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أثر اثبات محكمة العدل الدولية للصفة االلزامية لتدابيرها املؤقتة في منع 

  * تفاقم النزاعات الدولية

 

 

 

  

 امللخص 

يعني ان  2001ان في اثبات محكمة العدل الدولية للصفة االلزامية لتدابيرها املؤقتة في عام 

هذه املحكمة قد حسمت الجدال الكبير من جانب فقهاء القانون الدولي حول مدى تمتع تلك 

 للدور الذي تلعبه الت االلزامية،التدابير املؤقتة بالصفة 
ً
 كبيرا

ً
دابير كذلك في االثبات هذا تعزيزا

املؤقتة ملحكمة العدل الدولية في منع تفاقم النزاعات الدولية واتساعها خالل مرحلة عرضها على 

 محكمة العدل الدولية وقبل البت النهائي فيها من جانب هذه املحكمة.

 الكلمات املفتاحية:

 محكمة العدل الدولية، النزاعات الدولية، التدابير املؤقتة.
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Effect of The International Court of Justice’s confirmation of the 

Mandatory Character of its Temporary Measures Proof, to prevent the 

Aggravation & Widening of International Disputes 

Abstract: 

In the International Court of Justice’s confirmation of the mandatory character 

of its temporary measures in 2001 means that this court has settled the great debate 

on the part of international law jurists about the extent to which these temporary 

measures have the mandatory character. Preventing the aggravation and widening of 

international disputes during the stage of their submission to the International Court 

of Justice and before the final determination of them by this court. 

And the following question: What is the effect of the International Court of 

Justice’s proof of the binding nature of the interim measures it issues in preventing 

the complexity and expansion of international disputes during the period before it is 

brought before the International Court of Justice and before it issues its final 

judgment? The main problematic of our research topic. 

Key words: 

International Court of Justice, international disputes, temporary measures. 

Effet de la confirmation de la Cour Internationale de Justice du caractère 

obligatoire de ses mesures temporaires, sur l’empêchement de l'exacerbation des 

conflits internationaux 

Résumé 

Suite à la confirmation par la Cour Internationale de Justice du caractère 

obligatoire de ses mesures temporaires en 2001. La cour a mis fin à un grand débat 

parmi les juristes de droit international, sur les mesures temporaires prises par cette 

instance, en confirmant leur caractère obligatoire.Cette même confirmation va aussi 

dans le but d’empêcher l'aggravation et l'élargissement des différends internationaux 

a la même étape de leur soumission devant la Cour internationale de Justice, et avant 

que la décision définitive ne soit prise par la Cour. 

Mots clés: 

Cour Internationale de Justice, différends internationaux, mesures temporaires 
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 املقدمة

النزاع، كانت من أكثر املسائل التي أثارت إّن مسالة الزامية التدابير املؤقتة في مواجهة طرفي 

إلى أن حسمت محكمة العدل الدولية هذا الجدل في حكمها في جوهر  الجدل في أوساط الفقه،

، حيث أكدت على أن التدابير 2001" بين أملانيا والواليات املتحدة عام La Grandقضية الغراند "

صدرها ذات أثر ملزم. 
ُ
 املؤقتة التي ت

ن محكمة العدل الدولية، في إثبات إلزامية تدابيرها املؤقتة، قد حسمت الجدال الواسع إ

لدى فقهاء القانون الدولي حول مدى الزامية هذه التدابير، ورسخت الدور الكبير الذي تلعبه 

 التدابير املؤقتة في منع تفاقم النزاعات الدولية. 

تي تصدرها محكمة العدل الدولية هي نتيجة كما أن الطبيعة امللزمة للتدابير املؤقتة ال

 ضرورية إللزامية الحكم النهائي لهذه املحكمة الدولية. 

واشكالية البحث الرئيسة تتمثل بأثر اثبات محكمة العدل الدولية اللزامية تدابيرها املؤقتة  

لدولية وقبل في منع تفاقم النزاعات الدولية واتساعها خالل مرحلة نظرها من جانب محكمة العدل ا

 اصدارها للحكم النهائي فيها ؟

واملناهج البحثية الذي سيتم اعتمادها في هذا البحث هي: املنهج الوصفي واملنهج التحليلي، 

يضاف الى ذلك االستعانة باملنهج التاريخي للوصول الى حقيقة تأثير التدابير املؤقتة ملحكمة العدل 

الدولية عن طبيعتها امللزمة، في منع تفاقم النزاعات  الدولية، السيما بعد اعالن محكمة العدل

 الدولية واتساعها وتعقدها.

وفرضية البحث تتمثل بان مكانة ودور التدابير املؤقتة ملحكمة العدل الدولية قد تعززت بعد 

اثبات محكمة العدل الدولية للطبيعة امللزمة للتدابير املؤقتة التي تصدرها، كونها حسمت الجدال 

تة منذ نشأة محكمة يل والكبير بين فقهاء القانون الدولي بشأن مدى الزامية التدابير املؤقالطو 

، كذلك اضفاء الصفة االلزامية من جانب محكمة العدل الدولية على تدابيرها العدل الدولية

 قبل. املؤقتة سُيفعل من احترام الدول لهذه التدابير املؤقتة وااللتزام بها بشكل اكبر واكثر من ذي
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ولبيان ما تقدم سنعمد إلى تقسيم البحث في موضوع الدراسة هذا الى مطلبين، نتناول في 

املطلب االول منهما؛ التعريف بالتدابير املؤقتة ملحكمة العدل الدولية، ونخصص املطلب الثاني؛ 

 الدولية. للبحث في تعزيز مكانة التدابير املؤقتة ملحكمة العدل الدولية في منع تعقيد النزاعات 

ومن ثم نختتم البحث بخاتمة تتضمن أبرز النتائج والتوصيات التي توّصلنا إليها من خالل 

 هذا البحث. 

 التعريف بالتدابير املؤقتة ملحكمة العدل الدوليةاألول: املطلب 

ان للتددددددددددددددابير املؤقتدددددددددددددة التدددددددددددددي تصددددددددددددددرها محكمدددددددددددددة العددددددددددددددل الدوليدددددددددددددة صدددددددددددددفات أو خصدددددددددددددائص 

مدددددددا أنهدددددددا ذات طدددددددابع  ملدددددددزم، كمدددددددا أن لهدددددددذه التددددددددابير اهدددددددداف تتمثدددددددل إجرائيدددددددة ووقتيدددددددة وتحفظيدددددددة، ك

بالحيلولددددددة دون تفدددددداقم النزاعددددددات املعروضددددددة علددددددى محكمددددددة العدددددددل الدوليددددددة قبددددددل البددددددّت فيهددددددا بشددددددكل 

 نهائي. 

 الفرع األول: خصائص التدابير املؤقتة

التددددددددي ان التددددددددابير املؤقتدددددددة ملحكمدددددددة العدددددددددل الدوليدددددددة هدددددددي مجموعدددددددة مددددددددن اإلجدددددددراءات امللزمدددددددة 

تدددددددددأمر بهدددددددددا محكمدددددددددة العددددددددددل الدوليدددددددددة خدددددددددالل نظرهدددددددددا فدددددددددي ندددددددددزاع معدددددددددين للحيلولدددددددددة دون تفددددددددداقم الندددددددددزاع 

وتعقيددددددده عبددددددر حفددددددع حقددددددوق أطددددددراف النددددددزاع بصددددددورة مؤقتددددددة، حتدددددد  صدددددددور الحكددددددم النهددددددائي ملحكمددددددة 

العدددددددددل الدوليددددددددة فددددددددي موضددددددددوع الدددددددددعوى. فمحكمددددددددة العدددددددددل الدوليددددددددة قددددددددد حرصددددددددت علددددددددى التأكيددددددددد أن 

ملؤقتددددددددة يجددددددددب أال يكددددددددون القصددددددددد مندددددددده البددددددددّت فددددددددي موضددددددددوع الحدددددددد  املتنددددددددازع طلددددددددب إصدددددددددار التدددددددددابير ا

عليدددددددده أو فددددددددي بعددددددددع جوانبدددددددده، إذ أن محكمددددددددة العدددددددددل الدوليددددددددة فددددددددي مرحلددددددددة التدددددددددابير املؤقتددددددددة تقددددددددوم 

 مددددددددددددن الناحيددددددددددددة 
ً
بتددددددددددددوفير حمايددددددددددددة مؤقتددددددددددددة ال مهدددددددددددددر الحدددددددددددد  وال تكسددددددددددددبه، بددددددددددددل يبقدددددددددددد  الحدددددددددددد  سددددددددددددليما

ت فدددددي موضدددددوع الحددددد  محدددددل الندددددزاع أو فدددددي بعدددددع املوضدددددوعية حتددددد  يدددددتم البدددددت فيددددده بحكدددددم نهدددددائي. فالبددددد

، حيددددددث أن محكمددددددة العدددددددل الدوليددددددة تملددددددك سددددددلطة 
ً
 ولددددددية تدددددددبيرا

ً
 مؤقتددددددا

ً
جوانبدددددده يجعددددددل مندددددده حكمددددددا

األمدددددددددر بالتددددددددددابير املؤقتدددددددددة ولدددددددددية لهدددددددددا سدددددددددلطة إصددددددددددار األحكدددددددددام املؤقتدددددددددة. وال تختلدددددددددف األخيدددددددددرة عدددددددددن 

 فدددددددددي أهددددددددددافها أو 
ً
غايامهدددددددددا، فاايدددددددددة التدددددددددددابير التددددددددددابير املؤقتدددددددددة فدددددددددي موضدددددددددوعها فحسدددددددددب، بددددددددددل أيضدددددددددا

املؤقتددددددة هددددددي منددددددع تفدددددداقم النددددددزاع وتعقيددددددده عبددددددر حمايددددددة حقددددددوق األطددددددراف وحفددددددع أدلددددددة اإلثبددددددات، أمددددددا 
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األحكدددددام املؤقتدددددة فتهددددددف إلدددددى البدددددت فدددددي كدددددل أو بعدددددع مدددددن طلبدددددات املدددددد ي فدددددي الددددددعوى األصدددددلية قبدددددل 

 .(1)صدور الحكم النهائي

يمكددددددددن تحديددددددددد مددددددددة العددددددددل الدوليددددددددة ر املؤقتددددددددة ملحكومدددددددن خددددددددالل التعريددددددددف السددددددداب  للتدددددددددابي

خصدددددددائص تلدددددددك التددددددددابير بأنهددددددددا: إجرائيدددددددة، تحفظيدددددددة، وقتيدددددددة، إلزاميددددددددة. فالسدددددددلطة املمنوحدددددددة لهددددددددذه 

مددددددددن نظامهدددددددددا األسا ددددددددد ي، تمثدددددددددل  41املحكمددددددددة فدددددددددي إصددددددددددار أوامدددددددددر التدددددددددابير املؤقتدددددددددة بموجدددددددددب املدددددددددادة 

 أراد واضددددددعو النظددددددام األسا دددددد ي مددددددن خاللدددددده تمكددددددين املحكمددددددة 
ً
 إجرائيددددددا

ً
املددددددذكورة مددددددن مواجهددددددة إمتيددددددازا

، ومددددددددن ثددددددددم ف ددددددددي سددددددددلطة مسددددددددتقلة عددددددددن 
ً
 سددددددددر عا

ً
الظددددددددروف املسددددددددت جلة التددددددددي تسددددددددتلزم إجددددددددراًء مؤقتددددددددا

 . (2)القضائي على أساس الوقائع املوضوعية االختصاص

ومدددددددع ذلدددددددك فدددددددةن محكمدددددددة العددددددددل الدوليدددددددة عنددددددددما يقددددددددم إليهدددددددا طلدددددددب ل مدددددددر بتددددددددابير مؤقتدددددددة 

القضدددددددددددائي بشدددددددددددأن  االختصددددددددددداصملدددددددددددك ألول وهلدددددددددددة تقددددددددددوم، فدددددددددددي الاالدددددددددددب، بمالحظدددددددددددة مدددددددددددا إذا كاندددددددددددت ت

الوقددددددائع املوضددددددوعية أم ال، وذلددددددك لضددددددمان تنفيددددددذ الحكددددددم النهددددددائي الددددددذي يصدددددددر فددددددي الدددددددعوى، ألندددددده 

ال يمكدددددددددن لدددددددددد محكمدددددددددة العددددددددددل الدوليدددددددددة أن تقدددددددددوم بالحفدددددددددا  علدددددددددى الحقدددددددددوق بصدددددددددورة مؤقتدددددددددة لحدددددددددين 

 .(3)ل هذا الحكمإلصدار مث االختصاصصدور الحكم النهائي في الوقت الذي ال تملك فيه 

وهددددددددذا مددددددددا ذهبددددددددت إليدددددددده محكمددددددددة العدددددددددل الدوليددددددددة فددددددددي أمددددددددر التدددددددددابير املؤقتددددددددة الصددددددددادر عددددددددام  

فددددددددددي القضدددددددددددية  1962قضددددددددددية طلددددددددددب تفسددددددددددير حكددددددددددم محكمددددددددددة العدددددددددددل الدوليددددددددددة عددددددددددام  بشددددددددددأن 2011

" بددددددددددددين كمبوديددددددددددددا وتايلنددددددددددددد، أندددددددددددده "إلصدددددددددددددار أمددددددددددددر Preah Vihearاملتعلقددددددددددددة بمعبددددددددددددد بريدددددددددددداه فيهيددددددددددددار "

 ألول وهلدددددددة فدددددددي الددددددددعوى االصدددددددلية، دون التددددددددابير املؤقتدددددددة 
ً
يجدددددددب عليهدددددددا أن تقتندددددددع أن لهدددددددا اختصاصدددددددا

 .(4)أن يلزم أن تتأكد بشكل نهائي أن لها مثل هذا االختصاص"

                                                 

، 2001حمد املعيني، التدابير املؤقتة ملحكمة العدل الدولية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة باداد، محمد أحمد   -1

 .14، 8ص

د. أحمد أبو الوفا، مشكلة عدم الظهور أمام محكمة العدل الدولية )دراسة في إطار قانون اإلجراءات الدولية(، دار النهضة   -2

 . 167، ص1977العربية، القاهرة، 
-3 Peter A. Bernhardt, The Provisional Measures Procedure of The International Court of Justice 

Through U.S. Staff In Tehran: Fiat Institia- Pereat Curia, V.J.I.L., Vol.20, No.3, 1980, P.564. 

 4-www.Icj-cij.orgOrder of 18 July 2011- Request for interpretation of the Judgment of 15 June 

1962 in the case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) (Cambodia v. 

Thailand), P.6.  

http://www.icj-cij.org/
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ومدددددددددددن الخصدددددددددددائص االخدددددددددددرى للتددددددددددددابير املؤقتدددددددددددة ملحكمدددددددددددة العددددددددددددل الدوليدددددددددددة انهدددددددددددا تحفظيدددددددددددة 

الحدددددددد . فكمددددددددا هددددددددو وقائيددددددددة، إذ يددددددددتم األمددددددددر بهددددددددا لتحقيدددددددد  حمايددددددددة سددددددددر عة مددددددددن دون أن تمددددددددة أصددددددددل 

معلدددددددوم فدددددددةن الدولدددددددة املتنازعدددددددة تلجدددددددأ إلدددددددى محكمدددددددة العددددددددل الدوليدددددددة وتعدددددددر  عليهدددددددا نزاعامهدددددددا بهددددددددف 

الحصددددددول علددددددى حكددددددم قضددددددائي يعطددددددي كددددددل ذي حدددددد  حقدددددده، لكددددددن إجددددددراءات التقا دددددد ي، لحددددددين صدددددددور 

الحكددددددددم النهددددددددائي، تحتدددددددداد إلددددددددى وقددددددددت طويددددددددل علددددددددى نحددددددددو قددددددددد تتعددددددددار  مددددددددع مصددددددددلحة الخصددددددددوم التددددددددي 

راءات وتدددددددأخر الحصدددددددول علدددددددى حمايدددددددة القدددددددانون. فضدددددددال عدددددددن ذلدددددددك قدددددددد يقدددددددوم تضدددددددار مدددددددن بددددددد ء اإلجددددددد

أحدددددددددد أطدددددددددراف الندددددددددزاع بأعمدددددددددال أثنددددددددداء نظدددددددددر الددددددددددعوى مدددددددددن شدددددددددأنها أن تجعدددددددددل تنفيدددددددددذ الحكدددددددددم عندددددددددد 

، فتددددددددددأتي التدددددددددددابير املؤقتددددددددددة للمحافظددددددددددة علددددددددددى األوضدددددددددداع القائمددددددددددة عنددددددددددد لحظددددددددددة 
ً
صدددددددددددوره مسددددددددددتحيال

إتخدددددداذ أي مددددددن األفعددددددال التددددددي مددددددن شددددددأنها  اللجددددددوء إلددددددى محكمددددددة العدددددددل الدوليددددددة، ومنددددددع األطددددددراف مددددددن

أن تخددددددل بمراكددددددزهم فددددددي الدددددددعوى. ف ددددددي عمددددددل وقددددددائي تحفظددددددي هدفدددددده الحفددددددع والصددددددون، ولددددددذا ف ددددددي 

ال تمدددددددة أصدددددددل الحددددددد  وال تدددددددؤدي إلدددددددى إحددددددددا  تاييدددددددر نهدددددددائي فدددددددي املراكدددددددز القانونيدددددددة. ومدددددددع ذلدددددددك يحددددددد  

ز األطددددددددددددراف ملحكمدددددددددددة العدددددددددددددل الدوليدددددددددددة، عنددددددددددددد ممارسددددددددددددتها لهدددددددددددذه السددددددددددددلطة، أن تددددددددددددوازن بدددددددددددين مراكدددددددددددد

ومصددددددددالحها املتعارضددددددددة ثددددددددم تددددددددأمر بمددددددددا تجددددددددده يحقدددددددد  الحمايددددددددة املؤقتددددددددة املالئمددددددددة، بحسددددددددب  ددددددددروف 

الدددددددعوى، مددددددن دون أن تددددددؤثر هددددددذه املوازنددددددة علددددددى مراكددددددزهم القانونيددددددة الفعليددددددة عنددددددد إصدددددددار الحكددددددم 

 . (5)النهائي من جانب محكمة العدل الدولية

بير )املدددددددددد ي( قدددددددددد لجدددددددددأ إلدددددددددى وهدددددددددذه النتيجدددددددددة قائمدددددددددة علدددددددددى أسددددددددداس أن الطدددددددددرف طالدددددددددب التدددددددددد

محكمدددددة العددددددل الدوليدددددة فدددددور إدراكددددده ملدددددا يمكدددددن أن تدددددؤدي إليددددده تصدددددرفات الطدددددرف ا خدددددر مدددددن تاييدددددر 

تنفيددددددذ حكددددددم محكمددددددة  واسددددددتحالةجددددددوهري فددددددي موضددددددوع النددددددزاع، بمددددددا قددددددد يددددددؤدي إلددددددى تعقيددددددد املوقددددددف 

حمايدددددددة العددددددددل الدوليدددددددة النهدددددددائي، األمدددددددر الدددددددذي يتوجدددددددب فيددددددده علدددددددى محكمدددددددة العددددددددل الدوليدددددددة تقريدددددددر 

وقائيدددددددددة ووقتيدددددددددة سدددددددددر عة، للمحافظدددددددددة علدددددددددى مصدددددددددال  املدددددددددد ي و بعددددددددداد الخطدددددددددر عنددددددددده لحدددددددددين صددددددددددور 

 . (6)الحكم النهائي من دون أن تكون هناك خشية على الح  أو املركز القانوني

" التدددددي La Grandوهدددددذا مدددددا أكدتددددده أملانيدددددا فدددددي طلدددددب التددددددابير املؤقتدددددة فدددددي قضدددددية الغراندددددد "

، حيدددددددث ذهبدددددددت إلدددددددى أنددددددده 1999ة أمدددددددام محكمدددددددة العددددددددل الدوليدددددددة عدددددددام رفعتهدددددددا علدددددددى الواليدددددددات املتحدددددددد

                                                 

-5 Pierre-Marie Martin, Renouveau des mesures conservatoires: Les ordonnances récentes de la 

cour internationale de justice, J.D.I., 1975, PP. 52-53.            

 .24-23محمد أحمد حمد املعيني، مرجع ساب ، ص  -6
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 للظددددددروف الخطيددددددرة 
ً
لهددددددذه القضددددددية، و لددددددى األهميددددددة القصددددددوى التددددددي توليهددددددا أملانيددددددا  واالسددددددت نائية"نظددددددرا

لحيددددداة رعاياهدددددا وحدددددريتهم، فةنددددده يلدددددزم تقريدددددر تددددددابير مؤقتدددددة علدددددى نحدددددو عاجدددددل مدددددن أجدددددل حمايدددددة حيددددداة 

. وبدددددون تقريددددر التدددددابير املطلوبددددة سددددتقوم (Walter La Grand)املددددواطن األملدددداني والتددددر الغرانددددد 

 
ً
دددددان قائمددددددا الواليددددددات املتحدددددددة بةعدامدددددده، فتحددددددرم أملانيددددددا إلددددددى األبددددددد مددددددن فرصددددددة إعددددددادة الوضددددددع الددددددذي كد

. وطلبددددددت أملانيددددددا مددددددن محكمددددددة العدددددددل الدوليددددددة النظددددددر فددددددي (7)مددددددن قبددددددل إذا مددددددا صدددددددر حكددددددم لصددددددالحها"

 إلددددددددى الخطددددددددورة والجديددددددددة البددددددددالاين للتهديدددددددددد االسدددددددددت جالطلبهددددددددا علددددددددى أندددددددده مسددددددددألة فددددددددي غايددددددددة 
ً
، نظددددددددرا

 . (8)بةعدام مواطن أملاني

وقدددددددد وجددددددددت محكمددددددددة العددددددددل الدوليددددددددة أن طلدددددددب املانيدددددددا املددددددددذكور فدددددددي حمايددددددددة أحدددددددد رعاياهددددددددا 

لطلدددددددب أملانيدددددددا وأصددددددددرت تددددددددابيرها املؤقتدددددددة  اسدددددددتجابتموضدددددددوع الددددددددعوى جدددددددديرة بالحمايدددددددة، لدددددددذلك 

 . (9) بهذا الشأن

و توصددددددددف التدددددددددابير املؤقتددددددددة بأنهددددددددا وقتيددددددددة تترتددددددددب  ثارهددددددددا فددددددددي املدددددددددة السددددددددابقة أكددددددددذلك تمتدددددددداز 

لصدددددددور الحكددددددم النهددددددائي فددددددي الدددددددعوى، أي أنهددددددا تدددددددابير غيددددددر نهائيددددددة إذ يمكددددددن تعددددددديلها أو إلاا هددددددا فددددددي 

أي وقددددددددددت إذا زالددددددددددت الظددددددددددروف التددددددددددي بددددددددددررت األمددددددددددر بهددددددددددا، فدددددددددداذا حصددددددددددل تاييددددددددددر جددددددددددوهري يبددددددددددرر ذلددددددددددك 

لعدددددددددل الدوليددددددددة، بندددددددداًء لطلددددددددب أحددددددددد الطددددددددرفين أو كليهمددددددددا، إلادددددددداء أو تعددددددددديل فباسددددددددتطاعة محكمددددددددة ا

 . (10)التدابير التي سب  أن أمرت بها

فالتدددددددابير املؤقتدددددددة املدددددددذكورة ترتدددددددب حمايدددددددة مؤقتدددددددة ي ت دددددددي دورهدددددددا بصدددددددورة تامدددددددة عندددددددد صددددددددور 

الحمايددددددددة القضدددددددددائية املوضددددددددوعية املتمثلدددددددددة بددددددددالحكم النهدددددددددائي فدددددددددي الدددددددددعوى. لدددددددددذلك ف ددددددددي تصددددددددددر فدددددددددي 

صدددددياة أمدددددر ولدددددية حكدددددم، ومدددددن ثدددددم ف دددددي ال تتمتدددددع ب جيدددددة األمدددددر املق ددددد ي بددددده، حيدددددث يدددددتم إصددددددارها 

 أم ال. وعلددددددى هددددددذا يمكددددددن 
ً
 فعددددددال

ً
دددددان الحدددددد  الددددددذي تحتدددددداط لدددددده موجددددددودا فددددددي وقددددددت ال يعلددددددم فيدددددده مددددددا إذا كد

تعدددددددديل هدددددددذه التددددددددابير أو إلاا هدددددددا، ألنهدددددددا ال تؤكدددددددد وجدددددددود الحددددددد  و نمدددددددا تقدددددددوم علدددددددى بحدددددددث أولدددددددي ُيبنددددددد  

                                                 

-7 I.C.J. Reports, 1999, P.12. 

-8 Ibid., Para.9. 

-9 I.C.J. Reports, 1999, P.16. 
 من النظام الداخلي ملحكمة العدل الدولية. 76املادة  -10
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ر، وبالتددددددالي ف ددددددي علددددددى العكددددددة مددددددن الحكددددددم الدددددذي تكددددددون لدددددده قيمددددددة فددددددي ذاتدددددده، ألندددددده يؤكددددددد علدددددى الظدددددداه

 . (11)وجود الح  أو انتفاءه، ولذلك فهو يتمتع ب جية األمر املق  ي به

وت ت دددددددددي هدددددددددذه التددددددددددابير املؤقتدددددددددة بكدددددددددل األحدددددددددوال فدددددددددي حددددددددداالت ثدددددددددال  هدددددددددي؛ صددددددددددور قدددددددددرار مدددددددددن 

املحددددددددد لهدددددددذه التددددددددابير، طلدددددددب املدددددددد ي األجدددددددل  انتهددددددداء، اختصاصدددددددهامحكمدددددددة العددددددددل الدوليدددددددة بعددددددددم 

 . (12)من محكمة العدل الدولية شطب القضية التي صدرت التدابير املؤقتة فيها

وفيمددددددددا يتعلدددددددد  بةلزاميددددددددة التدددددددددابير املؤقتددددددددة بال سددددددددبة ملحكمددددددددة العدددددددددل الدوليددددددددة فدددددددديالحع أن 

ن تلقددددددددداء األخيدددددددددرة ال تسدددددددددتطيع إلاددددددددداء أو تعدددددددددديل التددددددددددابير املؤقتدددددددددة التدددددددددي سدددددددددب  لهدددددددددا أن أصددددددددددرمها مددددددددد

 لدددددددنص الفقددددددرة 
ً
 76مدددددددن املدددددددادة  1نفسددددددها، بدددددددل فقدددددد  بنددددددداًء علددددددى طلدددددددب أحدددددددد أطددددددراف الددددددددعوى، طبقددددددا

 .(13)من نظامها الداخلي

ونعتقددددددد أن فددددددي هددددددذا الددددددنص ماالطددددددة وارددددددحة مددددددع نصددددددوص النظددددددام الددددددداخلي األخددددددرى، فددددددةذا 

ددددددان بةمكدددددددان محكمدددددددة العددددددددل الدوليدددددددة أن تدددددددأمر بالتددددددددابير املؤقتدددددددة مدددددددن تلقددددددداء نفسدددددددها، كمدددددددا  رأيندددددددا، كد

 
ً
فمدددددددن بدددددددا  أولدددددددى أن يكدددددددون لهدددددددا الحددددددد  فدددددددي إلاددددددداء أو تعدددددددديل هدددددددذه التددددددددابير مدددددددن تلقددددددداء نفسدددددددها أيضدددددددا

عنددددددما يحدددددد  تاييدددددر معدددددين فدددددي الظدددددروف يبدددددرر ذلدددددك، ألن مدددددن يملدددددك سدددددلطة اإلعطددددداء يملدددددك سدددددلطة 

اإللاددددددداء فددددددددي املبددددددددأ. كددددددددذلك فدددددددةن الهدددددددددف الرئي دددددددد ي للتددددددددابير املؤقتددددددددة هدددددددي منددددددددع تفددددددداقم النددددددددزاع أثندددددددداء 

بدددددددده مددددددددن قبددددددددل محكمددددددددة العدددددددددل الدوليددددددددة ولحددددددددين صدددددددددور الحكددددددددم النهددددددددائي فيدددددددده، إال اندددددددده قددددددددد  النظددددددددر

بقدددددددداء هددددددددذه التدددددددددابير علددددددددى  اسددددددددتمرارتسددددددددتجد  ددددددددروف بعددددددددد إصدددددددددار التدددددددددابير املؤقتددددددددة يددددددددؤدي معهددددددددا 

حالهدددددددددا دون تعدددددددددديل أو إلاددددددددداء إلدددددددددى تعقيدددددددددد الندددددددددزاع بمنظدددددددددور محكمدددددددددة العددددددددددل الدوليدددددددددة، ودون إدراك 

لددددددددعوى، مدددددددا يسدددددددتد ي تددددددددخل تلقدددددددائي ومسدددددددت جل مدددددددن محكمدددددددة لدددددددذلك الحدددددددال مدددددددن قبدددددددل أطدددددددراف ا

                                                 

 .26محمد أحمد حمد املعيني، مرجع ساب ، ص  -11

 .28-26ص ،  رجعنفة امل -12

بل صدور الحكم النهائي تنص هذه الفقرة على ما يأتي: "بناء على طلب أحد الطرفين قد تلغي املحكمة أو تعدل، في أي وقت ق -13

في القضية، أي قرار بخصوص التدابير املؤقتة إذا كان هناك، من وجهة نظرها، تايير معين في املوقف يسوغ هذا اإللااء أو 

 التعديل".
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العدددددددددل الدوليددددددددة لتعددددددددديل أو إلادددددددداء تدددددددددابيرها املؤقتددددددددة التددددددددي سددددددددب  أن أمددددددددرت بهددددددددا. وفددددددددي ذلددددددددك تعزيددددددددز 

 .(14)لدور محكمة العدل الدولية في التسوية العادلة والسلمية للمنازعات الدولية

، فددددددةن هددددددذه املسددددددألة كانددددددت مددددددن وبشددددددأن إلزاميددددددة التدددددددابير املؤقتددددددة فددددددي مواجهددددددة طرفددددددي النددددددزاع

إلددددددى أن حسددددددمت محكمددددددة  (15)أكثددددددر املسددددددائل التددددددي أثددددددارت الجدددددددل فددددددي أوسدددددداط الفقدددددده القددددددانون الدددددددولي

" )بددددددين أملانيددددددا La Grandالعدددددددل الدوليددددددة هددددددذا الجدددددددل فددددددي حكمهددددددا فددددددي جددددددوهر قضددددددية الغرانددددددد "

صددددددددرها ذات أثدددددددر ، حيدددددددث أكددددددددت علدددددددى أن التددددددددابير املؤقتدددددددة التدددددددي 2001والواليدددددددات املتحددددددددة( عدددددددام 
ُ
ت

 . (16)ملزم

وقدددددددد ذكدددددددرت محكمدددددددة العددددددددل الدوليدددددددة، فدددددددي هدددددددذه القضدددددددية، "أن موضدددددددوع نظامهدددددددا األسا ددددددد ي 

منددددددددده، هدددددددددو تمكينهدددددددددا مدددددددددن أداء الو دددددددددائف املنصدددددددددوص عليهدددددددددا فيددددددددده،  41وغرضددددددددده، فدددددددددي سدددددددددياق املدددددددددادة 

السددددددديما الو يفدددددددة األساسدددددددية املتمثلدددددددة فدددددددي التسدددددددوية القضدددددددائية للمنازعدددددددات الدوليدددددددة بأحكدددددددام ملزمدددددددة 

 للمددددددادة 
ً
مددددددن نظامهددددددا األسا دددددد ي. وي ددددددتج عددددددن ذلددددددك املوضددددددوع والاددددددر ، وكددددددذلك عددددددن أحكددددددام  59وفقددددددا

عندددددددد قراءمهدددددددا فدددددددي سدددددددياقها، ان صدددددددالحية األمدددددددر بتددددددددابير مؤقتدددددددة تسدددددددتتبع وجدددددددو  أن تكدددددددون  41املدددددددادة 

هدددددذه التدددددددابير ملزمددددددة، علددددددى اعتبدددددار أن سددددددلطة إصدددددددارها تقددددددوم علدددددى أسدددددداس الضددددددرورة، عنددددددد وجددددددود 

ارها لحمايدددددددة حقدددددددوق الطدددددددرفين، وتجندددددددب اإل حددددددداف فدددددددي هدددددددذه الحقدددددددوق كمدددددددا  دددددددروف تسدددددددتد ي إصدددددددد

 . (17)يقررها الحكم النهائي"

كددددددذلك أشددددددارت محكمددددددة العدددددددل الدوليددددددة إلددددددى وجددددددود سدددددد ب  خددددددر يشددددددير إلددددددى الطددددددابع اإللزامددددددي 

للتددددددددابير املؤقتددددددددة، ويتمثددددددددل باملبدددددددددأ الددددددددذي وضددددددددعه سددددددددلفها )املحكمددددددددة الدائمددددددددة للعدددددددددل الدددددددددولي(، فددددددددي 

بشددددددددأن قضددددددددية شددددددددركة كهربدددددددداء "صددددددددوفيا وبلااريددددددددا"، ومفدددددددداده: "أندددددددده  5/12/1939ي أمرهددددددددا الصددددددددادر فدددددددد

 فيمدددددددا يتعلددددددد  بتنفيدددددددذ 
ً
 م حفدددددددا

ً
يجدددددددب علدددددددى الطدددددددرفين االمتنددددددداع عدددددددن أي إجدددددددراء يمكدددددددن أن يتدددددددرك أثدددددددرا

                                                 

 .51محمد أحمد حمد املعيني، مرجع ساب ، ص -14

املسألة املذكورة ينظر: محمد أحمد حمد املعيني، لالطالع على تفاصيل هذا الجدل في اوساط الفقه القانوني الدولي بشأن  -15

 .122-118.، ص 51املرجع الساب ، ص

، املؤسسة الجامعية 1القانون الدولي العام، ترجمة: محمد عر  صاصيال وسليم حداد، الطبعة بيار ماري دوبوي،   -16

 .630، ص2008للدراسات وال شر والتوز ع، بيروت، 

(، م شورات األمم املتحدة، نيويورك، 2002-1997وامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية )موجز األحكام والفتاوى واأل  -17

 .212ص  ،2005
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ددددددان نوعهددددددا، مدددددددن شدددددددأنها   كد
ً
الحكددددددم الدددددددذي سيصدددددددر، وأال يسدددددددمحا بوجدددددده عدددددددام باتخدددددداذ أي خطدددددددوة، أيددددددا

د النزاع أو توسعه" َصّعِّ
ُ
 .(18)أن ت

كددددددذلك أعددددددادت محكمددددددة العدددددددل الدوليددددددة التددددددذكير، فددددددي أمددددددر التدددددددابير املؤقتددددددة الصددددددادر عددددددام 

 جددددددددددددوهر فددددددددددددي 1962بشدددددددددددأن قضددددددددددددية طلددددددددددددب تفسددددددددددددير حكددددددددددددم محكمددددددددددددة العدددددددددددددل الدوليددددددددددددة عددددددددددددام  2011

" )بدددددين كمبوديدددددا وتايلندددددد(، بدددددأن تدددددددابيرها "Preah Vihearالقضدددددية املتعلقدددددة بمعبدددددد بريددددداه فيهيدددددار 

مددددددن نظامهددددددا األسا دددددد ي يكددددددون لهددددددا أثددددددر ملددددددزم، وتخلدددددد  التزامددددددات  41ة املؤقتددددددة الصددددددادرة بموجددددددب املدددددداد

 .(19) قانونية دولية يلزم األطراف االمتثال لها

ونجدددددددددد أن محكمدددددددددة العددددددددددل الدوليدددددددددة، فدددددددددي إثبدددددددددات إلزاميدددددددددة تددددددددددابيرها املؤقتدددددددددة، قدددددددددد حسدددددددددمت 

الجددددددددددال الواسدددددددددع لددددددددددى فقهددددددددداء القدددددددددانون الددددددددددولي حدددددددددول مددددددددددى الزاميدددددددددة هدددددددددذه التددددددددددابير، ورسدددددددددخت 

لكبيددددددر الددددددذي تلعبدددددده التدددددددابير املؤقتددددددة فددددددي منددددددع تفدددددداقم النزاعددددددات الدوليددددددة، ومددددددا يسددددددتتبع ذلددددددك الدددددددور ا

ين، عبددددددددر  مددددددددن تحقيدددددددد  و يفددددددددة منظمددددددددة األمددددددددم املتحدددددددددة فددددددددي املحافظددددددددة علددددددددى السددددددددلم واألمددددددددن الدددددددددولي 

إزالددددددددة كدددددددددل مددددددددا مدددددددددن شددددددددأنه اإلخدددددددددالل بهمدددددددددا. كمددددددددا نجدددددددددد أن الطبيعددددددددة امللزمدددددددددة للتدددددددددابير املؤقتدددددددددة التدددددددددي 

العددددددددل الدوليدددددددة هدددددددي نتيجدددددددة ضدددددددرورية إللزاميدددددددة الحكدددددددم النهدددددددائي لهدددددددذه املحكمدددددددة تصددددددددرها محكمدددددددة 

الدوليددددددة. بيددددددد اننددددددا نشددددددير هنددددددا إلددددددى أن األمددددددر الددددددذي تصدددددددره محكمددددددة العدددددددل الدوليددددددة باتخدددددداذ تدددددددابير 

،
ً
 للطدددددابع  مؤقتدددددة رغدددددم إلزاميتددددده، إال أنددددده ال يتمتدددددع ب جيدددددة األمدددددر املق ددددد ي بددددده، كمدددددا ذكرندددددا  نفدددددا

ً
نظدددددرا

مددددددددر حيددددددددث يمكددددددددن الاددددددددا ه أو تعديلدددددددده، كمددددددددا أندددددددده ينق دددددددد ي بصدددددددددور الحكددددددددم النهددددددددائي املؤقددددددددت لهددددددددذا األ 

 لدمحكمة العدل الدولية في القضية املنظورة.

 الفرع الثاني: اهداف التدابير املؤقتة

مدددددددن النظددددددام األسا ددددددد ي ملحكمدددددددة العدددددددل الدوليدددددددة قددددددد اكتفددددددد  ب يدددددددان  41رغددددددم أن ندددددددص املددددددادة 

أن هددددددذه التدددددددابير مهدددددددف إلددددددى املحافظددددددة علدددددددى حقددددددوق األطددددددراف املتنازعددددددة، إال أننددددددا نجددددددد أن الهددددددددف 

خدددددددالل مرحلدددددددة النظدددددددر فيددددددده  وامتددددددددادهاألسا ددددددد ي مدددددددن هدددددددذه التددددددددابير هدددددددو مندددددددع تفددددددداقم الندددددددزاع الددددددددولي 

 دل الدولية، وقبل البت فيه بحكمها النهائي.من جانب محكمة الع
                                                 

 املرجع نفسه، الصفحة ذامها. -18
-19 Order of 18 July 2011- Request for interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the case 

concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand), P.18. 

www.Icj-cij.org. 

http://www.icj-cij.org/
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أمدددددددا الدددددددنص املدددددددذكور فقدددددددد تضدددددددمن تحديدددددددد الهددددددددف املحقددددددد  لدددددددذلك، فدددددددنص علدددددددى أن الهددددددددف 

مدددددن هدددددذه التددددددابير هدددددو املحافظدددددة علدددددى حقدددددوق األطدددددراف املتنازعدددددة فدددددي مرحلدددددة نظدددددر الندددددزاع. وهدددددذا مدددددا 

ابقتها )املحكمدددددددددة يتضدددددددد  مددددددددن األوامددددددددر الصدددددددددادرة عددددددددن محكمددددددددة العدددددددددل الدوليدددددددددة ذامهددددددددا، كمددددددددا أن سدددددددد

، 1939الدائمددددددددة للعدددددددددل الدددددددددولي( أكدددددددددت ذلددددددددك، فددددددددي قضددددددددية شددددددددركة كهربدددددددداء صددددددددوفيا وبلااريددددددددا عددددددددام 

 أمدددددددددام األجهدددددددددزة القضدددددددددائية 
ً
علدددددددددى أن مندددددددددع تفددددددددداقم الندددددددددزاع يعدددددددددد مبددددددددددأ مدددددددددن املبددددددددداد  املقبولدددددددددة عامليدددددددددا

 . (20)الدولية

اقم أو فتسددددددددددرى التدددددددددددابير املؤقتددددددددددة التددددددددددي تددددددددددأمر بهددددددددددا محكمددددددددددة العدددددددددددل الدوليددددددددددة إلددددددددددى منددددددددددع تفدددددددددد

علددددددى الددددددرغم مددددددن عدددددددم نددددددص املددددددادة  اسددددددت تاجهتعقيددددددد النددددددزاع املعددددددرو  عليهددددددا، وهددددددذا الهدددددددف يمكددددددن 

مددددددن النظددددددام األسا دددددد ي ملحكمددددددة العدددددددل الدوليددددددة عليهددددددا صددددددراحة، ف ددددددي تحصدددددديل حاصددددددل للهدددددددف  41

الدددددددددذي ذكرتددددددددده هدددددددددذه املدددددددددادة، كمدددددددددا أنهدددددددددا تمثدددددددددل إحددددددددددى نتدددددددددائج عدددددددددر  الندددددددددزاع علدددددددددى محكمدددددددددة العددددددددددل 

وم أن الطددددددددددرفين املتنددددددددددازعين عندددددددددددما يقددددددددددبالن عددددددددددر  النددددددددددزاع علددددددددددى محكمددددددددددة الدوليددددددددددة، فمددددددددددن املعلدددددددددد

 مدددددددددن خدددددددددالل التسدددددددددوية  ارتضدددددددددياالعددددددددددل الدوليدددددددددة للفصدددددددددل فيددددددددده، فدددددددددذلك يعندددددددددي أنهمدددددددددا 
ً
ددددددددده سدددددددددلميا

ّ
حل

ولددددددددى عدددددددددم أالقضددددددددائية التددددددددي مهدددددددددف بصددددددددفة أساسددددددددية إلددددددددى حددددددددل املنازعددددددددات بددددددددين الدددددددددول، ومددددددددن بددددددددا  

 . (21)امتدادها أو اتساعها

كددددددل مددددددا يددددددؤدي إلددددددى تفدددددداقم هددددددذا النددددددزاع أو  اتخدددددداذأن يمتنعددددددوا عددددددن  لددددددذلك علددددددى هددددددذه األطددددددراف

اتسددددددددداعه، فمحكمدددددددددة العددددددددددل الدوليدددددددددة هدددددددددي األداة القضدددددددددائية الرئيسدددددددددية ل مدددددددددم املتحددددددددددة، ومدددددددددن ثدددددددددم 

ف دددددددددي تعمدددددددددل إلدددددددددى جاندددددددددب األجهدددددددددزة األخدددددددددرى ل مددددددددددم املتحددددددددددة علدددددددددى تحقيددددددددد  املقصدددددددددد األسددددددددد   لهددددددددددذه 

ين، عبدددددددددددر إزالدددددددددددة كدددددددددددل أسدددددددددددبا  وعوامدددددددددددل املنظمدددددددددددة الدوليدددددددددددة وهدددددددددددو حفدددددددددددع السدددددددددددلم واألمدددددددددددن الددددددددددددولي  

مهديدددددددددهما. ولهددددددددذا لددددددددم تتددددددددرّدد محكمددددددددة العدددددددددل الدوليددددددددة فددددددددي اإلشددددددددارة إلددددددددى الهدددددددددف االسدددددددداس املددددددددذكور 

صددددددراحة فددددددي تدددددددابيرها املؤقتددددددة، وبدددددددأت فددددددي عدددددددد مددددددن أوامددددددر التدددددددابير املؤقتددددددة تتجدددددده نحددددددو التفسددددددير 

إليددددددددده ملندددددددددع تفددددددددداقم الندددددددددزاع املعدددددددددرو   باالسدددددددددتنادمدددددددددن نظامهدددددددددا األسا ددددددددد ي،  41املوسدددددددددع لدددددددددنص املدددددددددادة 

                                                 

20- P.C. I.J., Series A/B, No.79, 1939, P.199.  

دراسات، رشاد السيد، نظرات في جوانب من مساهمة محكمة العدل الدولية في تطوير قواعد القانون الدولي، مجلة  -21

؛ موجز األحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن 233-232، ص1993، تشرين األول 4، العدد 20الجامعة األردنية، عمان، املجلد 

 وما بعدها. 132، ص1993(، م شورات األمم املتحدة، نيويورك، 1991-1948محكمة العدل الدولية )
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. فعلدددددددى سددددددد يل املثدددددددال فدددددددي قضدددددددية األنشدددددددطة املسدددددددلحة فدددددددي أرا ددددددد ي الكونادددددددو بدددددددين )جمهوريدددددددة (22)عليهدددددددا

الكوناددددددددددددو الديمقراطيددددددددددددة وأوغندددددددددددددا(، حيددددددددددددث جدددددددددددداء فددددددددددددي أمددددددددددددر التدددددددددددددابير املؤقتددددددددددددة، الصددددددددددددادر بتدددددددددددداريخ 

عمددددددددل، ال سدددددددديما ، "ان علددددددددى كددددددددال الطددددددددرفين أن يمنعددددددددا وأن يمتنعددددددددا علددددددددى الفددددددددور عددددددددن كددددددددل 1/7/2000

أي عمددددددل مسددددددل ، قددددددد يزيددددددد مددددددن خطددددددورة النددددددزاع املعددددددرو  علددددددى املحكمددددددة أو يطيلدددددده أو يجعلدددددده أكثددددددر 

 . (23)"استعصاء

كدددددددددددذلك ذكدددددددددددرت محكمدددددددددددة العددددددددددددل الدوليدددددددددددة، فدددددددددددي أمدددددددددددر التددددددددددددابير املؤقتدددددددددددة الصدددددددددددادر بتددددددددددداريخ 

فدددددددي جددددددددوهر  1962بشدددددددأن قضدددددددية طلدددددددب تفسدددددددير حكدددددددم محكمدددددددة العددددددددل الدوليدددددددة عدددددددام  18/7/2011

)بددددددددين كمبوديددددددددا وتايلنددددددددد(، أن علددددددددى  Preah Vihear"تعلقددددددددة بمعبددددددددد بريدددددددداه فيهيددددددددار "القضددددددددية امل

عددددددن القيددددددام بدددددأي عمددددددل قددددددد يفدددددداقم أو يوسددددددع نطددددداق النددددددزاع أمددددددام محكمددددددة العدددددددل  االمتندددددداعالطدددددرفين 

 .(24)الدولية أو يجعل حل النزاع أكثر صعوبة

املؤقتددددددددة علددددددددى ويبدددددددددو ممددددددددا تقدددددددددم، أن محكمددددددددة العدددددددددل الدوليددددددددة ركددددددددزت فددددددددي أوامددددددددر تدددددددددابيرها 

 
ً
بيددددددان أهميددددددة تحقيدددددد  هدددددددف منددددددع تفدددددداقم النددددددزاع أو امتددددددداده، مددددددن خددددددالل التدددددددابير املددددددذكورة، إيمانددددددا

منهدددددددا بأهميدددددددة ذلدددددددك. فمندددددددع تعقيدددددددد الندددددددزاع يددددددددخل ضدددددددمن أهدددددددداف و يفدددددددة محكمدددددددة العددددددددل الدوليدددددددة 

 للميثددددددداق، ذلدددددددك أن مندددددددع تفددددددداقم الندددددددزاع أثنددددددداء نظدددددددر الددددددددعوى سيسدددددددهل علدددددددى محكمدددددددة العددددددددل 
ً
طبقدددددددا

يددددددة إيجددددددداد تسدددددددوية قضدددددددائية عادلدددددددة بشدددددددكل نهدددددددائي يقندددددددع الخصدددددددوم ويرضددددددديهم، واألثدددددددر اإليجدددددددابي الدول

لددددددددذلك علددددددددى إيجدددددددداد تسددددددددوية سددددددددلمية فعالددددددددة للمنازعددددددددات الدوليددددددددة، وبالتددددددددالي املسدددددددداهمة الفعالددددددددة فددددددددي 

ين.  صون السلم واألمن الدولي 

كددددددددذلك إن حمايددددددددة وحفددددددددع حقددددددددوق األطددددددددراف املتنازعددددددددة يمثددددددددل الهدددددددددف الددددددددذي نصددددددددت عليدددددددده 

حكمدددددددددددة العددددددددددددل الدوليدددددددددددة لتحقيددددددددددد  غايدددددددددددة التددددددددددددابير مدددددددددددن النظدددددددددددام األسا ددددددددددد ي مل 41املدددددددددددادة  حةصدددددددددددرا

                                                 

-22 S. Oda, Provisional Measures- The Practice of the International Court of Justice-, In V .Lowe 

and M. Fitzmaurice, Fifty Years of the International Court of Justice, Grotius Publications, 

Cambridge, 1996, PP.552-553.                                                       
، الجمعية العامة، الوثائ  2000تموز/ يوليو 31-1999  / اغسطة  1األمم املتحدة، تقرير محكمة العدل الدولية  -23

(، مرجع 2002-1997؛ موجز األحكام والفتاوى ... )57، ص2000(، نيويورك، A/55/4) 4، امللح  رقم 55الرسمية، الدورة 

  .160ساب ، ص
-24 Order of 18 July 2011 - Request for interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the case 

concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand), P.20. 

www.Icj-cij.org. 

http://www.icj-cij.org/
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املؤقتدددددة )مندددددع تفددددداقم الندددددزاع(. و عندددددي الحفدددددا  علدددددى الحقدددددوق هندددددا وجدددددو  إثبدددددات املدددددد ي أنددددده لددددده حددددد  

تعدددددددر  هدددددددذا الحددددددد  للضدددددددرر الدددددددذي ال يمكدددددددن إصدددددددالحه فيمدددددددا بعدددددددد عدددددددن طريددددددد  التعدددددددويع.  واحتمدددددددال

ن لدددددده مصددددددلحة خاصددددددة أو متعلقددددددة بدددددده دون سددددددواه تتجدددددداوز املصددددددلحة ويجددددددب علددددددى املددددددد ي أن يث ددددددت أ

التدددددددي يشدددددددارك فيهدددددددا دول أخدددددددرى، بعبدددددددارة أخدددددددرى يجدددددددب أال يكدددددددون هدددددددذا الحددددددد  مدددددددن الحقدددددددوق املشدددددددتركة 

 . (25)بين جميع الدول 

عزيز مكانة التدابير املؤقتة ملحكمة العدل الدولية في منع تعقيد النزاعات : تاملطلب الثاني

 الدولية 

الطبيردددددددي أن اثبدددددددات محكمدددددددة العددددددددل الدوليدددددددة إللزاميدددددددة تددددددددابيرها املؤقتدددددددة سددددددديعزز مدددددددن مدددددددن 

دور هددددددذه التدددددددابير فددددددي منددددددع اتسدددددداع وتفدددددداقم النزاعددددددات الدوليددددددة فددددددي الفتددددددرة املمتدددددددة مددددددن عددددددر  هددددددذه 

النزاعددددددددات علددددددددى محكمددددددددة العدددددددددل الدوليددددددددة ولحددددددددين اصدددددددددار الحكددددددددم النهددددددددائي فيهددددددددا مددددددددن جانددددددددب هددددددددذه 

ندددددددددا التددددددددددابير املؤقتدددددددددة التدددددددددي اصددددددددددرمها محكمدددددددددة العددددددددددل الدوليدددددددددة مندددددددددذ املحكمدددددددددة الدوليدددددددددة، ولدددددددددو تتبع

نشدددددأمها والددددددى يومنددددددا هددددددذا، لوجدددددددنا ان مضددددددمون هددددددذه التدددددددابير يختلددددددف فددددددي الدددددددعاوى املعروضددددددة علددددددى 

ددددددان  املحكمدددددددة املدددددددذكورة، وذلدددددددك الخدددددددتالف طبيعدددددددة و دددددددروف كدددددددل ندددددددزاع عدددددددن النزاعدددددددات األخدددددددرى. فقدددددددد كد

لعدددددددددل الدوليددددددددة يتعلدددددددد  بالنزاعددددددددات التددددددددي مهدددددددددد بعددددددددع مددددددددن هددددددددذه التدددددددددابير الصددددددددادرة عددددددددن محكمددددددددة ا

ين، والدددددددبعع ا خدددددددر يتصدددددددل بالعالقدددددددات الدوليدددددددة. كدددددددذلك أصددددددددرت محكمدددددددة  السدددددددلم واألمدددددددن الددددددددولي 

 . 26العدل الدولية العديد من التدابير املؤقتة التي تتعل  بالنزاعات البيئية والحدودية

ينالفرع األول: التدابير املؤقتة الخاصة بالنزاعات التي تهد  د السلم واألمن الدوليَّ

أصددددددددرت محكمدددددددة العددددددددل الدوليدددددددة العديدددددددد مدددددددن التددددددددابير املؤقتدددددددة فدددددددي النزاعدددددددات التدددددددي مهددددددددد 

ين، ندددددددذكر منهدددددددا علدددددددى سددددددد يل املثدددددددال: التددددددددابير املؤقتدددددددة فدددددددي قضدددددددية األنشدددددددطة  السدددددددلم واألمدددددددن الددددددددولي 

تحددددددددددة( عدددددددددام العسدددددددددكرية وشدددددددددبه العسدددددددددكرية فدددددددددي نيكددددددددداراغوا وضددددددددددها )بدددددددددين نيكددددددددداراغوا والواليدددددددددات امل

، والتددددددددددددابير املؤقتدددددددددددة فدددددددددددي قضدددددددددددية األنشدددددددددددطة املسدددددددددددلحة فدددددددددددي أرا ددددددددددد ي الكونادددددددددددو بدددددددددددين الكونادددددددددددو 1984

ص موضددددددددددوع القضددددددددددية االولددددددددددى بقيددددددددددام الواليددددددددددات املتحدددددددددددة األمريكيددددددددددة 2000وأوغندددددددددددا عددددددددددام 
ّ
. فيددددددددددتلخ
                                                 

عّد من الحقوق أو املصال  الخاصة لدولة معينة، من امثلتها: حرية أعالي البالحقوق املش -25
ُ
حار التي تركة بين الدول، التي ال ت

 لجميع الدول 
ً
عّد حقا

ُ
 .ت

 .30 ، مرجع ساب ، صمحمد أحمد حمد املعيني 26
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بشدددددددن هجمدددددددات علدددددددى إقلددددددديم نيكددددددداراغوا وزرع األلادددددددام فدددددددي مياههدددددددا اإلقليميدددددددة مدددددددن أجدددددددل مندددددددع وصدددددددول 

موانئهدددددددا، كدددددددذلك قيدددددددام الواليدددددددات املتحددددددددة بةنشددددددداء قدددددددوات معارضدددددددة لنظدددددددام الحكدددددددم فدددددددي السدددددددفن إلدددددددى 

نيكدددددددددددداراغوا وتدددددددددددددريبها وتسددددددددددددليحها وتمويلهددددددددددددا. ولددددددددددددذلك رفعددددددددددددت نيكدددددددددددداراغوا علددددددددددددى الواليددددددددددددات املتحدددددددددددددة 

 . (27)9/4/1984األمريكية دعوى أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 

الدوليددددددددددة أن تتخددددددددددذ تدددددددددددابير  ، فددددددددددي نفددددددددددة اليددددددددددوم، مددددددددددن محكمددددددددددة العدددددددددددلوطلبددددددددددت نيكدددددددددداراغوا

 عددددددددن كددددددددل اسددددددددتخدام للقددددددددوة ضددددددددد 
ً
مؤقتددددددددة تددددددددأمر فيهددددددددا الواليددددددددات املتحدددددددددة األمريكيددددددددة أن تكددددددددف فددددددددورا

دددددددات سدددددددديادة نيكدددددددداراغوا وسددددددددالمتها اإلقليميددددددددة واسددددددددتقاللها السيا دددددددد ي. كمددددددددا  نيكدددددددداراغوا، وجميددددددددع انتهاكد

يكيددددددددة أن تمتنددددددددع طلبددددددددت نيكدددددددداراغوا مددددددددن محكمددددددددة العدددددددددل الدوليددددددددة أن تددددددددأمر الواليددددددددات املتحدددددددددة األمر 

ددددددان نوعددددددده، ألي جهدددددددة تقدددددددوم أو تخطددددددد  للقيدددددددام بأنشدددددددطة عسدددددددكرية أو   كد
ً
عدددددددن تقدددددددديم كدددددددل دعدددددددم، أيدددددددا

شدددددددددبه عسدددددددددكرية فدددددددددي نيكددددددددداراغوا وضددددددددددها، وأن تمتندددددددددع عدددددددددن القيدددددددددام بدددددددددأي نشددددددددداط عسدددددددددكري أو شدددددددددبه 

 .(28)عسكري وعن أي استخدام  خر للقوة أو التهديد باستخدامها في عالقامها مع نيكاراغوا

أصدددددددددددرت محكمددددددددددة العدددددددددددل الدوليددددددددددة أمرهددددددددددا بالتدددددددددددابير املؤقتددددددددددة، ذكددددددددددرت  10/5/1984وفددددددددددي 

فيهدددددا أنددددده علدددددى الواليدددددات املتحددددددة أن تمتندددددع عدددددن القيدددددام بدددددأي عمدددددل يقيدددددد حريدددددة الوصدددددول إلدددددى مدددددوان  

نيكددددددداراغوا ومنهدددددددا، وعلدددددددى وجدددددددده الخصدددددددوص زرع األلادددددددام. وأكددددددددت محكمددددددددة العددددددددل الدوليدددددددة أن علددددددددى 

ة واالسددددددددتقالل السيا ددددددد ي لجمهوريدددددددة نيكددددددداراغوا، شدددددددأنها فددددددددي الواليدددددددات املتحددددددددة احتدددددددرام حددددددد  السدددددددياد

ددددددان.   وأال يضدددددددار بدددددددأي وجددددددده كد
ً
 تامدددددددا

ً
ذلدددددددك شدددددددأن أيدددددددة دولدددددددة أخدددددددرى فدددددددي املنطقدددددددة أو فدددددددي العدددددددالم، احترامدددددددا

وأضددددددددافت محكمددددددددة العدددددددددل الدوليددددددددة أندددددددده "علددددددددى الطددددددددرفين عدددددددددم اإلتيددددددددان بددددددددأي عمددددددددل مددددددددن شددددددددأنه أن 

ر تصدددددددره املحكمددددددة، وعدددددددم االتيددددددان بددددددأي يضددددددر بحقددددددوق الطددددددرف ا خددددددر فيمددددددا يتعلدددددد  بتنفيددددددذ أي قددددددرا

 .(29)عمل من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم النزاع املعرو  على املحكمة أو اتساعه"

وهدددددددذه التدددددددددابير قدددددددد انتهددددددددت بصددددددددور الحكددددددددم النهددددددددائي ملحكمدددددددة العدددددددددل الدوليدددددددة فددددددددي موضددددددددوع 

 .(30)27/6/1986الدعوى بتاريخ 
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الكونادددددددددددو الديمقراطيددددددددددددة  قددددددددددددمت جمهوريددددددددددددة 23/6/1999امدددددددددددا القضدددددددددددية الثدددددددددددداني، فبتددددددددددداريخ 

 إلددددددددى محكمددددددددة العدددددددددل الدوليددددددددة ترفددددددددع بموجبدددددددده دعددددددددوى علددددددددى أوغندددددددددا، وذلددددددددك لقيددددددددام القددددددددوات 
ً
طلبددددددددا

األوغنديدددددددة بعددددددددوان مسدددددددل  علدددددددى أراضددددددديها. وبسددددددد ب اسدددددددتئناف القتدددددددال بدددددددين قدددددددوات الطدددددددرفين بتددددددداريخ 

، طلبددددددددددددت جمهوريددددددددددددة الكوناددددددددددددو الديمقراطيددددددددددددة مددددددددددددن محكمددددددددددددة العدددددددددددددل الدوليددددددددددددة اتخدددددددددددداذ 5/6/2000

مؤقتددددددة، تددددددأمر فيهددددددا أوغندددددددا بددددددأن تتخددددددذ جميددددددع التدددددددابير لضددددددمان عدددددددم قيددددددام أي جهددددددة تابعددددددة  تدددددددابير

 منهددددددا، بارتكددددددا  جددددددرائم حددددددر  أو أي عمددددددل قسددددددري أو غيددددددر مشددددددروع ضددددددد جميددددددع 
ً
لهددددددا، أو تتلقدددددد  دعمددددددا

األشددددددددددخاص فددددددددددي أرا دددددددددد ي جمهوريددددددددددة الكوناددددددددددو الديمقراطيددددددددددة، وأن توقددددددددددف أي عمددددددددددل يمنددددددددددع سدددددددددددكان 

قددددددوقهم اإلنسددددددانية األساسددددددية، وأن تمتنددددددع عددددددن كددددددل اسددددددتاالل غيددددددر املندددددداط  املحتلددددددة مددددددن التمتددددددع بح

مشدددددددددددروع للمدددددددددددوارد الطبيعيدددددددددددة لجمهوريددددددددددددة الكونادددددددددددو الديمقراطيدددددددددددة. وكددددددددددددذلك طلبدددددددددددت األخيدددددددددددرة مددددددددددددن 

محكمدددددددة العددددددددل الدوليدددددددة أن تدددددددأمر أوغنددددددددا بدددددددأن تحتدددددددرم حددددددد  جمهوريدددددددة الكونادددددددو الديمقراطيدددددددة فدددددددي 

 .(31)ألشخاص في أرا  ي الكوناوالسيادة واالستقالل، وأن تحترم حقوق وحريات جميع ا

أمرهددددددددددددددددا بالتدددددددددددددددددابير املؤقتددددددددددددددددة  أصدددددددددددددددددرت محكمددددددددددددددددة العدددددددددددددددددل الدوليددددددددددددددددة 1/7/2000وبتدددددددددددددددداريخ 

تضددددددددمنت الطلددددددددب مددددددددن الطددددددددرفين االمتندددددددداع عددددددددن كددددددددل عمددددددددل، وال سدددددددديما العمددددددددل املسددددددددل ، الددددددددذي مددددددددن 

شدددددددددأنه أن يضدددددددددر بحقدددددددددوق الطدددددددددرف ا خدددددددددر فيمدددددددددا يتعلددددددددد  بدددددددددأي قدددددددددرار قدددددددددد تصددددددددددره محكمدددددددددة العددددددددددل 

ددددددده. الدوليددددددة فددددددي القضددددددي
ّ
ة أو قددددددد يدددددددؤدي إلددددددى تفدددددداقم النددددددزاع املعددددددرو  عليهدددددددا أو يددددددؤدي إلددددددى صددددددعوبة حل

وكدددددددذلك أكدددددددد أمدددددددر محكمدددددددة العددددددددل الدوليدددددددة أن علدددددددى الطدددددددرفين أن يتخدددددددذا جميدددددددع التددددددددابير الالزمدددددددة 

لالمتثدددددددال لجميدددددددع التزامامهمدددددددا بموجدددددددب القدددددددانون الددددددددولي، بخاصدددددددة املعقدددددددودة بموجدددددددب ميثددددددداق األمدددددددم 

 1304ة األفريقيدددددددددددة، وأن يمتدددددددددددثال لقدددددددددددرار مجلدددددددددددة األمدددددددددددن رقددددددددددددم املتحددددددددددددة وميثددددددددددداق منظمدددددددددددة الوحدددددددددددد

. كمددددددددا طلبددددددددت محكمددددددددة العدددددددددل الدوليددددددددة مددددددددن الطددددددددرفين اتخدددددددداذ جميددددددددع 16/6/2000الصددددددددادر بتدددددددداريخ 

 .(32)التام لحقوق اإلنسان األساسية االحترامالتدابير الالزمة داخل منطقة النزاع لضمان 

 قضايا االخرى الفرع الثاني: أوامر التدابير املؤقتة الخاصة بال

 مدددددددددددن التددددددددددددابير املؤقتدددددددددددة الخاصدددددددددددة بالعالقدددددددددددات 
ً
أصددددددددددددرت محكمدددددددددددة العددددددددددددل الدوليدددددددددددة عدددددددددددددا

الدوليدددددددة، ندددددددذكر منهدددددددا علدددددددى سددددددد يل املثدددددددال: التددددددددابير املؤقتدددددددة فدددددددي قضدددددددية مدددددددو في الواليدددددددات املتحددددددددة 
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، والتدددددددددددابير املؤقتددددددددددة فددددددددددي قضددددددددددية 1979األمريكيددددددددددة الدبلوماسدددددددددديين والقنصددددددددددليين فددددددددددي طهددددددددددران عددددددددددام 

مجموعددددددددة مددددددددن  مددددددددا يتعلدددددددد  بالقضددددددددية االولددددددددى فقددددددددد قددددددددام. ففي1999" عددددددددام La Grandالغرانددددددددد "

، باالسددددددددتيالء علددددددددى مبندددددددد  السددددددددفارة األمريكيددددددددة 4/11/1979املتظدددددددداهرين اإليددددددددرانيين، بتدددددددداريخ فبتدددددددداريخ 

 مددددددددددن رعايددددددددددا الواليددددددددددات املتحدددددددددددة، مددددددددددن بيددددددددددنهم  50فددددددددددي طهددددددددددران، واعتقددددددددددال 
ً
 مددددددددددن  48شخصددددددددددا

ً
شخصددددددددددا

واالسددددددددددتيالء علددددددددددى مسددددددددددتندات السددددددددددفارة ووثائقهددددددددددا، وعلددددددددددى مددددددددددو في السددددددددددفارة واحتجددددددددددازهم رهددددددددددائن، 

القنصددددددلية األمريكيددددددة فددددددي طهددددددران. فلجددددددأت الواليددددددات املتحدددددددة إلددددددى محكمددددددة العدددددددل الدوليددددددة وطلبددددددت 

، أن تحكددددددددم علددددددددى إيددددددددران بددددددددةطالق سددددددددرا  الرهددددددددائن وتددددددددأمين ماددددددددادرمهم، وفددددددددي 29/11/1979منهددددددددا، فددددددددي 

 ل مدددددر بتدددددد
ً
ابير مؤقتدددددة طلبدددددت فيددددده مدددددن محكمدددددة العددددددل اليدددددوم ذاتددددده قددددددمت الواليدددددات املتحددددددة طلبدددددا

 وتسهيل ماادرمهم إيران
ً
 . (33)الدولية أن تأمر إيران بةطالق سرا  الرهائن األمريكيين فورا

 بتدددددددددددابير مؤقتددددددددددة، 15/12/1979وقددددددددددد أصدددددددددددرت محكمددددددددددة العدددددددددددل الدوليددددددددددة، بتدددددددددداريخ 
ً
، أمددددددددددرا

يدددددددات املتحددددددددة ومقدددددددر مفادهدددددددا أن علدددددددى حكومدددددددة جمهوريدددددددة إيدددددددران أن تكفدددددددل إعدددددددادة مبنددددددد  سدددددددفارة الوال 

السددددددددفير واملكاتددددددددب القنصددددددددلية إلددددددددى حددددددددوزة سددددددددلطات الواليددددددددات املتحدددددددددة، وضددددددددمان حرمتهددددددددا وحمايتهددددددددا، 

وأن تطلددددددد  علدددددددى الفدددددددور سدددددددرا  جميدددددددع رعايدددددددا الواليدددددددات املتحددددددددة املحتجدددددددزين مدددددددن دون أي اسدددددددت ناء، 

رت وأن تدددددددددددوفر ملدددددددددددو في الواليدددددددددددات املتحددددددددددددة الدبلوماسددددددددددديين والقنصدددددددددددليين الحمايدددددددددددة الكاملدددددددددددة. وأمددددددددددد

محكمددددددددة العدددددددددل الدوليددددددددة حكومددددددددة الواليددددددددات املتحدددددددددة األمريكيددددددددة وحكومددددددددة جمهوريددددددددة إيددددددددران بعدددددددددم 

اتخدددددددددداذ أي إجددددددددددراء يددددددددددؤدي إلددددددددددى زيددددددددددادة التددددددددددوتر بددددددددددين البلدددددددددددين أو إلددددددددددى صددددددددددعوبة حددددددددددل النددددددددددزاع القددددددددددائم 

 . (34)بينهما

التددددددددابير املؤقتدددددددة أعددددددداله بصددددددددور الحكدددددددم النهدددددددائي ملحكمدددددددة العددددددددل الدوليدددددددة فدددددددي هدددددددذه  وانتهدددددددت

، والدددددددذي قدددددددررت فيددددددده محكمدددددددة العددددددددل الدوليدددددددة "أن إيدددددددران قدددددددد أخلدددددددت 24/5/1980ة بتددددددداريخ القضدددددددي

وال زالدددددددددددت تخددددددددددددل بالتزامامهددددددددددددا تجدددددددددددداه الواليددددددددددددات املتحدددددددددددددة األمريكيددددددددددددة، وهددددددددددددذا اإلخددددددددددددالل ترتددددددددددددب عليدددددددددددده 

خددددددددذوا 
ُ
مسددددددددؤولية إيددددددددران. وعلددددددددى حكومددددددددة إيددددددددران أن تطلدددددددد  سددددددددرا  رعايددددددددا الواليددددددددات املتحدددددددددة الددددددددذين أ

سددددددددفارة بيددددددددد الدولددددددددة القائمددددددددة بالحمايددددددددة. وأندددددددده ال يجددددددددوز إبقدددددددداء أي واحددددددددد رهددددددددائن وأن تضددددددددع مبندددددددد  ال

مدددددددن مدددددددو في الواليدددددددات املتحددددددددة الدبلوماسددددددديين أو القنصدددددددليين فدددددددي إيدددددددران وتعريضددددددده ألي شدددددددكل مدددددددن 

أشددددددددددكال اإلجددددددددددراءات القضددددددددددائية أو لالشددددددددددتراك فيهددددددددددا علددددددددددى اعتبددددددددددار أندددددددددده شدددددددددداهد. وأن إيددددددددددران ملزمددددددددددة 
                                                 

-33 I.C.J. Reports, 1979, PP.7-8. 
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يددددددددات املتحدددددددددة األمريكيدددددددة، وأن شددددددددكل هددددددددذا التعددددددددويع بدددددددالتعويع عددددددددن األضددددددددرار التدددددددي لحقددددددددت بالوال 

     .(35)ومقداره تقررهما املحكمة ما لم يتف  الطرفان على ذلك"

قددددددددددددددمت أملانيدددددددددددددا طلدددددددددددددب رفدددددددددددددع دعدددددددددددددوى علدددددددددددددى  2/3/1999امدددددددددددددا القضدددددددددددددية الثانيدددددددددددددة، فبتددددددددددددداريخ 

الواليددددددددات املتحدددددددددة األمريكيددددددددة أمددددددددام محكمددددددددة العدددددددددل الدوليددددددددة ويددددددددتلخص موضددددددددوع هددددددددذه القضددددددددية، 

ين همددددددا األخددددددوان كمددددددا جدددددداء  فددددددي طلددددددب أملانيددددددا، بقيددددددام سددددددلطات واليددددددة أريزونددددددا باعتقددددددال مددددددواطنين أملدددددداني 

دددددددددددددارل " (، ومحاكمتهمددددددددددددددا و صددددددددددددددددار حكدددددددددددددددم اإلعددددددددددددددددام LaGrand" )الغراندددددددددددددددد Walter" ووالتدددددددددددددددر "Karlكد

فيهمدددددددا مدددددددن غيدددددددر إبالغهمدددددددا بحقهمدددددددا فدددددددي الحصدددددددول علدددددددى مسددددددداعدة قنصدددددددلية مدددددددن دولدددددددتهم، كمدددددددا تدددددددنص 

. ولدددددددددذلك ذهبدددددددددت 1963مدددددددددن اتفاقيدددددددددة فييندددددددددا للعالقدددددددددات القنصدددددددددلية عدددددددددام /   36علدددددددددى ذلدددددددددك املدددددددددادة 

دددددددارل الغرانددددددددد  أملانيددددددددا إلددددددددى أن الواليددددددددات املتحدددددددددة انتهكددددددددت بددددددددذلك االتفاقيددددددددة املددددددددذكورة. وتددددددددم إعدددددددددام كد

"Karl LaGrand وهددددددددو اليددددددددوم السدددددددداب  ملوعددددددددد إعدددددددددام 2/3/1999. وفددددددددي 24/2/1999" بتدددددددداريخ ،

أملانيدددددددددا القضدددددددددية إلددددددددى محكمدددددددددة العددددددددددل الدوليدددددددددة، "، قدددددددددمت Walter LaGrandوالتددددددددر الغراندددددددددد "

وطلبدددددددددت فدددددددددي ذات اليدددددددددوم مدددددددددن محكمدددددددددة العددددددددددل الدوليدددددددددة إصددددددددددار أمدددددددددر بتددددددددددابير مؤقتدددددددددة تدددددددددأمر فيهدددددددددا 

 Walterالواليددددددددات املتحدددددددددة أن تتخددددددددذ التدددددددددابير الالزمددددددددة لضددددددددمان عدددددددددم إعدددددددددام والتددددددددر الغرانددددددددد "

LaGrand  محكمدددددددددددة العددددددددددددل "، لحدددددددددددين صددددددددددددور الحكدددددددددددم النهدددددددددددائي فدددددددددددي موضدددددددددددوع الددددددددددددعوى، وأن تبلددددددددددد

 لهذا األمر
ً
 . (36)الدولية بجميع التدابير التي اتخذمها تنفيذا

وأصدددددددرت محكمددددددة العدددددددل الدوليددددددة، فددددددي اليددددددوم التددددددالي، أمرهددددددا بالتدددددددابير املؤقتددددددة والتددددددي جدددددداء 

جميددددددع مددددددا بوسددددددعها مددددددن تدددددددابير لضددددددمان عدددددددم إعدددددددام والتددددددر  اتخدددددداذفيدددددده: ان علددددددى الواليددددددات املتحدددددددة 

"، حتددددد  صددددددور الحكدددددم النهدددددائي فدددددي هدددددذه الددددددعوى، وأن تبلددددد  محكمدددددة Walter LaGrandالغراندددددد "

 لهدددددددددذا األمدددددددددر، وعلدددددددددى حكومدددددددددة الواليددددددددددات  اتخددددددددددذمهاالعددددددددددل الدوليدددددددددة بجميدددددددددع التددددددددددابير التدددددددددي 
ً
تنفيدددددددددذا

 أشددددددددارت محكمددددددددة العدددددددددل 
ً
املتحدددددددددة األمريكيددددددددة إحالددددددددة هددددددددذا األمددددددددر إلددددددددى حدددددددداكم واليددددددددة أريزونددددددددا. وأخيددددددددرا

هددددددددددذا األمددددددددددر سددددددددددتبق  قيددددددددددد نظرهددددددددددا لحددددددددددين صدددددددددددور حكمهددددددددددا الدوليددددددددددة إلددددددددددى أن املسددددددددددائل الددددددددددواردة فددددددددددي 

"، فددددددي ذات LaGrand Walterإال أن قيددددددام الواليددددددات املتحدددددددة بةعدددددددام والتددددددر الغرانددددددد ". (37)النهددددددائي

                                                 

 .144-143ص ،(، مرجع ساب 2002-1997موجز األحكام والفتاوى ... ) -35

 .207-206، ص املرجع نفسه -36
-37 I.C.J. Reports, 1999, P.16. 
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هدددددددددذه التددددددددددابير املؤقتدددددددددة مدددددددددن  انتهددددددددداءاليدددددددددوم الدددددددددذي صددددددددددرت فيددددددددده التددددددددددابير املؤقتدددددددددة أعددددددددداله أدى إلدددددددددى 

  .(38)الناحية الفعلية

وقدددددددد صددددددددر بعدددددددد ذلدددددددك الحكدددددددم النهدددددددائي ملحكمدددددددة العددددددددل الدوليدددددددة فدددددددي هدددددددذه القضدددددددية بتددددددداريخ  

الواليددددددددددددات  اتخدددددددددددداذ، والددددددددددددذي أشددددددددددددارت فيدددددددددددده محكمددددددددددددة العدددددددددددددل الدوليددددددددددددة الددددددددددددى أن عدددددددددددددم 27/6/2001

 Walter Laاملتحدددددة األمريكيددددة جميددددع التدددددابير املتاحددددة لهددددا لضددددمان عدددددم إعدددددام والتددددر الغرانددددد "

Grand النهددددددددائي لددددددددد محكمددددددددة العدددددددددل الدوليددددددددة فددددددددي هددددددددذه القضددددددددية، يعنددددددددي أن "، ريثمددددددددا يصدددددددددر الحكددددددددم

الواليددددددددات املتحدددددددددة قددددددددد انتهكددددددددت جميددددددددع االلتزامددددددددات املترتبددددددددة عليهددددددددا بموجددددددددب أمددددددددر التدددددددددابير املؤقتددددددددة 

. كمددددددددددددا ذهبددددددددددددت محكمددددددددددددة العدددددددددددددل 3/3/1999الددددددددددددذي اصدددددددددددددرته محكمددددددددددددة العدددددددددددددل الدوليددددددددددددة بتدددددددددددداريخ 

قدددددددددت اتفاقيدددددددددة فييندددددددددا للعالقدددددددددات القنصدددددددددلية الدوليدددددددددة الدددددددددى أن الواليدددددددددات املتحددددددددددة األمريكيدددددددددة قدددددددددد خر 

ين دون إبالغهمدددددددددا بحقهمدددددددددا فدددددددددي الحصدددددددددول علدددددددددى مسددددددددداعدة  1963عدددددددددام  بةعددددددددددامها املدددددددددواطنين األملددددددددداني 

 .(39)قنصلية من دولتهم عقب اعتقالهما دون إبطاء

، فقددددددددددد 
ً
و ضددددددددددافة إلددددددددددى مددددددددددا تقدددددددددددم مددددددددددن أصددددددددددناف التدددددددددددابير املؤقتددددددددددة املتعلقددددددددددة املددددددددددذكورة  نفددددددددددا

 العديدددددددددددد مدددددددددددن التدددددددددددابير املؤقتدددددددددددة املتعلقدددددددددددة بالنزاعدددددددددددات أصدددددددددددرت محكمدددددددددددة العددددددددددددل ال
ً
دوليددددددددددة أيضدددددددددددا

البيئيددددددة والحدوديددددددة، نددددددذكر منهددددددا علددددددى سدددددد يل املثددددددال: التدددددددابير املؤقتددددددة فددددددي قضددددددية التجددددددار  النوويددددددة 

. 1986، والتدددددددابير املؤقتددددددة فددددددي قضددددددية النددددددزاع الحدددددددودي بددددددين بوركينددددددا فاسددددددو ومددددددالي عددددددام 1973عددددددام 

ن أسددددددتراليا ونيوزيلندددددددا دعددددددويين منفصددددددلتين علددددددى فرنسددددددا بتدددددداريخ ففددددددي القضددددددية االولددددددى رفعددددددت كددددددل مدددددد

وذلدددددددددك بسددددددددد ب قيدددددددددام فرنسدددددددددا بدددددددددةجراء التجدددددددددار  النوويدددددددددة فدددددددددي املحدددددددددي  الهددددددددداد ، األمدددددددددر  9/5/1973

الددددددذي نجددددددم عندددددده تسدددددداق  الابددددددار الددددددذري علددددددى إقليمهددددددا، وطلبددددددت كددددددل مددددددن أسددددددتراليا ونيوزيلندددددددا مددددددن 

وم باملزيدددددددد مدددددددن هدددددددذه التجدددددددار  فدددددددي منطقدددددددة محكمدددددددة العددددددددل الدوليدددددددة أن تحكدددددددم علدددددددى فرنسدددددددا أال تقددددددد

 . (40)املحي  الهاد ، لتعارضها مع قواعد القانون الدولي املعمول بها

وطلبددددددت أسددددددتراليا، فدددددددي نفددددددة اليددددددوم، مدددددددن محكمددددددة العدددددددل الدوليدددددددة إصدددددددار بعددددددع التددددددددابير 

د  املؤقتدددددة التدددددي تدددددأمر فيهدددددا فرنسدددددا باالمتنددددداع عدددددن إجدددددراء أيدددددة تجدددددار  نوويدددددة فدددددي منطقدددددة املحدددددي  الهدددددا

                                                 

 .31، ص2006(، دار النهضة العربية، القاهرة،  2005 -2001د. أحمد ابو الوفا، قضاء محكمة العدل الدولية )  -38

   .204(، مرجع ساب ، ص 2002-1997... )موجز األحكام والفتاوى  -39

 .116-115، صرجعنفة امل -40
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 14/5/1973لحددددددددين صددددددددددور الحكدددددددددم النهدددددددددائي لددددددددد محكمدددددددددة العددددددددددل الدوليدددددددددة فددددددددي هدددددددددذه القضدددددددددية. وفدددددددددي 

 لطلب التدابير املؤقتة الذي سب  أن قدمته أستراليا
ً
 مشابها

ً
 . (41)قدمت نيوزيلندا طلبا

أمددددددددددددددرين منفصددددددددددددددلين للتدددددددددددددددابير  22/6/1973أصدددددددددددددددرت محكمددددددددددددددة العدددددددددددددددل الدوليددددددددددددددة بتدددددددددددددداريخ 

باالمتندددددددددداع عددددددددددن القيددددددددددام بالتجددددددددددار  النوويددددددددددة التددددددددددي تسدددددددددد ب تسدددددددددداق  املؤقتددددددددددة أمددددددددددرت فيهددددددددددا فرنسددددددددددا 

اإلشدددددددددعاعات الذريدددددددددة علدددددددددى أرا ددددددددد ي البلددددددددددين )أسدددددددددتراليا ونيوزيلنددددددددددا( لحدددددددددين صددددددددددور حكدددددددددم محكمدددددددددة 

العدددددددل الدوليددددددة فددددددي الدددددددعوى بشددددددكل نهددددددائي. وأمددددددرت محكمددددددة العدددددددل الدوليددددددة كددددددذلك الدددددددول الددددددثال  

ه أن يددددددؤدي إلددددددى تفدددددداقم النددددددزاع أو اتسدددددداعه أو )األطددددددراف( باالمتندددددداع عددددددن القيددددددام بددددددأي إجددددددراء مددددددن شددددددأن

يخددددددل بحقددددددوق الطددددددرف ا خددددددر، فيمددددددا يتعلدددددد  بتنفيددددددذ أي حكددددددم قددددددد تصدددددددره محكمددددددة العدددددددل الدوليددددددة 

 في هذه القضية
ً
 . (42)الحقا

ولقددددددددددددددددد انتهددددددددددددددددت هددددددددددددددددذه التدددددددددددددددددابير عندددددددددددددددددما أصدددددددددددددددددرت محكمددددددددددددددددة العدددددددددددددددددل الدوليددددددددددددددددة بتدددددددددددددددداريخ 

يعددددددددددد لهمددددددددددا موضددددددددددوع يسدددددددددددتلزم حكمهددددددددددا بوقددددددددددف الدددددددددددعويين، علددددددددددى اعتبددددددددددار أندددددددددده لددددددددددم  20/12/1974

االسدددددددتمرار فيهمددددددددا بعدددددددد تحقدددددددد  مطالدددددددب كددددددددل مدددددددن أسددددددددتراليا ونيوزيلنددددددددا، علددددددددى أثدددددددر عدددددددددة تصددددددددريحات 

رسدددددددمية فرنسدددددددية أعلندددددددت فيهدددددددا أنهدددددددا لدددددددن تجدددددددري املزيدددددددد مدددددددن التجدددددددار  النوويدددددددة فدددددددي منطقدددددددة املحدددددددي  

 .(43)1974الهاد  فور االنتهاء من سلسلة تجار  عام 

موضددددددددوعها بنددددددددزاع بددددددددين بوركينددددددددا فاسددددددددو ومددددددددالي علددددددددى منطقددددددددة مددددددددا القضددددددددية الثانيددددددددة فيتعلدددددددد  أ

تسدددددددددوية هدددددددددذا  1964كددددددددم، حيدددددددددث حاولدددددددددت الدددددددددولتان مندددددددددذ عددددددددام  300حدوديددددددددة بينهمدددددددددا يبلدددددددد  طولهدددددددددا 

ددددد
ّ
ه. لدددددذلك قدددددررا إحالدددددة الندددددزاع إلدددددى محكمدددددة العددددددل الدوليدددددة، الندددددزاع، لكنهمدددددا فشدددددال فدددددي التوصدددددل إلدددددى حل

 لهدددددددددددذا الادددددددددددر  بتددددددددددداريخ 
ً
 خاصدددددددددددا

ً
، ندددددددددددص علدددددددددددى قيدددددددددددام محكمدددددددددددة العددددددددددددل 16/9/1983فأبرمدددددددددددا اتفاقدددددددددددا

ددددددم  (44)الدوليددددددة بالفصددددددل فددددددي النددددددزاع بواسددددددطة غرفددددددة خاصددددددة تشددددددكلها محكمددددددة العدددددددل الدوليددددددة
َ
. وقددددددد ت

حصددددددددلت  31/12/1985تشددددددددكيل الارفددددددددة وباشددددددددرت عملهددددددددا بحددددددددل النددددددددزاع املددددددددذكور، بيددددددددد أندددددددده بتدددددددداريخ 

ن إلدددددددى الطلدددددددب مواجهدددددددة عسدددددددكرية بدددددددين القدددددددوات املسدددددددلحة لكدددددددال البلددددددددين، األمدددددددر الدددددددذي دفدددددددع الطدددددددرفي

                                                 

-41 I.C.J. Reports, 1973, PP.99-100, 135-136. 

-42 Ibid., PP.106, 142. 
 .129-128(، مرجع ساب ، ص1991-1948موجز األحكام والفتاوى ... ) -43

ة العدل الدولية ومدى مالءمتها كبديل مؤقت ملحكمة العدل العربية، دار النهضة العربية، د. الخير قش ي، غرف محكم -44

 . 56-55، ص 1999القاهرة، 
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 بدددددددبعع التددددددددابير املؤقتدددددددة، لتجندددددددب تفددددددداقم الندددددددزاع وتحا ددددددد ي أي إجدددددددراء 
ً
مدددددددن الارفدددددددة أن تصددددددددر أمدددددددرا

 . (45)من شأنه املساس بتنفيذ الحكم النهائي للارفة

 بتددددددددددددابير مؤقتدددددددددددة، وبتددددددددددداريخ 
ً
، أمدددددددددددرت فيهدددددددددددا الطدددددددددددرفين  10/1/1986وأصددددددددددددرت الارفدددددددددددة أمدددددددددددرا

النددددددزاع املعددددددرو  علددددددى الارفددددددة أو يوسددددددع نطاقدددددده  باالمتندددددداع عددددددن أي إجددددددراء مددددددن شددددددأنه أن يزيددددددد حدددددددة

أو يضددددددددر بتنفيددددددددذ أي حكددددددددم تصدددددددددره الارفددددددددة فددددددددي موضددددددددوع القضددددددددية، وتجنددددددددب كددددددددل مددددددددا يعددددددددوق جمددددددددع 

األدلدددددددة التدددددددي مهدددددددم القضدددددددية. وكدددددددذلك تضدددددددمن األمدددددددر أن علدددددددى الطدددددددرفين التقيدددددددد بوقدددددددف إطدددددددالق الندددددددار 

ذكددددددددددرت محكمددددددددددة العدددددددددددل املتفدددددددددد  عليدددددددددده بينهمددددددددددا، وفيمددددددددددا يتعلدددددددددد  بددددددددددةدارة املندددددددددداط  املتنددددددددددازع عليهددددددددددا، 

 قبددددددددل األعمددددددددال العسددددددددكرية التددددددددي أدت إلددددددددى 
ً
دددددددان سددددددددائدا الدوليددددددددة أندددددددده ال يجددددددددوز تاييددددددددر الوضددددددددع الددددددددذي كد

 .(46)طلب التدابير

وانتهددددددددت هددددددددذه التدددددددددابير بصدددددددددور الحكددددددددم النهددددددددائي ملحكمددددددددة العدددددددددل الدوليددددددددة فددددددددي جددددددددوهر هددددددددذه 

 .(47)22/12/1986القضية بتاريخ 

 إلدددددددددى أنددددددددده بدددددددددالرغم مدددددددددن أن محكمدددددددددة العددددددددددل الدوليدددددددددة ليسدددددددددت سدددددددددلطة  وحدددددددددري بالدددددددددذكر
ً
أخيدددددددددرا

 مدددددددن 
ً
تنفيذيدددددددة تضدددددددطلع بتنفيدددددددذ أوامدددددددر تددددددددابيرها املؤقتدددددددة، مدددددددا يعنددددددد  أن هدددددددذا األمدددددددر ال يشدددددددكل جدددددددزءا

 فددددددي هددددددذا املجددددددال، ومددددددن الوسددددددائل التددددددي 
ً
اإلجددددددراءات القانونيددددددة أمامهددددددا، إال أنهددددددا حاولددددددت أن تددددددؤدي دورا

الدوليدددددددة بهدددددددذا الشدددددددأن زيدددددددادة عدددددددبء اإلثبدددددددات علدددددددى الطدددددددرف املمتندددددددع  قدددددددد تلجدددددددأ إليهدددددددا محكمدددددددة العددددددددل

 . (49)، أو توجيه اللوم إليه(48)عن تنفيذ التدابير املؤقتة في القضية املعروضة عليها

كمدددددددددا قامدددددددددت محكمدددددددددة العددددددددددل الدوليدددددددددة بتشدددددددددكيل لجندددددددددة ملراقبدددددددددة تنفيدددددددددذ التددددددددددابير املؤقتدددددددددة 

، فبعدددددددددد أن تضدددددددددمن أمدددددددددر 1951ة عدددددددددام إيرانيددددددددد -الصدددددددددادرة عنهدددددددددا فدددددددددي قضدددددددددية شدددددددددركة الدددددددددنف  األنكلدددددددددو 

التدددددددابير املدددددددذكورة وقددددددف قدددددددرار تددددددأميم الشدددددددركة مدددددددن جانددددددب إيدددددددران، أرادت محكمددددددة العددددددددل الدوليدددددددة 
                                                 

- 45 Gino J. Naidi, Case Concerning the Frontier Dispute between Burkina Faso and Mali: 

Provisional Measures of Protection, I.C.L.Q., Vol. 35, Oct.1986, PP.972-973.     

 .211(، مرجع ساب ، ص1991-1948موجز األحكام والفتاوى ... ) -46

  وما بعدها. 227، صاملرجع نفة -47
-48 Peter Haver, The status of  Interim Measures of the International Court of Justice after the 

Iranian- Hostage Crisis, C.W.I.L.J., 1981, PP. 526-527. 

لدولية(، دار جمعة صال  حسين، القضاء الدولي وتأثير السيادة الوطنية في تنفيذ األحكام الدولية )مع دراسة ألهم القضايا ا 49

 .397، ص1998النهضة العربية، القاهرة، 
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ضددددددمان تنفيددددددذ إيددددددران لهددددددذا األمددددددر، فددددددأمرت بتشددددددكيل لجنددددددة مشددددددتركة باتفدددددداق الحكددددددومتين البريطانيددددددة 

بتشددددددكيل اللجنددددددة التددددددي يقددددددوم رئددددددية محكمددددددة العدددددددل الدوليددددددة  اتفاقهمدددددداواإليرانيددددددة. وفددددددي حالددددددة عدددددددم 

إيرانيددددددددة، والرقابددددددددة  -نشدددددددداط شددددددددركة الددددددددنف  األنكلددددددددو  اسددددددددتمراريةمددددددددن مهامهددددددددا اإلشددددددددراف علددددددددى قيددددددددام 

 . (50)على مواردها ومصروفامها إلى حين صدور الحكم النهائي ملحكمة العدل الدولية

ع، كدذلك يحدد  للمحكمدة املددذكورة، فدي مجددال تنفيدذ التدددابير املؤقتدة، أن تطلددب مدن طرفددي النددزا

 للمددادة 
ً
مددن نظامهددا  78محددل أمددر التدددابير املؤقتددة، تزويدددها بمعلومددات عددن تنفيددذ هددذه التدددابير سددندا

بشددأن قضددية الواليددة علددى مصددائد السددمك  17/8/1972الددداخلي. وبالفعددل، فددي أمرهددا الصددادر بتدداريخ 

تددددزود قلددددم )اململكدددة املتحدددددة ضددددد ايسددددلندا(، طلبددددت محكمددددة العدددددل الدوليددددة مددددن اململكددددة املتحدددددة أن 

محكمدددة العددددل الدوليدددة بكافدددة املعلومدددات ذات الصدددلة بتنفيدددذ أمدددر التددددابير املؤقتدددة الصدددادر فدددي هدددذه 

 .(51)القضية

ونجدددددددد أن دور محكمدددددددة العددددددددل الدوليدددددددة فدددددددي مجدددددددال تنفيدددددددذ التددددددددابير املؤقتدددددددة التدددددددي تصددددددددرها، 

ويجدددددددب تعزيدددددددزه  السدددددديما بعدددددددد اثبدددددددات املحكمدددددددة املددددددذكورة للصدددددددفة االلزاميدددددددة لتددددددددابيرها املؤقتددددددة، مهدددددددم

بهدددددددف تكدددددددر ة ثقافدددددددة التنفيدددددددذ الطدددددددو ي للتددددددددابير املؤقتدددددددة مدددددددن قبدددددددل الددددددددول التدددددددي صددددددددرت ضددددددددها، 

ومدددددددددن ثدددددددددم القضددددددددداء علدددددددددى حددددددددداالت عددددددددددم تنفيدددددددددذ تلدددددددددك التددددددددددابير، وأثدددددددددر ذلدددددددددك علدددددددددى تعزيدددددددددز التسدددددددددوية 

 السلمية للمنازعات الدولية ومنع تفاقم واتساع النزاعات الدولية.

 الخاتمة

وفدددددددددي ضدددددددددوء مدددددددددا تقددددددددددم، نخلدددددددددص إلدددددددددى أن أوامدددددددددر التددددددددددابير املؤقتدددددددددة التدددددددددي أصددددددددددرمها محكمدددددددددة 

العددددددددل الدوليدددددددة، خدددددددالل نظرهدددددددا ملختلدددددددف النزاعدددددددات الدوليدددددددة، وقبدددددددل البدددددددت النهدددددددائي فيهدددددددا، سددددددداهمت 

فددددددي منددددددع تفدددددداقم النزاعددددددات الدوليددددددة واتسدددددداعها فددددددي مرحلددددددة عرضددددددها علددددددى محكمددددددة العدددددددل الدوليددددددة وال 

االلزاميددددددددة للتدددددددددابير املؤقتددددددددة ملحكمددددددددة العدددددددددل الدوليددددددددة، مددددددددن جانددددددددب شددددددددك أن هددددددددذا اثبددددددددات الصددددددددفة 

االخيدددددر ذامهدددددا، سددددديعزز مدددددن الددددددور الوقدددددائي لهدددددذه التددددددابير املؤقتدددددة فدددددي مندددددع تفددددداقم النزاعدددددات الدوليدددددة 

                                                 
50-  I.C.J. Reports, 1951, P.93.  

 .107(، مرجع ساب ، ص1991-1948... )والفتاوى  موجز األحكام -51
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واتسددددددداعها، واثدددددددر ذلدددددددك علدددددددى تعزيدددددددز فعاليدددددددة محكمدددددددة العددددددددل الدوليدددددددة فدددددددي تحقيددددددد  و يفدددددددة منظمدددددددة 

ين. األمم املتحدة في املحافظة على الس  لم واألمن الدولي 

أثر اثبات محكمة العدل الدولية للصفة االلزامية من مجمل البحث في موضوع " و 

"، توصلنا لجملة من النتائج والتوصيات في هذا لتدابيرها املؤقتة في منع تفاقم النزاعات الدولية 

 الشأن، وعلى النحو ا تي:

 اوال: النتائج:

الية في منع تفاقم النزاعات الدولية من خالل ساهمت محكمة العدل الدولية بفع -1

 التدابير املؤقتة التي اصدرمها هذه املحكمة.

التدابير املؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية وهي مجموعة من اإلجراءات التي   -2

تأمر بها محكمة العدل الدولية خالل نظرها لنزاع معين لار  الحيلولة دون تفاقم النزاع الدولي 

اء عرضه عليها. ويتم ذلك عبر حفع حقوق أطراف النزاع وصيانة أدلة اإلثبات على نحو مؤقت أثن

 لحين صدور الحكم النهائي في موضوع الدعوى.

الهدف األسا  ي للتدابير املؤقتة هو منع تفاقم النزاع في مرحلة نظره من جانب   -3

املؤقتة التي أدت إلى منع تفاقم محكمة العدل الدولية. وقد أصدرت األخيرة العديد من التدابير 

ين والنزاعات البيئية والحدودية، وغيرها.   النزاعات التي مهدد السلم واألمن الدولي 

عن إلزامية تدابيرها املؤقتة عزز دور هذه  2001إن إعالن محكمة العدل الدولية عام  -4

ي  ن. التدابير في منع تفاقم النزاعات الدولية وصون السلم واألمن الدولي 

نعتقد، بعد إعالن محكمة العدل الدولية عن إلزامية تدابيرها املؤقتة، ان من ح   -5

مجلة األمن التدخل للتنفيذ الجبري ألوامر التدابير املؤقتة في حالة رفع الدولة التنفيذ الطو ي 

لنهائية، لها شأنها شأن األحكام النهائية، فالعالقة بين فعالية التدابير املؤقتة وفعالية األحكام ا

 
ً
فالحكم النهائي سيكون عديم الفائدة، إذا كان بةمكان أحد األطراف أن يحب  ذلك الحكم مسبقا

بتصرف أثناء نظر الدعوى من جانب محكمة العدل الدولية ومن ثم فةن التدابير املؤقتة التي 

أعلنت  تصدرها محكمة العدل الدولية ملنع هذا التصرف ستكون هي األخرى عديمة الفائدة و ن

 للفقرة 
ً
شمل بالتنفيذ الجبري من قبل مجلة األمن وفقا

ُ
من  94من املادة  2املحكمة الزاميتها ما لم ت

 ميثاق االمم املتحدة. 
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 ثانيا: التوصيات:

نالحع عدم دقة الصياغة القانونية لبعع النصوص املتعلقة بالتدابير املؤقتة  -1

من النظام األسا  ي ملحكمة العدل الدولية الذي ُيركز فق  على  41من املادة  1السيما نص الفقرة 

حفع حقوق األطراف، ولم يذكر الهدف األسا  ي من اصدار التدابير املؤقتة املتمثل في منع تفاقم 

أثناء نظره من جانب محكمة العدل الدولية كما استقر قضاء األخيرة على ذلك، وبالتالي فةن النزاع 

هذا النص قد يثير الل ة حول هذه املسألة. لذلك نوص ي أن يصار إلى تعديل النص املذكور ليصبح 

 الهدف األسا  ي من اصدار التدابير املؤقتة املتمثل بمنع تفاقم النزاع مع ذكر بعع 
ً
متضمنا

األهداف املوصولة له على س يل املثال ولية على س يل الحصر. لذا نقتر  أن يصبح نص الفقرة 

املذكورة بعد تعديلها على النحو ا تي: "للمحكمة السلطة في أن تأمر بالتدابير املؤقتة التي يجب 

يرها من اتخاذها ملنع تفاقم النزاع بين األطراف، من خالل حفع حقوقهم وحفع أدلة اإلثبات، وغ

 اإلجراءات الضرورية للوصول إلى هذه الااية". 

من النظام الداخلي ملحكمة العدل الدولية  76من املادة  1فيما يتعل  بنص الفقرة  -2

نالحع أنه ال يعطي الح  لهذه املحكمة في إلااء أو تعديل التدابير املؤقتة التي سب  لها أن أصدرمها 

لب أحد أطراف الدعوى. ونعتقد أن في هذا النص ماالطة من تلقاء نفسها، بل فق  بناء على ط

وارحة مع نصوص النظام الداخلي األخرى، فةذا كان بةمكان محكمة العدل الدولية أن تأمر 

بالتدابير املؤقتة من تلقاء نفسها، كما رأينا، فمن با  أولى أن يكون لها الح  في إلااء أو تعديل هذه 

 
ً
، عندما يحد  تايير معين في الظروف يبرر ذلك، ألن من يملك سلطة التدابير من تلقاء نفسها أيضا

اإلعطاء يملك سلطة اإللااء في املبدأ. كذلك فةن الهدف االسا  ي للتدابير املؤقتة هو منع تفاقم 

النزاع أثناء النظر فيه من قبل محكمة العدل الدولية، وحت  صدور الحكم النهائي فيه، بيد أنه قد 

د اصدار التدابير املؤقتة يؤدي معها استمرار بقاء هذه التدابير على حالها دون تستجد  روف بع

 
ً
 تلقائيا

ً
تعديل أو إلااء، إلى تعقيد النزاع بمنظور محكمة العدل الدولية، ما يستد ي تدخال

 من محكمة العدل الدولية لتعديل أو إلااء تدابيرها املؤقتة التي سب  أن أمرت بها. لذلك 
ً
ومست جال

من النظام الداخلي ملحكمة  76من املادة  1وص ي أن يصار إلى حذف العبارة األولى من الفقرة ن

العدل الدولية "بناء على طلب أحد األطراف"، ليصار إلى تمكين املحكمة املذكورة من إلااء أو تعديل 

 إذا رأت ضرورة في ذلك ولية فق
ً
  بناء على طلب التدابير املؤقتة التي سب  لها أن أصدرمها تلقائيا

 أحد األطراف. 
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نعتقد أن دور محكمة العدل الدولية في مجال تنفيذ التدابير املؤقتة التي تصدرها  -3

مهم، ويجب تعزيزه بهدف تكر ة ثقافة التنفيذ الطو ي للتدابير املؤقتة من قبل الدول التي صدرت 

. ويتم ذلك من خالل إيجاد ضدها، وبالتالي القضاء على حاالت عدم تنفيذ تلك التدابير الكثيرة

وسائل أخرى لقيام محكمة العدل الدولية بهذا الدور، ومنها إيجاد فقرة جديدة ضمن محتوى أمر 

التدابير املؤقتة ترسم فيه محكمة العدل الدولية الطري  األسلم ل طراف لتنفيذ هذه التدابير مع 

رى قد يراها األنسب له في تنفيذ إعطاء الطرف الذي صدرت ضده الح  في اختيار طرق ووسائل أخ

تلك التدابير، إذا كانت تؤدي لذات النتيجة التي رسمتها املحكمة املذكورة من خالل اصدارها لهذه 

التدابير. وهذا األمر سيعزز مكانة محكمة العدل الدولية وثقة واحترام أعضاء املجتمع الدولي لكل 

ر ذلك اإليجابي على تعزيز التسوية السلمية للمنازعات ما تصدره من تدابير مؤقتة وااللتزام بها، وأث

 الدولية ومنع تفاقمها واتساعها خالل مرحلة نظرها من جانب محكمة العدل الدولية.
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 *18/04استقاللية سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية في ظل أحكام القانون 

 

 

 

 

 صامللخ

 10املؤرخ في  18/04تهدف هذه الدراسة لبحث الضمانات التي جاءت بها أحكام القانون  

واالتصاالت االلكترونية املتضمن تحديد القواعد العامة املتعلقة بالبريد  2018مايو 

لتكريس استقاللية حقيقية لسلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية املنشأة بموجب 

من نفس القانون باعتبارها سلطة ضبط مستقلة مكلفة بضمان ضبط سوقي  11املادة 

البريد واالتصاالت االلكترونية، وذلك من خالل السهر على وجود منافسة فعلية 

املتعاملين االقتصاديين واتخاذ كل التدابير الضرورية لترقية واستعادة  ومشروعة بين

 املنافسة في هذين السوقين.

 سلطة الضبط، االستقاللية العضوية، االستقاللية الوظيفية.الكلمات املفتاحية: 
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The Independence of the Postal and Electronic Communications  Regulatory 

Authority under the provisions of Law 18/04 

Summary: 

 This study aims to examine the guarantees contained in the provisions of law 18/04 

of May 10, 2018. Which includes defining general rules related to post and electronic 

communications to devote a real independence to the authority to control post and 

electronic communications established under Article 11 of the same law as an 

independent control authority charged with ensuring. The control of the postal 

markets And electronic communications, by ensuring that there is real and legitimate 

competition between economic dealers and taking all necessary measures to upgrade 

and restore competition in these two markets. 

Keywords: 

 Regulatory authority, Organic independence, Functional independence. 

L'indépendance de l'Autorité de régulation de la poste et des communications 

électroniques en vertu des dispositions de la loi 18/04 

Résume : 

Cette étude vise à examiner les garanties contenues dans les dispositions de la loi 

4/18 du 10 mai 2018, fixant les règles générales relatives à la poste et aux 

communications électroniques, afin de consacrer une réelle indépendance à l'autorité 

de régulation de la poste et des communications électroniques. En effet, cette 

dernière, instituée par l'article 11 de la même loi, est chargée d'assurer la régulation  

des marchés postaux  et des communications électroniques, en garantissant une 

concurrence effective et loyale  entre les opérateurs économiques et en prenant toutes 

les mesures nécessaires afin de promouvoir ou de rétablir la concurrence sur le 

marché. 

Mots clés : 

Autorité de régulation, indépendance organique, indépendance fonctionnelle. 
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 مقدمة:

دفعت األزمة املالية التي شهدتها الجزائر نهاية ثمانينيات القرن املاض ي بالسلطات  

، ومنها قطاعاتمن الالقتصادية مست العديد العمومية إلى إقرار جملة من اإلصالحات ا

 1989من دستور  17املادة البريد واملواصالت املحتكر من طرف الدولة بموجب  قطاع

، حيث صدر 2املتضمن قانون البريد واالتصاالت 75/89األمر و  19961وكذلك دستور 

املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالبريد  2000غشت  3املؤرخ في  2000/03القانون 

والذي كرس من خالله املشرع الجزائري تحويل  3سلكية والالسلكيةواملواصالت ال

نشاطات استغالل البريد واملواصالت السلكية والالسلكية التي تمارسها وزارة البريد 

 4واملواصالت السلكية والالسلكية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري للبريد

وبالتالي  5نشأ وفقا للتشريع املعمول بهوإلى متعامل للمواصالت السلكية والالسلكية ي

 بداية فتح هذا النشاط أمام استثمارات القطاع الخاص.

من  10البريد واملواصالت السلكية والالسلكية نصت املادة  قطاعومن أجل ضبط  

على إنشاء سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية  2000/03القانون 

السهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة في سوقي البريد واالستقالل املالي مهمتها ضمان 

                                                 
... باطن األرضعلى أن: "امللكية العامة هي ملك للمجموعة الوطنية. وتشمل  1996من دستور  17نصت املادة  1

 واملواصالت السلكية والالسلكية، ...".كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد 
أبريل 9صادر في  29، املتضمن قانون البريد واالتصاالت، ج.ر عدد1975ديسمبر  29املؤرخ في  75/89األمر  2

 )ملغى(. 1976
، املتضمن تحديد القواعد العامة املتعلقة بالبريد وباملواصالت 2000غشت  5املؤرخ في  2000/03القانون  3

 )ملغى(. 2000غشت 6صادر في  48لالسلكية، ح.ر عدد السلكية وا
صادر في  4، يتضمن إنشاء مؤسسة بريد الجزائر، ج.ر عدد 2002فبراير  14املؤرخ في  02/43املرسوم التنفيذي  4

 .2002يناير  16
 20حيث أصدر مجلس مساهمات الدولة الئحة بتاريخ  2002ظل متعامل االتصاالت مجهول إلى غاية سنة  5

     .الجزائر، وهي مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم اتصاالتتنص على إنشاء مؤسسة  2002رس ما
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واملواصالت السلكية والالسلكية بعد تحريره من احتكار الدولة، وإقامة التوازن بين 

حقوق والتزامات كل املتعاملين االقتصاديين في سوقي البريد واملواصالت السلكية 

 والالسلكية.

البريد واملواصالت السلكية  قطاعالتي يشهدها وأمام التغيرات العاملية املتسارعة  

والالسلكية نتيجة التطور التكنولوجي، وكذا تطور السوق التنافسية لنشاط البريد 

لسد الثغرات القانونية التي كشف عنها  2018واالتصاالت تدخل املشرع الجزائري سنة 

املؤرخ  18/04ن السالف الذكر من خالل إصدار القانو  2000/03تطبيق أحكام القانون 

الذي  6املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالبريد واالتصاالت االلكترونية 2018مايو  10في 

على إنشاء سلطة ضبط مستقلة تحت تسمية سلطة ضبط البريد  11نص في املادة 

ضمان ب كلفتتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي، تواالتصاالت االلكترونية 

لحساب الدولة من خالل السهر على وجود  بريد واالتصاالت االلكترونيةال قاسو أضبط 

 .منافسة فعلية ومشروعة في هذين السوقين باتخاذ كل التدابير الضرورية لترقية املنافسة

فإن دراسة موضوع استقاللية سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية  لذلك 

الذي تضمن العديد من الضمانات  18/04تكتس ي أهمية خاصة في ظل أحكام القانون 

املكرسة الستقاللية هذه السلطة سواء من الناحية العضوية أو الناحية الوظيفية والتي 

د للقواعد العامة املتعلقة بالبريد واملواصالت املحد 2000/03لم تكن موجودة في القانون 

 امللغى.السلكية والالسلكية 

ما مدى تكريس املشرع الستقاللية  تبعا لكل ذلك، تظهر ضرورة التساؤل حول  

 ؟18/04في ضل أحكام القانون  حقيقية لسلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية

                                                 
، املتضمن تحديد القواعد العامة املتعلقة بالبريد واالتصاالت 2018مايو  10املؤرخ في  18/04القانون  6

 .2018 مايو 13صادر في  27نية، ج.ر عدد االلكترو 
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التي يثيرها  ة بمختلف الجوانبوقصد اإلجابة على التساؤل املطروح واإلحاط 

، فإننا نقسم هذه األخير إلى مطلبين: نتناول في املطلب األول استقاللية موضوع الدراسة

سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية من الناحية العضوية، ونخصص املطلب 

مع  الثاني الستقاللية سلطة البريد واالتصاالت االلكترونية من الناحية الوظيفية،

 االعتماد في ذلك على املنهج الوصفي التحليلي ملختلف األحكام ذات الصلة باملوضوع.

 املطلب األول: االستقاللية العضوية لسلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية

تختلف درجة استقاللية سلطات الضبط املستقلة من سلطة إلى أخرى، وبالرجوع  

املشرع قد أدرج عدة ضمانات بإمكانها تكريس  نجد أن 18/04إلى أحكام القانون 

االستقاللية العضوية لسلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية )الفرع األول(، لكن 

هذا ال يعني أنها ال تخضع ألية قيود خاصة في ظل احتفاظ السلطة التنفيذية بكثير من 

 اني(.  وسائل التدخل والتأثير على استقالليتها العضوية )الفرع الث

 الفرع األول: مظاهر االستقاللية من الناحية العضوية

يتم تكريس االستقاللية العضوية لسلطات الضبط املستقلة ومنها سلطة ضبط  

البريد واالتصاالت االلكترونية باالستناد إلى مجموعة من املظاهر التي تتجسد من حيث 

نظام قانوني متميز يكفل تشكيلة أعضاء سلطة الضبط )أوال(، باإلضافة إلى وجود 

 استقالليتها )ثانيا(. 

 أوال: من حيث تشكيلة أعضاء السلطة

فإن أجهزة سلطة ضبط البريد  18/04من القانون  19استنادا لنص املادة 

  .واالتصاالت االلكترونية تتشكل من مجلس ومدير
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فتنص على أن مجلس سلطة ضبط البريد واالتصاالت  1ف 20أما املادة 

( أعضاء من بينهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية بناء 7االلكترونية يتشكل من سبعة )

 على اقتراح من الوزير األول.

وفي هذا اإلطار، فإن دراسة تشكيلة سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية  

كمظهر من مظاهر االستقاللية العضوية تقتض ي منا التطرق إلى مجموعة من العناصر 

املتمثلة في الطابع الجماعي لتشكيلة هذه السلطة )أ(، والطابع املختلط أي اختالف و 

 صفات أعضائها ومراكزهم القانونية )ب(.

 الطابع الجماعي لتشكيلة السلطة: -أ

تجدر اإلشارة في البداية إلى أن تبني املشرع الجزائري للطابع الجماعي لسلطات 

شرع الفرنس ي، حيث يغلب الطابع الجماعي تشكيلة كان مسايرة منه للم 7الضبط املستقلة

. 8معظم هذه السلطات وهو ما يسمح بتبادل اآلراء في حالة وجود وجهات نظر مختلفة

ويختلف عدد أعضاء تشكيلة سلطات الضبط املستقلة من سلطة إلى أخرى لينحصر ما 

 .9( عضوا14( أعضاء إلى أربعة عشر )4بين أربعة )
                                                 

. 1996نجد سلطة واحدة تتكون من عضو واحد وهي وسيط الجمهورية املستحدث بموجب أحكام دستور  7 

 20، يتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، ج.ر عدد1996مارس  23املؤرخ في  96/113املرسوم الرئاس ي  أنظر

 )ملغى(. 1996مارس  31صادر في 

8 GENTOT Michel, Les autorités administratives indépendantes, 2eme édition, Montchrestien, Paris, 

1994, p53.  

املؤرخ  02/01من القانون  117أعضاء )املادة  4لجنة ضبط الكهرباء والغاز تتشكل من  - على سبيل املثال:نجد  9 

 .2002فبراير  6صادر في  8، املتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ج.ر عدد 2002فبراير  5في 

يناير  25املؤرخ في  95/07مكرر من األمر  209أعضاء )املادة  5لجنة اإلشراف على التأمينات تتشكل من  – 

 (.1995مارس  8صادر في  13، املتعلق بالتأمينات، ج.ر عدد 1995

، املتضمن قانون 2003يوليو  19املؤرخ في  03/03من األمر  24عضوا )املادة  12مجلس املنافسة يتشكل من  – 

صادر  36، ج.ر عدد2008يو يون 25املؤرخ في  08/12صادر في ، املعدل واملتمم بالقانون  43املنافسة، ج.ر عدد 

 (.2008يوليو  2في 
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ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية، فبالرجوع إلى نص املادة أما بالنسبة لسلطة  

السالف الذكر، نالحظ أن املشرع كرس الطابع الجماعي  18/04من القانون  1ف 20

، محتفظا بذلك 10( أعضاء من بينهم الرئيس7حيث يتشكل مجلس السلطة من سبعة )

لسلكية والالسلكية بنفس التشكيلة بالنسبة ملجلس سلطة ضبط البريد واالتصاالت ا

املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالبريد وباملواصالت  2000/03املستحدثة في إطار القانون 

 .  11السلكية والالسلكية

 الطابع املختلط لتشكيلة السلطة: -ب

يعتبر اختالف صفات وتعدد املراكز القانونية ألعضاء سلطات الضبط املستقلة 

وبالنظر في تشكيلة سلطة ضبط البريد  ، ليتها العضويةهر الضامنة الستقالمن املظا

( أعضاء يتم اختيارهم بالنظر إلى 7واالتصاالت االلكترونية نجدها تتشكل من سبعة )

 2000/03كفاءتهم التقنية والقانونية واالقتصادية، وذلك على خالف أحكام القانون 

اء سلطة ضبط البريد الذي لم ينص على بعض الكفاءات التي يشترط توفرها في أعض

 واالتصاالت السلكية والالسلكية.

وبالرغم من عدم تحديد صفة أعضاء سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية  

ومراكزهم القانونية بصفة مباشرة، واستعمال املشرع مصطلحات واسعة وغير دقيقة في 

القول أن أعضاء هذه  تحديده للشروط الواجب توفرها في أعضاء السلطة، إال أنه يمكننا

                                                 

 

 12املؤرخ في  12/05من القانون العضوي  50عضوا )املادة  14سلطة ضبط الصحافة املكتوبة تتشكل من  – 

 (.2012يناير  15صادر في  02،  املتعلق باإلعالم، ج.ر عدد2012يناير 
لس سلطة ضبط البريد واالتصاالت ، يتضمن تعيين رئيس مج2019يوليو  3مرسوم رئاس ي مؤرخ في  10

، يتضمن تعيين 2019سبتمبر  19؛ مرسوم رئاس ي مؤرخ في 2019يوليو  21صادر في  46االلكترونية، ج.ر عدد 

 .2019سبتمبر  25صادر في  59أعضاء بمجلس سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية، ج.ر عدد 

 سابق.، مرجع 2000/03من القانون  15املادة  أنظر 11 
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يتم  الذيفئة الشخصيات املؤهلة بالنسبة لألعضاء  السلطة ينتمون إلى فئتين مختلفتين:

وفئة رجال القانون بالنسبة لألعضاء  اختيارهم بالنظر إلى كفاءتهم التقنية واالقتصادية

 .12الذين يتم اختيارهم بالنظر إلى كفاءتهم القانونية

واملراكز القانونية ألعضاء سلطة ضبط البريد  إن هذا التعدد في الصفات 

أن يخلق نوع من التوازن بين تأثير مختلف ال محالة واالتصاالت االلكترونية من شأنه 

الجهات التي يعين من بينها أعضاء السلطة، وهو ما يعتبر ضمانا الستقالليتها من الناحية 

 العضوية.

تار من ضمنها رئيس مجلس كما نالحظ أن املشرع لم يحدد الفئة التي ينتمي أو يخ 

لتنص على اختيار  18/04من القانون  1ف 20سلطة الضبط، وهنا نقترح تعديل املادة 

رئيس مجلس سلطة الضبط وفقا للكفاءة التقنية بالنظر إلى طبيعة النشاط الذي تتولى 

 السلطة ضبطه )قطاع البريد واالتصاالت االلكترونية( والذي يتميز بطابعه التقني املعقد

 واملتطور.

 ثانيا: من حيث النظام القانوني ألعضاء سلطة الضبط

إن ضمان االستقاللية من حيث النظام القانوني ألعضاء سلطة ضبط البريد  

واالتصاالت االلكترونية يكون من خالل تحديد العهدة بالنسبة لكل من الرئيس واألعضاء 

ضمانة االستقاللية والفعالية في كون أن نظام العهدة وعدم قابليتها للقطع يتالءم مع 

األداء )أ(، باإلضافة إلى تكريس نظام التنافي كضمانة أخرى إلبراز طابع االستقاللية من 

 الناحية العضوية )ب(.

                                                 
نجد الدعوة إلى وجود رجال القانون ضمن تشكيلة سلطات الضبط املستقلة في تشكيلة مجلس املنافسة  12

الذي يضم ستة أعضاء يختارون من ضمن الشخصيات والخبراء الحائزين على األقل على شهادة الليسانس أو 

 ل القانوني ...شهادة جامعية مماثلة وخبرة مهنية مدة ثماني سنوات على األقل في املجا
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 نظام العهدة: -أ

يقصد بالعهدة املدة القانونية املخولة لألعضاء ملمارسة مهامهم خاللها، حيث ال 

إال في حالة ارتكاب الخطأ الجسيم، وهذا ضمانا  يمكن عزلهم أو وقفهم أو تسريحهم

 .13الستقالليتهم وعدم وقوعهم تحت تأثير السلطة التنفيذية التي تملك حق التعيين

وفي الجزائر نجد أن ألعضاء بعض سلطات الضبط املستقلة عهدة تتراوح بين أربعة  

رة بمناسبة ( سنوات، حيث كرس املشرع هذه الضمانة ألول م6( سنوات إلى ستة )4)

املتعلق باإلعالم  90/07من القانون  73استحداث املجلس األعلى لإلعالم، إذ نصت املادة 

 . 14( سنوات6على تعيين أعضائه لعهدة مدتها ستة )

وبالنسبة لسلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية، فقد تدارك املشرع في إطار  

بط البريد واملواصالت السلكية عدم تحديد عهدة أعضاء سلطة ض 18/04القانون 

 2ف 20امللغى، حيث نصت املادة  2000/03والالسلكية املنصوص عليها في إطار القانون 

على أن أعضاء سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية يتم  18/04من القانون 

( سنوات قابلة للتجديد مرة 3تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية لعهدة مدتها ثالث )

 احدة.و 

القول أن تحديد عهدة أعضاء سلطة ضبط البريد واالتصاالت  وبهذا يمكن 

( سنوات مدة قصيرة جدا ويمكن أن تشكل أحد العوامل املؤثرة 3االلكترونية بمدة ثالث )

سلبا على استمرارية عمل السلطة، كما أن قابلية العهدة للتجديد تؤثر سلبا على استقرار 

 ضاء اتجاه السلطة التنفيذية التي لها صالحية التعيين.الوظيفة واستقاللية األع

                                                 
13  BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunication, Thèse 

de doctorat, Filière Droit, Université de Tizi-Ouzou, 2014, p216. 
 )ملغى(. 1990أبريل  4صادر  في  14، يتعلق باإلعالم، ج.ر عدد1990أبريل  3املؤرخ في  90/07القانون  14
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من القانون  3 ف 20أما في حالة شغور منصب أحد األعضاء، فقد نصت املادة  

السالف الذكر على أن استخالفه يتم باتباع نفس األشكال أي تعيينه من طرفه  18/04

إلى عهدة العضو الجديد الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير األول، لكن دون اإلشارة 

 ؟15املستخلف هل تكون محددة باملدة املتبقية أم ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد

 نظام التنافي:   -ب

إن نظام التنافي وجد قصد ضمان استقاللية عضوية لسلطات الضبط تجاه 

السلطة التنفيذية وتجاه السلطات املعنية بالضبط، إذ يقوم على إدخال حاالت تتنافى 

فيها وظيفة أعضاء سلطة الضبط مع ممارسة أي وظيفة أخرى سواء كانت عمومية أو 

 .16خاصة أو عهدة انتخابية )وطنية / محلية(

وقد كرس املشرع الجزائري نظام التنافي بالنسبة لسلطات الضبط ومنها سلطة  

تنافي على  18/04من القانون  23ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية، حيث نصت املادة 

صفة العضوية في مجلس سلطة الضبط وصفة املدير العام لسلطة الضبط مع أي نشاط 

منهي أو منصب عمومي آخر وكذا مع كل امتالك مباشر أو غير مباشر ملصالح في مؤسسة 

 آللي.ا واإلعالم نية والسمعي البصري واإلعالمتابعة لقطاع البريد واالتصاالت االلكترو 

                                                 
في تقريره حول السلطات اإلدارية املستقلة أن عهدة  GELARD Patriceوفي مثل هذه الحالة، يرى األستاذ  15

العضو الجديد تكون محددة باملدة املتبقية، أي يعين العضو املستخلف الستكمال الفترة الباقية وتجدد في 

 . حالة افتراض ما إذا استخلفه ألقل من سنتين
GELARD Patrice, Rapport sur les autorités Administratives Indépendante (AAI), N° 3166, Tome1, 

Sénat, Paris, 2006, p110. www.assemblé-nationale.fr 
يميز الفقهاء ومنهم األستاذ رشيد زوايمية بين نظام التنافي املطلق أو الكلي ونظام التنافي النسبي، فنظام التنافي  16

ع أي نشاط منهي وأية عهدة املطلق يظهر عندما تكون وظيفة أخرى سواء كانت عمومية أو خاصة، وكذا م

 انتخابية، باإلضافة إلى امتناع األعضاء عن امتالك مصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة. 
ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et régulation économique en 

Algérie, édition Houma, Alger, 2005, p28. 
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ادة أن املشرع كرس نظام التنافي النسبي حيث استبعد ممارسة املالحظ على هذه امل 

رئيس مجلس سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية واألعضاء لعهدة انتخابية سواء 

 كانت وطنية أو محلية من حاالت التنافي.

كما توسع فيما يتعلق بحالة امتالك العضو ملصالح مباشرة أو غير مباشرة لتشمل 

البصري واإلعالم واإلعالم اآللي، بالرغم من أن ضبط ومراقبة هذه  قطاع السمعي

القطاعات ليس من صالحيات سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية املنصوص 

، بل تمارسه سلطات ضبط منصوص عليها في القوانين املنظمة 18/0417عليها في القانون 

وسلطة ضبط الصحافة  18صري لتلك القطاعات واملتمثلة في سلطة ضبط السمعي الب

باإلضافة إلى الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم  19املكتوبة

 .20واالتصال

 حقوق والتزامات أعضاء السلطة: -ج

قصد ضمان استقاللية تسمح ألعضاء سلطات الضبط بأداء وظائفهم في شفافية  

هؤالء األعضاء من الضغوطات التي يمكن أن وحياد أوجد املشرع نظاما قانونيا يحمي 

تمارس عليهم، وبالتالي خلق نوع من الحصانة التي تسمح باملزيد من الشفافية والحياد في 

                                                 
 ، مرجع سابق.18/04انون من الق 13املادة  17
 ، مرجع سابق.12/05من القانون العضوي  64 املادة 18
 ، نفس املرجع.12/05من القانون العضوي  40 املادة 19
املتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة  2009غشت  5املؤرخ في  09/04من القانون  13املادة  20

من املرسوم الرئاس ي  2؛ املادة 2009غشت  16صادر في  47بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، ج.ر عدد 

م وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من املتضمن تحديد تشكيلة وتنظي 2015أكتوبر  8املؤرخ في  15/261

التي نصت  2015أكتوبر  8صادر في  53الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، ج.ر عدد

على أن "الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي، وتوضع لدى الوزير املكلف 

 بالعدل".
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الوظيفة. باملقابل وضع مجموعة من االلتزامات على عاتق األعضاء تعزيزا لهذه الشفافية 

 وتحقيقا ملبدأ الحياد.

فقد خول املشرع التصاالت االلكترونية، أما بالنسبة لسلطة ضبط البريد وا 

كل اتخاذ صالحية الضبط سلطة  21والنظام الداخلي 18/04بموجب أحكام القانون 

التدابير التي من شأنها حماية أعضاء مجلس سلطة الضبط واملدير العام ضد التهديدات 

حصحاب لإلغراءات املالية ألة ومنها التعرض والشتائم والتشهير واالعتداءات املختلف

 .بمناسبة تأديتهم لوظائفهم املصالح

وكل واملدير العام  يتعين على أعضاء مجلس سلطة الضبطفي مقابل ذلك،   

بالسر املنهي فيما يخص املعلومات واالستعالمات التي تحصلوا عليها االلتزام مستخدميه 

 .22بمناسبة ممارستهم لوظائفهم

االلتزام بمبدأ الحياد واالمتناع عن كل سلوك من شأنه تشويه سمعة  باإلضافة إلى 

عدم الجمع بين وظيفة عضو في مجلس و  املهمة املوكلة إليهم حتى خارج ممارسة وظيفتهم

السلطة أو مدير عام وممارسة أي نشاط منهي أو وظيفة عمومية، وكذا امتالك مباشر أو 

البريد واالتصاالت االلكترونية والسمعي  غير مباشر ملصالح في مؤسسة تابعة لقطاع

 البصري واإلعالم واإلعالم اآللي.

 

                                                 
21 Décision N° 25/SP/PC/ARPCE/2018 du 27/06/2018, Fixant le règlement intérieur du conseil de 

l’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Electroniques, Bulletin officiel n° 01 . 

www.arpce.dz.    
 أصبح مستخدمو سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية خاضعون ملبدأ االلتزام بالسر املنهي بموجب 22

بعدما سكت املشرع عن التطرق إلى هذا االلتزام بالنسبة ملستخدمي سلطة  18/04من القانون  16املادة  نص

ات التي تصدرها سلطة الضبط ولو امللغى، ذلك أنهم يشاركون في صنع القرار  2000/03الضبط في ظل القانون 

بصفة غير مباشرة من خالل القيام بعمليات التحقيق وجمع املعلومات، لذا فإنهم يطلعون على معلومات هامة 

 فيجب عليهم الحفاظ عليها وعدم إفشائها ألي جهة كانت.
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 الفرع الثاني: حدود االستقاللية من الناحية العضوية

في توفير الضمانات  18/04بالرغم من توسع املشرع من خالل أحكام القانون  

باألحكام الواردة املجسدة الستقاللية سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية مقارنة 

امللغى، إال أن هذه االستقاللية لم تكتمل حقيقة كون أن السلطة  2000/03في القانون 

 التنفيذية تحتفظ ببعض من وسائل التأثير على استقاللية سلطة الضبط.

ومن هذه الوسائل التي تشكل قيدا على االستقاللية العضوية لسلطة ضبط البريد  

احتكار السلطة التنفيذية لسلطة التعيين )أوال(، إضافة إلى واالتصاالت االلكترونية 

 قابلية عهدة أعضاء السلطة للتجديد والقطع )ثانيا( و غياب إجراء االمتناع )ثالثا(.

 أوال: احتكار السلطة التنفيذية لسلطة التعيين

فإن رئيس وأعضاء مجلس سلطة  18/04من القانون  1ف 20استنادا لنص املادة  

يد واالتصاالت االلكترونية يتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية بناء على ضبط البر 

املالحظ على هذه املادة أن املشرع حاول جعل سلطة التعيين مرنة  اقتراح من الوزير األول.

نوعا ما مقارنة بما كان الوضع عليه بالنسبة لسلطة ضبط البريد واالتصاالت السلكية 

ئيس الجمهورية بسلطة تعيين أعضاء مجلس سلطة الضبط والالسلكية، حيث احتفظ لر 

 بما فيهم الرئيس لكن باقتراح من الوزير األول.

لكن األمر ال يعدو أن يكون إجراء شكلي، ذلك أن السلطة املمنوحة للوزير األول  

من الدستور  91تبقى مجرد رأي ال يحوز أي إلزامية لرئيس الجمهورية، خاصة وأن املادة 

يضطلع رئيس الجمهورية، باإلضافة إلى الصالحيات التي تخولها إياه "أنه: تنص على 

يعين الوزير األول  -5صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصالحيات اآلتية: .... 

 .23بعد استشارة األغلبية البرملانية، وينهي مهامه"

                                                 
 .2016مارس  7ر في صاد 14ي، ج.ر عددر املتضمن التعديل الدستو  2016مارس  06املؤرخ في  16/01القانون  23
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 ثانيا: قابلية عهدة أعضاء السلطة للتجديد والقطع

عهدة رئيس وأعضاء سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية  يعد تحديد 

ضمانة فعالة إلبراز طابع االستقاللية، إال أن  18/04من القانون  2ف 20بموجب املادة 

يفة واستقاللية أعضاء قابلية العهدة للتجديد ولو ملرة واحدة تؤثر على استقرار الوظ

نتيجة الضغط الذي يمكن أن تمارسه السلطة التي لها صالحية التعيين  سلطة الضبط

 عليهم. 

 18/04ال نجد أثر لقاعدة عدم قابلية العهدة للقطع ضمن أحكام القانون  ذلكك 

السالف الذكر باعتبارها من الضمانات الهامة لالستقاللية من الناحية العضوية، حيث 

إال  دم قابلية عهدة أعضاء سلطة الضبط للقطع.سكت املشرع على النص عن قابلية أو ع

من نفس القانون التي نصت على اتباع نفس األشكال عند  3ف 20املادة  أننا وباستقراء

استخالف أحد األعضاء في حالة شغور منصبه، نجد أن عهدة أعضاء سلطة ضبط البريد 

حية التعيين بالنظر واالتصاالت االلكترونية قابلة للقطع من طرف السلطة التي تملك صال 

إلى عدم تحديد املشرع للحاالت التي يعتبر فيها منصب أحد األعضاء شاغرا األمر الذي 

 يجعلهم عرضة للعزل في أي وقت، وهذا ما من شأنه املساس باستقاللية هذه السلطة.  

 ثالثا: غياب إجراء االمتناع

تناع الذي يقصد به منع إلى جانب نظام التنافي كرس املشرع الجزائري إجراء االم 

 .24بعض األعضاء من املشاركة في املداوالت املتعلقة باملؤسسات التي لهم فيها مصالح

والنظام الداخلي لسلطة ضبط البريد  18/04وبالرجوع إلى أحكام القانون 

واالتصاالت االلكترونية نالحظ أن املشرع قد استثنى رئيس وأعضاء سلطة الضبط من 

                                                 
موساوي نبيل، حياد السلطات اإلدارية املستقلة، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم  24

 .79، ص2019السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
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شأنه في ذلك شأن باقي سلطات الضبط املستقلة، حيث لم يشر إليه إجراء االمتناع 

املشرع باستثناء مجلس املنافسة الذي ال يمكن ألي عضو فيه  أن يشارك في مداولة تتعلق 

 .25بقضية له فيها مصلحة أو يكون بينه وبين أحد أطرافها فرابة إلى الدرجة الرابعة"

وعليه فغياب إجراء االمتناع ضمن االحكام القانونية املتعلقة بسلطة ضبط البريد  

واالتصاالت االلكترونية يبرز عدم جدية املشرع في تجسيد استقاللية األعضاء وحيادهم 

 في ممارسة وظائفهم. 

 املطلب الثاني: االستقاللية الوظيفية لسلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية

ضافة إلى االستقاللية العضوية، تتمتع سلطات الضبط املستقلة باستقاللية باإل  

وظيفية في ممارسة املهام التي أنشأت من أجلها، وعليه من الضروري التطرق ملظاهر 

استقاللية سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية من الناحية الوظيفية )الفرع 

 رع الثاني(.األول(، ثم حدود هذه االستقاللية )الف

 الفرع األول: مظاهر االستقاللية من الناحية الوظيفية

تظهر االستقاللية الوظيفية لسلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية من خالل  

 .، مع تمتعها باالستقالل القانونيمجموعة من املعايير املتمثلة في االستقالل املالي واإلداري 

 ل املالي واإلداري أوال: االستقال

بالنظر إلى األحكام القانونية املتعلقة بسلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية  

نجد أن املشرع قد منح هذه األخيرة االستقاللية في وضع وتنفيذ  18/04الواردة في القانون 

متع باستقالل سياستها املالية واالستقاللية في تسيير ميزانيتها األمر الذي يعبر على أنها تت
                                                 

املتضمن قانون املنافسة على أنه: "ال يمكن أي عضو في مجلس املنافسة أن  03/03من األمر  29ادة امل نصت 25

يشارك في مداولة تتعلق بقضية له فيها مصلحة أو يكون بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو 

 .يكون قد مثل أحد األطراف املعنية"
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مالي )أ(، كما منحها صالحية تنظيم وتحديد مهام املستخدمين وكذا تنظيم املديرية العامة 

 الخاصة بها األمر الذي يوضح هو اآلخر أنها تتمتع باستقالل إداري )ب(.

 االستقالل املالي: -أ

الوظيفية يعتبر االستقالل املالي من أهم الركائز التي تقوم عليها االستقاللية 

لسلطات الضبط املستقلة والذي يتجلى من خالل امتالك هذه األخيرة ملصادر تمويل 

 خارج اإلعانات التي تقدمها الدولة.

نجد أن االستقالل املالي لسلطة ضبط البريد  18/04وبالرجوع إلى أحكام القانون  

أن: "تنشأ سلطة التي نصت على  11واالتصاالت االلكترونية مكرس قانونا بموجب املادة 

ضبط مستقلة للبريد واالتصاالت االلكترونية، تتمتع ... واالستقالل املالي ..." وكذا املادة 

من نفس القانون التي نصت على أنه: "تشمل موارد سلطة الضبط ما يلي:  1ف 28

مكافئات مقابل أداء الخدمات، األتاوى، املصاريف املتعلقة بمنح األرقام وتسييرها، 

يف املتعلقة باملصادقة على تجهيزات البريد واالتصاالت االلكترونية، نسبة مئوية املصار 

من ناتج املقابل املالي املستحق بعنوان الترخيص والرخصة والترخيص العام املنصوص 

 من هذا القانون على التوالي واملحددة طبقا لقانون املالية". 131و 123و 34عليه في املواد 

ملادتين املذكورتين أن املشرع منح استقاللية مالية لسلطة ضبط املالحظ على نص ا 

البريد واالتصاالت االلكترونية، ويظهر ذلك من خالل ما يعرف باستقاللية امليزانية حيث 

تكون نفقات سلطة الضبط مغطاة أساسا بواسطة املوارد التي تحصل عليها من الخدمات 

 االتصاالت االلكترونية. التي تقدمها للمتعاملين في قطاع البريد و 

 الستقالل اإلداري: ا -ب

من  تظهر استقاللية سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية من هذا الجانب

إعداد القانون األساس ي والنظام الداخلي صالحية خالل منح املدير العام لسلطة الضبط 
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تنشيط وتنسيق املصالح ، كما أن 26ملستخدمي سلطة الضبط وكذا تنظيم املديرية العامة

ممارسة السلطة الذي يتمتع بصالحية  اإلدارية والتقنية يكون تحت سلطة املدير العام

 .27نستخدمياملالسلمية على 

كما تظهر االستقاللية اإلدارية لسلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية من 

، اإلدارية يةابة الوصاوحتى من رقالسابقة والالحقة خالل تحررها من الرقابة الرئاسية 

فمداوالت مجلس سلطة الضبط تعتبر حصحيحة بمجرد استكمال إجراءاتها والتصويت 

عليها وفق ما ينص عليه القانون فهي ال تحتاج إلى مصادقة أو موافقة جهة إدارية معينة 

 .28وبالتالي تكون في منأى من أي تعديل أو إلغاء إداري 

طة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية باستقاللية عن متع أعضاء مجلس سل

يتمتع مجلس سلطة  18/04من القانون  21لمادة لالجهات التي ينتمون إليها، فطبقا 

الضبط بكل الصالحيات والسلطات الضرورية للقيام باملهام املخولة لها، وتكون مداوالته 

تتخذ قراراته باألغلبية البسيطة  ( من أعضائه على األقل. كما5حصحيحة بحضور خمسة )

 لألعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

 ثانيا: االستقالل القانوني

 هاتمتعومن مة في وضع نظامها الداخلي )أ(، لحرية التاامن خالل منحها يتجلى  

 بالشخصية املعنوية )ب(.

                                                 
 ، مرجع سابق.18/04من القانون  26أنظر املادة  26
 ، نفس املرجع.18/04من القانون  25نظر املادة أ 27

على خالف ذلك نالحظ أن املشرع الجزائري كرس الرقابة القضائية على سلطات الضبط املستقلة ومنها  28

على أنه: "يمكن أن  18/04من القانون  1ف 22نصت املادة سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية حيث 

الضبط موضوع طعن غير موقف للتنفيذ أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد، تكون قرارات مجلس سلطة 

 ابتداء من تاريخ تبليغها".
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  الستقاللية في وضع النظام الداخلي:ا -أ

يقصد بوضع النظام الداخلي للسلطة إقرار قواعد التنظيم والعمل الداخلي، فهي 

تتمتع بالحرية التامة في وضع قواعد العمل الخاصة بها دون تدخل من أية جهة أخرى 

 .29سواء بوضعه أو باملصادقة عليه

وعلى خالف بعض سلطات الضبط املستقلة التي ال تتمتع بالحرية التامة في وضع  

منح لسلطة ضبط البريد  18/04ومن خالل أحكام القانون  ، فإن املشرع30نظامها الداخلي

 .واالتصاالت االلكترونية الحرية التامة في وضع نظامها الداخلي

من نفس القانون التي نصت صراحة على أنه: "يعد  1ف 24ادة ما أكدته امل هذا 

مجلس سلطة الضبط نظامه الداخلي الذي يحدد على الخصوص، قواعد عمله وحقوق 

من نفس القانون  2ف 24وواجبات أعضائه واملدير العام". وتطبيقا كذلك لنص املادة 

جلس سلطة الضبط التي نصت على وجوب نشر النظام الداخلي في النشرة الرسمية مل

حيز التنفيذ، فقد تم نشر القرار  18/04خالل الشهرين املواليين لدخول القانون 

املتضمن تحديد النظام الداخلي لسلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية في العدد 

 .201831جوان  27األول للنشرة الرسمية ملجلس سلطة الضبط بتاريخ 

 

                                                 
جبري محمد، السلطات اإلدارية املستقلة والوظيفة االستشارية، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق،  29

 .148، ص2014، 1جامعة الجزائر
املتعلق باملنافسة على أنه: "يحدد  08/12من القانون  15لة باملادة املعد 03/03من األمر  31نصت املادة  30

 تنظيم مجلس املنافسة وسيره بموجب مرسوم تنفيذي".
31 Decision N° 25/SP/PC/ARPCE/2018, Op.Cit. 
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 : 32لتمتع بالشخصية املعنويةا -ب

جدر اإلشارة إلى أن املشرع الجزائري قد اعترف بالشخصية املعنوية لكل سلطات ت

ولجنة اإلشراف على الضبط املستقلة، باستثناء مجلس النقد والقرض واللجنة املصرفية 

املتعلق  93/10وذلك بعد التعديل الذي مس بعض أحكام املرسوم التشريعي التأمينات 

أين أعترف صراحة للجنة تنظيم ومراقبة  03/04بموجب القانون ببورصة القيم املنقولة 

 .33عمليات البورصة بالشخصية املعنوية

استنادا الشخصية املعنوية ب بريد واالتصاالت االلكترونيةسلطة ضبط ال تمتعإن  

يعتبر ضمانة الستقالليتها بالنظر إلى النتائج املترتبة  18/04من القانون  11املادة  لنص

 هلية التقاض ي، والتعاقد، وتحمل املسؤولية وفقا للقواعد العامة.عنها كأ

، يتمتع املدير العام لسلطة ضبط البريد واالتصاالت 34فمن حيث أهلية التقاض ي 

بصالحية التصرف باسم سلطة  18/04من القانون  25االلكترونية طبقا لنص املادة 

من  17كما نصت املادة املدنية. وفي كافة تصرفات الحياة  الضبط وتمثيلها أمام القضاء

نفس القانون على تولي سلطة الضبط إعالم السلطات القضائية املختصة باألفعال التي 

                                                 

حاسم وفعال قلة وتمتعها بها ال يعتبر معيار يرى جانب من الفقه أن منح الشخصية لسلطات الضبط املست 32 

  أنظر:لقياس درجة االستقاللية، إال أنه يساهم في إظهار هذه االستقاللية خاصة من الناحية الوظيفية. 
- ZOUAIMIA Rachid,  Droit de la régulation économique, Edition Berti, Alger, 2008, p80. 

-  BERRI Noureddine, Op.Cit, p239. 
صادر سنة  34، املتعلق ببورصة القيم املنقولة، ج.ر عدد 1993مايو  23املؤرخ في  93/10املرسوم التشريعي  33

 .2003مايو  7صادر في  32، ج.ر عدد 2003فبراير  17املؤرخ في  03/04، املعدل واملتمم بالقانون 1993
ضبط املستقلة التي ال تتمتع بالشخصية يرى األستاذ ناصر لباد أن غياب أهلية التقاض ي بالنسبة لسلطات ال 34

املعنوية يقيد حريتها في االدعاء أو الدفاع أمام القضاء دون املرور بالهيئة التي تنتمي إليها، وبالعكس فإن كل 

والتصدي للدعاوى التي ترفع سلطة ضبط تتمتع بالشخصية املعنوية تستطيع املطالبة بحقوقها أمام القضاء 

، 2007اد، الوجيز في القانون اإلداري، الطبعة الثانية، لباد للنشر والتوزيع، الجزائر، ناصر لب أنظر: ضدها.

 .87ص
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تحمل الوصف الجزائي بمفهوم هذا القانون والتي يمكن أن تصل إلى علمها بمناسبة 

 قيامها بعملها.

ضبط البريد  ، فنجد من ضمن املهام املخولة لسلطة35أما من حيث أهلية التعاقد 

واالتصاالت االلكترونية التعاون في إطار مهامها مع السلطات األخرى أو الهيئات الوطنية 

، كما أن املدير 36كانت أم األجنبية ذات الهدف املشترك ويكون ذلك عن طريق التعاقد

العام لسلطة الضبط يتمتع بصالحية إبرام الصفقات العمومية والتوقيع على العقود 

 . 37ات واتفاقات سلطة الضبطواالتفاقي

أما من حيث تحمل املسؤولية عن أعمالها، فتعتبر من النتائج املترتبة على تمتع  

سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية بالشخصية املعنوية حيث تلقى املسؤولية 

على عاتق هذه األخيرة نتيجة األضرار الناجمة عن أخطائها ويتم التعويض من ذمتها 

اصة وليس من ذمة الدولة كما هو الحال بالنسبة لسلطات الضبط املستقلة التي ال الخ

 .38تتمتع بالشخصية املعنوية وبالتالي الدولة هي املسؤولة عن التعويض

 الفرع الثاني: حدود االستقاللية من الناحية الوظيفية

بالرغم من مظاهر االستقاللية الوظيفية لسلطة ضبط البريد واالتصاالت  

االلكترونية سواء من ناحية االستقالل املالي واإلداري وكذلك من ناحية االستقالل 

                                                 
يقصد بأهلية التعاقد في مجال سلطات الضبط املستقلة أنه بإمكان سلطة الضبط إبرام اتفاقيات وعقود مع  35

الوظيفية للسلطات اإلدارية  أحسن غريب، "نسبية االستقاللية أنظر:لجان وهيئات في إطار التعاون الدولي. 

 248-247، ص.ص2015، 11، جامعة سكيكدة، عدد مجلة البحوث والدراسات اإلنسانيةاملستقلة"، 
 ، مرجع سابق.18/04من القانون  12ف 13املادة  أنظر 36
 .سابق رجعم، 18/04من القانون  25ادة املأنظر  37
مجلس  مثلمعظم سلطات الضبط املستقلة باستثناء  نجد االستقالل املالي والشخصية املعنوية مكرسة عند 38

ولجنة اإلشراف على التأمينات حيث ال تتمتع هذه السلطات بالشخصية  النقد والقرض واللجنة املصرفية

 .املعنوية واالستقالل املالي مما يجعلها تابعة للسلطة التنفيذية من حيث التمويل 
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القانوني، إال أن هذه االستقاللية تبقى مقيدة حيث نجد التقرير السنوي الذي ترسله 

سلطة الضبط إلى كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية )أوال(، كما تشمل هذه 

 من الناحية املالية )ثانيا(. القيود نسبية االستقاللية

 أوال: إعداد التقرير السنوي 

على أنه: "تكلف سلطة الضبط بالقيام  18/04من القانون  14ف 13نصت املادة  

بضمان ضبط أسوق البريد واالتصاالت االلكترونية لحساب الدولة، وفي هذا اإلطار تتولى: 

وتوصياتها، مع احترام واجب إعداد ونشر تقرير سنوي يتضمن قراراتها وآرائها  –14

التحفظ حماية لخصوصية وسرية األعمال، ويرسل إلى البرملان بغرفتيه، والوزارة األولى، 

 والوزارة املكلفة بالبريد واالتصاالت االلكترونية".

املالحظ على هذه املادة أن املشرع ألزم سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية  

سنوي، وأن ما يميز هذا التقرير كونه ليس مجرد تقرير بسيط بإعداد ونشر تقرير 

يتضمن أهم العناصر املتعلقة بنشاطها السنوي في بضع صفحات، بل تقرير مفصل 

 ومعمق حيث يتضمن القرارات الصادرة عن مجلس سلطة الضبط وآرائها وتوصياتها.

يحدد السالف الذكر الذي لم  2000/03كذلك، وعلى خالف أحكام القانون  

املشرع من خالله الجهة التي يرسل إليها التقرير السنوي لسلطة ضبط البريد واالتصاالت 

، قام املشرع بتدارك األمر في 11ف 13السلكية والالسلكية املنصوص عليه في املادة 

حيث ألزم سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية بإرسال تقريرها  18/04القانون 

ان بغرفتيه )املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة(، والوزارة األولى السنوي إلى البرمل

 والوزارة املكلفة بالبريد واالتصاالت االلكترونية.

وهو ما يعتبر مظهرا من مظاهر تقييد حرية سلطة ضبط البريد واالتصاالت  

ارسها عليها االلكترونية في القيام بنشاطاتها بكل استقاللية، نتيجة الرقابة السنوية التي تم
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كل من السلطة التشريعية ممثلة في البرملان بغرفتيه وكذلك السلطة التنفيذية ممثلة في 

 الوزير األول والوزير املكلف بالبريد واالتصاالت االلكترونية.

 ثانيا: نسبية االستقاللية املالية

بالرغم من اعتراف املشرع الصريح باالستقاللية املالية لسلطة ضبط البريد  

ستقاللية هذه اال  ، إال أن18/04من القانون  11واالتصاالت االلكترونية بموجب املادة 

تبقى نسبية فرغم حصولها على مواردها الخاصة، إال أن الدولة تمارس نوعا من الرقابة 

خاصة عندما يتعلق األمر باالعتمادات املالية اإلضافية والضرورية لسلطة الضبط 

التي تقيد عند الحاجة بمناسبة إعداد مشروع قانون املالية لكل  لتمكينها من أداء مهامها

من نفس القانون على أنه: "تخضع  12سنة في امليزانية العامة للدولة، حيث نصت املادة 

 سلطة الضبط للمراقبة املالية للدولة طبقا للتشريع املعمول به".

البريد واالتصاالت كما تظهر الرقابة التي تمارسها الدولة بالنسبة لسلطة ضبط 

االلكترونية من خالل تدخل السلطة التنفيذية عن طريق قوانين املالية في تحديد النسبة 

املئوية من ناتج املقابل املالي املستحق بعنوان الترخيص والرخصة والترخيص العام 

 .39من هذا القانون  131و 123و 34املنصوص عليه في املواد 

 

                                                 
، املتضمن تحديد قائمة تجهيزات 2018ديسمبر  22املؤرخ في  18/334من املرسوم التنفيذي  8املادة نصت  39

على  2018ديسمبر  23صادر في  77البريد الخاضعة للمصادقة وشروط دفع املصاريف املتعلقة بها، ج.ر عدد 

 أنه: "تحدد مصاريف معالجة طلبات املصادقة على تجهيزات البريد، كما يأتي:

 دون رسوم دج(10.000بلة للتعويض: بمبلغ قدره عشرة آالف دينار )مصاريف معالجة امللف اإلداري غير قا -

 دد عند إيداع طلب املصادقة.تس

دج( بدون رسوم، تسدد عند سحب شهادة 40.000مصاريف الدراسة التقنية: بمبلغ قدره أربعون ألف دينار ) -

 .املطابقة"
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 الخاتمة:

استه وتحليله من نصوص قانونية متعلقة بسلطة ضبط من خالل ما سبق در  

، يتضح أن املشرع الجزائري لم يأت 18/04البريد واالتصاالت االلكترونية وفقا للقانون 

بعض  كرسأنه هذه السلطة، بالرغم من حقيقية لاستقاللية  كريسلوب لتبالجديد املط

امللغى ال سيما من حيث  2000/03لالستقاللية مقارنة بأحكام القانون  دعمةالضمانات امل

تكريس نظام العهدة بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس سلطة الضبط وكذلك الطابع 

املختلط لتشكيلة أعضاء سلطة الضبط، إال أنه أبقى على نسبية استقاللية سلطة ضبط 

ة والوظيفية ذلك ما يظهر جليا من البريد واالتصاالت االلكترونية من الناحية العضوي

 خالل:

تحديد عهدة رئيس وأعضاء مجلس سلطة الضبط ملدة قصيرة باإلضافة إلى تكريس  -

 ها للتجديد ملرة واحدة.تقابلي

تكريس نظام التنافي النسبي وإغفاله النص على إجراء االمتناع بالنسبة لرئيس وأعضاء  -

 مجلس سلطة الضبط.

فيذية بسلطة اقتراح وتعيين رئيس وأعضاء مجلس سلطة الضبط انفراد السلطة التن -

 وكذلك املدير العام للسلطة.

تدخل السلطة التنفيذية عن طريق قوانين املالية في تحديد النسبة املئوية من ناتج  -

 وممارسة الرقابةاملقابل املالي املستحق بعنوان الترخيص والرخصة والترخيص العام 

 املالية. تهااستقالليلنص على غم من ااملالية للدولة بالر 

إلزام سلطة الضبط بإعداد تقرير سنوي وإرساله إلى البرملان بغرفتيه والوزارة األولى  -

 والوزير املكلف بالبريد واالتصاالت االلكترونية.
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ومن أجل تكريس االستقاللية الحقيقية لسلطة ضبط البريد واالتصاالت  

أداء املهام املنوطة بها في مجال ضبط سوقي البريد واالتصاالت االلكترونية التي تمكنها من 

حيادية وفعالية، نقدم مجموعة من االقتراحات التي من شأنها تدعيم بكل االلكترونية 

 نلخصها في النقاط التالية: تها ستقالليا

بتحديد الكفاءات التي يعين على أساسها رئيس  18/04من القانون  20تعديل نص املادة  -

وأعضاء مجلس سلطة الضبط بشكل دقيق مع إسناد رئاسة املجلس ملن يتمتع بكفاءة 

تقنية معترف له بها، باإلضافة إلى تحديد عهدة رئيس وأعضاء مجلس سلطة ضبط البريد 

 ( سنوات تكون غير قابلة للتجديد والقطع.6واالتصاالت االلكترونية بستة)

يس مجلس سلطة الضبط وعضو مجلس تكريس نظام التنافي املطلق بجعل صفة رئ -

 سلطة الضبط تتنافى كذلك مع ممارسة أي عهدة انتخابية سواء كانت وطنية أو محلية.

تكريس إجراء االمتناع بحيث ال يمكن ألي عضو في سلطة ضبط البريد واالتصاالت  -

د االلكترونية أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية له فيها مصلحة أو تكون بينه وبين أح

 أطرافها صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

منح سلطة اقتراح وتعيين أعضاء سلطة الضبط لجهات أخرى من خارج السلطة  -

 التنفيذية كالسلطة التشريعية وجمعيات حماية املستهلك. 

ن خالل منحها سلطة تحديد األتاوى والنسب لسلطة الضبط متعزيز االستقاللية املالية  -

 .العام املقابل املالي املستحق بعنوان الترخيص والرخصة والترخيص املئوية من ناتج

 يروي إلى البرملان بغرفتيه والوز من إلزامية إرسال التقرير السن ضبطالإعفاء سلطة  -

والوزير املكلف بالبريد واالتصاالت االلكترونية واالكتفاء بنشره في النشرة الرسمية  األول 

 لسلطة الضبط.
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  *حكم جرائم الفساد نموذجا :ية القانونية لألحكام الجزائيةالحما

 

 

 

 ملخص

يعد الحكم الجزائي الخالصة القانونية ملا يسبقه من االجراءات منذ لحظة بدايتها الى غاية 

دا قضائيا ــــــولقد حصن املشرع الجزائري الحكم الجزائي باعتباره وثيقة قانونية وسن  .املحاكمة

الدعاوى  اللـــــــــسد ذلك من خــــــــــــــويتج، ة أو إجرائيةوعيـــــــــــــــــــسواء أكانت موض حمايةـــــــــــــمكتوبا بآليات لل

رع أتاح ـــــــــــــــــــــكما أن املش، القضائية التي قد تصحح خطأه املادي أو تفسر غموضه أو في حالة تزويره

 عن في الحكم بمختلف طرق الطعن العادية والغير عادية.ــــــــــــــــــــللخصوم حق الط

 :املفتاحيةلكلمات ا

 .الفساد ،طرق الطعن ،لدعوى القضائيةا ،الجزائيةحكام ل ا
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Legal protection of Criminal Judgments: The Judgment of Corruption 

Summary: 

The criminal judgment is the conclusion of former procedures at their 

beginning till the judgment day. The legislator has immunized the criminal judgment 

as it is a legal document and Judicial written title by preservation mechanisms either 

they are objectives or procedurals.This is materialized through Judicial action which 

rectifies its material fault or clarifies its ambiguity or in case of falsification. The 

legislator has also gave to both parties the right for an appeal against the judgment by 

several ways of review procedures ordinary or extra ordinary. 

     Key words 

Criminel  jugement, judicial action, review  procedures, corruption. 

La protection juridique des jugements pénaux : le jugement pour corruption 

comme exemple 

Résumé : 

Le jugement pénal est le résultat juridique de procédures préalables du début de 

ces procédures jusqu’au jour du procès. Le législateur protège le jugement pénal, en 

tant que document juridique et titre judicaire écrit, par des mécanismes de 

préservation et de protection aussi bien objectifs que procéduraux. Ceci est concrétisé 

à travers les actions judiciaires qui peuvent rectifier ses erreurs matérielles ou 

clarifier son ambigüité ou dans le cas de sa falsification. Le législateur a également 

octroyé aux parties au litige le droit de recours contre le jugement par les différentes 

voies de recours ordinaires et extraordinaires. 

Les Mots clés : 

Le jugement pénal, l’action judicaire, les voies de recours, corruption. 
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 مةمقد

ومنه الحكم الصادر في  الحكم الجزائي بحماية قانونية خاصةالجزائري خص املشرع 

ويظهر ذلك من خالل الضوابط املوضوعية واإلجرائية له من حيث جرائم الفساد، 

ومن خالل جواز تصحيح ما شابه من يتوجب اتباعها والتي تعد جوهرية، البيانات التي 

وكذا ، خطأ مادي أو تفسير ما ورد به من غموض أو تقرير العقاب ملن قام بتزوير بياناته

جهة أعلى سواء باستعمال طرق الطعن من خالل حق الطعن فيه في نفس الجهة أو إلى 

 ولقد نص املشرع على نظام التصحيح لألخطاء املادية وتفسير، العادية أو غير العادية

 .حكامالغموض ودعوى التزوير لأل 

جوهرا للسياسة العقابية للمشرع الجزائري منذ تعتبر وإذا كانت جرائم الفساد 

نون العقوبات بداية ثم بإفراد قانون استفحال هذه الظاهرة، وذلك من خالل أحكام قا

، للتأكيد على الهمية التي القصوى التي توليها الدولة الجزائرية 2006خاص به منذ سنة 

ملكافحة هذه الظاهرة من جهة، ومن جهة أخرى فذلك يؤكد االستفحال املتزايد ملظاهر 

مزيق أواصر املجتمع، الفساد في املجتمع الجزائري، مما أدى إلى املساس بسمعة الدولة وت

فإن الحكام التي تصدر بشأنها ينبغي أن تلف بجملة من الضمانات التي تكفل حمايتها، 

فكيف يا ترى يحمي التشريع الجزائري الحكام القضائية وبالخص تلك التي تصدر على 

 جرائم الفساد؟

 وإجراءموضوعا الصادر في جرائم الفساد األول: الحماية املقررة للحكم  املبحث

حتى يصدر الحكم القضائي ويكون فيه ملخص لوقائع الجريمة وما دار في الجلسة  

البد من أن تتوفر جملة من الضوابط من حيث ، وكيفية التوصل إلى البراءة أو اإلدانة

أو ما يجب أن يتضمنه من عناصر تتمثل في الديباجة والوقائع والسباب كيفية صدوره 

كما أن هناك حماية خارجية له تتمثل في تصحيح ، نطوق ويي حماية داخلية للحكموامل

 الخطاء املادية الواردة فيه أو تفسير العبارات الغامضة ومنع التزوير لبياناته.
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 في جرائم الفساد األول: ضوابط صدور الحكم الجزائي املطلب

في جرائم حدد املشرع البيانات والنقاط الجوهرية التي يجب أن تذكر في الحكم  

من خالل النص عليها في قانوني اإلجراءات املدنية واإلدارية أو اإلجراءات الجزائية الفساد 

وتولت ، ورتب على إغفالها أو مخالفتها الجزاءات املناسبة من بطالن مطلق أو نسبي

حكام والقرارات التي لك بالتفصيل من خالل بسط رقابتها على ال املحكمة العليا توضيح ذ

 .تعرض عليها

  لحكمالجهة املصدرة ل :الفرع األول 

والتي تم تعيينها من ، إن الحكم الجزائي تصدره الجهات القضائية املخولة قانونا

على معايير  لدستور والقوانين اإلجرائية بناءطرف الهيئات العليا املنصوص عليها في ا

 .فات حددتها من قبلومواص

 548غير أنه في القانون قد يسند االختصاص لجهة أخرى كما هو الحال في املادة 

"يجوز للمحكمة العليا في مواد الجنايات أو الجنح أو : إ ج التي تنص على أنه انون ق

م شبهة املخالفات إما لداعي المن العمومي أو لحسن سير القضاء أو أيضا بسبب قيا

مشروعة أن تأمر بتخلي أية جهة قضائية عن نظر الدعوى وإحالتها إلى جهة قضائية أخرى 

 من الدرجة نفسها ".

ويي أقسام ، والبد أن تكون الجهة القضائية دائمة للفصل في النزاع دون قيد زمني

لفساد كل جرائم االجنح في كافة املحاكم، والغرف الجزائية باملجالس القضائية، باعتبار 

 .ذات طبيعة جنحية

 في جرائم الفسادأجزاء الحكم الجزائي  الثاني:الفرع 

بيان ، الديباجة)على العموم فإن الحكم الجزائي يتكون من أربعة أجزاء ويي 

 .التسبيب، املنطوق (، الوقائع
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 الديباجة :  -1

وتتضمن في الصدارة عبارة ، يي ما يستهل به الحكم وهو الصفحة الولى منه

 275باسم الشعب الجزائري " طبقا للمادة ، "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وهذا ما ، بالنسبة للقرارات تحت طائـــــــــــلة البطالن 552ق إ م إ بالنسبة لألحكام و املادة 

على الحكم  باالطالع"حيث أنه  جاء فيه1أكدته املحكمة العليــــا في أحــد قراراتهــــــــا القضائية

وهذا يمس ذاتية الحكم ، املطعون فيه يتبين فعال أنه جاء خال من ذكر باسم الشعب

 ـــال ويستوجب النقض". وجوده مما يجعله باطويفقده عنصرا جوهريا من مقومات 

 ق إ ج. 314بيان الجهة القضائية التي أصدرت الحكم حسب املادة -

 ق إ ج.  380و 314تين تاريخ النطق بالحكم طبقا للماد-

اسم القاض ي أو القضاة املشكلين لهيئة الحكم واسم ممثل النيابة العامة وكاتب الجلسة -

 ق إ ج. 521، 380، 314واملترجم إن وجد وفقا للمواد 

ق إ ج بالنسبة  521هوية الطراف إلى جانب املوطن أو محل اإلقامة واملهنة تبعا للمادة -

 حكمة العليا.رارات الجزائية باملللق

 521اسم ولقب املحامي عن كل طرف مع اإلشارة إلى العنوان املنهي للمحامي حسب املادة -

 من  ق إ ج.

 بيان الوقائع  -2

أي وقائع القضية باختصار مع بيان طلبات الطراف وما قدموه من وسائل إثبات أو 

 دفاع ويكون بيان الوقائع بتتبع التسلسل التاريخي لألحداث والوقائع واإلجراءات. 

                                                 
 1989املجلة القضائية لسنة ، 29833رقم ملف ، 06/11/1984قرار بتاريخ ، الغرفة الجنائية، املحكمة العليا- 1

 .40ص ، 03العدد 
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 التسبيب-3 

وجود السباب يقابله عيب انعدام السباب كليا أو جزئيا وهو أحد أوجه الطعن 

، لكن يجب كفاية السباب يقابلها عيب القصور في التسبيبن ، من جهة أخرى فإبالنقض

قابلها عيب االستدالل أي منطقية السباب ويفي سالمة إضافة إلى ذلك أن يمتاز الحكم بال

 فساد االستدالل.

الواقعية،  فيما يلي:بالنسبة لحكم جرائم الفساد أهم ضوابط التسبيب وتتمثل 

 واملنطقية. ، كفاية السباب2مع الوقائعالوضوح، توافق التسبيب وانسجامه 

"أن قول قضاة املجلس بتوافر قرائن  وبينت املحكمة العليا في اجتهادها القضائي

كافية إلدانة املتهمين دون تبيان هذه القرائن وكذا الدلة املقامة ضد الطاعنين وإبراز 

املحكمة العليا من  أركان الجريمتين املنسوبتين للمتهمين وكل فعل على حدى حتى تتمكن

 .3 ..".بسط رقابتها على التطبيق السليم للقانون 

 .4وأكدته املحكمة العليا، واعتبر غياب املتهم دليال عن اإلدانة وهذا مخالف للقانون 

 :في حكم جرائم الفساد  املنطوق  -4

ويتضمن أن الحكم ، هو نتيجة الحكم والتسبيب ويأتي بعد عبارة ) فلهذه السباب(

وهو يتضمن ، صدر في جلسة علنية ووصف الحكم فيما يخص حضور أو غياب الطراف

                                                 
كل قرار يجب أن يشتمل  أن 32752، ملف رقم 23/10/1999بينت املحكمة العليا في قرار لها صادر بتاريخ - 2

ومن املبادئ املستقر عليها أن تكيف الوقائع ضمن السلطة ، على أسباب مبررة ملنطوقه ومطابقة للقانون 

أنظر: ، إال أنه يشترط في ذلك أن يتجاوب هذا التكييف مع وقائع الدعوى وعناصرها، ضاة املوضوعالتقديرية لق

، 2014 منشورات كليك، قرارات املحكمة العليا، االجتهاد القضائي في مادة الجنح واملخالفات، جمال سايس

 .319ص ، الطبعة الولى، الجزء الول 
 غير منشور.، 27/10/2011قرار بتاريخ ، 479073ملف رقم ، واملخالفاتغرفة الجنح ، املحكمة العليا- 3
 غير منشور.، 29/04/2010قرار بتاريخ ، 500001ملف رقم ، غرفة الجنح واملخالفات، املحكمة العليا- 4
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 فالجانب الجزائي، شقين وهما شق جزائي )العقوبة أو التدبير ( وشق مدني )التعويضات(

هو شق من الحكم يتضمن العقوبات الصلية والتكميلية وتدابير المن املنصوص عليها في 

 .املكملقانون العقوبات أو القوانين 

الحبس من سنتين  الى عشر سنوات  جنحية )الفساد كلها  5في جرائمتكون العقوبة و 

من قانون الفساد أو من  25دج طبقا للمادة  1.000000دج الى  200000وغرامة من 

، 27دج طبقا للمادة  2000000الى  1000000عشر سنوات الى عشرين سنة وبغرامة من 

 1000000دج الى  500000ى عشر سنوات وبغرامة من الحبس من خمس سنوات  ال أو

أشهر الى سنتين وبغرامة من  06من ذات القانون أو بعقوبة من  31دج طبقا للمادة 

 .من نفس القانون  34دج طبقا للمادة  200000دج الى  50000

من قانون  09العقوبات التكميلية طبقا للمادة ما تتضمن العقوبات الصلية 

أما بالنسبة ، هذا بالنسبة للشخص الطبيعي من قانون الفساد 51ملادة العقوبات وا

                                                 
، يتعلق بالوقاية من الفساد 2006فيبراير  20، مؤرخ في 06/01حسب القانون رقم تتمثل جرائم الفساد - 5

أوت  26مؤرخ في  10/05، متمم بموجب المر رقم 2006مارس  08، صادرة بتاريخ 14حته، ج ر، عدد ومكاف

 02مؤرخ في  11/15، ومعدل ومتمم بموجب القانون رقم 2010ديسمبر  01، صادرة بتاريخ 50، ج ر، عدد 2010

جريمة منها إحدى عشر جريمة يعاقب عليها  24في -  2011أوت  10، صادرة بتاريخ 44، ج ر، عدد 2011أوت 

رشوة املوظفين دج، ويي  1000000دج الى  200000بالحبس من سنتين الى عشرة سنوات وبغرامة من 

 (26ملادة )اواالمتيازات غير املبررة في مجال الصفقات العمومية ، من قانون الفساد 25العموميين طبقا للمادة 

شوة املوظفين العموميين االجانب وموظفي املنظمات الدولية ر و ، (27) املادة ة والرشوة في الصفقات العمومي

والتخفيض غير القانوني في الضريبة  واإلعفاء (30)املادة والغدر ، (29)املادة واختالس املمتلكات ، العمومية

رض املصالح طبقا اساءة استغالل الوظيفة وتعإو  32واستغالل النفوذ طبقا للمادة ، 31والرسم طبقا للمادة 

و التصريح الكاذب باملمتلكات أوعدم التصريح ، 35ملادة ا حسبخذ فوائد بصفة غير قانونية أو ، 34للمادة 

السياسية طبقا  لألحزابوالتمويل الخفي  38ايا طبقا للمادة دوتلقي اله، 37ادة بامل عمالغير املشروع  واإلثراء

السير الحسن للعدالة  وإعاقة، (43)املادة  واإلخفاء، 40ملادة ا حسبوالرشوة في القطاع الخاص ، 39للمادة 

 .44طبقا للمادة 
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 6قانون العقوباتمكرر  18للشخص املعنوي فالعقوبات منصوص عليها ضمن املادة 

من نفس القانون يمكن أن يتضمن الحكم  50وطبقا للمادة  .من قانون الفساد 53واملادة 

 .تجة عن ارتكاب الجريمة واملصادرةعة الناتجميد أو حجز العائدات والموال غير املشرو 

ويفهم من سياق نص املادة أن المر باملصادرة حتى وإن خلى النص من عبارة  

"يجب"، ويستند هذا االستنتاج الى الفقرة االولى من املادة التي استعملت عبارة يمكن 

قوبات من نفس القانون بخصوص الع 50بخصوص تجميد االموال وحجزها والى املادة 

التكميلية التي تشمل املصادرة، في حين استعمل املشرع بشأن مصادرة العائدات والموال 

 .7...".غير املشروعة عبارة "تأمر الجهة القضائية

تم اختالسه، أما إذا  كما أقر القانون للجهة القضائية عند إدانة الجاني برد ما

حصل عليه من منفعة أو ربح ولو انتقلت  استحال رد املال كما هو فإنه ملزم برد قيمة ما

                                                 
مكرر قانون العقوبات على أن العقوبات التي تطبق على الشخص املعنوي في مواد الجنايات  18تنص املادة - 6

الطبيعي في والجنح يي الغرامة التي تساوي من مرة الى خمس مرات الحد القص ى للغرامة املقررة للشخص 

، ويي حل الشخص املعنوي ، واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية اآلتية، القانون الذي يعاقب على الجريمة

االقصاء من الصفقات العمومية ملدة ال تتجاوز ، غلق املؤسسة أو فرع من فروعها ملدة ال تتجاوز خمس سنوات

ة أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر نهائيا أو املنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهني، خمس سنوات

نشر وتعليق حكم ، مصادرة الش يء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، ملدة ال تتجاوز خمس سنوات

الوضع تحت الحراسة القضائية ملدة ال تتجاوز خمس سنوات وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط ، اإلدانة

وبالنسبة للعقوبات التي تطبق على الشخص ، مة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته "الذي أدى الى الجري

الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة كما يمكن الحكم بمصادرة الش يء الذي استعمل في ارتكاب 

 .الجريمة أو نتج عنها"
جرائم التزوير ، والعمالجرائم املال ، جرائم الفساد، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، حسنأبوسقيعة - 7

، رحايمية عماد الدين، املتابعة الجزائية لجرائم 39، ص 2006، دار هومة، الجزائر، 04الطبعة ، الجزء الثاني

، جامعة البليدة الجزائر 02، مجلة الحقوق والحريات، العدد 06/01الفساد والعقوبات املقررة لها في ظل قانون 

 .352، ص 2016مارس 
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الى أصول الشخص املحكوم عليه أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره سواء بقيا تلك 

 .8الموال على حالها أو وقع تحويلها الى مكاسب أخرى 

يطالب بالتعويض في منطوق حكم صادر عن جريمة الفساد ف أما الجانب املدني

 .9رائم الفسادإحدى جمن لحقه ضرر جراء 

من قانون الوقاية من الفساد أن "كل عقد أو صفقة أو براءة أو  55كما نصت املادة 

أو ترخيص متحصل عليها في هذا القانون، يمكن التصريح ببطالنه وانعدام آثاره  امتياز

 من قبل الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى مع مراعاة حقوق الغير حسن النية ".

 : الحماية املوضوعية واإلجرائية بواسطة نظام الدعاوى نيالثا طلبامل

شكال وموضوعا في جرائم الفساد  هناك عدة دعاوى الهدف منها هو حماية الحكم

، سواء شابه خطأ مادي أو غموض في منطوقه أو كان هذا الحكم محل تزوير لحد بياناته

الحكم املتضمن هذا اء صدور أو الهدف منها تعويض املتضرر عن الخطأ القضائي جر 

 .الخطأ

 بواسطة دعوى تصحيح الخطأ املادي الحمايةالفرع األول: 

الصل أن يكون الحكم سليما واضحا فإن اعتراه خطأ مادي فإن الوسيلة القانونية 

وذلك بإحدى الطرق املقررة قانونا أال ويي الرجوع إلى ، لتدارك هذا الخطأ يي تصحيحه

أصدرت الحكم أو القرار أو المر سواء من تلقاء نفسها أو  نفس املحكمة أي الهيئة التي

 . 10بناء على طلب من أحد الخصوم ويؤشر التصحيح على هامش الحكم أو القرار
                                                 

 .املعدل واملتمم، املتعلق بالوقاية من الفساد  06/01من قانون رقم  03فقرة  53املادة - 8
، دون طبعة، الجزء الثالث، 1976 ،بيروت، حياء التراث العربيإر اد، املوسوعة الجنائية، جندي عبد املالك- 9

 .599ص 
وفقا آلراء الفقه وأحدث أحكام  دراسة مقارنة، إشكاالت التنفيذ الجنائية، مصطفى يوسف محمد على- 10

 .149ص ،  2008 ،القضاء منشأة املعارف باإلسكندرية
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والخطأ املادي هو اإلغفال أو الخطأ الذي ال يترتب عليه البطالن أو الخطأ في 

كتابي ال يؤثر في القانون وال يترتب على تصحيحه تعديل أساس الحكم فهو مجرد خطأ 

سالمة الحكم مادام في جوهره خطأ في التدوين ولم يكن نتيجة خطأ املحكمة في فهمها 

وهو يخضع لنظام خاص في تصحيحه أال ، لوقائع الدعوى وكونها خارج موضوع االستدالل

وهو دعوى تصحيح الخطأ املادي ويتمثل في أن يتم التصحيح من قبل املحكمة التي 

 .11أصدرت الحكم

البد من أن  ذإ ،ادي سواء أكان كتابيا أم حسابياوهناك شروطا لتصحيح الخطأ امل

يكون الخطأ ماديا وأن يكون قد ورد في الحكم القضائي وفي منطوقه وأن يؤثر في الحكم 

والبد أال يؤدي التصحيح إلى التعديل أو التغيير في الحكم أو البطالن أو ، تأثيرا جوهريا

أي يمكن التصحيح ، وذلك حفاظا على مبدأ حجية الش يء املقض ي فيه الخطأ في القانون 

وتناول املشرع طريقة تصحيح الخطاء املادية في  .12من دون أن يكون تعديل للمضمون 

يح "تختص الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بتصح ق ت س بقولها 04ف  14املادة 

 بتصحيح الخطاء املادية....".وتختص غرفة االتهام الخطاء املادية الواردة فيه 

ويشترط العتبار الخطأ ماديا أال يكون من شأنه أن يؤدي إلى البطالن أو خطأ في 

وبالتالي هو ، القانون وأال يؤثر على حقيقة ما تم في العمل اإلجرائي إذ يمكن تصحيحه

، 13ائياخطأ تعبيري واملعنى املقصود بما هو معبر عنه ويصحح ولو بعد أن يصبح الحكم نه

 .14خطأ في الحساب أو مبلغ الغرامةالومن أمثلة الخطأ املادي 

                                                 
، منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة الولى ،تصحيح الخطأ في الحكم الجزائي، جمال ابراهيم عبد الحسين- 11

 .280ص ، 2011 ،بيروت
دار الفكر الجامعي ، آلراء الفقه وأحكام املحاكمالنظرية العامة لحكام القضاء وفقا ، محمود السيد التحيوي - 12

 .104ص ، 2006 ،االسكندرية
 .297، ص 1966 ،منشأة املعارف باإلسكندرية، إشكاالت التنفيذ املدنية والجنائية، عبد الحميد الشواربي- 13

     14 -Martine –Herzog Evans, Droit d’exécution des peines, Dalloz, année 2007,  P 04. 
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ن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن ل جال املوأن سلطة املحكمة ال تملك 

الحكم الصادر عنها فتغير منطوقه بما يناقضه ملا في ذلك من مساس بحجية الش يء 

 .15املحكوم فيه

 تفسير الحكمالحماية بواسطة دعوى الفرع الثاني: 

والصل ، منطوق الحكم هو الجزء الخير املشتمل على قضاء املحكمة في الدعوى 

أن منطوق الحكم يكون واضحا ال يحتمل أي شك في تفسيره إال أنه قد يشوب املنطوق 

وأنه هو املعني بتفسير ما ورد فيه من غموض كي ال يقع إشكال في ، غموض أو إبهام

 .16التنفيذ

ف إلى منطوق الحكم فقط فال يجوز أن يمتد إلى أسبابه أو حيثياته والتفسير ينصر 

 .17)التسبيب( والبد أن تكون هناك مصلحة جدية لطالب التفسير

ويهدف التفسير إلى بيان ما يتضمنه الحكم من خالل البحث عن عناصر 

، موضوعية منفصال عن القاض ي مصدره والغموض من شأنه وضع صعوبات التنفيذ

وقد ، سير من شروط ويي وجود إبهام أو غموض في منطوق الحكم القضائيوالبد للتف

 .18يكون ذلك راجعا إلى مصدر الصياغة أو العبارة أو السياق الذي وردت فيه العبارة

ق إ م إ نصت على أن تفسير الحكم بغرض  285وفي التشريع الجزائري فاملادة 

ويقدم ، قضائية التي أصدرتهتوضيح مدلوله أو تحديد مضمونه من اختصاص الجهة ال

                                                 

 .95ص ، 1994 ،القاهرة، دار الفكر الجامعي، شكاالته في املواد الجنائيةإالتنفيذ و ، محمد احمد عابدين- 15
       16   - Martine –Herzog Evans, Droit d’exécution des peines, op, cit,  P 05.     

، والكمبيوتر والنشر االلكترونيشركة البهاء للبرمجيات ، شكاالت التنفيذ الجنائيةإ، عبد الفتاح مراد- 17

 .45ص ، القاهرة دون سنة

 .113ص ، املرجع السابق، محمود السيد التحيوي - 18
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طلب التفسير بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة منهم وتفصل الجهة 

 .ويهدف التفسير إلى إزالة الغموض القضائية بعد سماعهم أو بعد صحة تكليفهم

وفي كل الحوال يجب أال يتخذ التفسير وسيلة للرجوع في الحكم وإصدار حكم 

في فرنسا يجوز تفسير الحكم ف يجوز تصحيحه إال بالطعن. فإن خطأ القاض ي ال، جديد

لكن لم يحدد القانون الجهة ، ق إ ج ف 710إذا كان غامضا حسب املادة في جرائم الفساد 

غير أن االجتهاد القضائي الفرنس ي وكذا كبار فقهاء القانون ، القضائية املختصة بالتفسير

 .19الحكم الفرنس ي يجعلون االختصاص إلى املحكمة مصدرة

 الحماية بواسطة دعوى التزويرالفرع الثالث: 

ويي من أخطر الجرائم بالنسبة للحكم القضائي كونها تخل بالثقة الواجب توافرها 

نون ويقصد به تغيير الحقيقة في محرر بقصد الغش بإحدى الطرق التي عينها القا، فيه

كل تغيير للحقيقة في الحكم  مادي يمثل، والتزوير نوعان .تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا

صطناع محرر ال وجود له في كاا يدركه الحس باعتباره محررا رسميا بطريقة مادية تترك أثر 

، أو حذف رقم أو إضافة رقم كون الرقم جد مهم في العمليات الحسابية الصل والحقيقة

ملعنوي للحكم ويقتصر وهناك التزوير ا .واملبالغ املالية املحكوم بها والتي قد تقدر باملاليير

تغيير الحقيقة على جعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية يقع في معنى املحرر 

 ومضمونه وظروفه ال في مادته أو شكله فال يترك أثرا ماديا يدل عليه.

 الحماية بواسطة دعوى التعويض عن الخطأ القضائيالفرع الرابع: 

 531مكرر و 531واملادتين  14مكرر  137 إلى مكرر  137املواد ويي املنصوص عليها بنص 

لحصول ، وابخصوص التعويض عن الخطأ القضائيقانون اإلجراءات الجزائية  01مكرر 

 على التعويض قيده القانون بجملة من الشروط ويي:

                                                 

       19 -Martine –Herzog Evans, Droit d’exécution des peines, op.cit,  P 05. 
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في جرائم أن يكون للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خالل متابعة جزائية -

 .ض ى بأال وجه للمتابعة أو البراءبصدور قرار نهائي قانتهت في حقه الفساد 

 .20مكرر ق إ ج 137إذا لحق بهذا الشخص ضررا ثابتا ومتميزا حسب املادة - 

"يمنح املحكوم عليه املصرح ببراءته  مكرر التي تنص على أنه 531وطبقا للمادة 

ي تسبب فيه بموجب هذا الباب أو لذوي حقوقه تعويضا عن الضرر املادي واملعنوي الذ

ال  21من هذا القانون  04ف  531غير أنه في الحالة املنصوص عليها في املادة ، حكم اإلدانة

يمنح التعويض إذا ثبت أن املحكوم عليه نفسه تسبب كليا أو جزئيا في عدم كشف 

ويمنح التعويض من طرف لجنة ، الواقعة الجديدة أو املستند الجديد في الوقت املناسب

من  14مكرر  137إلى  01مكرر  137لإلجراءات املنصوص عليها في املواد  التعويض طبقا

هذا القانون وهذه اللجنة توجد على مستوى املحكمة العليا ولها طابع جهة قضائية 

وتجتمع في غرفة املشورة وتصدر القرارات في جلسة علنية وغير قابلة للطعن ، 22مدنية

ا من قبل طالب التعويض أو محاميه بموجب على أن يتم إخطاره، ولها القوة التنفيذية

من صيرورة القرار القاض ي بأال وجه للمتابعة 23أشهر 06عريضة موقعة في أجل ال يتعدى 

 .أو البراءة نهائيا

املؤرخ في  70/643وفي التشريع الفرنس ي جسد هذا التعويض بموجب القانون رقم 

إذ أضاف إلى ، ية للمواطنيناملتعلق بتدعيم ضمانات الحقوق الفرد 1970جويلية  17

                                                 

كان ينص على صفة الضرر الالزم الستحقاق التعويض  1970جويلية  17في القانون الفرنس ي الصادر في - 20

 .30/12/1996لغائها بقانون إنه غير عادي ظاهر وذي خطورة خاصة وهذا قبل أب

و تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذي حكموا أتتعلق هذه الحالة بكشف واقعة جديدة - 21

 نها التدليل على براءة املحكوم عليه.أن من شأنه يبدوا منها أة مع دانباإل 

عضاء يتم أرئيسا وقاضيي حكم لدى نفس املحكمة  ياول للمحكمة العلتتشكل هذه اللجنة من الرئيس ال - 22

عضاء االحتياطيين والنائب العام لدى تعيينهما سنويا من طرف مكتب املحكمة العليا الذي يعين كذلك ال 

 .ول للمحكمة العليامين ضبط اللجنة يعين من طرف الرئيس ال أو ، حكمة العليا متوليا مهام النيابة العامةامل

 عدم قبول دعوى التعويض.االخالل به جراء شكلي يترتب على إن االجراء هو أيالحظ - 23
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قانون اإلجراءات الجزائية الفرنس ي في مادة الحبس املؤقت أربع مواد تخص التعويض عنه 

، من  150، 02ف 149، 01ف  149، 149بعنوان التعويض عن الحبس املؤقت ويي املواد 

عديالت ولحقت به جملة من الت 1978جانفي  09مؤرخ في  78/50وصدر مرسوم تحت رقم 

 2000/516وكذا المر رقم  1996ديسمبر  30الصادر في  96/1235القانون رقم أقرها 

 .اية قرينة البراءة وحقوق الضحايااملتعلق بتعزيز حم 2000جوان  15املؤرخ في 

 : الحماية عن طريق تقرير حق مراجعة األحكام الجزائيةالثاني املبحث

غير أنه ، الجزائي مصيبا للحقيقة ومطابقا للقانون يجتهد املشرع في أن يأتي الحكم 

هو تنظيم طرق الطعن في الحكام تكفل تداركه  لإلصالحوخير سبيل  قد ترد أخطاء

 .24وحماية حقوق الفراد وحرياتهم ودعم الثقة في القضاء

وطرق الطعن في الحكام تتعلق بالنظام العام نظرا ملا تسعى إليه من مصلحة عامة 

عن الحقيقة وحسن تطبيق القانون. ويي وسيلة قررها القانون ملا قد يصيب في الكشف 

وتكون إما عادية ويي ، 25الحكم بعض الشوائب ويكون الهدف إما تعديله أو إلغاءه

ويقصد بها عرض الدعوى على ، ق إ ج 417إلى  407املعارضة املنصوص عليها ضمن املواد 

 .26أحد الخصوم عدا النيابةب اذات املحكمة التي سبق أن حكمت في غي

 )املعارضة واالستئناف(   حق الطعن بالطرق العاديةوالضوابط قيود ال :األول  املطلب

مبادئ املحاكمة العادلة، إال على الرغم من أن حق الطعن يكفله القانون لتحقيق 

 توافر.تحديد جملة من الضوابط التي ينبغي أن ت يمنع من ايراد بعض القيود و أن ذلك ال

                                                 

ص ، 2000 ،مصر، دار الشروق ،الطبعة الثانية، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، حمد فتحي سرورأ- 24

798. 

 .283ص ، 1997 ،سكندريةاإل ، ة املعارفأمنش، حماية حق املتهم في محاكمة عادلة، حاتم بكار- 25

ص ، املرجع السابق، الجزء الثالث، مبادئ االجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ، حمد شوقي الشلقانيأ- 26

517. 



 

 ISSN :2602-7380                              القانونية القاعدة فعلية حول الدراسات مجلة

 2020- 01الع د   04:دل   جملا

 .75-55 ص ص،  القانونية لألحكام اجلزائية  حكم جرائم الفساد منوذجاكمال بوش:دليق، احلماية 

 

 69 

 الفرع األول: القيود التي ترد على حق الطعن

على املتهم الذي يرغب في ممارسة حقه في الطعن باملعارضة  أوجد القانون قيودا

 بالنسبة لطريق الطعن باملعارضة هناك قيودا لحماية هذا اإلجراء ويي: ف، واالستئناف

وهو ال يكون كذلك إال ، : الذي يتحدد باملتهم املحكوم عليه غيابيا القيد الشخص ي-أوال

إذا كان طرفا في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته بصفته التي يكون متصفا بها 

 .ولذا تعد معارضة دفاع املتهم غير مقبولة النعدام الصفة فيه، في الدعوى 

: الطعن باملعارضة ال يتحقق إال بالتقرير به على اعتبار أنه الشكل  القيد الشكلي-ثانيا

 القانوني للطعن.

: يتمثل في إعطاء املحكوم عليه مهلة زمنية يطعن خاللها في الحكم  القيد الزمني-ثالثا

ق إ ج تبدأ من تاريخ التبليغ الشخص ي بالحكم  411ويي عشرة أيام طبقا للمادة ، الغيابي

 ه املدة سقط حقه فيها. فإذا انقضت هذ

: يحدد نطاق الطعن باملعارضة في إطار الحكام الغيابية الصادرة  القيد املوضوعي-رابعا

 .ق إ ج 317وفي مواد الجنايات طبقا للمادة ، في مواد الجنح واملخالفات

: املتمثل في حرمان املعارض من تكرار معارضته بغير عذر واعتبار  القيد الجزائي-خامسا

 ق إ ج. 413عارضة كأن لم تكن طبقا للمادة امل

وحدد القانون أوجه تكريس الطعن باملعارضة كوسيلة للمتهم يدافع من خاللها عن 

 نفسه ويي:

 ق إ ج. 412إعادة فحص الواقعة املنسوبة للمتهم من جديد طبقا للمادة -

ال يضار عند ولكفالة حق املتهم في أ، عدم جواز اإلضرار باملتهم املعارض في الحكم-

معارضته للحكم قرر له القانون ضمانتين هما عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي ضد 
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أو الحكم بتشديد ، وكذلك عدم اإلضرار باملتهم املعارض من حيث العقوبة، 27املتهم

 .28العقوبة أو إلغاء وقف التنفيذ أو تصحيح الحكم بما يضر املعارض

 429االستئناف املنصوص عليه ضمن املواد وأما طريق الطعن العادي اآلخر هو 

يسمح بإعادة نظر موضوع الدعوى ، وما يليها ق إ ج و يكون في حكم محكمة أول درجة

 .29العمومية أمام محكمة أعلى درجة توصال إلى إلغاء ذلك الحكم أو تعديله

وهو حق متاح لكل طرف في الحكم االبتدائي ومنه الطرف املدني للحكم الصادر في 

 ق إ ج.  03ف  417فيما يتعلق بالحقوق املدنية فقط طبقا للمادة ريمة الفساد، ج

 ع الثاني: ضوابط التي يخضع لها حق الطعنالفر 

وحدد القانون ضوابط يتعين على املتهم املحكوم عليه ابتدائيا االمتثال إليها حتى 

 ويي:  يستخدم االستئناف كوسيلة

 .: إذ ال يقبل إال من املحكوم عليه شخصيا أو وليه أو دفاعه القيد الشخص ي-أوال

 .: املتمثل في التقرير باالستئناف باعتباره دليال قانونيا على حصوله القيد الشكلي-ثانيا

أيام من يوم النطق بالحكم الحضوري بالنسبة  10: يرفع خالل مدة  القيد الزمــــــــــني-ثالثا

هلة االستئناف ال تسري إال اعتبارا من التبليغ للشخص أو غير أن م، لحكام الجنح

وإال فلمقر املجلس الشعبي البلدي أو النيابة العامة بالحكم إذا كان قد صدر ، للموطن

 350و 347و 345غيابيا أو بتكرار الغياب أو حضوريا في الحوال املنصوص عليها في املواد 

ملواعيد املقررة يكون للخصوم اآلخرين مهلة وفي حالة استئناف أحد الخصوم في ا، ق إ ج

                                                 

 .نهائيةال متى صارت إحكام الجزائية تنفذ ال  ال- 27

 .228ص ، 2010 ،سكندريةاإل ، ة املعارفأمنش، االخالل بحق املتهم في الدفاع، محمد خميس- 28

 .714ص ، املرجع السابق، فتحي سرورأحمد - 29
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غير أن النائب العام له ، ق إ ج 418إضافية خمسة أيام لرفع االستئناف حسب املادة 

 ق إ ج.  419مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم طبقا املادة 

إذا في جرائم الفساد حصر القانون االستئناف في أحكام الجنح : القيد املوضوعي-رابعا

 100000ص الطبيعي و ــــدج بالنسبة للشخ 20000قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 

 .30ق إ ج 416حسب املادة  لشخص املعنوي والحكام بالبراءة دج بالنسبة ل

وإضافة إلى هذا أوجد القانون ضمانات ذات صلة بحق املتهم في الدفاع عند 

 ويي: استئناف الحكم االبتدائي

وقف تنفيذ الحكم املستأنف كضمانة لعدم اإلضرار باملستأنف السيما عند حصوله على -

 419و 365و 03و 02ف  357ق إ ج مع مراعاة أحكام املواد  425البراءة حسب املادة 

 .ولكن استئناف النائب العام ال يحول دون تنفيذ الحكم، من نفس القانون  427و

 .عوى التقيد بوقائع وأشخاص الد-

تقيد املحكمة و  أمامها واملتعلقة بالنظام العامالفصل في دفوع املتهم التي تثار لول مرة -

 بالنقاط املستأنفة.

 

                                                 

 17/07واملعدلة بموجب القانون رقم ، 2015جويلية  23مؤرخ في  15/02مر رقم املادة معدلة بموجب ال - 30

قرر عدم  2019نوفمبر  20غير أنه تجدر اإلشارة الى أن املجلس الدستوري بتاريخ ، حكام بالبراءةضاف ال أالذي 

قانون اإلجراءات الجزائية كونها حددت االستئناف إذا  01ف  416دستورية الحكم التشريعي الوارد في املادة 

ا وكذ، دج للشخص املعنوي  100000دج للشخص الطبيعي و 20000قض ى بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 

تاريخ تسجيل الدفع ، 2019-01العقوبة القاضية بالحبس بما في ذلك املشمولة بوقف التنفيذ )رقم الدفع 

قانون  01قرةف 416الحكم التشريعي املعترض عليه املادة ، جهة اإلحالة املحكمة العليا، 23/07/2019

 اإلجراءات الجزائية(. 
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قيود حق الطعن بالطرق الغير عادية )الطعن بالنقض وطلب إعادة  الثاني: املطلب

 النظر 

 االجراءات الجزائية  انون ق 495وبخصوص طريق الطعن بالنقض طبقا للمادة 

وينحصر دوره في الكشف عن مدى تورط الحكم املطعون فيه في الخطأ في تطبيقه وتأويله 

 .31الجزائية أو ببطالن اإلجراءات

في أحكام املحاكم واملجالس بالنسبة لحكام جرائم الفساد ويكون الطعن بالنقض 

بالنقض حددها القانون حصرا للطعن  وهناك أوجها، القضائية وقرارات غرفة االتهام

 ق إ ج ويي : 500طبقا للمادة 

ويترتب عن مخالفتها ، عدم االختصاص كون قواعد االختصاص من النظام العام-

 .32البطالن ويجوز لكل طرف إثارته في أي مرحلة عليها الدعوى العمومية

هام للطاعن كاتهام غرفة االت، تجاوز السلطة أي التقيد بقواعد الدعوى وعدم تجاوزها-

بتهمة جديدة غير ناتجة عن ملف الدعوى ويي مخالفة التنظيم النقدي بعدما كان متهما 

 بجريمتي التزويــــــــــــــــــــــــــــر واستعماله. 

مخالفة قواعد جوهرية في اإلجراءات ويي التي تتعلق بالنظام العام كقواعد االختصاص -

 واآلجال. 

اب أي عدم التسبيب أو نقصانه كعدم ذكر الواقعة القانونية انعدام أو قصور السب- 

 وعدم بيان دليل اإلدانة أو البراءة. 

                                                 

 .33ص ، املرجع السابق، الجنائيةجراءات الوسيط في قانون اإل ، فتحي سرورأحمد - 31
Roger Merle, André vêtu, Traite de droit criminel.Tome 2, procédure pénale, 3eme éd, op.cit.  P 

1514.                           

 .285ص ، املرجع السابق، جياللي بغدادي- 32
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تناقض القرارات الصادرة ، إغفال الفصل في وجه طلب أو في أحد طلبات النيابة العامة-

، من جهات قضائية مختلفة في آخر درجة أو التناقض فيما قض ى به الحكم نفسه

وتنقض املحكمة العليا  .الخطأ في تطبيقه وانعدام الساس القانوني مخالفة القانون أو

 .33القرار املخالف للقانون 

كما تكون هذه الرقابة على مراقبة مدى منطقية االقتناع ومدى ارتباطه بالنتيجة املنطقية 

 .34التي توحي إليها املصادر التي اعتمدت عليها جهات التحقيق

 ن الستعمال هذا اإلجراء للدفاع عن نفسه تتمثل في:ضمانات للطاع وأوجد القانون 

حق املتهم في إيقاف تنفيذ العقوبة الجزائية فقط لحين الفصل في الطعن طبقا للمادة -

 : 35ق إ ج499

 .حق املتهم في تقديم أوجه الدفاع وبيان أوجه مخالفة القانون -

 حق املتهم في تصحيح الخطأ الذي شاب الحكم. -

إعادة محاكمته متى كان الحكم باطال وتقض ي املحكمة العليا بالنقض مع حق املتهم في -

 .اإلحالة

 497وإلى جانب املتهم والنيابة فيجوز للطرف املدني الطعن بالنقض طبقا للمادة 

  .االجراءات الجزائية انون ق

                                                 

 .380ص ، 1997 ،القاهرة، العربيةدار النهضة ، النقض في املواد الجزائية، حمد فتحي سرورأ- 33

مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجيستير في ، ليات مراقبة التحقيق القضائي في التشريع الجزائري آ، دوار معمر- 34

 .135، 134ص ، 2010/2011 ،جامعة الجزائر، كلية الحقوق ، القانون الجنائي

جويلية  23مؤرخ في  15/02مر رقم بعد التعديل بموجب ال  17/07معدلة للمرة الثانية بموجب القانون رقم - 35

2015. 
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يخص أحكام جرائم الفساد وطبقا للمادة السابقة ال يجوز الطعن بالنقض فيما 

 يأتي:كما 

 قرارات غرفة االتهام املتعلقة بالحبس املؤقت والرقابة القضائية. -

 قرارات اإلحالة الصادرة عن غرفة االتهام في قضايا الجنح أو املخالفات. -

قرارات غرفة االتهام املؤيدة لمر أال وجه للمتابعة إال من النيابة العامة في حالة -

 استئنافها لهذا المر.

املعاقب عنها بالحبس ملدة  الجنحقضائية املؤيدة لحكام البراءة في مواد قرارات املجالس ال-

 .تساوي ثالث سنوات أو تقل عنها

الحكام والقرارات الفاصلة في املوضوع الصادرة في آخر درجة في مواد الجنح القاضية -

دج  20000دج أو تقل عنها بالنسبة للشخص الطبيعي و  50000بعقوبة غرامة تساوي 

إال إذا كانت اإلدانة تتعلق ، نسبة للشخص املعنوي مع التعويض املدني أو بدونهبال

 بحقوق مدنية باستثناء الجرائم العسكرية أو الجمركية.

الذي  قانون االجراءات الجزائية 530وهناك الطعن لصالح القانون طبقا للمادة 

وهو ، أخرى لي من أطرافهيتميز بالسعي إلى إقرار حكم القانون في النزاع دون أية مصلحة 

يتواله النائب العام لدى املحكمة العليا غير أنه قد يكون أيضا بناء على تعليمات وزير 

 .العدل ولكل منهما أحكامه الخاصة

  أكدته والطعن لصالح القانون يعرض القرار لإلبطال وليس للنقض حسب ما

 .36في أحد قراراتهاملحكمة العليا ا

                                                 

املجلة القضائية لسنة ، 22/10/2008قرار بتاريخ ، 570886ملف رقم ، الغرفة الجنائية، املحكمة العليا- 36

 .377ص ، 02العدد ، 2008
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ر عادي للطعن وهو طلب إعادة النظر في حكم بات باإلدانة وهناك طريق آخر غي

 ق إ ج. 531مشوب بخطأ بهدف إثبات براءة املحكوم عليه ونظمه املشرع ضمن املادة 

 .في جريمة فسادويجوز هذا الطريق في الحكم البات النهائي الصادر في جنحة 

ض عن كافة الضرار وفي هذا الصدد فإن املحكوم عليه له أن يطالب الدولة بالتعوي

إال أن الدولة في بعض الحيان تستطيع ، فقرة أخيرة 531نتيجة الحكم الخاطئ طبقا للمادة 

أن تنفي مسؤوليتها في بعض الحوال كأن تثبت أن املضرور نفسه قد تسبب بخطئه في 

 .37صدور ذلك الحكم

 خاتمة

بصفة عامة  القضائي الجزائيإن القانون وضع ضوابط موضوعية وإجرائية للحكم             

وغير ، وشأنه الحكم الصادر في قضايا الفساد الذي تم إقرار عقوبات خاصة غير مألوفة

كما أن الشروع معاقب عليه في ، تلك املقررة في الجنح املنصوص عليها في قانون العقوبات

 .جرائم الفساد بنفس العقوبة الصلية رغم أنها ليست جناية

منها التي تخص تصحيح الخطأ املادي الوارد فيه ، الدعاوى  وحصنه بجملة من

أو تفسير ما ورد به من غموض لعباراته التي ، ويكون ذلك في اللفاظ أو البيانات أو الرقام

كون أن حكم جريمة الفساد ، كما جرم كل طرق التزوير التي تلحقه، تحتاج إلى تفسير

أن كل  اوبين ، لدولي ورد العائدات اإلجراميةيمكن أن ينفذ في الخارج عن طريق التعاون ا

ضوابط كل طريق للطعن من القانون وحدد ، تصدر ابتدائيةفي جرائم الفساد الحكام 

                                                                                                              .                                     خالل القيود املوضوعية والزمانية أي امليعاد القانوني واآلثار املترتبة عليه

                                                 
37 -Roger Merle, André vêtu, Traite de droit criminel.Tome 2.Procédure pénale, em éd, op cit :  P 

1589.   
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 *)دراسة قانونية مقارنة( حق املؤجر في صيانة املأجور 

 

 

 

  

 لخصم

به، ويبقى حق ملكية  تنتاا ال تنتقل حيازة املأجور إلى املستأجر بموجب عقد اإليجار لغرض 

املأجور ملالكه، ولكون عقد اإليجار من العقود الزمنية، فإّن وضع املأجور يتأثر تنتيجة لالتندثار 

الطبيعي الذي يمكن أن يلحق به بمرور الزمن، حتى لو كان اتنتاا  املستأجر باملأجور يتاق مع 

عقد، األمر الذي يصبح فيه املأجور الغرض الذي اعد له املأجور أو طبقا ملا تم التااق عليه في ال

بحاجة إلى إجراء الصياتنة التي تحاظه من الهالك أو التلف أو العيب، مما يعني نشوء حالة من 

التناز  بين حق املؤجر في الحااظ على ملكه وبين حق املستأجر في التنتاا  باملأجور، فإجراء 

أو على األقل تعكير هدوء حيازته للمأجور، الصياتنة من شأتنه اإلخالل بحق املستأجر في التنتاا ، 

وحيث أن املؤجر ملتزم بعدم التعرض للمستأجر وتمكينه من التنتاا  باملأجور، فتكون هناك 

ضرورة في تحقيق تنو  من التوازن بين الحق في الصياتنة وبين اللتزام القاتنوني بضمان التعرض، 

، وضرورة املحافظة عليه ملصلحة املؤجر.يتمكن فيها املستأجر من التنتاا  باملأجور اتنتاا
ً
 كامال

ً
 عا
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The Lessor's Right to the Hack's  Maintenance "Comparative Legal Study" 

Summary 

First of all, according of the lease contract, the hack's possession is transferred to the 

tenant for using it, and the right of ownership of the hack remains to his landlord, 

because the lease contract is from the time contracts, the tenancy status is affected as 

a result of the natural extinction that can be attached to it over time. Even if the 

tenant's used of the tenant is consistent with the purpose of the lease or according to 

what was agreed upon in the contract, in which the leaseholder needs to perform 

maintenance that protects it from loss, damage or defect. Which means the 

emergence of a conflict between the right of the lessor to preserve his property and 

the right of the lessee to use the lease. The maintenance procedure would violate the 

tenant's right to use, or at least disturb the calm of the tenant possession, while the 

lessor is obligated not to be exposed to the tenant and enable him to benefit from the 

rent . Therefore, there will be a need to strike a balance between the right to 

maintenance and the legal obligation to ensure exposure, in which he can The lessee 

to fully use the tenant, and the necessity of preserving it for the benefit of the lessor. 

Key words: 

Lease contract, maintenance obligation, use of the tenancy, the exposure guarantee 

Le droit du bailleur a conserver le bail « étude comparative » 

Résume : 

La possession du bien loué passe au locataire, par un contrat de bail pour l’utiliser, 

par contre droit de propriété du bien loué reste à son propriétaire, et parce que le 

contrat de bail est un contrat à terme, la situation du bien loué peut dégrader 

progressivement. Même si l'utilisation du bien, par le locataire, soit conforme aux 

l'objectifs pour lequel il est destiné, et aux objectif tracés par le contrat. Ainsi le bien 

loué va avoir besoin de certains travaux d'entretien pour le préserver. Et cela peut 

provoquer un état de conflit entre les deux parties du contrat, car les travaux peuvent 

entraver, ou du moins perturber, le droit du locataire a la possession tranquille du 

bien loué, et comme le bailleur est tenu de ne pas nuire au locataire et de lui 

permettre de bénéficier du loyer, il sera nécessaire d’établir une sorte d’équilibre 

entre le droit à l’entretien du bien loué pour le préserver, et l’obligation légale de 

permettre au locataire utilisation normal du bien loué. 

Mots Clés : 

Contrat de bail, obligation d'entretien, utilisation de la location, garantie d'exposition. 
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 مقدمة

تنتااعه به، بننما ال يترتب على تنااذ عقد اإليجار اتنتقال حيازة املأجور إلى املستأجر لغرض 

يبقى امللك ) أو الحق الذي خول املؤجر إبرام العقد ( لصاحبه، وملا كان عقد اإليجار عقدا زمنيا، 

ن يترك أثره على املأجور تنتيجة لالتندثار الطبيعي الذي يمكن أن يلحق أومن شأن مرور الزمن 

 يتاق مع 
ً
الغرض الذي اعد له املأجور أو طبقا املأجور، أو تنتيجة لتنتاا  املستأجر باملأجور اتنتااعا

يصبح املأجور بحاجة إلى ذلك يمكن أن يسبب الضرر له، ف ملا تم التااق عليه في العقد، لكنه مع

 إجراء الصياتنة التي تحاظه من الهالك أو التلف أو العيب.

 من حالة التناز  بين حق املؤجر في الحااظ
ً
على  ومن هنا فإّن إشكالية البحث، تنشأ أساسا

ملكه وبين حق املستأجر في التنتاا  باملجاور، لن من شأن إجراء الصياتنة اإلخالل بحق املستأجر في 

التنتاا ، أو على األقل تعكير هدوء حيازته للمأجور، وحيث أن املؤجر ملتزم بضمان التعرض 

صياتنة وبين اللتزام للمستأجر في التنتاا ، فتبدو لنا تنقطة دقيقة في إقامة التوازن بين الحق في ال

 وبين ضرورة املحافظة عليه، ومما يجعل هذه 
ً
 كامال

ً
بضمان التعرض، بين التنتاا  باملأجور اتنتااعا

النقطة أكثر دقة أن حق املؤجر في الصياتنة لم ينظمه املشر  تنظيما دقيقا، فمن حيث الوجود جاء 

 باللتزام بالصياتنة لحاظ املناعة، ومن حيث 
ً ّ
األحكام، جاء النص غامضا لم يتضمن الحق مستظال

 أحكام هذا الحق بشكل صريح، مما يحيلنا إلى القواعد العامة، لوضع هذه األحكام موضع التطبيق.

من هنا استلزمت معالجة أحكام حق املؤجر في الصياتنة بيان أحكامه اإلجرائية واملوضوعية، 

 ومن ثم تقييم املعالجة التشريعية له.

لبحث في هذا املوضو  إلى أربعة مباحث تناول األول منها، احتياج املأجور وعليه تم تقسيم ا

إلى الصياتنة، وتنبحث في الثاني تعارض الصياتنة مع حقوق املستأجر، ونعرض في الثالث لضماتنات 

 حق املؤجر في الصياتنة، وفي الرابع لتقييم تنظيم املشر  العراقي لحق املؤجر في الصياتنة.
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بخاتمة تضمنت أبرز النتائج واملقترحات التي توصلنا إليها من خالل هذا وقد اختتمنا البحث 

 البحث. 

 احتياج املأجور إلى الصيانة: املبحث األول 

ا كاتنت ممارسة املؤجر لحقه في الصياتنة تتوقف على احتياج املأجور لذلك، ويستلزم هذا 
ّ
مل

فإتننا ، 1ملستعجلة إلجراء الصياتنةاطال  املؤجر على حالة املأجور ليتثبت من حاجته الضرورية وا

 .سنبحث كال من اطال  املؤجر على حالة املأجور وضرورة الصياتنة لحاظه في مطلب مستقل

 االطالع على حالة املأجور املطلب األول: 

إّن احتياج املأجور للصياتنة مسألة واقع، من هنا ينبغي أن تتاح للمؤجر مكنة الطال  على 

أنها تستدعي إجراء الصياتنة من عدمه، لكن إتاحة هذه املكنة للمؤجر ربما حالة املأجور، ليتثبت 

 من املؤجر 2تتعارض مع حق املستأجر في التنتاا  باملأجور بشكل هادئ
ً
، وقد يعد ذلك إخالل

 على حق املستأجر في 
ً
بالتزامه بعدم التعرض للمستأجر في التنتاا  باملأجور، لهذا يورد القاتنون قيدا

التنتاا  باملأجور، أثناء مدة العقد، فيعطي للمؤجر الحق في دخول املأجور لالطال  على حالته 

 ألجراء اإلصالحات والصياتنة الالزمة
ً
له، ول يحق للمستأجر إن يمنعه من ذلك، ما دامت هذه  تمهيدا

 .3يمكن تأجيلها إلى اتنتهاء العقداإلصالحات ل 

( من القاتنون املدني العراقي، لم يشر صراحة إلى مكنة الطال  على 752ورغم أن تنص املادة )

ن هذه املكنة أل حالة املأجور وإتنما تضمن حق املؤجر في الدخول إلى املأجور إلجراء اإلصالحات، إ

                                                 
 .44، ص 1985قارن مع سعيد جبر، الضمان اإلتااقي ملعيوب الخاية في عقد البيع ، دار النهضة العربية ،    1
، دار 2لتاصيل أكثر في هذا الصدد ينظر حسين عامر د. عبد الرحيم عامر، املسؤولية املدتنية، التقصيرية والعقدية، ط    2

 وما بعدها. 524، ص 1979املعارف، مصر، 
 .345،ص1984توفيق حسن فرج، عقد اإليجار، دراسة ألحكام قواتنين اإليجار، جامعة اإلسكندرية،  3
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ا من النص، ذلك أن الطال  على حالة املأجور مرحلة تمهيدية إلجراء الصياتنة، وهي يمستاادة ضمن

 .4اذ قرار بإجراء الصياتنة أو للزمة لذلك، فبغيرها يتعذر اتخ

وما دام عقد اإليجار يمثل مصالح متعارضة بين طرفيه، فان مكنة الطال  على املأجور يمكن 

ن محال للتناز ، فال تنتصور أن املستأجر سنسلم بمكنة الطال  ويسمح للمؤجر بالدخول إلى أن تكو 

املأجور ) دائما (، وعليه لبد من ضبط هذه املكنة من خالل التنظيم القاتنوني لها، على تنحو يحقق 

ن التوازن بين مصالح الطرفين، فإذا كان من مقتض ى حق املؤجر في صياتنة املأجور أن يتمكن م

الطال  عليه، فال بد أن يلتزم حدود هذا الحق، وان يمارسه في إطار الغرض منه، وإل يمكن أن يعد 

 في استعماله لحقه، وعليه لبد من إخطار املستأجر بالوقت الذي يطلع فيه على املأجور، 
ً
متعساا

 للمستأجر، ليتخذ الحتياطات الالزمة للحااظ على 
ً
خصوصنته، كما وان يكون هذا الوقت مالئما

يجب أن يكون الطال  في حدود الغرض منه، وهو التثبت من حالة املأجور، فان تجاوز ذلك، ُعّد 

 للمستأجر في 
ً
 ماديا

ً
 في استعمال حقه في الصياتنة، أو يمكن عد فعله هذه تعرضا

ً
املؤجر متعساا

عّرض املادي الصادر من التنتاا  باملأجور ومن ثم تثبت للمستأجر جميع الحقوق املقررة لضمان الت

 
ً
 . 5املؤجر شخصيا

وإذا كان القاتنون قد سمح للمؤجر بالطال  على حالة املأجور، فان هذا السماح يشمل ل املؤجر 

فقط، بل ومن يصحبهم لالستعاتنة بهم من ذوي الخبرة، إذا ما كان البت في حالة املأجور يتطلب رأي 

 الخبراء.

 وإذا كان املستأجر ل يستطيع  
ً
العتراض على اطال  املؤجر على حالة املأجور، فاتنه يلتزم أيضا

 بالطال  على املأجور في 
ً
بعدم املمانعة في اطال  من يستعين به من أهل الخبرة، مادام املؤجر ملتزما

وقت مالئم، بل وعليه أن يتعاون معه ومع من استعان بهم، لتمكينهم من الطال  بشكل يؤدي إلى 
                                                 

تاج املأجور لعمارة ضرورية لصياتنته، فلنس للمستأجر ان يمنع املؤجر من أجرائها، فان ترتب على ذلك حيث تنص على )إذا اح 4

ما يضر بالسكنى أو يخل باملناعة جاز للمستأجر ان يطلب فسخ اإليجار أو إتنقاص األجرة(. وينظر أيضا د. عزيز كاظم جبر 

 .68، ص2018سالمي، مكتبة السنهوري، بيروت، لبنان، الخااجي، أحكام عقد اإليجار، دراسة مقارتنة مع الاقه اإل 

 وما بعدها. 151،ص  1976، بدون مكان طبع،  2، ط1كمال قاسم ثروت ، شرح أحكام عقد اإليجار ، ج 5



 

 ISSN :2602-7380                              القانونية القاعدة فعلية حول الدراسات مجلة

 2020- 01الع د   04:دل   اجمل

 .98-76 ص ص، (حق املؤجر يف صيانة املأجور )دراسة مقارنة، س:دليمان براك دايح اجلمي:دلي، إنعام ديكان خضري

 

 81 

لة املأجور، كأن يسلمهم مااتيح األبواب، أو تحريك بعض الشواغل من مكانها، أو التثبت من حا

 السماح لهم بإدخال الساللم واألجهزة الالزمة إلى املأجور.

فإذا هناك تنقطة توازن بين مكنة املؤجر في الطال  على حالة املأجور وبين حق املستأجر  

ا التعسف في استعمال الحق وأما ضمان التعرض بحيازة هادئة، وعند هذه النقطة تقف أحكام أم

 تتكشف النوايا بين طرفي العقد، ذلك أن من اضمر تنية سنئة فاتنه 
ً
املادي، وعند هذه النقطة أيضا

 ل يعجز عن سترها بستار من املشروعية، وهذه يحكم عليها طبقا لظروف كل تنزا  على حدة.

 الضرورية لحفظ املأجور تدخل املؤجر إلجراء الصيانة : املطلب الثاني

إذا ثبت من اطال  املؤجر على حالة املأجور إتنه بحاجة إلى صياتنة، أمكن له أن يتخذ  

اإلجراءات الكايلة إلتنجاز ذلك، ومنها إدخال املهندسين وعمال البناء ومواده، حتى لو ترتب على ذلك 

املناعة بشكل كامل، كأن اختالل مناعة املستأجر باملأجور، بل وحتى لو ترتب على ذلك فوات 

 يستلزم إجراء الصياتنة إخالء املأجور مؤقتا.

وملا كان من شأن ما تقدم أن ياوت على املستأجر الغرض الرئنس من إبرام عقد اإليجار أو  

 -بعضه، فان يشترط ملمارسة املؤجر حقه في إجراء الصياتنة شرطان :

:
ً
 لحاظ املأجور، 6يجب أن تكون هذه اإلصالحات ضرورية -أول

ً
 وضروريا

ً
، أي أن يكون أجراؤها لزما

أما إذا كان ل يقصد منها املؤجر سوى إدخال بعض التحسننات والتعديالت البسيطة في املأجور، أو 

كان يقصد منها زيادة عدد غرف أو طبقات في املأجور، أو مجرد إعداد املأجور وتحسننه ملستأجر 

، فهذا ل يحق للمؤجر القيام بإجرائها، وغير جائز إرغام املستأجر آخر يأتي بعد املستأجر الحالي

 على قبولها. 

                                                 
) إذا احتاج املأجور لعمارة ضرورية لصياتنته  1951( لسنة 40( من لقاتنون املدني العراقي رقم )752هذا ما تنصت عليه املادة ) 6

 .1948( لسنة 131( من القاتنون املدني املصري رقم )544لنس للمستأجر أن يمنع املؤجر عن إجرائها...(، تقابلها )ف
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( من قاتنوتننا املدني، لكن هذا ل يمنع 752ويستااد هذا الشرط من صراحة تنص املادة )  

الطرفين من التااق على أن يكون للمؤجر إجراء الصياتنة حتى لو لم تكن ضرورية، كإجراء 

فات التي من شأنها تحسين التنتاا  باملأجور أو زيادة مناعته أو زيادة قيمته، التحسننات أو اإلضا

بل ولنس هناك ما يمنع أن يتاق الطرفان على أن تكون مقابل هذه التحسننات أو اإلضافات أو 

الزيادة في املناعة، زيادة في األجرة، وعندها يكون للمؤجر أن يجري كل ذلك، ل على أساس النص 

 املشار إليه أعاله، وإتنما على أساس التااق.القاتنوني 

وصاة ضرورية الصياتنة مسألة يحددها أهل الختصاص من خبراء وفنيين، فإذا ما تناز   

املستأجر في عدم تحقق هذه الصاة، اتنتدبت املحكمة الخبراء لغرض التثبت من تحقق صاة 

ي الخبراء بوجودها، أقرت بحق املؤجر الضرورية في الصياتنة، فان اقتنعت املحكمة بالستناد إلى رأ

 .7في اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحااظ على حقه في املأجور 

:
ً
  -ثاتنيا

ً
يجب أْن تكون الصياتنة أو اإلصالحات مستعجلة، فال يمكن لهذه الصياتنة أْن يكون ممكنا

في إجرائها، وإل قد للمؤجر تأجيلها، أو دفعها إلى ما بعد اتنتهاء اإليجار، وهي تحمل طابع الستعجال 

 يتعرض املأجور إلى الهالك أو التلف، إذا تم تأجيلها إلى وقت آخر.

فاجتما  صاتي الضرورية والستعجال معا هو الذي يبرر تاضيل حق املؤجر في املحافظة على حقه 

 في املأجور على حق املستأجر في املناعة أو في كمالها، فلو كاتنت الصياتنة ضرورية لكنها قابلة

 للتأجيل، ل يجوز للمؤجر إجرائها، وإتنما ينتظر إلى اتنقضاء حق املستأجر وتسليمه للمأجور.

ويقع على املؤجر عبء إثبات وجود هاتين الصاتين في الصياتنة، كان لهذا األخير حينها أْن  

ترتب يقوم بأجراء أعمال هذه الصياتنة واإلصالحات، ول يحق للمستأجر، وأيا كاتنت املضايقة التي ت

عليها األضرار بمناعة املستأجر، من أجراء هذه الصياتنة، ألن حق حاظ املأجور كان أولى ومقدم 

                                                 
 وما بعدها . 96، ص 2002عصمت عبد املجيد بكر، شرح احكام عقد اإليجار ، دار الكتب و الوثائق ، بغداد ،  7
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على حق التنتاا  به، وللمؤجر حق القيام بصياتنة املأجور وإصالحه، مادامت صاتا الضرورة 

 والستعجال متوافرتين بها.

الصياتنة واإلصالحات وإعطاء  ويذهب بعض من الاقه، إلى التوسع في املعنى املراد من هذه 

الحق للمؤجر في القيام بالصياتنة إذا كاتنت ضرورية لحاظ املأجور، فهناك حق أخر مرتبط بحق 

املأجور األصلي، فللمؤجر الحق في أجراء الصياتنة للمأجور ومللحقاته أيضا، وفي كل جزء أو طابق 

إلى تقوية جدران الطابق األول، إذ ل منه، وله الحق في الصياتنة كما لو احتاج حاظ الطابق العلوي 

يجوز للمستأجر أن يمنع املؤجر، أو ممن يخولهم القاتنون الحق في أجرائها كما في املؤجر األول في 

حالة إذا كان هناك مستأجر من الباطن، أو كمالك الرقبة في حالة صدور عقد اإليجار من املنتاع، 

 حق مدام جميع هذه أو كالشريك اآلخر في الحائط املشترك للمأج
ً
ور، وللسلطة اإلدارية أيضا

األعمال تقوم لحاظ املأجور من الهالك، وأساس ذلك كله هو إن هؤلء األشخاص يحق لهم إجراء 

، كان للراهن أن يباشر 
ً
 حيازيا

ً
 رهنا

ً
الصياتنة ورغما عن املؤجر تناسه، وكذلك إذا كان املؤجر مرتهنا

 هذا الحق.

 املؤجر في الصيانة مع حقوق املستأجر تعارض حق: املبحث الثاني

إذا تعارض حق املؤجر في إجراء الصياتنة التي تحاظ املأجور، مع حقوق املستأجر باملناعة،  

لنس له أن يمانع في الصياتنة واإلصالحات ألنها حق تناش ئ من القاتنون للمؤجر وله أْن يحاظ املأجور 

لك، أن يطالب أما بإتنقاص األجرة، أو بالاسخ، من التلف أو الهالك، وللمستأجر الذي تضرر من ذ

 وهذا ما نعرضه املطلبين فيما يأتي :

 حق املستأجر في املطالبة بإنقاص األجرة: املطلب األول 

 لحق  
ً
مادامت األجرة تقابل املناعة في عقد اإليجار، وكان من شأن إجراء الصياتنة، إتنااذا

التي تعاقد املستأجر لستياائها، ثبت للمستأجر املطالبة املؤجر في حاظ املأجور، اتنتقاص املناعة 
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بإتنقاص األجرة بقدر ما فات عليه من مناعة، أي أن طلب اتنتقاص األجرة مبناه النقص من 

 .8التنتاا ، بسبب ما لحق به من ضرر وتعارض أعمال املؤجر مع اتنتاا  املستأجر باملأجور 

 لذلك يحسب اتنتقاص األجرة من الوقت الذي  
ً
تنقصت فيه املناعة باملأجور، هذا تحقيقا

للعدالة ولعدم إهمال حقوق املستأجر، فجاز له القاتنون إن يطالب بإتنقاص األجرة، إذا ترتب على 

قيام املؤجر بالصياتنة أخالل جزئي باملناعة، وللمحكمة أن تستجيب إلى طلبه وتقض ي باتنتقاص 

ستأجر تنتيجة قيام املؤجر بصياتنة املأجور، إذا رأت األجرة، بالقدر املناسب مع الضرر الذي لحق بامل

 أن هناك مبررا يقض ى بذلك.

( من قاتنوتنا املدني، يلتزم املستأجر بدفع األجرة إذا استوفى 752هو ما تنصت عليه املادة ) 

املناعة من املأجور، أو يستطيع أن يتمكن منها، فاألجرة تقابل املناعة، إذا كل تنقص أو زيادة من 

ة يقابلها تناس النقص أو الزيادة بدف األجرة للمؤجر، وقد يثار سؤال حول هل يحق املناع

للمستأجر إلى جاتنب ما ذكر، أن يطالب املؤجر، بتعويض عما أصابه من إخالل واتنتقاض باملناعة، 

 من جّراء قيام املؤجر بحقه بصياتنة املأجور؟.

ارسة حق له من حقوقه على الجواب ل يجوز تعويض املستأجر عند قيام املؤجر بمم 

، لكن إل تعد املطالبة 9املأجور، فهو يستعمل حقا مقررا له بالقاتنون، والجواز الشرعي ينافي الضمان

؟.
ً
 بإتنقاص األجرة بقدر ما فات على املستأجر من مناعة بسبب الصياتنة تعويضا

خطأ وضرر وعالقة سببية، إن املاهوم القاتنوني للتعويض يستلزم تحقق أركان املسؤولية املدتنية من 

ولنس في املسألة موضو  البحث خطأ يمكن نسبته إلى املؤجر، لذا ل يمكن عد إتنقاص األجرة 

 بين املناعة واألجرة، فاألجرة املتاق عليه في العقد قنست 
ً
، بل ل يعدو عن كوتنه تناسبا

ً
تعويضا

تنقاص األجرة، وهذا تطبيق ملبدأ بمقدر املناعة، وحيث أن املناعة تنقصت عما اتاق عليه، فينبغي إ

التقابل بين اللتزامات في العقد امللزم للجاتنبين، كما يمكن عده تطبيقا لاكرة السبب بماهومه 
                                                 

 .69، ص 2018الاقه السالمي، مكتبة السنهوري، بيروت عزيز كاظم جبر الخااجي، احكام عقد اليجار، مقارتنة ب 8

 .1951( لسنة 40( من القاتنون املدني العراقي املرقم ) 6املادة )  9
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القتصادي، التقابل بين القيم القتصادية لكل من املناعة واألجرة، فاختالل أي من القيمتين 

 . 10يؤدي إلى اتنتقاص األخرى 

 لتنتقاص املناعة لكي يستطيع املستأجر املطالبة ويالحظ أن املشر  العرا 
ً
قي لم يحدد معيارا

بإتنقاص األجرة تبعا لها، ل معيار مادي ول معيار زمني، فأي اختالل باملناعة تخول املستأجر 

 يستوجب 
ً
 ملا تراه اختالل

ً
املطالبة بإتنقاص األجرة، لكن للمحكمة أن تجيبه إلى طلبه أو ترده تبعا

، وهو فوات املناعة  النقص أم ل
ً
يستوجب بعكس القاتنون املدني املصري الذي حدد معيارا زمنيا

ملدة تزيد على السبعة أيام، كما اتنه وصف اتنتقاص املناعة بأتنه حرمان املستأـجر من التنتاا  

 .11باملأجور كله أو من قسم كبير منه

جرة إل إذا طالت مدة وعليه ل يسمح املشر  املصري للمستأجر باملطالبة بإتنقاص األ  

بالصياتنة أكثر من سبعة أيام، ول يسمح له أيضا باتنتقاص األجرة إذا كان حرماتنه من املناعة بقسم 

صغير من املأجور، أو إذا كان حرماتنه من املناعة بقسم يسير، وإْن تجاوز املؤجر بهذه الحالت مدة 

 وبالحدود التي 
ً
تأجر أن يطالب تم ذكرها، فال يجوز للمسأكثر من سبعة أيام وكان الحرمان بسيطا

 .12بإتنقاص األجرة

أما إذا وقع خالف بين املؤجر واملستأجر على حق املؤجر في إجراء هذه اإلصالحات أو في  

طريقة القيام بها جاز في هذه الحالة اللتجاء إلى القضاء املستعجل، فيطلب املستأجر وقف 

                                                 
 .243، ص1970. قارن مع أتنور سلطان ، املوجز في مصادر اإللتزام ، اإلسكندرية ،  10
 .1948لسنة ( 131( من القاتنون املدني املصري، املرقم )554/2تنظر املادة )  11

وان كان هذا ل يمنع من املطالبة بالتعويض طبقا للقواعد العامة في حالة تسبب املؤجر في إحداث أضرار للمستأجر، إذا كان  12

املؤجر ل يمارس حقا منحه اياه القاتنون، كما في تضرر املستأجر بأثاث املنزل أو جدراتنه، أو اذا تم التنايذ على تنحو غير عادي 

أجر أضرار غير عادية، ومن جهة أخرى يستحق املستأجر التعويض إذا كاتنت اإلصالحات قد نشأت باعل املؤجر وسبب للمست

قض ى بأتنه إذا تداعى البناء بخطأ املالك ووجب تدعيمه، فيتوجب على املالك، أما تقديم مسكن مماثل  -تناسه وبخطئه، )وقد

ى فيها خارج ن تناقات مسكنه وإيدا  ماروشاته عن املدة التي يبقللمستأجر طيلة مدة التدعيم، وأما دفع تعويض شهري يؤم

 .541توفيق حسن فرج، اللتزام بصياتنة العين املؤجرة، مصدر سابق، صاملأجور( ينظر في 
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ض ي املوضو  في النزا  أو يطلب املؤجر الترخيص له في القيام األعمال التي بدأها املؤجر حتى يبت قا

 .13باألعمال التي منعه املستأجر عنه

أما القاتنون املدني الارنس ي، فقد تنص على معيار زمني لاوات املناعة بسبب الصياتنة التي يكون 

، وعنده 
ً
بموجبها للمستأجر طلب إتنقاص األجرة وهي استغراق الصياتنة مدة تزيد على األربعين يوما

 . 14وما يحق للمستأجر املطالبة بإتنقاص األجرة عن مدة الصياتنة كلها ل عما زاد عن األربعين ي

 حق املستأجر في املطالبة بفسخ عقد اإليجار: املطلب الثاني

يحق للمستأجر الذي تضرر من قيام املؤجر، بحقه في إجراء الصياتنة الضرورية التي تحاظ  

املأجور، أن يطالب باسخ عقد اإليجار، وذلك في حالة حصول اتنتقاص أو إخالل باملناعة املقصودة 

ل يعني أن الاسخ محتم، إذ للمحكمة سلطة تقديرية في إجابة الطلب أو  من اإليجار، وطلب الاسخ

رفضه حسبما يتضح لها من وقائع، فال يحكم القاض ي بالاسخ، إذا كان اختالل املناعة بسيطا، 

  .15ولن املؤجر ل يرتكب خطأ عند ممارسة حقه في صياتنة املأجور 

عقد وهو استيااء املستأجر ملناعته، وإذا قضت املحكمة بالاسخ فلاوات املقصود من ال 

ولنس إلخالل املؤجر بتنايذ التزاماته، فالاسخ هنا ل يكون جزاء للمؤجر، بل هو ضمان تحقق 

الغاية من العقد، وملا تعذر تحقق هذه الغاية، فمن الطبيعي ان يتحلل املستأجر من اللتزامات التي 

ات التي ينشئها العقد امللزم للجاتنبين، فضال عما تشغل ذمته، تطبيقا لاكرة التقابل بين اللتزام

تقض ي به مبادئ العدالة، فلنس من العدل أن تبقى اللتزامات شاغلة لذمة املستأجر في الوقت 

 .16الذي فاتت عليه مناعة املأجور كال أو بعضا

                                                 
 .147م، ص1979عبد الرزاق حسن فرج، اإللتزام بصياتنة العين املؤجرة، مصدر سابق،  13
 .نس ي( من القاتنون املدني الار  1724املادة )  14
 .75،  ص2013العربية،  سنة  النهضةاحمد عبد التواب،  شرح احكام عقد اإليجار،  مصر ،  القاهرة،  دار  15
سليمان براك دايح الجميلي، الاسخ بوصاه ضماتنا للتنايذ، بحث منشور في مجلة كلية القاتنون للعلوم القاتنوتنية والسياسية،  16

 .110، ص2015، لسنة 13، العدد 4جامعة كركوك، املجلد 
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 وفي كل األحوال يسقط حق املستأجر في طلب الاسخ إذا بقي شاغال املأجور إلى وقت تمام 

الصياتنة وذلك لتنتااء العلة في طلبه، فبقاؤه في املأجور يعني ضمنا أن مناعته لم تنتقص، أو 

اتنتقصت بشكل يسير، ومن ثم فبقاؤه يكون رضاء ضمنيا بتحمل هذا التنتقاص أو تسامحه مع 

 . 17اط لحقه في طلب الاسخاملؤجر بشأتنه وإسق

ويض عما يلحقه من ضرر من جراء قيام أما عن مدى إمكاتنية املستأجر في املطالبة بالتع 

املؤجر بأعمال الصياتنة الضرورية، فهل يعط املشر  له أكثر من طلب إتنقاص األجرة أو الاسخ، فال 

يحق له أن يطلب تعويًضا عما أصابه من ضرر، من جراء القيام بهذه الصياتنة، حتى وان اضطر 

 بأجر أعلى، أو إلى أن يقي
ً

م في فندق حتى تتم الصياتنة أو ترتب على إجراء فعال إلى أن يستأجر منزل

 .18الصياتنة كساد تجارته

ونستنتج من ذلك أن الحكم السابق ل يسرى إل إذا اتنتاى الخطأ عن املؤجر، بأن قيامه  

بالصياتنة كان قد راعى فيه حق املستأجر، وكاتنت عنايته متمثلة بعناية الشخص املعتاد الحريص 

عند قيامه باإلصالحات، حيث ل تترتب عليها إخالل، ول مضايقات على ملكه، وقد كان حذر 

للمستأجر، ول يترتب عليها تنقص جدي باتنتااعه باملأجور، كدخول القائمين بالصياتنة واإلصالح من 

وقت إلى آخر من وإلى املكان املؤجر، فال يكون لهذه املضايقات أثر ما دام العرف قد جرى على 

 .19التسامح بها

زاد اإلخالل بالتنتاا  فوق ما يلزم، أو إذا أتلات منقولت املستأجر بدون مبرر، وبخطأ  فإذا 

من املؤجر أو ممن استعان بهم لتنايذ الصياتنة، أو كان يمكن للمؤجر أن يتجنب مثل هذه األضرار 

لو أجرى الصياتنة بطريقة أفضل، فنجد في كل هذه الحالت وما يشابهها، يلتزم املؤجر بتعويض 

املستأجر عن اإلضرار التي تسببت في إلحاق الضرر والتنتقاص بمنافع املستأجر، وهذا ولنس 

                                                 
 ( من القاتنون املدني املصري.570/2( مدني عراقي واملادة )752ينظر: تنص املادة ) 17

 .150عبد الرزاق حسن فرج، اللتزام بصياتنة العين املؤجرة، مصدر السابق، ص  18

 .116، ص1998، 1جميل الشرقاوي، القاتنون املدني املقارن، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، ط 19
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( مدني عراقي، حيث ان هذه املواد ل تلزمه إل بإتنقاص األجرة أو 751استناًدا إلى أحكام املادة )

 .20الاسخ، وإتنما يكون تطبيًقا للقواعد العامة في املسؤولية

نست من النظام العام، وعليه لنس هناك ما يمنع الطرفين من وجميع اإلحكام السابقة ل 

 التااق على خالفها، وطبقا للقواعد العامة في اتااقات تعديل املسؤولية العقدية.

 ضمانات حق املؤجر في صيانة املأجور : املبحث الثالث

حين سمح يعد حق املؤجر في الصياتنة قيدا على حق املستأجر في التنتاا  باملأجور، وذلك  

للمؤجر بدخول املأجور، ألجراء الصياتنة الالزمة له، رغما على املستأجر، وإذا كان املؤجر يقوم 

باإلصالحات فال يجوز للمستأجر أن يمنعه أو يعترض على ذلك، أما إذا قام املستأجر بالعتراض 

ر الضماتنات التي على هذه األعمال، أو قام بمنع املؤجر من ممارسة حقه بصياتنة املأجور، فللمؤج

تكال له إتنااذ حقه في الصياتنة، وذلك من خالل التنايذ العيني، أو فسخ العقد، والدفع بعدم 

 -التنايذ، وهذا ما نعرضه فيما يأتي:

 : املطلب األول 
ً
 مباشرا

ً
 تنفيذ حق املؤجر في الصيانة تنفيذا

حيثما احتاج املأجور يقوم املؤجر بممارسة حقه بصياتنة املأجور، وذلك من خالل تدخله  

( من قاتنوتننا املدني، الذي منع املستأجر من املمانعة أو  752لها، ويستند حقه هذا إلى تنص املادة ) 

العتراض على ذلك، وإتنما له طلب الاسخ أو إتنقاص األجرة فقط، بمعنى أن املشر  أباح للمؤجر أن 

راء يتخذه املؤجر أو موافقة ينبغي يجري الصياتنة الضرورية، دون أن يوقف هذه اإلباحة على إج

استصدارها، لكن هذا ل يمنع من القول أن ممارسة هذا الحق، مقيدة بقيد موضوعي وهو عدم 

                                                 
، 2000، دار احياء التراث العربي، بيروت، لسنة 6، ج 1عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القاتنون املدني الجديد، ط 20

 .281ص
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التعسف في استعمال، حقه في الصياتنة، فضال عن توفر شروط الصياتنة من كونها ضرورية وتتسم 

 .21بالستعجال

( توجه بالحكم إلى املستأجر بأن منعه من  752ويالحظ أن املشر  العراقي في تنص املادة )  

املعارضة أو العتراض على إجراءات الصياتنة، في حين لم يلزم املؤجر بش يء، ول حتى بتوجيه إخطار 

إلى املستأجر قبل املباشرة بهذه اإلجراءات، وهذا يعكس طابع الستعجال في الصياتنة، وضرورتها 

ملؤجر بإتنذار املستأجر أو إخطاره، من الناحية القاتنوتنية، لحاظ املأجور، ومن هنا فال إلزام على ا

وان كنت أفضل إخطاره لكي ل يتااجأ بهذه اإلجراءات ويحتاط في الحااظ على موجوداته في املأجور 

حتى ل تتعرض للضرر، فضال عن أن حسن النية يستلزم مثل هذا اإلخطار بوصاه صورة للتعاون 

 .22بين الطرفين في تنايذ العقد 

وإذا تناز  املستأجر في ذلك، فله أن يلجأ إلى القضاء املستعجل طالبا وقف األعمال التي  

اتخذها املؤجر، ومن هنا تبدو املوازتنة بين مصلحتي املؤجر واملستأجر، فاتصاف الصياتنة محل حق 

إجراءات املؤجر بالضرورية واملستعجلة، تتاق مع اإلباحة للمؤجر في إجرائها بصورة مباشرة، ودون 

رسمية أو الحصول على إذن من املستأجر أو غيره، وكون إجراء الصياتنة قد ينقص من مناعة 

املأجور، فبإمكاتنه اللجوء إلى القضاء، لوقف هذه األعمال، وعندها يتحقق القضاء من توفر 

 الشروط املوضوعية في الصياتنة، وعندها يقر ما قام به املؤجر، أو أن يثبت له عدم تحقق هذه

الشروط، فيقرر وقف األعمال التي اتخذها املؤجر، ومسألة التثبت من تحقق شروط الصياتنة 

رق اإلثبات، ومنها الخبرة الضرورية لحاظ املأجور من عدمها مسألة وقائع يمكن إثباتها بكل ط

 .23الانية

                                                 
 .143،  ص 2004،  املكتب الجامعي الحديث للنشر، سنة 1،  ط4اتنور طلبة، املطول في شرح القاتنون املدني، ج 21

. وكذلك 2014، لسنة 64النية في تنايذ املعاهدات الدولية، مجلة ديالى، العدد رغد عبد المير مظلوم الخزرجي، مبدأ حسن 22

 .524حسين عامر، د. عبد الرحيم عامر، املسؤولية املدتنية، املرجع السابق، ص 

 وما بعدها. 255، ص 2013جعار محمد جواد الاضلي،  الوجيز في عقد اإليجار،  منشورات زين الحقوقية، لبنان، بيروت  23
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مارسة إن تخويل املؤجر إجراء الصياتنة الضرورية بصورة مباشرة يثير مسألة التمييز بين م  

الحق في الصياتنة، والتعرض املادي لتنتاا  املستأجر باملأجور، فاملؤجر ملزم بموجب عقد اإليجار 

، فكيف يجري 24أو الصادر ممن يسأل عنهم املؤجربعدم التعرض املادي الصادر منه شخصيا 

ذلك ل  املؤجر أعمال الصياتنة، ويمكن أن تتعارض هذه اإلجراءات مع حق املستأجر بالتنتاا ، ومع

 يعد مخال بالتزامه بعدم التعرض ؟.

يستند التمييز بين الحالتين إلى الغاية من فعل املؤجر، فإذا كاتنت هذه الغاية صياتنة املأجور  

وحاظه من الهالك، فاتنه يعد مباشرا لحقه في الصياتنة، وإذا كاتنت الغاية غير ذلك كان متعرضا 

الغاية ترتبط بالنوايا، فان توفر شروط الصياتنة الضرورية للمستأجر بالتنتاا  باملأجور، وإذا كاتنت 

لحاظ املأجور، تنز  عن أعمال املؤجر الطابع الشخص ي، لتجعلها تكتس ي بطابع موضوعي، ومن ثم 

 . 25يسهل إقامة الدليل عليها

إن إمكاتنية املؤجر إجراء الصياتنة الضرورية لحاظ املأجور بصورة مباشرة، تقف عند حدود املوازتنة 

بين مصلحة الطرفين، وعليه فهي إجراء استثنائي ينبغي تاسيره تاسيرا ضيقا، فال يمكن التوسع 

فيه، أو إضافة غايات أخرى غير حاظ املأجور، فإذا كان غرض املؤجر تحسين املأجور أو زيادة 

 سعته أو زيادة مناعته وكان من شأن ذلك اتنتقاص املناعة، فال يستطيع املؤجر مباشرة ذلك إل

بالتااق مع املستأجر أو بسلوك الطرق التي حددها املشر  سواء في القاتنون املدني أو في قاتنون 

 . 26إيجار العقار

 حق املؤجر في املطالبة بفسخ العقد: املطلب الثاني

مادام عقد اإليجار ملزما للجاتنبين فان إخالل أي من طرفيه بتنايذ ما التزم به يخول الدائن  

خ، وعليه فان اعتراض املستأجر على تنايذ املؤجر لحقه في الصياتنة يخول املؤجر املطالبة بالاس

                                                 
 ( من القاتنون املدني العراقي. 753ينظر تنص املادة )  24

 .152قارن مع كمال قاسم ثروت ، شرح أحكام عقد اإليجار ، املرجع السابق، ص  25

 .168.ص1974،  مطبعة العاني،  بغداد،  سنة 1سعدون العامري،  الوجيز في شرح العقود املسماة البيع واإليجار،  ط 26
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طلب فسخ العقد، والعتراض هنا يمكن أن يكون ماديا أو قاتنوتنيا، أما العتراض املادي فهو املمانعة 

وعدم السماح للمؤجر أو من يستخدمهم لتنايذ الصياتنة بالدخول إلى املأجور سواء لالطال  على 

ته والتثبت من احتياج الصياتنة أو لتنايذ األعمال التي تستلزمه الصياتنة، أو قيامه بوضع حال

العراقيل أمام تنايذ إجراءات ذلك، أو عدم فتح األبواب أو إخالء الشواغل املوجودة في املأجور، 

 .27بمعنى إن املانعة تتسع لتشمل أعمال مادية ايجابية أو سلبية

كاللجوء إلى القضاء املستعجل لوقف األعمال ورد القضاء لطلبه لعدم وأما العمل القاتنوني  

مشروعية األسباب التي بني عليها، فرد القضاء لطلب املستأجر بوقف األعمال وان كان إقرارا ملا 

 .باشره املؤجر من أعمال

عل إل اتنه في الوقت تناسه يترك آثاره على التعاون بين الطرفين لتنايذ العقد، وهذا ما يج 

العقد مثارا للنزا ، ولنس من مصلحة املؤجر اإلبقاء على العقد، فيكون فسخه أولى، ونشير هنا إلى 

 أن طلب الاسخ ل يسلب القضاء سلطته التقديرية في إجابة الطلب أو رفضه.

كما أن املمانعة التي يمكن أن يبديها املستأجر تجاه إجراءات املؤجر في صياتنة املأجور يمكن  

ها على أنها إخالل بالتزامه باملحافظة على املأجور، فكون الصياتنة ضرورية لحاظ املأجور تكييا

 .28وعدم القبول بإجرائها فان هذا يعد إخالل باللتزام بالحااظ على املأجور 

ول شك أن بإمكان املؤجر أن يطلب من القضاء فسخ العقد إزاء هكذا إخالل، تنتيجة  

 . 29تزامات الناشئة عن العقد امللزم للجاتنبينلالرتباط القاتنوني بين الل

                                                 
استعمال الحق لغير مصلحة مشروعة او لقصد اإلضرار بالغير،  دراسة مقارتنة،  املجلة الردتنية اسماعيل كاظم العنساوي،   27

 .23.ص 2009، سنة  3في الدراسات اإلسالمية،  جامعة ال البنت،  العدد

ة السنيوري، ، مكتب2عبد املجيد الحكيم، د. عبد الباقي البكري، د. محمد طه البشير، القاتنون املدني، أحكام إإللتزام، ج   28

 .255وما بعدها. ود. جعار الاضلي: املرجع السابق، ص  17مكتبة داليا، بغداد، بدون سنة، ص 

، املكتبة 5سعيد مبارك ، طه املالحويش ،  صاحب عبيد الاتالوي ، املوجز في العقود املسماة ، البيع واإليجار واملقاولة ، ط  29

 .120سليمان براك دايح الجميلي، الاسخ بوصاه ضماتنا للتنايذ، املرجع السابق، ، وكذلك 291، ص 2011القاتنوتنية، بغداد، 
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 مدى إمكانية املؤجر في التمسك بالدفع بعدم التنفيذ: املطلب الثالث

يعد الدفع بعدم التنايذ احد ضماتنات املتعاقد في العقود امللزمة للجاتنبين، حيث تقوم فكرة  

صل على التنايذ املقابل، الدفع بعدم التنايذ على المتنا  املؤقت عن تنايذ التزامه حتى يح

ويؤسس الدفع بعدم التنايذ على فكرة الترابط بين اللتزامات التعاقدية الناشئة عن العقد، 

والدائن بسلوكه هذا ل ينهي الرابطة العقدية، وإتنما يقتصر على موقف مؤقت حتى يستبين املوقف 

 .30النهائي لغريمه

الدفع بعدم التنايذ لكي يجبر املستأجر على ومن هنا يثار موضو  إمكاتنية تمسك املؤجر ب 

عدم املمانعة في أجراء الصياتنة، ومن ثم إتنقاذ العقد من الاسخ الذي ينهي الرابطة التعاقدية، ومن 

ثم ينهض الدفع بعدم التنايذ بوصاه وسيلة لضمان حق املؤجر بالصياتنة، وحيث اتنه ل يوجد 

عن تنايذه لعمل املستأجر على عدم املمانعة، ألتنه سلم التزام مقابل في ذمة املؤجر يمكن أن يمتنع 

 .31املأجور إلى املستأجر، وأصبح املأجور في حيازته

وإزاء حالة الضرورة التي تتصف بها الصياتنة لحاظ املأجور من الهالك، فال يتوفر الوقت  

مكنة أو غير الالزم للمؤجر للتمسك بهذا الدفع، لذا فتبدو إمكاتنية التمسك بهذا الدفع غير م

 .مجدية من الناحية العملية

إل في حالة تأثير احتياج املأجور للصياتنة، قد اتنتقص من مناعة ومن ثم أصبحت الصياتنة  

لنست لزمة لحاظ املأجور، بل ولزمة لحاظ املناعة، فعندها يمكن إجبار املستأجر على عدم 

بمتطلبات صياتنة أخرى لحاظ املناعة،  املمانعة، أو ارتبطت حاجة املأجور للصياتنة لحاظ املأجور 

فعندها يمكن تصور التمسك بهذا الدفع، غير أن إمكاتنية املستأجر بتنايذ الصياتنة الالزمة لحاظ 

املناعة على حساب املؤجر، تجعل إمكاتنية التمسك بالدفع بعدم التنايذ غير ممكنة. لذا يصبح 

                                                 
زينب سالم، الطبيعة القاتنوتنية للدفع بعدم التنايذ، دراسة قاتنوتنية مقارتنة، كلية الحقوق، بسكرة، الجزائر، مجلة العلوم  30

 .9، ص2018، لسنة 2القاتنوتنية، جامعة بغداد، العدد 

 .26،  ص2010الصياتنة،  دراسة مقارتنة مع الاقه اإلسالمي،  كلية القاتنون جامعة بغداد،  عام  حيدر فليح حسن،  عقد 31
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 يلجأ إليه املؤ 
ً
جر لحمل املستأجر على عدم املمانعة في إجراء التمسك بالدفع بعدم التنايذ ضماتنا

 . 32أعمال الصياتنة للمأجور 

 تقييم التنظيم القانوني لحق املؤجر في الصيانة :املبحث الرابع

بعد استعراض أحكام حق املؤجر في الصياتنة، سواء من حيث اإلجراءات، أو من حيث  

لهذا الحق، وحيث ان املشر  العراقي لم املوضو ، فاتنه أصبح ممكننا تقييم تنظيم املشر  املدني 

يارق بين الصياتنة الضرورية لحاظ املأجور، عن الصياتنة الضرورية لحاظ املناعة، لذا جاء 

تنظيمه لهذا األثر القاتنوني مربكا، فقد أورد أحكام حق املؤجر، في الصياتنة ضمن التزامات 

وعليه فلكي يكون التنظيم القاتنوني  املستأجر، وهذا ل شك عيب تنظيمي، ينطوي على تناقض بين،

 مع آثار عقد اإليجار، فنقترح، التمييز بين الصياتنتين ومعالجة التنظيم القاتنوني لها، 
ً
للصياتنة متسقا

 وكما يأتي.

 ربط الصيانة الضرورية لحفظ املنفعة بالتزام املؤجر بالضمان: املطلب األول 

ناعة، ينش ئ العقد ضماتنا في ذمة املؤجر، بعدم يعد عقد اإليجار من العقود التي ترد على امل 

إتنقاص املناعة، سواء كان هذا التنتقاص متأتيا عن عيب في املأجور، أو تناشئا عن تعرض أو 

، 33استحقاق، فال بد أن تعالج الصياتنة الضرورية لحاظ املناعة، ضمن التزامات املؤجر بالضمان

 .شانها في ذلك شأن ضمان العيب الخاي

الربط ممكننا، لم يشترط املشر  العراقي في ضمان العيب الخاي، أن يكون  ومما يجعل 

، وعليه فإذا احتاج املأجور، إلى إجراء الصياتنة، فيمكن أن تسري عليها، أحكام ضمان 
ً
العيب قديما

العيب الخاي، فيكون للمستأجر من الحقوق ما يكون له عند ظهور عيب في املأجور، سواء كان هذا 

                                                 
 وما بعدها. 19، ص السابقزينب سالم، الطبيعة القاتنوتنية للدفع بعدم التنايذ، املرجع  32

ية القضائية، بحث منشور على فوزي الكناني، التزام مؤجر الماكن بصياتنة العين املؤجرة، دراسة قاتنوتنية، املجلة القاتنوتن 33

 http://search.mandumah.com/Record/736797املوقع اللكتروني.
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، فال نشترط فيه إل أن يكون مؤثرا على مناعة املستأجر باملأجور، فإذا باتنت العيب قديم
ً
 أو حديثا

ً
ا

حاجة املأجور إلى الصياتنة، ثبتت للمستأجر جميع الحقوق التي تثبت له، فيما لو كشف عيب في 

 .34املأجور 

 غير منقوص من 
ً
 هادئا

ً
 كامال

ً
ه ش يء وان وهذه الحقوق هي حقه في التنتاا  باملأجور، اتنتااعا

احتاج املأجور للصياتنة، يلتزم املؤجر بإصالح ما يحدث للمأجور، من اتنتقاص وإخالل باملناعة 

، وحقه في استالم املأجور بالحالة التي كان عليها وقت العقد، اما اذا تنقص 35املقصودة من اإليجار

، كذلك كان 36جارةمن هذا التنتاا  ش يء كان للمستأجر الخيار، ان شاء قبل به وان شاء فسخ ال 

من حق املستأجر، اذا اصبح املأجور، بحالة سنئة من شأنها ان تعرض صحة املستأجر، لخطر 

 .37جسيم، جاز له ان يطالب باسخ العقد

باسخ العقد  القضاءمام أويحق للمستأجر اذا امتنع املؤجر من صياتنة املأجور، ان يطالب  

( من القاتنون املدني العراقي، وله الحق بان يقوم بأجراء الصياتنة 2ف -750وهذا ما تنصت عليه املادة)

، اذا اصبح 38بناسه بعد اذن املحكمة لتأمين املناعة ويرجع على املؤجر بما صرف وبالقدر املعروف 

جور بحالة ل يصلح معها لالتنتاا  الذي اجر من أجله أو تنقص منه اتنتقاصا كبيرا، ولم يقم املأ

املؤجر بإعادة املأجور الى الحالة التي كان عليها، كان للمستأجر الحق اما باتنقاص الجرة، أو باسخ 

 . 39الجارة

                                                 
غسان محمد ، صياتنة العين املؤجرة في الاقه اإلسالمي،  دراسة مقارتنة،  بحث منشور على املوقع اإللكتروني  34

https://www.ajman.com.ac./ar/chs/directory/staff/Rzm3bzjZXQveXu0eXVKV0h2bzV4dz09 
( من القاتنون املدني العراقي، إذ تنص على )) على املؤجر اصالح وترميم ما حدث من خلل في 750هذا ما تنصت عليه املادة)  35

 .وقد تم ذكره مسبقاقصودة منه (( املأجور ادى الى اخالل باملناعة امل

 ( من القاتنون املدني العراقي، وقد تم ذكرها مسبقا.742هذا ما تنصت عليه املادة ) 36

 ( من القاتنون املدني العراقي.749هذا ما تنصت عليه املادة ) 37

الترميم، كان للمستأجر ان ياسخ  ( من القاتنون املدني العراقي على ))اذا امتنع املؤجر من750تنص الاقرة الثاتنية من املادة ) 38

 الجارة أو ان يقوم بالترميم بإذن من املحكمة، ويرجع على املؤجر بما صرف بالقدر املعروف((.

 (( من القاتنون املدني العراقي.751هذا ما تنصت عليه املادة )) 39

https://www.ajman.com.ac./ar/chs/directory/staff/Rzm3bzjZXQveXu0eXVKV0h2bzV4dz09
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 أجور ربط صيانة املأجور الضرورية لحفظه من الهالك بأحكام امل: املطلب الثاني

اما اذا كاتنت الصياتنة ضرورية ولزمة، لحاظ املأجور من الهالك أو التلف، فإنها ترتبط  

بأحكام املأجور، من حيث الساس ول شأن لها باملناعة ال بصورة غير مباشرة، لذا فهي ترتبط 

ر، صالحا ارتباطا موضوعيا بصالحية املأجور، ليكون محال لعقد اإليجار، فكما يجب ان يكون املأجو 

للتعاقد، عند ابرام عقد اليجار، فان هذه الصالحية صالحية ابتداء واتنتهاء، اي يجب ان تستمر 

 . 40هذه الصالحية منذ بداية العقد، حتى ينقض ي اليجار، باتنقضاء مدته، أو ينقض ي باي سبب اخر

الصالحية، اما اذا ظهر ان املأجور، فقد صالحيته أو على القل ظهرت بوادر فقدان هذه  

وجب على املؤجر ان يتدخل إلصالحه، واسمرار عقد اليجار، وال بطل العقد لعدم صالحية 

املأجور، ليكون محال للعقد، لعدم تحقق شروط املحل فيه، وهي الوجود أو امكاتنية الوجود، فهنا 

 بالزوال، بسبب احتياج املأجور الى الصياتنة الالزمة لحاظه، أو 
ً
يمكن الحكم الوجود يعد مهددا

باتناساخ العقد، بحكم القاتنون اذا اصبح املأجور بحالة يهدد فيها سالمة الشاغلين، أو ينطوي على 

خطورة كبيرة بشأتنه كما في هالكه كليا، اما القول باسخ العقد، فهو حكم ينطوي على عدم دقة 

ذ، أو لإلخالل به، وهو الصطالح، أو في اعماله، لن الاسخ في القاتنون، اتنما هو جزاء لعدم التناي

غير متحقق في هذه الحالة باملستأجر، لن سبب احتياج املأجور، للصياتنة ل يرجع الى خطا ارتكبه 

املؤجر، أو املستأجر، اما خيار الاسخ للمستأجر في حالة مباشرة املؤجر، ألعمال الصياتنة على تنحو 

مستأجر من العقد، وان كان سبب فاتت معه بعض املناعة على املستأجر، فهو لتخلف مقصود لل

( من القاتنون املدني 2ف -751التنتقاص ل يرجع الى خطا من املؤجر، وهذا ما اكدت عليه املادة )

العراقي، حيث تنص على ربط صالحية املأجور، ببقاء املستأجر به، وفي حالة ان املأجور، اصبح 

ا كبيرا، ولم يقم املؤجر، في ميعاد معين بحالة ل يصلح لالتنتاا  به أو تنقص من هذا التنتاا  تنقص

بإعادة املأجور الى حالته الولية، يحق للمستأجر ان يطالب باتنقاص الجرة، أو فسخ العقد، لذلك 

( من القاتنون املدني العراقي، تلزم املؤجر بصياتنة املأجور، ليبقى بحالة صالحة، 750تنجد ان املادة)

                                                 
 .397تنبيل ابراهيم سعد ، العقود املسماة ، املرجع السابق، ص  40
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( من القاتنون املدني العراقي توكد على حق املؤجر 752أدة )طيلة مدة التنتاا ، ولكن تنجد ان امل

بصياتنة ملكه من الهالك، اذا احتاج الى اصالحات ضرورية ولزمة في حاظه، اي ان املشر  منح 

املؤجر الحق الخاص بحاظ املأجور من الهالك، ول احد يقوم بحاظ املأجور، كما يقوم املالك في 

اولى من حق املستأجر على املأجور، وان تنقص حقه باملناعة جاز  ذلك، وعليه فقد اصبح هذا الحق

 . 41له القاتنون ان يطلب اتنقاص الجرة أو فسخ الجارة

 نتائج التقييم: املطلب الثالث

يترتب على معالجة املوضو  على النحو املتقّدم، تنتائج مهمة على مستوى التنظيم القاتنوني  

 هو ما يمكن أن يتحقق من خالل التي:لعقد اليجار في القاتنون املدني، و 

:: ايراد تنص في القاتنون املدني العراقي، بعد املادة )
ً
( يكون من مقتضاها  اشتراط صالحية 735أّول

 املأجور، ليكون محال لعقد اليجار، عند ابرامه ويستمر الى حد اتنتهائه.

:: يضمن املؤجر صالحية املأجور لالتنتاا  به، وله ان يتخذ
ً
كافة الحتياطات الالزمة لستمرار  ثاتنيا

الصالحية، ول يستطيع املستأجر منعه من ذلك، ألتنه يحاظ بها حقه في املأجور، فضال عن تالفي ما 

 يمكن ان يثور من اسباب لرجو  املستأجر عليه بالتعويض عن الضرار املادية.

:: يجب ان يعالج حكم اللتزام بالصياتنة الذي جاء في تنص امل
ً
( فهي تشكل اثر من اثار 750ادة )ثالثا

عقد اليجار، واللتزام قد اربك اعمال املؤجر بين ما يقوم به وهو حق له، وما هو اللتزام عليه، 

 لذلك تنضع اللتزام تحت عنوان ضمان عيوب املأجور، التي وردت بنصوص صريحة في عقد اليجار.

:: ل حاجة إليراد تنص املادة )
ً
تنون املدني، اذا جعلنا حق املؤجر بصياتنة املأجور، ( من القا752رابعا

 اثرا قاتنوتنيا من اثار عقد اليجار، ولنس أثرا اتااقيا حيث كان ل يتم ال باتااق اطراف العقد عليه، 

                                                 
 وكذلك ، د . 68، ص 1965الوجيز في شرح أحكام اإليجار ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  محمد لبنب شنب ، 41
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:: تغيير عنوان )) صياتنة املأجور(( إلى ضمان املناعة، فتكون الصياتنة جزء من هذا الضمان، 
ً
خامسا

 اعة، شأنها في ذلك شأن ضمان العيب، وضمان التعرض، وضمان الستحقاق.ما دامت متعلقة باملن

 في املعالجة 
ً
 فإّن من شأن الخذ بتلك املالحظات، وتبّني ما ذكر أعاله، ان يحقق تنسيقا

ً
واخيرا

التشريعية ملوضو  الصياتنة في عقد اليجاز، وموازتنة كوتنه حق للمستأجر من جهة والتزام على 

 في التنظيم التشريعي الخاص بالقاتنون املدني في املؤجر من جهة أ
ً
 ظاهرا

ً
خرى، يتم فيها تالفي عيبا

 هذا املجال.

 الخاتمة

ط الضوء على أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا 
ّ
في خاتمة هذه الدراسة هنا؛ لبد من أن نسل

 إليها؛ وهي:

 :
ً
 النتائج:-أول

حقوقه منحه القاتنون اياه بموجب احكام عقد  يعد قيام املؤجر بصياتنة املأجور حق له من -1

اليجار، لحاظ املأجور من الهالك، وإلتمام حقه هذا؛ عليه إثبات ان هذه الصياتنة ضرورية ولزمة 

 ومستعجلة.

من حق املؤجر الطال  على حالة املأجور، ألجراء ما يستلزم من اعمال الصياتنة الضرورية التي  -2

 العقد، ول يحق للمستأجر ان يمنعه من ذلك.يحتاجها املأجور طيلة مدة 

جعل املشر  حق املؤجر بالصياتنة التي تحاظ املأجور من الهالك، أولى وأهم واسبق من حق  -3

 املستأجر باملناعة، لن املناعة ل يمكن حاظها واملأجور معرض للهالك.

ق املستأجر، فال يجوز لهذا اذا تعارض حق املؤجر في اجراء الصياتنة التي تحاظ املأجور مع حقو  -4

الخير ال ان يطلب باتنقاص الجرة، أو املطالبة باسخ عقد اليجار، ويكون اتنقاص الجرة بالقدر 

 املناسب مع الضرر الذي لحق باملستأجر تنتيجة قيام املؤجر بصياتنة املاجور. 
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ه من مباشرة حقه حق املؤجر في صياتنة ملكه من الهالك محاوظ، فال يجوز للمستأجر ان يمنع -5

بالصياتنة، وان اعترض املستأجر، فقد منحه املشر  جملة من الضماتنات التي بها يضمن املؤجر 

القيام بهذه الصياتنة ولو رغما على املستأجر كما في التنايذ العيني، وفسخ العقد، والدفع بعدم 

 التنايذ. 

ملأجور، رغما من ممانعة املستأجر له، لقد اباح املشر  للمؤجر بالتنايذ العيني لحقه في صياتنة ا -6

كذلك للمؤجر الحق في طلب فسخ العقد في حالة اعتراض املستأجر لجراء هذه الصياتنة، كما له 

الحق الدفع بعدم التنايذ لن اعتراض املستأجر يمثل امتناعه عن الوفاء بإلتزامه باملحافظة على 

لضمان حقه في صياتنة املأجور، بحالة ممانعة  املأجور، فهذه كلها ضماتنات قدمها املشر  للمؤجر

 املستأجر للمؤجر.

: التوصيات. 
ً
 ثاتنيا

( يكون من مقتضاها 735تنقترح على املشر  العراقي ايراد تنص في القاتنون املدني بعد املادة ) -1

 لعقد اليجار عند ابرامه ويستمر الى حد اتنتهائه.
ً
 اشتراط صالحية املأجور ليكون محال

ضمان حق املؤجر بصياتنة املأجور لحاظه من الهالك بضماتنات يوردها املشر  صراحة تنقترح  -2

 ضمن احكام عقد اليجار.

 752ل حاجة إليراد تنص املادة )  -3
ً
( من القاتنون املدني، اذا جعلنا حق املؤجر بصياتنة املأجور أثرا

 حيث كان ل يتم
ً
 اتااقيا

ً
 من آثار عقد اليجار، ولنس أثرا

ً
 ال باتااق اطراف العقد عليه. قاتنوتنيا

تغيير عنوان) صياتنة املأجور( الى ضمان املناعة، فتكون الصياتنة جزء من هذا الضمان، ما دامت  -4

 متعلقة باملناعة، شأنها في ذلك شأن ضمان العيب، وضمان التعرض، وضمان الستحقاق.
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 *االستقاللية الوظيفية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته عن

 

 

 

 

 امللخص: 

الوطنية في مجال مكافحة الفساد، قام املشرع بإنشاء الهيئة  االستراتيجية بهدف تنفيذ

املتعلق  01-06من القانون رقم  17الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بموجب املادة 

بالوقــــــــــــــاية من الفســــــــــاد ومكافحته، وجعل منها املؤسس الدستوري هيئة دستورية تتولى مهمة 

املعدل واملتمم  01-16قم ـــاسة شاملة للوقاية من الفساد، وذلك بموجب القانون ر اقتراح سيــــــ

من أجل السماح للهيئة بأداء دورها بشكل فعال، يجب أن تتمتع ؛ 1996 دستور ل

باالستقاللية، والسيما من الجانب الوظيفي، وعلى الرغم من وجود العديد من املظاهر التي 

ظل محدودة بسبب مجموعة من القيود التي تعكس االستقالل تجسد هذا االستقالل، فإنها ت

 .الوظيفي املحدود للهيئة

 املفتاحية:الكلمات 

 .الفساد ومكافحتهقانون الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ، الفساد

                                                           
 .26/05/2020، تاريخ قبول نشر املقال 03/04/2020 ، تاريخ مراجعة املقال01/03/2020 قالتاريخ إرسال امل *

  د. هارون نورة

 ،حول فعلية القاعدة القانونية مخبر البحث

 السياسية،كلية الحقوق والعلوم 

  .الجزائر، بجاية 06000جامعة بجاية،  

 nora06dz2016@yahoo.com البريد اإللكتروني:

mailto:nora06dz2016@yahoo.com
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About the Functional Independence of the National Body for the Prevention 

& Fight Against Corruption 

Abstract: 

For the implementation of the national strategy on corruption, the legislator 

created the national body for the prevention and fight against corruption, by law 

n ° 06-01 on the prevention and the fight against corruption, and the 

constitutional founder made it a constitutional body with the mission of 

proposing a global policy of prevention of corruption, By law n ° 16-01 

modifying and supplementing the Constitution of 1996; In order for the organ to 

perform its role effectively, it must have independence, especially functionally, 

and although there are many manifestations of this independence, it remains 

limited by a set of restrictions that reflect the limited functional independence of 

the organ. 

Key words: 

Corruption, the national body for the prevention and fight against corruption, 

corruption law. 

Sur l'indépendance fonctionnelle de l'organe national de prévention et de 

lutte contre la corruption 

Résumé : 

Pour la mise en œuvre de la stratégie nationale, en matière de corruption, le  

législateur a créé l'organe national de prévention et de  lutte contre la corruption, 

par la loi n ° 06-01 sur la prévention et la lutte contre la corruption. Le fondateur 

constitutionnel en a fait un organe constitutionnel qui a pour mission de 

proposer une politique globale de prévention de la corruption, Par la loi n ° 16-

01 modifiant et complétant la Constitution de 1996. Afin de permettre à cet 

organe de remplir efficacement son rôle, il doit avoir une indépendance, en 

particulier, sur le plan fonctionnel. Mais bien qu'il existe de nombreuses 

manifestations de cette indépendance, elle reste limitée à un ensemble de 

restrictions qui reflètent le manque d'indépendance fonctionnelle de cet organe. 

Mots clés : 

 Corruption, organe national de prévention et de lutte contre la corruption, loi 

sur la corruption. 
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 مقدمة: 

الوقوف  ضد   اسيا ملتطلبات املؤسسات املعنية بمكافحة الفساد موضوعا أس تعد        

مكانة هامة ومتزايدة في معظم االستراتيجيات فاإلصالحات املؤسساتية تأخذ ،  الفساد

وتشكل عنصرا ، فهي تمثل أكثر اآلليات فعالية في مكافحة الفساد، 1الحديثة ضد الفساد

هذا ما نادت إليه اتفاقية ؛ و 2مكافحة الفساد على املستوى الوطني استراتيجيةمهما في تنفيذ 

هيئة أو هيئات مكافحة الفساد » بعنوان  6/1بموجب املادة  3األمم املتحدة ملكافحة الفساد

» كما يلي:   «التدابير الوقائية » الواردة ضمن الفصل الثاني من االتفاقية بعنوان  «الوقائية 

تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوني وجود هيئة أو هيئات 

اتفاقية االتحاد اإلفريقي  وهذا ما نادت إليه أيضا ،«حسب االقتضاء، تتولى منع الفساد...

 .4ومحاربته ملنع الفساد

                                                           
1- ENWERMADU David Uchenna, Lutte anti-corruption et politique au Nigeria sous la 

quatrième République (1999- 2006), Thèse de doctorat, sciences politiques, Université 

Montesquieu-Bordeaux IV, Edition Atelier national de reproduction des thèses, FRANCE, 

2006, p. 129.  
2-  LABORDE Jean-Paul, « Criminalité financière et droit pénal international : Vers un droit 

pénal international des affaires ?  « , Petites affiches, n° 122, 18 juin 2008, p. 62. 
 31، مؤرخ في 58/4، معتمدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد - 3

 ، متوفرة على الرابط:2003أكتوبر

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/20  

إنشــــــــاء  -3من هذه االتفاقية، تلتزم الدول األطراف بما يأتي:  2" لألغراض املنصوص عليها في املادة   -4

بعنوان "  5/3، املادة وكــــــــــــــــــــــــاالت وطنية مستقلة ملكافحة الفســــــــــــاد"وتشغيل وتعزيز هيئــــــــــــــات أو 

معتمدة بمابتو بتاريخ اإلجراءات التشريعية وغيرها " من اتفاقية االتحاد اإلفريقي ملنع الفساد ومحاربته، 

ريل فأ 10، مؤرخ في 137 – 06مرسوم رئاس ي رقم صادقت عليها الجزائر بموجب  ،2003جويلية  11

 متوفرة على الرابط:، 2006أفريل  16، صادر في  24، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 2006
 http://www.undp-aciac.org/publications/ac/compendium/algeria/anticorruption/african-ac-

convention-10apr06-ar.pdf 



 

 ISSN :2602-7380                                القانونية القاعدة فعلية حول الدراسات مجلة

 2020- 01الع د   04:دل   اجمل

 .115-99 ص ص، عن االستقاللية الوظيفية ل:دلهيئة الوطنية ل:دلوقاية من الفساد ومكافحته، نورةهارون 

 

102 
 

كان لزاما عليها  5ملا كانت الجزائر من بين الدول التي صادقت على هذه االتفاقية الدولية 

فقام املشرع العمل على تكييف منظومتها القانونية مع متطلبات هذه االتفاقية 

 01-06من القانون رقم  -االتفاقية بمقتض ى الباب الثالث باالستجابة ألحكام 6الجزائري 

منه على إنشاء هيئة  17حيث نص بموجب املادة  7املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

الوطنية في  االستراتيجيةوطنية مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته، تتولى مهمة تنفيذ 

 مجال مكافحة الفساد. 

بفعالية بعيدا عن للوقاية من الفساد ومكافحته من أداء دورها  لتمكين الهيئة الوطنية

الوطنية ملكافحة  االستراتيجيةالتأثيرات والضغوطات التي قد تعرقل نشاطها في تنفيذ 

وهذا ما نادت إليه اتفاقية األمم املتحدة  من تزويدها بما يلزم من االستقاللية،، البد الفساد

تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ »منها على أن  6/2ملكافحة الفساد بموجب املادة

األساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات املشار إليها في الفقرة األولى من هذه 

ونظرا ملا الستقاللية الهيئة من أهمية بالغة في مجال  ؛«املادة ما يلزم من االستقاللية

                                                           
-04مرسوم رئـــــــــــاس ي رقم  بموجبصادقت الجزائر على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بتحفظ  -5

 .2004أفريل  25، صادر في 26، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 2004أفريل  29، مؤرخ في 128
  "الذي نص  على إنشــــــــــــاء  األردني هذا ما قـــــــــــــــامت به أيضا أغلب التشريعـــــــــــــات املقارنة بما فيها املشرع   -6

(، صادر بتاريخ  13انون رقم ) ق الفقرة " أ " من  3املادة  بموجبهيئة النزاهة ومكافحة الفساد" 

متوفر على الرابط:  ،الفساد يتعلق بالنزاهة ومكافحة، 11/04/2016

http://www.ammanchamber.org.jo  الذي  اليمنيوكذا املشرع ، 2020/ 10/ 7، تم االطالع عليه بتاريخ

 5بموجب املادة  «الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد  »أنشأ بدوره هيئة تتولى مكافحة الفساد تسمى 

، متوفر على الرابط:  يتعلق بمكافحة الفساد، 2006ديسمبر  25، صادر بتاريخ 39انون رقم من ق

http://www.yemen-nic.info ، 2020/ 10/ 9تم االطالع عليه بتاريخ. 
ج. ر. ج. ج. د. ، د ومكافحتهيتعلق بالوقاية من الفسا، 2006فبراير  20، مؤرخ في 01-06قانون رقم   - 7

 ، معدل ومتمم.2006مارس  8، صادر في 14عدد  ش

http://www.yemen-nic.info/
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منها  36مكافحة الفساد والتصدي له، فقد أكدت االتفاقية على هذه الخاصية في املادة 

 .8«وتمنح تلك الهيئة أو الهيئات وهؤالء األشخاص ما يلزم من االستقاللية...»...كما يلي 

الفساد ومكافحته ضمانة ملكافحة الفساد  يعد إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من      

والوقاية منه، وهو ما يعكس امتثال املشرع الجزائري ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

هيئة  019-16الفساد، خاصة بعد أن جعل منها املؤسس الدستوري بموجب القانون رقم 

 دستورية تتولى مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد. 

 االستراتيجيةإن االستقاللية الواجب تزويدها للهيئة في سبيل تمكينها من تنفيذ       

الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تتراوح بين االستقاللية العضوية واالستقاللية 

الوظيفية، ودراستنا من خالل هذه الورقة البحثية ستنصب على االستقاللية الوظيفية 

بها حرية الهيئة في اتخاذ القرار، وكذا عدم إمكانية تعديل وال إلغاء وال  للهيئة، والتي يقصد

فهل ضمن املشرع الجزائري لهذه الهيئة  ،10استبدال قراراتها من طرف سلطة عليا

الوقاية من الفساد  استراتيجيةاالستقاللية الوظيفية الالزمة لتمكينها من تنفيذ 

 ومكافحته ؟

املتعلق بالوقاية من  01-06من القانون رقم  18نص  املشرع الجزائري بموجب املادة 

الفساد ومكافحته، على أن  الهيئة سلطة إدارية مستقلة، وتم التأكيد على ذلك بموجب املادة 
                                                           

 11من اتفاقية االتحاد اإلفريقي ملنع الفساد ومحاربته، معتمدة بمابتو بتاريخ  20/4تقابلها املادة  -8

بغية " يسمح للسلطات أو الوكاالت الوطنية باالستقالل الالزم ، مرجع سابق، كما يلي: 2003جويلية 

  تمكينها من االضطالع باملهام املنوطة لها بصورة فعالة ".
يعدل ويتمم مرسوم رئاس ي ، 2016مارس  6، مؤرخ في 01-16قانون رقم من  202وذلك بموجب املادة  - 9

افق عليه في استفتاء  ،1996ديسمبر  7، مؤرخ في 438 -96رقم   28يتعلق بنشر نص تعديل الدستور املو

 .2016مارس  7، صادر في 14. ر. ج. ج. د. ش عدد ، ج1996نوفمبر 
10- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, édition Berti, Alger, 2008, p. 

35.  
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، وهذا ما يعكس االعتراف الصريح 1996املعدل واملتمم لدستور  01-16من القانون رقم  202

الفساد ومكافحته، وتظهر االستقاللية الوظيفية  من لهيئة الوطنية للوقايةباستقاللية ا

ها  تبقى استقاللية محدودة ونسبية إذ تخضع )محور أول (، للهيئة من خالل عدة مظاهر  أن 
 
إال

الوطنية ملكافحة الفساد  االستراتيجيةملجموعة من القيود التي تعرقل دور الهيئة في تنفيذ 

 )محور ثان (.

مظاهر تجسيد االستقاللية الوظيفية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد : املحور األول 

 ومكافحته

تظهر االستقاللية الوظيفية للهيئة الوطنية للوقاية من الفســـــــــــاد ومكافحته من خالل 

)الفقرة  كــــــــــــافحة الفسادعدة مظـــــــــــــاهر أهمها تمتع الهيئة بصالحيات متنوعة في مجــــــــــــــال م

) الفقرة  عن تصرفـــــــــاتها تمتع الهيئة بسلطة وضع نظامها الداخلي وتحمل املسؤوليةاألولى(، 

 )الفقرة الثالثة (.  وتمتعها باالستقاللية املــــــــــــاليةالثانية ( 

 تمتع الهيئة بصالحيات متنوعة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته : الفقرة األولى

تتمتع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالعديد من الصالحيات واملهام        

املتعلق بالوقاية من الفساد  01-06من القانون رقم  20املتنوعة والتي أشارت إليها املادة 

 ومكافحته، وقد أعاد 
 
ة بموجب املرسوم املشرع الجزائري تحديد هذه املهام وفصلها بدق

املحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقـــــــــــاية من الفساد ومكافحته  413-06الرئاس ي رقم 

، وتتمثل أهم هذه املهــــــــــــام في التوعية والتحسيس بمخــــــــاطر 11وتنظيمها وكيفيات سيرها

                                                           
يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من ، 2006نوفمبر 2، مؤرخ في 413-06مرسوم رئاس ي رقم  -11

، معدل 2006نوفمبر  22، صادر في 74ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد ، الفساد ومكافحته وتنظيمها وسيرها

 ومتمم.
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وعقد التعاون الدولي في )ثانيا(  تلقي التصريحات باملمتلكـــــــــــــات وتفحصها)أوال(، الفساد 

 )ثالثا(. مجــــــــــال الوقاية من الفساد ومكافحته

 والتحسيس بمخاطر الفساد التوعية -أوال

ــــــاية من الفســـــــاد ومكـــــــــافحته بمهمة التوعية والتحسيس          تقوم الهيئة الوطنية للوقــــــ

من  20/3بمخـــــــاطر الفســـــــــــاد، ونص املشرع على هذا الدور التحسيس ي للهيئة بموجب املــــــادة 

" تكلف الهيئة ــــــــاد ومكـــــــافحته، كمــــــا يلي: املتعلق بالوقـــــــاية من الفس 01-06القــــــــانون رقم 

إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس املواطنين باآلثار الضارة  -3السيما باملهام اآلتية: 

من املرسوم  12/6كما أكد املشرع على هذا الدور بموجب املادة الناجمة عن الفساد "؛ 

هيئة الوطنية للوقاية من الفساد وتنظيمها الذي يحدد تشكيلة ال 413-06الرئاس ي رقم 

فيفري  7املؤرخ في  64-12مة بموجب املرسوم الرئـــــــــــــاس ي رقم لة واملتم  وكيفيات سيرها املعد  

ـــــاليل والتحسيس  : "حيث جـــــــــــــاء مضمونها كمــــــــــا يلي  ،201212 ـــــــائق والتحــــــ يكلف قسم الوثــــ

اقتراح وتنشيط البرامج واألعمال التحسيسية بالتنسيق مع  -الخصوص بمـــــــــا يأتي: على 

 الهياكل األخرى في الهيئة ".      

 التصريحات باملمتلكات وتفحصها تلقي -ثانيا

من بين املهام املخولة للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، تلقي        

خاصة برؤساء وأعضاء املجالس الشعبية املحلية املنتخبة وقد تم التصريحات باملمتلكات ال

ماي  15تحديد كيفيات تنفيذ تصريحات هذه الفئة بموجب املنشور الوزاري املؤرخ في 

                                                           
، مؤرخ 413-06مرسوم رئاس ي رقم يعدل ويتمم ، 2012فيفري  7مؤرخ في  64-12مرسوم رئاس ي رقم  -12

، ج. ، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وسيرها2006نوفمبر 2في 

 .2012فيفري  15صادر بتاريخ  8د عد ر. ج. ج. د. ش
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من  6، كما تتلقى الهيئة تصريحات بعض املوظفين غير املنصوص عليهم في املادة 201313

الفساد ومكافحته، وقد تم تحديد كيفية التصريح  املتعلق بالوقاية من 01-06القانون رقم 

 .41514 -06من املرسوم الرئاس ي رقم  2بممتلكات هذه الفئة بموجب املادة 

 ومكافحته   التعاون الدولي في مجال الوقاية من الفساد عقد -ثالثا

، الذي 2006نوفمبر  2، مؤرخ في 413-06من املرسوم الرئاس ي رقم  9تقض ي املادة         

 رئيس الهيئة 
يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد وتنظيمها وكيفيات سيرها، أن 

يكلف بتطوير التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على املستوى الدولي وتبادل املعلومات 

املتعلق بالوقاية  01-06من القانون رقم  20/9لجارية، كما تقض ي املادة بمناسبة التحقيقات ا

من الفساد ومكافحته، على أن تكلف الهيئة بالتعاون مع هيئات مكافحة الفساد على 

 الصعيدين الوطني والدولي. 

ع لم ينص بشكل صريح على أهلية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد املشر   مع أن          

 ومكاف
 
صالحية الهيئة في التعاون الدولي في مجال الوقاية من الفساد  أن   حته في التعاقد، إال

 
 
ع رئيس الهيئة الوطنية  ومكافحته ال يمكن تصوره إال

 
من خالل التعاقد؛ وفي هذا اإلطار وق

على مذكرة تعاون مع هيئة الرقابة اإلدارية  2015أوت  10للوقاية من الفساد ومكافحته بتاريخ 

شملت املذكرة التعاون في عدة ميادين أهمها التعاون في مجال جمهورية مصر العربية، و ل

 .صة وتبادل الخبراء وتعزيز قدرات ومهارات املستخدمين في الهيئتينالدورات التدريبية املتخص  

                                                           
، يحدد الكيفيات واإلجراءات 2013ماي  15منشور وزير الداخلية والجماعات املحلية، مؤرخ في  - 13

املتعلقة بالتصريح باملمتلكات الخاصة برؤساء وأعضاء املجالس الشعبية املحلية، متوفر على الرابط: 
www.onplc.org.dz 

يحدد كيفيات التصريح باملمتلكات بالنسبة ، 2006نوفمبر  22، مؤرخ في 415-06مرسوم رئاس ي رقم  - 14

من القانون املتعلق بالوقاية من الفساد  6للموظفين العموميين غير املنصوص عليهم في املادة 

 .2006نوفمبر  22، صادر في 74، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد ومكافحته
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تطوير مجال الدراسات والبحوث األكاديمية ذات الصلة بممارسات يضا أشملت كما 

لتعاون في مجال تبادل املعلومات والدراسات املتعلقة بالتدابير الفساد واإلجرام املالي، أيضا ا

املتخذة في إطار الصالحيات املخولة لكل طرف، والرامية للوقاية من الفساد ومكافحته السيما 

 تبادل املمارسات الناجحة واملناهج املعتمدة التي أثبتت فعاليتها في املجالين التشريعي والعملي 

في الندوات وورشات العمل واملنتديات واملؤتمرات في مجال الوقاية من طريق املشاركة  عن

    .15الفساد ومكافحته

 تمتع الهيئة بسلطة وضع نظامها الداخلي وتحمل املسؤولية : الفقرة الثانية

 تظهر االستقاللية الوظيفية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من        

الثاني جانب ال )أوال(،نظامها الداخلي  تمتعها بسلطة وضعول يمكن في أل الجانب ا ،جانبين

 )ثانيا(.تحملها املسؤولية عن تصرفاتها يتعلق ب

 تمتع الهيئة بسلطة وضع نظامها الداخلي -أوال

د تشكيلة يحد   الذي 413-06من املرسوم الرئاس ي رقم  19وفق مقتضيات املادة       

الهيئة الوطنية للوقاية من الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد وتنظيمها وكيفيات سيرها، فإن  

د كيفيات العمل الداخلي لهياكلها، ويصادق الفساد ومكافحته تعد نظامها الداخلي الذي يحد  

مجلس اليقظة والتقييم على النظام الداخلي الذي ينشر في الجريدة الرسمية، فالهيئة لها 

أعمالها، باإلضافة إلى  الحرية في اختيار مجموعة القواعد التي تطبق عليها، وتوضح كيفية سير

تحديد حقوق وواجبات األعضاء، وذلك دون مشاركة أية جهة أخرى مهما كانت ودون تدخل 

 السلطة التنفيذية.

                                                           
إلمضاء على اتفاق تعاون في مجال الوقاية من الفساد بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد أنظر: ا -15

 http://www.onplc.org.dz ومكافحته وهيئة الرقابة اإلدارية لجمهورية مصر العربية، متوفر على الرابط:  

http://www.onplc.org.dz/
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 ل الهيئة مسؤولية تصرفاتهاتحم   -ثانيا

إن  السلطات اإلدارية املستقلة أثناء ممارسة صالحياتها العديدة واملتنوعة يمكن أن        

وهذا ما يؤدي  16الجهات التي تعمل على رقابتها عن طريق القرارات التي تصدرهاتمس بمصالح 

إلى قيام مسؤوليتها، وقد يترتب عن هذه املسؤولية دعوى اإللغاء وهذا عند إصدار الهيئة 

لقرار معيب، ودعوى التعويض إذا أصدرت الهيئة قرارات ترتبت عنها أضرار، وباعتبار الهيئة 

ها تخضع لرقابة القضاء اإلداري ألن  األصل العام أن  القضاء اإلداري فإن   سلطة إدارية مستقلة

 .17هو املختص برقابة أعمال السلطات اإلدارية املستقلة

 تمتع الهيئة باالستقاللية املالية: الفقرة الثالثة

من قانون الوقاية من  18بموجب املادة 18املشرع على استقاللية الهيئة ماليا نص        

، 19"...تتمتع الهيئة بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي..."د ومكافحته كما يلي: الفسا

 وأهم مظهر لهذه االستقاللية نجد صالحية رئيس الهيئة في إعداد ميزانية الهيئة، وهو ما تم  

                                                           
16- ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes 

en droit Algérien «, Revue IDARA, n° 29, 2005, p. 32. 
17- COLLIARD Claude Albert et TIMSIT Gérard, Les autorités administratives 

indépendantes, presses universitaires de France, Paris, 1998, p. 55. 
ا كانت مسألة االستقالل املالي واإلداري لهيئة مكافحة الفساد مسألة هامة، فقد اعترفت بها أغلب  - 18

 
مل

، 25/12/2006، صادر في 39من قانون رقم  6التشريعات املقارنة منها التشريع اليمني بموجب املادة 

 13الفقرة " أ " من قانون رقم )  3دة ، مرجع سابق، والتشريع األردني بموجب املايتعلق بمكافحة الفساد

 ، مرجع سابق.يتعلق بالنزاهة ومكافحة الفساد، 11/04/2016(، صادر بتاريخ 
 202تم  التأكيد على االستقاللية املالية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بموجب املادة  - 19

 7، مؤرخ في 438 -96مرسوم رئاس ي رقم يعدل ويتمم ، 2016مارس  6، مؤرخ في 01-16قانون رقم من 

افق عليه في استفتاء  ،1996ديسمبر  مرجع  ،1996نوفمبر  28يتعلق بنشر نص تعديل الدستور املو

 سابق.
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الذي يحدد تشكيلة الهيئة  413-06من املرسوم الرئاس ي رقم  21ص عليه بموجب املادة الن  

 للوقاية من الفساد وتنظيمها وكيفيات سيرها.الوطنية 

مظاهر محدودية االستقاللية الوظيفية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد : املحور الثاني

 ومكافحته

ة مظاهر تجس          د االستقاللية الوظيفية للهيئة الوطنية للوقاية من رغم وجود عد 

 أن  هذه 
 
االستقاللية ليست مطلقة، إذ ترد عليها مجموعة من القيود، الفساد ومكــــــــــــافحته، إال

وهو ما ؛ 20الشكلي أو الخيــــــــاليوهذا ما يضفي على استقاللية الهيئة من هذا الجانب الطــــــــابع 

صوص سة في الن  ؛ فاستقاللية الهيئة مكر  21يعكس غياب اإلرادة السياسية في مكافحة الفساد

 أنها 
 
لم تترجم في الواقع، وهذا ما يشكل نوعا من التمويه القانوني إليهام الرأي القانونية إال

فت منظومتها التشريعية وفقا للجهود الدولية في مكافحة الفساد والتي منها  العام أن  الدولة كي 

 .22اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

ئة نجد تبعيتها للسلطة من االستقاللية الوظيفية للهي ومن أهم القيود التي تحد     

طغيان الطابع االستشاري والتحسيس ي على مهام الهيئة ومحدودية  )الفقرة األولى(،التنفيذية 

 (. ) الفقرة الثانيةدورها الرقــــــــــابي 

 

                                                           
20 -  ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Berti Edition, Alger, 2006, p. 

35. 
21- HORS Irène, « Les difficultés de la lutte contre la corruption : L’expérience de quatre 

pays en développement «, Tiers-Monde, tome 41, n° 161, 2000, p. 154. 
، امللتقى الوطني «في استقاللية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته » ، أعــــــــــراب أحمد -22

 19 -18، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أم البواقي، يومي «الفساد اإلداري » الخامس حول 

 . 12، ص. 2010أفريل 
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 لطة التنفيذيةة الهيئة للس  تبعي  : الفقرة األولى

تظهر تبعية الهيئة للسلطة التنفيذية من عدة جوانب أهمها وضع الهيئة تحت       

وخضوع ميزانية الهيئة للرقابة املالية من طرف الوزير املكلف  )أوال(،سلطة رئيس الجمهورية 

 )ثانيا(.باملالية 

 وضع الهيئة تحت سلطة رئيس الجمهورية -أوال

املتعلق بالوقاية من الفساد  01-06من القانون رقم  18املادة نص  املشرع بموجب          

، الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية 413-06من املرسوم الرئاس ي رقم  2 ومكافحته، واملادة

على استقاللية الهيئة من جهة للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، 

ذا ما جعله يقع في تناقض إذ بهذا وجعلها تحت سلطة رئيس الجمهورية من جهة أخرى، وه

املوقف جعل الهيئة في عالقة خضوع وتبعية لهذا األخير، وهو ما يؤثر في استقالليتها وظيفيا. 

املعدل واملتمم  01-16س الدستوري هذا التناقض بموجب القانون رقم ولم يتدارك املؤس  

حيث تم اعتبارها سلطة إدارية للدستور، إذ تم  اإلبقاء على تبعية الهيئة للسلطة التنفيذية 

 من هذا القانون. 202توضع لدى رئيس الجمهورية بموجب املادة 

 

كما تظهر تبعية الهيئة للسلطة التنفيذية من خالل إلزام الهيئة برفع تقرير سنوي     

 01-06من القانون رقم  24لتقييم نشاطاتها لرئيس الجمهورية، وهو ما نصت عليه املادة 

كما يلي: " ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا  لوقاية من الفساد ومكافحتهاملتعلق با

س يتضمن تقييما للنشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته..."، واحتفظ املؤس  

 املعدل واملتمم للدستور. 01-16من القانون رقم  203الدستوري بنفس االلتزام بموجب املادة 
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الهيئة ليست مستقلة استقاللية مطلقة في وضع نظامها الداخلي بل يتم ذلك إضافة أن  

بناء على قرار مشترك بين السلطة املكلفة بالوظيفة العمومية والوزير املكلف باملالية ورئيس 

 .23الهيئة

 خضوع ميزانية الهيئة للرقابة املالية من طرف الوزير املكلف باملالية -ثانيا

تقتض ي االستقاللية املالية أن تملك الهيئة اإلدارية املستقلة ميزانية خاصة بهــا،      

، فاالستقاللية املالية للهيئات 24لة بإيرادات خاصة تسمح لهذه الهيئات بتحقيق مهامهاممو  

اإلدارية بصورة عامة تظهر من خالل امتالكها ملصادر تمويل ميزانيتها خارج اإلعانات التي 

ا الدولة، وكذا استقالليتها في وضع وتنفيذ سياستها املالية باإلضافة إلى االستقاللية في تقدمه

 18، وإن كان املشرع الجزائري قد أقر  صراحة باستقاللية الهيئة ماليا بموجب املادة تسييرها

 أنه بالرجوع إلى النصوص التنظيمية للهيئة نج
 
د من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، إال

أن هذه االستقاللية نسبية وليست مطلقة وهذا ما يظهر من خالل الدعم املالي الذي تمنحه 

 413-06من املرسوم الرئاس ي رقم  22الدولة للهيئة على شكل إعانات حيث جاء في نص املادة 

 إعانات -ما يلي: " تشتمل ميزانية الهيئة على باب لإليرادات وباب للنفقات: في باب اإليرادات: 

وما دامت الهيئة تعتمد على إعانات الدولة، فإن هذا يؤثر سلبا على استقالليتها  الدولة..."، 

الوظيفية من خالل توجيه قرار الهيئة من طرف السلطة التنفيذية على أساس أن  من يمول 

 يقرر.

                                                           
يلة الهيئة الوطنية تشك يحدد، 2006نوفمبر  2 ، مؤرخ في413-06من مرسوم رئاس ي رقم  8املادة  -23

 ، معدل ومتمم، مرجع سابق.للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها
24-  AIT OUAZZOU Zaina, , » L’étendue de l’indépendance de la banque d’Algérie «, Revue 

critique de droit et sciences politiques, n° 1, 2008, p. 102. 

 GUILLERMINET (C), « L’autonomie budgétaire : une ombre au tableau de l’indépendance 

des autorités administratives indépendantes «, in Indépendance (s),  Vol 1, Presse de la 

Faculté de droit et science politique, Montpelier, 2012, p. 365. 
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وتظهر أيضا نسبية االستقاللية املالية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، 

ن خالل خضوع الهيئة للرقابة املالية التي يمارسها مراقب مالي يعين من طرف الوزير املكلف م

 . 25باملالية

طغيان الطابع االستشاري والتحسيس ي على مهام الهيئة ومحدودية دورها  :الفقرة الثانية

 الرقابي

يتضح من خالل االطالع على املهام املوكلة للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد        

ومحدودية دورها  )أوال(،ومكافحته، طغيان الطابع االستشاري والتحسيس ي على مهام الهيئة 

   )ثانيا(.الرقابي 

 طغيان الطابع االستشاري والتحسيس ي على مهام الهيئة -أوال 

من املرسوم الرئاس ي  18االستشاري للهيئة انطالقا من مضمون املادة  يظهر الطابع        

د تشكيلة الهيئة ومهامها كما يلي: " تصدر الهيئة كل التوصيات أو الذي يحد   413-06رقم 

اآلراء أو التقارير أو الدراسات التي ترسلها إلى الهيئات املعنية طبقا لألحكام التشريعية 

، أن  413-06من املرسوم الرئاس ي رقم  18، وما نالحظه على املادة والتنظيمية املعمول بها "

املشرع لم يحدد طبيعة هذه التقارير واآلراء والتوصيات التي تصدرها الهيئة، فيما إن كانت 

إلزامية أم ال بالنسبة للسلطة اإلدارية؟ وعليه فإن  هذه األخيرة ليست ملزمة باألخذ بهذه اآلراء 

 طاملا ال يوجد نص يلزمها بذلك. املقدمة من الهيئة

                                                           
يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية ، 2006نوفمبر  2، مؤرخ في 413-06من مرسوم رئاس ي رقم  24املادة  -25

 مرجع سابق. ،ومتمم معدلللوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، 



 

 ISSN :2602-7380                                القانونية القاعدة فعلية حول الدراسات مجلة

 2020- 01الع د   04:دل   اجمل

 .115-99 ص ص، عن االستقاللية الوظيفية ل:دلهيئة الوطنية ل:دلوقاية من الفساد ومكافحته، نورةهارون 

 

113 
 

س ما يؤكد أكثر على الطابع االستشاري للهيئة هو إدراجها من طرف املؤس   إن        

املتضمن للتعديل  01-16الدستوري ضمن املؤسسات االستشارية بموجب القانون رقم 

  .الدستوري

 محدودية الدور الرقابي للهيئة -ثانيا

من بين املهام ذات الطابع الرقابي للهيئة نجد صالحيتها في جمع األدلة والتحري في         

الوقائع الخاصة بالفساد، وملا كان عدم تزويد الهيئة بالوثائق واملعلومات الالزمة قد يؤدي إلى 

اد من كان البد عند وضع املنظومة القانونية لهيئة مكافحة الفس فشل الهيئة في تحقيق مهامها

التأكيد على عامل أساس ي هو ضرورة إعطاء الهيئة سلطات كافية للوصول إلى الوثائق 

، حيث اعتبر املشرع بموجبها 01-06من القانون رقم  21واملعلومات، وهو ما أكدت عليه املادة 

ر لتزويد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته باملعلومات أو  د وغير مبر  كل رفض متعم 

 الوثائق املطلوبة جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة. 

تبقى مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ذات الطابع الرقابي محدودة، 

ل امللف إلى وزير  إذ يتوجب على الهيئة عندما تتوصل إلى وقائع ذات وصف جزائي أن تحو 

م املختص بتحريك الدعوى العمومية عند العدل حافظ األختام الذي له أن يخطر النائب العا

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، فالنائب  22االقتضاء، وهذا تطبيقا لنص املادة 

 العام له سلطة تحريك الدعوى العمومية أو حفظ األوراق وال تملك الهيئة هذه الصالحية.

إحالتهم إلى القضاء، وهذا ال تتمتع الهيئة بصالحية التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد و   

خالفا ملا أقره املشرع اليمني إذ منح للهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد صالحية التحقيق مع 

 .26مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء

                                                           
 ، مرجع سابق. يتعلق بمكافحة الفساد، 2006/ 12/ 25، صادر بتاريخ 39قانون رقم من  8/7املادة  -26
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دهم كما منح صفة الضبطية القضائية ملوظفي الهيئة العليا ملكافحة الفساد الذين يحد  

فة يقوم موظفو الهيئة ببعض الصالحيات ذات ؛ وبناء على هذه الص  27منهرئيس الهيئة بقرار 

الصبغة القمعية والتي حددتها الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد التي وضعت سنة 

 .19من قبل رئيس الجمهورية اليمني بموجب القرار رقم  2010

 لسلطات فإنه يكون للهيئة الصالحيات احيث وفقا ألحكام هذه الالئحة 
ً
ملقررة قانونا

 لقانون اإلجراءات الجزائية، وإذا أسفرت عملية التحري وجمع االستدالالت عن 
ً
التحقيق وفقا

وجود جريمة من جرائم الفساد تباشر الهيئة إجراءات التحقيق بشأنها، كما يمكن للهيئة 

توقيف أو الوطنية العليا ملكافحة الفساد إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو جسامة الجرم 

 احتجاز أو القبض على أي شخص متورط في جريمة من جرائم الفساد على ذمة التحقيق 
ً
وفقا

 .لقانون اإلجراءات الجزائية

وبعد تمام ملف التحقيق فإن الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد باليمن لها أن تقرر 

إلى ترجيح إدانة املتهمين بجريمة  بين إحالة أوراق التحقيق إلى النائب العام إذا انتهى التحقيق

من جرائم الفساد، تقرر حفظ ملف التحقيق إذا تبين عدم كفاية األدلة إلقامة الدعوى على 

، مع العلم أن قرار الهيئة بحفظ ملف التحقيق ال يحول 
ً
أن يكون قرارها في هذه الحالة مسببا

 .28ي عملية التحقيقدون فتحه من جديد إذا ظهرت دالئل قوية تستوجب االستمرار ف

 

 
                                                           

 ، املرجع نفسه.يتعلق بمكافحة الفساد، 2006/ 12/ 25، صادر بتاريخ 39قانون رقم من  14املادة  -27
، 2010، لسنة 19قرار رئيس الجمهورية اليمني رقم من  139، 138، 128، 126، 125أنظر املواد  -28

، صادر برئاسة 2006، لسنة 39يتضمن الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد باليمن رقم 

 .2010أكتوبر  27الجمهورية صنعاء في 
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 خاتمة

-06إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بموجب القانون رقم  إن         

املتضمن التعديل الدستوري، يعد خطوة إيجابية  01-16، ودسترتها بموجب القانون رقم 01

ومكسبا للمنظومة القانونية الجزائرية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، غير أن هذه 

الية بالنظر ملحدودية استقاللية الهيئة السيما من الجانب الخطوة تبقى منقوصة الفع

الوظيفي، إذ خلصت الدراسة إلى أن الهيئة ال تتمتع باالستقاللية الوظيفية الحقيقية من 

رادة السياسية في الناحية العملية بل هي مجرد استقاللية وهمية وهذا ما يعكس غياب اإل 

  .مكافحة الفساد
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 *املعاملة الجزائية لجرائم الفساد في ضوء قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري 

 

 

 

 

 امللخص

إلى معاملة خاصة واستثنائية في جميع مراحل الدعوى، ويبرز  جرائم الفسادتخضع 

ذلك من خالل تكريس إجراءات مستحدثة سواء في مرحلة البحث والتحري، أو التحقيق، ومن 

بين املظاهر التي تجّسد املعاملة الخاصة إجراء التسرب الذي يمارس للكشف عن املجرمين 

إجراء التوقيف للنظر الذي يعرف تمديد  والذي يستوجب توفر عدة شروط وضوابط، بجانب

 بضمانات تجاه املوقوفين. اقترانهمدته في جرائم الفساد وكذا ضرورة 

وحماية املصالح  كل هذه اإلجراءات الهدف منها هو مواجهة ومكافحة جرائم الفساد

 بصفة عامة. واالقتصادالخاصة والعامة في نفس الوقت 

 التسرب، التوقيف للنظر، الضمانات: جرائم الفساد، كلمات مفتاحية

 

 

                                                           
 .03/05/2020، تاريخ قبول نشر املقال 27/04/2020 مراجعة املقال ، تاريخ16/02/2020 تاريخ إرسال املقال *

  د. تواتي نصيرة

 ،حول فعلية القاعدة القانونية مخبر البحث

 السياسية،كلية الحقوق والعلوم 

  .الجزائر، بجاية 06000جامعة بجاية،  
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Criminal Treatment of Corruption Offenses in the Light of Algerian 

Criminal Procedural Law 

Summary: 

The implementation of a specific penal policy applied to corruption offenses is 

approved through several procedures at the level of all stages of public action, 

namely the phase of investigation and detection of offenses, as well as the phase 

preliminary investigation. 

Among the exceptional procedures applied against corruption offenses, the 

consecration of the undercover operation, faced with risk, limited by severe 

conditions, and the extension of police custody, accompanied by some 

guarantees. The purpose of this treatment is to fight corruption and protect 

private and public interests and the economy in general. 

Keywords:  

corruption offenses, infiltration, police custody, guarantees 

Le traitement pénal des infractions de corruption à la lumière du 

droit de procédure pénale Algérien 

Résumé 

La mise en œuvre d’une politique pénale spécifique appliquée aux 

infractions de corruption est approuvée à travers plusieurs procédures au niveau 

de toutes les étapes de l’action publique, à savoir la phase de la recherche et la 

constatation des infractions, ainsi que la phase d’enquête préliminaire.    

Parmi les procédures exceptionnelles appliquées contre les infractions de 

corruption, la consécration de l’opération d’infiltration, confrontée au risque, 

limité par des conditions sévères, et la prolongation de la garde à vue, 

accompagnée de quelques garanties. Le but de ce traitement, c’est de lutter 

contre la corruption et de protéger les intérêts privés et publics et de l’économie 

en général. 

Mots clés : 

 Infractions de corruption, infiltration, garde à vue, garantie. 
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 مقدمة

األفراد  تعتبر جرائم الفساد من أهم التهديدات التي تواجه أمن وسالمة ومصالح

 اهتمامالذا نجد أغلب تشريعات العالم قد أولت  الجماعات واملجتمعات بشتى صورها،و 

واتجهت الجهود إلى وضع  ق التصدي لها بكافة الطرق والسبل،وعناية بهذا املجال عن طري

 ة قطاعات الدولة.سياسات واستراتيجيات وطنية تقوم على مساهمة كاف

ء على وأكبر الدول التي تعاني من ظاهرة الفساد سواالدولة الجزائرية من بين أهم 

هذا النوع من الجرائم نجد أن املشرع الجزائري قام  وأمام خطورةالصعيد املالي أو اإلداري 

، واملتعلق 2006فيفري  20، املؤرخ في 01-06القانون رقم  منهابسن قوانين خاصة بهذا املجال 

تعديالت على املنظومة القانونية املتعلقة بقانون  بالوقاية من الفساد ومكافحته، كما أدخل

العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية بشكل يعزز أكثر مسألة ردع هذا النوع من الجرائم نظرا 

 في نفس الوقت. واالقتصادلخطورتها على املجتمع 

نظرا لتطور ظاهرة اإلجرام التي أصبحت تتخذ أوجه جديدة ونظرا لعجز أساليب 

 البحث 
ّ
والتحري التقليدية في مواجهة اإلجرام املستحدث الذي ال يمكن التصدي له إال

ئم اباستحداث إجراءات وآليات جديدة، وبسن قوانين تتماش ى مع طبيعتها، خاصة وأن الجر 

اختلفت أنواعها وصورها وتزايدت مخاطرها وأضرارها التي تحدثها باملجتمع سواء على الصعيد 

م املشرع الجزائري بتبني نصوص قانونية وإجراءات خاصة في مجال الوطني أو الدولي، قا

 البحث والتحري والتحقيق.

بناء على ذلك خّول لكل من قاض ي التحقيق وضباط الشرطة القضائية حق التعدي 

على قدسية الحياة الخاصة في سبيل الوصول إلى الحقيقة والكشف عن هذه الجرائم 

 اث إجراءات خاصة للبحث والتحري عنها.املستحدثة وقمعها عن طريق استحد
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كانت الضبطية القضائية عند قيامها بالبحث والتحري عن الجرائم تلجأ إلجراءات 

عديدة تختلف عن األساليب التي استحدثها املشرع الجزائري في تعديله لقانون اإلجراءات 

 .2006ديسمبر 20املؤرخ في  22-06الجزائية بموجب القانون رقم 

خصوصية املعاملة الجزائية لجرائم الفساد في هذه املعطيات نتساءل عن على ضوء 

 ؟اإلجرائي مع تخصيص الدراسة على الجانبالقانون الجزائري، 

لإلجابة عن هذه اإلشكالية حاولنا البحث عن الطابع الخصوص ي للمعاملة الجزائية من 

للبحث والتحري واملتمثل في  اإلجرائي مع التركيز على بعض األساليب املستحدثةخالل الجانب 

ثم التعرض إلجراء التوقيف للنظر وما  (،من جهة )مبحث أول  نظرا لخطورته إجراء التسرب

 )املبحث الثاني(.من جهة أخرى  بحجة تعلقه بحرية الشخص يتضمنه من ضمانات

في جرائم  ي للبحث والتحر   ب كإحدى األساليب الخاصةتكريس التسر  : األول املبحث 

 الفساد

ي املطبقة في الجرائم العادية عن أمام عجز األساليب التقليدية للبحث والتحرّ 

الكشف عن مجريات الجريمة وهوية املجرم، تّم اللجوء إلى استحداث وسائل وآليات جديدة 

 .1للبحث والتحري تتماش ى وخطورة جرائم الفساد، من بينها التسرب

 وخصائصه بتعريف التسر  : املطلب األول 

نحاول من خالل هذا املطلب البحث عن تعريف إجراء التسرب، وأهم الخصائص التي 

 عن الجرائم.تمّيزه عن باقي اإلجراءات األخرى املعتمدة في البحث والتحري 

                                                           

بجانب هذا اإلجراء نجد اعتراض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور، ملزيد من التفاصيل أنظر، صالح  1 

ملجلة األكاديمية شنين، " اعتراض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري"، ا

 .72-67، ص 2010، لسنة 02للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، عدد 
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 بتعريف التسر  : الفرع األول 

 
ّ
من قانون اإلجراءات  18مكرر  65إلى املادة  11ر مكرّ  65مه القانون في املواد نظ

على أنه" يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون  12مكرر  65حيث نصت املادة الجزائية، 

الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية املكلف بتنسيق العملية بمراقبة 

 األشخاص املشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو

من قانون الوقاية من الفساد  56الجزائري أيضا في املادة وقد عبر عنه املشرع  2".خاف

ولكنه لم يحدد املقصود منه، حيث أبقى هذا النص إلى غاية  االختراقبمصطلح  3ومكافحته

 تعديل قانون اإلجراءات الجزائية.

هو عملية أمنية تفيد قيام أحد عناصر الشرطة القضائية بالتسلل إلى فالتسرب 

، تجعله يتقرب إليهم 4إجرامية، أو التوغل داخل مكان أو تنظيم يصعب الدخول إليه جماعة

إليهم بصفته شريكا أو خاف أو وسيط بغرض مراقبة تحركات أفراد هذه  باالنتماءويشعرهم 

 .5الجماعة قبل أو خالل قيامهم بالعمل اإلجرامي ومن ثمة تحقيق حالة التلبس بالجريمة

 بالتسر  خصائص  الثاني:الفرع 

ساليب التحري ومميزات ال نجدها في أينفرد أسلوب التسرب بعدة خصائص 

 الكالسيكية ومنها خاصية السرية، الحيلة، الخطورة.

                                                           

 .ملتمم بالقانون ايتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري املعدل و  1966يونيو سنة  8: مؤرخ في 155-66: أمر رقم 2 

( صادرة 14ج.ر. ج. ج عدد )، ، واملتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته2006فيفري  20املؤرخ في ، 01-06القانون رقم  3 

وت أ 10 :( صادرة في44عدد  ج .ج. ر . )ج2011أوت2 :املؤرخ في 15-11:، املعدل واملتمم بالقانون رقم2006مارس8 :في

2011. 

في العلوم: تخصص  شهادة دكتوراه أطروحة لنيلمية، تياب نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمو  4 

 .342 ، ص2013القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

فريد، األساليب اإلجرائية الخاصة للتحري والتحقيق في الجريمة املنظمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  روابح5 

 .148 ، ص1العلوم: تخصص القانون، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر 
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ال:  ريةالس   أو 

رية عامال يضمن عدم ر بكل ما له عالقة بالعملية، وتكون الّس معناه كتمان الّس  

بأنه  النشاط اإلجرامي دون أن يشك املجرمالترصيد بالنسبة للمتسرب من جهة ويضمن إبقاء 

 تحت املراقبة، كما لها دور في ضمان وسالمة املتسرب والسير الحسن للعملية.

 ثانيا: الحيلة

من قانون  12مكرر  65من أهم خصائص التسرب نجد الحيلة، والتي نصت عليها املادة  

ألمر املوجود في هذا النص" ب مراعاة االتسرّ  اءاتاإلجراءات الجزائية، فعلى القائم بإجر 

 بإيهامهم" وذلك للقضاء على كل الشكوك التي تكون في ذهن املشتبه فيه.

 الخطورةثالثا: 

ب من أخطر إجراءات البحث والتحري، وذلك لعدة عوامل من بينها يعتبر إجراء التسرّ  

من أعمال  ب وما يجب عليه فعلهما يتعلق باإلجرام في كل األعمال التي يقوم بها املتسرّ 

أما الخطورة  إجرامية، وتعّد هذه األفعال اإلجرامية خطيرة كونها اعتداء على حقوق اآلخرين.

ب يكون خارج الحماية املقررة ملصالح ن املتسرّ قصد بها أب، فياملتعلقة بمكان تواجد املتسرّ 

 األمن في التحقيق.

نا للمجرمين وأخطر على ب املنهي يحتم عليه أن يتواجد بأماكن أكثر أمفواجب املتسرّ 

ية في العملية تحت إشراف القائمون بها والحماية حياته، فيتعلق أمنه بهويته املستعارة والسرّ 

 املقررة له.

 ط إجراء التسربو شر : انياملطلب الث

قي ب توفر شروط شكلية وأخرى موضوعية مثله مثل بايستوجب إجراء التسرّ  

من خالله يتم تسهيل عملية الحصول على معلومات إجراءات البحث والتحري الخاصة، ألن 
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، عن طريق إيهام الجماعة اإلجرامية بأنه فاعل 6ذات طابع جزائي بالتوغل داخل هذا الوسط

أو شريك، وكسب ثقة أكبر للجماعة اإلجرامية، ومعرفة جميع الوسائل املستعملة من قبل 

 .7والتخزين وغيرها واالتصالالجماعة واملتعلقة بالنقل 

 الشروط الشكلية: الفرع األول 

 فيما يلي: هذه الشروطتتمثل  

 ضرورة الحصول على إذن من القضاء -أوال

التحري  ات الجزائية:" عندما تقتض ي ضرورةمن قانون اإلجراء 11مكرر  65تنص املادة 

أعاله يجوز لوكيل الجمهورية أو  5مكرر  65أو التحقيق في إحدى الجرائم املذكورة في املادة 

بعد إخطار وكيل الجمهورية أن يأذن تحت رقابته حسب الحالة ملباشرة  لقاض ي التحقيق

 ب ضمن الشروط املبينة في املواد أدناه".عملية التسرّ 

من قانون اإلجراءات  15 مكرر  65 للمادةيتضمن اإلذن بالتسرب طبقا كما يجب أن 

 واملتمثلة في: الجزائية مجموعة من الشروط

مكتوبا، بحيث يكون بعبارات واضحة وال يجوز أن يكون شفويا أو أن يكون اإلذن  -

 مبهما.

وإال أن يكون مسببا، أي يجوز أن تحدد فيه األسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا اإلجراء   -

 ترتب عليه البطالن.

                                                           

كلية الحقوق والعلوم  عباس ي محمد الحبيب، الجريمة املنظمة العابرة للحدود، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،6 

 .382، ص 2016السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، 

زوزو هدى، التسرب كأسلوب من أساليب التحري في قانون اإلجراءات الجزائية، مجلة الدفاتر والسياسة والقانون، 7 

 .121، ص 2010، 11كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 
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 الرتبة، اللقب، ،االسمعلى العملية وهويته الكاملة ) الضابط املشرف اسمذكر  -

 املصلحة(.

 .أن يذكر في اإلذن الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذا اإلجراء -

شهر حيث أنه يمكن تجديدها حسب أ 4ن محدد املدة، بحيث ال تتجاوز أن يكون اإلذ -

ب بنفس األوضاع املقررة ملباشرته، وذلك أشهر أخرى، وينتهي التسرّ  4املقتضيات إلى 

بموجب إذن صادر من وكيل الجمهورية أو قاض ي التحقيق بوقف هذه العملية قبل 

 .8انتهاء املدة املحددة

 .9بمن عملية التسرّ  االنتهاءأن تودع الرخصة أي اإلذن في ملف اإلجراءات بعد  -

 ضائية قالعلى ضابط الشرطة 
ّ
ل ب وضع تقرير مفصّ ف بتنسيق عملية التسرّ املكل

 
ّ
ة، وكذا الوسائل املستعملة يشمل جميع جوانب العملية، مع ذكر األسماء واألماكن بدق

 .10واألشياء ذات الصلة، والكيفيات التي تم من خاللها مخادعة الفاعلين

 باملباشرة إلجراء التسر   ثانيا: الجهات

 14 مكرر  65و 12مكرر  65الذين نص عليهم املشرع الجزائري في املواد  األشخاصهم 

 من قانون اإلجراءات الجزائية، وهذه الجهات تنحصر فيما يلي:

ب كما يمكن لقاض ي التحقيق إجراء يتولى مهمة رقابة عملية التسرّ وكيل الجمهورية:  -1

 الجمهورية.هذه العملية بواسطة ضابط الشرطة القضائية بعد إخطار وكيل 

                                                           

طمة، السياسة الجنائية اإلجرائية ملكافحة جرائم اإلرهاب، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في الحقوق، كلية سعدون فا8 

 .73، ص 2014، الجزائر، 1الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر 

 .171، ص 2011ائر، زبيحة زيدان، الجريمة املعلوماتية في التشريع الجزائري والدولي، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجز  9 

 .343تياب نادية، مرجع سابق، ص  10 
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من  15يكون من بين ضباط الشرطة القضائية املذكورة في املادة الضابط املنسق:  -2

 الجزائية. اإلجراءاتقانون 

من قانون اإلجراءات الجزائية على أن يكون  12مكرر  65حيث نصت املادة ب: املتسر   -3

للقيام  ب ضابط أو عون الشرطة القضائية، كما يمكن تسخير أعوان آخريناملتسرّ 

 باملساعدة في هذه العملية.

 الشروط املوضوعية: الفرع الثاني

 ب فيما يلي:تنحصر الشروط املوضوعية لصحة إجراء التسرّ  

 :ط الضرورةشر  -أوال

 اتائية على أنه" عندما تقتض ي ضرور من قانون اإلجراءات الجز  11مكرر  65تنص املادة  

 اللجوء إلى عملية التسرّ ي أو التحقيق..." بمعنى ال يجب التحرّ 
ّ
إذا دعت إليه الضرورة،  ب إال

 أي البد من وجود أسباب جدية والزمة للجوء إليه.

املنحصر  باالستعجالوالضرورة مقيدة بنوع الجريمة من جهة، ومن جهة أخرى مرتبطة 

 .11في حالتي التلبس والتحقيق

 ريةشرط الس   -ثانيا

مكرر  65 ب وهذا ما نصت عليه املادةالتسرّ  رية في عمليةأوجب املشرع الجزائري الّس 

من قانون اإلجراءات الجزائية والتي تنص" ال يجوز إظهار الهوية الحقيقية لضباط أو  16

ة مستعارة في أي مرحلة من ب تحت هويّ أعوان الشرطة القضائية الذين باشروا عملية التسرّ 

 مراحل اإلجراءات...".

                                                           

 .151خلفي عبد الرحمان، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري واملقارن، دار بلقيس، الجزائر، ص  11 
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 أما فيما يخص هوية العون املتسرّ 
ّ
 الضابط املشرف على العملية. ب ال يعلم بها أحد إال

 نوع الجريمة -ثالثا

ب يتعلق بأحد جرائم الفساد، وذلك طبقا لنص يجب أن يكون اإلذن بإجراء التسرّ 

ع الجزائري قد حدد من قانون اإلجراءات الجزائية، حيث نجد أن املشرّ  5مكرر  65املادة 

ينبغي أن يتضمن اإلذن الصادر من  .12القا من هذه املادةنطاب فيها الجرائم التي يجوز التسرّ 

رت اللجوء إلى نوع الجريمة التي برّ  الجمهورية أو قاض ي التحقيق( )وكيلالسلطة القضائية 

 ب.التسرّ 

ب، هذه الجرائم التي خصصها املشرع الجزائري بإمكانية اللجوء للقيام بإجراء التسرّ 

 نجدها تندرج ضمن الجرائم الخطيرة 
ّ
ر عددا كبيرا من املجرمين األذكياء جدا، ألنها تسخ

ب للكشف عن بإجراء التسرّ  االستعانةواستعمال كل الوسائل ملحو آثار الجريمة، مما يجعل 

 ممثل هذه الجرائم والتي من بينها جرائم الفساد أمرا ميسرا ومفيدا.

دم اللجوء والذي يفيد ع االحتياطيةوهناك من يضيف إلى جانب هذه الشروط شرط 

عندما تكون الوسائل العادية غير كافية  االحتياطب إال على وجه إلى استعمال أسلوب التسرّ 

من قانون  11مكرر  65للوقوع في املساس بالحريات الفردية، وتشير إليه دائما املادة  درئا

اللجوء  اإلجراءات الجزائية بالنص " عندما تقتض ي ضرورات التحري أو التحقيق...". أي ال يتم

 .13إليه إال استثناء وبشروط دقيقة مع إحاطته بضمانات كبيرة

ب أدورا عديدة في عملية يلعب العنصر املتسرّ ب فقد صور التسرّ بخصوص أما 

 يكون فاعال، أو شريكا، أو خافيا. إذ قدب، التسرّ 
                                                           

جرائم املخدرات، الجريمة  وهي:من قانون اإلجراءات الجزائية هذه الجرائم في سبعة فئات  5مكرر  65حصرت املادة  12 

نظمة العابرة للحدود الوطنية، الجرائم املاسة بأنظمة املعالجة اآللية للمعطيات، جرائم تبييض األموال، جرائم امل

 اإلرهاب، الجرائم املتعلقة بالتشريع الخاص بجرائم الصرف وكذا جرائم الفساد.

 .151خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  13 
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ب كأسلوب خاص للبحث والتحري في الجرائم الخطيرة بجانب تكريس إجراء التسرّ 

 بإجراءتتعلق أيضا والتي منها جرائم الفساد، فقد استحدث املشرع الجزائري أحكاما جديدة 

 التوقيف للنظر بخصوص هذا النوع من الجرائم محل الدراسة.

 جرائم الفساد استحداث أحكام جديدة متعلقة بالتوقيف للنظر في: املبحث الثاني

نظم املشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات إجراء التوقيف للنظر وصاغه في 

أحكام قانونية تحدد بشكل واضح كيفية ممارسة هذا اإلجراء سواء في الدستور أو في قانون 

، أين توجه املشرع من خالله 02-15اإلجراءات الجزائية الذي خضع لتعديالت منها األمر رقم 

أكثر للموقوفين للنظر، وهو ما يدل عن نية املشرع في إضفاء نوع من ضمانات إلى توفير 

التوقيف للنظر من أخطر اإلجراءات املمنوحة  ة أّن بحقوق وحريات األفراد، بحّج  االهتمام

لضباط الشرطة القضائية والتي تمس بحرية األشخاص، ولكن رغم ذلك يكثر استخدامه 

أنه أن يساهم في تسهيل مهمة البحث عن الحقيقة، بشكل واسع في الواقع العملي، ألنه من ش

 إذ يحول دون إخفاء األدلة وتفادي التأثير على الشهود. 

وقد خضع التوقيف للنظر إلى عدة تعديالت بخصوص الجرائم الخطيرة املستحدثة 

إلى جانب جرائم  مثل جريمة الصرف، جريمة املساس بأنظمة املعالجة اآللية للمعطيات

 الفساد.

تعريف التوقيف للنظر، ثم بعد ذلك تبيان الطبيعة  إلى بناء على ذلك نحاول التعرض

  القانونية له وأخيرا توضيح آجاله القانونية.

 وطبيعته القانونية تعريف التوقيف للنظر : املطلب األول 

أمام أهمية هذا اإلجراء وخطورته، نحاول التعرض إلى مدى وجود تعريف له سواء 

لقانونية أو تلك التي قدمها الفقهاء من جهة، ثّم البحث عن تبيان الطبيعة ضمن النصوص ا

 القانونية لهذا اإلجراء من جهة أخرى.
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 تعريف التوقيف للنظر: الفرع األول 

عين، حيث لم يضعوا أي تعريف له، املشرّ  للنظر باهتماملم يحض إجراء التوقيف 

 االحتياطاتمما دفع بالفقهاء بتقديم بعض التعاريف منها " التوقيف للنظر هو اتخاذ تلك 

الالزمة لتقييد حرية املقبوض عليه ووضعه تحت تصرف البوليس، أو الدرك مدة زمنية مؤقتة 

 .14ت الالزمة ضده"تخاذ اإلجراءاتستهدف منعه من الفرار وتمكين الجهات املختصة من ا

ويعّرف أيضا أنه" إجراء بوليس ي يأمر به ضابط الشرطة القضائية تحت رقابة وكيل الجمهورية 

-لضرورة التحريات األولية، بموجبه يوضع املشتبه فيه تحت تصرف مصالح األمن)الدرك

 .15يحددها القانون حسب الحاالت" وملدة زمنيةالشرطة( في مكان معين وطبقا لشكليات 

 الطبيعة القانونية إلجراء التوقيف للنظر: الفرع الثاني

ثار نقاش وجدال بين الفقهاء بخصوص الطبيعة القانونية للتوقيف للنظر، فهل هو 

عمل من أعمال التحقيق وقد منح لضباط الشرطة القضائية بصفة استثنائية، أم هو عمل 

بعض من الفقه في فرنسا أن والتحري بالنظر للقائمين به. يرى ال االستداللمن أعمال 

صالحية التوقيف املخولة لضباط الشرطة القضائية هي صالحية تحقيق، اقتضت الضرورة 

عمل تحقيق ذو طابع س، فهو إذن تحويلها لهم بصفة استثنائية وملدة معينة في حالة التلبّ 

يا متمّيزا، متمّيز، أما البعض اآلخر يرى عكس ذلك، إذ يعتبرون التوقيف للنظر إجراء بوليس

وهناك أيضا رأي ثالث وهو الذي نسانده، يرى أن صالحية التوقيف للنظر عمل تحقيق من 

نوع جديد، ويوصف أنه من أعمال البحث والتحري أو عمل شرطة من نوع جديد ولكن ليس 

 .16االتهاممن أعمال 

                                                           

 .256، ص 2017، الجزائر، دار هومةلتحريات األولية، الطبعة الثالثة، غاي أحمد، ضمانات املشتبه فيه أثناء ا 14 

 .257، ص املرجع نفسهغاي أحمد،  15 

املرحلة التمهيدية  االحتجاز فيطباش عز الدين، التوقيف للنظر في التشريع الجزائري )دراسة مقارنة ملختلف أشكال  16 

 .26، ص 2004 عنابة، لنيل شهادة املاجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، (، مذكرةللدعوى الجنائية
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 القانونية للتوقيف للنظر اآلجال : املطلب الثاني

على األصل، حيث األصل في اإلنسان  استثناءنظرا العتبار إجراء التوقيف للنظر 

 إذا نص 
ّ
البراءة، ولكل شخص كامل الحرية في التنقل والتحرك، وال يجوز تقييد ذلك إال

 القانون صراحة على ذلك.

لتوقيف للنظر من اإلجراءات املاسة بقدسية الحرية الفردية إذن يمكن القول بأن ا

شخاص، األمر الذي جعل املشرع الجزائري يحيطه بقيود منها عدم اللجوء إليه إال في لأل

 ود نذكر تحديد مدة التوقيف للنظر.الحدود التي سطرها القانون، ومن بين هذه القي

 املدة األصلية للتوقيف للنظر :الفرع األول 

، من جهة أخرى أمام خطورة هذا اإلجراء ملساسه بالحرية الفردية من جهة، وخطورته 

فقد قّيده املشرع الجزائري بآجال قانونية وذلك ليس في نص قانون اإلجراءات الجزائية 

 48فحسب بل حتى ضمن أحكام الدستور، لتتحّدد مدة التوقيف للنظر بمدة ال تتجاوز 

 .17ساعة

من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري حيث  51كما نّصت على هذا اإلجراء املادة 

 ال يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وأربعين ساعة".نّصت على أنه" 

غير أن األشخاص الذين ال توجد أية دالئل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة 

لهذا  اضرورة وضع حّد  دة الالزمة ألخذ أقوالهم، بمعنىملحا، ال يجوز توقيفهم سوى امرّج 

 .18فيه االستمراررة متى كان من غير الضروري ته املقرّ اإلجراء دون انتظار نهاية مّد 

                                                           

من الدستور الجزائري " يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية إلى الرقابة القضائية،  60/1تنص املادة  17 

 .( ساعة"48وال يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين )

في املرحلة التمهيدية  االحتجازالتوقيف للنظر في التشريع الجزائري ) دراسة مقارنة ملختلف أشكال  طباش عز الدين، 18 

 .74للدعوى الجنائية(، مرجع سابق، ص 
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عديل األخير الذي طرأ ع الجزائري رغم التّ املشرّ  تجدر بنا اإلشارة في هذا الصدد إلى أّن 

ة التي يتم فيها سماع أقوال األشخاص الذين ال ّد د امل، لم يحّد 2015على هذا اإلجراء في سنة 

في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة، وهذا مقارنة  االشتباههم دالئل على توجد ضّد 

 
ّ
 .19ساعات 04ماع ى مدة الّس حيث ال يجب أن تتعّد شريعات األخرى كالتشريع الفرنس ي بالت

 تمديد مدة التوقيف للنظر: الفرع الثاني

في مدة التوقيف للنظر هو عدم جواز تمديدها، لكن استثناء سمح املشرع إن األصل 

، ويكون ذلك بناء 20بذلك أخذا في الحسبان مقتضيات املصلحة العامة وحسن سير العدالة

 لطة املختصة، وفي الحدود التي نص عليها القانون.على إذن من الّس 

 نجد من بينها جرائم الفسادبالتالي بالرجوع إلى حاالت تمديد مدة التوقيف للنظر 

  االبتدائيدعت مقتضيات التحقيق  "إذا 65تنص املادة  حيث
ّ
رطة القضائية إلى أن ضابط الش

في ارتكابه جناية أو جنحة يقرر لها  االشتباهه دالئل تحمل على شخصا توجد ضّد  يوقف للنظر

إنه يتعين عليه أن ( ساعة، ف48)وأربعين القانون عقوبة سالبة للحرية مدة تزيد عن ثمان 

 يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا األجل إلى وكيل الجمهورية.

وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص املقدم إليه، يجوز بإذن كتابي، أن 

 ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقيق. 48يحدد حجزه إلى مدة ال تتجاوز 

للنظر بإذن كتابي من وكيل الجمهورية املدة األصلية للتوقيف غير أنه يمكن تمديد 

 املختص:

                                                           

املتضمن تعديل قانون  02-15طباش عز الدين، " ضمانات املشتبه فيه أثناء التوقيف للنظر في ظل تعديالت أمر  19 

حماية الطفل، مداخلة ملقاة بمناسبة اليوم الدراس ي حول تعديالت قانون اإلجراءات  اإلجراءات الجزائية وقانون 

 
ّ
 .2015نوفمبر  12بجاية،  ،ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرةالجزائية، كل

 .322، ص 2018أوهابية عبد هللا، شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة، الجزائر،  20 
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 على أمن الدولة. باالعتداء( إذا تعلق األمر 2مرتين) -

ثالث مرات إذا تعلق األمر بجرائم املتاجرة باملخدرات والجريمة املنظمة عبر الحدود  -

 الوطنية وجرائم تبييض األموال والجرائم املتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف والفساد.

 ات إذا تعلق األمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.خمس مر  -

 ويجوز، بصفة استثنائية مع ذلك اإلذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة.

من هذا  52و 1مكرر  51و مكرر  51و 51وتطبق في جميع األحوال نصوص املواد 

 القانون".

 48ة التوقيف للنظر هي الذكر، نجد أن مّد إذن بالرجوع إلى ما تضمنته املادة السالفة 

 ساعة، لكن استثناء يمكن تمديد هذه املدة ثالث مرات بخصوص جرائم الفساد.

ع الجزائري لم ينص صراحة على اللحظة املشرّ  تجدر بنا اإلشارة في هذا املوضوع إلى أّن 

قبل، كما هو التي يبدأ فيها حساب مدة التوقيف للنظر، وهو ما يجب استدراكه في املست

 
ّ
 معمول به في بعض الت

ّ
 .21شريع الفرنس يشريعات كالت

 تجسيدا الهتمام املشرّ 
ّ
زمة للموقوفين للنظر، ع الجزائري بمسألة توفير الضمانات الال

ة تلك املنظمة إلجراء التوقيف للنظر ة تعديالت على قانون اإلجراءات الجزائية خاصّ أدخل عّد 

، الذي يرمي إلى توسيع دائرة حقوق املشتبه فيه وتقرير 02-15عديل بموجب األمر رقم منها التّ 

 
ّ
لة له أثناء ممارسة هذا اإلجراء من طرف ضابط الشرطة القضائية، فلم يتركه حماية فعا

 ع ينّف املشرّ 
ّ
ما حّدد ضوابط وشروط يجب مراعاتها أثناء اتخاذ إجراء ذ على حسب إرادتهم وإن

األصل  مانات للمشتبه فيه في سبيل الحفاظ على مبدأ أّن التوقيف للنظر، والتي تعّد بمثابة ض

                                                           

حزيط محمد، أصول اإلجراءات الجزائية في القانون الجزائري على ضوء آخر التعديالت لقانون اإلجراءات الجزائية  21 

 .186، ص 2018القضائي، دار هومة، الجزائر،  واالجتهاد
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في اإلنسان البراءة حتى تثبت إدانته، وهو ما من شأنه أن يكفل ضمان محاكمة عادلة 

 ومنصفة.

 ومن أهّم الضمانات التي منحت للمشتبه فيه نذكر: 

، ضرورة تنفيذ اإلجراء 23، حصر مجال تطبيقه22وجوب تبليغه بقرار التوقيف للنظر

بمحامي، حق املشتبه فيه  االستعانة، حق املشتبه فيه في 24في أماكن الئقة بكرامة املوقوفين

 .25مترجمب باالستعانةبالعائلة وزيارتها له، حق املشتبه فيه  االتصالفي 

 خاتمة

باعتبار إذن الفساد إحدى الظواهر التي تهدد جميع مجاالت الحياة فال يمكن القضاء 

 
ّ
تتضمن أقص ى درجات  وسياسة جنائيةخالل وضع منظومة قانونية جّد محكمة  من عليه إال

عن طريق  دع والزجر سواء من خالل اإلطار اإلجرائي املتبع في الكشف عن جرائم الفسادالرّ 

أو من خالل اإلطار املوضوعي الذي  تكريس أساليب حديثة في البحث والتحري وكذا التحقيق

 ن العقوبات الشديدة يتضّم 
ّ

خص الجاني نتيجة خطورته على املجتمع وخطورة تجاه الش

 أفعاله على أمن الدولة واقتصادها. 

                                                           

ضابط  على أنه " إذا رأى 02-15من قانون اإلجراءات الجزائية بعد تعديلها بموجب األمر رقم  51/1تنص املادة  22 

فعليه أن يبلغ الشخص املعني بهذا القرار ويطلع فورا وكيل الجمهورية بذلك ويقدم له تقريرا عن  الشرطة القضائية

 دواعي التوقيف للنظر".

 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري. 65/1واملادة  51/1املادة  23 

 من قانون اإلجراءات الجزائية على " ال  52/4تنص املادة  24 
ّ

قا من طرف  في أماكن معلومة مسبّ يتم التوقيف للنظر إال

 ة ومخصصة لهذا الغرض، تضمن احترام كرامة اإلنسان".يابة العامّ النّ 

 .من قانون اإلجراءات الجزائية 1ر/مكر  51املادة  25 
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دور  وعالجية وتعزيزإجراءات رقابية وقائية  استراتيجيات شاملة تشمل إتباعكما يجب 

وكذلك تضافر كافة الجهود  واإلدارية،األجهزة الرقابية في الكشف عن املخالفات املالية 

  .باته ومحاولة عالجهحديد مظاهره وتشخيص مسبّ امية لتالرّ 

ويعتبر تدخل املجتمع املدني بكافة مؤسساته من بين اآلليات وامليكانيزمات التي قد 

تساهم في مواجهة مثل هذه الظواهر الخطيرة على أمن وسالمة ومصالح األفراد واملجتمعات 

 وتتخذ هذه املساهمة عدة أوجه وأشكال.
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علىإضواإافقئنونإاسارجاائيإ رجاااا إاساتثنائية إي إرجااي إافسائ الإ

إ*الجزائيإالجزايايإ

إإإإ

إإ

إ

إ

إ

إ

إملخص:

 وقاض ي التحقيق، بإجراءاتعزز املشرع الجزائري اختصاصات الشرطة القضائية 

ــإإ06:ي والتحقيق عن طريق القانون رقماستثنائية وذلك بوضع أساليب وآليات جديدة للتحر    22ــــ

في بعض الجرائم الواردة على سبيل الحصر أهمها جرائم الفساد 2006ديسمبر  20:املؤرخ في

عرف مله الوقاية من الفساد ومكافحته، نظرا ملا تحالواردة بقانون 
ُ
من خطورة على املجتمع، وت

هذه األخيرة عند الفقه بأساليب التحري الخاصة، وجاء منها أسلوب املراقبة واالعتراض على 

 املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور والتسرب.

إكلمئ إاملسثئحة :اف

 .الرقابة القضائية، امتداد لالختصاص تحقيق القضائي، تحقيق االبتدائي،ال

                                                           
 .12/05/2020، تاريخ قبول نشر املقال 17/04/2020 ، تاريخ مراجعة املقال07/3/2020 تاريخ إرسال املقال *

إ .إبنإتلةمئنإمحمدإاألمين

بئحثإي إافقئنونإ

 maitremohamedamine@gmail.comاسافكتروني:

إافاحمئنإعبدإإخلسيأ. .إ

 مدير مخبر بحث حول فعلية القاعدة القانونية

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 ، الجزائر06000جامعة عبد الرحمان ميرة ــــــ بجاية 

 khelfiabderrahmane@yahoo.fr البريد االلكتروني:
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Extraordinary measures in corruption offenses in the light of Algerian 

criminal procedural law 

Summary 

 The Algerian legislator has strengthened the powers of the judicial police 

and the examining magistrate with exceptional measures, by setting new methods 

and investigative mechanisms by law N° 06-22 of December 20, 2006 for certain 

offenses listed exclusively; The most important being the corruption offenses 

mentioned in the Law on the Prevention and Control of Corruption, in view of the 

danger they pose to society. 

 These methods and mechanisms are known in jurisprudence as special 

investigative methods, so are the methods of observation, objection to 

correspondence, recording of sounds, taking pictures and infiltration. 

Keywords : 

 Judicial inquiry, preliminary inquiry, judicial review, extension of jurisdiction. 

Les mesures extraordinaires dans les délits de corruption à la lumière du droit 

procédural pénal algérien 

Résumé 

 Le législateur algérien a renforcé les compétences de la police judiciaire et 

du juge d'instruction  avec des mesures exceptionnelles, en fixant de nouvelles 

méthodes et mécanismes d'enquête par la loi n ° 06-22 du 20 décembre 2006 pour 

certains délits énumérés exclusivement ;  les plus importants étant les délits de 

corruption mentionnés dans la loi de la prévention et de contrôle de la corruption, 

compte tenu du danger qu'ils comportent pour la société. 

Ces méthodes et mécanismes sont connus en jurisprudence comme des méthodes 

d'enquêtes spéciales, il en est ainsi des méthodes d'observation, d'objection à la 

correspondance, d'enregistrement des sons, de prise de photos et de l’infiltration. 

Mots clés 

Enquête judiciaire, enquête préliminaire, contrôle judiciaire, extension de 

compétence. 
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إمقدم 

نما هي إ، غيرهادون حددة تنفرد بها دولة م ظاهرة محليةيست ل مشكلة الفساد

ازدادت عاملية هذه الظاهرة مع ما يشهده عالم اليوم من ثارها، و آفي أبعادها و وطنية آفة 

عالم، علومات ووسائل اإ املاستخدام شبكات في ظل توسع كبير في كافة املجالت، سيما 

الترويج على تبادل املعلومات عصابات اإنتاج والتهريب و ذي زاد من قدرة مر الاأل 

سهل إتمام الصفقات بشكل نشطتهم االجرامية و أم على تطوير الخبرات التي تساعدهو 

 سريع.و 

فان مظاهر خطرها قد  ومتعددة الجوانبآفة عاملية ن كان الفساد إهذا، و 

 وتعاني دول تختلف من دولة إلى أخرى، حيث تعاني بعض الدول من مشكالت اإنتاج، 

 وأخرى مندول أخرى من مشاكل العبور، ، و عصاباتالدعم ى من مشكالت أخر 

 مشكالت تسليحها باملواد األولية للمتفجرات، و تبييض األموالمشكالت التمويل املالي و 

 .وغيرها

بغرض متعددة قوانين  سن   إلىاملشرع الجزائري واجهة ظاهرة الفساد سعى في سبيل م

وضع قانون موضوعية، فقد  خر أحكاماوالبعض اال إجرائية  ا، بعضها أحكاماآلفةهذه من  الحد  

إإ05: رقم الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإرهاب في القانون  ، 2005فبراير إ06 :املؤرخ في 01ـــــ

، 2006فبراير  20 :املؤرخ في 01ـــــــإ06تحت رقم:  قانون الوقاية من الفساد ومكافحته سن  كذلك و 

تابعة ضد عطى خصوصية في إجراءات املأومن جهة أخرى وأتبعها بمراسيم رئاسية وتنظيمية، 

، وفي ذات التعديالت األخيرة املتتالية في قانون اإجراءات الجزائيةفي  جرائم الفسادمرتكبي 

إالقوانين الخاصة املذكورة آنفا.
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ضخامة املجهودات التي تبذلها األجهزة األمنية املتنوعة ملواجهة العملي أثبت الواقع كما 

ال املواجهة القوية الستئصلى املزيد من املجابهة و إحاجة ال مع ضرورةهذه اآلفة والحد منها، 

 .واملستمرة الواعيةواليقظة تشديد الحصار عليها ، و وتتبع آثارهافة، جذور اآل 

لذا يطرح إشكال فعالية اإجراءات املتبعة من طرف املشرع في مواجهة الفساد املستشري 

 في املؤسسات واإدارات في الجزائر؟ 

األجدر دراسة اإجراءات االستثنائية املقررة في مرحلة كان من لإلجابة على هذه اإشكالية 

ية ثانية دراسة ذات اإجراءات في مرحلة التحقيق التحقيق األولي في جزئية أولى، وفي جزئ

 االبتدائي. 

إول ي إماحل إافثحقةقإاألإإاساتثنائية رجاااا إرجدوىإالإ:إاألولإإاملبحث

على غرار  األولي تحقيقجهات المام العمل بها أ يتم ستثنائيةاإجراءات وضع املشرع 

 جرائم الفسادمثل رائم الخطيرة الجف ،لمبادئ العامةلالجزائية وفقا اإجراءات العادية للمتابعة 

َصها
َ
ميزها عن غيرها املتبعة في الحاالت العادية، ذلك ألنها أكثر تهديدا بخصوصية  خ

ُ
إجرائية ت

 ،اإقليمي صالختصالألمن االجتماعي واالقتصادي للدولة؛ وتظهر هذه الخصوصية في تمديد ا

 . للنظرفترات التوقيف تمديد و 

صنفة ــــــ عن طريق التحري عن الجرائم لبحث و يتم ااملرحلة من خالل هذه   
ُ
الخطيرة ــــــ امل

 ها وعنعنوالكشف  ،التقص ي عن الجريمةمن خالل القضائية حال وقوع الجريمة،  الشرطة

، فهي مرحلة شبه قضائية تمثل أول 1وبفاعلهاها شياء التي لها عالقة باأل و  وضبط األدلةمرتكبيها، 

                                                           
، دار هومةبعة ثانية، االتهام، طو  ستداللاال نون اإجراءات الجزائية الجزائري )الكتاب األول( ستحد  في قااملعلي شمالل، 1

 .11، ص2017الجزائر،
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وتوجه فيها  ،2القضائية لكشف النقاب عن كل مالبسات الجريمة املرتكبة اتصال للشرطة

يبقى صالحا فقط املرحلة هذه خالل  هن، ذلك أل وليس متهمبه فيه شتاإجراءات ضد شخص م

 لالشتباه مهما كانت قوة الشكوك التي تحوم حوله ذلك لتمتعه بقرينة البراءة.

 على النحو املبين أدناه؛ جرائم الفسادوصية املتابعة في تظهر خص

إافقضئية اخثصئصإافشاط إتمديدإ:إاملطلبإاألولإ

اص في صالحية تمديد االختص جرائم الفسادالقضائية في  للشرطةعطى املشرع الجزائي أ

ذات منها ما هي اختصاصات و  نوعيذات طابع اختصاصات  يفمنها ما ه، التحري مرحلة البحث و 

 .إقليميطابع 

إئية افقضشاط إاساخثصئصإافاوع إفلإافساعإاألول:

بممارسة سلطاتهم بالنسبة لكافة أنواع  ختصاصاال ينعقد لضباط الشرطة القضائية 

ثناء البحث أكل ما يصدر عن هؤالء سليما  وبالتالي يعتبرالجرائم مهما كانت جسامتها أو طبيعتها، 

 وضبط األشياء حاضراملتحرير ، و ومرتكبيهاللكشف عن الجرائم  جمع االستدالالت ووالتحري أ

الجرائم املتلبس بها، بغض بالجريمة ووضع املشتبه فيهم تحت النظر خاصة في  ةعالق االتي له

 و جناية.أجنحة ذات وصف ن كانت الجريمة إالنظر 

منع الحاضرين من مغادرته، ة، و لى مكان الجريمإالفوري  نتقالاال تشمل هذه اإجراءات 

ن مثل هذه اإجراءات من إبحسب األصل ف، و وتفتيش األماكن ،املشتبه فيهمعلى  كذلك القبضو 

ال في حالة الجريمة املتلبس إالقضائية شرطة سنادها للإ ية، وال يجوز ئالسلطة القضا ختصاصا

بإجراءات املشرع اختصها  جرائم الفسادلكن ، و قاض ي التحقيقأمن النيابة العامة  بإذنبها أو 

                                                           
 .509ص القاهرة، دار النهضة العربية، الجنائية، دون طبعة،محمود نجيب الحسني، شرح قانون اإجراءات إ2
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 واالعتراض علىالتقاط الصور  املراقبة، أن يتم بشأنها اتباع أسلوب إجراء ثلليست اعتيادية م

 .والتسرب ،املراسالت

قانون أساليب التحري الخاصة في هذه اإجراءات تحت مسمى الجزائري فقد نظم املشرع 

ــإإ06:القانون رقم من خالل التعديل الواقع بموجب، اإجراءات الجزائية ديسمبر  20:املؤرخ في22ــــــ

أساليب الوقاية من الفساد ومكافحته كما تناول قانون وفقا للصور املذكورة أعاله، ، 2006

حصر ، وقد االختراقو  ،الترصد االلكترونيقب، و التسليم املرا ؛هي، و 3همن 56أخرى في نص املادة 

التخريبية عمال واأل الجرائم اإرهابية الجرائم أهمها املشرع مجال تطبيقها في سبعة فئات من 

إإ05: الواردة في القانون رقم والفساد ، وسيتم بيان هذه الصور 20054فيفري  06:املؤرخ في01ــــــ

إبش يء من التفصيل

اقب إواعتراضإاملااتال إوتسجةلإاألصوا إوإإأوسا: إافثقئطإصورإاملا

، بعض صور التحري الخاصة في املساس بالحياة الخاصة لألفراد املقدسة قانوناتجتمع 

أنه ال يمكن اتخاذ أي إجراء فيه تقييد لحريات االفراد أو انتهاك  تأكد فقها وقضاء لذا

إال في إطار إشراف أو إذن قضائي ُيتابع العملية ويحدد لها تاريخ صالحية حتى ال  ملخصوصيته

 يتم التعسف بشأنها، وهو ما سوف نوضحه بشأن هذه الصور.

 

 

                                                           
ـــر 20:مــــــــؤرخ فــــــــي 01-06: قــــــــانون رقــــــــمإ3 ــ ــ ـــــاد تع، امل6200فبرايـ ــ ـــن الفسـ ــ ــ ـــــة مـ ــ ـــــق بالوقايـ ــ ـــه لـ ــ ــ ــــدد  ر. ج. ج.ج)ومكافحتـ ــ ( صــــــــادرة 14عــ

 .2011وت أ10:صادرة في( 44عدد  ج. ج. ر.)ج2011أوت2:املؤرخ في 15-11:رقم واملتمم بالقانون ، املعدل 2006مارس8:في
صـادرة ( 11عـدد  ج .ج. ر .)جوتمويـل اإرهـاباملتعلـق بالوقايـة مـن تبيـيض أمـوال  2005فبرايـر 06:مؤرخ فـي 01-05:قانون رقم 4 

 .2005فيفري  9في: 
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اقب إ.أ إاملا

و مواد تحت رقابة سرية ودورية، أو أماكن أو وسائل نقل أوضع شخص " تعني عند الفقه

و بالنشاط الذي أو أمواله، ألها عالقة بالشخص محل االشتباه، معلومات  ىهدف الحصول علب

 .5"يقوم به

واألشياء يشمل مراقبة األشخاص كإجراء يتم بناء على إشراف قضائي أسلوب املراقبة 

العادية املتمثلة في رصد حركة األشخاص ووجهة األشياء املرتبطة  لألساليبعادي وفقا  بشكل

اقب إاسافكترونة "إ" سائل وتدابير تقنية متطورة تسمىو باستخدام  وقد تكون بالجريمة،  طبقا املا

تالة إافيليها، كما قد تكون املراقبة تحت مسمى " وما ق.إ.ج.من 5مكرر  65املادة  ألحكام

اقب شروعة تتم تحت رقابة امل واألموال غيرالذي يتمثل في ترك عملية تسليم األشياء " و املا

إ.6إلى غاية انتهاء وجهتها القضائيةالسلطات 

على أنها عملية أمنية يقوم بها . إ. ج مكرر من ق 16ورد مفهوم املراقبة في نص املادة 

البحث والتحري املباشر على ضباط وأعوان الشرطة القضائية عبر كامل التراب الوطني بهدف 

األشخاص الذين يوجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر يحمل على االشتباه في ارتكاب أو محاولة 

لجرائم أو ارتكاب إحدى الجرائم الخطيرة أو نقل األشياء أو أموال أو متحصالت من ارتكاب هذه ا

إ.7ارتكابهاقد تستعمل في 

                                                           
ـــر األمإ5 ــ ــ ـــــثر فـــــــــاروق، مراقبـــــــــة يـــــــــياســ ــ ـــة،  األحاديــ ــ ــ ـــــات الجامعيــ ــ ــــى، دار املطبوعــ ــ ــ ـــة األولـ ــ ــ ـــة، طبعــ ــ ــ ـــــراءات الجنائيــ ــ ــــي اإجــ ــ ــ ـــة فـ ــ ــ الخاصــ

 . 136، ص2009اإسكندرية،

الجريمــة املنظمــة، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة بــن يوســف بــن  والتحقيــق فــيفريــد روابــأل، األســاليب اإجرائيــة الخاصــة للتحــري إ6

 .147، ص2016، 1جزائرالخدة 
بالقانون ال سيما املتمم اءات الجزائية الجزائري املعدل و يتضمن قانون اإجر  1966يونيو  8:مؤرخ في 155-66: أمر رقم 7

إ.2017مارس  29: فيصادرة  (20عدد  .ر.ج.جج)2017مارس  27: املؤرخ في07-17:رقم
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بل يكفي إخبار وعدم اعتراض وكيل  ،ضائياملراقبة دون اشتراط اإذن القهذه تتم 

الجمهورية املختص إقليميا، ولم يشترط املشرع طريقة معينة لإلخبار ولكن ُيفضل أن تكون كتابة 

ألنها قد تتضمن تمديد لالختصاص اإقليمي أو مساس بحرية األشخاص، ونفس املالحظة بشأن 

ينة، وهي مسائل كذلك طريقة مع انون طريقة عدم اعتراض وكيل الجمهورية والتي لم يشترط الق

لالسترسال والتمادي في خرق روح اإجراءات القانونية تحت مظلة عدم  يتعين ضبطها درء

 االعتراض الضمني.

بعد االنتهاء من املراقبة أو خاللها ال بد من تدوين ما تم التوصل إليه ضمن محاضر 

 تحقيق للرجوع إليها خالل مراحل الخصومة الجزائية.

إافثقئطإصور:إاملااتال إوتسجةلإاألصوا إوإإاعتراضإب.

 َم 
َ
جرائم في األهمية ات بالغة ن املشرع الجزائري ضابط الشرطة القضائية من اختصاصك

تسجيل راض املراسالت و في اعت خاصة، فيها مساس واضح بالحياة الخاصة تتمثل الفساد

اقب إبأسلوب صور، وهي معروفةالالتقاط األصوات و   .اسافكترونة ""إاملا

البحث  إطار السلكية فيالو ية املراسالت السلكية اقبة سر  مر في عملية تنحصر هذه ال

و في أشخاص املشتبه فيهم في ارتكابهم و املعلومات حول األأجمع األدلة الجريمة و  والتحري عن

والتي و النسخ للمراسالت، أو التسجيل أن طريق االعتراض عتتم و ،إ8الجريمةمشاركتهم في ارتكاب 

و العرض، وذلك أو االستقبال أو التخزين أو التوزيع أعبارة عن بيانات قابلة لإلنتاج  هي

                                                           
، دار البيضــاء، الجزائــر، س، دار بلقــيرابعــة ن، طبعــة، اإجــراءات الجزائيــة فــي التشــريع الجزائــري واملقــار خلفــي عبــد الرحمــانإ8

 .99ص ،2019ـــــــإإ2018



 
 

 

 ISSN :2602-7380                             القانونية القاعدة فعلية حول الدراسات مجلة

 2020- 01  الع د 04:دل   اجمل 

 ص، اإلجراءات االستثنائية يف جرائم الفساد ع:دلى ضوء القانون اجلزائي اجلزائريخ:دلفي عب  الرمحان، بن س:دليمان حمم  األمني، 

 .154-133 ص
 

141 
 

البريد و ال سلكية كالهاتف النقال و أبت كالهاتف الثامعروفة باستعمال وسائل اتصال سلكية 

 .9االلكتروني

الشخصية عن طريق اعتراض كافة  إذن فهذه اإجراءات كما يظهر اسمها تتم فيها املراقبة

أو تصوير كافة الحركات والتنقالت والوضعيات واللقاءات التي يقوم بها املراسالت الخاصة، 

قدر  مما يقتض ي االلتزام ،تمس مباشرة بالخصوصيةمسائل دقيقة الشخص محل املراقبة، وهي 

رطي أو الَد القيات اإمكان بأخ
ُ
، اإجرائية املحددة قانونا ركي قبل االلتزام بالقواعدعمل الش

لطة القضائية بواجبها الرقابي على أكمل وجه، احتراما للشرعية ناهيك على ضرورة قيام الس  

اإجرائية، لذلك يتعين الحرص على حسن اختيار األشخاص املكلفون بالعمل الرقابي، من خالل 

 ن به. البحث في أمانتهم والتزامهم املنهي واألخالقي بالعمل الذي يقومو 

إافتاابإثئنةئ:

وتتطلب من الشرطة القضائية أحديثة جديدة بالغة الخطورة على  تقنيةيعتبر التسرب 

ع الجزائري في التعديل الحاصل على مستوى قانون نها املشر  ن  قعالية في العمل،  وكفاءة ودقة جرأة

 بوضع تعريف للتسر  على غير العادة نجد املشرع الجزائري ،إو200610 اإجراءات الجزائية لسنة

تحت  ،و عون شرطة القضائيةأقيام ضابط  ...". إ. ج على أنه من ق 12مكرر إ65 في نص املادة

                                                           
التشريع الجزائري، دراسة على ضوء اتفاقية أمم املتحدة ملكافحة الفساد، أطروحة دكتوراه، هارون نورة، جريمة الرشوة في إ9

 .280،ص2017العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، و  كلية الحقوق 

،مـن حـالل 2006فبرايـر 20: املـؤرخ فـي 01-06: وردت هذه التقنية ألول مرة في قانون الوقاية من الفسـاد ومكافحتـه تحـت رقـم10

ديســمبر 20: املــؤرخ فــي22-06رقــم:  "االختراق" لكــن بقــي هــذا املصــط ح غامضــا حتــى جــاء القــانون ســمامنــه تحــت  56نــص املــادة 

 وما يليها. 11مكرر 65اين تم ضبطه باسم "التسرب" وتحديد مفهومه واجراءاته في نص املادة 2006
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ة األشخاص املشتبه في بف بتنسيق العملية بمراقمسؤولية ضابط الشرطة القضائية املكل

 .11"أو خاف و شريك لهمأنه فاعل معهم أ هامهميبإو جنحة أجناية  همارتكاب

ئية عناصر الشرطة القضا أحدمنية تفيد قيام أعملية ب على هذا النحو هو فالتسر  

 .12إليهالدخول  و تنظيم يصعبأو التوغل داخل مكان ألى جماعة إجرامية، إبالتسلل 

 أتجدر اإشارة 
 
هوية ن يستعمل أب و العون املتسر  أاط الشرطة القضائية ه يمكن لضب  ن

 وأ و منتوجاتأو أموال أ إعطاء مواد وا و تسليمأو نقل أو حيازة أمستعارة، كما يمكنه اقتناء 

ن يعد ذلك من متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها دون أ و معلوماتثائق أو 

إ.(13)إتحريضقبيل 

إرجاإ إي  إاأل ف  إرجمع إتاهةل إارجل إمن إالجزاياي إاملشاع إتمح إافسائ  لشاط إفاي 

افتيإتتا إبئلخطورةإطئرإاساخثصئصإافاوع إافلجواإإلىإهذهإالرجاااا إالخئص إإإي إافقضئية 

إافتيإياثورجبإعلةائإتقةةمهئإي إافاقئطإافثئفة :

نهئإأفإهةئ إيسترضإإنإافلجواإالىإهذاإافاوعإمنإالرجاااا إياثورجبإانإيكونإمنإطاإ

إإتتا 
 
إألإبدق إكبيرة افة  إواحتر إافاوعإمنإافعملةئ إخ  إهذا إي  إافتاا إنإاساخسئا بإيترتبإئص 

إإعلةهإنثئيجإوخةم .
                                                           

 نه:على أمن الفصل الثاني  81/2-706نص املادةفي التسرب قانون اإجراءات الجزائية الفرنس ي كما عرف إ11

« L’infiltration consiste pour un officier ou un agent de policejudiciaire spécialement habilité dans des conditions 

fixées et agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération, à 

surveiller des personnes suspectées commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes 

comme un des leurs co-auteurs, complice ou receleurs… » 

 املتواجد على الرابط:= يراجع في ذلك قانون اإجراءات الجزائية الفرنس ي 

http//www.legifrance.gouv.fr 

ـــة، تإ12 ــ ــــاب ناديـ ــــاتيــ ـــ آليـــ ــ ـــفقات العموميــ ــ ـــــال الصـ ـــي مجــ ــ ـــــاد فـ ـــة الفســ ــ جامعــــــة مولـــــــود معمــــــري تيـــــــزي  ،ة، أطروحــــــة دكتـــــــوراهمواجهـ

 .342، ص2013وزو،

 .106ص ،مرجع سابق، خلفي عبد الرحمان13
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لحايئ إالخئص إالىإالرجاااا إالخئص إيعثبرإانتهئكإفلحايئ إافسا ي إواإواافلجإكذفك

إف إيث إاتهئمهإبعدوإإانإافشخصإمئزالإمشتبهإفةهفلمشتبهإفةهإخئص إ

إعلى إأإنهةك
 
إإهن إالرجاااا  إوإهذه إافبرااة إقايا  إمع إبئعثبئرإانإتتائيى إاسانائن حقوق

إفكنإإافشخص إفةه إمشثبهئ إمئزال إاألول  إافثحقةق إماحل  إمتهمئإإي  إكشخص إمعئملثه يث 

إشخصإمذنبئإبئرتكئبهإفثلكإالجايم وك

املااتال إبينإعتراضإاألخطاإمنإذفكإانإيث إاوإإائحة إافعملة افنإمنإإضفإالىإذفكإ

إيعثب إوافذي إومحئمةه إفةه إوإاملشتبه إرجه  إمن إافدفئع إلحقوق إرإانتهئكئ إفا  إبينإانتهئك اإاملنهي

 موكله.وإإاملحئمي

إافقضئية إلشاط املكئنيإفإصاساخثصئإافساعإافثئني:

فيها وظائفهم القضائية في الحدود التي يباشرون شرطة يتحدد نطاق االختصاص املكاني لل

شتبه فيه، مكان مكان وقوع الجريمة، محل إقامة امل ؛املعايير الثالثة أحدلى إاملعتادة، استنادا 

ن معيار مكان وقوع الجريمة هو أناك أولوية ملعيار على أخر، رغم ليس هو  ،القبض عليهإلقاء 

شأنها، وقد يفهم من ذلك أنه عمليا باقي املعايير التي تتخذ ب وسهولة االجراءاتاألكثر قبوال ملرونة 

تكون احتياطية، ووجودها يعمل على تسهيل العمل القضائي ضمن حاالت مخالفة لوضع مكان 

املعايير السابق ذكرها  أحدعلى  ابناءاالختصاص رج تم خاي جراءإ وأكل عمل ع الجريمة، و وقو 

و أاالختصاص املحلي  بأن. إ. ج من ق16/1أكدته املادة وهذا ما ،به قانونا وال يعتد ،يعد باطال

 .ووظائفهم املعتادةون فيها ر حدود التي يباشالاملكاني لضباط الشرطة القضائية يكون في 

تنص حيث بفي الخروج عن هذه القاعدة،  خصوصية املتابعة في جرائم الفساد تظهر

ن يباشروا أ يجوز لضباط الشرطة القضائية في حالة االستعجالعلى أنه . إ. ج قمن  16/2املادة

 وأضافت الفقرة الثالثة أنه يجوز  ،اختصاص املجلس القضائي امل حقين بهوائر في كافة دامهم مه
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كافة اإقليم الوطني متى طلب منهم ذلك  هامهم عبرن يباشروا مأ في حالة االستعجال أيضا

ن يساعدهم في ذلك ضابط شرطة يمارس وظيفته في املجموعة أبشرط  ،القاض ي املختص

تد اختصاص ضباط الشرطة يمو ، 14لفسادجرائم الخطيرة كاالفي حالة  السكنية املعينة، خاصة

ن االجراءات من قانو  16فقرات املادة بأحكاملى كافة اإقليم الوطني دون التقيد إالقضائية 

خطار النائب العام لدى املجلس القضائي ووكيل الجمهورية املختص إالجزائية، مع ضرورة 

 إقليميا.

إوقفإفلاظاتمديدإمدةإإ:املطلبإافثئني

حرمانه من التنقل لفترة و ته سلب حرييفيد حجز الو ألنظر اوضع املشتبه فيه تحت 

دعت مقتضيات التحقيق ذا إفي املكان املعد لذلك،  وذلك باحتجازهقصيرة يحددها القانون، 

إ15االبتدائي املساس ينطوي على تقوم به الشرطة القضائية خطير عمل  االجراءويعد هذا .

لتفادي في غير حال التلبس، و  القيام به يجوز بحسب األصل ا الحرية الشخصية لإلنسان، لذبال

من الدستور الجزائري في مجال الحريات  60التعسف باستعمال هذا االجراء نصت املادة 

 ساعة.48ن يتجاوز أوال يمكن للرقابة القضائية، التوقيف للنظر  الجزائية يخضع

يمكن تمديد املدة  فإنه. إ. ج من ق65/3املادةنص  حسبو قضايا الفساد نه في أغير 

 ( ثال 3) لىإقضايا اإرهاب ل الجمهورية في مكتوب من وكي بإذنصلية للتوقيف للنظر األ 

 دون تقديم الشخص للنيابة. بقرار مسببذلك االذن استثنائية  منأل وبصفةكما يجوز ،مرات

                                                           
 معالم الجريمة.ثار و الضرورية قبل ضياع اآلاءات ك الحالة التي تتطلب السرعة في اتخاذ اإجر يقصد بحالة االستعجال تل 14
ن الوضــع تحــت النظــر اجــراء ، أل حســب رأينــا وذلــك خطــأاالبتــدائي، مصــط ح التحقيــق ن املشــرع الجزائــري اســتعمل أيالحــ  إ14

يتــواله  ،التحــري عــن الجــرائميــتم خــالل مرحلــة البحــث و  ألنــه ،مــن إجــراءات االســتدالل ولــيس مــن إجــراءات التحقيــق االبتــدائي

 .خطار وموافقة وكيل الجمهوريةإط الشرطة القضائية بعد ضاب
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ذا بعد هالقضائية و شرطة مام الأبمحامي  يمكن للمتهم االستعانةأنه لى ذلك إضف 

 دقيقة. 30ملدة ال تتجاوز للنظر و ف يوقالتفترة تمديد 

إجراءات التحقيق االولي  ثناءشرطة القضائية أعمال الأكل نشاطات و  نأ جدر اإشارةت

 الخصوصية أمام النيابة العامةهذه تكون تحت أوامر النيابة العامة املختصة إقليميا، تظهر 

نشا املشرع الجزائري أقطاب جهوية أ حيث الناحية،هذه  املشرع فيبالتمديدات التي خولها 

للنائب فيها الذي يؤول االختصاص و  ،جرائم الفسادمنها ة و خاصالتختص بالنظر في الجرائم 

 حسب األقطاب الجهوية.القضائي س لالعام باملج

إ إافسائ  إرجااي  إي  إآنسئ إذكانئه إإأنكمئ إالجزاياي إاملشاع إأمئم إاملجئل افشاط إفثح

إمديدفثمثدا إوإفالإثمديدإلرجاااإوقفإفلاظاإافطئرإي إإاطئرإاساخثصئصإالقلةميإوإي إافقضئية 

إ:يتئآلكإإثيناقطافتينإئتقةة إهإعلةهإتاحئولإوإ

بعد املسافة ير بعض اإشكاالت خاصة إذا كان متداد لالختصاص اإقليمي قد يثال ن اإ

يمتد اختصاصها الى والية تمنراست فهنا البعد شرطة القضائية بوهران و لل االختصاص يؤولكأن 

 برمته. األوليعلى التحقيق املحقق و قد يؤثر على 

بات و فقد يثير صعل االختصاص للشرطة القضائية التابعة لألمن العسكري إذا آكذلك 

لى سلك خاصة أن األمن العسكري يخضع إالسلطة القضائية عليها على الرقابة التي تمارسها 

 .الدفاع خاص لوزارة

الصرامة رورة إخضاعه للشرعية و ضنرى  ،أما فيما يخص تمديد لفترة لوقف النظر

يقيد باعتباره اجراء سالب ل حرية و  ل جوء إليه اال في الحاالت القصوى عدم العبث فيه بعدم او 

 حريات املشتبه فيه.
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مبدأ ثير إشكال، حيث تمديد وقف للنظر قد ي مي في فترةلة حضور املحاكذلك مسأ

ضمان حق الدفاع يستوجب مراعاة هذه املسألة باعتبار ان حضور املحامي امام فترة تمديد 

قد يكون حضوره دون أن يبدي أي مبادرة منه دقيقة و  30ملدة ال تتعدى  إجراء وقف للنظر

 شكليا فقط، وعليه فحضوره في هذه الظروف ال جدوى له.

 مرحلة التحقيق األولي أمام الشرطة القضائيةاملتخذة في  جراءات االستثنائيةاإ ن هذه إ

قد تعتبر قواعد متميزة وتتماش ى واالتفاقيات الدولية والبروتوكوالت التي انظمت وصادقت عليها 

الفساد  جريمةير تشريعية وتدابير أخرى بخصوص الجزائر، معتمدة ما قد يلزم من تداب

اءات تراعي فيها خطورة جر أن تجعلها خاضعة إ بما يتفق مع مبادئها القانونية، و والجريمة املنظمة 

ريمة، وأسبابها وجسامتها والخطر الذي ذلك الجرم، وأن تسعى إلى تعزيز وعي املجتمع بوجود الج

 تشكله.

ته اإجراءات اإستثنائية في مرحلة التحقيق اإن اتباع املشرع اإجرائي الجزائي الجزائري له

ماش ى مع أحد  النظريات في عالم القانون الجنائي والعلوم فلسفة التي تتلاالولي، هو اتباعه ل

ة على السياسة التشريعية الواضحة فيما هو مؤكد في املعاهدات واالتفاقيات املرتبط الجنائية

إقامة دولة  كل ذلك يعد من املساعي الحثيثة لضمانصادقت عليها الجزائر بتحف  و الدولية التي 

 القانون.

سهر أن يكون للمتهم املحاكمة العادلة، و ع ان مبدأ ضمان ي املتواضيلكن حسب رأ

عن نوع محاكمة عادلة يستوجب املساواة في الخضوع لإلجراءات أمام القضاء بغض النظر 

الجريمة، وان الوصول إلى الحقيقة ال يجب أن يكون على ظهر إهدار حقوق الدفاع او انتهاك 

 الخاصة. لحرمته الشخصية او حقوقه
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 افثحقةقإاسابثدائيإي إماحل املثخذةإإاساتثنائية الرجاااا إ:إافثئنياملحورإ

مرحلة  في جرائم الفسادللجزائري ااملشرع والها أالتي اإجرائية ى جانب الخصوصية لإ

هم في مرحلة التحقيق املتابعة عند مواجهة املتأخرى في مرحلة خصوصية جاء بولي، التحقيق األ 

 بعداملرحلة الثانية اإجراءات الجزائية في  ، وتعدقاض ي التحقيق اممأالتي تكون و  ،االبتدائي

 الى هذه األخيرة لسببين:  ويتم ال جوءوتعقبها مرحلة املحاكمة،  ،املتابعة

غير  وليفي مرحلة التحقيق األ القضائية شرطة كون األدلة التي تجمعها العندما ت ؛األولإ

ظروف الجريمة مع االنفتاح على  ،أخرى إضافيةدلة أتعزيزها بالبحث عن لى إوتحتاج  ،يةكاف

 .مالبستها ولو كان مرتكبها معلوماو 

فتكون الغاية من التحقيق االبتدائي  ،يكون مرتكب الجريمة مجهوال؛ عندما افثئني

جل تهيئة الدعوى للنظر في أمن  وهذا كله، هاالبساتومظروف ، مع ضبط هايالكشف عن مرتكب

 .16املحكمة للفصل فيهاعرض على لمدى صالحيتها ل

إلى عمل قاض ي التحقيق لطبيعة القضية التي يكون فيها ال جوء مع اإشارة أنه يمكن 

"يكون التحقيق في الجنايات . إ. ج من ق66املادة  وفقا لنص عند وصفها بجنايةالتحقيق وجوبي 

 جوازيا". وفي الجنألوجوبيا 

في  ؛ساسيتينأمام قاض ي التحقيق في نقطتين أ خصوصية املتابعة في جرائم الفسادتظهر 

 .املؤقت الحبسمدد تمديد ومسألة  ،تمديد االختصاص لقاض ي التحقيقمسألة 

 

                                                           
 .09املحاكمة، ص)الكتاب الثاني( التحقيق و مرجع سابق، علي شمالل، 16
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إتمديدإاخثصئصإقئض يإافثحقةق:إاملطلبإاألولإ

نوعي ال ختصاصواال شخص ي، الختصاص بين اال  ختصاص قاض ي التحقيقيتمثل ا

 حلي.املختصاص اال و 

ن قاض ي أفالقاعدة العامة رتكب الجريمة، مبشخص املتهم إفشخص يااملعةئرإيتعلق 

بموجب ادعاء و أون محل اتهام من النيابة العامة التحقيق مختص بالتحقيق مع أي شخص يك

بعض  غير أن .و مكانته االجتماعيةأو جنسيته أاملدعي املدني مهما كانت وضعيته طرف من مدني 

وفقا وظائفهم، و أتهم امسؤولييرجع بشأنهم االختصاص إلى جهات محددة بالنظر إلى األشخاص 

الشأن كذلك مكان وقوعها، و و أ، دون االعتداد بنوع الجريمة . إ. جمن ق 573لنص املادة 

. إ. ج املعدلة بموجب من ق 64املادة  ألحكامحدا  طبقا من طرف األ املرتكبة  لألفعالبالنسبة 

إ15رقم:القانون  االدعاء املدني  نأفي حين  ،املتعلق بحماية الطفل 2015يوليو  15:املؤرخ في 12ــــــ

ن أولو كان مرتكب الجريمة حد ، ذلك حدا  حتى الحد  يكون مقبوال أمام قاض ي األ  ضد

من اختصاص قاض ي التحقيق املكلف باألحدا  مع ادخال ولي الطفل املدني ضد الحد   دعاءاال 

 .في الدعوى 

املصحوبة و الشكوى أوع الجريمة موضوع طلب االفتتاحي يتحدد بنف املعةئرإافاوع ما أ

. إ. من ق 72و 66 ادو و جنحة أو مخالفة حسب املأبجناية يتعلق مر املدني، سواء كان األ باالدعاء 

 .ج

و أيتحدد بمكان وقوع الجريمة، . إ. ج من ق 40ملادة طبقا لنص ا املحل إاساخثصئصمئإأ

 ، حتى لو حصل هذا القبض لسبب آخر.و مكان القبض عليهأمكان إقامة املتهم، 
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يمتد اختصاص قاض ي أنه يمكن أن  جرائم الفساداإجراءات في متابعة ظهر خصوصية تو 

و أوزاري  طريق قرار ن. إ. ج عمن ق 40من املادة 2رة الفق ألحكاملى محاكم أخرى طبقا إالتحقيق 

 .مشتركقرار 

إرجاااإالحبسإاملؤقت:إإافثئنياملطلبإ

بالنص على أنه إجراء  123لم يعرف املشرع الجزائري الحبس املؤقت واكتفى في نص املادة 

هذه الخاصية التي سبق التأكيد عليها في توصيات ق. إ. ج،  123استثنائي وفقا لنص املادة 

إ.195317املؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات الذي انعقد في روما سنة

من قانون إجراءاته الجزائية بأنه  110بينما يعرفه القانون السويسري وفقا لنص املادة 

و أالجزائية بسبب احتياجات التحقيق كل حبس يؤمر به خالل إجراءات التحقيق في الدعوى "

 .18"مناأل دواعي 

إمبررا إالحبسإاملؤقتافساعإاألول:إ

نما مقيدة بمدى توافر إليست مطلقة، مؤقتا سلطة قاض ي التحقيق في حبس املتهم 

حسب السلطة التقديرية . إ. ج، قمن  123املادةمن ها الفقرة الثانية تمبرراته التي تضمن

مبررا املؤقت القضائية غير كافية كان الحبس  رقابةال التزاماتن أتبين له  ذاإ حيثب،إ19للقاض ي

 التالية:  سباببأحد األ 

                                                           
 .284، ص 1964محمود محمود مصطفى، شرح اإجراءات الجنائية، طبعة أولى، دار مطابع الشعب، جامعة بيروت، إ17

، الثاني جلداملمحمود زكي شمس، املوسوعة العربية لالجتهادات القضائية الجزائية، طبعة أولى،  تعرف مشار إليه عندإ18

 .321، ص 1997مؤسسة غبور للطباعة، دمشق، 

أبو ملعاطي حاف  أبو الفتوح، سلب الحرية بين السياسة الجنائية الشرعية والوضعية، املجلة العربية للدفاع االجتماعي، إ19

 .223ص ، 1998، 15العدد 
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وملنع و األدلة املادية، أل حفاظ على الحجج  الوحيدة الحبس املؤقت الوسيلة كان إذا-

 ؛و لتفادي التواطؤ بين املتهمينأو الضحايا أعلى الشهود  الضغوط

وقوع نعها من الملو أو وضع حد ل جريمة، أهذا الحبس ضروريا لحماية املتهم عندما يكون -

 ؛من جديد

 ؛يهبة القضائية التي فرضت علاقمخالفة املتهم التزامات الر -

إ.20العدالةعندما يكون هذا االجراء الوسيلة الوحيدة لضمان بقاء املتهم تحت تصرف -

إتمديدا إحبسإاملؤقتافساإعإافثئني:إ

، وتحديد شكلة ل جريمةفعال املقترفة املتمديد ل حبس املؤقت حسب جسامة األ يكون 

كان املشرع قد حدد مدة قصوى ل حبس  وإذااالستثنائية،  اطبيعتهعلى تعني التأكيد املدة 

قاض ي التحقيق  ذ يتعين علىإاملتهم كل هذه املدة في الحبس،  املؤقت، فال يعني ذلك وجوب بقاء

سيتم التركيز على املدد التي ،إ21)ذلكجل معقول حتى ولو لم ينص املشرع على أانهاء التحقيق في 

 لها عالقة بجرائم الفساد.

إإبئفناب إفلجاحإأوسا:

إ  إملدة إحبسإاملته  إفقط؛إ04ـــــ إواحدة إملاة إفلثجديد وتكون في غير األحوال  أشهاإقئبلـ 

أي ثبت أن الجريمة محل املتابعة عقوبتها الحبس تزيد . إ. ج، من ق 124املنصوص عليها في املادة 

                                                           
  املتواجد على الرابط: bull.crimN35. Cass.Crim20oct1987: القرار التالي: راجع في ذلكي 20

http//www.legifrance.gouv.fr 

 مساء 23:30على الساعة  2/03/2020: والذي تم تصفحه بتاريخ

ـــي21 ـــت فــ ـــد الوهـــــاب، النظـــــام القـــــانوني ل حـــــبس املؤقــ  ،الجزائـــــري، طبعـــــة أولـــــى، دار هومـــــةقـــــانون اإجـــــراءات الجزائيـــــة  حمـــــزة عبــ

 .77ص ،2006 ،الجزائر
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املئ ةإ)أشهر (4)عن ثال  سنوات، في هذه الحالة ال يجوز أن تتجاوز مدة الحبس املؤقت أربعة 

 ق.إ.ج(.إ125/1

إال أنه إذا تبين أنه من الضروري إبقاء املتهم محبوسا فيجوز لقاض ي التحقيق بعد 

استطالع رأي وكيل الجمهورية املسبب أن ُيمدد فترة الحبس املؤقت ملرة واحدة ألربعة أشهر 

 .22ق.إ.ج(إ125/2)املئ ةإأشهر  08أخرى، ويصبأل املجموع 

إإ15من قانون حماية الطفل رقم  73وطبقا ألحكام املادة  بئفناب إفلمته إالحدث؛  12ــــ

 3سنة وكان الحد األقص ى للعقوبة يتجاوز  16إلى أقل من  13فإنه إذا كان الطفل ِسُنه من 

سنوات وكانت الجريمة تشكل إخالال خطيرا وظاهرا بالنظام العام أو كان الحبس ضروريا لحماية 

هرين غير قابلة للتجديد. كما ال يجوز إيداع الطفل الذي يتراوح الطفل فإنه يجوز حبسه ملدة ش

 سنة إال ملدة شهرين تقبل التجديد ملرة واحدة فقط. 18إلى أقل من  16سنه من 

إبئفناب إفلجائيئ افساعإافثئني:إ

وتكون في حالة ما إذا كانت التهمة  أشهاإقئبل إفلثجديدإثالثإماا ؛إ04ــــإحبسإاملته إملدةإ

سنـــة سجنــــا، فيصـدر حينهـــا قاض ي التحقيق أمر بالوضع في  20ع بها املتهم عقوبتهــــا أقل من املتاب

أشهـــر ويـمـكــــن تـمـديدهـــــا من طرفه ملرتيــــــن، وإذا أراد أن يمدد أكثــــــر عليــه  04الحبس املؤقـــت ملــــدة 

ا أن تزيد مرة واحدة فقط، ليصبـــــــأل ـــــــــــــام، هـــــــذه األخيرة يمكنهأن يتقــدم بطلــب إلــــى غرفة االتهــــ

إمنإق.إ.ج(.إ1ــــإإ125)املــــــــئ ةإشهـــــــرا  16املجموع 

وتكون في حالة ما إذا كانت التهمة  أشهاإقئبل إفلثجديدإأربعإماا ؛إ04ــــإحبسإاملته إملدةإ

سنة سجن أو أكثر أو السجن املؤبد أو اإعدام، حينها يصدر قاض ي إ20محل املتابعة عقوبتها 

                                                           
 .83حمزة عبد الوهاب، مرجع سابق، ص .128أكثر: محمد حزيط، مرجع سابق، ص  صيلتفاإ22
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أشهر، يمكن تمديدها من طرفه لثال  مرات، إ04التحقيق أمرا بالوضع في الحبس املؤقت ملدة 

وإذا أراد أن يمـــدد أكثــر عليــه أن يتقــدم بطلــب إلــى غرفــة االتهــام، التـي يمكنهــا أن تزيد مرة واحدة 

إ.23منإق.إ.ج(إ1ــــإإ125)املــئ ةإشهــرا  20، ليصبأل املجمــوع فقط

إ إملدة إحبسإاملته  إماا إ04ـــــ إثـمئن إفلثجديد ؛ وتكون في حالة ما إذ كانت أشهاإقئبل 

الجناية محل املتابعة قد أمر فيها قاض ي التحقيق بإجراء خبرة أو اتخذ إجراءات لجمع األدلة أو 

لوطني وكانت نتائجها تبدو حاسمة إظهار الحقيقة، يمكن أن يأمر تلقى شهادات خارج التراب ا

أوال قاض ي التحقيق بالحبس املؤقت ملدة أربعة أشهر، ويمكن تمديده من طرفه ملرتين )إذا كانت 

سنة أو املؤبد أو  20لثال  مرات )إذا كانت الجناية تساوي أو تزيد عن و  سنة( 20جناية أقل من 

أجل شهر قبل انتهاء املدة أن يطلب من غرفة االتهام تمديد فترة الحبس  اإعدام(، ويمكنه خالل

 املؤقت ملدة أربعة أشهر قابلة للتجديد أربع مرات.

إاملته إالحدث إبئفناب إفلجائيئ إاملثئبعإبهئ من قانون حماية  75؛ وطبقا ألحكام املادة ـــــ

إإ15الطفل رقم  بلة للتمديد وفقا للشروط الواردة في قا (2)فإن مدة الحبس املؤقت شهران  12ــــ

سنة في الحالة األولى وفي الحالة الثانية تساوي أو تزيد  20فانون اإجراءات الجزائية، أي أقل من 

 سنة، مع األخذ بعين االعتبار أن التمديد يكون بشهرين في كل مرة. 20عن 

إ

إ

إ

إ
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إ:خــــــــــــــــــــئتم 

نابعة من  في جرائم الفساد الجزائية خاصة اإجراءاتمسألة خصوصية املتابعة في 

استقرار و الدولة من أتنعكس سلبا على التي و  ،الخطورة االجرامية التي تتميز بها تلك الجرائم

النظم بأكملها على مدار انهيار الشعوب و إفساد لى بالضرورة إتؤدي بعاد ألها املجتمع، كما 

 .سنينال

جرائم الفساد أمرا حتميا، وهو   حد منطريق وضع آليات لعن لتشريعات لذا كان تدخل ا

 ،املراقبة االلكترونية من خالل وضعه أنظمة جديدة مثل نظامالجزائري  ما فعله املشرع

القضائية شرطة تزويد ال،وكذا التسرب في تعديالته األخيرةعتراض على األصوات واملراسالت و اال و 

 تساعد على مواجهة هذه الظاهرة.بوسائل حديثة ومتطورة وقضاة التحقيق 

تعتبر و  الدفاع،ذ تمس بحقوق إ، وحرياتهثر سلبا على املتهم ؤ لكن كل هذه اإجراءات ت

 نذكر ،نساناإ وإعالنات حقوق الدولية واثيق املمع  تتنافىكما حريات الخاصة ل حقوق والانتهاك 

 منها:

إافاثــــــــــــــــــــــــئيج:

 الدفاع حقوق سلبا على واملراسالت والتقاط الصور اعتراض األصوات مسألة ثر ؤ ت

الدولية لحقوق  واثيقاملوفي عليها دستوريا  والخاصة املنصوصالشخصية  وحرياتهم

 االنسان.

   املشرع عززها ؛ لذا خطورةالوالتسرب ب والتقاط الصور تتسم مسألة اعتراض األصوات

كما  ،ربطها بالضرورة املتمثلة في حالة التلبس أو التحقيق مثلهامة قانونية بضمانات 

أجاز استعمالها فقط في فئات سبعة من الجرائم الواردة على سبيل الحصر أهمها جرائم 
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الفساد، كما جعل العمل بها منوط بإذن قضائي من وكيل الجمهورية أو قاض ي التحقيق 

 املختص.

  نشير كذلك وأن املشرع الجزائري ُوِفق في وضع هذه اآلليات، كما وفق في ضبط ضماناتها

القانونية، ولكن كغيرها من اإجراءات الخطيرة تحتاج إلى أخالق عملية لدى الشرطة 

 القضائية 

إاساقــــــــــتراحئ 

  وضمان أمنه، االستقرار املجتمع و  محاولة ضمان ن يوازن بينأنأمل من املشرع الجزائري

حق  وذلك بضمان، والشخصيةحريات الخاصةبالساس املمام العدالة بعدم أاملتهم  حرية

 إجراءات الدعوى في كل  ، وذلكمحاميهبين املتهم و تامة السرية ،وضمان الالدفاع

 فيها. العمومية حتى الفصل النهائي

  هذه اإجراءات لى إال جوء  اإجرائية، عند القضائية بالشرعيةضرورة تحصن الشرطة

وتتحصن باحترام الحريات األساسية للمواطن حتى تفي بما يجب عليها في إطار القانون وال 

 ش يء غير القانون 

 ها تتسم لحماية الالزمة والكافية باعتبار ضرورة تعزيز الجهة املكلفة باإجراءات الخاصة با

 .بالخطورة
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 *املهاجرين في القانون املقارن تهريب النظام القانوني لجريمة 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص

سنوات في اللقد أصبح تهريب املهاجرين أحد أبرز الجرائم التي تعرف انتشارا متزايدا 

بسبب تعدد الدوافع للهجرة وقلة الفرص للقيام بذلك بأسلوب قانوني، على ذلك األخير، 

ومن   ،سارعت العديد من التشريعات الداخلية للدول، لالنسجام مع املواثيق الدولية لتجريم

بات املالئمة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، ومن ثم تسعى هذه الدراسة ثم افراد العقو 

 إلى تسليط الضوء على كيفية معالجة القانون املقارن لجريمة تهريب املهاجرين.

 :املفتاجيةالكلمات 

 .العقوبات ،القوانين الداخلية ،القانون املقارن  ،املهاجرينتهريب 
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The legal system of the crime of human smuggling in comparative law 

Summary:  

Migrant smuggling is considered one of the crimes that has grown steadily 

in recent years due to the multiplicity of reasons for migration and the lack of 

opportunities to legally immigrate. As a result, many domestic laws of countries 

have hastened to harmonize with international conventions to criminalize and then 

appropriate sanctions, to fight against this cross-border crime. In this sense, this 

study aims to highlight the way whose comparative law addresses the crime of 

migrant smuggling. 

Keywords: 

Human smuggling, comparative law, domestic legislation, penalty. 

Le système juridique du trafic illicite de migrant dans le droit comparé 

Résumé  

Le trafic de migrants est considéré comme l’un des crimes qui ont connu 

une croissance progressive ces dernières années, en raison de la multiplicité des 

motifs de migration et du manque de possibilités d’immigrer de manière légale. 

En conséquence, de nombreuses législations nationales se sont empressées de 

s'harmoniser avec les conventions internationales pour criminaliser et, ensuite, 

s'approprier des sanctions adéquates, pour lutter contre ce crime transfrontalier. 

Cette contribution vise à mettre en lumière la manière dont le droit comparé 

aborde le crime de trafic de migrants. 

Mots clés 

Trafic de migrants, droit comparé, législation interne, peine. 
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 مقدمة

ال شك أن الجريمة أخذت أبعادا كبيرة وتوسع نطاقها خصوا مع ما حملته العوملة من 

تغيرات على الدول واملجتمعات فجلعت من العالم قرية صغيرة، يريد كثير من األشخاص أن 

رة درجات الرفاه، في مقابل ذلك ارفض الدول املتطو يجولوا فيها مع بين املجتمعات من تفاوت في 

دخول األشخاص إال ملن تسمح له بذلك، ما اضطر كثير منهم على االعتماد على املهربين لتسهل 

 عبور الحدود عليهم.

حيزا كبيرا في السياسات على هذا األساس أصبحت جريمة تهريب املهاجرين تأخذ 

ن للحد من هذه الظاهرة بتجريمها ومعاقبة مرتكبيها، من خالل وضع قواني التشريعية للدول،

ويكون ذلك متماشيا مع سياستها الداخلية من جهة وتنسجم مع التزاماتها الدولية من خالل 

ريب السيما اتفاقية باليرمو والبرتوكول املتعلق بته ،املصادقة على املعاهدات الدولية ذات الصلة

 املهاجرين.

سب مكافحة الجرائم بكافة أنواعها بحفيما بينها في ول تختلف لدل املقارنةتشريعات جل 

نجدها تتعامل مع كل جريمة بما يتالءم مع درجة خطورتها،  بحيثدرجة انتشارها في كل مجتمع، 

وهذا ما ينطبق على جريمة تهريب املهاجرين التي تعرف انتشارا وخطورة أكبر في دول املصدرة 

 كس الدول املستقبلة.ودول العبور إلى درجة ما على ع

وعليه سنسعى من خالل هذه الدراسة إلى االجابة على إشكالية جوهرية تتمثل أساسا في؛ 

هل السياسة العقابية املتبعة من قبل الدول املصدرة هي نفسها السياسة املنتهجة من طرف 

 الدول املستقبلة في مواجهة جرائم تهريب املهاجرين غير النظاميين؟

املنهج املقارن، وعلى على وجه الخصوص على اعتمدنا  اإلشكالية املطروحة ولإلجابة على

السياسة العقابية الصارمة  تبيان إلى تقسيم ثنائي ملوضوع الدراسة حيث تطرقنا في مرحلة أولى

 على ليونة السياسة ن الدراسة تنصبإ، أما في املرحلة الثانية فلدى الدول املصدرة )أوال(

 .في الدول املستقبلة )ثانيا( التشريعية املتبعة
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  الدول املصدرةالسياسات العقابية الصارمة في : أوال

 تهريب املهاجرين،جريمة صارمة تجاه  إجراءاتالعبور تتخذ أغلب الدول املصدرة ودول  

ثارها التي قد تتعرض لها جراء انتشارها، وهناك بعض الدول لم آعلى أساس انعكاساتها و ذلك 

يتعامل بنفس الصرامة مع الشبكات التي تنشط في هذا املجال، وهذا ما سنبينه من خالل بعض 

 .سنبينها بنوع من التفصيل كالتشريع املغربي، التونس ي، املوريتاني،....إلخ النماذج التي 

 املغربييب املهاجرين املغرب كبلد سباق لتجريم تهر : أ

لقد لفتت انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية في املغرب النظر نظرا بكثافتها واتجاهاتها،  

فحولته إلى محطة عبور وانطلق ووصول بالنظر إلى موقعه الجغرافي، الذي جعل الشبكات 

ا الالتينية أمريكاإلجرامية املتخصصة في تهريب املخدرات املنتجة في املغرب أو القادمة من دول 

تتخذ من هذا األخير مقر ومركزا أساسيا إلدارة نشاطها، الذي سرعان ما امتد إلى مجاالت أخرى 

ذات صلة ومنها تدبير عبور األشخاص عبر الحدود، كما أن هذه املكانة هي التي جعلت املغرب 

 .يحتل صدارة اهتمام االتحاد األوروبي في ما يخص برامجه املتعلقة بالهجرة

وبالنظر إلى هذه املعطيات كان املغرب من بين الدول السباقة إلى سن قوانين يستهدف به 

هذه الظاهرة، وهذا بصدور القانون املتعلق بدخول وخروج األجانب وبالهجرة غير الشرعية في 

، الذي يعتبر دليال على جدية اململكة في تعاملها الحازم مع كل من يتسلل 2003نوفمبر من عام 

ى اإلقليم األوروبي انطالقا من املغرب، وكذا مع كل من يقدم مساعدة في هذا الصدد بما في إل

ذلك شبكات التهريب، وقد دعه االتحاد األوروبي هذه الجهود من خالل املساعدات املالية التي 

 2006مليون أورو عام بعد صدور هذا القانون، ثم في عام  40قدمها للمغرب، حيث بلغت قيمتها 

 .1مليون أورو 30صص له أيضا غالف ماليا ال يقل عن خ

                                                           
1 Kitmun Diane, « Le Maroc gère les flux des indésirables », Plein droit, 2011/1 n° 88, p. 29. 
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وعلى الرغم من عدددددم إدمدددداج املشددددددددددددرع املغربي جريمددددة أن تهريددددب املهدددداجرين في محيطهددددا 

عتبر التي تألفعدددال ل أقر مجموعدددة من الجزاءاتإال أنددده الطبيعي، واملتمثدددل في قدددانون العقوبدددات 

 .2وللقوانين األخرى ذات الصلةهو تكملة لقانون العقوبات ف، مساعدة للمهاجر

والذي جاءت صدددددددددديغته  03/02عالج املشددددددددددرع املغربي تهريب املهاجرين من خالل القانون 

املتعلق بدددخول  2003نوفمبر  11الصددددددددددددددادر بتدداري   1-03 -196التنفيددذيددة بظهير شددددددددددددريف رقم 

على أنه "يعاقب  منه 48وإقامة األجانب باململكة املغربية وبالهجرة غير املشددروعة، وتنص املادة 

درهم كل مسددددددددددددافر أو ناقل أو مقاولة النقل الذين يقومون بنقل  10000إلى  5000بغرامة من 

 .3كل أجنبي غير حائز على الوثائق الالزمة إلى التراب املغربي قادما إليه من إقليم دولة أخرى"

ي فقط بل ربلم يجعل املشدددددرع املغربي العقوبة تقتصدددددر على نقل األجانب إلى اإلقليم املغ

ملادة اشددددملت أيضددددا نقل املغاربة أو األجانب من املغرب إلى أي دولة أجنبية وهذا ما نصددددت عليه 

من القانون السددددددددددددالف الذكر بأنه يعاقب بالحبس من سددددددددددددنتين إلى خمس سددددددددددددنوات وبغرامة  51

درهم، كل من يقّدم مسددداعدة أو عونا لكل شدددخص  500000إلى  50000مالية يتراوح قدرها بين 

واء كان مغربيا أو أجنبيا ملغادرة التراب املغربي بصدددددددفة تو ي أيها رسدددددددمية، وذلك باسدددددددتعماله سددددددد

أثنددداء اجتيددداز أحدددد مراكز الحددددود البريدددة أو البحريدددة أو الجويدددة وسدددددددددددديلدددة احتيددداليدددة للتملص من 

تقددددديم الوثددددائق الرسددددددددددددميددددة الالزمددددة، أو من القيددددام بدددداإلجراءات التي توج هددددا القوانين واألنظمددددة 

عمول بها، أو باسدددددددتعماله لوثائق مزورة أو بانتحاله اسدددددددما، وتعاقب كذلك بنفس العقوبة كل امل

شددددددددددددخص تسددددددددددددلل إلى التراب املغربي أو غادره من منافذ أو عبر أماكن غير مراكز الحدود املعدة 

 خصيصا لذلك.

أما فيما يخص مسددددددددداعدة و تنظيم األفعال املذكورة سدددددددددابقا فإن املشدددددددددرع املغربي يعاقب 

درهم،  500000إلى  50000لية من أشددددددددددددهر إلى ثالثة سددددددددددددنوات و بغرامة ما 6ها بالحبس من علي

                                                           
2 Baba Naima, le Maroc face à la traite transnationale : Interroger les éléments de réponses, 

‘‘CARIM - AS’’, 2011/43, Robert Schuman Centre for Advansed Studies, San Dominico Di 

Fiesole (FI) : Institut européen, 2011, p 12. 
3 Baba Naima, Op Cit, p 12. 
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ألف إلى مليون درهم في  500سدددنة وبغرامة من  15و  5ترتفع هذه العقوبات إلى السدددجن ما بين و 

حالة العود، و قد ترتفع أكثر لتصددددل العقوبة إلى السددددجن املابد في حالة ما إذ أدت هذه األفعال 

 .4ت أحد املهاجرينإلى مو 

بمجموعة من األحكام املساعدة على مكافحة  02-03وإضافة إلى ذلك فقد جاء القانون 

تهريب املهاجرين، ومن ذلك تلك التي تمنع الزواج بغرض الحصددددددول على الوثائق، وكذا تلك التي 

 5تعاقب األشخاص الذين يقومون بتشغيل املهاجرين السريين بصفة غير قانونية

 التونس ي شمولية القانون : ب

إلى  2004سعت السلطات التونسية في عام لتهريب املهاجرين أمام هذا االنتشار الخطير 

للمهاجرين السريين، وحلت محل بعض  مساعدةسن قانون يعاقب بشدة كل من يقدم 

، والذي 08/03/1968النصوص التي كانت تعاقب على تهريب املهاجرين من ذلك القانون 

منه كل شخص يساعد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو يسهل دخول أو  25الفصل  يعاقب في

خروج أو عبور األشخاص أو إقامتهم بطريقة غير شرعية على اإلقليم التونس ي بحبس يتراوح بين 

 .6دينار 120و  6شهر إلى سنة وغرامة ما بين 

ر من خالل ين ظهرت أكثولكن النية الحقيقية للمشرع التونس ي في مكافحة تهريب املهاجر 

 1975ماي  14الصادر في  40-75، والذي جاء معدال للقانون 2004القانون الصادر عام 

                                                           
 .، مرجع سابق03/02القانون 4

5 Khechani Mohamed, La La migration clandestine au Maroc, ‘‘CARIM - AS’’, 2008/09, 

Robert Schuman Centre for Advansed Studies, San Dominico Di Fiesole (FI) : Institut 

européen, 2008, p 14. 
، 11، يتعلق بحالة األجانب بالبالد التونسية، ج ر عدد 1968مارس  8في ، مارخ 1968لسنة  7القانون التونس ي عدد 6

 .1968مارس  12و 8بين  الصادرة ما
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منه  52املادة ف، 8العقوبات املقررة أشد صرامة أصبحت .7واملتعلق بجوازات ووثائق السفر

تعطي للقاض ي الحرية لتطبيق العقوبات املقررة وفقا لقانون العقوبات أو أي قانون أخر 

 .9بشكل فعالشبكات التهريب وذلك بهدف مكافحة للحاالت التي تعرض أمامه، 

مشددة، إذ يعاقب الفصل  2004فيفري  3وتماشيا مع ذلك جاءت العقوبات في قانون 

كل شخص قدم معلومة، خطط، سهل أو ساعد أو دبر الدخول أو بثالثة سنوات حبسا  38

الخروج غير الشرعي لشخص ما من اإلقليم التونس ي سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو، ولو 

فجاء بعقوبة أشد تصل إلى أربعة  39ومن دون مقابل مالي، أما الفصل  10كان ذلك تطوعا

الداخلين أو املغادرين للتراب التونس ي أو عمل  سنوات لكل من قام بإيواء أو إخفاء األشخاص

 على ضمان فرارهم أو وفر وسيلة نقل لهم.

وتشدد العقوبة أكثر على من تعمد نقل شخص أو أشخاص لغاية إدخالهم إلى التراب 

التونس ي، وكذا على من شارك في "وفاق" أو تنظيم يهدف إلى إعداد أو تحضير أو ارتكاب األفعال 

شدد املشرع التونس ي من العقوبة في حالة ضلوع أعوان الدولة في أعمال تهريب  املذكورة، وقد

سنة وغرامة قدرها  12، فجعل العقوبة في حقهم مشددة تصل إلى حد السجن ملدة هاجرينامل

ألف دينار تونس ي، إذا كان هاالء من فئة حرس الحدود، حراس املوانئ أو ممن هم مكلفون  40

و أعوان قوات األمن والقوات العسكرية، أما إذا كان هذا الفعل تسبب بمعاينة هذه الجرائم أ

                                                           
هذا القانون لم يتناول سوى حالة الهجرة غير الشرعية حيث يعاقب كل تونس ي يغادر أو يدخل إلى اإلقليم التونس ي 7

، يتعلق بجوازات 1975ماي  14، مارخ في 1975لسنة  40 عددالقانون التونس ي من 35بطريقة غير شرعية، أنظر املادة 

 .1975ماي  20، صادرة في 34السفر ووثائق السفر، ج ر، عدد 
8 Monia Ben Jémia, « La Tunisie, cerbère des frontières européennes »,Plein droit, 2007/2 n° 

73, p. 35-38. 
9 Ben Achour Souhayma, Le droit tunisien face à la traite de personne et au trafic de migrant, op cit, 

p 7. 
يمكن أن نالحظ خطورة هذه املادة التي تعاقب العمل الخيري التطوعي، والتي يمكن أن تذهب ضحيتها بعض املنظمات 10

اربية، ي من قوانين الدول املغوالجمعيات الخيرية التي تقدم املساعدة لألجانب لدوافع انسانية، وهذه السمة ال نجدها في أ

 ، حول املوضوع أنظر:2فقرة  14كما أن هذه املادة تتعارض مع أحكام بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين في مادته 
Monia Ben Jémia, « La Tunisie, cerbère des frontières européennes », op cit, p 37. 
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في عاهات وما شابه ذلك أو في موت األشخاص املنقولين فإن العقوبة تصل السجن ملدة تتراوح 

 سنة. 20إلى  15ما بين 

كما حرص املشرع التونس ي على مسألة التبليغ بالجريمة، إذ حث املواطنين لإلبالغ على 

أشهر حبسا، وكذا  3وع من الجرائم، وذلك تحت طائلة العقوبة التي قد تصل إلى هذا الن

 .11الضالعين في الجريمة بتخفيف العقوبة أو اإلعفاء منها

 الليبيمحدودية القانون : ج

واملتعلق بتنظيم دخول وإقدددامدددة األجددداندددب في ليبيددا  1987( لسددددددددددددندددة 1يعتبر القدددانون رقم )

ل  ، املجددال القددانوني الوحيددد 1962( لسددددددددددددنددة 17بدددوره القددانون رقم )وخروجهم منهددا، والددذي عددد 

الذي يعالج من خالله املشددددددرع الليبي مسددددددألة عبور الحدود دخوال أو خروجا، لقد عدله املشدددددرع 

مجموعدددة من  2004( لسددددددددددددندددة 2مكرر من قدددانون رقم ) 19، وأدرج في املدددادة 2004الليبي سددددددددددددندددة 

مدا من أي إشدددددددددددددارة إلى جريمدة تهريدب املهداجرين التي العقوبدات، لكون القدانون السدددددددددددددابق خدال تمدا

تنتشر بشكل واسع في ليبيا، فقد عدله التي يصعب علينا أن نقول أيها رادعة بالنظر إلى اإلبهام 

الذي يكتنفها بما أنه حدد لها فقط الحد األدنى، ولكنها مع ذلك اسددددددددددددتطاعت أن تسددددددددددددد الفراغ 

 ريب املهاجرين.القانوني الذي كان موجودا بخصوص جريمة ته

"مع عدم اإلخالل  :على أنه 2004( لسددددددنة 2مكرر من القانون رقم ) 19املادة حيث تنص 

بأية عقوبة أشددددددددددد يعاقب عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سددددددددددنة وبغرامة ال 

 تقل عن ألف دينار كل من قام بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة مادية أو غير مادية

 بصورة مباشرة بأحد األفعال اآلتية:

 تهريب املهاجرين بأية وسيلة. .أ

 إعداد وثائق سفر لهم أو هوية مزورة أو توفيرها أو حيازتها. .ب

تنظيم أو توجيه أشددددددددخاص آخرين للقيام بأي فعل من األفعال املنصددددددددوص عليها في  .ج

 هذه املادة.

                                                           
 ، مرجع سابق.2004لسنة  6ونس ي رقم من القانون الت 47إلى  43أنظر الفصول من 11
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 مة واملبالغ والوسددددائل التيوفي جميع األحوال يحكم بمصددددادرة األموال املحصددددلة من الجري

 12استخدمت فيها أو أعدت الرتكابها ".

دعم املشرع الليبي في ترسانته القانونية بقانون أخر، وهذا القانون متعلق  2010وفي سنة 

رف من خاللها املهاجر غير الشرعي، ولكنه أدرج عملية إدخال  مباشرة بالهجرة غير الشرعية، ع 

ذلك وتدبير الوثائق للمهاجرين ضمن الهجرة غير الشرعية، مع املهاجرين وإخراجهم وتسهيل 

 أيها تدخل ضمن تهريب املهاجرين وكال املصطلحين لديه داللة خاصة.

 استجابة ناجحة التفاقية بليرمو املوريتانيالقانون : د

تعتبر موريتانيا في ظل التغيرات التي حدثت على مستوى الخصائص العامة للهجرة 

أساسية وبلدا مصدرا للمهاجرين واملهربين، مما جعل سياستها تجاهها وتجاه ما منطقة عبور 

يتعلق بها من عوامل تتغير لتتالءم مع مختلف املستجدات، فنتج عن ذلك قانون يهاجم أبرز 

 .13عامل متحكم في الهجرة الحديثة أال وهو تهريب املهاجرين

ع هريب املهاجرين في مستوى التشرييمكن القول أنه من النادرأن نجد تشريعا متعلقا بت

العربي، ذلك أن الدولة املوريتانية هي الوحيد الذي شرعت قانونا خاصا بهذه الجريمة سنة 

، والهدف من ذلك وضع آلية ملكافحة الجريمة املنظمة وليست ملواجهة الهجرة غير 2010

 .14الشرعية

                                                           
بتنظيم دخول وإقامة  20/06/1987الصادر في  1987( لسنة 6بتعديل القانون رقم ) 2004( لسنة 2أنظر القانون رقم )12

 وخروجهم منها. األجانب في ليبيا
13 Zekeria Ahmed Salem, La migration irrégulière de, vers et a travers la Mauritanie : quelques 

aspects sociopolitiques, “CARIM AS”, 2010/58, Robert Schuman Centre for Advenced 

Studies, San Domenico di Fiesole (FI) : Institut universitaire européen, 2010, p 1. 
14Ahmed-Mahmoud El Houssein, Genre et migration : encadrement normatif et 

configuration(s) effective(s) en Mauritanie, “CARIM AS”, 2011/02, Robert Schuman Centre 

for Advenced Studies, San Domenico di Fiesole (FI) : Institut universitaire européen, 2011, p 

10. 
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اية التي يعالجها، فكانت البدكما أن نصوصه تو ي على معالجة دقيقة للظاهرة اإلجرامية 

بضبط مجموعة من املصطلحات التي لم يتناولها حتى بروتوكول األمم املتحدة، على غيار 

-( وكذا مفهوم ضحية التهريب Personne vulnérableاألشخاص الضعفاء الواجب حمايتهم )

رف ويع -على عكس بروتوكول تهريب املهاجرين الذي يستعمل مصطلح "موضوع" التهريب

الضحية أيها كل شخص يعاني بصفة مباشرة من ضرر تسبب أحد الجرائم املحددة وفقا لهذا 

 .15القانون 

وفضال عن ذلك فاملشرع املوريتاني قام بتحديد األهداف التي يصبو إلى تحقيقها من خالل 

ون في كون هذا القان 3واملادة  162010-021من القانون رقم  2وضعه لهذا القانون، حسب املادة 

يسعى إلى  الوقاية من جريمة تهريب املهاجرين ومكافحته ويطبق على التحريات واملتابعات 

 املتعلقة بجريمة تهريب املهاجرين، ويطبق على األشخاص الطبيعية واالعتبارية.

فقد تم تبوي ها بطريقة  2010-021أما فيما يخص الجزاءات املقررة من طرف القانون 

، تناول في فصله األول تهريب املهاجرين والجرائم امللحقة أو املتعلقة به، ممنهجة في الباب الثاني

مليون أوقية لكل من  10إلى  5سنوات وبغرامة تتراوح بين  5عقوبة الحبس ملدة  4وأفرد في املادة 

اقترف فعل تهريب املهاجرين، ثم تناول الجرائم املتعلقة بها واملتمثلة في اعداد وتزوير وتقليد 

سفر واإلدالء بمعلومات خاطئة للحصول على هذه الوثائق بغرض ارتكاب فعل تهريب  وثائق

املهاجرين وكذا استعمالها، ولهذه الحاالت قرر املشرع املوريتاني عقوبة الحبس ملدة أربعة 

 .17سنوات

                                                           
15 Voir article premier de la loi mauritanienne n° 2010-021 du 10 février 2010 relative à la lutte 

contre le trafic illicite de migrants. 
16 L’article 2 de le loi mauritanienne n° 2010-021 relative a la lutte contre le trafic illicite de 

migrants stipule que : «La présente loi a pour objet de : 

1 Prévenir le trafic illicite de migrants ; 

2 Combattre le trafic illicite de migrants ; 

3 Protéger les droits des victimes ; 

4 Promouvoir la coopération» voir la loi mauritanienne n°2010-021, op cit. 
17Voir article 5 & 6 de la loi mauritanienne n°2010-021, op cit. 
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يلزم الناقلين مهما كانت صفتهم أو طبيعة  2010-021أخرى فإن القانون جهة ومن 

يقومون به، على تقديم الوثائق الالزمة التي يتطل ها القانون املوريتاني لكل شخص النشاط الذي 

يكون على متن وسيلة نقل متجهة إلى موريتانيا أو عابرة على إقليمها، كما أنه لم ينس التعرض 

( إلى مائة 10للعقوبات التي تطبق على الشخص املعنوي بحيث خصه بغرامة مقدرة بين عشرة )

ن أوقية إذا كان ضالعا في جريمة تهريب املهاجرين أو في أحد الجرائم املتعلقة بها ( مليو 100)

 .13وذلك ما تبينه املادة 

 ه. ازدواجية املعايير في القانون الجزائري 

نتحدث عن ازدواجية املعايير في القانون الجزائري على أساس أن املشرع الجزائري ميز 

املتعلق بشروط دخول األجانب الى اإلقليم  08/1118القانون  بين الهجرة الوافدة التي عالجها في

من خالل القانون  2009الوطني واقامتهم فيه، وقانون العقوبات الذي أدرج له تعديل سنة 

 ، حيث تطرق إلى حالة الهجرة النازحة.09/0119

 اوحمنه تلزم بدفع غرامة مدنية جزافية تتر  35جاءت املادة  08/11فبالنسبة للقانون رقم 

دج كل ناقل يقوم  بنقل  أجنبي  إلى  اإلقليم الجزائري  500.000دج  إلى   150.000قيمتها  من 

قادما  إليه  من دولة  أخرى، سواء كان ذلك بنية اإلقامة أو العبور، و تشترط املادة أن يكون 

االتفاقات   ن  أوغير  حائز  لوثائق السفر  القانونية أو للتأشيرة  املفروضة  عليه بموجب  القانو 

خمسة و سنتين العقوبة إلى ما بين  46رفع املادة ، وتالدولية  املطبقة  عليه  بسبب جنسيته

دج لكل شخص يقوم بصفة مباشرة أو  200.000إلى  60.000سنوات و بغرامة مالية تتراوح من 

                                                           
، ج ر فيها وتنقلهم بها وإقامتهم الجزائر األجانب إلى دخول  بشروط يتعلق 2008    سنة يونيو 25  ماّرخ  11- 08 رقم قانون  18

 .2008جويليا  02، الصادرة بتاري  36عدد 
املتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية  66/156، يعدل و يتمم األمر رقم 2009فيفري  25املارخ في  09/01القانون  19

 .2009مارس  08، الصادرة في 15عدد 
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  أجنبي  من  اإلقليمغير مباشرة بتسهيل أو محاولة تسهيل دخول  أو  تنقل  أو إقامة  أو  خروج  

 الجزائري بصفة  غير قانونية .

خمس إلى ما بين العقوبة ترفع  20ثم إذا اقترنت هذه الجريمة مع مجموعة من الظروف

دج عندما  ترتكب    600.000دج  إلى   300.000سنوات إلى عشر  سنوات وغرامة مالية من 

 الظروف  اآلتية :  املذكورة  في  الفقرة األولى أعاله  مع  أحد  الفةلمخا

( سنة وغرامة 20( سنوات إلى عشرين )10تكون العقوبة السجن ملدة تتراوح من عشر ) و

مع  ظرفين على  األقل  من   الفةلمخدج  عندما  ترتكب  ا 3.000.000دج  إلى   2.250.000من 

لتي ياء  االظروف املحددة  في  الفقرات السابقة، كما  يجوز  للقاض ي  النطق بمصادرة  األش

 وكذلك  املوارد  الناجمة عنها.  الفةلمخا الرتكاباستخدمت  

من خالل هذه املادة أن املشرع أراد أن يتعامل بحزم مع األشخاص الذين يستغلون  يفهم

ظروف املهاجرين و رغبتهم الجامحة في الوصول إلى بلد املقصد للحصول على أرباح مادية، فأقر 

حدها األدنى سنتين و حدها األقص ى عشرون سنة إذا توافرت  عقوبات مالية وأخرى بدنية

املشددة املذكورة أعاله، و هذا من دون أن يفرد عقوبات خاصة باألجانب  وفواحدة من الظر 

 الذي دخلوا اإلقليم الوطني بطريقة غير قانونية.

                                                           
 تتمثل هذه الظروف فيما يلي: 20

 .حمل السالح -

 استعمال وسائل النقل واالتصاالت وتجهيزات خاصة أخرى. -

غير الشرعيين الذين تم إدخالهم أكثر  عدد املهاجرينأكثر من شخص عندما يكون  الفة من طرفلمخاارتكاب  -

 من شخصين.

في ظروف من شأيها تعريض األجانب مباشرة لخطر آني للموت أو لجروح تحدث بطبيعتها  الفةلمخا عندما ترتكب -

 مستديمة. تشويها أو عاهة

 عم تتالءم اإليواء ال أو أو العمل النقل أو لظروف املعيشة تعريض األجانب شأيها من الفةلمخا تكون  عندما -

 اإلنسانية. الكرامة

 ي.التقليد عن محيطهم أو العائلي وسطهم األجانب )األجانب القصر( عن قصر إبعاد إلى الفةلمخا تادي عندما -
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 30مكرر  303فقد جاء النص على عقوبات لجريمة التهريب في املادة  09/01القانون  أما

( 5( سنوات إلى خمس )3الفقرة الثانية التي تعاقب على تهريب املهاجرين بالحبس من ثالث )

 دج. 500.000دج  إلى   300.000سنوات، وبغرامة من 

 303كحاالت التشديد في املادة أشار نفس القانون إلى جملة من التفصيالت األخرى  كما

 500.000سنوات حبسا و غرامة من  10إلى  05بحيث ترتفع العقوبة لتصل إلى ما بين  31مكرر 

إذا كان املهاجر قاصرا أو إذا تعرضت حياة املهاجرين للخطر، أو إذا تعرضوا  1.000.000إلى 

إذا سهلت وظيفة الفاعل  و ال إنسانية، و إلى ضعف هذه العقوبة في حال ما هينةملعاملة م

ارتكاب الفعل أو ارتكبت من طرف أكثر من شخص أو التهديد باستعمال السالح أو باستعماله، 

 و في األخير إذا كان العمل مرتكب من طرف جماعة منظمة.

 ليونة السياسة التشريعية في الدول املستقبلة: ثانيا

 دول املصدرة لهم على تكثيفتسعى معظم الدول املستقبلة للمهاجرين إلى تشجيع ال

الجهود من أجل مكافحة تهريب املهاجرين، واتخاذ التدابير التشريعية بغية تحقيق ذلك، مع 

ذلك فإن أغلب تشريعاتها هي ال تحتوي على نصوص تجرم أو تشير إلى تهريب املهاجرين، 

 يكا.وفي أمر وسنحاول أن نثبت ذلك من خالل تقديم بعض النماذج عن التشريعات في أوروبا 

 : تهريب املهاجرين في التشريع الكنديأ

من املفروض في حالة توقيع أو التصديق على اتفاقية األمم املتحدة وبروتوكولها املتعلق 

بتهريب املهاجرين من طرف أي دولة أن ينعكس ذلك على تشريعاتها، ذلك أن كالهما يحثان 

وألن كندا صادقت على بروتوكول مكافحة  أطرافها على تطبيق أقص ى الجزاءات على املهربين،
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فإيها قامت على أساس ذلك بتعديل قوانينها وفق مقتضيات هذه الوثائق  21تهريب املهاجرين

 القانونية الدولية.

إلى تعديل تشريعاتها ملكافحة  1997ويجب التذكير أن كندا كانت قد بادرت منذ عام 

اتبعتها بقوانين أخرى متعلقة بالدخول غير الجريمة املنظمة من خالل قانون العقوبات، ثم 

، ولكون األحكام التي جاءت في 22الشرعي إلى إقليمها من خالل قانون الهجرة وحماية الالجئين

قانون العقوبات والتي لها عالقة بتهريب املهاجرين، و ضمن اإلطار العام للجريمة املنظمة 

رعي األحكام املتعلقة بالدخول غير الشوالشبكات املختصة في ذلك فإننا نخصص دراستنا على 

 إلى إقليمها والتي تضمنها قانون الهجرة وحماية الالجئين.

، على قانون الهجرة وحماية الالجئين يهدف 2002جوان  28لقد وردت تعديالت عميقة في 

من خاللها منع توافد أشخاص آخرين ليس لهم وثائق إلى اإلقليم الكندي، خصوصا من خالل 

لعقوبات على الجرائم التي كانت موجودة، على غرار تنظيم الدخول غير املشروع الذي تشديد ا

وكذا تشجيع الدخول من دون  119، والدخول عن طريق البحر في املادة 117تنص عليه املادة 

 ، وتشديد العقوبة هنا قد يصل إلى حد السجن املابد.12623وثائق في املادة 

لم تكن معروفة، من خالل هذا التعديل الذي سعت كما تم استحداث ضوابط جديدة 

كندا من خالله التمييز ألول مرة بين تهريب املهاجرين واالتجار بالبشر، فتعالج االتجار في قانون 

                                                           
21Canada a signéla Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 

et le Protocole contre le trafic le illicite de migrant le 14 décembre 2000 et la ratifié le 13 mai 

2002, voir EstibalizJimenez, Ph. D., L’immigration irrégulière et le trafic des migrants comme 

ultime recours pour atteindre le Canada : l’expérience migratoire des demandeurs d’asile, op 

cit, p 149. 
22Estibaliz Jimenezcalvo, le combat contre le trafic des migrants au Canada : contrôle 

migratoire d’abord, lutte au crime organisé en suite, thèse doctorat, Faculté des études 

supérieures, université de Montréal, 2007, p 257. 
23Estibaliz Jimenezcalvo,op cit, p 261. 
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 118العقوبات والتهريب في القانون املذكور أعاله، ومع ذلك فالغموض ظل قائما بما أن املادة 

 .24دخل بعض خصائص االتجار في تهريب املهاجرينمن قانون الهجرة وحماية الالجئين ت

والتعديل أيضا شمل تجريم الدخول غير املشروع ال يكون فقط في تشديده للعقوبات، 

بل أيضا عدد األشخاص املهربين، فإذا كان عددهم أقل من عشرة فإن العقوبة املقررة هي 

ال تتعدى عشرة سنوات، أما الغرامة، املقدرة كحد أقص ى بخمس مائة ألف دوالر والحبس ملدة 

إذا كان عددهمأكبر فإن العقوبة املقررة هي غرامة مقدرة بمليون دوالر والحبس ملدى الحياة أو 

 .25بإحدى هاتين العقوبتين

 : تهريب املهاجرين في التشريع الفرنس يب

ارتبطت التشريعات الفرنسية املتعلقة بالهجرة غير الشرعية بالسياسة األوروبية منذ 

مامها لالتحاد األوروبي ، وتجدر اإلشارة أن االتحاد األوروبي بذل جهود معتبر لتقريب انض

تشريعات أطرافه من بعضها وجعلها أكثر تجانسا، فجاء نتيجة لذلك تقنين األعمال التي تدخل 

ه االتحاد األوروبي باملساعدة على الدخول أو العبور أو يمسما يضمن تهريب املهاجرين في إطار 

 .200226نوفمبر  28غير الشرعية، والتي خصص لها االتحاد تعليمة خاصة صدرت في  قامةاإل

                                                           
24L’article 118 loi sur l’immigration et la protection de refugiés stipule : 

«1) Commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou 

plusieurs personnes par fraude, tromperie, enlèvement ou menace ou usage de la force ou de 

toute autre forme de coercition. 

2) Sont assimilés à l’organisation le recrutement des personnes, leur transport à destination du 

Canada et, après l’entrée, à l’intérieur du pays, ainsi que l’accueil et l’hébergement de celles-

ci.», loi sur l’immigration et la protection de refugiés, 2001, ch.27, Sanctionnée le 1er novembre 

2001, entrée en vigueur le 28 juin 2002, texte disponible in : http://laws-

lois.justice.gc.ca/PDF/I-2.5.pdf  

الخداع والتهديد واستعمال القوة التي تتالءم كلها فمن الواضح جدا أن املشرع الكندي أخطأ في إدراج مصطلح االحتيال و  -

 مع االتجار بالبشر، وال تناسب تهريب املهاجرين الذي يقوم على ركن أساس ي وهو رضا املهاجر.
25Voir l’article 117, loi sur l’immigration et la protection de refugiés, op cit. 
26Voir la directive du Conseil du 28 novembre 2002, op cit. 
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وإذا كانت هذه التعليمة لم تشر بوضوح إلى جريمة تهريب املهاجرين، ولم تعالجها ضمن 

إطارها الطبيعي أي كجريمة عبر وطنية منظمة تماشيا مع ما دعت إليه هيئة األمم املتحدة في 

لصادرة منها، فإن األحكام الواردة في نصوصها تحمل إشارات عديدة تدل على مختلف األعمال ا

، ومن جهة أخرى فإن 27اتحادها مع مقاصد بروتوكول األمم املتحدة بشأن تهريب املهاجرين

أحكام هذه االتفاقية قد أثرت على أغلب تشريعات الدول األطراف في االتحاد األوروبي وجعلتها 

 لجتها لنقل األشخاص بطريقة غير شرعية.تحذو حذوها أثناء معا

، عن ما 28وعلى أساس ذلك لم تشذ فرنسا، باعتبار أن هذه التعليمة هي التي اقترحتها

تعتمده أغلب الدول من اإلشارة إلى املسائل املتعلقة بجريمة تهريب املهاجرين في الخانة الخاصة 

الرغم من أن تقنينها لهذه الجريمة جاء بدخول وخروج األجانب من اإلقليم وعبورهم منه ، على 

 .200229في أعقاب مصادقتها على بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين في 

من القانون املتعلق بدخول وخروج  1-622ويمكن أن نلتمس ذلك من خالل املادة 

مساعدة ، التي تعاقب كل من قدم 20/02األجانب وباللجوء بنفس املبادئ التي تبنتها التعليمة 

مباشرة أو غير مباشرة أو سهل دخول أو عبور أو اإلقامة غير الشرعية ألجنبي في اإلقليم 

ألف أورو، ثم جاءت الفقرتين الثانية والثالثة  30سنوات وغرامة  5الفرنس ي بحبس ملدة 

توسعان مفهوم اإلقليم إلى جميع فضاء تشنغن وكذا إلى أقاليم الدول األطراف في بروتوكول 

 .30ب املهاجرينتهري

                                                           
27Weyembergh A., La lutte contre la traite et le trafic d’êtres humains, op cit, p. 218. 
28Weyembergh, A., « De certaines propositions visant à renforcer la lutte contre l'immigration 

irrégulière au sein de l'Union européenne », Revue du droit des étrangers, 111, octobre-

décembre 2000, p. 704et s. 
29Voir laloi française n° 2002-1039 du 6 août 2002 autorisant la ratification du protocole 

contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des 

Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, JORF du 7 août 2002 page 

13521, texte n° 9. 
30Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de 

l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiant l’ordonnance n° 45-2658 du 2 

novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France et loi n° 

52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile. 
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 : تهريب املهاجرين في تشريع لكسمبورغج

على عكس فرنسا فإن لكسمبورغ أدرجت تهريب املهاجرين في قانون العقوبات وكان ذلك 

وبينت العقوبات املقررة لهذه  2، حيث استحدثت لذلك فصال سادس مكرر 2012جويلية  21في 

 ( سنوات.5( إلى خمسة )3ثة )وقدرتها بالحبس ما بين ثال 4-382الجريمة في املادة 

لكن هذه الجريمة إذا ارتكبت من طرف شخص له سلطة على الضحية أو أساء استعمال 

السلطة، أو من طرف أحد أعوان الدولة أثناء ممارستهم للسلطة، أو في حالة استغالل ضعف 

وت لى مالضحية وظروفه، وكذا في حالة استعمال القوة والسالح أو إفضاء عملية التهريب إ

الضحية أو تهديد حياته وتعريضها للخطر، و في حالة إحداث عاهة أو مرض ، وكذلك في حالة 

العود أو أن يكون النشاط املمارس يندرج ضمن أنشطة شبكة إجرامية منظمة، ففي كل هذه 

( سنوات، و 10( وعشرة )5املجاالت ترتفع العقوبة املقررة إلى الحبس ملدة تتراوح بين خمسة )

 .31ألف أورو 100ألف و  50رامة تتراوح بين بغ

 سباني: تهريب املهاجرين في التشريع ال د

من الطبيعي أن تكون إسبانيا واحدة من الدول السباقة إلى إدراج التنقالت غير الشرعية 

، من 1995في تقنينها، إذ أن أول نص جاء معالجا لبعض حاالت تهريب املهاجرين كان في عام 

( 3( أشهر إلى ثالثة )6تعاقب ملدة ستة ) 313نون العقوبات الذي أصبحت مادته خالل تعديل قا

سنوات كل من يشجع أو يروج بأي شكل من األشكال العمال على الهجرة بطريقة غير شرعية، 

وكذا كل من ُيْقدم بأسلوب مخادع القيام بتشجيع شخص للهجرة إلى بلد أخر، كما أشارت املادة 

                                                           
31Loi du Luxembourg du 21 juillet 2012 portant approbation du Protocole contre le trafic illicite 

de migrants par terre, air et mer, signé à Palerme, le 12 décembre 2000, additionnel à la 

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 

2000 et modification de la Loi du 16 juin 1879 portant code pénal, JOGDL n° 153, du 27 juillet 

2012. 



 
 

  ISSN :2602-7380                                  القانونية القاعدة فعلية حول الدراسات مجلة
 2020- 01الع د   04:دل   اجمل

 .174-155 ص ص ،املقارن القانون يف املهاجرين تهريب ةجلرمي القانوني النظام، ، معيفي لعزيزصايش عب  املالك

 

172 
 

هريب القصر، وكال الحالتين ال تزاالن منصوصا عليهما إلى غاية اآلن مع زيادة منه أيضا إلى ت 221

 .32( سنوات5( و خمسة )3تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس بين ثالثة )

وال شك أن هذه املادة كانت تهدف إلى حماية املهاجرين اإلسبانيين في فترة كانت فيها 

(، ولذلك فلم يأخذ قانويها بعين االعتبار جميع Pays d'émigrationإسبانيا دولة هجرة نازحة)

املسائل التي يشملها تهريب املهاجرين مما جعل الفقه يتوسع في تفسيره ملفهوم الترويج لهجرة 

السالفة الذكر، وتم تدراك  313العمال بطريقة غير شرعية، والتي نص عليها القانون في املادة 

لتتماش ى مع تعليمات االتحاد  2003بات في عام بعض النقائص من خالل تعديل قانون العقو 

مكرر، ثم  318األوربي، فتم النص على تهريب املهاجرين والظروف املشددة املتعلقة به في املادة 

، ليشمل تهريب املهاجرين نقل األشخاص بمقابل 200733في األخير تم تعديل كال املادتين في عام 

و خارجه، آخذا الصفة التنظيمية وعبر الوطنية في هذا مالي سواء إلى داخل اإلقليم اإلسباني أ

 النوع من الجرائم بعين االعتبار.

 

                                                           
32GuardiolaLago M., La traite des êtres humains et l’immigration clandestine en Espagne : 

réfléchissent-elles lesprévisions des Nations Unies et de l’Union européenne ?, Revue 

internationale de droit pénal 2008/3, Vol. 79, p. 420, 421. 
33Il s’agit de la loi organique 13/2007, du 19 novembre, pour la persécution extraterritorial du 

trafic illégal ou l’immigration clandestine de personnes, en plus de cette loi on peux citer 

également :  

- Loi 5/1984, du 26 de mars, régulatrice du droit d’asile et de la condition de réfugié, 

modifiée par la Loi 9/1994, du 19 mai. 

- Loi 45/1999, du 29 novembre, sur le déplacement des travailleuses et des travailleurs 

dans le cadre d’une prestation de services transnationaux. 

- Loi organique 4/2000, du 11 janvier, sur les droits et les libertés des étrangers en 

Espagne et leur intégration sociale, modifiée successivement par les lois organiques 

8/2000 du 22 décembre, 11/2003 du 29 septembre et 14/2003 du 20 novembre. 

- Loi 40/2006, du 14 décembre, du Statut de la citoyenneté espagnole à l’étranger. 

- Loi 25/2002, du 25 novembre, sur les mesures d’aide au retour des Catalans émigrés et 

de leurs descendants, et seconde modification de la loi 18/1996. 

Voir le Pacte National pour l’Immigration, dirigé par MeritxellBenedí i Altés, édition 

Generalitat de Catalunya, signé à Barcelone le 19 décembre 2008, p 83. 
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 خاتمة

املقارنة للدول عند معالجتها لجريمة تهريب نشير إلى أن بعض التشريعات  في األخير 

في وضع سياسة تشريعية موفقة على غرار املشرع املوريتاني  نجحت إلى حد بعيدقد املهاجرين 

 منها لبعضابل تناولها باحتشام منها قد البعض األخر في حين نجد أن وحتى التشريع الجزائري، 

أهمية كاملشرع اإلسباني مثال الذي لم يميز حتى بين تهريب املهاجرين واالتجار  ي لها أيلم يول

عبارة تهريب البشر ليجمل املعنيين، بل ويمكن أيضا أن نستشف بالبشر، بدليل أنه يستعمل 

قلة تمييزه بين الجريمتين والهجرة غير الشرعية وهذا ناتج عن غياب تعريف يبين كل هذه 

الحاالت كما فصل ذلك في البروتوكول، وهو ما يعكس قلة التناغم ما بين أحكام هذا األخير 

 وقانون العقوبات اإلسباني.

 النتائج

ساعدة و املأو تسهيل ذلك أ تهريب املهاجرينلى إكل سلوك يادي لغلبية الدول أتجريم  -

 .على ذلك

ون نص عليها في قانقر عقوبات في قانون العقوبات وبين من أالدول ما بين من اختالف  -

 .األجانبحكاما في قانون دخول أوبين من يدرج  ،خاص بتهريب املهاجرين

ص والذي شخالقانون النموذجي لتهريب األاغالبية الدول بالتوصيات الصادرة في تقيد  -

 .تم من خالله تحديد العقوبات املالئمة لهذا السلوك

ن أذ إ ،طالق مع دول الوصول في افراد العقاب للمهربينتباين بين دول العبور واالنوجود  -

 .رامةقل صأالدول املستقبلة قوانين 

 :اتاالقتراح

التوازن بين العقوبات املفردة في قوانين  إعادةهمية ينثب على ضرورة أ األكثراالقتراح  -

ذلك  ،كثر صرامةأخير أل بجعل قوانين هذه ا ،طالق والعبور مع الدول املستقبلةدول االن
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 إ ،ول فقطأل ارها و ن هذه الجريمة في طأ
ُ
 ن تتزايد تدريجيا مع تزايد غلق الحدودأتوقع ذ ت

 .يادة املخاطر التي تحدق باملهاجرينز لى إسيادي  خيرأل ذا في اوه

 ،ن هذه الجريمة عابرة للحدودأساس أتنويع قنوات االتصال والتعاون على ضرورة  -

 .ال من خالل تنسيق دولي فعالإتي أن يأن الحل ال يمكنه أبالتالي يبدو 

لى مكافحة تهريب املهاجرين على الشق االجتماعي واالقتصادي للسيطرة إ إضافةالتركيز  -

تحسين ظروف العيش في دول و العمل ناصب مكثر على حركات الهجرة من خالل توفير أ

 .االنطالق
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 فيها الصادر بالحكمعند الطعن  الدعوى  نطاق في التوّسع شروط

 *"دراسة تطبيقية مقارنة"

 
 
 
 
 
 

 
 

 الملخص 
يكون المّدعي رهين دعواه،  حيثبما اشتملت عليه عريضتها،  تتحدد الدعوى األصل هو أن 

وضمنه عريضة الدعوى، وباالشخاص يمثل محل الدعوى ها بالموضوع الذي طاقنتحدد التي ي
 به االلتزام فأخذ االنكماش اليوم،الضمور و ب بدألكّن هذا المبدأ المحددين بموجب عريضة الدعوى، 

 المدنية المرافعات قوانين فيكثير منهم  أجازحيث  الفتور، يصيبهمن قبل المشّرعين  تبّنيه أو
 بالحكم الطعن عند الدعوى  نطاق في التوّسع مشروعا   باتو  الدعوى، نطاق توّسع حالة المقارنة
 في المحكمة تنظرها التي الطلبات نطاق بتوسيع بالسماح الموضوع حيث من سواء فيها، الصادر
 فيها، جدد أشخاص تدّخل أو بإدخال السماح خالل من وذلك أشخاصها، حيث من أو الدعوى 

 .أيضا   فيها الصادر بالحكم الطعن عند وإّنما فقط، اإلبتدائية الدعوى  إطار في ليس
 الكلمات المفتاحية:

 الدعوى، توسع نطاق الدعوى، الطعن بالحكم.

                                                           
 .01/06/2020، تاريخ قبول نشر املقال 26/05/2020 ، تاريخ مراجعة املقال15/04/2020 تاريخ إرسال املقال *

  أساور جاسم كاطع

 باحثة في القانون الخاص،

 جامعة النهرين، ،كلية الحقوق 

 asmasawr6@gmal.com :البريد اإللكتروني

 أحمد غّسان علي. د أ

 املدنية املرافعات قانون  أستاذ

  ، جامعة النهرينكلية الحقوق 

  ali.dr49@yahoo.com:البريد اإللكتروني

mailto:ali.dr49@yahoo.com
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The Conditions of the Lawsuit Scope Expand, When Challenging 

the Ruling Issued in it. Comparative & Applicable Study. 

Summary 
The principle is for the lawsuit to be determined by what its petition included، 

whereby the plaintiff is subject to his lawsuit، the scope of which is determined by the 

subject matter that represents the subject matter of the lawsuit and within it the lawsuit 

petition، and by the persons identified under the lawsuit petition. He suffers apathy، as 

many of them have permitted in the laws of comparative civil pleadings the case for the 

case to expand the scope of the lawsuit، and it has become legitimate to expand the 

scope of the lawsuit when challenging the ruling issued in it، whether in terms of the 

subject matter by permitting the expansion of the scope of requests considered by the 

court in the case or in terms of its persons، through Allowing the introduction or 

interference of new persons in it، not only in the context of the first instance، but also 

upon appealing the ruling issued in it. 

Keywords: 

Lawsuit, expand the scope of the lawsuit, appealing of judgments. 

Les conditions d’extension de l’étendu de l’action judicaire lors de l’appel 

de jugement « étude pratique et comparative » 

Résumé : 

Le principe dit que l’action judiciaire se Détermine par apport a son objet porté 

dans la requête, ainsi le plaignant se limite à son action, et la sphère de celle-ci est 

limitée à l’objet porté dans la requête, et a aux personnes désignées. Ce principe a 

récemment commencé à se décliner, ainsi les législations nationales notamment celles 

des procédures civiles ont, ou vont, dans le droit chemin vers l’élargissement de 

l’étendue de l’action judiciaire. Il est alors légalement permis d’étendre le champ des 

actions, lors des appels, soit dans leurs objet, en présentant d’autre demandes devant le 

juge, soit par apport aux personnes concernées, en donnant permission a d’autre 

personnes à être inclus ou de s’impliquer non seulement dans la première instance mais 

aussi dans les appels. 

Mots clés : 

Action judiciaire, extension de l’étendu de l’action, appel de jugement 
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 المقّدمة

ألطراف الدعوى تنقيص أو تعديل دعواهما أو دفعهما أو النافذة  تجيز تشريعات المرافعات
فكرة أّن ثبات نطاق المنازعة  ، صحيح أنّ ة الموضوع أو األشخاص في الدعوى التوّسع من ناحي

ي قانون ف تقليدّيا   القضائية من حيث الموضوع والسبب واألشخاص، يعد من المبادئ المستقرة
في نص المادة الثانية المشّرع الذي جّسده و ، النافذ المعّدل 1969لسنة  83رقم  المرافعات العراقي

منه بنّصها على أّن الدعوى هي " طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء"، إذ أّن أحكام هذا 
ى إبتداء ، سواء من حيث القانون توحي بأّن نطاق الدعوى يتحدد بما اشتملت عليه عريضة الدعو 

 موضوعها أو أشخاصها أو السبب الذي إستندت إليه.

يتعّلق أساسا  فيما يمكن إذ السماح بتوسيع نطاق الدعوى؛ تتمحور إشكالية الدراسة حول فكرة 
أن يمارسه أطراف الدعوى او المحكمة أو االغيار من إجراءات تمس مراكز الخصوم او محل 

تتضح معالم الطبيعة القانونية اإلجرائية للتوسع في نطاق الدعوى، في يث الدعوى المتنازع به، ح
أن المشّرع نظم الخصومة القضائية تنظيما  إجرائيا سابقا على أي نزاع، وذلك ألّن الدعوى ليست 
وسيله لفض المنازعات بما يحقق مصلحة الخصوم فحسب، وإّنما وسيلة إلعمال القانون بما يحقق 

المتمثلة بحسن سير القضاء، واخضع هذا التنظيم إلشراف القاضي بما يضمن  المصلحة العامة
تحقيق المصلحتين معا ، ولكن هذا القول ال ينفي أن هناك بعض األعمال اإلجرائية التي تنطبق 
عليها وصف التصرف القانوني، والتي ال تتغير طبيعتها لمجرد حصولها أمام القضاء أو تقديمها 

عليه قانون المرافعات، إذ يمكن أن نطلق عليها) تصرفات إجرائية( بحيث بالشكل الذي ينص 
تخضع للقواعد المنظمة للتصرف القانوني وقواعد قانون المرافعات، ومثال التصرفات اإلجرائية 

 اإلتفاق على وقف الخصومة، واإلتفاق على التحكيم أو الصلح أثناء سير الدعوى. 

لة الطعن بالحكم الصادر فيها؛ هو صورة بارزة من التوّسع في نطاق الدعوى حين مرح
صور التوّسع في نطاق الدعوى عند الطعن بالحكم الصادر فيها عموما ، وبالتالي يخضع في كثير 
من أحكامه ألحكام التوّسع في نطاق الدعوى عند الطعن بالحكم الصادر فيها عموما ، وعليه؛ فإّن 
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دون شروط وقيود تنّظمه، وإاّل كان نطاق الدعوى غير محدد،  هذا التوّسع لم يكن لُيقّره المشرعون 
وبالتالي كان ال بّد من الوقوف على االشتراطات القانونية التي البّد من توّفرها إلجازة مثل هذا 

 التوّسع، مما يعني ضرورة بيان شروطه القانونية.

وضع المشّرع  حيث الدعوى؛حالة توّسع نطاق قانوني محدد لتنظيم تهدف الدراسة إلى وضع 
شروط عّدة البد من توّفرها، لكي يصح التوّسع في نطاق الدعوى عند الطعن بالحكم الصادر 

ا لم تكن مرتبطة فيها، منها شروط موضوعية وشكلية، تتعّلق بعدم قبول الطلبات الجديدة م
صلية، وتلك الصلة أن تكون هناك صلة وثيقة بين تلك الطلبات والدعوى األأي بالطلب األصلي، 

هي مناط قبول تلك الطلبات من قبل المحكمة، فضال  عما تحدثه تلك الطلبات الجديدة من تغيير 
وى عمل قانوني ذا التوّسع في نطاق الدعولكون جوهري في نطاق الدعوى أو في أحد عناصرها، 

 .طبيعة إجرائية

الطعن بالحكم الصادر  شروط التوّسع في نطاق الدعوى عندث في موضوع وسنتناول البح
علة وفق منهج علمي تحليلي يتناول موقف المشرع العراقي بالتحليل فيها في مرحلة الطعن، 

حلة الطعن بها، والتعّمق الستنباط الشروط التي يخضع لها التوّسع في نطاق الدعوى حين مر 
 مستعينين باسلوب المقارنة للوصل إلى أفضل النتائج في هذا الموضوع.

مبحث منها للبحث في شرط كل نا خصصخمس،  باحثعلى وفق مقامت هيكلية البحث 
؛ شرط توّفر السند القانوني للتوسع في منها تناول في المبحث األّولحيث سن، من شروط التوّسع

 نطاق الدعوى عند الطعن بالحكم الصادر فيها.

بالحكم عند الطعن  عوى وفي المبحث الثاني؛ شرط اإلرتباط كمعيار للتوسع في نطاق الد 
عند  الصادر فيها. أّما في المبحث الثالث؛ شرط تّوفر المصلحة كمعيار للتوسع في نطاق الدعوى 

 تحقيقا   النزاع أمد إطالة عدم؛ إشتراط أخيرا   بالحكم الصادر فيها. ونخصص المبحث الرابعالطعن 
 .العاجل العادل للقضاء
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 بالحكمعند الطعن  للتوسع القانوني السند توّفر األول: المبحث 

إّن التوّسع في نطاق الدعوى عند الطعن بالحكم الصادر فيها، إّنما يتم بالوسيلة التي يحددها 
القانون، وهذه الوسائل القانونية الغاية منها تحقيق العدل لذا يجب أن تكون بسيطة وواضحة غير 

اإلجراءات، وتوخي عدم هدر ألي  معقدة، من أجل الوصول إلى مبدأ مهم وهو مبدأ اإلقتصاد في
جهد أو مال أو وقت، كي يكون اداة لعدل سهل المنال قليل التكاليف، وعليه؛ فإّن من وسائل 
تبسيط اإلجراءات القضائية والنأي بها عن التعقيد، هو لزوم إتسام إجراءات التقاضي بالمرونة 

لعراقي إلى تنظيم التوّسع في نطاق بعيدا  عن الشكلية الجامدة، وإّن هذا هو ما دعى المشّرع ا
الدعوى عند الطعن بالحكم الصادر فيها، تنظيما  تتسم بالمرونة واليسر، موفقا  بين إعتبارين 
مهمين؛ هما وجوب السرعة في فض النزاع، على إعتبار أّن القضاء البطيء ضرب من الظلم ولو 

اضي، وإحترام حقوق الدفاع بالنسبة كان عادال ، ووجوب توفير الفرص المالئمة لكفالة حق التق
 .(1)للخصوم في عرض ومناقشة دفاعهم وحججهم

يمكن أن نقّسم البحث في توّفر السند القانوني للتوسع في نطاق الدعوى، أمام محاكم ولهذا 
الدرجة األولى والثانية من جهة، وأمام محكمة التمييز من جهة أخرى، وهو ما سنتولى تفصيله في 

 تي: مطلبين كاآل

 والثانية األولى الدرجة محاكم امامعند الطعن  التوّسع سند: األولالمطلب 

الوصول إلى القضاء العادل هي من وراء التوّسع في نطاق الدعوى عموما ؛  المشّرعغاية  نّ إ
والناجز وقليل التكاليف، وفي نفس الوقت تبسيط الشكلية، ما نص عليه في تقديم الدعوى الحادثة، 

وكذلك فيما يتعلق بموضوع  (2)األطراف بتقديم الدعوى الحادثة أّما شفاها أو بعريضة، حيث خير

                                                           
 العالي، التعليم مطبعة االولى، الطبعة المرافعات، قانون في التقاضي إجراءات فلسفة النداوي، وهيب آدم. د. 1

 .90، ص1988 بغداد،
 سابق الذكر. ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.70. ينظر نص المادة )2
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الدعوى ومدى جواز تعديله أو تبديله، إذ أجاز للطرفين تعديل أو تنقيص دعواهما بشرط أن ال 
 (3)يغير من موضوعها.

الطبيعة القانونية لّما كانت طبيعة التوّسع في نطاق الدعوى، هي أّنها أعمال إجرائية، و و 
فهذا  (4)تعني، اخضاع الواقعة القانونية إلى القانون الحاكم لها اخضاعا  مطابقا لقصد المشّرع،

يعني أّنها أعماال  إجرائية تتجّسد بمسلك إيجابي يكون جزءا  من الخصومة ويرتب أثرا  إجرائيا  مباشرا  
لذا ، في نطاقها أو تعديلها أو انهائهاتوّسع بحيث يؤثر في الدعوى سواء حين ببدئها أو ال (5)فيها،

عند التوّسع في نطاق الدعوى عند ذات الطابع اإلجرائي ال بّد من مراعاة مجموعة من الشروط 
وأساس ذلك هو أّن إرادة األطراف ال تنعدم تماما  أمام القضاء، فمهما  الطعن بالحكم الصادر فيها.

ال تزال وستظل الخصومة القضائية ملكا  للخصوم يسيرونها بدى التنظيم اإلجرائي محكما ، فإّنه 
كيفما شاءوا، ويجوز للخصم أن يتنازل عن بعض حقوقه فيها كالتنازل عن الدفع بالبطالن، وعليه 
فإّن فكرة التصرفات القانونية تعبر عن الدور الذي تلعبه إرادة الخصوم، بالقدر الذي نّظمه أو 

 .(6)سمح به المشّرع

المشّرع العراقي التوّسع في نطاق الدعوى، عند نظرها من قبل المحكمة  حيث أجاز
اإلبتدائية، وذلك في الباب الخامس من الكتاب األّول من قانون المرافعات العراقي النافذ، تحت 
عنوان الدعوى الحادثة حيث أجاز التوّسع في نطاق الدعوى من حيث الموضوع، والتي تمثل محل 

( من قانون المرافعات العراقي، حيث نصت على انه 66وذلك في المادة)الدعوى ومضمونها، 
                                                           

 سابق الذكر.( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.59. نص المادة )3
سعيد، أحكام الضرر الجسدي بين الجوابر الشرعية والتعويضات القانونية، بحث منشور في مجلة  . د. اكرم فاضل4

 .63، ص 2012(، السنة 3، العدد )14كلية الحقوق لجامعة النهرين، المجلد 
نجيب ، ابراهيم 232، ص 1977وجدي راغب، الموجز في مبادئ القضاء المدني، الطبعة االولى، القاهرة، د. . 5

 قانون في الوسيط :والي فتحيو، 672ص  بدون مكان وال دار نشر. القانون القضائي الخاص، الجزء االول، سعد،

 .412، ص .2009 العربية، النهضة دار المدني، القضاء
دة الخصوم كما االعالن إلى أعمال إجرائية تنعدم فيها ارا. وجدير بالذكر هنا؛ اّن إجراءات الخصومة تنقسم 6

والحضور، وتصرفات إجرائية تتظافر فيها إرادة الخصوم مع إرادة المشرع الحداث آثارها، وهذا الوصف االخير 

 بركات، علي -ينطبق على التوّسع في نطاق الدعوى حين الطعن بالحكم الصادر فيها . للمزيد ينظر د. 

وما  532، ص 2016 االولى، الطبعة العربية، النهضة دار ارية،والتج المدنية المرافعات قانون شرح في الوسيط

 بعدها... 
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"يجوز إحداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى فان كانت من قبل المدعي كانت دعوى منظّمة، 
 وإن كانت من قبل المّدعى عليه كانت دعوى متقابلة".

ن حيث وكذلك حالة التوّسع في نطاق الدعوى، عند الطعن بالحكم الصادر فيها م
 ( من قانون المرافعات التي نصت على:69األشخاص، وذلك في المادة)

لكل ذي مصلحة أن يطلب دخوله في الدعوى شخصا  ثالثا  منضما  ألحد طرفيها أو  -1"
طالبا  الحكم لنفسه فيها، إذا كانت له عالقة بالدعوى أو تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو 

 كان يضار بالحكم فيها. إلتزام ال يقبل التجزئة أو 

. يجوز لكل خصم أن يطلب من المحكمة إدخال من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها 2
 أو لصيانة حقوق الطرفين أو احدهما.

. على المحكمة دعوة الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستأجر والمؤجر والمرتهن 3
لوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والراهن والغاصب والمغصوب منه، عند نظر دعوى ا

 على الغاصب. والماجور على المستأجر والمرهون على المرتهن والمغصوب

 . للمحكمة أن تدعو أي شخص لإلستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى.4

كما أجاز المشّرع العراقي التوّسع في نطاق الدعوى عند الطعن بالحكم الصادر فيها 
ال يجوز تدّخل  – 1من قانون المرافعات على أن"  186ذلك عندما نص في المادة إستئنافا ، و 

الشخص الثالث في اإلستئناف إاّل إذا طلب اإلنضمام إلى أحد الخصوم أو كان يحق له الطعن 
 في الحكم بطريق إعتراض الغير.

الحكم يجوز للمحكمة إلى ما قبل ختام المرافعة إدخال شخص ثالث لم يكن خصما في  – 2
 المستأنف".
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، أّما المشّرع المصري، فقد تناول التوّسع في نطاق الدعوى عند الطعن بالحكم الصادر فيها
تحت عنوان الطلبات العارضة والتدّخل، وذلك في الفصل الثالث من الباب السادس في 

( من قانون المرافعات المصري، وتكلم عن استقدام الغير وإدخال الشخص 128-123المواد)
 ( 7)اإلضافي في الفصل الثاني من نفس الباب.

 االتحادية التمييز محكمة أمامعند الطعن  التوّسع سند:  المطلب الثاني

محكمة التمييز هي محكمة قانون وال عالقة لها بالوقائع، فالوقائع هي من شأن محكمة 
أّنها تمارس الموضوع، وإّن مباشرة محكمة التمييز للتوسع في نطاق الدعوى، معنى ذلك 

وهذا خارج مهّمتها ، صالحيات محكمة الموضوع، وذلك بالتدّخل بالوقائع والقانون معا
( من قانون المرافعات العراقي، التي نصت على أّنه 214وإختصاصها، والدليل على ذلك المادة)

 "اذا رأت محكمة التمييز نقض الحكم المميز لمخالفته للقانون أو الخطأ في تطبيقه، وكان
ولها في هذه الحالة دعوة الطرفين ، الموضوع صالحا للفصل فيه وجب عليها أن تفصل فيه

وتكون دعوة الطرفين لسماع أقوالهما من خالل إجراء ، وسماع اقوالهما أن وجدت ضرورة لذلك..."
التبليغات ومراعاة شروط التبليغ وغيرها، وهذا كله من إختصاص محكمة الموضوع إاّل أن المشّرع 

نح هذه الصالحية أيضا  لمحكمة التمييز، والتي هي محكمة عليا لتدقيق األحكام من الناحية م
 القانونية وليس الواقعية.

وبهذا استثنى المشّرع جواز تصدي محكمة التمييز اإلّتحادية للنظر في موضوع النزاع من 
اكم، حيث أن من األصل العام، ألّن محكمة التمييز اإلّتحادية ليست درجة من درجات المح

المعلوم أن محكمة التمييز اإلّتحادية هي جهة قضائية عليا لتدقيق األحكام، ألن األسباب المحددة 
قانونا لتقديم الطعن تتعلق بجانب القانون دون جانب الواقع، حيث ال يحق لها أن تتصدى للفصل 

جات المحاكم، بل يجب في الموضوع، إذا ما قررت نقض الحكم ألنها ال تعد درجة ثالثة من در 

                                                           
 سابق الذكر. ( من قانون المرافعات المصري النافذ.123-117وذلك ما نص عليه في المواد ). 7
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عليها إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت القرار، سواء كانت محكمة أّول درجة أو محكمة 
 اإلستئناف للفصل في الموضوع ثانية.

( من قانون 203ومن جهة أخرى؛ نجد أن المشّرع العراقي؛ بعد أن حدد في المادة)
ييز، وكلها تعلق بمخالفة القانون، رجع في أحوال الطعن بطريق التم (8)المرافعات المدنية،

تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن،  -1( من قانون المرافعات المدنّية وأشار إلى"209المادة)
في الطعن بإجراء التدقيق على أوراق الدعوى دون أن تجمع بين الطرفين، ولها أن تتخذ أي إجراء 

صة بنظر الطعن عند اإلقتضاء، أن تدعو . للمحكمة المخت2يعينها على البت في القضية 
الخصوم لإلستيضاح منهم عن بعض النقاط التي ترى لزوم اإلستيضاح عنها، ولها أن تأذن بتقديم 

( من قانون المرافعات 209( من المادة)1فاإلجراء المشار إليه في الفقرة)، بيانات أو لوائح جديدة"
ادية "بإتخاذ أي إجراء يعينها على البت في المدنية، تضّمن صالحية محكمة التمييز اإلّتح

الدعوى. فاإلجراء هنا هو كل مسلك إيجابي ويشكل جزء من الخصومة في الدعوى المدنية، 
فهذا يعني أّن لمحكمة التمييز أن تتخذ أي إجراء تراه مناسبا ،  (9)ويرتب عليه القانون أثرا  مباشرا "

قانون أو الواقع، وإّنها تصبح بذلك كمحكمة الموضوع سواء كان ذلك اإلجراء يتداخل مع مسائل ال
 وهذه ليست وظيفة من وظائف محكمة التمييز. 

( من قانون المرافعات المدنّية لصالحية 209( من المادة)2وكذلك أن اإلشارة في نص الفقرة)
محكمة التمييز اإلّتحادية "... عند اإلقتضاء أن تدعو الخصوم لإلستيضاح منهم عن بعض 

نقاط التي ترى لزوم اإلستيضاح عنها، ولها أن تأذن بتقديم بيانات أو لوائح جديدة"، وإّن ال

                                                           
( من قانون المرافعات المدنية العراقي على أن "للخصوم أن يطعنوا تمييزا لدى محكمة 203. نصت المادة )8

الشخصية ولدى محكمة  حاكم اإلستئناف أو محاكم البداءة أو محاكم األحوالمالتمييز في األحكام الصادرة من 

. إذا كان الحكم قد بني 1: في األحوال االتية  اءة كافة وذلكإستئناف المنطقة في األحكام الصادرة من محاكم البد

. إذا كان الحكم قد صدر على خالف قواعد اإلختصاص 2على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو عيب في تأويله 

. إذا صدر حكم 4. إذا وقع في اإلجراءات األصولية التي اتبعت عند رؤية الدعوى خطأ مؤثر في صحة الحكم 3

. إذا وقع في 5بقا صدر في الدعوى نفسها بين الخصوم انفسهم أو من قام مقامهم وحاز درجة البتات يناقض حكما سا

 الحكم خطأ جوهري...".
 .134قانون المرافعات، مرجع سابق، ص . د. ادم وهيب النداوي،9
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صالحية محكمة التمييز اإلّتحادية باإلستيضاح من الخصوم عن بعض النقاط، والسماح لهم 
بتقديم لوائح وبيانات جديدة، يدفعها إلى الخوض في مسائل الواقع وبذلك تبتعد عن وظيفتها 

 .(10)األصلية

( من قانون المرافعات المدنية، فإّن محكمة التمييز اإلّتحادية تتصدى 214وعلى وفق المادة)
 لنظر الموضوع في حالتين:

االولى: إذا أصدرت قرارا  بنقض الحكم المطعون فيه وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها، 
ة القرار للقانون أو الخطأ في ويستوي أن يكون نقض القرار كلّيا  أو جزئيا ، وأن يكون السبب مخالف

وأن يكون الحكم صالحا  للفصل فيه، بمعنى أن يكون التقرير الواقعي السابق  (11)تطبيقه أو تأويله،
من محكمة الموضوع صحيحا  وكامال ، وأّن النزاع القضائي قابل للحسم بدون إتخاذ إجراء جديد من 

الموضوع لو أعيد النزاع إليها بعد التقصي،  إجراءات التحقيق في الدعاوى، بحيث ال يكون لمحكمة
وكان هدف المشّرع من هذا اإلستثناء هو  (12)أن تعدل باإلضافة إو بالتغير موضوع الدعوى،

تبسيط إجراءات التقاضي وعدم إطالة أمد النزاع، بإعادة الدعوى مجددا  إلى محكمة الموضوع 
 .(13)وايابها إلى محكمة التمييز اإلّتحادية

الثانية: حالة تصدي محكمة التمييز اإلّتحادية لموضوع النزاع، إذا كان الطعن مقدم للمرة 
 الثانية؛ وهذه الحالة تتعلق بكون الطعن التمييزي المقدم على قرار محكمة الموضوع كان مقّدما  

حكمة للمرة الثانية، وهذا يكون في حالة إذا نقضت محكمة التمييز الحكم واعادة القضية الى الم
التي اصدرت القرار ولم تلتزم المحكمة بالمبدأ القانوني الذي قررته محكمة التمييز االتحادية او 

ولم تلتزم المحكمة بالمبدأ ، وقع في حكمها عيب اخر من العيوب التي تؤسس للطعن بالتمييز
                                                           

د وصف محكمة ن الكعبي، االثر اإلجرائي للواقع والقانون في تحديي. د. منصور حاتم محسن والدكتور هادي حس10

 .126 -124، ص2010، لسنة 19السنة الخامسة، العدد بحث منشور في مجلة الملتقى، التمييز، 
 سابقا الذكر.( مصري. 296( مرافعات عراقي والمادة )211. ينظر المادة )11
الحقوقية، ) الدعوى الحادثة (، منشورات الحلبي لطلبات العارضة،في ا ن الكعبي، النظرية العامةي. د. هادي حس12

 .153ص، 2011، 1ط
، 2009، 2، مطبعة العاني، ط2، ج1969، سنة 83المدنية رقم  . أ. عبد الرحمن العالم، شرح قانون المرافعات13

 .109، 108ص
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ب التي القانوني الذي قررته محكمة التمييز اإلّتحادية أو وقع في حكمها عيب آخر من العيو 
تؤسس للطعن بالتمييز، فهنا تتصدى محكمة التمييز اإلّتحادية لنظر الموضوع، حتى لو كان 
بحاجة إلى إتخاذ إجراء جديد من إجراءات التحقيق، أو كان يحتاج إلى تأكيدات واقعية ال تقوم بها 

بذلك تقوم  إاّل محكمة الموضوع، لذا فإّنها عندما تتصدى لموضوع غير صالح للفصل فيه، فإّنها
وتكون لها جميع السلطات التي اعطاها المشّرع لمحكمة  (14)بوظيفة محكمة الموضوع كاملة،

الموضوع، وللخصوم الحقوق نفسها وعليهم الواجبات المعتادة نفسها أمام محكمة الموضوع، كما 
 .(15)تلتزم محكمة التمييز اإلّتحادية بالمبدأ القانوني الذي قررته في حكمها األّول

 بالحكمعند الطعن  التوّسع لقبول اإلرتباط شرط: المبحث الثاني

وفقا  للقواعد العامة، فإّن الدعوى المدنية يتسع نطاقها لطلبات أخرى بخالف الطلب األصلي  
وينبغي أن يكون هناك رابطة  (16)في الخصومة، وذلك إعماال لفكرة التكامل الوظيفي واإلجرائي،

بين التوّسع في نطاق الدعوى عند الطعن بالحكم الصادر فيها، بإعتباره طلبا  جديدا  وبين الطلب 
 (17)األصلي.

تحديد معنى االرتباط المؤثر في نطاق الدعوى عند  وعليه؛ سنتوّلى في هذا المبحث بيان
ثاني فسنبّين فيه سلطة المحكمة في تقدير الطعن بالحكم في المطلب األول منه، أّما المطلب ال

 اإلرتباط المبرر قبول التوّسع في نطاق الدعوى عند الطعن بالحكم. وذلك على النحو اآلتي:

                                                           
، ص 2001قانون القضاء المدني، مكتبة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، . د. فتحي والي، الوسيط في 14

859 . 
دار الجامعة الجديدة، في المواد المدنية والتجارية،  بالنقضالوسيط في الطعن سماعيل عمر، . د. نبيل ا15

 .286، 285، ص 2001االسكندرية، 
في قانون المرافعات المدنية ال اإلجرائية واإلجراءات الموازية . د. نبيل اسماعيل عمر، التكامل الوظيفي لألعم16

 . 40، ص 2011دار الجامعة الجديدة، ، والتجارية
د ) مجروالذي ينص على أنّه  13/12/2001في  2001 -، موسعة اولى196. قرار محكمة التمييز العراقية رقم 17

وجود تناقض في القرارات التمييزية بالدعوى الواحدة ال يعتبر من أسباب ترجيح بعضها على البعض اآلخر لعدم 

ت نزاع حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتا يحصلوجود حكمين منفذين ألّن من شروط طلب الترجيح أن 

مما يجعل من شروط طلب الترجيح  م نهائي واحدحكبينما يوجد في الدعوى واحد متناقضين صادرين في موضوع 

 . 50، ص2002حققه منشور في مجلة العدالة، العدد الثالث، تر مغي
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 بالحكمعند الطعن  التوسع في المؤثر االرتباط معنى تحديد: المطلب األول

الفصل فيما بينهما وتعذر ويقصد باإلرتباط عموما ؛ قيام صلة وثيقه بين أمرين، بحيث يتعذر 
الفصل هذا يوّلد قناعة في وجوب معاملة األمرين معاملة واحدة، برغم ما يوجد بينهما من 
إختالفات، يمكن أن تستوجب تفريدا  في المعاملة لكل أمر، ويجعل من المستحسن توحيد المعاملة 

اإلرتباط يوجد بين عناصر أمر  والحلول واآلثار والنتائج بالنسبة لهما لدواعي اإلرتباط، فإّن هذا
واحد، بحيث ال يمكن الفصل بين هذه العناصر، كما يستوجب توحيد المعاملة بالنسبة لكافة 

 (18)عناصر الشيء الواحد.

ويقصد باإلرتباط إّتصال الطلب الجديد بالطلب األصلي بموجب غاية معينة، تتمثل هذه  
لى الطلب األصلي لم يكن ذكرها من قبل، وبالتالي الغاية في التعديل باإلضافة أو النقصان ترد ع

ال يحوز أن يخرج الطلب الجديد المقدم سواء من المّدعي أو المّدعى عليه، عن نطاق الدعوى 
وصلة اإلرتباط تبدو واضحة، إذا كان الحكم في احدى الدعويين من شأنه أن يؤثر في الدعوى 

 .(19)األخرى 

بأّن  (21)ومحكمة النقض المصرية، (20)إلّتحادية العراقيةوهو ما ذهبت إليه محكمة التمييز ا
اإلرتباط ال يقصد به عدم جواز التجزئة، ألّن عدم التجزئة تتعلق بخصائص محل الدعوى، ويكون 

                                                           
 . 14، ص1994، االسكندرية، المعارف ، منشأةتد. نبيل اسماعيل عمر، اإلرتباط اإلجرائي في قانون المرافعا. 18
، ص 1975، االسكندرية، 2ط ، المعارف منشأة ، المرافعات قانون نصوص على التعليق :الوفا ابو احمد - د. .19

407. 
، والذي ينص على أنّه "اذا 15/3/1992في  1992، موسوعة اولى 67. قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 20

لتأييد الحكم السابق أكثر من سبع سنوات اقيمت الدعوى ة ظر لترك التنفيذ مداودع التنفيذ ثم بالن قدكان الحكم األّول 

ين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم انفسهم فال تتوافر هنا حالة الترجيح لعدم وجود حكمين نهائي

 . 109، ص1998، مطبعة الزمان، بغداد، 1" منشور في المختار من قضاء محكمة التمييز، قسم المرافعات، ج
. قضت محكمة النقض المصرية على أن " دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها 21

قد ومداه ونفاذه وهي تستلزم أن يكون من شان البيع موضوع التعاقد نقل ملكية حتى إذا ما إلى بحث موضوع الع

من ثم فإّن تلك يقتضي ان يفصل القاضي في امر صحة العقد وسجل الحكم قام بتسجيله مقام العقد في نقلها وهذا 

أو بطالنه ومنها أنّه صوري ة تأو صح هالدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدام

بصحته صورية مطلقة إذ أن من شان هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد ال وجود له قانونا فتحول دون الحكم 
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بذلك ذا نطاق اكبر ومجال اوسع، وأهم تلك المجاالت ما تتعلق بعدم التجزئة في الطعن في 
هم األحكام، حيث أّنه يؤدي إلى اتساع الخصوم في الطعن، بإدخال أطراف لم يرفع منهم أو علي

الطعن، وذلك بالنظر إلى محل الدعوى وطبيعة الموضوع، للحفاظ على مبدأ حجية األمر 
بالمقضي فيه، والذي يشترط التماثل محل النزاع في الدعوى الجديدة والدعوى السابقة التي صدر 
فيها الحكم القضائي، بحيث أن الحكم في الدعوى الجديدة من شأنه أن يكون تكرار للحكم السابق 

مناقضا  للحكم السابق، وبالتالي فال فائدة منه، وذلك بإقرار حق أنكر أو بإنكار حق أقّره وتحدد  أو
هذه الحجية في المسائل األساسية التي تجادل فيها الخصوم، وكان الفصل فيها إلزاما لصحة 

تفاء الن، الحكم القضائي، لذلك ال تمتد هذه الحجية إلى المسائل التي تثور بشأنها أي خصومه
يتخصص قاضي الموضوع بتقديرها دون ، المنازعة حولها واتحاد الموضوع مسالة موضوعية

 .(22)دي إلى النتيجة التي انتهت اليهاتعقيب من محكمة التمييز، متى كانت أسباب الحكم تؤ 

وهنا يكون المقصود باإلرتباط بين التوّسع في نطاق الدعوى عند الطعن بالحكم الصادر  
لدعوى األصلية، والذي يخضع لتقدير المحكمة، هو قيام صلة بينهما يجعل من فيها وبين ا

المناسب وحسن سير العدالة جمعها معا  فتوّحدهما وتحكم فيهما معا، إقتصادا  في الوقت والنفقات 
واإلجراءات مما يعني أن اإلرتباط يتوافر، كّلما بدى للمحكمة أّن من شأن الفصل في الطلب 

رتبط، بمعزل عن الدعوى األصلية احتمال االضرار بحسن سير العدالة، وال يجوز الجديد أو الم
الخلط بين هذا النوع من اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة والذي يوجب الجمع بين الطلبين، دون أن 
يكون للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الخصوص، في حين أن اإلرتباط الذي يخضع لتقدير 

 (23)ع بينهما وال يوجبه.المحكمة يبرر الجم

                                                                                                                                                                          

، 17وعة المكتب الفني، / مجم4/2/1966ق، بتاريخ جلسة 31لسنة  347ونفاذه " نقض مدني مصري/ الطعن رقم 

 . 53سابق، ص المرجع الالنظام االجرائي للطلبات العارضة،  :ده، مشار اليه لدى محمد رحيم عو482، ص2ج
، دار الجامعة االنصاري حسن النيداني، مبدأ وحدة الخصومة ونطاقه في قانون المرافعات د. . للمزيد ينظر22

دار الجامعة ، احمد هندي، إرتباط الدعاوى والطلبات في قانون المرافعات د. .68-67، ص1998الجديدة للنشر، 

 .  57 ص، سابق مرجع، العارضة الطلبات في العامة النظرية الكعبي: حسين هادي. ود. 44-15، ص1995الجديدة، 
، النظام اإلجرائي للطلبات 19/1/2015ق، تاريخ الجلسة  74لسنة  9335نقض مدني مصري، الطعن رقم  23

 .54العارضة، محمد رحيم عودة الغالي، مرجع سابق، ص
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ويترتب على مخالفة شرط اإلرتباط؛ رفض التوّسع في نطاق الدعوى عند الطعن بالحكم 
ولو كان مقدم الطلب من  (24)الصادر فيها، وهو ما قضت به محكمة التمييز اإلّتحادية العراقية،

جديد، وعلى هذا األمر الخصوم قد إلتزم بكافة اإلجراءات األخرى المتطلبة قانونَا لقبول الطلب ال
اكدت محكمة النقض المصرية في قضائها بأّن "إقامة الطلب العارض باإلجراءات المعتادة لرفع 

ال ينفي عنه كونه طلبا   (25)( من قانون المرافعات المصري 123الدعوى، إعماال  لنص المادة )
وتثبت في محضرها عارضا يستلزم مثله مثل الطلبات العارضة التي تقدم شفاهة في الجلسة، 

. (26)توافر شروط قبوله؛ ومنها اإلرتباط بالطلب األصلي ليتسنى للمحكمة الفصل في موضوعه"
 (27)( من قانون المرافعات العراقي.67وهو ما نّصت عليه المادة)

وإّن اإلرتباط ال يعني اتحاد الدعويين في عناصرهما)الثالث األطراف والموضوع والسبب(،  
ويين في هذه العناصر، سيعني أننا أمام دعوى واحدة، وليس أمام دعويين ألّن اتحاد الدع

مرتبطتين، وإّنما يعني إختالف الدعويين في أحد عناصرها؛ واإلرتباط اذن يفترض دعويين 
 .(28)مختلفين على االقل في أحد العناصر

الدعوى فمن حيث األطراف، فنعني باإلرتباط هنا وحدة الخصوم، أي أّن يكون الخصوم في 
األولى هم انفسهم في الدعوى الثانية، فإذا اختلف أحد الخصوم في الدعوتين لم يكن هناك وحدة 

                                                           
إذا كان السبب الذي ) والذي ينص على أنّه 16/5/1992في  92/ موسوعة اولى/ 142التمييز رقم . قرار محكمة 24

اسست عليه الدعوى األولى يختلف عن سبب الدعوى الثانية فال يعتبر إختالف الحكمين سببا للترجيح ويتعين 

 . 68، ص 1993جلة العدالة العدد الثالث/ القضاء برد الطلب( منشور في م
على أنّه ) تقدم الطلبات العارضة من المدّعي أو سابق ذكره، ( مرافعات مصري 123تنص المادة ). حيث 25

المدّعى عليه إلى المحكمة باإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في 

 المرافعة( في محضرها وال تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال بابويثبت حضور الخصم 
رحيم عودة  محمدمشار اليه لدى ، 27/4/2006ق، بتاريخ 73لسنة  1178نقض مدني مصري الطعن رقم .26

 . 55للطلبات العارضة، مرجع سابق، ص غالي، النظام االجرائي
للدعوى الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدّعي تكمله من  عتبر( مرافعات عراقي على أنّه ) ي67دة ). حيث نصت الما27

ً عليها أو متصال بها بصله ال تقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الذي يقرر الحدهما من  األصلية أو ما يكون مترتبا

 شأنه أن يؤثر في الحكم الذي يجب أن يقرر لآلخر(
 . 19ص المرجع السابق، ،  المرافعات قانون في ونطاقه الخصومة وحدة مبدأ، النيداني حسن، االنصاري . د.28
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في الخصوم، حتى لو كان أحد الخصوم في الدعوى األولى خصم في الدعوى الثانية، والعبرة في 
 .(29)اتحاد الخصوم باتحاد الصفة

إلى أّن وحدة الخصوم ليست ضرورية لوجود اإلرتباط، كما أن  (30)ويذهب بعض الفقهاء؛
تلك الوحدة ليست كافية لوجوده، فقد يوجد اإلرتباط على الرغم من إختالف الخصوم في الدعويين، 

 كما يمكن أن ينتفي اإلرتباط مع تحقيق الوحدة بين الخصوم.

الدعويين المرفوعتين من ومن الممكن تصّور وجود اإلرتباط مع إختالف الخصوم، في حالة 
الدائن ضد كل من المدين وكفيله، ويوجد اإلرتباط كذلك بين دعوى الدائن ضد عّدة مدينين سواء 
أكان بينهم عالقة تضامن أم ال، إذا كان إلتزامهم ناشئ عن عقد واحد، وكذلك من الممكن تصور 

ة المضرور، حتى لو كان اإللتزام وجود اإلرتباط ممثال  في حالة إلتزام المؤمن والمسؤول في مواجه
األّول عقدي والثاني تقصيري، ألّن مسؤولية االثنين تضامنيه امام المضرور ومن ثم يلتزم االثنان 

 .(31)بتعويضه عن الضرر الذي أصابه، فهما شخصان مسؤوالن أمام شخص ثالث

لبه الخصوم من أّما فيما يتعلق بوحدة المحل؛ فإّن الدعوى هو ما تهدف إليه أو هو ما يط
ولمعرفة ما إذا كان الدعويان واحدة أم ال، فإّن ذلك يكون من خالل النظر إلى كون  (32)القضاء،

فإختالف عنصر أو أكثر من عناصر محل دعوى  (33)المحل في أحد عناصره مختلفا أم ال،
 معينة مع عنصر أو أكثر لمحل دعوى أخرى يودي إلى إختالف الدعويين.

                                                           
 هادي لدى للقرار مشار. 519، ص37، مجموعة أحكام النقض، لسنة 19/5/1986. نقض مدني مصري، بتاريخ 29

 .  39 ص، سابق مرجع، العارضة الطلبات في العامة النظرية، الكعبي حسين
، د. 20ت، المرجع السابق، ص. د. االنصاري حسن النيداني، مبدأ وحدة الخصومة ونطاقة في قانون المرافعا30

دون سنة نشر، ، مكتبة دار الفكر العربي، 2ية، طفي الخصومة المدنالضامن ليجي، إختصام الغير وإدخال احمد م

 . 82ص
 الفرنسي والمصري، منشأة المعارف، يفي القانون محمد جاد، أحكام اإللتزام التضاممي. د. محمد جاد 31

 .116-113، ص2003االسكندرية، 
 .561، ص1974، دار الفكر العربي، 2ج، ون القضائي الخاص. د. ابراهيم نجيب سعد، القان32
 . يذهب د. فتحي والي إلى أّن لمحل الدعوى ثالث عناصر يمكن التمييز بينها وهي: 33

 القرار الذي يطلب الخصوم من القاضي إصداره وهذا القرار قد يكون: أ

 الزام شخص بأداء معين أو القيام بعمل أو االمتناع عن عمل.  -

 بوجود حق أو مركز قانوني أو إنكاره.  قد يكون الغرض التقريرو -
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تطبيق المعيار المتقدم يؤدي في بعض الحاالت إلى ايجاد دعويين ومع ذلك؛ فإّن  
مختلفتين، إاّل أّنه نزوال عند بعض اإلعتبارات العملية والمنطقية يسلم بوجود دعوى واحدة، في 
حالة ما إذا كان مضمون القرار المطلوب في دعوى ال يتصور وجوده منطقيا في الدعوى 

ثبات صحة العقد واألخرى تؤسس على بطالن ذلك العقد، األخرى، فالدعوى التي تؤسس على إ
 (34)فاألمر يتعلق هنا بدعوى واحدة لوحدة المحل في الدعويين.

ويعد إرتباط الدعاوى من جهة الموضوع أو المحل من أكثر صور اإلرتباط وضوحا  وإعتبارا   
ينهما، إاّل أن وجود لدى المحاكم ووحدة المحل في الدعويين، قد تكون كاشفة عن وجود إرتباط ب

اإلرتباط بين الدعويين ال يتوقف على توافر تلك الوحدة، فمن الممكن أن يوجد اإلرتباط على الرغم 
من إختالف محل الدعويين، لذلك فال يمكن االعتماد على وحدة المحل كمعيار أساس لتحديد 

لصلة الموجود بين الدعويين، توافر اإلرتباط، وإّنما يتم الكشف عن اإلرتباط من خالل معيار قوة ا
ومدى تأثير الحكم الذي سيصدر في احدهما على الحكم في الثانية، فإذا كان محل اإللتزام غير 

 .(35)قابل للقسمة فإّنه يستحيل تنفيذ حكم الزام يتعارض مع حكم الزام آخر في ذات الوقت نفسه

ونية المنتجة، والتي يتمسك بها أّما فيما يتعلق بوحدة السبب فينبغي أن تكون الوقائع القان
المّدعي في احدى الدعويين، هي ذاتها المتمسك بها في الدعوى األخرى، وال شك أن اتحاد 

 الدعويين في عنصر السبب مالئم بذاته لقيام اإلرتباط بينهما.

فإّن دعواه بالثمن ضد أحدهما تعد مرتبطة بدعواه ، ولذلك إذا باع شخص ماال إلى شخصين 
خر، وذلك لوحدة السبب في الدعويين وهو العقد، غير أن مجّرد تشابه الوقائع في ضد اآل

الدعويين ال يكفي لوحدة السبب بينهما، لذلك ال يجوز االعتماد على مجّرد تشابه الوقائع للقول 
                                                                                                                                                                          

 وقد يكون الهدف منه انشاء مركز قانوني جديد.  -

 الحق أو المركز القانوني الي تهدف الدعوى حمايته بهذا القرار. ب

القضاء المدني،  محل هذا الحق القانوني أو المركز القانوني... لمزيد ينظر: د. فتحي والي: الوسيط في القانونت

 وما بعدها.72صمرجع سابق، 
 . 73-72، ص41. د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق، 34
، 2004. د. محمود مصطفى يونس، عدم تجزئة الطعن في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، 35

 . 709المرجع السابق، ص، ، كذلك د. فتحي والي، الوسيط12ص
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بقيام اإلرتباط بين الدعويين، بزعم وحدة السبب بينهما فقد يوجد اإلرتباط بين الدعويين على الرغم 
من عدم اتحاد السبب فيهما، كالدعوى التي يرفعها المؤجر ضد المستأجر، ودعواه ضد بالتعويض 

ووحدة السبب في دعوتين تؤدي ، (36)عن المدة التي انتفع فيها بالعين بعد إنتهاء عقد اإليجار 
إلى الكشف عن وجود إرتباط بينهما، مثل اإلرتباط الموجود بين دعوى المؤجر ضد المستأجر 
إللزامه بإجراء الترميمات الضرورية للعين المؤجرة، ودعوى التعويض المرفوعة من المستأجر ضد 

 .(37)المؤجر لتعّرضه في استغالل العين المؤجرة بناء على عقد

هذا وإّن شرط االرتباط من ناحية األشخاص والموضوع مهم على نحو ما سبق بيانه؛ إاّل أّن 
د اإلرتباط، فقد يوجد اإلرتباط بين دعويين أو أكثر على الرغم وحدة السبب ال تعد ضرورية لوجو 

من إختالف السبب في كل منهما، إذا وجدت صلة بينهما تقتضي جمعهما أمام محكمة واحدة 
لتفصل فيهما معا ، وإّن القضاء إستخدم معيارا  عمليا للكشف عن وجود اإلرتباط دون أن يتقيد 

وجود اإلرتباط بين دعويين إلتحاد السبب، وأحيانا يحكم بعدم بمعيار ثابت، فأحيانا  قد يقضي ب
كفاية وحدة السبب لوجود اإلرتباط، وإّن المعيار األساس لتقرير اإلرتباط بين الدعاوى هو مدى 

 (38) تأثير الحكم الصادر في الدعوى على الدعاوى األخرى.

 بالحكمعند الطعن  التوّسع قبول في التقديرية المحكمة سلطة: المطلب الثاني

إّن تحديد اإلرتباط يخضع لتقدير قاضي الموضوع، فله أن يحدد وجود اإلرتباط من عدمه 
يكون من حسن سير القضاء جميعهما معا أمام محكمة واحدة تجنبا لصدور أحكام ، حيث

                                                           
 الدفوع نظرية ، الوفا ابو احمد ود. 22. د. االنصاري حسن النيداني، مبدأ وحدة الخصومة، مرجع سابق، ص  36
 .250، ص .2015 ، القانونية الوفا دار ، المرافعات قانون  في
 . 47، مرجع سابق، ص لطلبات العارضة. د. هادي حسين الكعبي، النظرية العامة في ا37
 . 50الكعبي، النظرية العامة في الطلبات العارضة، مرجع سابق، ص هادي حسين د. . 38
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 وليس لمحكمة التمييز رقابة في هذا الصدد، بإعتبارها (39)متعارضة مما يستحيل معه تنفيذها،
  (40)مسألة تتعلق بالوقائع والنظر في الوقائع ليس من مهام محكمة التمييز.

والجدير بالذكر أن سلطة المحكمة في تقدير االرتباط المبرر لقبول التوّسع، مختلف في ظل 
القانون العراقي، حيث أن محكمة التمييز اإلّتحادية الصالحية الكاملة في مراقبة مسائل الواقع 

تتدّخل بتقدير كلتا المسالتين عند النظر في الطعون التمييزية على القرارات الصادرة  والقانون، وهي
 من محاكم الموضوع.

وإّن لإلرتباط درجات تبدأ من اإلرتباط البسيط إلى اإلرتباط الغير قابل للتجزئة، وهو أقوى 
ر حكمين أنواع اإلرتباط الذي تصل فيه الصلة بين الدعويين، إلى درجة يحتمل فيها صدو 

متناقضين أو يصعب تنفيذها، مثل طلب أحد األطراف العقد تنفيذه وطلب الطرف اآلخر 
 .(41)هخفس

ومما تجدر اإلشارة إليه هنا؛ أن المشّرع العراقي أخذ بشرط اإلرتباط، عندما أشار إلى شرط 
تقبل  ( من قانون المرافعات المدنية على توافر)صلة ال67عدم التجزئة، حيث تنص في المادة)

().. متصال بالدعوى األصلية بصلة ال تقل التجزئة(، وكذلك في 68التجزئة( ونص في الماد)
( على)..إلتزام ال يقبل التجزئة(، وهو ذات إّتجاه المشّرع المصري، الذي أشار 1( فقرة)69المادة)

 .(42)إلى شرط اإلرتباط صراحة

على موقف المشّرع العراقي، وفي هذا الصدد يفضل بعض الفقه موقف المشّرع المصري 
بالقول بأّن هناك فرقا بين مصطلح االرتباط ومصطلح عدم التجزئة، فمصطلح اإلرتباط يعني أن 

                                                           
، وكذلك فتحي 157أحمد السيد الصاوي: نطاق رقابة محكمة النقض، دار النهضة، القاهرة بدون سنة نشر، ص . 39

 .530، ص 1970والي: قانون القضاء المدني اللبناني، دار النهضة، القاهرة 
 .522فوع في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص. احمد ابو الوفا، نظرية الد40
. م.م. دانية ماجد عبد الحميد العبيدي، موقف القضاء من دخول الشخص الثالث، بحث منشور في كلية الحقوق 41

 . 175، ص2013(، 1( العدد)15جامعة النهرين المجلد )
على ما يأتي )ما تأذن المحكمة النافذ  من قانون المرافعات المدنية المصري( 4( الفقرة )124. تنص المادة )42

( التي نصت على ) يجوز لكل ذي مصلحة أن 126بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب األصلي( وكذلك المادة )

 . البا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى( يتدّخل في الدعوى منضما الحد الخصوم أو ط
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هناك وضعان أو أمران منفصالن ومتميزان، وتوجد بينهما صلة يطلق عليها مصطلح)إرتباط(، أّما 
محال  واحدا  ال يمكن أن يتجّزأ، مما مصطلح )عدم التجزئة( فيعني أن هناك شيئا  واحدا  أو أمرا  أو 

يجعل أن هناك فرقا بين المصطلحين، مما يدل على أن المشّرع المصري قد تبنى االشتراك 
الجزئي بين دعوتين أو طلبين في أحد عناصرهما، مما يجعل من حسن سير العدالة أن تنتظرهما 

 .(43)وتفصل فيهما معا  

فإننا  (44)ط اإلرتباط في مسألة الدفع بتوحيد الدعويين،وبما أّن المشّرع العراقي قد تطلب شر 
نؤيد ما جاء به الرأي المتقّدم، ونرى ضرورة أن يجعل المشّرع العراقي شرط اإلرتباط الصريح، 
شرطا  لقبول التوّسع في نطاق الدعوى عند الطعن بالحكم الصادر فيها وليس شرط عدم التجزئة، 

واحدا ، ألّن اإلختالف في المصطلحات يمكن ان يقود إلى  حيث يجب أن يكون الموقف التشريعي
 البّد من تالفيه. اختالف في التطبيق وهذا االختالف

الذي أشار إلى شرط اإلرتباط  (45)وأّن المشّرع العراقي ذهب عكس إّتجاه المشّرع المصري،
النظر فيها  صراحة وتمثله بوجود صلة بين عّدة دعاوى منظورة، وإّن حسن سير العدالة يقتضي

وقد حاول الفقهاء تحديد معيار لإلرتباط ولكنهم اختلفوا في ذلك،  (46)مجتمعة ويفصل فيها معا .
ويمكن حصر الخالف في إّتجاهين األول هو إّتجاه تبّني المعيار الموضوعي، والذي يبحث عن 

لدعويان في معيار لإلرتباط في عناصر الدعوى الموضوعية)المحل والسبب(، إذ يجب أن تشترك ا
 .(47)عنصر السبب أو عنصر الموضوع

                                                           
 . 58رضة، مرجع سابق، ص. د. هادي حسين عبد علي، النظرية العامة للطلبات العا43
رتباطا بدعوى لدعوى إالتي نصها )اذا تبين للمحكمة أن ل( من قانون المرافعات المدنية العراقي 75. المادة )44

وترسل اضبارة الدعوى إلى المحكمة األخرى والقرار الدعويين ه أخرى فلها أن تقرر توحيد مكمقامه قبال بمح

 . (حيد يكون قابالً للتمييزبرفض التواالخرى حكمة مالصادر من ال
 ( مرافعات مصري126( والمادة)125)والفقرة الرابعه من المادة ( 124( من المادة )4. ينظر الفقرة )45
عبد العزيز د. ، 44-15مرجع سابق، صد. احمد هندي، إرتباط الدعاوى والطلبات في قانون المرافعات، . 46

عبد الوهاب العشماوي ومحمد  33-32ص، 1978، دار الفكر العربي، القاهرة، المرافعاتقواعد وي، بحوث في يبد

 . 317-311ص، 1958المطبعه النموذجية، ، 2العشماوي قواعد المرافعات، ج
 . 50مرجع سابق، ص، هادي حسين عبد علي، النظرية العامة في الطلبات العارضةد. . 47



 

 ISSN :2602-7380                                      القانونية القاعدة فعلية حول الدراسات مجلة

 2020- 01   الع د 04:دل   اجمل

 ص ص ،التوسع يف نطاق ال عوى عن  الطعن باحلكم الصادر فيها "دراسة تطبيقية مقارنة"شروط ، أساور جاسم كاطع، ع:دلي غسان أمح 

175-204. 
 

194 
 

أّما اإلّتجاه الثاني: فهو إتجاه تبّني المعيار الغائي والذي يبحث عن اإلرتباط بين الدعاوى 
بالنظر إلى غايته والفائدة التي تجنى منه، والتي تجعل من المناسب ومن مقتضيات العدالة وحسن 

تحقق فيهما وتحكم فيهما بقرار واحد، وذلك تجنبا  من سير القضاء جمعها أمام محكمة واحدة لكي 
وهذا المعيار اخذ به الشرع الفرنسي في  (48)صدور أحكام متناقضة أو يصعب التوفيق بينهما،

ويبدو أن المعيار الثاني هو المعيار االوفق لتحديد اإلرتباط،  .(49)قانون المرافعات المدنية الفرنسي
اتحاد المحل أو السبب أو األطراف فقد يغيب أحد العناصر  ألّن تعارض األحكام ال يستدعي

 الثالثة، أي قد ال يكون هناك اتحاد في السبب أو المحل أو الخصوم.

وعلى الرغم من ذلك يتصور وجود تعارض في األحكام أو عدم توافق بينها وقد تغيب الوحدة 
لسبب، ومع ذلك يوجد تعارض تماما  عن الدعويين وتكونا متميزين في الخصوم وفي الموضوع وا

في األحكام، ولكن يمكن تصور أن ذلك ال يتحقق إذا كانت هناك عالقة منطقية بين الطلبين، 
 .(50)تتمثل في عالقة المطلب باألصل أو عالقة سببية أو عالقة تبعية

 بالحكمعند الطعن  الدعوى  نطاق في التوسع في المصلحة: المبحث الثالث

ألّن المصلحة هي  ،ال دعوى دون مصلحةالمبدأ المهم في قبول التوسع من عدمه؛ هو 
حيث ال يعقل أن يلجأ شخص إلى القضاء، ويتحمل في سبيل ذلك المشقة  (51)مناط الدعوى،

 والجهد والنفقات، دون أن يكون هناك فائدة أو منفعة تعود عليه من ذلك.

( 52)ال فائدة منها، فيه تضيع لوقت ولجهد القضاء، ومن جانب آخر؛ فإّن قبول الدعاوى التي

 (53)تشغل ساحات القضاء فيما ال طائل من ورائه. أو
                                                           

لمرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، في شرح قانون ا د.احمد السيد الصاوي، الوسيط .48

، د. ادم وهيب النداوي، المرافعات 250مرجع سابق، ص، ، د. احمد ابو الوفا: نظرية الدفوع256ص، 2000

 . 224صمرجع سابق، المدنية، 
 ( من قانون المرافعات الفرنسي والتي تنص على أن: 101. ينظر المادة )49

il peute'tre deman de a' li'ne de ces juridictions de sedessaisireet derenvoyer en l'eyat 

laconnaissance de laffairea l'antre juridietion   
 . 26االنصاري حسن النيداني، مبدأ وحدة الخصومة، مرجع سابق، صد. . 50
 . 270، ص.2019 بيروت، السنهوري، دار المدنية، المرافعات قانون أحكام شرح بكر، المجيد عبد عصمتد. . 51
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والمصلحة هي الفائدة العملية المشروعة التي يحميها ويقرها القانون والتي يريد الشخص 
وشرط المصلحة شرط خاص بالمّدعي بإعتباره الخصم الذي يقيم  (54)القضاء،تحقيقها من خالل 

 (55).لديه لقبول الدعوى المرفوعة ضده الدعوى أما المّدعى عليه، فال يلزم توافر المصلحة

المصلحة فويقصد بتوافر المصلحة في الدعوى أن المّدعي يحصل على ميزة أو منفعة فيها، 
هي الحاجة للحماية، وتشمل هذه الحماية في إقتضاء الحق، أو رد االعتداء أو التعويض عن هذا 

 .(56) االعتداء، أو في استكمال الدليل بشأن الحق من حيث وجوده أو انتفاء بقائه أو انقضائه

ويجب أن تتسم الدعوى بسمة الفائدة العملية أو القانونية، حيث أن المصلحة النظرية البحتة 
ال تصلح بذاتها أن تكون محال  للدعوى القضائية، فالمحكمة ليست دارا  لإلفتاء، وكذاك ال تصلح 

 (57)المصلحة اإلقتصادية البحتة، كالمنافسة المشروعة، ألّن تكون أساسا لقبول الدعوى.

وإّن المصلحة يجب أن تكون قانونية كي تقبل الدعوى، ولكّن هذا ال يعني أن تكون 
منصوص عليها في القانون، وإّنما توجد المصلحة القانونية كلما كانت هناك مصلحة يعترف بها 

فال تقبل دعوى التعويض التي ترفعها الخليلة على من تسبب بمقتل أو وفاة  (58)القانون ويحميها،
، حيث أن طلب التدّخل (59)ها ألّن العالقة غير شرعية وال تنشئ للخليلة حق يحميه القانون خليل

                                                                                                                                                                          
 االولى، الطبعة العربية، النهضة دار والتجارية، المدنية المرافعات قانون شرح في الوسيط بركات، علي -د. . 52

 .  422ص ، 2016
هو ) صيانة القضاء من العبث ( وهو منصوص  1979لسنة  107ويالحظ ان من اهداف قانون االثبات رقم . 53

 .( الفصل االول من الباب االول5المادة )عليه في 
 . 249د. احمد ابو الوفا نظرية الدفوع في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص . 54

، 10، ص1996. د. ابراهيم محمد علي، المصلحة في الدعوى االدارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  55
 ومابعدها . 

 . 47- 45، ص 1992، منشاة المعارف، االسكندرية، 2امينه النمر، قوانين المرافعات، طد. . 56
 .  270د. ادم وهيب النداوي، قانون المرافعات، مرجع سابق، ص . 57
 . 15-14محمد سعيد الدقاق، شروط المصلحة في دعوى المسؤولية دون سنة نشر، دون ناشر، صد.  .58
 . 428مرجع سابق، صالمدنية والتجاري،  ح قانون المرافعاتشرالوسيط في د. علي بركات،  .59
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قد قضت اإلنضمامي ممكن القبول، إذا كان الغرض من التدّخل اإلنضمامي لدفع ضرر محدق، و 
 (60)قضائها مؤخرا .في العراقية محكمة التمييز اإلّتحادية  في هذا الصددبذلك 

وأن  (61)ة معلومة أي محددة ومعنية تعينا  نافيا  للجهالة الفاحشة،ويجب أن تكون المصلح
تكون حالة بمعنى أن الحق المطالب به غير معلق على شرط أو مضاف إلى أجل، وأن تكون 
ممكنة ومحققة، حيث أن القاضي ال يمكنه الحكم بمجهول، وكذلك فإّن رسوم الدعوى يحتسب 

االعتداء قد وقع بالفعل على الحق أو المركز القانوني على أساس قيمة الدعوى، وهذا يعني أن 
  (62)المراد حمايته 

، إذ يقرر القضاء (63)وأجاز القانون إستثناء إقامة الدعوى على أساس المصلحة الممكنة
االحتمال، وأّن هناك  العراقي قبول إقامة الدعوى على المصلحة المحتملة كلما تبين له وجاهة

أي أن  (64)وحقيقّيا  من إلحاق الضرر بالمّدعي كسقوط الحق بالمطالبة القضائية،تخوفا  جديا  
 .(65امموضوع الدعوى هو المطالبة بحق أو مركز قانوني أو التعويض عن ضرر اصاب حقا 

حيث ال بّد ان تتوّفر  التوّسع في نطاق الموضوع،في المّدعي يجب أن تكون له مصلحة و 
الطلب األصلي والطلب الجديد الذي يقدمه تبعا  للدعوى األصلية، والمّدعى في هذه المصلحة 

عليه يجب أن تكون مصلحته في الطلب المقابل بإعتباره مدعّيا  فيه، والمتدّخل يجب أن تكون له 
                                                           

قرار غير منشور صادر بتاريخ  2019/ الهيئة االستشارية عقار/ 166قرار محكمة التمييز اإلتّحادية العدد  .60

 م. 7/4/2019
ام معيناً تعيينا ( من قانون المدني العراقي في فقرتها األولى ) يلزم أن يكون محل اإللتز128. حيث تنص المادة )61

ً للجهالة الفاحشة(... وقارن مع قرار محكمة التمييز اإلتحادية رقم القرار  / هيئة االحوال الشخصية 2269نافيا

 محكمة قضاء من المختار: العتابي رحيم -، منشور لدى 5/3/2018، بتاريخ2018والمواد الشخصية/ 

 .427، ص 2019 بغداد القانونية، المكتبة ،2ج اإلتحادية، التمييز

  ومابعده . 75، ص 2012 االولى، الطبعة بغداد، صباح، مكتبة المحامي، صديق المياحي، كاظم فوزي  -. 62
يشترط في الدعوى أن يكون المدّعي به مصلحة ) ة على أنّه ( من قانون المرافعات المدني6دة )حيث تنص الما .63

المحتملة تكفي أن كان هناك ما يدعو إلى التخوف من الحاق معلومة وحالة ممكنه ومحققة ومع ذلك فالمصلحة 

الضرر بذوي الشأن ويجوز كذلك اإلدّعاء بحق مؤجل على أن يراعى االجل عند الحكم به، وفي هذه الحالة يتحمل 

 .(المدّعي مصاريف الدعوى
 .124 – 123، مرجع سابق، ص اتد. ادم وهيب النداوي، قانون المرافع. 64
 .  168 – 167د. احمد ابو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص  .65
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مصلحة سواء أكان التدّخل إختصاميا  أما إنضماميا  اما من يتم ادخاله في الدعوى كالضامن او 
كشركة التأمين في الدعوى المرفوعة من المتضرر على المسؤول، فال ، مه فيهامن يتم اختصا

يجب أن تتوافر المصلحة لديهما ألنهما في مركز المّدعى عليه، وانما يجب أن تتوافر المصلحة 
في الحالتين، ويصدق األمر المتقدم على حالة  فيمن يقوم باإلدخال أو االختصام أي في المدعي

 .(66)أمر المحكمة إلحقاق الحق أو إظهارا  للحقيقةإختصام الغير ب

أّما من حيث التوّسع في نطاق الدعوى عند الطعن بالحكم الصادر فيها من حيث 
األشخاص، فالمصلحة تختلف بإختالف صور التدّخل، فالمصلحة في التدّخل اإلنضمامي هي 

الدعاوى المستعجلة ممكن فإّن التدّخل االنضمامي في ( 67)وقائية تقوم على الضرر المحتمل،
القبول، عندما تكون للمتدّخل مصلحة مشروعة تبرر هذا التدّخل، حيث أن قرارات القضاء 

فالمصلحة ، المستعجل، وإن كانت مؤقته ينتج عنها ضرر للغير، فيلزم بالتالي قبول هذا التدخل
 .  (68)الوقائية للمتدّخل تبرر قبوله 

المصلحة فيه واقعية، وهي عبارة عن الفائدة العملية التي تعود أّما التدّخل اإلختصامي فإّن 
على المتدّخل من الحكم له بطلباته، وإن كان ذلك ال يمنع من أن المصلحة الوقائية تكفي لقبول 
التدّخل اإلختصامي، كما في حالة الدائن)المتضامن االخر( والمدين المشترك، وقد يختص الدائن 

إذا ثبت أّنه صاحب المصلحة الوحيدة في الدين، وأّن غيره من الدائنين المتضامن وحده بالدين، 
 .(69)المتضامنين ليسوا في الحقيقة إاّل مجّرد وكالء له، وال يتقرر لهم أخيرا  حصة في الدين

 عدم إطالة أمد النزاع تحقيقًا للقضاء العادل العاجل: المبحث الرابع

العاجل، صورتين بارزتين؛  العادل به مبدأ القضاء الذي يتحقق النزاع أمد إطالة لشرط عدم
 فتتمّثل األصلية، اّما الثانية؛ الدعوى  حكم في بالطعن النظر خالل التوّسع بوقوع تتمثل اوالهما

                                                           
 . 222-221ص ، المرجع السابق،نة النمر: قانون المرافعاتد. امي .66
 .280صمرجع سابق، وجدي راغب فهي، مبادئ القضاء المدني، د. . 67

 .  132. د. اياد عبد الجبار ملوكي، قانون المرافعات المدنية، مرجع سابق، ص  68
 . 213، ص2004ة العامة لإللتزام، منشأة المعارف االسكندرية، يد عبد الرحمن، النظرمد. احمد شوقي مح .69
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بالحكم، وسنتولى بيان المقصود من كال  الطعن مرحلة في التوّسع حين النزاع حسم تأخير بتجّنب
 النحو اآلتي: الصورتين في مطلبين مستقلين، على 

 األصلية الدعوى  حكم في بالطعن النظر خالل التوّسع وقوع: المطلب األول

ال يجوز التوّسع في نطاق الدعوى عند الطعن بالحكم الصادر فيها، إذا كانت نظر الطعن 
حيث يجب لصحة التوّسع أن تكون الدعوى ما زالت منظورة  (70)في الدعوى قد انتهى ألي سبب،

أمام القضاء، فال يجوز التوّسع في نطاق الدعوى عند الطعن بالحكم الصادر فيها، إذا كانت 
حيث تعد  (71)المحكمة قد قررت انهاء ختام المرافعة، وذلك للحيلولة دون تأخير صدور الحكم،

ومرتبطة بها، ولذلك يشترط لقبولها أن تكون الخصومة في  الطلبات الجديدة تابعة للدعوى األصلية
 .(72)الدعوى األصلية ال زالت قائمة

) الطلبات العارضة( إذا كان الطلب األصلي مخالفا  للقانون من  وتسقط الدعوى الحادثة
حيث الشكل، كما لو تراعى الشروط التي يتطلبها في كيفية إقامة الدعوى المدنية أو إذا لم تراَع 
قواعد اإلختصاص النوعي أو الوظيفي، ففي هذه الحاالت تزول الدعوى األصلية، ومن ثم ال 

إذا زالت الدعوى األصلية بسبب تركها من اما  (73)يكون هناك أدنى وجود للطلبات العارضة.
جانب المّدعي األصلي، فال يترتب على ذلك زوال الطلبات العارضة المتعلقة بالتدّخل 

ل في موضوع دعوى المتدّخل، والسبب في ذلك يعود صعلى المحكمة أن تف ويجباإلختصامي، 

                                                           
، 1بغداد، طاعة، دار الرسالة للطب، سلطة المحكمة في تعديل نطاق الدعوى، رسالةمدى د. ادم وهيب النداوي،  .70

 .282، ص 1979
 .44، ص1962(، 2، 1الدعوى الحادثة، مجلة القضاء العددان )، ضياء شيت خطاب .71
. ) بانه من  20/6/2000ق، 69لسنة  2826رقم  به محكمة النقض المصرية في حكمها الطعن وهو ما قضت .72

ن الطلبات العارضة ماهو منصوص عليه في المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ولئن كان للمدعي عليه ان يقدم م

( من قانون المرافعات سواء كان تقديمها باالجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب 125المادة )

( من هذا القانون اال انه  123يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها طبقا لنص المادة ) 

 االجرائي النظام، الغالي عودة رحيم محمد لدى للقرار مشار قائمة الزالتكون الخصومة االصلية يتعين لقبوله ان ت

 . 70 ص، العارضة للطلبات
في قانون المرافعات رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة العارض . صالح احمد عبد الصادق، نظرية الخصم 73

 . 120، ص1986عين شمس، 
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إلى أن هذا الترك من جانب الخصوم، ليس له صلة بالمتدّخل فهو غير بالنسبة لإلتفاقات التي 
تبرم بينهم، وال يكون لهذه اإلتفاقات من أثر متعدي إليه، ولذلك تبقى دعوى المتدّخل اإلختصامي 

 .(74)في مواجهتهما

أّما التدّخل اإلنضمامي فإذا زالت الخصومة األصلية بسبب تركها من جانب الخصوم 
سقط بالتبعية، إاّل إذا اثبت المتدّخل أن انقضاء الدعوى األصلية بهذه الصورة قد ياألصليين فهو 

 .(75)تم بطريقة التواطؤ بين الخصوم األصليين إضرارا  بحقوقه

ة بالصلح بين طرفيها، فيطبق الحكم السابق نفسه، أّما في حالة انقضاء الدعوى األصلي
حيث تكون دعوى المتدّخل اإلختصامي قائمة، ويجب أن تنظر المحكمة في موضوعها، إذا كان 
هناك تواطؤ بين خصوم الدعوى األصليين، ويحق له إاّل يتنازل عن حقوقه ويرفع إستئنافا  عن 

 .(76)الحكم بانقضاء الحقوق األصلية بالصلح

ّن انقضاء الخصومة األصلية ألي سبب كان، يؤدي بالضرورة إلى بأنرى هذا الصدد؛ وفي 
الدعوى ومن ضمنها الدعوى الحادثة بكل صورها وال يوجد زوال كل الطلبات التي تشتمل عليها

يستدعي التمييز بين صور الدعوى من جواز استمرار التدّخل  تبرير منطقي او سند من القانون 
التشريعية في إجازة الدعوى الحادثة  العلةاإلختصامي، حتى بعد انقضاء الدعوى األصلية ألّن) 

هي لتوسيع نطاق الخصومة األصلية لكي يستطيع القاضي أن يفصل في النزاع وتوابعه بقرار 
 .(77) مبرر يستدعي استمرار توابع تلك الخصومةواحد، فإذا زالت الخصومة األصلية فال

                                                           
والذي ينص على أنّه ) إذا  16/1/2001والصادر في  2001/ مدنية ثالثة/ 69قرار محكمة التمييز العراقية رقم  .74

وهو تدّخل احتصامي وليس تدّخالً إنضماميا لذا فإّن به طلب الشخص الثالث الدخول في الدعوى للحكم له بالمدّعى 

دعي عليه بالنسبة للشخص الثالث ال يترتب عليه تصالح المدعي مع المترك الخصومة في الدعوى األصلية أو

، تصدر عن وزارة العدل العراقية، 2002في التدّخل( منشور في مجلة العدالة، العدد االول،  انقضاء الخصومة

 .53ص
 . 348، صمرجع سابق 2ج ، عبد الوهاب العشماوي، ومحمد العشماوي، قواعد المرافعات .75
 . 125صمرجع سابق في قانون المرافعات،العارض ظرية الخصم د. صالح احمد عبد الصادق، ن. 76
والذي ينص على ) إذا كان الشخص  5/6/1990والصادر في  89/ مدنية اولى/794قرار محكمة التمييز المرقم  .77

الثالث قد دخل في الدعوى بناًء على طلبة، بجانب المدّعى عليه ولم يكن بطلب من المدّعي فال يحق للمحكمة أن 

طلب من بضة الدعوى بالنسبة للمدعى عليه تقضي بالحكم على الشخص الثالث المذكور، إن هي قضت بابطال عري
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 بالحكم الطعن مرحلة في التوّسع حين النزاع حسم تأخير تجّنب: طلب الثانيالم

إّن التوّسع في نطاق الدعوى عند الطعن بالحكم الصادر فيها سواء من حيث األشخاص أم  
من حيث الموضوع، الغرض منه تحقيق مبدأ اإلقتصاد في اإلجراءات القضائية، جهدا  ونفقة 
وتجنب إصدار أحكام متناقضة، لذا أن التوّسع في نطاق الدعوى عند الطعن بالحكم الصادر فيها 

 .(78)أّنه يؤدي إلى إطالة أمد النزاعفعكس هذا اإلّتجاه إذا سار ب

فقد أجاز المشّرع العراقي لكل من الطرفين المعارضة في قبول الشخص الثالث، إذا كان لديه 
من األسباب التي تبرر عدم دخوله في الدعوى، إذ قد يكون الطلب من شأنه تأخير حسم الدعوى 

ويجوز للمحكمة دون معارضة أحد الخصوم أن ترفض قبول الشخص الثالث في  (79)األصلية،
الدعوى، إذا كانت المصلحة غير متوفرة في طلبه أو كانت ال تستحق الرعاية، أو إذا كان القصد 
من تقديم الطلب الجديد تأخير حسم الدعوى، كما هو الحال بإّدعاء الشخص الثالث أن جزء من 

 .شيوع( تعود له على وجه االستقاللى العقار موضوع دعوى )ازالة الالمنشأت المشّيدة عل

ويطلب الحكم له بإثبات عائدية المنشأت، فيكون من شأن قبول هكذا طلب تأخير الحسم في 
دعوى ازالة الشيوع، سيما وأّن هناك إمكانية للشخص الثالث بإقامة دعوى مستقلة للمطالبة بإثبات 
عائدية ملكية المنشآت التي يدعيها الشخص الثالث على وجه االستقالل، هذا من جهة. ومن جهة 

خرى؛ فإّن طرق الطعن بالقرار الصادر في دعوى إثبات عائدية المنشآت )ألن محكمة البداءة أ
الدعوى بصورة أولية، تختلف عن طريق الطعن بالفقرة الحكمية المتعلقة بدعوى ازالة  هدهتنظر 

ن محكمة البداءة تنظر هذه الدعوى بصورة نهائية." ولذلك يجب على المحكمة في هذه ألالشيوع، 

                                                                                                                                                                          

المدّعي( والمفهوم المخالف لنص القرار يعني كان على المحكمة أن تبطل عريضة الدعوى بالنسبة للمدعى عليه 

  .212صمرجع سابق ، 3والشخص الثالث على السواء، د. ابراهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز، ج
  .216وي، قانون المرافعات، المرجع السابق، صد. ادم وهيب الندا. 78
  سابق الذكر. ( قانون المرافعات المدنية العراقي.71المادة ). 79
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لحال أن ترفض قبول الدعوى الحادثة، وتشير على الشخص الثالث بإمكانية إقامة دعوى مستقلة ا
 .(80)بذلك

ويجب على المحكمة قبل إصدار القرار بقبول أو رفض الدعوى الحادثة للسبب المتقدم، أن 
 تقوم بسؤال الخصم للوقوف على أسباب تقديم الطلب، وقبل االستماع لطرفي الدعوى األصليين.

وال يجوز للمحكمة أن تقرر قبول الشخص الثالث أو ترفض قبوله، ألّن طلب  
الخصم)العارض( ال يتعلق به فقط بل يتعلق بالدعوى األصلية، إذ أّن من شأنه أن يؤخر الفصل 

 .ا لطرفي الدعوى من إعتراضاتمفيها، فيلزم أن تستمع المحكمة ل

المشروعة في إقامة دعواه الحادثة،  ويجب على الخصم أن يثبت حقه القانوني ومصلحته
وأّنه لم يقصد من تقديمها تأخير الفصل في موضوع الدعوى األصلية، فإذا عجز عن إثبات ذلك 
أو كانت المصلحة غير جدية أو أن الشخص الثالث قد تواطأ مع أحد الخصمين، لغرض تأخير 

نطاق الدعوى عند الطعن  حكم في الدعوى األصلية، فإّن المحكمة ترفض التوّسع فيالصدور 
بالحكم الصادر فيها، البتغاء السرعة واختصار رؤية الدعوى األصلية والحادثة للتحقيق والفصل 

ا معا، فضال  عن أن من حق الشخص الثالث إذا كان محّقا  في طلبه، أن يرفع دعوى مستقلة مفيه
قرر المحكمة رفض الطلب والسيما أن الدعوى األصلية قد قاربت النهاية، وفي هذه الحالة ت

 .(81)وتمضي في نظر الدعوى، وتكون للمحكمة سلطة واسعة في تقدير ذلك

ميل القضاء يو  (82)قفال باب المرافعةإالمصري تقديم طلب التدّخل، حتى  وقد أجاز المشّرع
وال يعد باب المرافعة مفتوحا  (83)إلى تعميم تطبيق هذا النص على جميع أنواع الطلبات العارضة،

                                                           
الطبع،  سنة لمزيد ينظر القاضي مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية، بغداد المكتبة القانونية، بدون .80

رافعات المدنية والتجارية، الشركة االسالمية للطباعة .أ. عبد الجليل برتو، شرح قانون أصول الم123-122ص

 . 88-87، ص1957والنشر، 
 . 286-285، صمرجع سابق، 2ج عبد الرحمن العالم، شرح قانون المرافعات المدنية،. 81
( من قانون المرافعات المدنية مصري والذي ينص على أنّه )يجوز لكل ذي مصلحة أن 126وفق نص المادة ). 82

الدعوى منضما الحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدّخل باإلجراءات  يتدّخل في

وال يقبل  االمعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضره

 التدّخل بعد اقفال باب المرافعة(. 
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إاّل بالقدر الذي تصرح به المحكمة، ويجوز لها بعد قفل باب المرافعة أن تقرر سواء  من تلقاء 
نفسها أم بناء على طلب من الخصوم فتح باب المرافعة من جديد ويصدر هذا القرار علنا ، وال 

  (84)في محضر الجلسة. يجوز فتح باب المرافعة إاّل إذا توافرت أسباب جديدة تثبت

إلى أن المحكمة تحكم في موضوع الطلب  (85)وفي هذا الصدد؛ ذهب المشّرع المصري،
العارض مع الدعوى األصلية كلما أمكن ذلك، أي إذا كانت الطلبات العارضة صالحة للحكم فيها 

إّن المحكمة وقت الحكم في الدعوى األصلية، أّما إذا كانت الطلبات العارضة بحاجة إلى تحقيق، ف
ها بعد استكمال التحقيقات فيتحكم في موضوع الدعوى األصلية، وتبقى الدعوى الحادثة للحكم 

فيها، وذلك إذا لم يترتب على الفصل فيهما ضرر بسير العدالة، وإاّل يجب على المحكمة أن 
 .(86)تستبقي الدعوى األصلية حتى يحكم فيها مع الدعوى الحادثة بقرار واحد

( مرافعات مصري وليس المقصود من 1( الفقرة )127المقصود من نص المادة)وهذا هو 
ذلك، أن المحكمة ترفض قبول الطلب العارض، لمجرد أّنه قد يكون من شأنه تعطيل الفصل في 

 .(87)الدعوى األصلية

فإّن الطلب العارض ، اذا لم يكتمل بعدفي موضوع الدعوى التحقيق وجدير بالذكر هنا؛ أن 
مقبوال ، ويكون من االفضل أن يؤخر مؤقتا الحكم في النزاع القضائي بدال  من أن يصدر يكون 

حكمان متناقضان في موضوع واحد نتيجة لرفض الطلب العارض واإللتجاء لرفع دعوى مستقلة، 
ولذلك فإّن التدّخل يكون مقبوال ، طالما لم يؤخر الفصل في موضوع الدعوى، حيث أن المشّرع إذا 
                                                                                                                                                                          

، 1983، لسنة 3القضائية، مجموعة المكتب الفني، ج 30/ السنة 15/12/7919نقض مدني مصري، جلسة  .83

 رسالة مقارنة، دراسة العارضة، للطالبات اإلجرائي النظام: الغالي عودة رحيم محمدمشار للقرار عند . 293ص

 .75، ص 2018 االسكندرية، جامعة ماجستير،
 . 530، صمرجع سابقد. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني،. 84
( مرافعات مصري على أنّه )تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات 127وفقا لما نصت عليه المادة ). 85

تى كانت مالحكم في الدعوى األصلية  ءارجاوال يترتب على الطلبات العارضة او التدخل العارضة أو التدّخل 

لما امكن كصالحة للحكم وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدّخل مع الدعوى األصلية 

 لعارض أو طلب التدّخل للحكم فيه وتحقيقه(. اذلك وإاّل استبقت الطلب 
 .201، صالمرجع السابق ، المرافعات قانون في الخصم نظرية :صادق عبد احمد صالحد. . 86
 .347، ص1968رمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات، المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، . 87
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اباح الدعوى الحادثة لمزاياها المتعددةـ، فإّنه يجب مع ذلك اإلحتياط من المضار التي  كان قد
تتمثل في أن الدعوى الحادثة، بما تبيحه للمتدّخل من طلبات جديدة على الخصومة، يمكن أن 

 تؤخر وتعقد الخصومة.
لتأخير  ولذلك؛ إذا كانت إجراءات التحقيق الضرورية لدفاعه غير المستكمل، تعد سببا  

 .(88)الفصل في موضوع الدعوى األصلية فإّن من االفضل عدم قبول التدّخل
 

 الخاتمة

نظام قانوني أجازه المشّرع  ؛التوّسع في نطاق الدعوى حين الطعن بالحكم الصادر فيها
لتعلقه ، النزاع األصليأثناء النظر أو بعد الحكم في تطور لمعالجة حالة التعقد التي يمكن أن ت

، عنه تفّرعهابالنزاع األصلي أو  ، بسبب إرتباطهانفصال عن الدعوى بموضوعات أخرى ال تقبل اإل
هدار ، منعا إلبالطلب األصلي ةالمتعلق طلباتتصفية ال إلى سلطة المحكمة التقديرية فييستند و 

في  إصدار أحكام قضائية متناقضةيمنع من و ، لتكرار المنازعاتوتالفيا  وقت الخصوم والمحكمة 
 أو يمس ذات األشخاص. واحد متعلق بموضوعات أصل ذدعوى 

، للنظر في موضوع النزاع من األصل العام از تصدي محكمة التمييزاستثنى المشّرع جو 
في جهة قضائية عليا لتدقيق األحكام، ال يحق لها كونها ليست درجة من درجات المحاكم، ها ألنّ 

الدعوى إلى  فإّنها تعيد ما قررت نقض الحكم إذافأن تتصدى للفصل في الموضوع، األصل 
المحكمة التي أصدرت القرار، سواء كانت محكمة أّول درجة أو محكمة اإلستئناف للفصل في 

 الموضوع ثانية.

 وبين فيها الصادر بالحكم الطعن عند الدعوى  نطاق في لتوّسعل المبرر باإلرتباط المقصود
 وحسن المناسب من يجعل بينهما صلة قيام هو محكمة،ال لتقدير يخضع والذي األصلية، الدعوى 

 في الفصل شأن من أنّ  للمحكمة بدى كّلما معا، فيهما وتحكم فتوّحدهما معا   جمعها العدالة سير
 .العدالة سير بحسن االضرار احتمال األصلية الدعوى  عن بمعزل المرتبط، أو الجديد الطلب

                                                           
 .288د. عبد الرحمن العالم، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص .88
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 فالمصلحة األشخاص، حيث من فيها الصادر بالحكم الطعن عند الدعوى  نطاق في التوّسع
 الضرر على تقوم وقائية هي اإلنضمامي التدّخل في فالمصلحة التدّخل، صور بإختالف تختلف

 التي العملية الفائدة عن عبارة وهي واقعية، مصلحة اإلختصامي التدّخل كما أّن في المحتمل،
 تكفي الوقائية المصلحة أن من يمنع ال ذلك كان وإن بطلباته، له الحكم من المتدّخل على تعود

 .اإلختصامي التدّخل لقبول

 ما يلي:نقترح في ضوء ما توصلنا إليه من نتائج في هذه الدراسة؛ فإننا 

م فرضية التوّسع في نطاق الدعوى حين الطعن بالحكم تنظّ خاصة تشريعية قواعد تبّني 
 فيها النظر في الطعن من قبل المحكمة اإلبتدائيةفي أحوال الطعن التي يتم سواء الصادر فيها، 

اإلختالف في فهمها  منيل ، بغية التقلصريحة ةنصوص تشريعيوذلك ب، أو المحكمة األعلى
ي جعل ذاألمر ال، عند الطعن بالحكم بطريق اإلستئناففي حالة التوّسع هو مقر مثلما ، وتطبيقها

بحيث خضع التوّسع ، واضح المعالم مرا  إستئنافا  أ إمكانية إحداث طلبات جديدة عند الطعن بالحكم
 .خاصةقواعد ه المرحلة إلى حكم ذر فيها في هفي نطاق الدعوى حين الطعن بالحكم الصاد

من ، وى حين الطعن بالحكم الصادر فيهالتوّسع في نطاق الدعل نصوص تؤسس قانونّيا   تبّني
، من ةللدعوى الحادثالمتنوعة الصور ، بالنص على حيث الطلبات اإلضافية المقدمة من المّدعي

ت بعد إقامة أما يتضمن تصحيح الطلب األصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طر قبيل 
به  عليه أو متصال   به أو مترتبا   للطلب األصلي أو مرتبطا   ال  ما يمكن أن يكون مكمّ ، و الدعوى 

في سبب الدعوى مع بقاء  إضافة أو تغييرا   ما يمكن أن يتضمن، أو إّتصاال ال يقبل التجزئة
 .تحفظي بإجراءطلب األمر ، أو حتى موضوع الطلب األصلي
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 *16-15نظام التقاعد في الجزائر وفقا للتعديل الجديد بموجب القانون رقم 

 

 

 

 ملخص:

وعجز الصندوق الوطني للتقاعد على صرف أمام االرتفاع السريع لعدد املتقاعدين     

املتعلق بالتقاعد بموجب القانون  12 -83بتعديل القانون رقم منحهم، قام املشرع معاشاتهم و 

بغية منه في اتخاذ إجراءات يمكن من خاللها إعادة توازن الصندوق، فأبقى من  15 -16رقم 

تقاعد النسبي والتقاعد دون شرط سنة، وألغى كل من ال 60خالله على التقاعد العادي ببلوغ 

السن، لكن يمكن للعامل الذي يشغل منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة من أن يستفيد 

 من معاش التقاعد قبل هذه السن.

 :الكلمات املفتاحية

 التقاعد، الصندوق الوطني للتقاعد، املتقاعدين، املعاشات.

 

 

 

                                                           
 .26/04/2020، تاريخ قبول نشر املقال 07/04/2020، تاريخ مراجعة املقال 18/02/2020تاريخ إرسال املقال  *

 د. زيان مريم

 باحثة في القانون 

 الجزائر
  meriemdroit2013@yahoo.fr: البريد االلكتروني

mailto:meriemdroit2013@yahoo.fr


  

 ISSN :2602-7380                                     القانونية القاعدة فعلية حول الدراسات مجلة

 2020- 01  الع د 04:دل   اجمل 

 .219-205 ص ص ،15/16 رقم القانون بموجب الجديد عديلنظام التقاع  يف اجلزائر وفقا ل:دلت ،ريمزيان م

 

206 
 

The retirement system in Algeria in accordance with the new amendment of 

law n ° 15-16 

Abstract : 

With the quick augmentation of the number of retirees, and the inability of 

the national case of retirement to deliver their wages and pensions, the 

legislature modified the law 83- 12 by the law 16- 15, willing to gain back the 

balance of the case. Through the modification, it kept the normal retirement at 

60 years old, and annulled both the proportional retirement and the retirement 

without age condition. But workers who have laborious works can benefit from 

the retirement pensions before having 60 years old. 

Keywords : 

Retirement, National pension fund, retirees, retirement allowance. 

Le système de retraite en Algérie conformément au nouvel amendement de 

la loi n ° 15-16 

Résumé : 

Avec l’accroissement rapide du nombre de retraités et l’incapacité de la Caisse 

Nationale de Retraite à financer leurs pensions, le législateur a procédé à la 

modification de la loi n°83-12 relative à la retraite par la loi n°16-15, lui 

permettant de prendre des décisions afin de rééquilibrer les comptes de la caisse. 

Il a donc gardé la retraite normale à 60 ans et il a annulé et la retraite 

proportionnelle et la retraite sans condition d’âge. Cependant, il est possible 

pour le travailleur qui exerce un métier pénible de bénéficier de sa pension de 

retraite avant l’âge de 60 ans. 

Mots clés : 

 Retraite, Caisse nationale de retraite, retraités, allocation de retraite. 
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 مقدمة:

املتعلق بالتقاعد عمل املشرع على توحيد جميع األنظمة التي  12-83بصدور القانون 

بتأسيس نظام وحيد للتقاعد الذي يقوم على توحيد القواعد، سواء تلك كانت سائدة، 

 املتعلقة بتقدير الحقوق، أو تلك املتعلقة بتقدير االمتيازات، وكذا توحيد التمويل

ونظرا لإلصالحات االقتصادية التي باشرتها الدولة الناتجة من االنتقال من النظام 

التحول على منظومة التقاعد، مما استوجب على املشرع االشتراكي القتصاد السوق، أثر هذا 

بموجب  1997، في 18-96بموجب األمر  1996إدخال تعديالت على منظومة التقاعد، األول في 

بموجب  1999التقاعد دون شرط السن، في سنة الذي أتى بالتقاعد النسبي و  13-97األمر 

 .03-99القانون رقم 

املشرع تعديل جديد على القانون  للتقاعد أدخلالوطني  و أمام العجز املستمر للصندوق  

لذلك نطرح اإلشكالية التالية ما هي أهم التعديالت التي و   151 -16بموجب القانون  12 – 83

 جاء بها املشرع من خالله؟

 بموجبهاإلجراءات التي اتخذها املشرع و  16 -15املبحث األول: أسباب صدور القانون رقم 

 ثرا كبيرا على املستوى السياس ي والنقابيملشروع قانون التقاعد الجديد ألقد كان    

الحركات و  التجمعات النقابيةو  لعدة أشهر بين الحكومة ادام ااالجتماعي، حيث خلق صراع

إلغاء كل من و  سنة، 60االجتماعية، بغية من الدولة في اإلبقاء على التقاعد العادي ببلوغ 

 التقاعد دون شرط السن. و  التقاعد النسبي

                                                           

 78، املتعلق بالتقاعد، ج، ر، عدد 12-83، يعدل ويتمم القانون رقم 2016ديسمبر سنة  31مؤرخ في  15-16رقم  قانون  1 

  .2016ديسمبر  31الصادرة في 
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اإلضرابات فإنها لم تنجح في وضع حد لهذا و  املطالبو  لكن رغم كل هذه النداءات 

القانون، فلم تتراجع الدولة في قرار إصداره، حيث تمت املصادقة على هذا القانون في العدد 

، 2017من أول جانفي  ودخل حيز التنفيذ ابتداء ،2016األخير من الجريدة الرسمية لسنة 

 ؟من خالله ما هي اإلجراءات املتخذة من طرف املشرعو  فما هي أسباب صدور القانون الجديد

 15 -16ألول: أسباب صدور القانون الجديد املطلب ا

بموجب القانون  12 -83تم النص في مشروع القانون الجديد على أن سبب تعديل القانون     

عد دون شرط السن وضعا في سياق التعديل التقاو  هو أن نظامي التقاعد النسبي15 -16

ذلك من أجل التكفل بعمليات تسريح و  الهيكلي نظرا لألزمة االقتصادية التي عرفتها الدولة،

بالرغم من تجاوز هذه الفترة إال أن النظام و  العمال التي تلت غلق عدة مؤسسات وطنية،

دون و  ايطار النظامين )النسبيالوطني للتقاعد بقي يسجل لطلبات االستفادة من التقاعد في 

بالتالي حدوث اختالل في توازن و  هو ما أدى بارتفاع عدد املتقاعدين املستمرو  شرط السن(

 هو ما سنوضحه من خالل الفروع التالية.و  الوطني للتقاعد، الصندوق 

 ارتفاع عدد املتقاعدين(  (منح التقاعدو  تطور عدد املستفيدين من معاشات الفرع األول:

، منح التقاعدو  عاشاتتطورا هائال للمستفيدين من معرف الصندوق الوطني للتقاعد      

، ثم 19992في سنة  1165000إلى  1998في سنة مستفيد  1163000حيث انتقل عددهم من 

بلغ عدد  2001(، ثم في سنة مستفيد1253000) 2000بلغ عددهم في سنة 

، والسبب في ذلك يعود 2016في مستفيد  2978557ليصل عددهم إلى ،1341000املستفيدين

لالرتفاع املستمر لعدد للمتقاعدين تقاعدا نسبيا والتقاعد دون شرط السن، حيث بلغ عدد 

مستفيد  42898،وتضاعف عددهم إلى 1998في سنة  21194 املستفيدين من التقاعد النسبي

                                                           
2 DJENNADI Malika,essai de détermination du régime de retraite a l’horizon 2025, mémoire 

de fin d’études pour l’obtention d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en planification et 

statistique, p 40. 



  

 ISSN :2602-7380                                     القانونية القاعدة فعلية حول الدراسات مجلة

 2020- 01  الع د 04:دل   اجمل 

 .219-205 ص ص ،15/16 رقم القانون بموجب الجديد عديلنظام التقاع  يف اجلزائر وفقا ل:دلت ،ريمزيان م

 

209 
 

، أما 20165في  651192ووصل عددهم إلى  ،20004سنة  مستفيد 63947إلى و 3 1999في سنة 

، 1998في سنة  26292في هذا النظام  ستفيدينفي التقاعد دون شرط السن فقد بلغ عدد امل

، ووصل عددهم إلى 2000في سنة  50425، ثم بلغ عددهم 19996في سنة  ستفيدام 36503ثم 

ل في باملائة من معاشات التقاعد املباشرة تتمث 52، حيث أن نسبة 2016في  ستفيدم 282030

، فسجل الصندوق الوطني 2015التقاعد دون شرط السن في نهاية و  معاشات التقاعد النسبي

باملائة من املعاشات  35مستفيد من معاش التقاعد النسبي أي ما يعادل  551980للتقاعد 

باملائة، بينما ال يمثل التقاعد  15،6تقدر نسبة معاش التقاعد دون شرط السن و  املباشرة،

 باملائة من عدد املتقاعدين اإلجمالي. 0،036 املسبق إال

دون شرط السن ما أدى إلى ارتفاع مبلغ و  وأمام ارتفاع عدد املستفيدين من التقاعد النسبي

مليار دج، أي  405املعاشات املمنوحة في إطار هذا النوعين من التقاعد، حيث يقدر املبلغ ب 

يعود سبب هذا االرتفاع حسب ما و  ،2015نة باملائة من املعاشات املقدمة في س 46ما يعادل 

وبسبب الرفع من  2012صرح به املدير العام للصندوق الوطني للتقاعد هو أنه في سنة 

األجور، ما أدى بالعديد من العمال اختيار الذهاب إلى التقاعد عن طريق أحد هذا النوعين 

إحصائيات الصندوق من التقاعد، باعتبار أن مبلغ معاشهم سيكون معتبر، حيث تبين 

الوطني للتقاعد أن قبل هذه السنة فإن ارتفاع عدد املتقاعدين في هذا النظامين ) التقاعد 

                                                           

بن عبد الرحمان إلياس، إشكالية نظام التقاعد في الجزائر) دراسة حالة الصندوق الوطني ،بن عبد الرحمان إلياس3 

 .105رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في العلوم االقتصادية علوم مالية، جامعة الجزائر، ص للتقاعد(، 
محديد مليكة، واقع وآفاق الشركة الوطنية للتأميناتو تكاملها مع اآلليات الجديدة للتقاعد في ظل التحوالت  4

  .89، ص 2012، 3ير، جامعة الجزائر االقتصادية الراهنة، رسالة دكتوراه في العلوم االقتصادية وعلوم التسي

 .105بن عبد الرحمان إلياس، املرجع السابق، ص  5 

 .89محديد مليكة، املرجع السابق، ص  6 
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باملائة في السنة  4كذلك التقاعد املسبق كان بنسبة و  التقاعد دون شرط السن(و  النسبي

 .20127باملائة ابتداءا من سنة  7الواحدة، ثم ارتفعت هذه النسبة إلى أكثر من 

 الفرع الثاني: عجز الصندوق الوطني للتقاعد املستمر

نحاول من خالل هذا الفرع تبيان الحالة املالية للصندوق الوطني للتقاعد بعرض جدول يبين 

 إلى 2001، ثم من سنة 20008إلى  1988نفقاته خالل فترة زمنية من سنة و  الفرق بين إيراداته

 ، بمليار دج.92015

 السنة 1988 1990 1992 1994 1996 1998 1999 2000

 الرصيد 1,900- 0,300- 2,960- 2,590+ 8,650- 4,350- 8,370- 3,720+

 

 

 

 

                                                           
7 Explications de Slimane Mellouka, directeur général de la CNR, EL WatanWeek end, 28 

Octobre 2016, p 03. 

في الجزائر على ضوء التغيرات االقتصادية الحالية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  أقاسم نوال،إصالح نظام التقاعد 8 

بن عزوز بن صابر، االتفاقيات الجماعية للعمل بين  .2010،2011دكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، 

 .178ص  ، 2007اإلطار القانوني والواقع العملي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة وهران، 
9  L’ALGERIE en quelques chiffres ,, Office National des Statistiques, résultats 2013- 2015, 

édition 2016, n° 46  , p20, 21. 
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 السنة 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

284,40

0 

244,91

0 

204,15

0 

190,11

0 183,460 

148,71

0 

141,30

0 

135,14

 اإليرادات 0

278,26

0 

250,72

0 

212,87

0 

186,93

0 172,300 

145,44

0 

143,07

0 

127,92

 النفقات 0

 الرصيد 7,220+ 1,770- 3,270+ 11,160+ 3,180+ 8,720- 5,810- 6,140+

         

 

 السنة 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 

668,58

0 

671,63

9 

599,89

9 683,060 

445,66

3 

360,47

1 

317,55

 اإليرادات 0

 

927,54

0 

795,57

5 

685,66

1 572,520 

406,60

1 

350,06

7 

298,75

 النفقات 0

 

-

258,96

0 

-

123,93

6 

-

85,762 

+110,54

0 

+39,06

2 

+10,40

4 

+18,80

 الرصيد 0
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نالحظ من خالل الجدول أن رصيد الصندوق الوطني للتقاعد في تذبذب مستمر حتى سنة 

( إال أن 2012إلى  1998يعاني من العجز في عدة سنوات خالل الفترة )من إن و  حتىو  ،2012

عجز الصندوق الوطني للتقاعد يظهر لكن ما يمكن مالحظته أن العجز كان طفيفا نوعا ما، 

إلى و  ،2013مليار دج سنة  85، حيث وصل العجز إلى أكثر من 2015 -2013خاصة في الفترة 

 .  2015مليار دج سنة  258ليصل إلى أكثر من  ،2014مليار دج سنة  123أكثر من 

 400أكثر من  و حسب تقديرات الصندوق الوطني للتقاعد فإنه سيصل عجز الصندوق إلى

في حين لم يتم إلغاء نظامي التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط  2017 سنة مليار دج في

ن اإليرادات والنفقات ، فالفرق بي2021مليار دج في سنة  600السن، وسيرتفع العجز إلى 

وأمام هذا العجز تم التكفل به عن طريق ، سنة القادمة 15باملائة خالل  50سيصل إلى 

من أجل دفع املعاشات في  CNASالتضامن بين الصناديق السيما صندوق الضمان االجتماعي

 .10الوقت املحدد

  15 -16املطلب الثاني: اإلجراءات التي اتخذها املشرع بموجب القانون الجديد 

عجز الصندوق الوطني على احتوائهم اتخذ املشرع و  أمام االرتفاع املستمر لعدد املتقاعدين    

 التي نتطرق لها  من خالل هذا املطلب.و  بموجب القانون الجديد إجراءاتعدة 

حرية للعامل في مواصلة نشاطه بعد السن القانونية لإلحالة منح املشرع الالفرع األول: 

 على التقاعد

أن املشرع لم  2016بالتقاعد قبل تعديل  نالحظ من خالل استقراء القانون املتعلق

يتطرق إلى مسألة إمكانية تمديد املدة القانونية للعمل، في حالة بلوغ العامل سن التقاعد 

                                                           

10 Explications de Slimane Mellouka, directeur général de la CNR, op.cit. p 03. 
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االتفاقيات الجماعية في العديد من املؤسسات لم تهمل عند التطرق لضرورة املصلحة، إال أن 

إلى إمكانية التمديد في هذه الحالة، وفق ما  لحق العمال في الضمان االجتماعي والتقاعد،

من االتفاقية الجماعية  315نذكر على سبيل املثال املادة و  تقض ي به األنظمة الداخلية،

 .11ملؤسسة سوناطراك

من  6تتمم أحكام املادة و  التي تعدل 15 -16من القانون  2 من خالل املادة لكن املشرع   

مكرر   7باملادة  12 -83من نفس القانون التي تتمم أحكام القانون  4املادة و  12 -83القانون 

:" مع مراعاة على أنه 2املادة  حيث تنص مدة العمل بحرية من العامل،تمديد على إمكانية نص 

أدناه، يمكن للعامل أن يختار إراديا مواصلة نشاطه بعد السن املذكورة  10أحكام املادة 

 ."،  (سنوات ال يمكن للهيئة املستخدمة خاللها إحالته على التقاعد 5أعاله، في حدود خمس )

أعاله، بطلب من العامل  6على أنه:" يمكن تمديد سن التقاعد املذكورة في املادة  4تنص املادة و 

 ."املهن ذات التأهيل النادرو  للوظائف ذات التأهيل العالي، املعني بالنسبة

 التقاعد دون شرط السنو  إلغاء كل من التقاعد النسبيالفرع الثاني:  

لو و  فكر املشرع في طريقة إليجاد حلول يمكن عن طريقها امتصاص 1997في سنة  

أنظمة جديدة في مجال  جزء من البطالة التي ال طاملا ظلت في الجزائر في تزايد مستمر، فوضع

املتعلق بالتقاعد  12-83املعدل للقانون  ،1312 -97ف عن سابقتها بموجب األمر التقاعد تختل

السالف الذكر، حيث تسمح هذه األنظمة بذهاب العامل على التقاعد قبل السن القانونية 

لإلحالة إليه، وذلك ما يسمح بخلق فرص عمل جديدة تسمح بتشغيل األشخاص العاطلين 

 د دون شرط السن.       نظام التقاعو  عن العمل، تتمثل هذه األنظمة في نظام التقاعد النسبي

                                                           

في التشريع الجزائري املقارن )القانوناالتفاقي(، د.ط ، ديوان سليمان، قانون عالقات العمل الجماعية  أحمية 11 

 .375، 374، الجزائر، ص  2012املطبوعات الجامعية، 

 .1997جوان  4الصادرة في  38، ج.ر.عدد 1997ماي سنة  31مؤرخ في  13-97األمر رقم  12 
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 التقاعد النسبي:مفهوم نظام  :والأ

يمكن تعريف التقاعد النسبي على أنه، التقاعد الذي يطلب فيه العامل إحالته على 

سنة، بشرط أن ال تقل مدة عمله عن  60التي تتمثل في و  التقاعد قبل بلوغه السن القانونية،

في القطاع العام أو القطاع الخاص،  يطبق هذا النظام على جميع العمال سواءو سنة.    20

 .13وسواء كانوا يعملون في املؤسسات االقتصادية أو اإلدارات العمومية

سنة إذا كانت  45و سنة إذا كان رجال 50تتمثل شروط التقاعد النسبي في بلوغ العامل 

سنة على  20امرأة، وتأدية مدة عمل فعلي، مع دفع اشتراكات الضمان االجتماعي تعادل 

وال تتم االستفادة من هذا النوع من التقاعد، إال   سنة بالنسبة للمرأة. 15ألقل، وتخفض إلى ا

ال تأخذ بعين االعتبار تلك اإلحالة املقررة من املستخدم بإرادته و  بطلب من العامل األجير

باملائة إذا أدى مدة عمل تساوي  50أما عن معاش التقاعد فيمنح للعامل بنسبة  .14املنفردة

 25باملائة إذا أدى العامل مدة عمل تساوي  62.5تكون نسبة املعاش و  سنة، 20على األقل 

 .15سنة

 التقاعد دون شرط السن: نظام فهومم :ثانيا

يمكن للعامل األجير االستفادة من معاش التقاعد دون استيفائه لشرط السن املعتمد في       

 سنة على األقل. 32اشتراكات تعادل  التقاعد العادي، إذا أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع

سنة، األيام التي تقاض ى عنها العامل تعويضات يومية بعنوان التأمينات  32ويدخل في حساب 

                                                           

العمل الفردية واآلثار املترتبة عنها(،الطبعة بن عزوز بن صابر، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري)نشأة عالقة  13 

 .275، ص   2010األولى، دار الخلدونية، الجزائر، 

 .13-97املتعلق بالتقاعد املعدلة بموجب األمر  12-83من القانون  4و2مكرر/ 6املادة  14 

ثار املترتبة عنها(، الطبعة بن عزوز بن صابر، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري )نشأة عالقة العمل الفردية واآل 15

  .276، ص 2010األولى، دار الخلدونية، الجزائر، 
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حوادث العمل والبطالة، فترات العطل القانونية املدفوعة األجر، أو و  األمومةو  على املرض

االستفادة من معاش  فترات فترات االستفادة من التعويض عن العطل املدفوعة األجر،

 .16التقاعد املسبق، سنوات املساهمة الفعلية في الثورة التحريرية الوطنية

 ذلك بخلق فرص عملو  لكن رغم املزايا التي يمكن أن تنتج بتطبيق النظامين

بموجب التعديل الجديد لقانون  جزء من البطالة إال أن املشرع قام بإلغائهما امتصاصو 

باعتبار و  دون شرط السنو  تقاعدا نسبيا را الرتفاع عدد املتقاعديننظ 15 -16التقاعد رقم 

أبقى املشرع على التقاعد دون شرط و  ،أنه السبب الرئيس ي لعجز الصندوق الوطني للتقاعد

 32بالنسبة فقط للعمال الذين أتموا مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل السن 

 على األقل. 2018سنة في سنة   59و ،2017 سنة في سنة 58بلغوا و  سنة على األقل

 املبحث الثاني: تخفيض سن اإلحالة على التقاعد كاستثناء

التقاعد دون شرط السن أبقى املشرع فقط على التقاعد و  بعد إلغاء املشرع للتقاعد النسبي 

خاللها سنة، إال أن هذا لم يمنع من وجود حاالت نص عليها املشرع يستفيد  60العادي ببلوغ 

 12 -83العامل من تخفيض في السن، تتمثل في تلك التي نص عليها املشرع من خالل القانون 

 ففيما تتمثل هذه الحاالت؟ 2016بعد تعديل أخرى وضعها و 

  12 -83املطلب األول: االستثناءات املذكورة في القانون 

 يستفيد العامل من تخفيض في السن في الحاالت اآلتية:    

د املرأة من تخفيض في السن على أساس سنة واحدة عن كل ولد في حدود ثالث تستفي -

 سنوات إذا ربين ولدا واحدا أو عدة أوالد طيلة تسع سنوات على األقل .

                                                           

 .13-97املتعلق بالتقاعد املعدلة بموجب األمر  12-83من القانون  1مكرر/ 6املادة  16 
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ال يطلب استيفاء شرط السن من العامل املصاب بعجز تام ونهائي عن العمل، والذي ليس  -

عدد األقساط السنوية التي تعتمد  تكون  بإمكانه االستفادة من معاش العجز بشرط أن ال

 سنة. 15لحساب املعاش تقل عن 

سنة بالنسبة للمجاهدين الذين شاركوا في  60كما يخفض السن القانونية للتقاعد أي  -

 سنوات. 5الحرب التحريرية ب 

وكذلك تخفض السن للذين أصيبوا بعجز من جراء حرب التحرير الوطني بسنة عن كل  -

 .17باملائة 5أشهر بالنسبة عن كل نسبة  6باملائة أو  10تساوي نسبة عجز 

 15 -16املطلب الثاني: تخفيض سن اإلحالة على التقاعد بموجب القانون 

على أنه:"  12 -83من القانون  7تتمم املادة و  من القانون الجديد التي تعدل 3تنص املادة     

أعاله، العامل  6يمكن أن يستفيد من معاش التقاعد قبل بلوغ السن املنصوص عليها في املادة 

 الذي يشغل منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا املنصب. 

فترة الدنيا الواجب قضاؤها في كذا الو  األعمار املناسبة لها،و  تحدد قائمة مناصب العمل  

 املناصب املذكورة في الفقرة األولى أعاله، عن طريق التنظيم."

لكن بعد وضع هذه املادة نالحظ أن املشرع استغرق مدة زمنية طويلة لوضع قائمة "لألعمال     

التي يستفيد عمال هذه املناصب من و  التي تتميز بظروف جد شاقة " كما عبر عنها املشرع،

 السبب يعود ربما لصعوبة تصنيف هذه املناصب.و  خفيض في السن،ت

ألعمال بالرجوع إلى التشريعات املقارنة نجد املشرع السعودي عبر عن هذه األعمال ب"ا   

، فحدد قائمة هذه األعمال بحيث يحق للمشتركين الذين 18الشاقة أو الضارة بالصحة"

                                                           

 املتعلق بالتقاعد، السالف الذكر. 12-83من القانون  21و 9، 8، 7املواد  17 
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ة عدم خضوعهم ألحكام هذا النظام أن يعملون في أعمال شاقة أو ضارة بالصحة في حال

وتتولى الالئحة  ،19عشرون شهراو  يتسلموا معاشهم املستحق إذا بلغت مدة اشتراكهم مائة

السن التي يسمح لهم فيها بالتقاعد و  الجهات التي يعملون فيهاو  تحديد ماهية هذه األعمال

األعمال حيث نصت على أنه:" هذه  4/3لقد حددت الالئحة التنفيذية في املادة و  ،20املبكر

( من النظام، يحق للمشتركين الذين يعملون 38/د( من املادة )1في تطبيق أحكام الفقرة)

باألعمال الشاقة أو الضارة بالصحة اآلتي بيانهم، طلب الحصول على معاش التقاعد في 

عن  الخمسين فأكثر، متى توافرت لدى املشترك منهم مدة اشتراك ال تقلو  سن الخامسة

 عشرين شهرا:و  ( مائة120)

 عمال املناجم الذين يعملون داخل املنجم. -أ

 .واملواد الخام وتفجير وتعبئة األحجاراملحاجر الذين يعملون في تكسير  عمال-ب

يباشرون العمل  والصلب الذينالذين يعملون في مجال صهر املعادن كالحديد  العمال-ج

 أمام األفران العالية الحرارة.

 لغواصون الذين يتطلب عملهم املعتاد الغوص في أعماق البحار.ا -د 

املشترك من أحكام هذه الفقرة أن يكون قد استمر في مزاولة األعمال املشار  ويشترط إلفادة

بموجب  ويثبت ذلكإليها بصورة فعلية طوال السنوات الخمس األخيرة من مدة اشتراكه، 

 تقرير التفتيش املعتمد من مدير املكتب."

                                                                                                                                                                                     

األعمال الشاقة أو الضارة »يقتدي باملشرع السعودي في تسمية هذه األعمال ب كان على املشرع حسب رأينا أن  18 

بالصحة" بدال من" األعمال التي تتميز بظروف جد شاقة"، لحصر أكثر قائمة هذه األعمال، وبالتالي تسهيل أكثر في وضع 

 هذه القائمة.

 هجري.3/9/1421بتاريخ  33وم امللكي رقم م/من نظام التأمينات االجتماعي السعودي الصادر باملرس 1-/38ملادة  19 

هجري، الخاصة 25/10/1421بتاريخ  128الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون االجتماعية رقم  20 

 .بنظام التأمينات االجتماعي السعودي
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فنجد أنه عرف األعمال الشاقة على أنها:" التعرض لعامل أو  أما عن املشرع الفرنس ي          

لعوامل األخطار املهنية املرتبطة باإلكراهات البدنية املميزة، في محيط مادي قاس ي أو 

التي تأثر على و  ببعض أنماط العمل القادرة على ترك آثار دائمة، القابلة للتحديد

 21الصحة."

، الذي غير جذريا من أحكام األعمال 4022-2014القانون رقم املشرع الفرنس ي  أصدر

، فيتم من خالل ما نص عليه، اعتماد 23الشاقة وفق نماذج محددة عن طريق مرسوم

التي تمنح بعض و  حساب شخص ي وقائي للعمال الذين يشتغلون في األعمال الشاقة

عمال معرضين ألحد أو لعدة عوامل من الحقوق املتعلقة بالتقاعد إذا كان هؤالء ال

على سبيل املثال: نقل الحموالت و  األخطار املهنية املنصوص عليها من خالل هذا املرسوم

الثقيلة، الوضعيات الشاقة، التعرض: لألصوات، االهتزازات،  لدرجة حرارة عالية أو 

ة، يعمل هذا منخفضة، ملواد كيميائية،و كذلك العمل الليلي، املتكرر، ساعات متقطع

تستعمل هذه و  " حسب درجة التعرض لهذه األخطار،pointsالحساب على أساس نقاط  "

النقاط إما للتحويل املنهي للعامل إلى أعمال أقل خطر في السنوات األخيرة النتهاء حياته 

 .24املهنية أو بإضافة مدة معينة إلى فترة تأمينه أو اإلحالة إلى التقاعد املسبق

ع الجزائري أن يحذوا حذو التشريعات املقارنة في وضع قائمة لألعمال الشاقة فيمكن للمشر 

 بدال من ترك فراغ في هذا املوضوع ملدة تفوق عن سنة.

                                                           

21 article L 4121-3-1 du code de travail français. 

22  Loi n° 2014- 40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite. 
23 Art .D. 4161- 2 du décret n° 2014- 1159 du 9 octobre 2014 relatif à l’exposition des 

travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité 

et à sa traçabilité, modifié par décret n° 2015- 1888 du 30 décembre 2015 relatif à la 

simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité et à la modification de 

certains facteurs et seuils de pénibilité. 
24 ANNE Lavigne,Anne Lavigne, Le système de retraite en France : enjeux et réformes 

possibles, Idées économiques et sociales, n° 177, 2004/3 p 23- 31 p 28. 
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 خاتمة:  

 -16من خالل دراستنا للتعديل الجديد لقانون التقاعد الذي جاء به املشرع من خالل قانون   

نتوصل إلى أن املشرع  راع املصلحة االقتصادية على املصلحة االجتماعية، عكس  15

 يظهر ذلك من خالل إلغائه لنظامي التقاعد النسبيو  التعديالت السابقة لقانون التقاعد،

من خالل هذا اإلجراء لكن ما يمكن القول أنه يمكن إعادة توازن الصندوق دون شرط السن، و 

فقد منظومة التقاعد في أن هذا اإلجراء ي البعيد، لكن مما ال شك فيهو  في املدى املتوسط

 60الجزائر مرونتها، فلم يمنح أي اختيار للعامل في الذهاب اإلرادي على التقاعد قبل سن 

التقاعد دون شرط السن يعيد و  هل حقا إلغاء التقاعد النسبي ،املشكل يبقى مطروحاو  سنة،

توازن الصندوق الوطني للتقاعد؟ أم أن هذا اإلجراء الذي اتخذه املشرع سينعكس سلبا على 

التشغيل في الجزائر كون أن هذه األنظمة تسمح بخلق فرص عمل بإحالل املحالين على 

 التقاعد بعمال جدد؟   

 ويحذوا بذلكمال الشاقة فكان على املشرع اإلسراع في وضع هذه القائمة أما بالنسبة لألع   

 هذا املجال ملدة تزيد عن سنة. فراغ فين ترك حذو التشريعات املقارنة بدال م
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 غير التامة لالختراعاتحماية القانونية نماذج املنفعة كأسلوب لل

 *"دراسة مقارنة"   

   

 

 

 

 

 امللخص 

غير التاّمة من االعتداءات  االختراعاتتتعدد الوسائل القانونّية التي يمكن من خاللها حماية 

التي تتعرض لها، سواء تّمت هذه اإلعتداءات بسبب التقليد أو بسبب املنافسة غير املشروعة 

وغيرها من الصور. فقد أولت تشريعات الدول املقارنة أهمّية خاصة بها عن طريق إبتكار 

منه قّوة، يتمثل  ولكّنه أدنى االختراعنظام قانوني للحماية خاص بها يوازي نظام براءة 

رسمية( لضمان شهادة بمنحهم شهادة رسمية تسمى بـ)نموذج املنفعة(، بإعتبارها وثيقة )

 نهم من الدفاع، عنها عند الحاجة.حقوق املخترعين، تثّبت لهم الحقوق وتمك

 الكلمات املفتاحية:
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Utility Models as a Means of Legal Protection of a Simple Inventions 

"Comparative Study" 

 

Summary: 

In fact, There are many legal means by which imperfect inventions can be 

protected from the attacks they are exposed to, whether these attacks are due to 

imitation or because of unfair competition and other forms. The legislations of 

comparative countries have accorded special importance to them by devising a 

legal system of protection for them that is parallel to the patent system, but which 

is inferior to it, by giving them an official certificate called the (utility model), as it 

is a (official certificate) document to guarantee the rights of inventors, confirming 

their rights and enabling them to Defend it when needed. 

key words: 

Unfinished invention, utility model, patent, invention protection. 

 

Les modèles d'utilité comme moyen de protection juridique d'une invention 

simple “étude comparative” 

 

Résumé: 

En fait, il existe de nombreux moyens juridiques par lesquels les inventions 

inachées peuvent être protégées des attaques auxquelles elles sont exposées, que 

soient dues à l'imitation ou à la concurrence déloyale ou à d'autres formes. Les 

législations nationales comparées leur ont accordéés une importance particulière en 

concevant pour elles un système juridique de protection parallèle au système des 

brevets, mais qui lui est inférieur, en leur donnant un certificat officiel appelé le 

(modèle d'utilité), car il est un document (certificat officiel) garantissant les droits 

des inventeurs, confirmant leurs droits et leur permettant de le défendre en cas de 

besoin. 

Mots Clés: 

Invention inachevée, modèle d'utilité, brevet, protection d'invention. 
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 املقدمة

أصبحت  ست بدرجة متساوية من حيث االبداع؛ إذلي االختراعات نجد في عالم اليوم؛ أّن  

الصغيرة من أهمّية  لالختراعاتاالبداع واالبتكار فيها، وال يخفى ملا تتفاوت من حيث مستوى 

غير التاّمة بأهمّية عملية بالنسبة للمجاالت الصناعية  االختراعاتإقتصادية، حيث تتمتع 

كونها ال تتطلب مستوى مرتفع من املعرفة التكنولوجية،  1البسيطة املتعددة االستعمال، 

فهي تساهم في زيادة وتحسين اإلنتاج،  2ن كونها ذات قيمة تقنية وإقتصادية عالية، فضال ع

 لالختراعاتدون ان تستغرق في ذلك وقت طويل، ونفقات باهضة مثلما عليه الحال بالنسبة 

 التي تمنح عنها البراءة.

 بمجاالت حيوية، تمتاز  االختراعاتك؛ فإّن هذا النوع من لباإلضافة إلى ذ
ً
يكون مرتبطا

 االختراعاتهذه  استغاللوهذا يتم من خالل  3بأهميتها وكثرة إستخدامها في الحياة اليومية، 

من قبل اصحابها، فقد تكون منتجات جديدة أو طرق صناعية، يستفاد منها الجمهور من 

 4خالل مساهمتها في حل مشكلة تقنية في مجال معين.

وذلك  ،التاّمة" لالختراعاتحماية أدنى من الحماية املقّررة  عليها املشرعون  فىاضفقد  لذلكو 

أو شبه البراءة أو براءة اإلبتكار أو شهادة  )نموذج املنفعة(ـمن خالل منحها وثيقة خاصة تسمى ب

 .االختراعية باملقارنة مع براءة والتي يمكن االعتماد عليها في توفير درجة أقل من الحما، املنفعة

                                                           
مركز الدراسات  -دراسة تحليلية –في النظام القانوني السعودي  االختراع. صالح فهد دحيم العتيبي: استثمار براءة 1

 . 165جمهورية مصر العربية، ص 2016العربية للنشر والتوزيع، الطبعة األّولى، 

 . 407، ص 2016. سميحة القليوبي: امللكية الصناعية، دار النهضة العربية للنشر، الطبعة العاشرة، 2

، 2005ونماذج املنفعة ، منشاة املعارف للنشر_االسكندرية،  االختراعبراءات  حقوق حاملي. يسرية عبد الجليل: 3

 . 59ص

، 1978الجمهورية العراقية، –، منشورات وزارة الثقافة والفنون االختراعبراءة  استغالل. سمير جميل حسن الفتالوي: 4

 . 150ص
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غير التاّمة، له أهمية كبيرة على املستوى العملي  لالختراعاتقرار الحماية القانونّية وإل

 والقانوني، وتكمن هذه األهمية في جانبين:

الجانب األّول؛ ويكمن في حماية املخترعين من تعدي الغير على إختراعاتهم دون الحصول على 

  5.إلختراعاتهمترخيص مسبق منهم، ومنحهم كامل الحقوق بالنسبة 

ا الجانب الثاني، فيكمن في اآلثار اإلقتصادية التي تترتب على الحماية القانونّية لهذه ّم أ

غير التاّمة، من شأنه تشجيع املبتكرين في  لالختراعاتتوفير الحماية حيث أّن . االختراعات

ساعدة في زيادة هم وتقديم ما لديهم من مقترحات وافكار، يكون من شأنها املابتكاراتمواصلة 

ن الهدف منها كمبدأ أساس ي، هو زيادة القدرة اإلبداعية لدى أالتقدم الفني والتكنولوجي، إذ 

وتعزيز مقدراتها من الناحية  االختراعات، وبالتالي زيادة قدرة البالد على توطين يناملخترع

 التكنولوجية، وتكامل اوجه النشاط اإلبداعي مع نظام اإلنتاج.

ظل في البسيطة بتكارت لل قانونية  إمكانية توفير الحمايةحول وتتمحور اشكالية الدراسة 

ر لها براءة  لالختراعاتالنظام القانوني القائم على االعتراف بالحماية القانونية 
ّ
التامة، والتي توف

قانونّية على تحليل املوقف في التشريعات ال وهو ما يستدعي، الحماية القانونية الالزمة االختراع

والعمل على مقارنة أحكامهما مع النصوص القانون املقررة في النظام  املستويين الوطني والدولي؛

 .البسيطة محل الدراسة االختراعاتفضل سبيل لحماية أوصول إلى القانوني العراقي، لل

سنتولى نا فإنغير التاّمة،  لالختراعاتالحماية القانونّية الوقوف على ماهية ومضمون  وألجل 

ة تقسيم 
ّ
مباحث أربعة؛ نخصص  األول منها لبيان ماهية  في هذه املوضوع إلىالبحث خط

غير التاّمة بموجب  االختراعاتغير التاّمة، أّما املبحث الثاني؛ فنبّين فيه حماية  االختراعات

                                                           
 . 59، ص2006. صالح زين الدين: املدخل الى امللكية الفكرية، الطبعة األّولى، القاهرة 5
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ج املنفعة. املبحث الثالث، فنبّين فيه الطبيعة القانونية لنماذشهادة نماذج املنفعة، أّما 

 غير التامة. لالختراعاتونخصص املبحث الرابع واألخير لبيان اآلثار املترتبة على الحماية القانونية 

إليها من خالل البحث وأهم  وقد اختتمنا البحث بخاتمة اوردنا فيها أهم النتائج التي توصلنا  

 .فائدة عمليةتبّنيها حقق من املمكن ان يات التي املقترح

 غير التاّمة االختراعاتماهية ل: األوّ  املبحث

 في املجاالت الصناعية املختلفة واملتعددة،  االختراعاتتتضمن   
ً
 تقنّيا

ً ّ
؛ حال

ً
عموما

ويترتب عليها، نتائج إقتصادية من شأنها أن تسهم في تعزيز التنمية التكنولوجية والتقنية 

ه 
ّ
، بأن االختراعلو كان هذا واإلقتصادية في البلدان، ولهذا فإن

ً
 على كل  تاّما

ً
يكون حائزا

 متطلبات منحه البراءة، فإّن املشّرع يقرر له الحماية القانونية الواجبة بموجب نظام البراءة.

 ولم يصل إلى املستوى الذي يمكن فيه أن يمنح هذه  االختراعأّما إذا لم يكن  
ً
تاّما

 أو إختراع غير تام
ً
 ناقصا

ً
، وهذا التوصيف يضعه في خانة خارج إطار البراءة، فيكون إبتكارا

 الحماية القانونية املقررة بموجب البراءة.

األّول،  ملطلبغير التاّمة في ا االختراعاتولهذا فإننا في هذا املطلب؛ سنتناول تعريف  

 في املطلبغير التاّمة من األوضاع القانونّية املشابهة لها  االختراعاتتمييز ومن ثم نبّين كيفّية 

 الثاني، وذلك على النحو اآلتي:

 غير التاّمة االختراعاتتعريف : األّول  لطل امل

ه "اإلبتكار الذي ينبثق من عبقرية وتصّور  االختراععّرف بعض الفقه  
ّ
 بأن

ً
عموما

صاحب الفكر، نتيجة عمله وقدحه زناد الفكر ويتحول إلى كسب إقتصادي يدر على صاحبه 
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ه ما يالحظ عليه التركيز على غاية  6أمواال طائلة".
ّ
 أن

ّ
وهذا التعريف رغم وجاهته الظاهرة، إال

وكيفيته ومصدره وال يركز على ذاتيته والعناصر املكونه له، من حيث الجدة  االختراع

واإلبداع والقابلية للتطبيق الصناعي، والتي بدونها ال يمكن إعتباره إختراع يستحق الحماية 

 القانونّية.

ه " فكرة تجاوزت مرحلة التصّور النظري كما  
ّ
ذهب بعض الفقه إلى تعريفه، بأن

مات علمية معينة، فبلغت مرحلة التهيؤ 
ّ
املحض إلى مرحلة التأليف بين عناصر معينة ومسل

وهذا  7الصناعي".  ستغاللللتمخض عن ثمرة عملية تطبيقية تقبل االمتحان التطبيقي واال 

على عنص واحد فقط، وهو القابلية  االختراعصر عناصر قصوره، كونه يق التعريف بّين  

يجب ان تتوفر  االختراعللتطبيق الصناعي، وعدم االكتراث بالعناصر االخرى للختراع، ألّن 

فيه إضافة عنصر القابلية على التطبيق الصناعي؛ ال بّد أن ينطوي على خطوة إبداعية، 

ل طفرة في التقدم الصناعي لم يسبق ان وصل 
ّ
إليه احد، فليس كل إبتكار قابل تشك

 الصناعي يعتبر إختراع. ستغالللال 

ه" اعطاء حل عملي ملشكلة وقد  
ّ
 للختراع، على أن

ً
طرح بعض الفقه الفرنس ي تعريفا

 منتقد، كما هو الحال بالنسبة للتعريفات التي سبقته،  8نظرية"، 
ً
ولكّن هذا التعريف أيضا

 لهذا ا
ّ
ه وفقا

ّ
لتعريف، سيعد كل إبتكار قابل للتطبيق العملي يعتبر والسبب في ذلك هو أن

                                                           
، دار شتات للنشر والبرمجيات، د. ط، االختراعبراءة  ستغالل. الشفيع جعفر محمد الشالل: التنظيم القانوني ال 6

 . 18، ص2011

، 1983صالح الدين عبداللطيف الناهي: الوجيز في امللكية الصناعية والتجارية، دار الفرقان للنشر، الطبعة األّولى، . 7

 . 67ص
8. Alani casaloga: Tarite technique et pratique des brevets d ،inernition ،tomel ،LGDJ ،Paris ،

1949. p. 58.  

مذكرة لنيل شهادة املاجستير في الحقوق، كلية الحقوق جامعة 30/70في ظل االمر  تاالختراعانقال عن منا ديبة: حماية 

 . 10ميرة. بجاية، الجزائر، د. ت، ص -عبد الرحمان 
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ر كافة عناصر 
ّ
ه من الِجّدة واإلبداع، بغض النظر عن إشتراط توف

ّ
إختراع مهما كان حظ

في الحل العملي املوصوف كإختراع وفق هذا التعريف، وهذا إطالق غير صحيح  االختراع

 لكثير من األوضاع ال االختراعيجعل من 
ً
 شامال

ً
، مصطلحا

ً
قانونية، والتي ال تعتبر إختراع أصال

، كونه سيخضع 
ً
 ملعيار غير منضبط. االختراعوهذا أمر غير مقبول قانونا

  وعلى ذلك؛ فإننا وبغية تجاوز ما 
ً
سبق ذكره من مالحظات، يمكن أن نضع تعريفا

 للختراع، يمكن أن نتجاوز به الِهنات التي الحظناها على التعريفات السابقة،
ً
فنعّرفه  محددا

 
ً
 جديدا

ً
ه "فكرة قائمة في ذهن املخترع تتمخض عن حل ملشكلة تقنية، أو تحمل إبتكارا

ّ
بأن

 في املجال التقني، يمنح عليه شهادة رسمية تثبت 
ً
قابل للتطبيق الصناعي، يمثل تقّدما

 أحقّيته بما يعود للمخترع بالفائدة اإلقتصادية".

؛ يساعدنا على الوقوف على املعنى الذي يمكن أن والوقوف على تعريف محدد للختراع التام

غير التاّمة بأّنها  االختراعاتغير التام، حيث عّرف بعض الفقه  االختراعينصرف إليه مصطلح 

"، االختراعكل ما يتوصل إليه رجل املهنة ببذل جهد معقول، يكون اقرب إلى املهارة الفنية من "

كما قيل أّنها " كل إختراع صغير تتوفر فيه شرطي الِجّدة والقابلية للتطبيق الصناعي فقط،  9

 10دون ان يكون به إبتكار أو إختراع جديد فهو خطوة على طريق املعرفة الفنية".

                                                           
، 2005دار وائل للنشر، الطبعة األّولى، عمان، -. نوري حمد خاطر: ، شرح قواعد امللكية الصناعية _ دراسة مقارنة9

 . 82ص 

ونماذج املنفعة، املرجع السابق،  االختراعاملعنى، يسرية عبد الجليل: حقوق حاملي براءات . ينظر قريب من هذا 10

 . 59ص
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فنية في املجال الصناعي بمعناه،  ابتكاراتوذهب بعض الفقه إلى القول بأّنها؛ "  

الواسع تستخدم في االستعمال اليومي الجاري، وتمثل فائدة عملية في مجاالت صناعية 

  11".االختراعالتي يصدرعنها براءة  االبتكاراتبسيطة ومتعددة باملقارنة ب

  
ً
 تشريعّيا

ً
 12غير التاّمة؛ لالختراعاتوقد حرص بعض املشّرعون على تبّني تعريفا

( عرفها بأّنها "كل إضافة 29عرفها قانون حماية حقوق امللكية الفكرية املصري في املادة )في

تقنية جديدة في بناء أو تكوين وسائل أو ادوات أو عدد أو اجزائها أو منتجاتها أو مستحضرات 

 13تقدم وغير ذلك مما يستخدم في االستعمال الجاري". أو طرق إنتاج كل ما

ه " كل إختراع  االختراعادي االماراتي إلى تعريف ويذهب املشرع االتح 
ّ
غير التام بأن

 14جديد قابل للتطبيق الصناعي لكنه ال ينتج عن نشاط إبتكاري ملنح براءة إختراع عنه".

ه " كل إضافة فنية جديدة في الشكل أو التكوين  
ّ
بينما يعّرفه املشّرع البحريني بأن

أو منتجات أو مستحضرات أو طرق إنتاج كل ما تقدم لوسائل أو ادوات أو معدات أو اجزائها 

 15وغير ذلك مما يستخدم في املجال التجاري".

                                                           
 . 407املرجع السابق، ص: امللكية الصناعية، . . سميحة القليوبي11

لسنة  81 لألمروالنماذج الصناعية العراقي املعدل  االختراعفي قانون براءات  االختراعاتلم يرد تعريف لهذا النوع من . 12

في قانون امللكية الفكرية الفرنس ي  االختراعاتوكذلك الحال قبل تعديل القانون، وايضا لم يرد تعريف لهذه  2004

 ( والتي نّصت على. 2 .611واكتفى بتنظيم أحكامها في املادة )

(611. 2)Article Les dispositions du présent livre concernant les brevets sont applicables aux 

certificats d'utilité à l'exception de celles prévues aux articles L. 612. 14، L. 612. 15 et au 

premier alinéa de l'article L. 612. 17. Elles le sont également aux certificats complémentaires 

de protection à l'exception de celles prévues aux articles L 611. 12، L. 612. 1 à L. 612. 10، L. 

612. 12 à L. 612. 15، L. 612. 17، L. 612. 20، L. 613. 1 et L. 613. 25  
 . 2002لسنة 82(من قانون حماية حقوق امللكية الفكرية املصري رقم 29املادة ). 13

 ( منه. 5في املادة) 1992لسنة  44رقم  االختراع. في قانون براءات  14
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  االختراعات املتقّدمة يتضح لنا أّن وبعد استعراض التعريفات  
ّ

غير التاّمة، ما هي إال

بسيطة لها نصيب من الِجّدة تكون قابلة للتطبيق الصناعي، لكّن الخطوة  ابتكارات"

، يضفي عليها االختراعيها تكون بمستوى أدنى من املستوى الذي تتطلبه براءة اإلبداعية ف

وهذا التعريف هو محاولة  التاّمة". لالختراعاتالقانون حماية أدنى من الحماية املقّررة 

ويحدد  االختراعاتلتجاوز القصور الذي شاب التعريفات السابقة، حيث يبّين ذاتية هذه 

 ما ويبرز أهم الخصائص املميزة لها، وهو ما سنراه في املطلب القادم.عناصرها والغاية منها، ك

 غير التاّمة لالختراعاتالخصائص املميزة : امللطل  الثاني

غير التاّمة، أن هذا النوع من  لالختراعاتبّين لنا من خالل التعريف املتقّدم يت 

القانونّية القريبة منها، اع يحمل مجموعة من الخصائص التي تميزها من األوض االختراعات

 وأهم هذه الخصائص:

 //
ً
 غير التاّمة هي حلول بسيلطة ملشاكل تقنية:  االختراعاتأّوال

 االبتكاري التي يكون مستوى النشاط  االختراعاتتشمل جميع غير التاّمة  االختراعات 

الفنية في مختلف املجاالت الصناعية التي يكون لها  تاالبتكارافيها منخفض، والتي تمثل 

الحماية  ورغم ان بعض الدول التي نظمت 16في الحياة اليومية استخدامهافائدة كبيرة ويكثر 

الصغيرة ومن هذه الدول  االختراعاتجعلتها في بادئ االمر قاصرة على  غير التاّمة، لالختراعات

ه بعد إجر 
ّ
 أن

ّ
بحيث  االختراعاتاء تعديالت عدة توسعت في نطاق هذه أملانيا االتحادية، إال

                                                                                                                                                                                   
( منه، ونالحظ مدى التقارب بين هذا التعريف 3ونماذج املنفعة البحريني في املادة ) االختراع. في قانون براءات 15

 والتعريف الذي تبناه املشرع املصري وأّن الخالف فقط في اإلضافة الشكلية التي لم يأخذ بها املشرع املصري. 

 .82خاطر: املرجع السابق، ص . نوري حمد16
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ه رغم ذلك بقيت الطرق والعمليات مستبعدة من 
ّ
 أن

ّ
شملت جوانب اخرى اكثر أهمّية، إال

  17.االختراعاتنطاق هذه 

 //
ً
 مستوى الِجّدة : انخفاضثانيا

نّص حيث ت، االختراعراءات قررة لبحكام املاأل لكثير من غير التاّمة ل االختراعاتتخضع  

 أّن ذلك العلى ذلك صراحة، التشريعات كثير من 
ّ

أّن هذه التشريعات تتطلب الِجّدة  يعني إال

  االختراعاتاملطلقة الواجبة في البراءات، كعنصر في 
ً
تخضعها لنظام  لهذا ال ،غير التاّمة أيضا

 18 الفحص املوضوعي.

 //
ً
 :االبتكاري مستوى النشاط  انخفاضثالثا

إذ ان  19، االختراعتقنية بسيطة ال تصل إلى مستوى اإلبداع الذي تتطلبه براءة  ابتكاراتفهي 

.  االبتكاراتفي هذا النوع من  االبتكاري شرط النشاط 
ً
 أحيانا

ً
 بل ليس الزما

ً
 20ليس صارما

لذلك نجدها في بعض التشريعات القانونّية ال تخضعها لنظام الفحص املوضوعي، وتكتفي 

  21بإجراء الفحص الشكلي.

                                                           
 17، ص2016هاني حسن علي سيد: نماذج املنفعة. دراسة مقارنة. ، دار امللتقى للنشر والتوزيع، . 17

نظام الفحص املوضوعي: يقوم هذا النظام، على فحص محتوى الطلب ومضمونه، والوقوف على مدى توافر .  18

ة والتي تتلخص في الِجّدة واالبتكار والقابلية للتطبيق الصناعي، وتقوم ملنح نموذج املنفع االختراعالشروط املوضوعية في 

 االختراععلى الخبراء التابعين لها واملختصين في ذلك، إلجراء الفحص وبيان مدى قابلية  االختراعالجهة املختصة بعرض 

ى تبين لها عدم توفر الشروط الصناعي، وإجراء تجارب عليه وللجهة االدارية رفض منح نموذج املنفعة، مت ستغالللال 

 املحددة في القانون.

  159، ص2025. عجة الجياللي: موسوعة حقوق امللكية الفكرية، منشورات زين الحقوقية، الطبعة األّولى، 19

 .42، ص2016دراسة مقارنة. الطبعة األّولى، – االختراع. عبد الرحمن عنتر عبد الرحيم: النظام القانوني لحماية براءة 20

 . 409سميحة القليوبي: املرجع السابق، ص. 21
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// تحديد مستوى 
ً
غير التام يتم عن طريق نظام الفحص الشكلي  االختراعفي  االبتكار رابعا

 ال املوضوعي: 

بفحص  االختراعيقصد بالفحص املوضوعي، قيام جهات منح شهادات براءات  

واملتمثلة  االختراعكد من توافر الشروط التي يتطلبها من الناحية املوضوعية للتأ االختراع

باإلبداع والِجّدة، والقابلية للتطبيق الصناعي، ولها االستعانة في ذلك بالخبراء املتخصصين في 

 22أو عدم منحها. لالختراع، وبناء على ذلك الفحص تقرر اإلدارة منح البراءة االختراعموضوع 

من  كدبالتأ االختراعأّما الفحص الشكلي يقصد به قيام جهات منح شهادات براءات   

استيفاء الطلب املقدم للحصول على البراءة كافة البيانات املطلوبة واإلجراءات املحددة في 

غير التاّمة؛ فإّن اغلب التشريعات تخضعها للفحص  لالختراعات، وبالنسبة 23القانون 

ليس بذات األهمّية  االبتكاري الشكلي دون املوضوعي، وهذا يدل على ان مستوى النشاط 

 االختراعاتعن  االختراعاتالبراءة، وهذا الشرط هو الذي يمّيز هذا النوع من  الذي تتطلبه

، وعدم توافره في االختراع، إذ أّن الفارق بينهما هو توافر اإلبداع في اختراعالتي تمنح عنها براءة 

  24غير التاّمة. االختراعات

// أّنها 
ً
ر لها القانون مستوى من الحماية القانونّية من الحماية التي  ابتكاراتخامسا

ّ
يوف

 التاّمة: لالختراعاتيقررها 

ما تقتصر  االختراعاتبسبب عدم خضوع   
ّ
غير التاّمة لنظام الفحص املوضوعي، وإن

التاّمة،  االختراعاتعلى الفحص الشكلي فقط، حيث تكون مدة الفحص قصيرة باملقارنة مع 

                                                           
، 2007عبد الفتاح بيومي حجازي: امللكية الصناعية في القانون املقارن، دار الفكر الجامعي للنشر، الطبعة األّولى، . 22

 . 373ص

 42. عبد الرحمن عنتر عبد الرحيم: املرجع السابق، ص23

 . 47. ص2007االسكندرية،  -. محمد امين الرومي: دار الفكر الجامعي للنشر، الطبعة األّولى، مصر24
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به نظم  لالختراعاتستلزمات توفير الحماية وبذلك فإّن م
ّ
غير التاّمة، يكون أقل مما تتطل

، حيث تكون تلك اإلجراءات بسيطة وميّسرة، بحيث يتناسب مع مستوى االختراعبراءات 

وهذا  25وهذا من شأنه ان يسهل ويسرع في إجراءات الحماية لها. .االختراعاتأهمّية هذه 

ينعكس إضافة إلى ذلك؛ على مقدار الرسوم الخاصة بالتسجيل والتوثيق، حيث تكون قليلة 

 26 التاّمة. االختراعاتباملقارنة مع 

 بموج  شهادة نماذج املنفعةغير التاّمة  االختراعاتحماية : املبحث الثاني

غير التاّمة من ضمن عناصر امللكية الصناعية فهي بحاجة لحماية  االختراعات ّن بما أ 

لهذا ذهب بعض املشرعون إلى اخضاعها  27تكفلها التشريعات القانونّية لحقوق املخترعين،

ر املشّرع بموجبها حماية قانونّية لتلك 
ّ
لنظام قانوني يسمى بـ)نموذج املنفعة(، يوف

نماذج ك التي توفرها البراءة، حيث أّن شهادة أقل من تل، ولو كانت بمستوى االختراعات

كسند للحماية يؤّدي ذات الوظيفة التي هي غير التاّمة،  االختراعاتاملنفعة املمنوحة عن 

 28التاّمة، ولكن بدرجة أقل من درجة البراءة. لالختراعاتبالنسبة  االختراعتؤديها براءة 

نماذج املنفعة غير التاّمة بموجب شهادة  االختراعاتحماية  لذلك؛ فإّن الوقوف على 

كأسلوب لحماية  نماذج املنفعةاالعتراف بتعريف نماذج املنفعة، ومن ثّم نبين اليتطلب منا 

 يلي:ذلك في مطلبين كما و  ،غير التاّمة االختراعات

 

                                                           
 . 160، املرجع السابق، ص2. عجة الجياللي: موسوعة حقوق امللكية الفكرية، ج25

 . 409سميحة القليوبي: املرجع السابق، ص. 26

التجارية غير املسجلة وفقا للقوانين االردنية، رسالة ماجستير، . ايناس مازن فتحي الجبارين: الحماية املدنية للعالمة 27

 .31، ص2010كلية الحقوق جامعة الشرق االوسط، 

 .46عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن: املرجع السابق، ص .28
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 األّول: تعريف نماذج املنفعة:لطل  امل

طرح الفقهاء تعريفات عّدة لنماذج املنفعة، حيث عّرفها بعضهم بأّنها "براءة خاصة   

، وهذا التعريف محل نظر لكونه يساوي بين البراءة 29تتعلق بجانب من املعرفة الفنية"

ونماذج املنفعة، وهذا االمر غير صحيح الختالف شروط منح كل منهما، فضال عن تباين 

 ما. مستوى الحماية في كل منه

 بأّنها "براءة خاصة تتعلق بقدر من املعرفة الفنية 
ً
وفي ذات التوّجه؛ عرفها بعض الفقه أيضا

في مجال تقنيات الفن الصناعي وتطويره باإلضافة أو التحسين أو التنقيح في وسائل وادوات 

وتوفير  اإلنتاج واجزائها أو في املنتجات ذاتها، بما يترتب عليه من تقدم صناعي لتحسين االداء

ولكن املالحظ على هذا  30الوقت والجهد والنفقات وصوال إلى افضل النتائج لزيادة اإلنتاج،

التعريف كما في التعريفات السابقة يدور حول ذات املفهوم رغم االختالف في التعابير 

ه ال يوضح الحقوق التي االختراعاملستخدمة، إذ ساوى بين نماذج املنفعة وبراءة 
ّ
، كما أن

حها نماذج املنفعة ملالكها، واملدة التي يتمتع خاللها بهذه الحقوق، واإللتزامات التي تمن

ه اقرب إلى الشرح منه إلى التعريف .
ّ
 عن أن

ً
 تفرضها على مالكها، فضال

 بأّنها "حقوق تتعلق بمجاالت تكون اقل أهمّية في اإلستخدام من  
ً
وقد عرفت أيضا

، وهذا 31التي تمنح عنها براءة إختراع فال تتطلب مستوى عالي من املعرفة" االختراعات

 لكونه ال يوضح ذاتية نماذج املنفعة، والحقوق التي تمنحها، واكتفى 
ً
التعريف منتقد أيضا

 .
ً
 بوصفها بأّنها حقوق بينما ليس كل نموذج منفعة حق باملعنى الذي يعرف به الحق قانونا

                                                           
لى، علي نديم الحمص ي: امللكية التجارية والصناعية، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة األّو  .29

 . 219، ص2010

 .25محمد سامي عبد الصادق: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟املرجع السابق، ص .30

 .407سميحة القليوبي: املرجع السابق، ص .31
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إلى تعريفها بأّنها؛ "احد اشكال الحماية لحقوق امللكية لذلك ذهب بعض الفقه   

الفكرية، والتي يمكن من خاللها الحصول على حماية سريعة ورخيصة للتحسينات الوظيفية 

 منتقد لكونه يفتقر إلى الدقة 32والفنية ملنتج معين أو لعملية تطبيقية"
ً
، وهذا التعريف أيضا

بر كل تحسين وظيفي تمنح عنه نموذج منفعة، رغم في بيان ذاتية نماذج املنفعة، حيث ويعت

ان األصل غير ذلك، الن نماذج املنفعة تتطلب شروط معينة ملنحها استلزمتها التشريعات 

 التي تبنت هذا النوع من الحماية.

ه على املستوى الدولي، فقد عرفت املنظمة العاملية للملكية  
ّ
ومن جانب آخر؛ فإن

والتصرف ممنوح بشأن  ستغاللة بأّنها" حق استئثاري باال نماذج املنفع WIPOالفكرية 

تجارية  ألغراضاملحمي  االختراعإختراع، ويسمح لصاحب الحق ان يمنع الغير من االنتفاع ب

ه ال يضع أي تمييز  33دون تصريح منه خالل فترة زمنية محددة"،
ّ
ويالحظ على هذا التعريف أن

قصود من كل منها هو ذات املعنى، وهذا الخلط غير بين البراءة ونماذج املنفعة ويوحي بان امل

 صحيح. 

   
ً
  وملا كانت التعاريف السابقة، ال تعطي تعريفا

ً
  جامعا

ً
ه يمكن  مانعا

ّ
لنماذج املنفعة، فإن

الصغيرة، يكون النشاط  االختراعاتأن نضع تعريفا لها، وذلك بالقول بأّنها؛ "سند لحماية 

 استغاللاإلبتكاري فيها ادنى من املستوى الذي تتطلبه البراءة، تمنح مالكها حق االستئثار ب

 ".االختراعوالتصرف فيه ملدة معينة تكون عادة اقل من املدة التي تمنحها براءة  االختراع

 من الخصائص املميزة 
ً
املنفعة  نماذجل ومن هذا التعريف؛ يمكن أن نستخلص عددا

تتمتع بجملة من الخصائص  البسيطة، حيث االختراعات لحمايةأسلوب مهم بإعتبارها 

 تتمثل في:

                                                           
 38هاني حسن علي سيد: املرجع السابق، ص .32

33. www.wipo.int/sme/ar/ip.business. 
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 دة رسمية:أ// نموذج املنفعة شها

إّن نماذج املنفعة بإعتبارها شهادة رسمية تصدر عن الجهة ذاتها التي تشرف على براءات  

 .34االختراع، وفي جميع الدول دون اختالف بينها وبين براءات االختراع

والذي يكون تابعا الكاديمية  االختراعوتتمثل هذه الجهة في مصر بمكتب براءات  

 .35البحث العلمي

 36أّما في فرنسا فإّنها تتمثل في املعهد الوطني للملكية الصناعية، ومقّره في باريس، 

امللكية الصناعية والتي تشكل بمجموعها حقوقا حيث يعتبر نموذج من ضمن عناصر 

لكونها الوثيقة التي تتضمن األسرار لتطبيق ش يء يكون  37معنوية، بإعتبارها اشياء غير مادية،

 38فيما بعد ماديا، وبالتالي فهي تعتبر من املنقوالت املعنوية.

 انها ليست بحد ذا 
ّ

ما ومع ان نماذج املنفعة تعتبر من الحقوق املعنوية إال
ّ
، وإن

ً
تها ماال

 إقتصاديا وهو ما يجعلها قابلة للتصرف من قبل صاحبها. - تتضمن حقا ماليا

                                                           
 .145محمد محسن ابراهيم النجار: املرجع السابق، ص .34

مدة حماية نموذج املنفعة سبع سنوات من قانون حماية حقوق امللكية الفكرية املصري والتي نّصت على "( 30املادة ) .35

 .في جمهورية مصر العربية" االختراعغير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج املنفعة إلى مكتب براءات 
36.Article L612.11: Le directeur de l'Insti: tut national de la propriété industrielle examine la 

conformité des demandes de brevet avec les dispositions législatives et réglementaires 

mentionnées à l'article L. 612.12.   
  .49سمير جميل حسن الفتالوي: املرجع السابق، ص .37

 .4سميحة القليوبي: املرجع السابق، ص .38
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ه غير قابل للتصرف فيه،  39منها، أّما الجانب االدبي أو املعنوي   
ّ
  40فإن

ً
وتكون أيضا

قابلة للحجز عليها من قبل دائني مالك نموذج املنفعة، على أساس قاعدة ان جميع أموال 

املدين ضامنة للوفاء بديونه، حيث تعتبر نماذج املنفعة أحد عناصر الذمة املالية ملالكها، 

وسند  41وأّن الحجر عليها قد يؤدي إلى نقل ملكيتها ان لم يتمكن مالكها من الوفاء بدينه،

 االختراعذلك هو ان كل من التشريع الفرنس ي وكذلك التشريع املصري، قد أحاال إلى براءات 

  42فيما لم يرد بشأنه نّص خاص بالنسبة لنماذج املنفعة.

 ب// سرعة وبساطة اإلجراءات الخاّصة بإصدار نموذج املنفعة: 

ي الدول النامية إّن طلبات التسجيل الخاصة ببراءة إختراع، واملقدمة من مواطن  

ه دليل على عدم وجود القدرة اإلبداعية في هذه 
ّ
نجدها قليلة العدد، وال يفهم من ذلك بأن

ما املشكلة تكمن في ان نظام براءة 
ّ
ال يوفر االساليب املناسبة لحماية  االختراعالبلدان، وإن

تتطلبه جهود هؤالء، ويعتبر من ضمن هذه األسباب هي عدم وجود مستوى اإلبداع الذي 

والتي تتطلب إجراء  االختراعالبراءة، وكذلك طبيعة اإلجراءات الخاصة بالحصول على براءة 

 43الفحص املوضوعي للختراع وهو ما يحتاج إلى وقت إلجرائه.

                                                           
. ويقصد به حق الشخص في ان ينسب إليه ابتكاره وإختراعه ويكون له وحده الحق في التعديل باإلضافة إلختراعه وهو 39

 . 48سمير جميل حسن الفتالوي: املرجع السابق، ص،  غير قابل للتقويم باملال وغير قابل للتصرف فيه والحجز عليه.

 .28جعفر محمد الشالل: املرجع السابق، ص الشفيع .40

 .160، ص2011، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الثانية، االختراعانور السيد: حقوق طرفي عقد العمل في براءة  .41

على  االختراع( من قانون حماية حقوق امللكية الفكرية املصري نّصت على "تسري األحكام الخاصة ببراءات 40. املادة )42

 ا لم يرد به نّص خاص في شأن براءات نماذج املنفعة"كل م

. Article L611.2: Les dispositions du présent livre concernant les brevets sont applicables 

aux certificats d'utilité à l'exception de celles prévues aux articles L. 612.14، L. 612.15 et au 

premier alinéa de l'article L. 612.17. Elles le sont également aux certificats complémentaires 

de protection à l'exception de celles prévues aux articles L.  
 .48ومعايير حمايتها، املرجع السابق، ص االختراععبد الرحيم عنتر عبد الرحمن: براءة .43
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وهذا االمر الذي استدعى ادخال انظمة جديدة للحماية، من قبيل نماذج املنفعة التي  

ال تخضع إلى فحص مسهب قبل املنح في اغلب الدول تتطلب شروط وإجراءات بسيطة، كونها 

كما هو الحال في التشريع الفرنس ي واألملاني، وهذا ما يجعل عملية التسجيل تتم بسرعة 

  44ويسر من خالل توفير الجهد والوقت.

 جـ// قلة التكاليف امللطلوبة إلستحصال شهادة نموذج املنفعة: 

نجد ان الرسوم املطلوبة إلصدار نموذج املنفعة في مصر، واستمرار نفاذها ملّدة حيث  

غير  االختراعمن مجموع الرسوم املطلوبة، للحفاظ على براءة  % 6.3سبع سنوات ال تتجاوز 

 45التام.

بل نجد ان بعض التشريعات املقارنة، ال تخضع طلب نموذج املنفعة لرسوم سنوية  

وقد جعلت هذه الخصائص من نماذج املنفعة النظام االكثر جاذبية  46ادية،ومنها أملانيا االتح

للشركات املتوسطة والصغيرة، التي ليس لديها القدرة وال الرغبة في الحصول على براءات 

 47برسوم عالية. االختراع

 

 

                                                           
البسيطة  االختراعات. إضافة الى انخفاض مستوى النشاط االبتكاري االمر الذي يتيح تمديد الحماية لتشمل 44

الصغيرة، إذ تتمتع البلدان بحيز واسع النطاق بالنسبة للسياسة العامة لتنفيذ هذه الحماية إذ على الرغم من ذكرها في 

ه التوجد أي مادة
ّ
 أن

ّ
موضوعية خاصة بها في هذه اإلتفاقيات، املنظمة العاملية للملكية  بعض اإلتفاقيات الدولية إال

 .27الفكرية: املرجع السابق، ص

 .67هاني حسن علي سيد: املرجع السابق، ص .45

 .480، ص١٩٨٣، ١ونقل التكنولوجيا الى الدول النامية،ط االختراعات. جالل احمد خليل: النظام القانوني لحماية 46

 .162املرجع السابق،  ،2. عجة الجياللي: ج47
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 للتقنية باملعنى الواسع: 
ً
 د// أّنها تجسد مفهوما حمائّيا

يتغلب نموذج املنفعة على الحواجز املقيدة واملتطلبات املشددة التي تتطلبها براءات   

، إذ ان موضوع الحماية لنموذج املنفعة يمكن أن يغطي مجموعة مختلفة وواسعة االختراع

 من مجاالت التكنولوجيا.

ي موضوعات التكنولوجيا املتعلقة  
ّ
 أّن نماذج املنفعة في الصين تغط

ً
فنجد مثال

بالهندسة الكهربائية امليكانيكية والكيميائية، وكذلك األجهزة واالدوات املستخدمة في 

 48الصناعة واإلنتاج.

 للحصول على شهادة  
ً
كما تعد جميع مجاالت التكنولوجيا في فرنسا موضوعا صالحا

نموذج املنفعة، وكذلك بالنسبة للقانون املصري؛ إذ أّن اإلضافة التقنية التي استلزمها 

  49ملشرع تمثل جميع اشكال التكنولوجيا دون قصرها على نوع معين.ا

 حماية مؤقتة:لالختراع غير التام ه// يمنح نموذج املنفعة  

تمنح نماذج املنفعة حماية مؤقتة للختراع غير التام، وتستمر هذه الحماية ملدة  

، االختراعمعينة، حيث تكون مدة حمايتها قصيرة باملقارنة مع مدة الحماية التي توفرها براءة 

 1992لسنة 597 -92إذ تتراوح بين ست سنوات، كما في قانون امللكية الفكرية الفرنس ي رقم 

شهادات املنفعة ،  - 2والتي نصت على ان "  1996،50لسنة  1106 -96نون املعدل بالقا

                                                           
  china: Understanding utility model patent and designمنشور على املوقع االلكتروني:   .48

 .68. هاني حسن علي سيد: املرجع السابق، ص49
50 .611-2: Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont : 

1° Les brevets d'invention, délivrés pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt 

de la demande ; 

2° Les certificats d'utilité, délivrés pour une durée de six ans à compter du jour du dépôt de 

la demande. 
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الصادرة ملدة ست سنوات من تاريخ تقديم الطلب ؛..."أو سبع سنوات في قانون حماية حقوق 

 االختراعوقانون براءات  52وفي كل من قانون نماذج املنفعة األملاني، 51امللكية الفكرية املصري،

 ، ولقصر مدة حمايتها عدة أسباب تتمثل في53، عشر سنوات2002 لسنة 17االماراتي رقم 

البسيطة والتي تتميز بقابليتها السريعة للتطور إذ يمكن  االبتكاراتأّنها تتناسب وطبيعة هذه 

 عن  أن يصنع غيرها فتقل عندئذ أهمّيتها،
ً
أّنها توفر الحماية للمنتجات التي تكون دورة فضال

كما أّن هذه  54لكترونية التي تكون فترة حياتها قصيرة عادة،حياتها قصيرة كاملنتجات اال

  االختراع استغاللالحماية تسقط بالتقادم، ألن 
ً
ما يعتبر واجبا

ّ
ال يعتبر حقا ملالكه فقط، وإن

، وأّن الحماية املكرسة ملالك 
ً
غير التام، الهدف منها زيادة الحوافز  االختراععليه أيضا

للمبتكرين وتشجيعهم على اإلبتكار، وما يترتب على ذلك من تقدم وتطور في الصناعة 

.
ً
 55عموما

 غير التاّمة لالختراعاتاالعتراف بالحماية القانونية : امللطل  الثاني

، شأنها شأن  االختراعاتحظيت 
ً
 ووطنّيا

ً
غير التاّمة باالهتمام على املستوى القانوني دولّيا

، سواء على مستوى اإلتفاقيات الدولية أو االختراعالتاّمة التي تمنح عنها براءة  االختراعات

                                                           
مدة حماية نموذج املنفعة سبع سنوات غير ( من قانون حماية حقوق امللكية الفكرية املصري نّصت على "30املادة ) .51

 في جمهورية مصر العربية" االختراعقابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج املنفعة إلى مكتب براءات 

 .13/4/2017وتم تعديله الكثر من مرة كان اخرها في 1891. صدر قانون نماذج املنفعة األملاني عام 52

( من القانون االماراتي نّصت على"...ومدة شهادة املنفعة عشرة سنوات تبدأ كل منهما من تاريخ تقديم طلب 14. املادة )53

 التسجيل.." 

 .82. نوري حمد خاطر: املرجع السابق، ص54

 . 250علي نديم الحمص ي: املرجع السابق، ص .55
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 االختراعاتالتشريعات الوطنية، لهذا ال يمكن القول بأّن التنظيم القانوني لهذا النوع من 

 56هد.كان حديث الع

ونستعرض موقف أبرز اإلتفاقيات الدولية التي تناولت أحكام صريحة تجّسد  

ثم نبّين موقف التشريعات الوطنية من  ،في فرع أول  غير التاّمة لالختراعاتالحماية القانونية 

 كاآلتي:  في فرعين، وذلك نماذج املنفعة،

 املوقف في اإلتفاقيات الدولية: الفرع األول 

اعترفت بمناذج املنفعة، هي إتفاقية باريس للملكية من أهم اإلتفاقيات التي  إّن  

املعاهدة الدولية الخاصة بالتعاون بشأن البراءات، وسنتولى بيان موقف كال  الصناعية، و

 االتفاقيات في مقصدين، كاآلتي.

 املوقف في إتفاقية باريس للملكية الصناعية: املقصد األول 

تعد إتفاقية باريس للملكية الصناعية، في مقدمة اإلتفاقيات الدولية التي عنيت  

فهي أهم االتفاقيات التي تنظم موضوعات امللكية  57غير التاّمة،  االختراعاتبتنظيم 

الصناعية، وأول إتفاقية على املستوى الدولي في هذا اإلطار، فهي تعد احدى الركائز الرئيسية 

                                                           

 .16هاني حسن علي سيد: املرجع السابق، ص 56.

ة األساسية لحقوق امللكية الصناعية، وقد اطلقت عليها تسمية اخرى هي "االتحاد الدولي لحماية امللكية تعد الدعام. 57

 للمادة األّولى منها، والتي نّصت على "تشكل الدولة التي تسري عليها هذه اإلتفاقية اتحاد 
ً
الصناعية " وذلك استنادا

لقواعد العامة واملبادئ األساسية التي يجب ان تلتزم بها الدول لحماية امللكية الصناعية " وقد وضعت هذه اإلتفاقية ا

 االعضاء، ومن هذه املبادئ مبدا املعاملة الوطنية ومبدا الحق في االسبقية وقاعدة استقاللية البراءة.
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لكونها اعتبرت نقطة البداية والتي من بعدها انطلقت جميع  الختراعاتلللحماية الدولية 

 58اإلتفاقيات الخاصة بحماية امللكية الصناعية.

  1883،59مارس  20فقد أبرمت اإلتفاقية في  
ً
 قانونّيا

ً
وتضمنت ألّول مرة تنظيما

ت نظام نماذج املنفعة لالختراعات
ّ
 عندما تبن

ً
في الفقرة  غير التاّمة، حيث يظهر ذلك جلّيا

الثانية من املادة األّولى الخاصة بنطاق امللكية الصناعية، والتي نّصت على "تشمل حماية 

ونظام نماذج املنفعة يقرر بالنسبة  60ونماذج املنفعة". االختراعامللكية الصناعية براءات 

ايتها التي ال تصل إلى املستوى الذي يتّم فيه حم االختراعاتغير التامة، أي  لالختراعات

 .االختراعبموجب براءة 

 أّن ما يؤخذ على موقف إتفاقية باريس؛ هو أّنها لم توضح املقصود بنماذج  
ّ

إال

ما إكتفت بالنص عليها في املواد التي تتعلق 
ّ
املنفعة، ولم تحدد املعايير الالزمة للحماية، وإن

يص االجباري بنطاق امللكية الصناعية، وضمنتها ضمن املبادئ التي جاءت بها والترخ

 61والحماية املؤقتة.

 

                                                           
جامعة عبد ، مذكرة لنيل شهادة املاستر في الحقوق، االختراع. امغار سلوى، عشوي عبد النور: الحماية الدولية لبراءة 58

 .14، ص 2015بجاية/ كلية الحقوق والعلوم السياسية،  –الرحمن ميرة 

، لندن 1925، والهاي 1911، واشنطن 1900. وقد خضعت إتفاقية باريس للعديد من التعديالت وهي )بروكسل 59

تفاقيات الجديدة ( وكل وثيقة منها جاءت بتطورات ارتقت بها الى مستوى اإل1967، واستوكهولم 1958، ولشبونة 1934

 .1979حتى إنقطعت سلسلة التعديالت ونقحت عام 

 : . إتفاقية باريس منشور على املوقع االلكتروني60

 paris.coner.http: //gccpo.org .24/11/2019تاريخ الزيارة    

 ( من إتفاقية باريس منشورة على املوقع االلكتروني: 11، 5، 4، 3، 2، 1. املواد )61

 paris.conre.http: //gccpo.org  
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 املوقف في املعاهدة الدولية الخاصة بالتعاون بشأن البراءات: الثاني قصدامل

، وكانت أحكامها مكّملة ألحكام اتفاقية باريس 1970أبرمت هذه اإلتفاقية في عام  

 للبراءات، وعلى وفق أحكام هذه املعاهدة أصبح من حق صاحب البراءة ايداع طلب دولي

ه يكفي ان يودع طلب واحد لدى أي دولة عضو في  62للحماية عن أي إختراع،
ّ
بمعنى أن

 في جميع 
ً
االتفاقية للحصول على البراءة، ويكون حصوله على البراءة من أي دولة عضو ساريا

الدول املوقعة على االتفاقية، وبالتالي يصلح اإلحتجاج بالبراءة واالعتراف بها بالنسبة لجميع 

 من ايداع عّدة طلبات في أكثر من دولة. الدول ا
ً
  63لتي يطلب الحماية فيها، بدال

 خاصة بموضوع  
ً
غير التامة، وتعّد أحكامها  االختراعاتوقد فّصلت االتفاقية أحكاما

 شملت بشأنه نماذج 
ً
 قانونّيا

ً
ت تنظيما

ّ
مكّملة ألحكام اتفاقية باريس في هذا الصدد، فتبن

ه "ألغراض تنفيذ هذه املعاهدة ولالئحة التنفيذية، وما 2املنفعة، إذ نّصت املادة )
ّ
( منها على أن

إختراع، وتفسر كل اشارة إلى لم يرد نّص مخالف لذلك: "يقصد بتعبير)الطلب( طلب حماية 

وشهادات املخترعين وشهادات املنفعة  االختراعأي طلب على أّنها اشارة إلى طلبات براءات 

ونماذج املنفعة والبراءات والشهادات اإلضافية وشهادات املخترعين اإلضافية وشهادات 

 املنفعة اإلضافية".

                                                           
، ملا 1978يناير 24في واشنطن، وادخلت حيز التنفيذ بالنسبة للقسم األّول منها  1970. أبرمت هذه اإلتفاقية عام 62

فبراير/شباط وفي 3وفي  1979سبتمبر/ايلول  28، وتم تعديلها في 1978مارس 29القسم الثاني منها ادخل حيز التنفيذ في 

 .2001ين األّول /اكتوبر/تشر 3

 .536. عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص63
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" تفّسر كل اشارة إلى )براءة( على  كما نّصت في الفقرة الثانية من نفس املادة على أن 

وشهادات املخترعين وشهادات املنفعة ونماذج املنفعة والبراءات  االختراعأّنها إشارة إلى براءات 

 64أو الشهادات اإلضافية وشهادات املخترعين اإلضافية".

هذه النصوص؛ فإّن جميع ما تضمنته االتفاقية من أحكام في إطار موضوعها،   

كل األصناف التي حددتها االتفاقية وفق الفقرات أعاله، وهو ما يعني إنطباق ينطبق على 

التي تمنح عنها  االختراعاتغير التاّمة، ويسري عليها ما يسري على  االختراعاتأحكامها على 

 البراءة الواردة في االتفاقية.

؛ إتفاقية ستراسبورغ للتصنيف  
ً
الدولي ومن االتفاقيات املهمة في هذا الصدد أيضا

، وذلك بهدف االختراعوهذه اإلتفاقية ترمي إلى وضع نظام لتصنيف دولي لبراءة  65للبراءات،

وبالذات األحكام التي تتعلق بإمكانية منح  االختراعتوحيد بعض األحكام الخاصة ببراءات 

تحت البراءات وتتولى املنظمة العاملية إدارة التصنيف الدولي للبراءة حيث تم ابرام املعاهدة 

 66رعايتها.

غير التاّمة، فإّن التصنيف الدولي الذي وضعه للبراءات شمل  االختراعاتوبشأن  

 نماذج املنفعة وشهادات املنفعة التي تخص 
ً
. االختراعاتأيضا

ً
  67غير التاّمة أيضا

                                                           
 . معاهدة التعاون بشأن البراءات على املوقع االلكتروني: 64

pct.pdf.pct.www.sites.export.https: // .25/11/2019تاريخ الزيارة   

مراجعتها كل خمس سنوات، بلغ  ويتم1979وتم تعديلها عام 1975ودخلت حيز التنفيذ عام 1871مارس 24. أبرمت في 65

مت اليها.52عدد الدول التي وقعت عليها )
ّ
 ( دولة، وتعتبر مصر الدولة العربية الوحيدة التي انظ

 .41. امغار سلوى، عشوي عبد النور، املرجع السابق، ص66

 .5. املنظمة العاملية للملكية الفكرية: املرجع السابق، ص67
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غير التامة على وفق نظام نماذج املنفعة في التشريعات  االختراعاتحماية : الفرع الثاني

 الوطنية

 انها  االختراعاتتضمنت بعض التشريعات الوطنية  
ّ

غير التاّمة في نصوصها، إال

، االختراعتنوعت في تنظيم أحكامها، فالبعض منها يحيل إلى األحكام الخاصة ببراءات 

 68والبعض االخر يضع لها نظام خاص بها.

التشريع  االختراعاتومن التشريعات التي تبنت هذا النوع من الحماية لهذا النوع من  

، حيث الذي مّر هذا التشريع بمراحل تطّور عديدة، من خالل 1891األملاني الصادر عام 

، وقد كان الغرض منها في 13/4/2017إجراء عّدة تعديالت كان اخرها التعديل الصادر في 

الصغيرة، وكذلك التصدي لتقليد املظهر الخارجي  االختراعاتاملراحل األّولى هو تشجيع 

لبعض اآلالت الزراعية واالدوات واألجهزة املنزلية، ولهذا بقي شرط التجسيم املتعلق بالنسبة 

، 1990ومن ثم ألغي هذا الشرط بعد عام  69بـ)االشكال الثالثية االبعاد( جزء من النظام.

غير التاّمة في كل تقنية جديدة بما فيها املواد الكيميائية  االختراعاتوأصبح باإلمكان أن نجد 

  70والطبية واملواد الغذائية، بإستثناء عمليات التشغيل والتصنيع والقياس وغيرها.

م أحكام  
ّ
غير التاّمة في  االختراعاتأّما في فرنسا؛ فبالنسبة املشرع الفرنس ي فقد نظ

ي الشهادات التي تمنح لحمايتها )شهادة املنفعة( أو ( في الجزء الثاني، وأطلق عل2-611املادة )

 71)البراءة الصغيرة(، وجعل مدة حمايتها ست سنوات تبدا من تاريخ ايداع الطلب.

                                                           
 .17ابق، ص. هاني حسن علي سيد: املرجع الس68

مة العاملية للملكية الفكرية، املرجع السابق، ص69
ّ
 .25. املنظ

70. https: //www.dpma.de/docs/english/broschue.eng/bro.utility models2019/11/26 تاريخ الزيارة . 

 .161عجة الجياللي: املرجع السابق، ص .71
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ر الشروط الواجبة في  
ّ
وقد استلزم املشّرع الفرنس ي ملنح هذه الشهادات، توف

التام، فقط من  االختراعالتي تمنح عنها البراءة، وجعل الفرق بينها وبين احكام  االختراعات

حيث قصر املدة الحماية ومراعاة البساطة في اإلجراءات من حيث الفحص املطلوب ملنح 

 .72شهادة املنفعة

 دولة الصين  االختراعاتومن الدول االخرى الرائدة في حماية  
ً
الصغيرة أيضا

نونية مع ، وأقّرت بشأنها حماية قااالختراعات، حيث أعترفت بهذا النوع من 73الشعبية

إنخفاض مستوى النشاط اإلبتكاري فيها، من خالل عدم اشتراط خضوعها لنظام الفحص 

املوضوعي، فيكون لكل حل تقني جديد يتعلق بشكل املنتج أو هيكله أو توليفه الحق بالحماية 

بموجب نموذج منفعة تمنح له، بإستثناء العمليات واالساليب واملنتجات بدون شكل، 

تتميز فقط بتصميم معين والتحسينات من هذا القبيل، وتمتد مدة حماية  واملنتجات التي

ولهذا فإّن الحماية  74غير التاّمة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، االختراعاتهذه 

 في املجال  االختراعاملقررة هنا ترتبط بشرط أن يتخذ 
ً ّ
ه يشكل حال

ّ
، إضافة إلى أن

ً
 معينا

ً
شكال

أّما على مستوى الدول العربية؛ فمن  عن مستوى النشاط االبتكاري. التقني، بغض النظر

غير التاّمة في قوانينها، قانون حماية  االختراعاتالتشريعات العربية الحديثة التي تناولت 

، والذي أقّر نظام حماية قانونية لهذا 2002لسنة  82حقوق امللكية الفكرية املصري رقم 

                                                           
72. utility model › slovenia ›. innovaccess.eu.   

 غير التاّمة حيث تفترض ان يكون النشاط االبتكاري عادة اقل مما االختراعات. كما تعد استراليا من الدول التي تبنت 73

التاّمة دون الخضوع لنظام الفحص املوضوعي وكان الهدف منها هو تخفيض شرط النشاط  االختراعاتهو عليه في في 

خص الشركات الصغيرة واملتوسطة لتطوير وتسويق إختراعاتها االبتكاري، بغية تشجيع الشركات االسترالية وباال 

 التراكمية املوجودة داخل البلد.

74. China: chinese law/china: chinese utility model patents. Understanding utility model patent and 

design. .26/11/2019تاريخ الزيارة    
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حيث نّص على أحكامها في نصوص  75ظام نموذج املنفعة،بموجب ن االختراعاتالنوع من 

(، ويعتبر إقرار هذا النظام الجديد في الحماية، مستوى متقّدم في الحماية، لم 33-29املواد )

 االختراعات، وتتعلق هذه 1949لسنة  132يكن يأخذ به قانون البراءات املصري امللغي رقم 

ا البراءة، وتكون مّدة حمايتها سبع سنوات غير بمجاالت أقل أهمّية من تلك التي تمنح عنه

 . 76قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ تقديم الطلب

، دولة اليمن كذلك، حيث أورد  
ً
ومن الدول العربية التي أخذت بهذا النظام أيضا

 بها، وأطلق على هذا النوع من  2011لسنة  2رقم  77التشريع اليمني
ً
 خاّصا

ً
 االختراعاتتنظيما

اإلبداعي(، وجعل املشّرع الهدف من إقرار هذا النظام؛ تطوير  االختراعغير التاّمة إسم )

بقصد زيادة  78اإلنتاج وإبداع الحلول لتحسين املنتوجات املصنعة وتطوير التكنيك املطبق،

                                                           
عة غير متفق عليه في جميع التشريعات، حيث اختلفت تسميتها من دولة وجدير بالذكر؛ أّن مصطلح نموذج املنف .75

( من قانون حماية حقوق 29ألخرى، حيث نجد ان املشرع املصري اطلق عليها اسم )براءة نماذج املنفعة( وذلك في املادة)

ه اطلق عليها اسم )شهادة املنفعة( ف75امللكية الفكرية
ّ
( من قانون 611.2ي املادة)، أّما بالنسبة للمشرع الفرنس ي، فإن

 لدى الفقه باسم )البراءات الصغيرة( او )75امللكية الفكرية
ً
املنفعة( او )براءة قصيرة االجل(  ابتكارات، كما عرفت أيضا

 او )براءة ابتكار( او )براءة ثانوية(.

( من قانون حماية حقوق امللكية الفكرية املصري على ان "مدة حماية نموذج املنفعة سبع سنوات 30. نّصت املادة )76

في جمهورية مصر العربية  االختراعغير قابلة للتجديد تبدا من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج املنفعة الى مكتب براءات 

." 

، وكذلك 2002( لسنة 17التشريع االماراتي رقم ) االختراعاتلنوع من . ومن التشريعات االخرى التي تبنت هذا ا77

( من القانون الكويتي املعدل 34، املادة )2004( لسنة 1ونماذج املنفعة رقم ) االختراعالقانون البحريني بشأن براءات 

 . 2001(لينة 3والرسوم والنماذج الصناعية رقم ) االختراعبشأن براءات 

املطبق: مجموعة الوسائل او االساليب الفنية او التقنية املستخدمة في إنتاج ش يء، او املستخدمة  ويقصد بالتكنيك .78

غير التاّمة تحسين وتطوير هذه االساليب والوسائل التي  االختراعاتفي اداء عمل معين. وبذلك يكون الهدف من 

 تستخدم في اإلنتاج.
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 االختراعاتاإلنتاجية وإستخدام الطاقة واملواد واألدوات بفعالية أكبر، ويكفي بالنسبة لهذه 

 . 79ّدة املحلية في زمان معينالِج 

 اللطبيعة القانونية لنماذج املنفعة: حث الثالثبامل

إّن بين الطبيعة القانونية لنماذج املنفعة، يمكن أن تتضح لنا من خالل بيان التكييف 

القانوني لنماذج املنفعة، وعند الوقوف على التوصيف القانوني الصحيح لها، يمكن أن 

ملنح نماذج املنفعة، وسنتولى التفصيل في كال املوضوعين من خالل  نحدد الشروط القانونية

 تقسيم هذا املبحث إلى مطلبين، وكاآلتي:

 التكييف القانوني لنماذج املنفعة: امللطل  األول 

 ثار 
 
إذ طرحت عدة اراء  ،القانونّية ذج املنفعةاطبيعة نمفي الفقه بشأن تحديد  خالف

 .فقه حججه التي استند إليهابهذا الشأن، وكان لكل جانب من ال

يرى بعض الفقه بأّن نماذج املنفعة بإعتبارها صورة من صور حقوق امللكية  حيث

الصناعية هي حق من حقوق امللكية، بإعتبار ان كل منها تمنح صاحبها سلطة االستئثار 

  80، الش يء موضوع الحقاستغاللب

 أّن هذا الراي لم يسلم من النقد لالختالف الواضح بين كل منها سواء كان ذلك من  
ّ

إال

حيث املحل أو الطبيعة أو الغاية أو املدة إذ يرد حق امللكية على ش يء مادي، يستأثر به 

صحبه، في مواجهة الكافة. أّما بالنسبة لحقوق امللكية الصناعية فمحلها اشياء غير مادية، 

                                                           
 .153. محمد امين الرومي: املرجع السابق، ص79

، دار الفكر ١وأثرها االقتصادي، ط االختراعمحمد حسن عبد املجيد الحداد: اآلليات الدولية لحماية براءات . 80

 .27، ص٢٠١٥الجامعي للنشر، 
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ما االستئثار والذيوع.وأّن ما ي
ّ
كما ان  81عطيها القيمة بين الناس ليس الحبس أو الحيازة وإن

 حقوق امللكية الصناعية حقوق مؤقتة أّما حق امللكية فهو حق مؤبد.

 إضافة الى ذلك؛ فإّن حقوق امللكية الصناعية، تتضمن عنصرين هما:

لعنصر الثاني: العنصر االدبي األّول: العنصر املالي وتتساوى في ذلك مع حق امللكية. وا 

والذي يخول صاحبه الحق في اذاعته أو سحبه من التداول وبإرادته املنفردة وهذا ال يمكن 

  82تصوره في حق امللكية فال يملك صاحبه حق استرجاعه بإرادته املنفردة متى تصرف فيه.

ومنها نماذج  اتجه جانب من الفقه إلى الربط بين كل من حقوق امللكية الصناعيةبينما 

املنفعة والحقوق الشخصية باالستناد إلى بعض صور التشابه بينهما بإعتبار ان كل منها 

ينصب على ش يء غير مادي وأّن كل منها يتسم بالتأقيت إذ ان حقوق امللكية الصناعية 

تنقض ي بانقضاء املدة املقررة لها وكذلك الحال بالنسبة للحقوق الشخصية فإّنها تنقض ي 

 83انقضاء اإللتزام.بمجرد 

 بإعتبار ان الحقوق الشخصية تتطلب وجود رابطة، بين  
ً
وانتقد هذا الراي أيضا

شخصين )دائن ومدين( يكون لألول الزام الثاني للقيام بعمل أو االمتناع عن عمل وهذا ال 

يمكن تصوره بالنسبة لحقوق امللكية الصناعية وصاحب الحقوق هذه ليس دائنا ألحد 

                                                           
، ٢٠٠١، ١. عصمت عبد املجيد بكر، صبري حمد خاطر: الحماية القانونية للملكية الفكرية، بيت الحكمة للنشر،ط81

 .182ص

 .34، ص2004. 2003لى امللكية الفكرية، دار هومة الجزار . فاضلي ادريس: املدخل ا82

 .11، ص١٩٧١. محمد حسني عباس: امللكية الصناعية واملحل التجاري، دار النهضة العربية للنشر، د.ط، 83
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هي الفكرة التي اضطلع بها وتجسدت في نتاج إقتصادي وتدخل في املشرع وأساس حقه 

  84إلضفاء حمايته عليها ملنع الكافة من التعرض له.

 تقسم إلى ثالثة أقسام وليس قسمين،  ؛يرى قسم من الفقهفي حين 
ً
بأّن الحقوق عموما

قسيم فهي تقسم الى حقوق شخصية واخرى عينية، وأضاف بعض الفقه نوعا ثالثا للت

التقليدي وهي الحقوق املعنوية، وقد تم االعتراف بهذه الحقوق إلى جانب كل من الحقوق 

العينية والشخصية، على املستوى التشريعي والفقهي والقضائي ويطلق تعبير الحقوق 

  85املعنوية على الحقوق التي ترد على االشياء غير املادية.

لكية الصناعية والتي من ضمنها نماذج لذلك يرى هذا الجانب من الفقه ان حقوق امل

فكرته  استغاللاملنفعة، حقا من حقوق امللكية املعنوية بإعتبار ان صاحب الحق وحده له 

إقتصاديا حتى بعد تطبيقها وخروجها بشكل مادي إذ ان الفنان الذي يصنع تمثاال يتمتع 

ة والثاني الحق االدبي وهو بحقين األّول حق مالي يتمثل في ملكية التمثال وهو حق ملكية مادي

 86حق ملكية معنوية.

؛ بإعتبار ان هذه الحقوق املستحدثة )الحقوق املعنوية(  
ً
وانتقد هذا الرأي أيضا

تختلف عن حق امللكية من حيث طبيعتها واذا قلنا ان امللكية الصناعية ترد على االشياء غير 

والتصرف  ستغاللالستعمال واال املادية، ذلك ان، حق امللكية يتضمن عناصر ثالثة؛ وهي ا

لكن هذه العناصر ال تتوفر جميعها في حقوق امللكية الصناعية التي ال يتصور فيها قدرة 

                                                           
، 2018. حمو فرحات: التنظيم التشريعي لحقوق امللكية الصناعية، الطبعة األّولى، املصرية للنشر والتوزيع، القاهرة،84

 ، 16ص

 .90. صالح زين الدين: املدخل الى امللكية الفكرية، املرجع السابق، ص85

 .28. محمد حسن عبد املجيد: املرجع السابق، ص86
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ها استغالليستطيع ان يباشر  االختراعإذ ان صاحب نموذج املنفعة أو براءة  87االستعمال.

 أ
ّ

 كالتنازل للغير عنها بمقابل أو بدون مقابل إال
ً
ه ال يترتب على الحق في والتصرف فيها أيضا

ّ
ن

استعمال خاصا لنفسه، فاستعمال  االختراعنموذج املنفعة حق صاحبها في استعمال 

الشخص لش يء مادي هو من عناصر امللكية العادي وال تعتبر من خصائص امللكية 

الصناعية، وإن كان استعمال الجهاز الذي ابتكره، فإّن هذا االستعمال يترتب على حق ملكية 

  88.االختراعة وليس نتيجة منحه نموذج املنفعة أو براءة عادي

 فإّن 
ً
، والذي نميل إليه هو إعتبارها حقوق ملكية االتجاه السائد في الفقهوأخيرا

صورة من صور حقوق امللكية الفكرية، باألصل ن حقوق امللكية الصناعية هي فكرية، كو 

تعتبر الحقوق الفكرية أو الذهنية بصورة عامة متميزة من حقوق امللكية التقليدية كما  حيث

ما هي حقوق ذات طبيعة ازدواجية فهي تنطوي على جانبين، 
ّ
انها ليست حقوق معنوية، وإن

ه عبارة ينظالجانب املعنوي أو االدبي واالخر جانب مالي لهذا ال يمكن أن 
ّ
ر إلى هذا الحق بأن

  ،لي أو ادبي فقطعن حق ما
ً
يتفق وطبيعتها بإعتبارها حقا من  ،بل اتخذت شكال مستقال

 89حقوق امللكية الفكرية.

ومن ذلك يتبين لنا ان نماذج املنفعة ذات طبيعة مزدوجة، شأنها شأن حقوق امللكية 

 عن براءة 
ً
الصناعية االخرى تتضمن العنصر املالي والعنصر االدبي، وهي ال تختلف أيضا

  عاالخترا
ً
فهي وثيقة رسمية تمنح بناء على طلب يتم تقديمه للجهة االدارية املختصة من  ،كثيرا

                                                           
 .93صالح زين الدين: املدخل الى امللكية الفكرية، املرجع السابق، ص .87

 .11. محمد حسني عباس: املرجع السابق، ص88

، 1981القانونّية، مؤسسة الثقافة الجامعية، االسكندرية، الطبعة الثانية، . توفيق حسين فرج: املدخل للعلوم 89

 . 28، نقال عن محمد عبد املجيد الحداد: املرجع السابق، ص100ص
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إختراعه لفترة  استغاللقبل صاحب الحق فيكون له بمقتضاها، حقوق استئثارية في 

 90محددة.

 الشروط القانونية الخاصة بمنح نماذج املنفعة: الثانيامللطل  

 مستحدث؛ يتطلب نظام حمائيشهادة رسمية تجّسد فعالية ان نموذج املنفعة ك

 إصدارها 
ً
 للحصول  االختراعمن تقديم صاحب  ملنحها ، فال بّد معينة شروطا

ً
البسيط طلبا

ر الشروط التي تتعلق بذاتية وتكوين  عليها،
ّ
 عن توف

ً
ق في وجود قدر االختراعفضال

ّ
، وتتعل

،بسيط من اإلبتكار والجدة والقابلية للتطبيق 
ً
 الصناعي، ويمكن بيان هذه الشروط مفّصال

 على النحو التالي:

 طل  الحصول على نموذج املنفعة: الفرع األول 

 عن   91املزعوم. االختراعالطلب؛ هو العريضة التي يتقدم بها طالب الحماية، عن 
ً
فضال

بعض التشريعات القانونّية املقارنة الزمت املخترع ان يضمن طلب البراءة وصف تفصيلي  أّن 

، وأن يفصح عن افضل اسلوب للتمكين من تنفيذه، وابراز العناصر املطلوب االختراععن 

حمايتها بطريقة واضحة ومحددة، وأيضا املستندات التي من شأنها اثبات صفة مقدم الطلب. 

( والتي  612.5في املادة ) 93والتشريع الفرنس ي 92ل من التشريع املصري وقد اشار الى ذلك ك 

                                                           
 .44. هاني حسن علي سيد: املرجع السابق، ص90

 .133. صالح الدين عبد اللطيف الناهي: املرجع السابق، ص91

يرفق بطلب البرءة وصف تفصيلي  "2002لسنة  82حقوق امللكية الفكرية املصري رقم ( من قانون حماية 13. املادة)92

للختراع يتضمن بياًنا كامال عن موضوعه وعن أفضل اسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه. وذلك بالنسبة لكل واحد 

دة التي يطلب ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجدي .من املنتجات والطرق محل الطلب

 صاحب الشأن حمايتها، وأّن يرفق بالطلب رسم هندس ى للختراع عند االقتضاء"
93 .Article L612.5: L'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon 

suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. 
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بشكل كاٍف وواضح بما  االختراعفي طلب براءة  االختراعنصت على ان "يجب أن يتم تحديد 

 فيه الكفاية يمكن للشخص املاهر تنفيذها..."

ب وفقا بعد تقديم طلب نموذج املنفعة يأتي دور املسجل للقيام بالفحص الالزم للطلو

للنظام املتبع في كل دولة، وهي على ثالثة انظمة تتمثل في نظام الفحص املوضوعي، ونظام 

 ونظام الفحص الشكلي )التسليم الحر(. 94االيداع املقيد

يعتبر نظام الفحص الشكلي؛ هو النظام الذي استقرت عليه اغلب التشريعات و 

ومن ضمنها التشريع الفرنس ي، إذ بموجب هذا  95الوطنية بالنسبة لبراءة نماذج املنفعة،

النظام تقوم الجهة املختصة بمنح نموذج املنفعة بمجرد التأكد من استيفاء الشروط 

، حيث يتم منح نموذج املنفعة االختراعالشكلية والتي تتلخص في تقديم الطلب ووصف 

البت في الطلبات وما يميز هذا النظام سرعة 96باالستناد إلى الوصف الذي يتضمنه الطلب

 97.االختراعاملقدمة، إذ ال تكلف الجهة املختصة بدراسة عناصر 

                                                                                                                                                                                   

Lorsqu'une invention impliquant une matière biologique à laquelle le public n'a pas accès ne 

peut être décrite de manière à permettre à l'homme du métier d'exécuter cette invention، sa 

description n'est jugée suffisante que si la matière biologique a fait l'objet d'un dépôt auprès 

d'un organisme habilité. Les conditions d'accès du public à ce dépôt sont fixées par décret en 

Conseil d'Etat 
نظام االيداع املقيد: يقوم هذا النظام على أساس املنح الحر، كما في التسليم الحر على شرط اقترانها بوثيقة تشتمل  .94

 االختراع، وبذلك يتم فحص 94على العناصر التقنية للتمسك بها واالعتراض عليه بموجبها وتسمى ب )التحذير التوثيقي(

 .بسيطة في بادئ االمر، وتنقلب الى قاطعة بعد فوات مدة االعتراض اعاالختر شكليا وفقا لهذا النظام، وتكون حجية 

 .42، صاالختراع. عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، النظام القانوني لحماية براءة 95

 . 84. ص٢٠٠٨، دار وائل للنشر، ٢. عبد هللا حسين الخشروم: الوجيز في حقوق امللكية الصناعية والتجارية، ط96

اال ان ما يؤخذ عليه ضعف القيمة القانونّية لنموذج املنفعة الن  .142ف: املرجع السابق، ص. محمد امين يوس97

املوضوعية، مما يجعله محال لالعتراض عليه من قبل الغير، وعدم الثقة في  االختراعاإلدارة ال تضمن توافر عناصر 

"... سميحة القليوبي، املرجع السابق، صاستغالل
ً
 . 83ه صناعّيا
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لهذا نجد ان املشرع الفرنس ي؛ على الرغم من النص على سريان األحكام الخاصة  

ه قرر وبشكل صريح إعفاءها من الفحص  االختراعببراءات 
ّ
 أن

ّ
على شهادات املنفعة، إال

( من قانون امللكية الفكرية. والتي نصت على "تسري 2 - 611املوضوعي، وذلك في املادة )

تلك املنصوص عليها في   أحكام هذا الكتاب املتعلقة بالبراءات على شهادات املنفعة باستثناء

(  14-612..." فاملادة )L. 612-17وفي الفقرة األولى من املادة  L. 612-14  ،L. 612-15املواد 

وبذلك يكون املشرع   98،االختراعحص املوضوعي لبراءات الف بإجراءتتضمن االحكام الخاصة 

 .هذه املادة ألحكامالفرنس ي قد استثنى نموذج املنفعة من الخضوع 

ورغم ذلك فقد اورد التشريع الفرنس ي إستثناء على ذلك؛ والزم إدارة املكتب بإجراء  

 99غير التام. االختراعالفحص املوضوعي في حالة التعدي على 

ا بالنسبة للتشريع املصري؛ فقد تطلب إجراء الفحص املوضوعي لنموذج املنفعة كما ّم أ

إذا احال في مالم يرد بشأنه نّص خاص إلى األحكام الخاصة ببراءات  االختراعهو شأن براءة 

 100.االختراع

ومن جهتنا؛ فإننا نؤيد مسلك التشريع الفرنس ي في االخذ بنظام الفحص الشكلي 

املنفعة، ملا يتميز به من سرعة البت في الطلبات وانخفاض في التكاليف التي بالنسبة لنماذج 

                                                           
98. Article L612.14: Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 612.15 et si elle a 

reçu une date de dépôt، la demande de brevet donne lieu à l'établissement d'un rapport de 

recherche sur les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération 

pour apprécier، au sens des articles L. 611.11 et L. 611.14، la brevetabilité de l'invention. 

Ce rapport est établi dans des conditions fixées par décret. 
99. Article L615.6: Dans une instance en contrefaçon introduite en vertu d'une demande de 

certificat d'utilité، le demandeur devra produire un rapport de recherche établi dans les 

mêmes conditions que le rapport prévu à l'article L. 
على كل ما لم يرد به نّص خاص  االختراع( من القانون املصري نّصت على " تسري األحكام الخاصة ببراءات 40. املادة )100

 في شأن براءات نماذج املنفعة"
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بها نظام الفحص املوضوعي، االمر الذي يتالءم وحال نماذج املنفعة من حيث قصر مدة 
ّ
يتطل

 101التي تحميها. االختراعاتحمايتها، وبساطة 

 

 

 إبتكار ال يصل إلى املستوى الذي تتلطلبه البراءة: الثانيالفرع 

اإلبتكار يعتبر شرط عام ينبغي توافره في عناصر امللكية الفكرية بمجملها، ويعرفه 

ه "فكرة إبداعية تقدم نتائج تؤدي إلى تطور غير مسبوق في مجال الفن 
ّ
الفقه بأن

 102الصناعي".

  103ويعرفه البعض االخر بانه" إيداع ش يء جديد لم يكن موجود من قبل". 

 أّن هذه التعريفات تنطبق 
ّ

، فمفهوم االختراععلى اإلبتكار الذي تتطلبه براءات إال

، بالنسبة االختراعاإلبتكار في نماذج املنفعة يختلف عما هو عليه الحال بالنسبة لبراءات 

ملستوى اإلبتكار الذي تتطلبه نماذج املنفعة، ال يشترط ان يمثل أو يشكل طفرة في التقدم 

ما يكفي وجود قدر بسيط من االختراعالتكنولوجي كما هو الحال بالنسبة لبراءات 
ّ
، وإن

                                                           
 .164. صالح فهد دحيم العتيبي: املرجع السابق، ص101

 .112، املرجع السابق، ص2. عجة الجياللي: ج102

، 2016، دار النهضة العربية للنشر، االختراعبراءة  استغالل. جورج نبيل ميشيل جرجس: الترخيص االجباري ب103

 .94ص
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فهي نتيجة للمهارة الفنية، العادية التي ال تجاوز التطور املألوف في الصناعة، إذ  104اإلبتكار.

 105ان التوصل إليها ال يحتاج سوى مهارات حرفية وليس تقنيات مكلفة ومعقدة.

ى النشاط اإلبتكاري لهذا نجد ان املشّرع الفرنس ي، وأّن كان قد سكت عن تحديد مستو  

ه قد اعفاها من الخضوع لنظام الفحص املوضوعي.
ّ
 أن

ّ
وقد استخدم  106لنموذج املنفعة، إال

 للتمييز في هذا الشأن، وهو الخبير الوسط بين االختصاص 
ً
هل املهنة والذي وأالقضاء معيارا

 107يستخدم مهارته العادية الفنية ومعلوماته املكتسبة.

، االختراعكما ان املشرع املصري لم يتطلب الخطوة اإلبداعية ملنحها كما هو شأن براءة  

ما اكتفى باإلضافة التقنية في 
ّ
 108.االختراعوإن

يؤدي إلى حرمانها من  االبتكاراتإضافة إلى ان اشتراط الخطوة اإلبداعية في هذه 

ه سيصبح بإمكان الشركات
ّ
ها واستعمالها استغاللالكبرى  الحصول على البراءة، وهذا يعني أن

 على روح اإلبتكار.
ً
  109بحرية كاملة، ممايؤدي إلى هدر حقوق املبتكرين، وبالتالي التأثير سلبا

                                                           
املحل -، االموال التجارية)حقوق امللكية الصناعية1ملعامالت التجارية، ج. محمود مختار احمد بريري: قانون ا104

 .67. ، ص2010القاهرة، -التجاري(، دار النهضة العربية للنشر

 .62.محمد حسني عباس: املرجع السابق، ص105
106. Article L612.14: Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 612.15 et si elle a 

reçu une date de dépôt، la demande de brevet donne lieu à l'établissement d'un rapport de 

recherche sur les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération 

pour apprécier، au sens des articles L. 611.11 et L. 611.14، la brevetabilité de l'invention. Ce 

rapport est établi dans des conditions fixées par décret. 

علي سيد قاسم: حقوق امللكية الفكرية في قانون دولة االمارات العربية املتحدة. دراسة مقارنة. دار النهضة العربية،   107.

 .25، ص2009القاهرة، 

الفكرية املصري نّصت على انه"تمنح براءة نموذج املنفعة طبقا ألحكام  ( من قانون حماية حقوق امللكية29. املادة )108

 هذا القانون عن كل إضافة تقنية جديدة في بناء او تكوين وسائل او ادوات..."

 .69، ص2004. جالل وفاء محمدين: الحماية القانونّية للملكية الصناعي، دار الجامعة الجديدة للنشر، د.ط، 109
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 للملكات العادية  االختراعاما عنصر اإلبتكار بالنسبة لبراءة 
ً
ينبغي، ان يكون متجاوزا

ذي يتخصص في ذات املجال بديهيا لرجل الصناعة ال االختراعلذوي املهن، أي ان ال يكون 

611-وهذا ما اشارت إليه التشريعات املقارنة، حيث نّصت املادة ) 110التكنولوجي للختراع،

ي إذا كان بالنسبة االختراععلى النشاط  االختراعمن القانون الفرنس ي على ان " يتوفر  111(،14

 112إلى رجل املهنة اليشكل ش يء بديهي للحالة التقنية السابقة".

شار إلى ذلك قانون حماية حقوق امللكية الفكرية املصري، والذي تطلب في وكما ا 

 113ان يكون منطويا على خطوة إبداعية. االختراع

وبذلك يمكن القول؛ بأّن اإلبتكار ينطوي على خطوة إبداعية متى حقق تقدما في املجال 

ية، واملستوى الصناعي، وذلك من خالل القياس بمستوى الفن السابق على الفكرة اإلبتكار 

 هو ما  ،الذي كان املفروض ان يبلغه، التطور املألوف في الصناعة، فاذا تبين ان ما تحقق
ّ

إال

عندئذ تخلف عنصر الخطوة  ،لدى اهل الخبرة ومألوفطبيعي في املجال الصناعي  تطور 

                                                           
 44ومعايير حمايتها، املرجع السابق، ص االختراععبد الرحمن: براءة  عبد الرحيم عنتر .110

111. Article L611.14: Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si، pour un 

homme du métier، elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la 

technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 611.11، ils ne sont pas 

pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive     

   

 . ويقصد بالحالة التقنية: املعارف التكنولوجية السابقة.112

 ألحكام هذا القانون عن كل إختراع قابل للتطبيق الصناعي،  ( والتي نّصت على "1. املادة)113
ُ
تمنح براءات إختراع طبقا

  "ويكون جديدا، ويمثل خطوة إبداعية
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ه من املمكن منح براءة نماذج املنفعة عنه  114،االختراعاإلبداعية وال محل ملنح براءة 
ّ
 أن

ّ
إال

 مستوى 
ّ

  115دنى من اإلبداع الذي تتطلبه البراءة.أبإعتباره ال يتطلب إال

 امللطلوبة في البراءة قل من الِجّدةأمستوى : املقصد الثالث

ه 
ّ
حيث تكون الِجّدة نسبية، أي ليست الِجّدة بمفهومها املعقد، والذي يقال بشأنه أن

 116إبتكار ش يء جديد غير معروف، يكون له ذاتيته وشكل خاص يميزه عن االشياء املماثلة له،

 االختراعإذ يجب أن يكون غير معروف للغير قبل تقديم الطلب، فاذا تم الكشف عن سر 

ه دون ان يرجع إلى املخترع، استغاللاصبح ملكا عاما للمجتمع، وكان بإمكان الغير استعماله و 

 117الذي اذيع سره النتفاء عنصر الِجّدة، االختراعكان االخير طلب البراءة بشأن ولم يعد بإم

ويجد شرط الِجّدة أساسه في ان حق االستئثار الذي يمنحه القانون للمخترع، مقابل ملا قدمه 

 فليس هناك مبرر ملنحه هذا الحق.
ّ

  118املخترع من إبتكار جديد للمجتمع وإال

 ا :وتكون الِجّدة على نوعين، هم

 االختراعالِجّدة النسبية وهي قد تكون نسبية من حيث الزمان أو املكان وتعني بان  -

لم يكن قد تم تقديم طلب بشأنه خالل مدة زمنية معينة، وهذه الِجّدة النسبية من حيث 
                                                           

 .36. محمد حسني عباس: املرجع السابق، ص114

لذكر ان املشرع األملاني قد استخدم مصطلح )الخطوة اإلبداعية( في قانون براءة نماذج املنفعة بينما . وجدير با115

وذلك لتمييز مستوى االبتكار بين كل من  االختراعاستخدم مصطلح )النشاط االبتكاري(، بالنسبة لقانون براءات 

جديدا، وقابال للتطبيق  االختراعفعة سوى كون النظامين، كما ان بعض التشريعات ال تتطلب ملنح براءة نماذج املن

 الصناعي، ومنها روسيا االتحادية وماليزيا.

 .17. يسرية عبد الجليل: املرجع السابق، ص116

 .110. سميحة القليوبي: املرجع السابق، ص117

عالم لالصدارات . تركي محمود مصطفى القاض ي: براءة إختراع العامل وتنظيمها القانوني في القانون الوضعي، دار 118

 .116، ص2019القانونّية، 
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غير معروف داخل البلد  االختراعالزمان، أّما الِجّدة النسبية من حيث املكان تعني ان يكون 

  119يمكن االكتفاء به بالنسبة لنموذج املنفعة. تقديم طلب فيه، وهذا ماالذي يراد 

 قد تكون مطلقة من حيث الزمان أو املكان وتعني ان  -
ً
الِجّدة املطلقة: وهي أيضا

لم يكن قد سبق وأّن توصل إليه قبل تاريخ التسجيل وهذه الِجّدة املطلقة من حيث  االختراع

، معروف سواء االختراعالزمان، أّما الِجّدة املطلقة من حيث املكان. ويقصد بها ان ال يكون 

في  االختراعفيه أو خارجه، وهذا ما تتطلبه براءة  االختراعكان داخل البلد املطلوب تسجيل 

 120ريعات القانونّية.اغلب التش

وتختلف الدول فيما بينها، في االخذ بالِجّدة املطلقة أو النسبية تبعا ملصالحها، ونوع 

 الحماية املطلوب الحصول عليها فيما إذا كانت نماذج منفعة أو براءة إختراع.

فبالنسبة ملستوى الِجّدة في نماذج املنفعة، بما ان التشريعات املقارنة ومنها التشريع 

لفرنس ي لم تحدد مستوى الِجّدة فيها كما هو الحال بالنسبة للبراءات هذا من جانب، ومن ا

جانب اخر؛ فإن في اشتراط الِجّدة املطلقة سيحرم الدول من اصدار نماذج املنفعة، 

 االختراعاتالتي تكون فيها الِجّدة نسبية ومن ضمنها  االختراعاتوباألخص الدول النامية عن 

 121غير التاّمة.

املحلي لهذه  ستغاللومن االمور االخرى التي تبرر االكتفاء بالِجّدة املحلية هو اال 

في مدة وجيزة إضافة إلى قصر الحماية املقررة لها بوجه عام وعليه يفهم ضمنا  االختراعات

                                                           
دراسة مقارنة. مجلة جامعة تشرين للبحوث  - االختراع. عبد هللا موسان وعلي الجاسم: شرط الِجّدة في براءة 119

 .371، ص2/10/2014، تاريخ االيداع6، العدد36والدراسات العلمية، املجلد

 .45. الشفيع جعفر محمد الشالل: املرجع السابق، ص120

 .67. جالل وفاء محمدين: املرجع السابق، ص121
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تحفيزا وتشجيعا للبتكار  االختراعاتبان التشريعات املقارنة قد اكتفت بالِجّدة النسبية لهذه 

  122لي.املح

غير التاّمة،  لالختراعاتووفقا لهذا نجد ان املشرع األملاني اخذ بالِجّدة النسبية بالنسبة 

ال يفقد شرط الِجّدة في حالة الكشف عنه وبواسطة الوصف الكتابي  االختراعحيث اعتبر ان 

قة اومن خالل االستعمال داخل أراض ي الدولة )أملانيا االتحادية( خالل االشهر الستة الساب

خارج الدولة )في أي  االختراععلى تاريخ االيداع أو تاريخ االسبقية، وهذا يعني ان الكشف عن 

ه لم يعتد  االختراعدولة اخرى(، قبل تاريخ االيداع أو تاريخ االسبقية ال يفقد 
ّ
الِجّدة، كما أن

  123بالوصف الشفوي.

نجد ان بعض الدول ومن ضمنها القانون الفرنس ي، قد  االختراعأّما بالنسبة لبراءة 

، وذلك ما نّص عليه قانون امللكية الفكرية الفرنس ي في االختراعتطلبت الِجّدة املطلقة في 

جديًدا إذا لم يتم تضمينه في الحالة  االختراعوالتي نصت على أن " يعتبر  124(611-11املادة )

الفنية، تتكون حالة الفن من كل ما تم إتاحته للجمهور قبل تاريخ التقديم طلب براءة اختراع 

عن طريق وصف مكتوب أو شفهي أو استخدام أو أي وسيلة أخرى...." وكذلك التشريع 

عنصر الِجّدة والتي يتبين من  االختراع( عندما حدد الحاالت التي يفقد فيها 3املصري في املادة)

ه اخذ بالِجّدة املطلقة.
ّ
  125خاللها أن

                                                           
 .489. جالل احمد خليل: املرجع السابق، ص122

 .321. هاني حسن علي سيد: املرجع السابق، ص123
124.Article L611.11: Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise 

dans l'état de la technique." L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu 

accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite 

ou orale، un usage ou tout autre moyen…". 
جديدا كله أو جزء  االختراع: ال يعتبر 3صري نّصت على"  مادة ( من قانون حماية حقوق امللكية الفكرية امل3املادة ) .125

 منه في الحالتين اآلتيتين:
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من حيث عنصر الِجّدة؛ لنفترض ان  االختراعوكمثال لتمييز نماذج املنفعة عن براءة 

الكؤوس التي توجد على ارض الواقع تخلو من املقابض االمر الذي يجعل الشرب فيها غير 

 االبتكاراتكأس بمقبض، فإّن ذلك يعتبر كنوع من مريح، فاذا قام شخص بعد ذلك بإختراع 

 ال محالة.

ه من 
ّ
 أن

ّ
ومع هذا؛ فإّن من غير املحتمل إعتباره إختراع لعدم توفر الِجّدة الكافية إال

 126املمكن حمايته، كنموذج منفعة.

متمتعا بالِجّدة رغم  االختراعوقد اوردت التشريعات بعض اإلستثناءات، التي يبقى فيها 

 سرية وهذه اإلستثناءات هي:غياب ال

في املعارض الرسمية أو معارض معترف بها رسميا أو  االختراعحالة الكشف عن  -

في مؤتمر أو محاضر أو ما شابه من قبل املخترع أو خلفه على ان يتم  االختراعالكشف عن 

 127اشهر في كل من التشريع الفرنس ي واملصري. 6في غضون  االختراعالكشف عن 

                                                                                                                                                                                   

 

إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في جمهورية مصر العربية أو في  -1

 الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة.

ه فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج بصفة علنية أو كان قد استغاللأو  عاالختراإذا كان قد سبق استعمال  -2

 ه قبل تقديم طلب البراءة.استغاللأفصح عن وصفه على نحو يمكن ذوى الخبرة من 

في املعارض الوطنية أو الدولية خالل الستة أشهر السابقة  االختراعوال يعد إفصاحا في حكم البند السابق الكشف عن 

 على تاريخ التقدم بطلب البراءة.

 ."االختراعوتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن 

 :. أساسيات امللكية الفكرية، على املوقع االلكتروني126

Intellectual property Basics: AQ8A for students(Arabic version) 

وال يعد إفصاحا في حكم البند السابق  ( من قانون حماية حقوق امللكية الفكرية املصري نّصت على"3.3. املادة)127

 .في املعارض الوطنية أو الدولية خالل الستة األشهر السابقة على تاريخ التقديم بطلب البراءة االختراعالكشف عن 
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من قبل الغير اضرارا وتعسفا باملخترع وهذه الحالة  االختراععن حالة الكشف  -

، ولم يرد لهذه الحالة ذكر في التشريع املصري لذلك انقسم 128نّص عليها املشرع الفرنس ي

الفقه بشأنها قسمين ذهب البعض من الفقه إلى القول بان االفصاح ال يؤثر في هذه الحالة 

على املخترع بإذاعته سر إختراعه الذي حصل عن على شرط الِجّدة فال يمكن االحتجاح 

والبعض االخر يرى العكس من ذلك بان االفصاح من شأنه ان  129طريق التدليس والغش.

 130جدته.  االختراعيفقد 

 االختراعومن جهتنا نؤيد ما ذهب إليه االتجاه األّول من الفقه، بإعتبار ان االفصاح عن 

 به. شرط االختراعفي هذه الحالة ال يفقد 
ً
 الِجّدة، طاملا تم خارج ارادة املخترع وإضرارا

 عنصر القابلية للتلطبيق الصناعي: فرع الرابعال

من الشروط التي تتطلبها نماذج املنفعة القابلية للتطبيق الصناعي، ويكون بنفس 

تامة أو غير تامة، ويقصد به ان يكون  االختراعاتسواء كانت  االختراعاتاملفهوم في جميع 

 وليس مجرد أفكار،
ً
 ملموسا

ً
وال يقصد بعبارة التطبيق الصناعي ان يستخدم  131اإلبتكار ماديا

                                                           
128. Article L611.13: Pour l'application de l'article L. 611.11، une divulgation de l'invention 

n'est pas prise en considération dans les deux cas suivants:.si elle a lieu dans les six mois 

précédant la date du dépôt de la demande de brevet ;.si elle résulte de la publication، après la 

date de ce dépôt، d'une demande de brevet antérieure et si، dans l'un ou l'autre cas، elle 

résulte directement ou indirectement. 
 .78املرجع السابق، ص. محمد حسني عباس: 129

، 2016، دار النهضة العربية للنشر، االختراعبراءة  استغالل. جورج نبيل ميشيل جرجس: الترخيص االجباري ب130

 . 88ص

 .64الشفيع جعفر محمد الشالل: املرجع السابق، ص  131.
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في مجال الصناعة فقط، بل ينصرف إلى معنى اوسع من ذلك حيث يشمل الزراعة والصناعة 

  132على السواء.

ه؛ قابلية 
ّ
في أي من املجاالت  ستغالللال  عاالختراويعرفه البعض من الفقهاء بأن

واملالحظ ان هذا  133الصناعية كإختراع جهاز أو آلة أو ماكنة أو أي ش يء مادي ملموس.

يمكن أن ترد  االختراعاتقاصرا على املجال الصناعي فقط، رغم ان  االختراعالتعريف يجعل 

 على املجاالت االخرى ومنها املجال الزراعي.

ه "كل 
ّ
إقتصادي وإن لم يكن صناعيا، بحيث  استغاللكما يعرفه البعض االخر بأن

في مجال الزراعة والتجارة وكذلك الصناعات االستخراجية كاملحاجر  االختراعاتتدخل 

ه يجعل  من بين التعريفات املطروحة، لتعريف هو االنسباهذا أّن ونرى  134واملناجم".
ّ
إذ أن

أي التي يمكن تطبيقها  ستغاللتشمل كل املجاالت القابلة لال  القابلية للتطبيق الصناعي

 عمليا دون ان يقصرها على املجال الصناعي.

ه احال بالنسبة لذلك إلى 
ّ
وبالنسبة للتشريعات املقارنة، نجد ان التشريع الفرنس ي فإن

ام هذا ( والتي جاء فيها" تسري أحك2-611وذلك في املادة ) االختراعاألحكام الخاصة ببراءات 

ه استلزم في  135الكتاب الخاص بالبراءات على شهادات املنفعة ..."
ّ
غير التام  االختراعأي أن

 .االختراعقابليته للتطبيق الصناعي كشرط ملنح شهادة املنفعة كما هو الحال بالنسبة لبراءات 

                                                           
م فحص 132

ّ
  www.staryimes.com  : والشروط الشكلية، منشور على املوقع االلكتروني االختراعات. نظ

 .24. صالح زين الدين: املرجع السابق، ص133

 .453، ص8. ج٢٠١١، ٣، ط٨. عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون املدني، حق امللكية،ج134
135. Article L611.2:  Les dispositions du présent livre concernant les brevets sont 

applicables aux certificats d'utilité à l'exception de celles prévues aux articles L. 612.14، L. 

612.15 et au premier alinéa de l'article L. 612.17. Elles le sont. 

http://www.staryimes.com/
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 تراعاالخاما املشرع املصري فقد استخدم عبارة )االستعمال الجاري( للداللة على قابلية 

( من قانون حماية حقوق امللكية 29والتطبيق العملي، إذ جاء في املادة ) ستغاللغير التام لال 

تمنح براءة نموذج املنفعة طبًقا ألحكام هذا القانون عن كل إضافة  الفكرية املصري على انه"

تقنية جديدة في بناء أو تكوين وسائل أو ادوات أو اعدد أو اجزائها أو منتجات أو 

  مستحضرات أو طرق إنتاج كل ما تقدم وغير ذلك مما يستخدم في االستعمال الجارى.

زمت ملنح نموذج املنفعة ان ينطوي استل 136ومع ذلك نجد ان بعض التشريعات االخرى؛

على حل فني ناتج عن الطابع التقني أي انها تشترط توفر الشكل والطابع التقني معا  االختراع

غير التام ومن هذه الدول الصين واليابان واسبانيا كوريا الجنوبية وايطاليا وغيرها  االختراعفي 

تقنية من اجل حل مشكلة فنية فإن كانت الحلول ال تستخدم الوسائل ال 137من الدول.

وكذلك التأثير في املجال الصناعي فإّنها ال تعتبر عندئذ موضوعا يصلح للحماية بموجب 

نموذج املنفعة، كما لو كان الحل يتكون من رموز واحرف أو رسم بياني أو من مجموع ما 

حمول او تقدم أي مقتصرا على الجانب الشكلي، وكمثال على ذلك لوحة مفاتيح الهاتف امل

جهاز الكمبيوتر بالنسبة ملا يشتمالن عليه من الرموز واالحرف وأي اشكال اخرى تمّيز الشكل 

ما يتم 
ّ
الخارجي دون ان تتطرق للطابع التقني، فهذه االشكال ال تحمي بنماذج املنفعة، وإن

  138.حمايتها بقواعد الرسوم والنماذج الصناعية متى توفرت فيها الشروط املطلوبة للحماية

                                                           
 االختراعكما ان بعض التشريعات القانونّية، اجازت ان يكون موضوع الحماية لنموذج املنفعة إضافة فنية في شكل  .136

ه يمكن ان يتخذ 
ّ
غير التام شكال جماليا، دون ان تكون له أي  االختراعومنها التشريع اليمني والبحريني، وهذا يعني أن

 وضيفة تقنية أي ال يشترط ان ينطوي على حلول ملشكلة تقنية.

 . 25. املنظمة العاملية للملكية الفكرية: املرجع السابق، ص137

وتطبيقا ملا تقدم قضت محكمة طوكيو)املحكمة الجزائية( بان املنتج الذي يشكل موضوع الدعوى غير داخل ضمن  .138

النطاق الفني لنموذج املنفعة الن مقدم طلب نموذج املنفعة لم يحدد، في الوصف التفصيلي العناصر املطلوب حمايتها 
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 ن يتضمن اإلبتكار ميزات جديدةأ: فرع الخامسال

ه يمكن توفير الحماية لشكل املنتج بموجب 
ّ
يذهب جانب من الفقه إلى القول بأن

النماذج الصناعية وكذلك نماذج املنفعة في حالة انطواء الشكل )الذي هو موضوع الحماية( 

دون االقتصار على الناحية على ميزات جديدة يمكن أن تقدم حلوال، ملشاكل فنية معينة 

الشكلية والجمالية، وكمثال على ذلك؛ تصميم شكل معين لقاطع كهرباء، بحيث من املمكن 

 حمايته من ناحية الشكل الخارجي للقاطع بموجب قواعد النماذج الصناعية.

أّما بالنسبة للتأثير التقني للقاطع واملتمثل في تقديم حلوال تقنية من خالل تسهيل 

  139تيار الكهربائي ثم اعادة تشغيله يمكن حمايته بموجب نموذج املنفعة.فصل ال

وهنا نتفق مع ما يذهب إليه الفقه، بإعتبار ان الناحية الشكلية للمنتج محكومة 

ه 
ّ
ه متى ما كانت اإلضافة شكلية فإن

ّ
بقواعد التصميمات والنماذج الصناعية، وعليه؛ فإن

ة طاملا كانت هذه االخيرة تعني بشكل املنتجات يمكن حمايتها بقواعد النماذج الصناعي

والسلع، بصرف النظر عن فائدتها طاملا تغلب عليها الصفة الصناعية، وهو ما يدفعنا إلى 

بقانون حقوق املؤلف في حالة كون  االختراعاتالقول عن إمكانية حماية هذا النوع من 

ما كانت 
ّ
عبارة عن عمل فني بحت. وهو ما اإلضافة الشكلية لم ترد على منتجات صناعية وإن

والذي يختلف عن )الفن الصناعي( الذي يتمثل في الرسوم يطلق عليه بـ) الفن املحض( 

والنماذج الصناعية والتي ترد على منتجات صناعية مثل قالب االواني واملالبس وزجاجات 

ه يتمثل في الرسوم والنماذج الفنية املجردة 
ّ
الغير مقترنة العطور، أّما الفن املحض فإن

                                                                                                                                                                                   

ما اشتمل فقط على الجوانب الوظيف
ّ
ية وذلك على أساس ان تحديد النطاق الفني لالبتكار يتطلب لحل مشكلة فنية، وإن

  138الرجوع الى املواصفات املوجودة في الوصف املقدم من قبل طالب الحماية

The Tokyo distrit court.case s50 (wa) No.539 decided suly 22.1977(Baggagle leker case)  

 .396نقال عن: هاني حسن علي سيد: املرجع السابق، ص 

 .401. هاني حسن علي سيد: املرجع السابق، ص139
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والرسوم التي تتعلق باللوحات الزيتية، وكذلك نماذج  بمنتجات صناعية كالنشرات الدعائية

 140املباني واملنشآت.

 غير التامة لالختراعاتاملترتبة على الحماية القانونية  اآلثار : الرابعاملبحث 

آثار موضوعية  اغير التاّمة، يمكن أن ينتج عنه لالختراعاتإّن تحقق الحماية القانونية 

ى  أو االبتكار غير التام االختراعتخص موضوع وأخرى ذات طابع إجرائي، 
ّ
أو الجهة التي تتول

حيث يمكن أن يثير موضوع انتهاكها مسؤولية مدنية عقدية أو تقصيرية، تقود إلى  ،حمايته

الحكم بالتعويض على املخطئ لصالح املتضرر من أي انتهاك يمكن أن يصيب واحد او أكثر 

ى من هذه الحقوق، 
ّ
في هذا املبحث بيان أهم هذه اآلثار، ونترك موضوع املسؤولية وسنتول

ة في القانون املدني، كونها ال تختلف عنها، رر ا إلى القواعد العامة املقالناتجة عن االنتهاك به

 وال داعي للخوض فيها في إطار هذه الدراسة املتخصصة.

 اآلثار ذات اللطابع املوضوعي: األول   لامللط

غير التام من  االختراعبصدور شهادة نموذج املنفعة، يثبت حق االسبقية لصاحب  

تحويل نماذج املنفعة إلى براءة إختراع او بالعكس، وهذين االثرين طلب كما ويحق له جهة، و 

ى بيان هذين األثرين في فرعين، 
ّ
مرتبطان بالعناصر املوضوعية للختراع غير التام، وسنتول

 كاآلتي:

 غير التام االختراعسبقية لصاح  ثبوت حق اال : الفرع األول 

في حالة توصل شخص إلختراع معين،  غير التام، االختراعيثبت حق االسبقية لصاحب 

شخص اخر، نتيجة إجراءه  االختراعولم يقدم طلب نموذج منفعة بشأنه، وتوصل إلى نفس 

، للحصول على 
ً
تجارب اخرى غير التي قام بها، املخترع السابق وقام املخترع الثاني بإيداع طلبا

                                                           
، وصالح الدين عبد اللطيف الناهي: املرجع السابق، 101. ينظر اقرب الى ذلك: صالح زين الدين: املرجع السابق، ص140

 .215ص
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وهذا ما  141والبراءة حقا له، لصالحه إلعتباره املخترع الحقيقي، االختراعنموذج منفعة يكون 

. يطلب من 1( والتي نصت على ان " 612.7في املادة ) 142اخذ به كل من التشريع الفرنس ي

الذين يرغبون في االستفادة من أولوية التقديم في  االختراعاملتقدمين للحصول على براءات 

ط واملواعيد وقت مبكر لتقديم إعالن األولوية وتبرير وجود الطلب السابق بموجب الشرو 

 144(. 4واشارت إليه إتفاقية باريس في املادة ) 143النهائية التي وضعتها اللوائح..." واملصري،

بدء احتساب مدة الحماية: بمجرد ايداع طلب نموذج املنفعة يتمتع املخترع بحماية -2

مؤقتة تسري من تاريخ ايداع الطلب وهذا ما اخذت به كل من التشريع الفرنس ي وذلك وفقا 

والتي نصت على ان "يسري مفعول حق التشغيل الحصري  145(613.1ملا اشارت اليه املادة )

 من تقديم الطلب". L. 611-1املذكور في املادة 

 

 
                                                           

 .124. محمد حسني عباس: املرجع السابق، ص141
142.Article L612.7: 1. Le demandeur d'un brevet qui veut se prévaloir de la priorité d'un 

dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et de justifier de l'existence de 

la demande antérieure dans les conditions et délais fixés par voie réglementaire. 

2. Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet، même si 

elles proviennent d'Etats différents. Le cas échéant، des priorités multiples peuvent être 

revendiquées pour une meme revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées، les 

délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la 

priorité la plus ancienne. 
أكثر من شخص يستقل كل منهم عن اآلخر يثبت الحق  االختراعكان قد توصل إلى ذات أّما إذا  ( نّصت على انه"6.2. )143

 لألسبق في تقديم طلب البراءة".

. كل من اودع طبقا للقانون في احدى دول االتحاد طلبا للحصول على 1اريس والتي نّصت على"( من إتفاقية ب4. املادة)144

براءة إختراع او تسجيل نموذج منفعة، او رسم او نموذج او تصميم صناعي او عالمة صناعية او تجارية يتمتع هو او 

 ددة فيما بعد"خلفه فيما يختص بااليداع في الدول االخرى بحق اولوية خالل املواعيد املح
145.Article L613.1: Le droit exclusif d'exploitation mentionné à l'article L. 611.1 prend effet 

à compter du dépôt de la demande  
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 نفعة إلى براءة إختراعإمكانية تحويل نماذج امل: الثاني فرعال

جاز القانون املصري ملقدم طلب نموذج املنفعة تحويله إلى طلب براءة إختراع أ

، كما ذهب املشرع املصري إلى ابعد من ذلك حيث اجاز ملكتب البراءات 
ً
والعكس صحيح أيضا

تحويله دون الرجوع ملقدم الطلب أي تحويله من تلقاء نفسه على ان يرتد الطلب في كال 

ه تطلب  الحالتين إلى التاريخ الذي
ّ
 على أن

ً
تم فيه تقديم الطلب األصلي وهذا ما يدل أيضا

غير التام للفحص املوضوعي، للتأكد من توافر العناصر املوضوعية لغرض  االختراعاخضاع 

 146تحويل الطلب إلى براءة إختراع.

ما اجاز 
ّ
وبخالف ذلك؛ فإّن املشرع الفرنس ي لم يجز تحويل الطلب إلى براءة إختراع وإن

-2 61)، تحويله إلى نماذج املنفعة وذلك وفقا ملا نصت عليه املادة االختراعطلب براءة ملقدم 

والتي نصت على ان " يمكن ملقدم الطلب تحويل  147من قانون امللكية الفكرية الفرنس ي،(15

الخاص به إلى طلب شهادة منفعة وفًقا للشروط التي وضعتها اللوائح"  االختراعطلب براءة 

شروط التي وضعتها الالئحة التنفيذية،  في ان يتم تقديم الطلب )طلب وتتلخص هذه ال

( شهرا من التاريخ الذي تم فيه تقديم طلب براءة 18التحويل( كتابة، وذلك خالل فترة )

( من الالئحة التنفيذية  R612-55أو تاريخ االسبقية وفقا ملا نّصت عليه املادة ) االختراع

والتي نصت على ان "يتم تقديم طلب تحويل طلب براءة  148الفرنس ي.لقانون امللكية الفكرية 
                                                           

وملقدم الطلب تحويله إلى طلب براءة إختراع ( من قانون حماية حقوق امللكية الفكرية املصري نّصت على "29املادة ). 146

ويرتد القيد في الحالتين إلى تاريخ الطلب  .تحويل طلبه إلى طلب براءة لنموذج منفعة االختراعكما يحق لطالب براءة 

من تلقاء نفسه. تحويل براءة نموذج املنفعة إلى طلب براءة إختراع متى توافرت  – االختراعاألصلى. وملكتب براءات 

 روطه"ش
147. Article L612 .15: Une invention est considérée comme susceptible d'application 

industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie، y compris 

l'agriculture. 
148. Article R612.55: La requête en transformation de la demande de brevet en demande de 

certificat d'utilité est formulée par écrit à tout moment pendant le délai de dix.huit mois à 

compter du dépôt ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée. 
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 من تاريخ  االختراع
ً
إلى طلب شهادة فائدة كتابًيا في أي وقت خالل فترة ثمانية عشر شهرا

 اإليداع أو تاريخ األولوية إذا كانت األولوية لها"

تهي ذا تم تحويل طلب البراءة إلى شهادة منفعة أو تم سحب الطلب عندئذ تنإو 

اإلجراءات الخاصة بالفحص املوضوعي )تقرير البحث(، وذلك وفقا ملا اشارت إليه املادة 

 149( من الالئحة التنفيذية لذات القانون.66-612)

ه لم يحدد إجراءات التحويل تاركا اعمال ذلك للجهة 
ّ
أّما بالنسبة للتشريع املصري؛ فإن

( من قانون حماية 15يق أحكام املادة )االدارية املختصة، لهذا حاول جانبا من الفقه تطب

على  االختراعوالخاصة بتعديل الطلب املقدم ملنح براءة   150حقوق امللكية الفكرية املصري،

ه تبين لهم عدم إمكانية تطبيقها في هذا 
ّ
 أن

ّ
 للطلب إال

ً
تحويل الطلب بإعتباره تعديال أيضا

 .الشأن

إجراءات التحويل بخالف املشرع فإننا نؤيد موقف املشرع الفرنس ي لتحديده وهنا 

فإّن  املصري، والذي ترك االمر للجهات االدارية املختصة هذا من جهة، ومن جهة اخرى 

املشرع الفرنس ي جعل طلب التحويل مقتصرا على مقدم الطلب وحده بخالف املشرع املصري 

توفرت  الذي اجاز ملكتب البراءات تحويل الطلب إلى براءة إختراع من تلقاء نفسه متى

يعتبر تعدي على حق  -151كما يرى جانب من الفقه -شروطه، وإّن قيام املكتب بذلك اإلجراء 

                                                           
149.Article R612.66: En cas de retrait de la demande de brevet ou de transformation de 

celle.ci en demande de certificat d'utilité، il est mis fin à la procédure d'établissement du 

rapport de recherche.  
أن يقدم في أي وقت قبل االعالن عن قبول  االختراعيجوز لطالب براءة ( من القانون املصري نّصت على "15املادة ) .150

 يؤدى  االختراعطلب البراءة طلًبا بتعديل مواصفات 
ّ

أو رسمه الهندس ى مع بيان ماهية التعديل وأسبابه وبشرط إال

 ."، وتتبع في هذا الشأن ذات اإلجراءات الخاصة بطلب البراءةاالختراعالتعديل إلى املساس بذاتية 

 .450ملرجع السابق، ص. هاني حسن علي سيد: ا151
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مقدم الطلب بإعتبار ان طلب التحويل هو حق له وال يجوز التعدي على هذا الحق من قبل 

 للدور الذي تقوم به 
ً
ه يعد تجاوزا

ّ
اإلدارة وإن كان في التحويل مصلحة لصاحب الشأن، كما أن

هة االدارية أي تجاوز إلختصاصها، فإّن كان املشرع قد حدد إختصاصها في مهام معينة الج

 أّن 
ّ

بإعتبارها املحكم للختراع، وتقييمه من حيث مدى توافر شروط الحماية من عدمه، إال

وضعها كخصم للمجتمع في حرمانه من هذه التقنية بعد انقضاء املدة القصيرة للحماية، 

صوص طلب البراءة وتحويله من تلقاء نفسها يشكل تعارضا مع واتخاذها موقفا بخ

إختصاصها، فإن كان مقدم الطلب ارتض ى نوع الحماية وسكت عن الحق املقرر له في تحويل 

طلبه إلى البراءة، فما هو املبرر من تدخل املشرع لتحويل الطلب سوى عدم وجود توازن فيما 

 من جهة اخرى. بين اصحاب الحقوق من جهة ومصلحة املجتمع 

 فعل املشرع األملاني في توفير حماية سريعة لهذه 
ً
، إذ منع االعتراض االبتكاراتوحسنا

على القرار الصادر بشأن قبول منح نماذج املنفعة فيما يخص الشروط املوضوعية، وسمح 

بذلك بالنسبة للشروط الشكلية فقط وبعد منح نموذج املنفعة، فإّن لصاحب الشأن تقديم 

  152إللغاء تسجيلها في أي وقت وذلك خالل مدة الحماية املخصصة لها.طلب 

 اآلثار ذات اللطابع اإلجرائي: لطل  الثانيامل

يترتب على منح نموذج املنفعة، مجموعة من اآلثار، والتي تكون ذات طابع إجرائي، 

سواء من حيث املضمون او من حيث الجهة التي تتولى تطبيقها، ومنها حق صاحب نموذج 

 حقه في التصرف في نماذج املنفعة التي حصل عليها. املنفعة في إحتكار إبتكاره البسيط، و

 وسنتولى بيان هذين األثرين كاآلتي:

 
                                                           

  .447. هاني حسن علي سيد: املرجع السابق، ص152
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 االبتكار البسيط حق إحتكار : الفرع األّول 

إختراعه، ومنع الغير من  استغاللتمنح نماذج املنفعة املخترع، الحق في إحتكار  

  االختراع استغاللترخيص منه، ويقصد به دون اذن أو استغالل
ً
بالوسائل  االفادة منه ماليا

. ستغاللوالطرق التي تحقق هذه االستفادة وال يقيد في هذا اال 
ً
 153سوى ان يكون مشروعا

منع الغير من صناعة املنتجات موضوع البراءة أو  ،حيث يترتب على منح نماذج املنفعة

ضاء صاحبها، وبذلك فإّن ما يمنحه نموذج املنفعة استعمال الطريقة التي منحت عنها دون ر 

ينشأ للمخترع، وإن لم يصدر  ستغالل، إذ أّن حق اال ستغاللللمخترع هو حق إحتكار اال 

الن نماذج املنفعة هي  االختراع استغاللنموذج املنفعة لكن في هذه الحالة يكون لكل شخص 

 154.ستغاللواالستئثار باال  ختراعاال  استغاللالتي تمنح املخترع الحق في منع الغير من 

بنفسه أو بواسطة الغير من خالل منح الترخيص للغير  االختراع استغاللوللمخترع 

ه وهو ما يعرف )بالترخيص اإلتفاقي(: وهو عقد يتم بين طرفين بمقتضاه يمنح استغاللب

اكثر، من الطرف األّول)املرخص( اذنا إلى الطرف االخر)املرخص له( يخوله التمتع بحق أو 

 155حقوق نماذج املنفعة مقابل مبلغ من املال يتفق عليه الطرفين".

ولعل من األسباب التي قد تدفع مالك نموذج املنفعة ملنح الترخيص للغير، هي عدم 

البراءة واالستفادة منها، كما قد يكون السبب هو الرغبة  ستغاللوجود اإلمكانيات الالزمة ال 

                                                           
 .379. عبد الفتاح بيومي حجازي: املرجع السابق، ص153

 .138. محمد حسني عباس: املرجع السابق، ص154

 .148. سمير حسن الفتالوي: املرجع السابق، ص155
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ودخل إضافي أو لغرض الوصول إلى اسواق ليس لديها الدراية في الحصول على ارباح جديدة 

 156والخبرة فيها.

 حق التصرف في نماذج املنفعة: الفرع الثاني

 
 
أو الفكرة  االختراعمنح نماذج املنفعة مالكها حقين هما، الحق االدبي ويتمثل في نسبة ت

ه مرتبط باملخترع 
ّ
اإلبتكارية له، وهذا الحق ال يقبل االنتقال أو التداول أي التصرف فيه ألن

.
ً
 شخصيا

يمنحه  االختراع استغاللا الحق املالي، فهو إضافة ملا يخوله للمالك من االستئثار بّم أ

 حق التصرف فيه وذلك بإجراء جميع التصرفات القانونّية كالتنازل ع
ً
للغير  االختراعن أيضا

 157كما يجوز رهنه أو الحجز عليه.

فلمالك نموذج املنفعة التنازل عنها للغير، والتنازل قد يكون بعوض أو بغير عوض فاذا 

ه عقد بيع وعندئذ تطبق بشأنه القواعد العامة للبيع أّما إذا  - وهو الغالب -كان بعوض 
ّ
فإن

وأّن التنازل عن  158نه أحكام عقد الهبةكان التنازل بغير عوض، فهو عقد هبة وتطبق بشأ

نموذج املنفعة قد يكون بصورة كلية فيكون للمتنازل إليه جميع الحقوق التي تترتب على 

 159ها دون غيره.استغاللنماذج املنفعة وله حق إحتكار 

                                                           
 االلكتروني :، منشور على املوقع االختراعبراءة  استغالل. الترخيص اإلتفاقي ب156

www.sciences.juridiques.ahlamo.natda.net . 
 .191. صالح فهد دحيم العتيبي: املرجع السابق، ص157

في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة عبد الحميد بن باديس.  االختراع. مرتيز عدة: حقوق صاحب براءة 158

 .55، ص2016مستغانم. كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .387. عبد الفتاح بيومي حجازي: املرجع السابق، ص159

http://www.sciences.juridiques.ahlamo.natda.net/
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وقد يكون التنازل جزئيا أي التنازل عن بعض حقوق النموذج الصناعي، كالتنازل عن 

وفي كال الحالتين  160ملدة معينة. ستغاللإلنتاج أو حق اإلنتاج أو حق اال حق البيع أو حق ا

ه يتم وفقا ألحكام عقد البيع، وبمجرد توافق االرادتين، 
ّ
سواء كان التنازل كليا أو جزئيا فإن

ه ال يمكن االحتجاج 161ارادة كل من املتنازل والطرف املتنازل إليه دون أي إجراء شكلي
ّ
 أن

ّ
، إال

 بعد التأشير في سجل البراءات بالتنازل.على الغير به
ّ

 162ذه التصرفات إال

وعندها ال يكون للمتنازل  -وهو االكثر شيوعا -والتنازل قد يكون محدود في اقليم معين 

ها خارج حدود االقليم املتفق عليه أّما إذا استغاللإليه ان يستغلها أو يمنح للغير ترخيص ب

ازل إليه كافة الحقوق املرتبطة بالبراءة دون أي قيد سواء كان التنازل كليا عندئذ يكون للمتن

وملا كانت نماذج املنفعة تمثل حقوقا مالية، فإّنها تكون قابلة  163من حيث املكان أو الزمان،

 164للتوريث فتنتقل حقوقها املادية للورثة طبقا ألنصبتهم املحددة في قانون امليراث.

                                                           
 .56. مرتيز عدة: املرجع السابق، ص160

 .389عبد الفتاح بيومي حجازي: املرجع السابق، ص .161

يجوز نقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض، كما  .( من القانون املصري نّصت على"21.1املادة). 162

 يجوز رهنها أو حق االنتفاع عليها"

Article L613.9: Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande 

de brevet ou à un brevet doivent ، 

pour être opposables aux tiers، être inscrits sur un registre، dit Registre national des brevets، 

tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. 

Toutefois، avant son inscription، un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits 

après la date de cet acte، mais qui avaient connaissance de celui.ci lors de l'acquisition de ces 

droits. 

Le licencié، partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national des brevets، est 

également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire 

du brevet afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est proper. 
 .117. سمير جميل الفتالوي: املرجع السابق، ص163

 .177، املرجع السابق، ص2. عجة الجياللي: ج164
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قابلة للتقويم بالنقد، فإّنها تصلح الن تكون إضافة إلى ان نماذج املنفعة بإعتبارها 

 165مساهمة في راس مال الشركة، وقد تكون املساهمة كأحد عناصر املحل التجاري.

ه يمكن ان تكون نماذج املنفعة محال للرهن بإعتبارها منقوال معنويا 
ّ
وجدير بالذكر أن

ل حيازة نموذج املنفعة إذ يجوز ملالكها رهنها رهنا حيازيا كضمان لدين عليه، وذلك بانتقا

ويجوز رهن نموذج املنفعة بشكل مستقل عن املحل  166للدائن املرتهن أو انتقالها إلى يد عدل،

 تبعا للمحل 
ً
عناصره وال يكون الرهن حجة على الغير،  كأحدالتجاري، كما يجوز رهنه أيضا

 من تاريخ 
ّ

وإذا حل اجل الدين  167في السجل، وينتهي الرهن بانتهاء الدين املضمون. تأشيرهإال

ولم يقم الراهن بالوفاء بإلتزامه، كان للدائن التنفيذ على نموذج املنفعة ببيعه واستيفاء 

 168الدين من قيمته، ويكون له االسبقية في استيفاء حقه، تبعا لتاريخ القيد في سجل.

عام وللدائن الحجز على نموذج املنفعة ملا لها من قيمة مالية فهي تندرج في الضمان ال

وتتم إجراءات الحجز، وفقا ملا هو منصوص عليه في قانون املرافعات بخصوص  169ملالكها

الحجز على املنقوالت وال يلتزم مكتب البراءات، بإقرار املحجور لديه، بما في الذمة قبل 

املحجور عليه، ويجب على الدائن ان يقوم بإعالن الحجز، ومحضر مرس ي املزاد، إلدارة 

 من تاريخ التأشير، وذلك البراءات للتأش
ّ

ير في السجل، وال يمكن االحتجاج به قبل الغير إال

 170(.613-21( من القانون املصري، واملادة )22وفقا ملا نّصت عليه املادة)

                                                           
 117. سمير جميل الفتالوي: املرجع السابق، ص165

 .193دحيم العتيبي: املرجع السابق، ص. صالح فهد 166

 .178. عجة الجياللي: املرجع السابق، ص167

 .391عبد الفتاح بيومي حجازي: املرجع السابق، ص 168

 .252. سميحة القليوبي: املرجع السابق، ص169

دينة وفقا الخاصة بم االختراعيجوز للدائن أن يوقع الحجز على براءة  ( من القانون املصري نّصت على"22. املادة)170

لقواعد الحجز على املنقول تحت يد املدين ولدى الغير، وال يلتزم مكتب البراءات باألحكام املتعلقة باقرار املحجوز لديه 
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 الخاتمة

غير التاّمة توصلنا إلى مجموعة من  لالختراعاتمن خالل البحث في الحماية القانونّية 

 النتائج والتوصيات ندرجها فيما يلي:

:: النتائج:
ً
 أّوال

بسيطة يكون مستوى اإلبداع فيها ادنى  ابتكاراتغير التاّمة"  االختراعاتان  -1

من املستوى الذي تتطلبه البراءة لهذا فهي تكون خارج اطار الحماية التي توفرها براءة 

 ". االختراع

تسمى تقررها بعض التشريعات، نظمة حمائية خاصة بها غير التاّمة أ لالختراعات -2

من حيث الحقوق  االختراعنماذج املنفعة وهي تعتبر سند للحماية شأنها شأن براءة 

ه يتم االعتماد عليها عندما نبحث عن أهمّية الدرجة 
ّ
 أن

ّ
التي تمنحها للمخترع، إال

 التي يكون مستوى النشاط اإلبداعي فيها متدني. عاتلالختراالثانية للحماية بالنسبة 

ان الشروط الشكلية املطلوبة ملنح نموذج املنفعة ابسط مما عليه الحال بالنسبة  -3

، من حيث اقتصارها على الفحص الشكلي دون املوضوعي، وهذا االختراعلبراءات 

ليف منحها، يعني انها ال تستغرق وقت طويل ملنحها إضافة إلى انخفاض الرسوم وتكا

( سنوات وهذه تتالءم وطبيعتها 10-7وتستمر الحماية لفترة قصيرة تتراوح بين )

                                                                                                                                                                                   

ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرس ى املزاد ملكتب البراءات التأشير بهما في  .بما في الذمة قبل املحجوز عليه

 من تاريخ ذلك التأشير وينشر عن الحجز بالطريقة التي تحددها الالئحة السجل و ال يكون أيهما ح
ّ

جة على الغير إال

 ."التنفيذية لهذا القانون 

Article L613.21: La saisie d'un brevet est effectuée par acte extra.judiciaire signifié au 

propriétaire du brevet، à l'Institut national de la propriété industrielle ainsi qu'aux personnes 

possédant des droits sur le brevet ; elle rend inopposable au créancier saisissant toute 

modification ultérieure des droits attachés au brevet. 

A peine de nullité de la saisie، le créancier saisissant doit، dans le délai prescrit، se pourvoir 

devant le tribunal، en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet. 
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تتطور بسرعة ومن املمكن ان يتم صناعة غيرها سريعا،  االبتكاراتبإعتبار ان هذه 

 وبالتالي تقل أهمّيتها.

هي وان تركزت اغلبها في اتفاقية باريس و  االختراعاتان الحماية الدولية لهذا النوع من  -4

يخفى  ملا لذلك من اهمية في اتاحت  كانت التفي بالغرض املنشود منها، اال انه ال

 ها املحليةابتكاراتم مع نماذج املنفعة بالشكل الذي يتالء املجال لكل دولة في تنظيم

م مع مصالحها بدال من الصعوبات التي قد تتضمنها ويلبي احتياجاتها املحلية ويتالء

 وبالتالي تلزم الدول باتباعها رغما عنها.هذه االتفاقيات 

غير التام من اللجوء إلى الوسائل العامة  االختراععلى الرغم من إمكانية صاحب  -5

ه تبقى نموذج املنفعة هي الوسيلة اال
ّ
 أن

ّ
مة ملا تمنحه كثر مالءلحماية إختراعه إال

دون الحصول ه استغالل، بحيث يمنع الغير من االختراعللمخترع من حق االستئثار ب

، حتى وأّن كان الغير قد توصل للختراع بطريقة االختراععلى اذن من صاحب 

ه متى ما توصل الغير للختراع 
ّ
مشروعة، أّما بالنسبة للوسائل العامة للحماية فإن

بطريقة مشروعة من خالل تجاربه وابحاثه، فإّن عمله ال يعتبر عمال غير مشروع أي 

ه ال يتمتع بحق اسئثار 
ّ
 ي ملنع الغير من الوصول إلختراعه بطريقة مشروعة.أن

: املقترحات
ً
 ثانيا

ها على استغاللبعد ان عرضنا موضوع الدراسة من اجل االستفادة من هذه املبتكرات و 

 ما يلي: قترحالوجه االمثل، فإننا ن

 تبّنى نموذج املنفعة العمل على  -1
ً
 ، االختراعلبراءات  املنظم قانون الفي تشريعّيا

وبنصوص واضحة تالئم الغرض الذي من اجله انشأت هذه االنظمة، والنص على 

الشروط املوضوعية الواجب توفرها ملنح نموذج املنفعة وبشكل واضح يميزها عن 

 واشكال الحماية االخرى.  االختراعبراءات 
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تنص على االكتفاء، بنظام الفحص الشكلي دون الفحص  يةنإضافة نصوص قانو  -2

ماذج املنفعة، وأّن يكون إجراء الفحص املوضوعي مطلوبا في حالة املوضوعي لن

، وحالة الرغبة في تحويل طلب نموذج غير التام االختراععلى  التعديإثبات حالة 

 .براءة إختراع طلب املنفعة إلى

 النص عدم  -3
ً
تي يمكن أن تكون غير التاّمة ال االختراعاتعلى صور تشريعّيا

واالبتكار  االختراع"، كون هذا النظام ينظر إلى ملنفعةنموذج اموضوعا" للحماية ب

به البراءة، فيمكن أن يشمل 
ّ
بمعناهما الواسع، ال إلى معناهما الضيق الذي تتطل

كل إختراع ال تصدر عنه براءة، أو لم يصل مستوى الجدة واالبتكار فيه إلى حد 

 .منح البراءة
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Protection des données personnelles dans la loi Algérienne
* 

 

 

Résumé  

La communication des données en-dehors du champ d’application 

d’une loi nationale de protection des données risque d’affaiblir 

considérablement la protection des données. Cet article limite en 

particulier les droits découlant du respect de la vie privée si le 

destinataire n’est pas lui-même soumis à des normes de protection des 

données suffisantes découlant notamment des standards de la 

Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à 

l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de 

son protocole additionnel. Les personnes concernées et les autorités de 

contrôle se voient ainsi démunies du fait de la perte de maîtrise sur les 

données qui échappent lors de leur transfert aux dispositions nationales 

de protection des données. Il est dès lors important que les flux 

transfrontières de données à caractère personnel soient encadrés et que 

les autorités de protection des données soient en mesure de veiller à ce 

que les principes de la protection des données soient pris en compte lors 

de transferts pour garantir le respect de la vie privée des individus et des 

droits qui en découlent. 

Mots clés : 

Données personnel, flux transfrontières, protection des données.  

Protection of personal data in Algerian law 

ABSTRACT  

Communication of data outside the scope of a national data protection law 

risks considerably weakening data protection. This article limits in particular the 

                                                           
* Date de la réception de l’article 18/03/2020, date de révision 13/04/2020, date d’acceptation à la publication 29/05/2020. 
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rights arising from respect for privacy if the recipient is not himself subject to 

sufficient data protection standards deriving in particular from the standards of 

the Council of Europe Convention for the protection of persons with regard to 

automatic processing of personal data and its additional protocol. The data 

subjects and the supervisory authorities are thus deprived due to the loss of 

control over the data which escapes during their transfer to the national data 

protection provisions.  It is therefore important that cross-border flows of 

personal data are supervised and that data protection authorities are able to 

ensure that the principles of data protection are taken into account during 

transfers to ensure compliance the privacy of individuals and the rights that flow 

from it. 

Keywords:   

Personal data, cross-border flows, Data protection. 

الجزائري القانون في الشخصية المعطيات حماية  

 ملخص

القانون، دون تكريس أي حماية للمعطيات ذات الطابع الشخصي خارج نطاق إن عملية إيصال 
هذا المقال على وجه الخصوص الحقوق  دحديسواء وطنية أو دولية سيؤدي إلى إضعاف هذه األخيرة، 

الناشئة عن مدى احترام خصوصية األشخاص إذا كان المستلم لهذه األخيرة  ال يخضع هو نفسه لمعايير 
الناشئة عن معايير اتفاقية تلك بشكل خاص بما فيه الكفاية و حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 

في  .وبروتوكولها اإلضافي الجة التلقائية للبيانات الشخصيةبالمعلحماية األفراد فيما يتعلق  أوروبي االتحاد
 والسلطاتحرمان األشخاص مكن ي ،الوطنية البيانات حمايةالخاصة ب حكاماألو  غياب القوانينظل 

 تدفق مراقبة المهم منلذا  .التي تهرب أثناء نقلهاو  يهاعلالمعنيين بالبيانات بسبب فقدان السيطرة  اإلشرافية
 حماية مبادئ أخذ ضمان على قادرة البيانات حماية سلطات تكون  وأن الحدود عبر الشخصية البيانات
 .منها تتدفق التي والحقوق  األفراد خصوصيةلل االمتثال لضمان النقل عمليات أثناء االعتبار في البيانات

 الكلمات المفتاحية:

 المعطيات الشخصية.حماية ، الحدود عبر التدفقاتالمعطيات الشخصية،  

 



 

Revue des études sur l’effectivité de la norme juridique                         ISSN : 2602-7380 
 

Volume 4 : n° 1/2020 
 

ABDELLI Naima, Protection des données personnelles dans la loi Algérienne, Pp 276-296 
 

278 
 

Introduction 
 

Partons du constat selon lequel les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) se développent non seulement à un rythme infiniment plus 

rapide que les réformes juridiques, mais qu’elles évoluent également dans un 

environnement marquée par un «vide juridique», car les lois existantes ne sont 

plus pertinentes. Cela nous conduit à une situation paradoxale dans la mesure où 

les règles afférentes au fonctionnement des TIC sont définies et imposées, non 

pas par l’Etat, mais par des acteurs nationaux et étrangers dominant le secteur. 

L'article 4 du Règlement général sur la protection des données définit la donnée 

à caractère personnel comme « toute information se rapportant à une personne 

physique identifiée ou identifiable. Est réputée être une "personne physique 

identifiable" une personne physique qui peut être identifiée, directement ou 

indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un 

numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou 

à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, 

physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ».  

Cette définition est légèrement plus approfondie que celle qui figurait à 

l'article 2 de la directive 95/46/CE, laquelle précisait que la personne devenait 

identifiable «notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou 

plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, 

psychique, économique, culturelle ou sociale ».  

Le législateur Algérien a défini les données personnelles comme 

étant :    « toute information, quel qu'en soit son support, concernant une 

personne identifiée ou identifiable, ci-dessous dénommée « personne concernée 

», d’une manière directe ou indirecte, notamment par référence à un numéro 

d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques de son identité 

physique, physiologique, génétique, biométrique, psychique, économique, 

culturelle ou sociale ».    

Collecter et traiter des données personnelles implique avant tout 

d’informer les personnes sur ce que vous faites de leurs données et de respecter 

leurs droits. En tant que responsable de traitement de données, ou en tant que 

sous-traitant, vous devez prendre des mesures pour garantir une utilisation de 

ces données respectueuse de la vie privée des personnes concernées. 

La protection des données à caractère personnel et le respect de la vie 

privée sont des droits fondamentaux majeurs. Le Parlement européen a toujours 

insisté sur la nécessité de maintenir une approche équilibrée entre renforcement 

de la sécurité et sauvegarde des Droits de l’homme, notamment en ce qui 

concerne la protection des données et la vie privée. De nouvelles règles de 

l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel, qui 



 

Revue des études sur l’effectivité de la norme juridique                         ISSN : 2602-7380 
 

Volume 4 : n° 1/2020 
 

ABDELLI Naima, Protection des données personnelles dans la loi Algérienne, Pp 276-296 
 

279 
 

renforcent les droits des citoyens et qui, à l’ère numérique, simplifient les règles 

que les entreprises doivent respecter sont entrées en vigueur en mai 2018.  

Il s’agit donc, ici, de savoir comment peut-on protéger les données à 

caractères personnel ? 

 

I. Régime légal des flux transfrontières de données selon la convention 108 et 

le protocole additionnel 

 

Dès l’adoption des premières lois de protection des données dans les 

années 1970, les législateurs nationaux ont perçu le risque inhérent aux flux 

transfrontières de données et ont adopté des dispositions légales encadrant la 

communication internationale de données à caractère personnel (1). Le régime 

adopté était différent d’un pays à l’autre. On distinguait les lois qui ne 

régissaient pas spécialement le transfert hors des frontières nationales de celles 

qui soumettaient le flux à un régime de déclaration préalable, voire 

d’autorisation. Dans un monde interdépendant et dans lequel l’échange 

d’informations joue un rôle fondamental, la recherche de solutions 

internationales s’est rapidement avérée nécessaire, notamment pour éviter 

l’érection de barrières qui loin d’être efficaces pouvaient freiner ou paralyser 

certaines activités transfrontières.(2) Le Conseil Européen et l’OCDE allaient 

dans ce contexte jouer un rôle phare dans l’élaboration d’une réglementation 

internationale et dans l’harmonisation des législations nationales. Avec 

l’adoption de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, l‘Union européenne a contribué à renforcer 

l’harmonisation des législations nationales des Etats membres et à créer un 

espace permettant d’échanger des données sans considération de frontières.(3) 

                                                           
1-Ouverte à la signature le 28 janvier 1981, la Convention fut le premier instrument 

international juridique contraignant dans le domaine de la protection des données. Aux termes 

de cette Convention, les parties doivent prendre les mesures nécessaires en droit interne pour 

en appliquer les principes afin d'assurer, sur leur territoire, le respect des droits fondamentaux 

de la personne humaine au regard de l'application de la protection des données, Série des 

traités européens - n°108. 
2-La décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil est entrée en vigueur en mai 2018. Elle protège 

le droit des citoyens à la protection de leurs données à caractère personnel lorsque celles-ci 

sont utilisées par les autorités répressives, La directive 2002/58/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la 

protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie 

privée et communications électroniques») a été modifiée par la directive 2009/136/CE du 25 

novembre 2009. 
3-Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à 

la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
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1.1-La Convention du Conseil  Européen pour la protection des personnes à 

l’égard du traitement automatisé des données 

 

a- Le but de la Convention 

 

La Convention du Conseil Européen pour la protection des personnes à 

l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel a été ratifiée 

par 29 Etats membres. La Convention s’articule autour de trois axes : 

-les principes de base de la protection des données qui doivent être transposés en 

droit interne ; 

-la réglementation des flux transfrontières de données ; 

-la coopération entre les parties.(4) 

La Convention a pour objectif de concilier le droit au respect à la vie 

privée et la liberté d’information, notamment le droit à la libre circulation des 

données sans considération de frontières, libertés fondamentales énoncées à la 

convention européenne des droits de l’homme. Elle tend également à faciliter 

l’entraide internationale dans le domaine de la protection des données, limiter 

les risques de détournement des législations nationales, assurer l’équivalence de 

traitement entre nationaux et étrangers, encourager l’harmonisation des 

standards nationaux au bénéfice des personnes concernées et des responsables 

de traitement, faciliter la communication internationale des données. 

 

b-Flux transfrontières de données 

 

Conscient des risques inhérents aux flux transfrontières de données, 

notamment lorsque le transfert se fait vers un destinataire n’assurant pas un 

niveau de protection de données conforme aux exigences de la Convention, les 

                                                                                                                                                                                     

personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 

(règlement général sur la protection des données) est entré en vigueur en mai 2018, Le 

règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à 

la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 

personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces 

données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE, est entré 

en vigueur le 11 décembre 2018. 
4-La nouvelle proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le 

respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les 

communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/CE (règlement «vie privée et 

communications électroniques») est en cours d’examen, voir : Jean-Philippe WALTER, 

« Défis posés par les flux transfrontières de données à caractère personnel »,Council of 

EUROPE,  www.coe.int/dataprotection, 2004, p.7. 

http://www.coe.int/dataprotection
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auteurs de la Convention ont prévu une disposition particulière qui règle 

spécifiquement la communication transfrontière ou internationale de données. 

Cette disposition repose sur le principe selon lequel il ne devrait pas y avoir de 

communications transfrontières de données en l’absence d’un niveau de 

protection des données équivalent à celui du pays d’exportation des données. La 

Convention ne donne pas de définition de la protection équivalente, à savoir 

«une protection dont l’effet est pour l’essentiel semblable à celle du pays 

exportateur mais qui ne doit pas nécessairement être identique à celle-ci, ni 

dans la forme, ni à tous autres égards».(5) 

La Convention régit non seulement le transfert automatisé des données 

au-delà des frontières nationales, mais également d’autres types de transferts      

« quel que soit le support utilisé » de données à caractère personnel faisant 

l’objet d’un tel traitement ou destinées à un tel traitement.(6) La disposition 

couvre également la collecte de données par-dessus les frontières, notamment 

celle effectuée par un opérateur internet par exemple lors de la visite d’un site 

par un utilisateur (cookies, etc.). Elle tient ainsi compte de tous les modes de 

transfert. La notion de « flux transfrontière de données » couvre toute action qui 

implique que des données échappent à la souveraineté d’un Etat pour être 

traitées dans un autre Etat ou organisation. Elle nécessite au minimum que deux 

ordres juridiques différents soient touchés. La notion contient trois éléments 

importants  

-des données à caractère personnel font l’objet d’un traitement ou sont destinées 

à un tel traitement ; 

-les données sont transférées ; 

-celui qui communique et le destinataire sont régis par des ordres juridiques 

différents.(7) 

L’article 12 de la Convention contient deux exceptions aux libres flux des 

données entre Etats contractants. La première exception permet, tout d’abord, de 

soumettre à des conditions restrictives la communication transfrontière de 

données à caractère personnel lorsque la législation nationale prévoit une 

réglementation spécifique pour certaines catégories de données personnelles ou 

                                                           
5-Rosario DUASO CALÉS, « Principe de finalité, protection des renseignements personnels 

et secteur public : étude sur la gouvernance des structures en réseau », Thèse présentée à la 

Faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de Docteur en droit de la 

Faculté de droit de l’Université de Montréal et Docteur en droit de l’Université Panthéon -

Assas Paris II, Septembre, 2011, p.45 ; voir aussi  Pierre KAYSER, « La protection de la vie 

privée par le droit », Paris, Éd. Economica, 1995, p. 462. 
6-Art12 La directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002, 

op.cit. 
7-Miyase CHRISTENSEN, « Facebook is watching you », Le Monde diplomatique, Manière 

de voir, Internet, révolution culturelle, 109, février-mars 2010, pp. 52, 55. 
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de fichiers automatisés en raison de la nature de ces données ou fichiers. Une 

telle restriction ne pourra se justifier que si le pays destinataire n’offre pas une 

protection équivalente pour ce type de traitement. Elle ne couvre pas l’ensemble 

des transferts de données personnelles vers ce destinataire. La restriction vise en 

particulier les données sensibles qui seraient assujetties à des garanties spéciales 

méconnues de l’Etat destinataire.(8) 

La deuxième exception vise le cas où des données sont transférées vers un 

Etat non contractant en transitant par un Etat contractant. Dans ce cas, des 

restrictions peuvent être introduites pour empêcher que la législation de l’Etat 

d’où partent les données ne soit détournée. 

 

1.2-Protocole additionnel 

 

L’objectif poursuivi par ce protocole est de renforcer la mise en œuvre des 

principes contenus dans la Convention, en particulier pour tenir compte de 

l’augmentation croissante des flux transfrontières de données, notamment vers 

des destinataires établis dans un Etat non contractant.(9) 

« … l’effectivité de cette protection implique une harmonisation au niveau 

international, non seulement des principes fondamentaux de la protection des 

données mais également, dans une certaine mesure, des moyens de mettre en 

œuvre ces principes – dans un domaine en perpétuelle évolution et caractérisé 

par une très forte technicité – et des conditions dans lesquelles les transferts de 

données à caractère personnel peuvent être effectués à travers les frontières »(10) 

 

a- Niveau de protection adéquat 

 

En règle générale, le niveau de la protection doit être évalué au cas par cas 

et pour chaque transfert ou type de transfert. L’évaluation devrait prendre en 

considération l’ensemble des circonstances relatives au transfert et notamment : 

« la nature des données, les finalités et la durée des traitements pour lesquels 

les données sont transférées, le pays d’origine et le pays de destination finale, 

                                                           
8-Jean-Philippe WALTER, op.cit, p 20, la directive 95/46/CE (règlement général sur la 

protection des données), op.cit. 
9-Allain BENSOUSAN, « Les flux transfrontières de données personnelles », Juristendances 

et libertés, N°21, mai 2008, pp. 2-3. voir notamment la recommandation R (97) 5 sur la 

protection des données médicales, la Recommandation R (97) 18 sur la protection des 

données à caractère personnel collectées et traitées à des fins statistiques et la 

Recommandation R (2002) 9 sur la protection des données à caractère personnel collectées et 

traitées à des fins d’assurance. 
10-Jacques CHEVALLIER, « L’État post moderne », Paris, LGDJ, 2004, p.41 ; La directive 

2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002, op.cit.  
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les règles de droit, générales et sectorielles applicables dans l’Etat ou 

l’organisation en question et les règles professionnelles et de sécurité qui y sont 

respectées».(11) 

 

b-Dérogations 

 

En l’absence d’un niveau de protection des données jugé adéquat, le 

transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers devrait être prohibé. 

Le protocole additionnel prévoit cependant des dérogations. Ainsi, le transfert 

peut être autorisé si le droit interne de l’Etat contractant d’où les données 

devraient être communiquées, le prévoit pour des intérêts spécifiques de la 

personne concernée ou pour des intérêts légitimes, notamment des intérêts 

publics importants, prévalant les intérêts de la personne concernée. Ces 

exceptions devraient couvrir des cas d’espèce et non pas légitimer la 

communication régulière et systématique de données vers des Etats tiers 

n’offrant pas de garanties suffisantes pour le respect de la vie privée. Le transfert 

est également possible « si des garanties pouvant notamment résulté de clauses 

contractuelles sont fournies par la personne responsable du transfert, et sont 

jugées suffisantes par les autorités compétentes, conformément au droit 

interne».(12)Ces garanties peuvent notamment découler des clauses contractuelles 

incluant les éléments pertinents de la protection des données et notamment 

préserver les droits des personnes concernées.  

Toutefois la marge de manœuvre doit demeurer étroite. « Les règles 

pertinentes de droit interne doivent néanmoins respecter le principe de droit 

inhérent à l’ordre juridique européen qui consiste à interpréter les clauses 

d’exception de manière restrictive afin que l’exception ne devienne pas la règle. 

Cet intérêt peut être de protéger un intérêt public important, tel que défini dans 

le contexte de la Convention européenne des droits de l’homme et de la 

Convention 108 ; l’exercice ou la défense d’un droit en justice ; ou lorsqu’il 

s’agit de données extraites d’un registre public. Des exceptions peuvent 

également être prévues pour répondre à des intérêts spécifiques de la personne 

concernée, pour l’exécution d’un contrat conclu avec la personne concernée ou 

                                                           
11-loi 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel, JR N°182 du 7 août 2004. Protocole additionnel 

à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des 

données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières 

de données, Série des traités européens - n° 181,2001. Art. 3 chiffres 4 et 5 de la Convention. 
12-Article 25 et 31de la directive 95/46/CE, Y. Poullet, Pour une justification des articles 4, 25 

et 26 de la directive européenne 95/46/CE en matière de flux transfrontières et de protection 

des données.  

europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/lawreport/speeches/poullet_fr.pdf 



 

Revue des études sur l’effectivité de la norme juridique                         ISSN : 2602-7380 
 

Volume 4 : n° 1/2020 
 

ABDELLI Naima, Protection des données personnelles dans la loi Algérienne, Pp 276-296 
 

284 
 

dans l’intérêt de celle-ci, pour la protection de ses intérêts vitaux ou lorsqu’elle 

a donné son consentement. Dans ce cas, avant de consentir, la personne 

concernée doit être informée de manière appropriée du transfert envisagé.»(13) 

 

2-Réglementations des flux transfrontières au niveau national 

 

La plupart des lois nationales de protection des données des Etats parties à 

la Convention 108 contiennent des dispositions particulières régissant les flux 

transfrontières de données soumettant le transfert des données au-delà des 

frontières nationales au respect de conditions spécifiques. En plus de ces 

conditions spécifiques, le préalable au transfert est que le traitement des données 

et leur communication respectent les autres conditions légales et notamment les 

principes de base de la protection des données de la Convention.  

Du fait de la directive européenne et dans une certaine mesure du 

protocole additionnel à la Convention 108, ces réglementations nationales ont un 

point commun : le transfert est en règle générale possible si le destinataire des 

données est soumis à un régime de protection des données assurant un niveau de 

protection adéquat. Le transfert vers des pays n’assurant pas un niveau de 

protection adéquat est également possible dans certaines circonstances et 

moyennant le respect de conditions déterminées. Le système de la notification 

ou de l’autorisation préalable sont encore bien implantés. L’approche 

contractuelle est également retenue dans la plupart des législations.(14) 

 

3-Rôle des autorités de protection des données 

 

Les tâches des autorités de protection des données en matière de flux 

transfrontières de données sont définies dans les lois nationales, à la lumière de 

l’examen de différentes lois nationales, nous pouvons recenser les tâches et 

compétences qui sont celles plus ou moins de l’ensemble des autorités, à savoir : 

-Examen des notifications ou déclarations de transfert avec dans certains pays 

l’enregistrement de la notification dans le registre des traitements, voire la 

délivrance d’une autorisation de transfert ; 

-Investigation sur la conformité aux exigences légales avec le cas échéant 

exercice des pouvoirs d’intervention dévolus à l’autorité (recommandation, 

                                                           
13-Nicolas Tilli, « La protection des données à caractère personnel », Documentaliste-Sciences 

de l'Information V50, N°3, 2013, pp. 62 à 69. 
14-Article 2 al 2 de la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement 

automatisé des données à caractère personnel, n° 108 du 28 janvier 1981 ; Voir aussi : -

Décisions DC 83-164 de 1983, DC 84-184 de 1984, DC 90-281 de 1990, DC 93-316 de 1993, 

DC 95-352 de 1995, DC 96-377 de 1996 et DC 97-389 de 1997. 
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décision et parfois sanction ou dénonciation à l’autorité judiciaire 

compétente)(15) ; 

-Evaluation du niveau adéquat de protection de cas en cas et/ou de manière 

générale, avec dans certains Etats l’établissement d’une liste des Etats dotés 

d’une législation de protection des données garantissant ce niveau de protection 

des données adéquat ; 

-Examen des clauses contractuelles ou d’autres garanties propres à assurer la 

protection des droits des personnes concernées ; 

-Adoption de recommandations générales ou d’instructions (avec parfois une 

valeur normative) ; 

-Information des personnes concernées sur leurs droits ; 

-Information des responsables de traitement sur leurs obligations ; 

-Collaboration avec les autorités de protection des données d’autres Etats, 

notamment conformément aux articles de la Convention 108 et du Protocole 

additionnel. (16) 

 

II. La protection des données personnelles en Algérie  

   

      La présente loi a pour objet de fixer les règles de protection des personnes 

physiques dans le traitement des données à caractère personnel ; le traitement des 

données à caractère personnel, quelle que soit son origine ou sa forme, doit se 

faire dans le cadre du respect de la dignité humaine, de la vie privée, des libertés 

publiques et ne doit pas porter atteinte aux droits des personnes, à leur honneur et 

à leur réputation.(17)La Loi n°18-07 va donc  régir ce qui s’échange sur Internet 

comme données à caractère personnel. Quelles sont les grandes lignes que 

comporte  la loi relative à la protection des données à caractère personnel ?  

•Grandement inspiré par les législations tunisienne et belge en la matière, selon 

une source du ministère de la Justice (la première ébauche eut été esquissée par 

le ministère des TIC).  

•Le document spécifie ce qu’il est entendu par son propos : « La présente loi 

vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font 

l’objet d’un traitement de données à caractère personnel […] Elle veille à ce 

                                                           
15-Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est 

directement applicable dans tout État membre. La directive lie tout État membre destinataire 

quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la 

forme et aux moyens,                     

http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0006/com_2010_609_fr.pdf 
16-Directive n° 95/46/CE du 24 octobre 1995. 
17-Art.1 et 2 de la loi n°18-07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques 

dans le traitement des données à caractère personnel, JO n° 34, 2018-06-10. 

http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0006/com_2010_609_fr.pdf
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que les technologies de l’information et de la communication ne portent pas 

atteinte aux libertés individuelles ou publiques, notamment à la vie privée. »(18) 

 

A-Naissance de l’ANPDCP 

 

La loi sur la protection des données personnelles signe l’acte de naissance 

d’une autorité nationale appelée à devenir l’unique interlocuteur de toute 

personne concernée par la collecte, le traitement ou encore le stockage de ces 

données et c’est également le seul vis-à-vis des utilisateurs que nous sommes. 

En vertu de cette  loi, « il est institué une Autorité nationale de protection des 

données à caractère personnel ». Elle est dotée du statut juridique d’une autorité 

administrative indépendante et son budget inscrit sur celui de l’Etat. (19) 

 

B-Composition de l’organigramme de l’ANPDCP 

  

Celui-ci est constitué d’un président, un membre de l’Assemblée populaire 

nationale, un autre encore mais issu du Conseil de la nation, un représentant du 

Premier ministère, de deux magistrats de la Cour suprême ; deux autres du 

Conseil d’Etat, puis un seul représentant des ministères de l’Intérieur, de la 

Défense nationale, de la Justice, de la Poste et des TIC et enfin un chercheur du 

ministère de la Recherche scientifique,(20) un médecin pour représenter son 

                                                           
18-Données à caractère personnel : « toute information, quel qu'en soit son support, 

concernant une personne identifiée ou identifiable, ci-dessous dénommée « personne 

concernée», d’une manière directe ou indirecte, notamment par référence à un numéro 

d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques de son identité physique, 

physiologique, génétique, biométrique, psychique, économique, culturelle ou sociale » ; art.3 

de loi n°18-07 du 10 juin 2018, op.cit. 
19-Art.12 de la loi 18-07op.cit : « Nonobstant toute disposition législative contraire, toute 

opération de traitement des données à caractère personnel, est soumise à une déclaration 

préalable à l’autorité nationale ou à son autorisation conformément aux dispositions prévues 

par la présente loi », art. 22 de la loi 18-07 op.cit : «  Il est créé, auprès du Président de la 

République, une autorité administrative indépendante de protection des données à caractère 

personnel, désignée ci-après « l’autorité nationale », dont le siège est fixé à Alger. L’autorité 

nationale jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative. Le 

budget de l’autorité nationale est inscrit au budget de l’Etat. Il est soumis au contrôle 

financier conformément à la législation en vigueur. L’autorité nationale élabore et adopte son 

règlement intérieur qui fixe notamment les modalités de son organisation et son 

fonctionnement ». 
20-Art. 23 de la loi 18-07, op.cit : « L’autorité nationale, est composée de : -trois (3) 

personnalités dont le président, choisies par le Président de la République en raison de leurs 

compétences dans le domaine d’activité de l’autorité nationale ; - trois (3) magistrats, 

proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, parmi les magistrats de la Cour 

suprême et du Conseil d’Etat ; -un (1) membre de chacune des chambres du Parlement 
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ministère de tutelle et un membre de la Commission nationale pour les droits de 

l’homme. La liste ne semble pas définitivement close. Autant le président que 

les membres seront désignés par décret présidentiel et siégeront dans cette 

autorité pour une période de 05 ans. 

 

C-Missions de l’ANPDCP  

 

L’Autorité a pour mission d’« accorder les autorisations, recevoir les 

déclarations pour la mise en œuvre du traitement des données à caractère 

personnel ou les retirer dans les cas prévus par la loi, de recevoir les plaintes 

portées dans le cadre de la compétence qui lui est attribuée, accéder aux 

données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement afin de procéder à 

leur vérification, élaborer des règles de conduite relatives au traitement » de ces 

même données. Comme autre attribution, celle l’autorisant à « procéder aux 

investigations requises en recueillant les déclarations de toute personne dont 

l’audition est jugée utile et en ordonnant de procéder à des constatations dans 

les locaux et lieux où a eu lieu le traitement à l’exception des espaces 

d’habitation ». Sur ce dernier point précisément, que les professionnels qui sont 

concernés de près ou de loin par la collecte et le traitement des données à 

caractère personnel sachent qu’ils ne peuvent en aucun cas « apposer » à 

l’autorité nationale le sacro-saint principe du « secret professionnel ».(21) 

 

-Contenu 

 

Le document dédie toute une section à des généralités qui reviennent sur 

l’ensemble des aspects liés aux données à caractère personnel. Cela va du cadre 

dans lequel cette donnée est collectée, comment elle est traitée et à quelle fin de 

même que les procédures liées à son stockage. La section qui suit consacre, pour 

                                                                                                                                                                                     

choisis par leurs présidents, après consultation des présidents des groupes parlementaires ; - 

un (1) représentant du Conseil national des droits de l’Homme ; - un (1) représentant du 

ministre de la défense nationale ; -un (1) représentant du ministre des affaires étrangères ; - 

un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur ; - un (1) représentant du ministre de la 

justice, garde des sceaux un (1) représentant du ministre chargé de la poste, des 

télécommunications, des technologies et du numérique ; -un (1) représentant du ministre 

chargé de la santé ; -un (1) représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité 

sociale. Les membres de l’autorité nationale sont choisis, en raison de leur compétence 

juridique et/ou technique dans le domaine du traitement des données à caractère personnel. 

L’autorité nationale peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans 

ses travaux. Le président et les membres de l’autorité nationale sont désignés par décret 

présidentiel pour un mandat de cinq (5)ans renouvelable ». 
21-Art.5 et 25 de la loi 18-07, op.cit.  
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sa part, le « principe de consentement » et surtout celui de se rétracter et de 

demander jusqu’à la suppression de ces données par l’utilisateur bien sûr. 

Evidemment, en adressant la demande à l’autorité nationale qui prendra le 

relais.(22) 

 

-Cas prospection directe 

 

Elle concerne la réorganisation de l’activité de la prospection directe. Il 

est écrit : « Est interdite la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, 

d’un télécopieur ou d’un courrier électronique ou d’un moyen employant une 

technologie de même nature qui utilise, sous quelque forme que ce soit, les 

coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement 

préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen. ». Alors, au sens 

de cet  de loi, constitue une prospection directe l’envoi de tout message destiné à 

promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image 

d’une personne vendant des biens ou fournissant des services (23). 

D’après ce document, ne sont pas concernées, selon toute vraisemblance, 

les prospections « business-to-business ». En ce qui concerne la prospection 

directe via le courrier électronique, elle est autorisée dans le cas où les 

coordonnées du destinataire auraient été récoltées directement auprès de lui lors 

d’une vente ou d’une prestation de service sous réserve que lui soit accordée de 

manière explicite la possibilité de s’opposer à l’utilisation de ses coordonnées 

pour des prospections à l’égard des tiers. Dans tous les cas de figure, il ne sera 

plus possible aux opérateurs économique dont l’activité repose en partie ou en 

totalité sur la prospection directe de le faire sans qu’il soit indiqué une 

coordonnée valable à laquelle le prospect pourrait se référer pour demander et 

obtenir que la communication cesse.(24) 

Le traitement de ces données doit faire l’objet soit d’une autorisation 

préalable, soit d’une déclaration simplifiée. Evidemment, tout se passe et se 

passera au niveau de l’Autorité nationale qui spécifiera quelles données seront 

sous l’un ou l’autre régime. Toutefois, les données à caractère sensible, c’est-à-

dire toute information dite de « souveraineté », comprendre les données 

récoltées pour la constitution d’un document administratif –carte d’identité, 

passeport, permis, etc.- sont l’exclusivité de l’autorité publique, donc de l’Etat. 

 

                                                           
22-Art. 32 de la loi 18-07, op.cit. 
23-BENCHAREF (CH), « De la nécessité pour les Algériens de protéger leurs données 

personnelles », EL WATAN.com, 03-11-2019, p. 3. 
24-Art.33 de loi n°18-07 op.cit. 
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D-Protection des données personnelles sur les réseaux sociaux (Facebook et 

autres) 

 

Qu’en est-il ou qu’en sera-t-il des données à caractère personnel qui 

circulent sur les réseaux sociaux, Facebook en premier, le document spécifie :   

« En cas de collecte de données en réseaux ouverts, la personne concernée doit 

être informée, sauf si elle sait déjà que les données personnelles la concernant 

peuvent circuler sur les réseaux sans garantie de sécurité et qu’elles risquent 

d’être lues et utilisées par des tiers non autorisés ». Le document ne mentionne 

pas quelle est la démarche à suivre si jamais des données personnelles d’un 

utilisateur circulent sur les réseaux à son insu ou sont carrément utilisées par des 

tiers non autorisés. Peut-il recourir à l’autorité nationale qui diligente une 

procédure afin de l’assister ? Pas de réponse.(25) 

Qu’en est-il ou qu’en sera-t-il de ceux qui manipulent des données 

personnelles mais les hébergent dans des serveurs à l’étranger, la réponse est 

apportée par le « chapitre dédié au transfert de données vers un pays étranger ». 

L’article qui le concerne stipule : « Le responsable d’un traitement ne peut 

transférer des données à caractère personnel vers un Etat étranger que si cet 

Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des 

droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données 

font ou peuvent faire l’objet ». Encore que, il faut attendre que l’autorité 

nationale établisse la liste des Etats répondant à ces critères. (26) 

                                                           
25-Marie De Fournas, «Réseaux sociaux: Comment concilier protection des données 

personnelles et popularité? », le journal de 20 Minutes, 27/08/18, p.7. Voir aussi art.7 de la  

loi n°18-07 op.cit. 
26-Art. 4 de la loi 18-07, op.cit. : «  La présente loi s’applique au traitement automatisé en 

tout ou en partie des données à caractère personnel, ainsi qu’au traitement non automatisé de 

données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers manuels. 

La présente loi s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par des 

organismes publics ou des personnes privées : 1- lorsqu'il est effectué par une personne 

physique ou morale dont le responsable est établi sur le territoire algérien ou sur le territoire 

d’un Etat dont la législation est reconnue équivalente à la législation nationale en matière de 

protection des données à caractère personnel. Est considéré comme établi en Algérie, le 

responsable d’un traitement qui exerce une activité sur le territoire algérien dans le cadre 

d’une installation, quelle que soit sa forme juridique ; 2- lorsque le responsable n'est pas 

établi sur le territoire algérien mais recourt, à des fins de traitement des données à caractère 

personnel, à des moyens automatisés ou non, situés sur le territoire algérien, à l'exclusion des 

traitements qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur le territoire national. Dans ce cas, 

le responsable du traitement doit notifier à l’autorité nationale, l'identité de son représentant 

installé en Algérie qui, sans préjudice de sa responsabilité personnelle, se substitue à lui dans 

tous ses droits et obligations résultant des dispositions de la présente loi et des textes pris 

pour son application ». 
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Enfin, beaucoup d’aspects liés à la vie privée ne sont pas pris en compte. 

Parmi ces problématiques, le GPS rentre-t-il dans la catégorie donnée à caractère 

personnel ? Les applications qui ont accès aux données d’identification sont-

elles concernées ? Le droit à l’image, ces images que récupèrent les systèmes de 

vidéosurveillance ? Et le fameux « Cloud » dans tout ça ? Ce ne sont pas les 

seules questions sachant que ce qui est lié aux nouvelles technologies de 

l’information et de la communication évolue très vite. De plus en plus ; tous les 

équipements se recoupent, et c’est une tendance très forte, au point que le champ 

d’application doit viser de façon neutre tous les environnements à partir 

desquels nous nous connectons pour échanger nos données – tablettes, 

Smartphones, téléviseurs. 

 

2-Globalisation de l’information 

 

La globalisation de l’information, le développement des échanges et du 

commerce international, la mobilité croissante (volontaire ou contrainte) des 

personnes, les exigences économiques, la pression sur les coûts, ainsi que les 

exigences de rationalisation entraînent une augmentation considérable des flux 

transfrontières de données à caractère personnel, une densification des réseaux 

de communication et une accélération massive des échanges d’information. Les 

échanges internationaux de données à caractère personnel ne sont ainsi pas 

seulement une réalité et une nécessité pour les activités des entreprises 

internationales (notamment gestion des données du personnel ou des clients). Ils 

touchent également l’ensemble des activités dépassant le cadre régional ou 

national (entraide administrative ou judiciaire internationale, tourisme, 

commerce électronique, recherche scientifique, etc.).(27) 

Ainsi, avec l’informatisation des relations de production et des rapports 

commerciaux, les données personnelles ne restent pas dans une entreprise ou 

dans un groupe d’entreprises. Elles sont également transmises à des partenaires 

commerciaux à l’étranger, enregistrées dans des banques de données 

internationales ou dans des centres de calculs en réseau dans le cadre notamment 

d’opérations d’outsourcing gérées par des prestataires de services actifs au 

niveau mondial. Le succès et la généralisation de l’Internet crée un espace 

accessible au grand public et aux marchands qui relient des centaines  de 

millions d’utilisateurs échangeant des masses d’informations(.28) 

                                                           
27-Le transfert a lieu vers un pays reconnu par la Commission européenne comme "adéquat". 

C'est le cas du Canada, de la Suisse, de l'Argentine, des territoires de Guernesey, de Jersey et 

de l'Isle de Man. Cette liste évolue et peut être consultée sur le site de la CNIL  (www.cnil.fr). 
28-Tristan Mattelart, « Les enjeux de la circulation internationale de l’information », Revue 

française en sciences de l’information et de la communication, N°17,2019, p.18. 
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A l’ère de la globalisation et de l’internationalisation des échanges, le 

traitement des données à caractère personnel ne connaît plus de frontières et la 

technologie rend de plus en plus facile la dissémination ou la délocalisation des 

traitements. 

Enfin le phénomène Internet génère une production de données qui 

peuvent être utilisées à des fins diverses par des multitudes d’acteurs à travers le 

monde sans que la personne concernée ait réellement conscience de la portée des 

informations qu’elle met à disposition de manière plus ou moins librement 

accessible ou sans qu’elle sache qui collecte ou intercepte des informations à son 

égard (allusion notamment aux cookies ou autres mouchards informatiques qui 

permettent notamment de sélectionner les messages publicitaires à envoyer aux 

internautes et de profiler ou de contrôler les utilisateurs).(29) 

 

3. Défi envers la protection des données 

 

Cette globalisation de la société et des échanges d’informations sans 

considération de frontières constitue un défi redoutable pour la protection des 

données (la vie privée) et les autorités chargées de veiller au respect des 

dispositions légales. Le monde se partage entre les pays qui ont encadré le 

traitement de données personnelles par une législation, c’est le cas de la majorité 

des pays membres du Conseil de l’Europe, de ceux qui, sans nier la nécessité 

d’une protection, estiment à l’instar des Etats-Unis qu’il revient au marché de 

s’autoréguler et de ceux qui ignorent le problème. Les personnes concernées et 

les autorités de contrôle se voient ainsi démunies du fait de la perte de maîtrise 

sur les données qui échappent lors de leur transfert aux dispositions nationales 

de protection des données. Il est dès lors important que les flux transfrontières 

de données à caractère personnel soient encadrés et que les autorités de 

protection des données soient en mesure de veiller à ce que les principes de la 

protection des données soient pris en compte lors de transferts pour garantir le 

respect de la vie privée des individus et des droits qui en découlent.(30) 

 

                                                           
29-ibidem, p. 26 ; Art. 32 de la loi 18-07, op.cit. « Sauf si elle en a déjà eu connaissance, toute 

personne sollicitée, en vue d’une collecte de ses données à caractère personnel, doit être, 

préalablement, informée de manière expresse et non équivoque par le responsable du 

traitement ou son représentant, des éléments suivants :- l’identité du responsable du 

traitement et, le caséchéant, de son représentant ;- les finalités du traitement ;- toutes 

informationssupplémentaires utiles notamment le destinataire, l’obligation de répondre et ses 

conséquences.» 
30-NKINGI (D), « Autoroutes de l’information et la mondialisation », revue Hermes N°2, 

2006, p.99.  
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4. Aspects internationaux de la protection des données individuelles et des 

banques de données 

 

L'accroissement considérable des flux de données à travers les frontières 

nationales et la création de banques internationales de données (collections de 

données destinées à être extraites et à d'autres fins) ont mis en évidence la 

nécessité d'une action nationale concertée, tout en venant étayer les arguments 

en faveur de la libre circulation de l'information, qui doit souvent être considérée 

en regard des exigences liées à la protection des données et des limitations 

imposées à la collecte, au traitement et à la diffusion de ces données.(31) 

A l'échelon international, on se préoccupe avant tout de parvenir à un 

consensus au sujet des principes fondamentaux sur lesquels doit reposer la 

protection des personnes physiques. Un tel consensus supprimerait ou 

diminuerait les raisons de réglementer l'exportation des données et faciliterait la 

solution des problèmes soulevés par les conflits de loi. En outre, il pourrait 

marquer un premier pas sur la voie de l'élaboration d'accords internationaux plus 

détaillés ayant force exécutoire.(32) 

 Il y a d'autres raisons pour lesquelles la réglementation du traitement des 

données de caractère personnel devrait être envisagée dans un contexte 

international : les principes en jeu concernent des valeurs que de nombreux pays 

sont très soucieux de sauvegarder et de voir généralement acceptées ; ils peuvent 

aider à réaliser des économies sur les coûts afférents à la circulation 

internationale de l'information. Il est de l'intérêt commun des pays d'empêcher la 

constitution d'enclaves dans lesquelles on pourrait facilement se soustraire aux 

règlements nationaux en matière de traitement de l'information; en fait, compte 

tenu de la mobilité internationale des individus, des biens et des activités 

commerciales et scientifiques, des pratiques acceptées d'un commun accord eu 

égard au traitement des données peuvent comporter des avantages, même 

lorsque la circulation de l'information à travers les frontières n'est pas 

directement en cause.(33) 

 

Qu’est-ce qu’un transfert de données à caractère personnel ? 

 

On parle de transfert de données personnelles lorsque les données 

personnelles sont transférées depuis le territoire européen vers un ou des pays 

                                                           
31-Jean-Philippe WALTER, op.cit, p.40. 
32-Tristan Mattelart, op.cit, p.23.  
33-Selon l’article 52 de la loi 18-07 op.cit. « Le titulaire d’un droit au titre de la présente loi, 

qui prétend être lésé par son atteinte, peut demander à la juridiction compétente toutes 

mesures conservatoires tendant à faire cesser cet acte ou à l’octroi d’une réparation ». 
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situés hors de l'Union européenne. Le transfert peut s’effectuer, par copie, par 

déplacement de données, par l’intermédiaire d’un réseau ou d’un support à un 

autre (ex. d’un disque dur d’ordinateur à un serveur). 

Quelles dispositions régissent les transferts de données à caractère personnel en 

France ? 

-Loi « Informatique et Libertés » relative à l’informatique et aux libertés. 

Le principe est posé par la loi : les transferts en dehors de l’Union européenne 

sont interdits. 

Les exceptions sont prévues par la loi : 

Les transferts en dehors de l’Union européenne sont autorisés si le pays 

ou l’entreprise destinataire assure un niveau de protection adéquat aux données 

transférées. Cette protection adéquate peut être apportée de plusieurs manières : 

-Légalement, si le pays destinataire des données personnelles a une législation 

reconnue par la Commission européenne comme offrant une protection 

adéquate. C’est le cas du Canada, de l’Isle de Man, de la Suisse, de l’Argentine, 

de Guernesey et de Jersey, ou 

-De manière contractuelle, par la signature de Clauses Contractuelles Types 

adoptées par la Commission européenne entre l’entité exportatrice et l’entité 

importatrice de données personnelles, ou par l’adoption de Règles internes 

d’entreprise ou BCR  (BINDING CORPORATE RULES) qui constituent un 

code de conduite en matière de transferts de données personnelles depuis 

l’Union européenne vers des pays tiers, ou 

-Lorsque l’entité importatrice est basée aux Etats-Unis et qu’elle adhère au 

principe de Safe Harbor. 

-L’article 69 permet également d’opérer des transferts dans des situations 

exceptionnelles. 

Exemple 1 - Une entreprise souhaite sous-traiter la gestion des relances 

téléphoniques de ses clients à une société située dans un pays situé hors de 

l’Union européenne. 

Exemple 2 - Les données des salariés d’une multinationale sont centralisées par 

la maison mère située aux Etats-Unis. Les données personnelles des salariés 

français font donc l’objet d’un transfert vers les Etats-Unis. 

Comment encadrer les transferts de données ? 

Pour que les transferts hors de l’Union européenne soient autorisés, il faut que le 

pays ou l’entreprise destinataire assure un niveau de protection adéquat aux 

données transférées. C’est le cas lorsque : 

-le transfert a lieu vers un pays reconnu par la Commission européenne comme 

"adéquat". C'est le cas du Canada, de la Suisse, de l'Argentine, des territoires de 

Guernesey, de Jersey et de l'Isle de Man. Cette liste évolue et peut être consultée 

sur le site de la CNIL  (www.cnil.fr). ou 
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-des Clauses Contractuelles Types de la Commission Européenne sont signées 

entre deux entreprises, ou 

-des Règles internes d'entreprises (BCR) sont adoptées au sein d'un groupe, ou 

l'entreprise destinataire est située aux Etats-Unis et adhère au Safe Harbor, ou 

des exceptions de la loi Informatique et Libertés peuvent être invoquées. 

Existe-t-il d’autres règles à respecter dans le cadre d’un transfert de données ? 

Un transfert de données hors Union européenne, comme une 

communication de données à un tiers sur le territoire français, constitue un 

traitement de données à caractère personnel. Il est soumis à ce titre à l’ensemble 

des dispositions de la loi « Informatique et Libertés ». 

-Tout transfert de données vers l’étranger doit avoir une finalité déterminée, 

explicite et légitime ; 

-Les données transférées ne doivent pas être traitées ultérieurement de manière 

incompatible avec cette finalité ; 

-Les données transférées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au 

regard de la ou des finalités pour lesquelles elles sont transférées ; 

-Les personnes dont les données doivent être transférées doivent être informées 

de l’existence de ce transfert ; 

-La durée de conservation des données transférées ne doit pas être excessive ; 

-Les personnes doivent se voir garantir un droit d’accès et un droit de 

rectification en ce qui concerne les données transférées, ainsi qu’un droit 

d’opposition aux transferts ; 

-Des mesures techniques de sécurité doivent être mises en place afin de protéger 

les données contre tout accès ou toute destruction, altération ou diffusion non 

autorisé desdites données. 

Transférer des données personnelles pour une finalité différente que celle 

pour laquelle les données ont été initialement collectées. La loi informatique et 

libertés prévoit expressément que les données doivent être collectées pour une 

finalité déterminée. Elles ne doivent pas être réutilisées pour des finalités 

incompatibles avec les finalités initiales, à moins que la législation ne l’exige. 

En conséquence, tout transfert de données hors de l’Union européenne pour une 

finalité incompatible avec celle pour laquelle les données ont été initialement 

collectées est illégal. Tout nouveau transfert de données personnelles pour une 

nouvelle finalité doit être expressément autorisé par la CNIL.(34) 
                                                           
34-Art 64de la loi n°18-07, op.cit, « Est puni d’un emprisonnement de deux (2)mois à deux (2) 

ans et d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, 

toutresponsable de traitement qui refuse, sans motif légitime, lesdroits d’information, d’accès, 

de rectification oud’opposition prévus aux articles 32, 34, 35 et 36 de laprésente loi. », Art 65 

de la loi n°18-07, op.cit, «  Sans préjudice des peines plus graves prévuespar la législation en 

vigueur, toute violation, par leresponsable du traitement, des obligations prescrites 

auxarticles 38 et 39 de la présente loi, est punie d’une amendede 200.000 DA à 500.000 
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Informer les personnes concernées lorsque je transfère leurs données vers 

un pays tiers. Afin de garantir un traitement légitime des données personnelles, 

les responsables de traitement doivent informer les personnes concernées, avant 

tout transfert, de ce que leurs données feront l’objet d’un transfert vers un pays 

tiers. Les personnes concernées doivent notamment être informées de la finalité 

du transfert, du ou des pays destinataires, de la nature des données transférées, 

de la ou des catégories de destinataires, et du niveau de protection offert par le 

pays destinataires. 

Quelles sanctions encourt le responsable de traitement en cas de non-

respect des règles en matière de transferts ? 

Les sanctions pénales en cas de non-respect des règles en matière de transferts 

peuvent aller de 300 000 euros d’amende à 5 ans d’emprisonnement (Code 

pénal). 

Par ailleurs, la CNIL dispose également de pouvoirs propres de sanction. 

Ainsi, aux termes de l’article 45, la CNIL peut : 

- prononcer un avertissement à l’égard du responsable de traitement qui ne 

respecterait pas les obligations découlant de la présente loi, 

- mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai 

qu’elle fixe. 

Après une mise en demeure, la Commission peut également prononcer à 

l’encontre du responsable de traitement : 

- une sanction pécuniaire (allant de 150 000 euros pour le premier manquement 

à 300 000 euros en cas de manquements réitérés ou 5% du chiffre d’affaires 

dans la limite de 300 000 euros pour les entreprises) 

- une injonction de cesser le traitement ou un retrait de l’autorisation accordée 

par la CNIL. 

Qu’entend-on par « destinataire de données » ? 

Le destinataire de données est celui vers lequel les données à caractère personnel 

sont exportées. Il peut s’agir d’un responsable de traitement ou d’un sous-

traitant. (35) 

                                                                                                                                                                                     

DA.Est puni des mêmes peines quiconque conserve desdonnées à caractère personnel au-delà 

de la durée prévue parla législation en vigueur ou de celle prévue dans ladéclaration ou 

l’autorisation. », voir aussiArt 66 « Le fait pour un fournisseur de services de nepas procéder 

à la notification d'une violation de données àcaractère personnel à l’autorité nationale ou à 

l'intéressé, enméconnaissance des dispositions de l’article 43 de laprésente loi, est puni d’un 

emprisonnement d’un (1) an à trois(3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA ou 

del’une de ces deux peines seulement. » 
35-Art 54 de la loi n°18-07, op.cit, « Sans préjudice des peines plus graves prévues par la 

législation en vigueur, est punie d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une 

amende de 200.000 DA à 500.000 DA, la violation des dispositions de l’article 2 de la 

présente loi. », Art. 55 de la loi 18-07 op.cit, «  Quiconque procède à un traitement de 
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Conclusion  

  

Même si en l’absence d’une réglementation de protection des données 

déployant ses effets au-delà du continent européen, il est possible et nécessaire 

de trouver un rattachement au territoire national pour l’ensemble ou du moins 

une grande majorité des flux transfrontières de données issus de ce territoire et 

ainsi de pouvoir sanctionner les violations de nos dispositions légales. 

L’action des autorités nationales de protection des données doit ainsi s’attacher à 

sensibiliser les personnes concernées et les responsables de traitement aux 

risques liés aux flux transfrontières de données. Cela passe par : 

-une politique d’information active, 

-une évaluation des risques et l’élaboration d’« outils » pour permettre de 

réaliser les exigences de la protection des données et diminuer les risques 

d’atteinte aux droits des personnes concernées, 

-un contrôle et le cas échéant la prise de sanctions, 

-une intensification de la collaboration internationale. 

                                                                                                                                                                                     
données à caractère personnel, en violation des dispositions de l’article 7 de la présente loi, 

est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 

300.000 DA. Est puni des mêmes peines quiconque procède à un traitement de données à 

caractère personnel malgré l'opposition de la personne concernée, lorsque ce traitement 

répond à des fins notamment, de prospection commerciale, ou lorsque  cette opposition est 

fondée sur des motifs légitimes. » 
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