غري اجلهة اليت كان يباشر يف دائرهتا اختصاصه هو احلياد 
 التحيز لضابط الشرطة القضائية.وعدم 

كما جتدر املالحظة ابلنسبة لضابط الشرطة القضائية التابعني لألمن العسكري فريفع األمر لوزير الدفاع الذي خيوله قانون 
 (132، الصفحة 2008)غاي،  من قانون القضاء العسكري، 68القضاء العسكري سلطة املتابعة اجلزائية طبقا ألحكام املادة 

ويف ذلك صدر قرار احملكمة العليا يقضي أبنه ختتلف القواعد املتعلقة ابملتابعة اجلزائية حبسب ما إذا كان ضابط الشرطة القضائية 
املرتكب للجرمية ينتمي إىل مصاحل األمن العسكري أو الدرك أم إىل مصاحل مدنية، ففي احلالة األوىل يرسل امللف إىل وزير الدفاع 
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أصدر أمرا بذلك إىل وكيل اجلمهورية العسكري املختص طبقا  األخري إذا ارأتى مالحقة الضابط املعين جزائيا" الوطين وعلى هذا
من قانون القضاء العسكري، ويف احلالة الثانية يرسل ملف القضية إىل النائب العام الذي ينتمي إليه  72-71ألحكام املادتني 

اجلرمية فيعرض األمر أن رأى أن هناك حمال للمتابعة على رئيس اجمللس القضائي طبقا مأمور الضبط القضائي املنسوب إليه إرتكاب 
ات اجلزائية اجلزائري، وعندئذ خيتار رئيس اجمللس حمققا خارج دائرة إختصاص جراءمن قانون اإل 577و576ألحكام املادتني 

 . (280، الصفحة 2003)بغدادي،  وى.حتقيق يف الدع جراءاجلهة اليت يعمل هبا ضابط الشرطة املتابع ويكلفه إب
ات اجلزائية وابلرجوع ايضا جراءمن قانون اإل 577و 576و 573ويف األخري ميكن أن نستخلص من أحكام املواد من   

إىل أحكام اإلذن اليت تقضي وجوب صدور لألمن من اجلهة أو السلطة املختصة اليت ينتمي إليها املوظف ميكن القول أن أعضاء 
والوالة هم موظفون يف األسالك العليا للدولة كما أن ضباط الشرطة القضائية ايضا هم موظفون يف سلك األمن الوطين،  احلكومة

وابلتايل فإن خضوع هؤالء املوظفني يف حالة إرتكاهبم جلناية أو جنحة لتمس األحكام القانونية اليت ختضع هلا فئة القضاة، ماهي 
هلؤالء، نظرا ملسؤولياهتم السياسية و الوظائف اليت يشغلوهنا، ابإلضافة إىل أن عدم اشرتاط املشرع إال امتياز قضائي منحه املشرع 

اجلزائري صدور إذن من اجلهة أو السلطة اإلدارية اليت ينتمي إليها املوظف اإلداري ابلنسبة للموظفني الذين ينتمون إىل جهة غري 
ملشرع ابحلصانة اإلدارية للموظفني اإلداريني، شأنه يف ذلك شأن املشرعني الفرنسي اجلهة اليت أتذن ابملتابعة، يعد عدم إعرتاف ا

واملصري، اللذان اليعرتفان للموظفني ابحلصانة اإلدراية تلزم فيها النيابة العامة احلصول على إذن مسبق لتحريك الدعوى العمومية 
 .(198، الصفحة 2009)مشالل،  لعامة.ات اجراءيف مواجهتهم وابلتايل فإن متابعة هؤالء تتم طبقا لإل
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 ات التأديبية: جراءاملبحث الثاين: اإل
إن أساس املتابعة التأديبية هو اخلطأ املهين الذي يرتكبه املوظف حيث يشكل الفعل الواحد الذي يقرتفه جرما جنائيا  

 استعمال إساءةيستوجب مساءلة جزائية كما قد يكون خطأ مهنيا يستوجب مساءلة أتديبية وجزاءا أتديبيا يف نفس الوقت وجرائم 
شخص ذو صفة وظيفية متيزه عن غريه وهلذا وجب علينا التطرق إىل مفهوم اجلرمية التأديبية السلطة هي من جرائم اليت يرتكبها ال

  ات التأديبية املتخذة ضد املوظف العام )املطلب الثاين(.إجراء)املطلب األول( ومن مثة إىل 
 املطلب األول: مظهوم اجلرمية التأديبية 

رمية التأديبية او اخلطأ التأدييب كما كما إصطلح عليه الفقه وإمنا إكتفى مل يورد املشرع اجلزائري تعريفا جامعا وواضحا للج
من القانون األساسي العام للوظيفة العمومية على انه "كل ختل عن الواجبات املهنية، أو  160ابإلشارة إليها يف نص املادة 

 يعرض صاحبه أي املوظف العمومي لعقوبة مساس ابالنضباط، وكل خطأ أو خمالفة مبناسبة أو أثناء أتدية املهام، خطأ مهين
 أتديبية دون املساس عن االقتصاد ابملتابعات اجلزائية.

بينما ابلرجوع إىل الفقه جنده قد أورد عدة تعاريف للخطأ املهين أو التأدييب يصب جمملها يف ان اجلرمية التأديبية هي كل 
 .(49، الصفحة 1990)الطماوي،  فعل او امتناع يرتكبه العامل وجيايف واجبات منصبه.

وابلتايل فاألخطاء املهنية املرتكبة من طرف املوظف هي عموما إفالت ابلواجبات املفروضة عليه حبكم وضيفته أو  
 مقتضياهتا فاجلرمية التأديبية على هذا النحو تتضمن توافر العناصر التالية:

من كان حيمل صفة املوظف، فحىت نكون أمام عقوبة أتديبية جيب : فاحلظ التأدييب الميكن ان يقع إال أوال: صظة املوظف
 .(151)بوضياف، الصفحة  أن يصدر اخلطأ التأدييب من ذي صفة أوال.

: إن تستوجب اجلرمية التأديبية صدور فعل عن املوظف خيالف به واجباته يظهر يف الواقع اثنيا: الركن املادي للجرمية
 يكون اجيابيا أو سلبيا. اخلارجي امللموس وهذا الفعل قد 

املشرع اجلزائري قد مجع بني عنصري اإلرادة والدوافع اليت أدت إىل ارتكاب اجلرمية التأديبية  اثلثا: توافر ركنها املعنوي:
النه فرض على اإلدارة أن أتخذ يف احلسبان عند تقديرها للخطأ يف املوظف والدوافع اليت أدت القرتافه الذنب اإلداري، كما 

حظ أن املشرع اجلزائري قد قام بتحديد اجلرائم التأديبية عن طريق التقنني والتصنيف، حيث وردت بطريقة التقنيني يف بعض يال
حيث قنن املشرع بعض األخطاء التأديبية اليت يرتكبها  (31، الصفحة 2004)رمحاوي،  القوانني من بينها قانون العقوابت،

إىل  135السلطة الوظيفية الواردة يف املواد  استعمال إساءةئية ومن بني هذه األخطاء صور املوظف العام وجيهل منها أخطاء جنا
اليت جعل املشرع هذه املخالفات التأديبية جرائم جنائية والسبب يف ذلك يرجع إىل أتثري هذه اجلرائم على حسن سري املرفق  138

-82ا تبعا لدرجة خطورهتا إىل ثالثة أصناف طبقا للمرسوم رقم العام وكرامته الوظيفية العامة و من حيث التصنيف فقد صنفه
 .(33، الصفحة 2004)رمحاوي،  اخلاص بكيفية تطبيق األحكام التشريعية اخلاصة بعالقات العمل الفردية. 302

   ات أتديب املوظف العام يف السلك اإلداريإجراءاملطلب الثاين: 
ان بناء على سكون يتقدم مبا املنتفع خبدمات املرفق العام إىل اإلدارة، يلفت يتم حتريك الدعوى التأديبية يف غالب األحي

 بواسطتها إنتباه السلطة الرائسية إىل تصرفات موظفيها: 
ابإلضافة إىل ان حتريك الدعوى التأديبية مرتبط ابلفعل الذي افرتضه املوظف العام، فكلما خرج املوظف عن القواعد 

  .(39، الصفحة 2004)رمحاوي،  لإلدارة متابعة ولو سحب املنتفع خبدمات املرفق العام شكواه.العامة لالنضباط جاز 
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حيث ابلنسبة للموظف العام يتم تكييف اخلطأ املرتكب من طرفه مث أتيت مرحلة التقل أمهية عن سابقتها اال وهي مرحلة   
وصول للعقوبة املستحقة إذا أثبتت إدانته وهي مرحلة حتديد املسؤولية ومدى اسناد اخلطأ املرتكب للموظف وذلك هبدف ال

 التحقيق واملداولة وهو ما سنتطرق إليه يف النقطتني التاليني: 
  أوال: التحقيق:

احلقيقة والتوصل لتحديد املسؤولية التأديبية  واملقصود به التحقيق اإلداري وه إحدى وسائل النظام التأدييب الغاية منه إظهار
ثابة للتحقيق القضائي تقوم عادة اإلدارة إبجرائه، بناء على مالحظات الرئيس املباشر حول تصرفات املوظف للموظف وهو مب

الذي يتبعه أو إستنادا إىل تقارير جهات التفتيش أو إعتماد على شكاوي املنتفعني خبدمات املرفق العام، ولقد منح املشرع اجلزائري 
ة أو ملمثلها املرخص له قانون حىت توجيه اإلهتام والتحقيق يف شأن التهم املنسوبة إىل سلطة التحقيق اإلداري للهيئة املستخدم

 املوظف العام، كما أن االلتجاء إىل التحقيق هو سلطة تقديرية وأمر ترتخص فيه اإلدارة املذنب مهما كانت درجة اخلطأ الذي
حتقيق يف حالة ما إذا كانت املخالفات املنسوبة للموظف غامضة اقرتفه وأعطى جمللس التأديب، حق مطالبته السلطة الرائسية بفتح 

أو كانت الظروف اليت مت إرتكاب اخلطأ غري واضحة إذ يتعني على احملقق الوقوف على أراء الشهود واالستماع إىل توضيحات 
املذنب إال كتابة، وال ميكن  املوظف املتهم،خاصة عندما يتعلق األمر أبخطاء جسيمة، فعال يتصور اإلستماع إىل أقوال املوظف

 . (156، الصفحة 2004)رمحاوي،  .توضيح ظروف إرتكاب اجلرمية التأديبية إال كتابة
كما جتدر اإلشارة إىل أنه من املمكن لسلطة التأديب أن تستدرك التحقيق األول بتحقيق آخر لكي تتفادى ما شابه 

  (.157، الصفحة 2004)رمحاوي،  التحقيق األول من نقائص.
 اثنيا: املداولة وإصدار القرار التأدييب:

حيث ختتلف هذه املرحلة تبعا للخطأ املقرتف من طرف املوظف وطبيعته سواء من حيث اجلهة املختصة إبصدار القرار  
اجلزائري للسلطة ات الالزمة لصدوره كاألخطاء املهنية من الدرجة األوىل اليت خول فيها املشرع جراءالتأدييب أو ابختاذ بعض اإل
ة أي هيئة أو التقدير برأي جهة مهنية وكذلك األمر استشار ها السلطة املخولة ابلتأديب دون لزوم عتبار للرائسية تسليط العقوبة اب

من القانون األساسي للوظيفة العمومية اليت تقيد ابن السلطة اليت هلا صالحيات  165ابلنسبة لألخطاء الثانية طبقا لنص املادة 
تعيني ميكنها أن تتخذ العقوابت التأديبية من الدرجة األوىل والثانية مبوجب قرار مربر حصوهلا على توضيحات كتابية من املعين. ال

 من ذات األمر. 166أوجبت املادة  03-06من األمر  165ابإلضافة إىل أحكام املادة 
ة أن حتضر اجمللس التأدييب بتقرير مربر يف أجل فإن السلطات اليت هلا صالحية تعيني املوظف هي املخول هلا أتديبي

يوما ابتداءا من اتريخ معاينة اخلطأ وإال سقط اخلطأ املنسوب للموظف ابنعقاد هذا اجلل أي يف إذا مل حترك الدعوى  45اليتعدى 
 التأديبية. 

ؤخذ برأي اللجنة اإلدارية املتساوية أما ابلنسبة للعقوابت التأديبية عن األخطاء املهنية من الدرجتني الثالثة والرابعة فت
يوما  45األعضاء املختصة، اجملتمعة كمجلس أتدييب واليت جيب عليها البت يف املسألة التأديبية احملالة عليها يف أجل اليتعدى 

يف األمر ات التأديبية حرص املشرع على تكريس ضماانت للموظف املتهم جراءابتداءا من اتريخ إخطارها، وابلنظر خلطورة اإل
 املتعلق ابلقانون األساسي العام للوظيفة العمومية نوردها كالتايل: 06/03الرائسي 

 احلق يف تبليغ ابألخطاء املنسوبة إليهم.  -
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يوما من اتريخ حتريك الدعوى  15احلق يف ان يطلع املوظف املرتكب لألخطاء على ملفه التأدييب كامال يف اجل  -
اللجنة التأديبية أيضا استحضار شهود لتقرير دفاعه، وكذلك أحقية املوظف املاثل أمام اجمللس  التأديبية ضده كما مسحت له

 التأدييب يف الدفاع عن نفسه بنفسه أو عن طريق حمام معتمد وحق إبداءه مالحظاته الكتابية أمام اللجنة املاثل أمامها أو شفواي.
املوظف املذنب بصفة شخصية املدلس التأدييب وجواب إال إذا كان  ات حماكمة املوظف التأديبية ميثلجراءواستكماال إل 

يوما  15مثة مربر مانع أو قوة قاهرة حالة دون ذلك وذلك بعد تبليغه بتاريخ اجللسة اليت حددت له وموعدها وساعدهتا وحملها بــ
يف حالة استحالة حضوره يف وجود مربر قبل مثوله أمامها عن طريق رسالة مضمنة أي ابلربيد املوصى عليها مع وصل االستالم و 

شرعي ميثله مدافعه، إما حمام او شخص يراه املوظف العمومي احملال على اجمللس مؤهل للدفاع عنه، بينما يف حالة رفضه املثول 
لتنفيذ بقوة القانون أمام جملس التأدييب دون إبداء مربر شرعي تستمر املتابعة التأديبية وينظر يف حالته ويصدر قرار اللجنة الواجب ا

 القانون األساسي للوظيفة العامة. 4و 3و 2و 1من  168عمال أبحكام املادة 
 ات أتديب املوظف العام يف السلك القضائيإجراءاملطلب الثالث: 

حيث يتميز أتديب املوظف العام يف السلك القضائي الذي يضم القضاة والضبطية القضائية بصفتهم أعوان القضاء حبكم 
هام اليت توكل إليهم من جانب السلطة القضائية عن أتديب املوظف العام لإلداري الذي سبق تفصيله من حيث السلطة املخولة امل

 ات اليت سنوضحها فيما يلي بيانه:جراءابلتأديب وغريها من اإل
 أوال: أتديب القضاة: 

هم بشر فيهم أن يقعوا يف اخلطأ وذلك مهما كانوا حرصني، لذلك استوجب األمر إقرار عتبار ال مراء يف أن القضاة اب
ات بدا من األساس القانوين للدعوى التأديبية ومن مث للجهة املختصة مبساءلة إجراءاحلماية اإلجرائية ملساءلة القضاة القيام بعدة 

 يف الدعوى التأديبية وهذا ما يسم تفصيله على النحو اآليت: القضاة ابإلضافة إىل الضماانت املمنوحة هلم وصوال إىل الفصل
 .(150)بوضياف، الصفحة 

ويقصد به األساس القانوين واألخطاء اليت يرتكبها القاضي، ويرتتب على هذا األساس األساس القانوين للدعوى التأديبية:  -1
ييب املوجب للمتابعة القضائية ومن مث الدعوى التأديبية وهو ما مباشرة الدعوى التأديبية وهلذا وجب علينا حتديد مفهوم اخلطأ التأد

 سنتعرض له تفصيال:
: لقد عرفه الدكتور صالح الدين سلحدار أبنه: إخالل القاضي بواجباته ابلقول أو الكتابة أو العمل أو مظهوم اخلطأ التأدييب -2

من القانون العضوي رقم  60املادة ن األساسي للقضاء قد عرفه يف كما أن القانو   (152بوضياف، الصفحة )خمالفته للقوانني واألنظمة،
كل تقصري يرتكبه   ،املتضمن القانون األساسي للقضاء اليت تنص أبن 2004سبتمرب سنة  6املوافق لــ  1425رجب عام  21مؤرخ يف  04-11

رتكبه القاضي إخالل ابلتزاماته. ابإلضافة إىل القاضي إخالل بواجباته املهنية ومنه فاخلطأ التأدييب القاضي يشمل سلوك منحرف ي
ما يرتكبه يف حياته الشخصية وهذا راجع إىل هيبة السلطة القضائية إذا يستوجب األمر على القاضي التحلي بسلوط معني خارج 

 أوقات عمله ليمون به شرف وظيفته.
 مباشرة الدعوى التأديبية: -3
للقضاة هي من صالحيات وزير العدل إذ يتمتع هذا األخري بسلطتني يف جمال أتديب إن مباشرة الدعوى التأديبية ابلنسبة   

)بوضياف،  .ات التأديبية وتساعده يف ذلك املفتشية العامةجراءالقضاة بسلطة متس جانب العقاب، وأخرى متس اجلانب اإل
 . (153الصفحة 
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سنة مكن املشرع اجلزائري سلطة  65ومبوجب املادة  2004: حيث يف ضل القانون األساسي للقضاء لسنة اجلانب العقايب -أ
مباشرة الدعوى التأديبية لوزير العدل ابإلضافة إىل سلطة توجيه اإلنذار إىل القاضي يف حالة اليت يوصف فيها اخلطأ القاضي 

من 71قا ألحكام املادةابخلطأ اجلسيم، ودون مباشرة الدعوى التأديبية أمام اجمللس العلى للقضاء ودون إعالمه بذلك وذلك طب
نفس القانون، ابإلضافة متكني رؤساء اجلهات القضائية اخلاضعة للنظام القضائي الصادر أو النظام العقايب اإلداري من توجيه 

ه اعتبار من الفقرة الثانية، ضف إىل ذلك سلطة النقل التلقائي رغم  71اإلنذار للقضاة التابعني هلم وذلك حبسب نص املادة 
من ق.أ.ق فغنها ميكن أن تتم دون أي ضابط يف إطار احلركة املنسوبة للقضاة، وهذا  68ن الدرجة األوىل يف نص املادة عقوبة م

 ( من القانون األساسي للقضاء. 2-26يف فقرهتا الثانيــة )  26حبسب أحكام املادة 
ييب ويتمتع القاضي املعين ابحلق يف الطعن، فإن ات املقررة قانوان للنقل التأدجراءوابلتايل فغنه كان يتعني أن حترتم اإل  

، الصفحة 2013)قتال،  القاضي الذي يتحرر نقله استنادا إىل ضرورة املصلحة، أو يف إطار احلركة السنوية ال حول له وال قوة.
92). 
قاف صالحية يف يد من القانون األساسي للقضاء سلطة اإلي 67-66-65مكن املشرع اجلزائري املواد  اجلانب اإلجرائي: -ب

وزير العدل وهو منع القاضي يف مزاولة نشاط وظيفته الرقابية البت يف الدعوى التأديبية، إال أن هذا القانون مييز حالة إيقاف 
القاضي الرتكابه اخلطأ مهين جسيم، وبني حالة ارتكابه حلرية من جرائم القانون العام، حيث أقر لوزير العدل إصدار قرار إبيقاف 

حتقيق أويل يتضمن توضيحات القاضي املهين، وهذا بعد إعالم مكتب اجمللس األعلى  إجراءقاضي عن العمل فورا وهذا بعد ال
أشهر يف الدعوى التأديبية وإال عاد القاضي إىل منصب  6للقضاء وهلذا على اجمللس األعلى للقضاء، أن يبت يف فرتة التتجاوز 

مبقتضاه يتقاضى كامل مرتبه والميكن إشهار قرار اإليقاف ابلنسبة للقاضي ألنه قد بيمس  عمله بقوة القانون كما سيتم القاضي
" يف وزير العــــدلحتميه يف تعسف السلطة التنفيذية"  مبركز القاضي ومسعته، ابإلضافة إىل إحاطة القاضي جبملة من الضماانت

 بعة أتديبية.حالة تعرض القاضي إىل متابعة حتميه اليت تؤتى بدورها إىل متا
من القانون  65ومنه بعد إيقاف القاضي جيب حتديد الفصل اإلجرامي املوجب لإليقاف الذي جاء النص عليه املادة  

الذي جاء أكثر تفصيال حيث يكتفي ابإلشارة إىل إرتكاب القاضي لفعل جنائي موجب  2004األساسي للقضاء سنة 
ة هذا الفعل كونه ميس بشرف املهنة، وعليه فقد منح املشرع لوزير العدل سلطة للمساءلة ابلنظر للقانون العام، بل حدد طبيع

 .(155)بوضياف، الصفحة  تقديرية يف فحص الفعل اجلنائي املنسوب للقاضي وكما إذا كان ميس بشرف الوظيفة القضائية أوال.
طرف وزير العدل ومث إليقاف التحقيق األويل عن طريق أخذ توضيحات من القاضي املعني من  إجراءوبعد ما مت  

القاضي حييل وزير العدل ملف الدعوى التأديبية إىل سلطة املختصة ابملساءلة للبت يف ملف الدعوى وهذا ما سنفصل فيه العنصر 
 املوايل.
 اجلهة املختصة مبساءلة القضاة والضماانت املمنوفة هلم: -4

املتابعات التأديبية املتخذة ضد القضاة وذلك من خالل إحالة امللف حيث يتوىل اجمللس األعلى للقضاء مهمة الفصل يف 
الدعوى من قبل وزير العدل إىل رئيس اجمللس األعلى للقضاء يتكون من قضاة فقط، مع استبعاد أشخاص من السلطة التنفيذية 

من القانون  21ا بنص املادة ات التأديب على القضاة فقط ووضع الرئيس األول للمحكمة العلي رئيسا هلجراءحيث افتقرت إل
، كما أن اإلشارة أبن اجمللس األعلى للقضاء يبت يف تشكيلته التأديبية يف القضااي احملالة علنيا يف 2004األساسي للقضاء لسنة 

ن من القانو  32جلسة مغلقة وتتم أعماله يف سرية، ومع ذلك جيب أن تكون مقرراته معللة، وهذا ما نصت عليه صراحة املادة 
 .(98، الصفحة 2013)قتال،  األساسي للقضاء.
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 بينما الضماانت املمنوحة فتتمثل أساسا يف مايلي:
 أال يكون توفيق القاضي موضوع شهري. -
 ا من يوم صدور قرار اإليقاف.اعتبار إستمرار القاضي املوقوف وتقاضي مرتبه خالل مدة ستة أشهر تبدأ  -
 الل مدة األشهر الستة.وجوب الفصل يف الدعوى التأديبية خ -
من القانون  66/2أشهر املذكورة يف املادة  6يعاد القاضي إىل وضيفة بقوة القانون إذا مل يبني يف الدعوى التأديبية خالل  -

 األساسي للقضاء.
س األول للمحكمة تتم املساءلة التأديبية للقضاة أمام اجمللس األعلى للقضاء الذي ينعقد كمجلس أتدييب وبراءته حينذاك الرئي -

 العليا.
 من القانون العضوي للمجلس األعلى للقضاء.  29/1حيق للقاضي االستعانة مبدافع من بني زمالئه أو مبحام مبوجب املادة  -
حيق للقاضي أو املدافع الذي إخثاره أن يطلع على امللف التأدييب الذي جيب أن يوضع حتت تصرفه هلذا الغرض لدى امانة  -

من القانون العضوي للمجلس األعلى  30أايم على األقل من يوم عقد اجللسة مبوجب املادة  5على للقضاء قبل مخسة اجمللس األ
 للقضاء.

من القانون العضوي  30جيب أن تكون مقررات اجمللس األعلى للقضاء يف تشكيلة التأديبية معللة مبوجب أحكام املادة  -
 للمجلس األعلى للقضاء.

اجمللس األعلى للقضاء املنعقد كمجلس أتدييب مبثابة قرارات صادرة عن سلطة مركزية، وهبذه الصفة تكون قابلة  تعترب قرارات -
 .(94)بوبشري، دون سنة، الصفحة  .للطعن فيها ابلبطالن أما جملس الدولة

يف جمال ممارسة مهام  إن األعمال اليت يباشرها ضباط وأعوان الشرطة القضائيةاثنيا: أتديب ضباط الشرطة القضائية:  
الضبطية القضائية ختضع لإلدارة وكيل اجلمهورية وإشراف النائب العام ورقابته غرفة االهتام، وذلك حرصا عن املشرع على أن متارس 
تلك املهام ضمن مبدأ الشرعية اإلجرائية للمحافظة على احلقوق واحلرايت والسيما حقوق وحرايت املشتبه فيهم واملتهمني ويف 

ات اليت جراءالة ارتكاهبم ألخطاء مبناسبة ممارسة أعماهلم اليومية يف البحث والتحري أو أي جتاوز أو نصف أو عدم مراعاة لإلح
ات اجلزائية فإن ذلك يستوجب مساءلة شخصية تبعا لدرجة خطورة اخلطأ املرتكب من قبلهم وهذه جراءينص عليها قانون اإل

اجلرمية وإمنا تكون إخالال وتقصري تعاقب عليه النصوص التشريعية أو التنظيمية اليت حتكم اجلهاز اخلطاء اليت قد ال ترقى إىل درجة 
أو السلك الذي يتبعه مما يرتب متابعة أتديبية عن هذه اإلخالالت إما من طرف الرؤساء التدرجييني أو من طرف غرفة اإلهتام 

 .(125، الصفحة 2008اي، )غ تكون يف شكل أخطاء مهنية أو أتديبية الميكن حصرها.
ات اجلزائية اجلزائية واستقرائها يتضح لنا أن غرفة االهتام جراءمن قانون اإل 211إىل  206وابلرجوع إىل نصوص املواد من 

املوجودة على مستوى اجمللس القضائي الذي يتبع ضابط الشرطة القضائية الذي ميارس مهامه حتت رقابتها هي املسلطة املخولة 
ات التأديبية الالزمة لتأديب ضباط وأعوان الشرطة القضائية على أساس الصفة املمنوحة هلم وهي صفة ضابط شرطة جراءاإل ابختاذه

ات اجلزائية اجلزائية أن املشرع مل يتنازل لألعوان واملوظفون املنوطة هبم جراءمن قانون اإل 206قضائية كما يتضح من خالل املادة 
ات جراءقانون اإل 206اكتفى بذكر ضباط الشرطة القضائية فقط، ومنه إستناد على نص املادة بعض مهام الضبط القضائي و 

ائية اجلزائية اجلزائري املعدل واملتمم على رقابة غرفة اإلهتام سواء يف جانبه التأدييب أو املتابعة اجلزائية ختص كل أعضاء الضبطية القض
 ضبط القضائي.من ضباط موظفون وأعوان منوطة هبم بعض مهام ال
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بقوهلا جيوز  22-675من الغرفة اجلنائية يف الطعن رقم  15/07/1980وقد جاءت احملكمة العليا يف قرار صادر بتاريخ 
 ات أتديبية ضد مأمور الضبط القضائي الذي يرتكب أخطاء مهنية إبحالته على غرفة اإلهتام.إجراءللنيابة العامة أن تتخذ 

 .(04، الصفحة 2003)بغدادي، 
ات اجلزائية اجلزائية نصت على أن األمر يرفع اإلهتام أما من النائب العام جراءقانون اإل 207أما ابلرجوع إىل نص املادة 

أو من رئيسها عن اإلخالالت املنسوبة لضباط الشرطة القضائية يف مباشرة وظائفهم وهلا أن تنظر يف ذلك من تلقاء نفسها مبناسبة 
قامة دعوى أتديبية ضد أي عضو من أعضاء الضبطية القضائية أي كانت اجلهة اإلدارية اليت ينتمي إليها مطروحة عليها ومنه فإن إ

من اجل األخطاء املهنية املرتكبة وان املتابعة غالبا ما تكون بناءا على طلب النائب العام لدى اجمللس القضائي أو بناءا على طلب 
ة له، غري أنه ابلنسبة لضباط الشرطة القضائية لآلمن العسكري يؤول االختصاص رئيس غرفة اإلهتام يف إطار السلطات املخول

لغرفة اإلهتام ابجلزائر العاصمة يف حالة ارتكاهبم ألخطاء مهنية اليت حتال إليها من طرف النائب العام بعد إستطالعه لرأي وكيل 
نظرا لعدم وجود غرفة إهتام على مستوى احملاكم العسكرية،  اجلمهورية العسكري املوجود ابحملكمة العسكرية املختصة إقليميا وهذا

ات اجلزائية اجلزائية فإن التحقيق لزومي يف القضية املتبعة ضد عضو الضبطية القضائية حبيث جراءقانون اإل 208ومبقتضى املادة 
ذلك صدر قرار عن احملكمة العليا رقم:  الميكن إحالته على غرفة االهتام او حماكمته دون مساعه ومتكينه من تقدمي أوجه دفاعه ويف

ات جراءقانون اإل 208جاء فيه مبقتضى املادة  14/07/2000الصادر عن الغرفة اجلنائية ابحملكمة العليا، بتاريخ  246-742
ئية صاحب حتقيق وأن تسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضا جراءاجلزائية اجلزائية أن أتمر غرفة االهتام إب

الشأن ومن مث تعرض قراراها للنقض غرفة االهتام اليت اعتمدت على التصرحيات املدىل هبا أمام وكيل اجلمهورية واستبعدت 
ات التحقيق، ابإلضافة إىل ما سبق ذكره فقد خول املشرع اجلزائري لضابط الشرطة القضائية املتابع أتديبيا من اإلصالح على إجراء

ملفات ضابط الشرطة القضائية لدى النيابة العامة ابجمللس،أمايف حالة ما إذ كان املتابع أتديبيا هو ضابط ملفه احملفوظ ضمن 
شرطة قضائية لألمن العسكري ميكن هلذا األخري اإلطالع على ملفه اخلاص بعد إرساله له من قبل وكيل اجلمهورية العسكري 

 ضائية املتهم أن يستحضر حماميا للدفاع عنه. املختص إقليميا كما جاز القانون لضابط الشرطة الق
وختتلف قرارات االهتام يف اجملال التأدييب حبسب اإلخالالت املرتكبة وخطورهتا ومدى أتثريها على جمرايت العمل القضائي 

فضال عما تقدم   ات اجلزائية اجلزائية لغرفة االهتام مسألة الفصل يف الدعوى التأديبية،جراءمن قانون اإل 209لذلك فقد حددت 
 إذ رأت غرفة االهتام أن ضابط الشرطة القضائية قد ارتكب جرمية من جرائم القانون العام )قانون العقوابت( فإهنا أتمر ابإلضافة
إىل إرسال امللف إىل النائب العام وإن تعلق األمر بضابط بشرطة القضائية لألمن العسكري يرفع األمر إىل وزير الدفاع الوطين 

 الالزم يف شأنه. جراءاذ اإلالخت
 
 اخلامتة:

السلطة تعترب من اخطر اجلرائم نظرا ملا يرتتب عليها من  استعمال إساءةيف ختام دراستنا للموضوع نصل إىل القول أبن 
 إهدار للحقوق واحلرايت، فضال عن كوهنا تشكل انتهاكا جسيما لنزاهة الوظيفة اليت متثل عوام سلطات الدولة وأجهزهتا.

السلطة املتمثلة يف إنتهاك حرمة املسكن، وجرائم االمتناع  استعمال إساءةواستنادا إىل ذلك جرم املشرع اجلزائري صور 
ملعاقبة  املتعلقة ابلوظيفة ابإلضافة إىل التعدي على املراسالت وتسخري األموال، كما أقر مجلة من النصوص العقابية واإلجرائية

السلطة للمحور األساسي لقيامها إىل جانب بغية األركان  استعمال إساءةاملوظف العمومي يف  مرتكيب هذه اجلرمية حيث يشكل
سلطته الوظيفية تقوم مسؤوليته عنها، ويستوي يف ذلك أن تكون مسؤولية جزائية  استعمالاملوظف العمومي  إساءةوعليه فب

 أتديبية، أو مدنية.
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لسلطته، وإخالله له بواجباته الوظيفية تقوم مسؤوليته  استعمال إساءةوعليه ووما سبق بيانه ميكن القول أنه مبجرد  
ات جزائية أو أتديبية عن اخلطأ جراءات القانونية من اجل متابعته ويستوي يف ذلك أن تكون اإلجراءوتتخذ يف دقة مجلة من اإل

ع اجلزاءات اجلنائية السالبة للحرية املنصوص الذي يرتكبه وهذا اخلطأ قد يكون جزائيا فتقوم مسؤولية اجلزائية مما يستوجب توقي
عليها يف قانون العقوابت ابإلضافة إىل عقوابت تكميلية حبرمانه من حق او أكثر من احلقوق الوطنية وفضال عن ذلك قد يكون 

زاء التأدييب حسب خطاه خطأ أتديبيا تقوم مبوجبه مسؤوليته التأديبية مما استدعت الضرورة امللحة يف اإلطار الوظيفي توقيع اجل
درجة جسامة اخلطأ التأدييب الذي ارتكبه املوظف مبناسبة أتديبية مهامه الوظيفية وعلى غراره ذلك فقد يشكل خطأ مدنيا تقوم 

 على أساسه مسؤوليته املدنية مما يستلزم عليه تعويض املتضرر عن الضرر الذي حلقه.
السلطة من خالل إحالة الوظيفية بقواعد عقابية على  استعمال ةإساءحيث حاول املشرع اجلزائري يف احلد من جرمية 

املوظفني حىت تعرتض عليهم أداء العمل املعهود هلم على أكمل وجه دون أي تالعب قد يؤدي إىل زعزعة ثقة املواطن ابلدولة 
 وهياكلها.

 ات: قرتاحويف ختام دراستنا توصلنا إىل مجلة من النتائج ضمناها مبجموعة من اال
 وتتلخص يف:وال: نتائج الدراسة: أ

سلطته أو نفوذه بصورة مباشرة، ليعيق أو يؤخر تطبيق  استعمالالسلطة هي إقدام موظف على  استعمال إساءةإن جرمية  -
القوانني أو األنظمة أو جباية للرسوم أو الضرائب أو تغيري القرارات القضائية أو أي أمر صادر من السلطة ذات الصالحية، 

 ا على غري النحو الذي حدده القانون.ستعماهلوبصفة عامة هي احنراف املوظف صاحب السلطة اب
السلطة موجودة بوجود السلطة حيث الخيلو منها زمان والمكان رغم حداثة جترميها من قبل املشرع  استعمال إساءةإن جرائم  -

، بل أضحى ظاهرة منتشرة يف كل أحناء دول العامل، وقد 2006ديسمرب  20املؤرخ يف  23-06 اجلزائري يف ظل القانون رقم
االختالف يف الظروف املنبثقة عنها سواء حانت سياسية أو اجتماعية أو تكون األسباب املؤدية إىل انتشارها متشاهبة رغم 

 اقتصادية أو إدارية.
إن املشرع اجلزائري قد توسع من مفهوم املوظف ليتمكن من بسط رقابته الدائمة على أعمال موظفي الدولة ومن يف حكمهم  -

 استعمال إساءةقائية وعقابية ملنع تفشي جرمية ات و إجراءحفاظا على استقرارها ومحاية أجهزهتا وذلك من خالل تقرير 
  .السلطة

 النفوذ رغم التشابه الذي بينهما. استغاللالسلطة ختتلف عن جرمية  استعمال إساءةإن جرمية  -
مكرر من قانون العقوابت، فبتوافر أركان  135/138السلطة يف املواد من  استعمال إساءةإن املشرع اجلزائري قد عدد صور  -

 السلطة. استعمال إساءة تقوماجلرمية 
السلطة  استعمال إساءةخص املشرع اجلزائري املوظف جبملة من القواعد اإلجرائية اجلزائية يف حالة إرتكابه جلرمية من صور  -

 ابإلضافة إىل قواعد إجرائية أتديبية إذا شكل اجلرم الذي ارتكبه املوظف خطأ أتديبيا.
هو ملفت على عاتقه من واجبات مقابل احلقوق اليت أقرها له  يف الدول عموما تبعا ملاإن املوظف العمومي حيتل مكانة مهمة  -

القانون لذلك خصه املشرع اجلزائري هبذه النصوص القانونية اليت حتكم مساره الوظيفي منذ تعيينه إىل غاية انتهاء مهامه وتبعا 
 ية جزائية أو أتديبية أو مدنية.لذلك فإنه يف حالة إخالله أبحد هذه الواجبات فإنه يتحمل مسؤول

إن مسؤولية املوظف العام مرتبطة مع سلطته الوظيفية فبقدر السلطة املمنوحة تكون املسؤولية غري أنه يؤخذ على املشرع  -
السلطة ذات عقوابت جنحية، وهذا اليتماشى  استعمال إساءةاجلزائري يف تنظيمه للمسؤولية اجلزائية للموظف أن كل جرائم 

نزاهة وظيفته وثقة املواطنني به، ألن إضفاء طابع اجلنحة ورصد عقوبة احلبس جزاء  احرتامقول أبن من واجبات املوظف مع ال
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الرتكاهبا يفيد أن هذه اجلرمية الترقى إىل مرتبة اخلطورة اليت حتتاج إىل عقوبة أشد على عكس ما هو سائد من انتهاكات 
 صارخة يف ظل العمل الوظيفي.

 وتتلخص يف:اثنيا: توصيات الدراسة: 
تفصيل دور الرقابة على أعمال املوظفني العموميني من خالل اإلشراف الدائم ومالحظة وضبط األخطاء واالحنرافات  -

 من األحوال  السلطة، وعدم التهاون مع املعتمرين أبي حال استعماليف  إساءةوالتأكد من أهنم يؤدون أعماهلم دون 
ات جراءات دقيقة وواضحة عند اختيارهم، حبيث تعتمد هذه اإلإجراءوظفني لثقل الوظيفة من خالل وضع انتقاء أفضل امل -

ات على مبدأ الكفاءة واالستحقاق على أي شيء جراءعلى مبدأ الكفاءة واضحة عند اختيارهم، حبيث تعتمد هذه اإل
 ها وعدم خمالفتها من اجلميع.احرتامات جيب جراءآخر، وهذه اإل

النظر يف مقدار بعض العقوابت ألن العقوابت احملددة هلذه اجلرائم التتكيف مع جسامة الفعل املرتكب حيث جند أن  إعادة -
القضاة يف حالة امتناعهم من الفصل يف الدعوى التطبق عليهم سوى عقوبة الغرامة أو احلرمان من ممارسة الوظائف العمومية 

تشكله هذه اجلرمية من إنكار للعدالة ومساس هبيبة اجلهاز القضائي للدولة  وانعدام النص على عقوبة سالبة للحرية رغم
 وحقوق األفراد.

السلطة هبدف إزالة الغموض عنها، حىت اليلتبس األمر على  استعمال إساءةإعادة مراجعة النصوص القانونية للجرمية  -
 السلطة وغريها من اجلرائم. استعمال إساءةالقاضي يف تكييف اجلرمية وهذا تفاداي إىل اخلطأ بني جرائم 

والتالعب،  ستغاللتوضيح األهداف الواجب حتقيقها للموظف العام، ألن ذلك له دور كبري يف محاية اإلدارة من اال -
 فالغموض يشجع على االحنراف، والسعي وراء حتقيق اإلدارة شخصية حتت غطاء املصلحة العامة.

ض املوظفني وذلك مبوازات مع املسؤوليات امللقاة على عاتقهم وذلك مبنحهم أجور ضرورة إعادة النظر يف رواتب واجور بع -
 جمزية تغنيهم عن اللجوء إىل أساليب منحرفة لتحقيق مصاحلهم الشخصية على حساب املصلحة العامة.
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