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دور الجهات القضائية في تنفيذ عقوبة الخدمة للنفع العام في التشريع
الجزائري

ملخص:
عقوبة الخدمة للنفع العام هي احد بدائل العقوبة السالبة
للحرية ‚ حيث يحكم بها على الجاني عند ارتكابه لجنحة
معاقب عليها بعقوبة حبسية بأن يمارس عمال لصالح
المجتمع بدال من الحبس  ,ويؤدي هذا العمل لفائدة شخص
معنوي من القانون العام دون مقابل.
لكنه مقيد بشروط أهمها أن يكون المحكوم عليه غير مسبوق
قضائيا  ,و أن ال يقل سنه عن  16سنة وقت ارتكاب
الجريمة  ,إضافة إلى الموافقة الصريحة له على أن ال
يتجاوز العقوبة المقررة للجريمة ثالث سنوات  ,و العقوبة
المنطوق بها سنة حبس نافذ.
و يبقى الدور األساسي في تفعيل هذه العقوبة و تنفيذها بيد
كل من قاضي الحكم و النيابة العامة و قاضي تطبيق
العقوبات .
Abstract:
The community service is among the alternatives
of the custodial sentence. It is pronounced in the
case of commission of an offence liable to
imprisonment, in order to perform community
service for the benefit of a legal person of public
law, provided that the following conditions are
fulfilled:
The accused must have no criminal record and is at
least 16 years old at the time of commission of the
alleged infraction, the penalty for the offence shall
not exceed three (3) years of imprisonment and the
sentence shall not exceed one (1) year of
imprisonment.
However, the main role in the implementation and
execution of this sentence remains in the hands of
the judge, the general prosecutor and the judge
responsible for the execution of sentences.
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مقدّمة:
إذا كاااا الهااا مااا تنفيااا األحكاااا
الجزائيااة هااو مكافحااة الجريمااة م ا
جهة  ,و إصاح المحكاو عليا ما
جهااااة أخاااار  ,فاناااا بعاااا تطاااااور
المجتمعاااا و الااا ي صااااحب تطاااور
الجريماااااة و األساااااالي اإلجرامياااااة,
أصااابح العقوباااة غيااار قاااا رة علااا
تحقيق الغرض منها  ,ل لك كا البا
م استح اث وساائ أخار  ,و قا
أسااااالي تحقيااااق لااااك و إ
تعااا
كانا كلهاا تصا فا قالا واحا و
هااا واحااا و هاااو تفاااا ي مسااااو
العقوبا السالبة للحرية .
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بوالزيت ندى
و تعتبر عقوبة الخ مة للنفع العا خيار استراتيج لمواجهة أنواع مح ة م السلوك اإلجرام  ,علا
أ ب ائ العقوباا الساالبة للحرياة تشاك نظارة متطاورة لفلسافة العقوباة العتما هاا سياساة اإلصاح و
إعا ة إ ماج الجانحي بطريقة سريعة الم و فعالة الج و (.)1
أك الواقع العمل فشا العقوباا الساالبة لحرياة قصايرة الما ةة فا أ اء ورهاا اإلصاحح و الترباوي
بالشاك المرغاو فيا ‚ ( )2نظارا لقصار ما ةتها التا ال تسام بتطبياق البارام التئ يبياة و التأهيليااة و
اإلصااححية  ,األماار الاا ي تترتاا عناا عاا ة انعكاسااا ساالبية علاا جميااع المسااتويا االجتماعيااة و
االقتصااا ية  ,...با علا النقاايض ما لااك فقا ساااه فا تكااري ظاااهرة االكتظاااظ اخا المؤسسااا
العقابية و ما يترت عل لك م آثار سلبية .
م ه ا المنطلق فا عقوبة الخ مة للنفع العا تشك الحا المحئا للخاروج ما الوضاعية السالبية التا
تعااي فا ظلهااا المؤسسااا العقابيااة  ,كمااا تساااه فا تااوفير مبااال هامااة لميزانيااة ال ولااة  ,كمااا يساااه
المحكو علي ف اقتصا األمة ع طريق استغح طاقات و مؤهحت ف مشاريع تعو بالفائا ة عليا و
عل المجتمع  ,ليصب قوة إنتاجية ب ال م أ يكو عالة عل نفس و عل مجتمع  .و فر ا صاالحا ,
إضاافة إلا اكتسااا مهاارا عمليااة تعينا علا تجااوز البطالاة التا يمكا أ تقااو إلا االنحاارا و
السقوط ف عال الجريمة مج ا(.)3
كما تحافظ عقوبة الخ مة للنفع العا علا شخصاية المحكاو عليا  ,و التاأثير االيجااب علا سالوك ,
عل اعتبار أنها تنف ف الوسط الطبيعا للمحكاو عليا ماع الحفااظ علا الساير العاا ي لحياتا و علا
روابط العائلية و المهنية  ,فينظر إلي كشخص عا ي ف المجتمع متمر أو عام ,و لي كمجر ,
وفر غير مرغو في .
ل لك يحق لنا التساؤ ع ماهية عقوبة الخ مة للنفع العا و شروطها ؟ و كي يت تق ير م ةتها ؟ و
ما هو ور ك م قاض الحك و النيابة و قاض تطبيق العقوبا ف تنفي ها؟
أوال  :تعريف عقوبة الخدمة للنفع العام
ع ةر بعض الفق عقوبة العم لفائ ة المنفعة العامة بأنها« :الحك عل الجان عن ارتكابا لجنحاة
معاق عليها بعقوبة حبسية  ,با يمار عمح لصاال المجتماع با ال ما الحاب  ,و ياؤ ي ها ا العما
لفائ ة شخص معنوي م القانو العا  ,أو لفائ ة جمعية ا النفع العا و مقاب )4( «.
ف حي ع ةرفها البعض اآلخر بأنها » :إجباار الجاان علا أ اء عما مجاان ليحقاق نفعاا عاماا  ,و
لااك لفائ ا ة ا معنويااة خاضااعة للقااانو العااا أو جمعيااة ماارخص لهااا ف ا لااك  ,تكفياارا ع ا الخطااأ
المرتك م طرف )6(«.
إ ا كان عقوبة العم لفائ ة النفع العا ق ظهر حا يثا فا صاورة أكثار تج يا ا و التا اعتما تها
الع يا ما التشاريعا كإحا با ائ العقوباا الساالبة للحرياة  ,و كخياار اساتراتيج لمكافحاة ظاااهرة
الجنو البسيط  ,وفق مقاربة ترم إل تأهي الجان و إصحح ( ‚ )7فا الابعض يرجاع أصا فكارة
العم م أج المنفعة العامة إل الفقي بكاريا  ,ال ي ير أ انس عقوبة للم ن ه تلك التا تضاع
عمل ف خ مة المجتمع إلصح االستب ا ال ي مارس لخارق العقا االجتمااع ( ‚ )8و خاصاية ها ا
الب ي تكم ف إ الحك ب يتوق عل قبو الجان و التزام بقضاء أوقاا فراغا فا العما لفائا ة
المجتمع بالمجا  ,و خح م ةة يح ها القاض .
نظرا ألهمية ه ا الب ي فق اضح موضوعا للبحث م قب الع ي م المؤتمرا ال ولية (, )9
حيث أك عل أهميت و اعتبرت م أه الحلو لتجاوز إشكالية العقوبة السالبة للحرية قصيرة الم ةة ,
كما ع ج ال و ال اعتما  ,فف فرنسا ت اعتما بموج القانو الجنائ الصا ر فا  11يونياو
 ,1983و أخ

ب بلجيكا أيضا ف قانو  11فبراير , 1994أما بالنسبة للمشرع الجزائري فق اعتم
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عقوبة العم للنفاع العاا علا غارار معظا التشاريعا بموجا القاانو رقا  19-11الماؤر فا 22
فبراير  2119المتضم كيفية تطبيق عقوبة العم للنفع العا بحيث خصص لها الموا ما

 12مكارر

 1إل ا  12مكاارر  16م ا قااانو العقوبااا  ,تتناااو ف ا مجملهااا األحكااا الت ا تتعلااق بإمكانيااة لجااوء
القاض إل إفا ة الجان بعقوبة ب يلة تتمث ف أ اء عما للنفاع العاا لا شاخص معناوي ما القاانو
العا و ب و اجر.
ثانيا :شروط الحكم بعقوبة العمل للنفع العام
إ تطبيااق عقوبااة العما للنفااع العااا مرهااو بتااوفر بعااض الشااروط المحا ة قانونااا و التا تساااع
القاض عل انتقاء األشخاص المستفي ي م ه ا الب ي بك عناية و قة .
ا عقوبة العم للنفع العا تخضع للسلطة التق يرية لقاض الموضوع ,فاألمر جوازي بالنسابة لا
 ,و بناءا عل لك يستطيع القاض أ يحك بعقوبة العما للنفاع العاا كبا ي للحاب  ,كماا لا ا يبقا
عل عقوبة الحب األصلية رغ توفر شروط العم للنفع العا إ ا رأ أ شخصية الجاان ال تتناسا
مع ‚ وق نص المشرع الجزائري عل شروط ه العقوبة منها ماا يتعلاق باالمحكو عليا  ,و منهاا ماا
يتعلق بعقوبة الحب األصلية .
 -1الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه

نصة المشرع الجزائري عل ه الشروط ف الما ةة  2مكرر  1م قانو العقوبا  ,و تتمث فا
ا ال يكو المحكو علي مسابوق قضاائيا  ,و أ يسامع منا القاضا الموافقاة الصاريحة بقباو عقوباة
العم للنفع العا كعقوبة ب يلة لعقوبة الحب األصلية‚ وفيما يل بيا لك :
أ -ان يكون المحكوم عليه غير مسبوق قضائيا
لك يستفي المحكو علي م عقوبة العم للنفع العا كبا ي عا عقوباة الحاب  ,اشاترط المشارع
الجزائري حسا ناص الماا ةة  12مكارر  1باا ال يكاو المحكاو عليا مسابوقا قضاائيا‚ ويعا مسابوقا
قضائيا كا شاخص طبيعا محكاو عليا بحكا نهاائ بعقوباة ساالبة للحرياة‚ مشامولة او غيار مشامولة
بوق التنفي م اج جناية او جنحة م القانو العا و المسا بالقواع المقررة لحالة العو ()11
‚ و بالتال تستبع المخالفا م مفهو المسبوق قضائيا ‚ و يطبق ف ح و القانو العا و القاواني
الخاصة( . )11
و يت التأك م أ المحكو عليا غيار مسابوق قضاائيا أوال عا طرياق صاحيفة الساوابق القضاائية
الخاصة ب طبقا لما ح ت الما ة  631م ق ا ج  ,فإ ا ثب ان غير مسبوق قضائيا م ةكن القاض ما
فرصة استب ا عقوبة الحب بالعم للنفع العا ,أما إ ا ثب غير لك فاا ها الفرصاة تساقط و يكاو
القاض عن ئ مجبرا عل الحك بعقوبة الحب األصلية .
أما المحكو علي ال ي سبق و أ ص ر ض ة حك اإل انة  ,لك ةن استفا م ر االعتبار  ,فح مانع
م ا أ يسااتفي م ا العم ا للنفااع العااا كب ا ي لعقوبااة الحااب  ,مااا ا ا ر االعتبااار يمحااو ك ا آثااار
اإل انة(.)12
إال أ بعض التشريعا تراجع عا ها ا الموقا  ,و منهاا التشاريع الفرنسا الا ي أجااز للقضااء
الحك بعقوبة العما للنفاع العاا علا المجارمي ووا الساوابق فا اإلجارا  ,شاريطة أال يشاك هاؤالء
خطر عل الغير (.)13
وال يشاطر الابعض توجا المشارع الفرنسا  ,ال الها ما إقارار ها ا البا ي هاو التقلايص ما
حاال العو  ,و إصح األشخاص الا ي اظهاروا عا رغباته فا التأهيا و إعاا ة اإل مااج  ,بها
إبعا ه ع سبي اإلجرا و إعطائه فرصة لمراجعة ال ا  ,أما األشخاص الا ي عاا وا إلا اقتارا
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الجريمة مرةة ثانية فح يرج منه اإلصح ,ال حالة العو تعبر ع فش شخصية الجان ف التأهي
 ,و ه ا ما أك ت راسا ف عل االجرا (.)14
ب -أن ال يقلللل سلللن المحكلللوم عليللله علللن  61سلللنة وقللل ارتكلللاب الفعلللل المجلللرم المنسلللوب إليللله

اشترط الما ةة  12مكرر 1ق ع ك لك با ال يق س المحكو علي ع  16سنة وق ارتكا الوقائع
المجرمة المنسوبة إلي حت يستطيع االستفا ة م عقوبة العم للنفع العا كب ي للعقوبة السالبة للحرية.
ل ا فتطبيق عقوبة العم للنفع العا لي قاصرا عل فئة الجناة الراشا ي  ,و إنماا حتا فئاة األحا اث
تستفي م ه ا الب ي  ,بشرط أال يق س الح ث ع  16سنة وق ارتكاب للجريمة .
و تج ر اإلشارة هنا إل أ المشرع الجزائري عن نص عل ه ا الشارط وضاع فا اعتباار السا
المسمو ب لتوظي القصر ف بعض األعما حيث ال يق الس ع  16سنة (.)12
ج-الموافقة الصريحة للمحكوم عليه.
يقو القاضا باساتطحع رأي المحكاو عليا فا قباو أو رفاض عقوباة العما للنفاع العاا كبا ي
للحب  ,فإ ا قب نف علي العقوبة الب يلة  ,و إ ا رفض طبق علي عقوبة الحب األصلية .
ل ا الب م ضرورة توافر الموافقة الصريحة للجان عل الخضوع لعقوبة العما للنفاع العاا  ,و
لق أك ج التشريعا علا ها ا الشارط كالتشاريع الفرنسا حياث نصةا الماا ةة 132فقارة  8ق ا ج
عل ان ال يمك تطبيق ه العقوباة علا الما ةته فا حالاة رفضا أو غيابا عا جلساة الحكا  ,و ها
الما ة تستم مرجعيتها م المب أ ال ي أك ت االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسا و الحريا األساسية ف
ما ةتها الرابعة الت تقض بأن » :ال يجوز فرض عم عل الشخص ع طريق القوة و اإللزا ».
و م ةمااا الشااك فيا إ إشااراك الجااان فا اختيااار العقوبااة المناساابة لا سيشااك إحا مظاااهر العقااا
الحا يث  ,و مجاااال خصاابا إلنجااا فلساافة العقوبااة و تحقيااق اها افها  ,خاصااة أ تنفيا ها العقوبااة ياات
بمحض إرا ة الجان  ,و فضح ع الك فق اعتبر بعض الفق ضرورة قبو الجان بالعقوبة ثورة ف
مجا الثقافة الجنائية  ,إ يصب مقتر الجريمة شخصا فاعح ف إ انت (.)16
-2الشروط المتعلقة بالعقوبة األصلية
اشااترط المشاارع الجزائااري تااوفر شاارطي ف ا عقوبااة الحااب األصاالية حت ا يسااتطيع القاض ا ا
يستب لها بعقوبة العم للنفع العا و هما :
أ ˍ أن ال تتجاوز العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة ثالث سنوا .
يتج قص المشرع ف ه الحالة إل ا إمكانية اساتب ا الحاب بعقوباة العما للنفاع العاا تخاص
الجرائ البسيطة و غيرها  ,و بالرجوع إل نص الما ة  2ق ع نج أ المشرع استبع ك العقوباا
( )12سانوا ‚

األصلية ف موا الجنايا م تطبيق عقوبة العم للنفع العا حياث أنهاا تتجااوز خما
ل ا يمكننا تح ي مجا تطبيق عقوبة العم للنفع العا فيما يل :
 ك العقوبا األصلية ف موا الجن . العقوبا األصلية ف موا الجن الت ال تتجاوز ثحث ( )13سنوا . العقوباا األصالية فا مااوا الجان المرتبطاة باألفعااا الموصاوفة بجناياة التا تخاتص بهاا محكمااةص عليها الما ة  248ق ا ج .
الجنايا الت ال تتجاوز ثحث ( )13سنوا و الت ن ة
ب-أن ال تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنة حبس نافذ.
حت يتمك القاض م استب ا عقوبة الحب بعقوبة العم للنفع العاا يجا أ ال تتجااوز العقوباة
المنطوق بها سنة حبسا نافا ا ,أماا إ ا تجااوز ها الما ة أو كانا موقوفاة النفاا فاح مجاا الساتب الها
بعقوبة العم للنفع العا .
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لق نص المنشور الوزاري رق  12المؤر ف  29افري  2119ال ي يوض كيفيا تطبيق عقوبة
العم للنفع العا ان إ ا كان العقوبة الت نطق بهاا القاضا تتضام جازاء موقاو النفاا طبقاا للماا ة
 292ق ا ج  ,جاز للقاض أ يستب الجزء الناف منها بعقوباة العما للنفاع العاا  ,إ ا تاوافر جمياع
الشروط المنصوص عليها قانونا.
ثالثا:دور قاضي الحكم في تحديدعقوبة الخدمة للنفع العام
إ مسالة تق ير عقوبة العم للنفع العا تتح حينما يصا الملا إلا قاضا الحكا  ,فلا ا يمان
المحكو علي العقوبة الب يلة و ق ال يمنح ال األمر يتعلق بالسلطة التق يرية للقاض  ,فق تتوافر ل
الجان ك الشروط غير ان يار ا المعنا لاي أهاح لا لك فيقاو بتطبياق العقوباة الساالبة للحرياة أو
غيرها ألسبا يراها (.)17
و عل القاض ا يعرض عل المحكو علي مساالة تنفيا العقوباة الساالبة للحرياة أو تنفيا العقوباة
الب يلة عل سبي الخيار  ,بمعن انا ال يلزما بشا ء ممةاا قضا با  ,بحياث يجعا المحكاو عليا هاو
ال ي يلز نفس بنفس بحيث يتحم تبعة قرار لك ,فاا قبا االقتارا كاا بهاا و إال صار القاضا
النظر ع مسالة العقوبة الب يلة  ,و أبق عل العقوبة السالبة للحرياة ,ها ا متا كاا المعنا حاضارا ,
أما إ ا كا غائبا صر النظر عا اساتب ا العقوباة الساالبة للحرياة بالعقوباة الب يلاة  ,ال ما شاروط
من ه العقوبة حضور المعن و استنطاق م قب القاض فيما إ ا كا قابح بعقوبة العم للنفع العاا
ا ال  ,عل أ قبو المعن يج أ يكو صريحا و و لب  ,مع كر قبول لك ف منطوق الحك
(.)18
ة
يقوم القاضي بتقدير مددة عقوبدة العمدل للنفدع العدام بموجدب ندص المدادة  5مكدرر 1ق ع مدن القدانون
 91/90على تقدير ساعات العمل للنفع العام  ,و ح ةددها بالنسبة للبالغين ما بين 09سداعة الدى  099سداعة
‚ و بالنسددبة للقصددر مددن  09سدداعة إلددى  099سدداعة و المرجددع فددي لددا هددو أن العقوبددة المقددررة بالنسددبة
للقاصر هي نصف العقوبة المقررة بالنسبة للبالغ عمال بأحكدام المدادة  59مدن ق ع التدي تدنص انده»  :إ ا
قضي بان يخضع القاصر الذي بلغ سنه من  10إلى  11لحكم جزائي فان العقوبة التي تصدر عليه تكدون
كاآلتي  ....إ ا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقدت فانده يحكدم عليده بدالحبس لمددة تسداوي نصدف
المدة التي كان يتعين الحكم عليه بها إ ا كان بالغا».
و بناءا على لا فانه ال يجوز للقاضي النزو عن الحد األدندى المقدرر و هدو  09سداعة و ال يتجداوز
الحد األقصى المقرر و هو  099ساعة بالنسبة للبالغين  ,كما ال يجوز له النزو عن  09ساعة أو الزيادة
عن  099ساعة  ,كما هو مقرر بالنسبة للقصر الذين يتراوح أعمارهم ما بين  10إلى  11سنة طبقا لنص
المادة.
إن المعيار الذي وضعه المشرع الجزائري الحتساب الساعات المتعلقة بالعمل للنفع العام هدو احتسداب
ساعتين ( )90عن كل يوم حبس نافذ من أيام عقوبة الحبس األصلية المنطوق بها .
و يجب أن يقوم المحكوم عليه بعقوبة العمل للنفدع العدام بدأداء سداعات العمدل المطالدب بهدا خدال مددة
أقصاها  11شهرا طبقا ألحكام المادة  95مكرر  1ق ع و التي تدنص علدى  « :يمكدن للجهدة القضدائية أن
تستبد عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بالعمدل للنفدع العدام بددون اجدر  ...فدي اجدل أقصداه
 11شهرا».
و يب أ سريا ه الم ة مباشرة بع أ يصب الحك بعقوبة العم للنفع العا نهائياا  ,أي بعا اساتنفا
جميع طرق الطع (.)19
أمااا توزيااع ساااعا العم ا  ,الت ا يلتااز المحكااو علي ا بعقوبااة العم ا للنفااع العااا بأ ائهااا يوميااا أو
أساابوعيا  ,فااا المشاارع الجزائااري ل ا يضاابط معيااارا معينااا ف ا توزيعهااا أو ج ا ولتها  ,وتاارك الساالطة
التق يرية ف لك لقاض تطبيق العقوبا ال ي يقو بتوزيعها عل ما ة أقصااها  18شاهرا تتماشا ماع
441

بوالزيت ندى
المؤسسة المستقبلة لا ,

ظرو المحكو علي و مؤهحت و ق رات و أوقا فراغ  ,و ك ا مع ظرو
و م توفر العم فيها و نوعها و م تناسب مع مؤهح المحكو علي .
رابعا :دور النيابة العامة في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام.
لقا أوكا المنشااور الااوزاري رقا  12المااؤر فا  21افريا  2119مهمااة القيااا بتنفيا األحكااا و
القرارا المتعلقة بعقوبة العم للنفع العا للنائ العا المساع عل مستو المجل  ,و ال تنف عقوباة
العم للنفع العا إال بع صايرورة الحكا بهاا نهائياا طبقاا للماا ة  2مكارر 6ما ق ع با لك تقاو النياباة
العامة بما يل :
 -1التسجيل في صحيفة السوابق القضائية.

تقو النيابة العامة بإرسا قسيمة السوابق القضائية رق  11متضمنة العقوبة األصلية مع اإلرشاا إلاأنها ق استب ل بعقوبة العم للنفع العا
 -يت التسجي عل القسيمة رق  12العقوبة األصلية و عقوبة العم للنفع العا الب يلة .

 يت تسلي القسيمة رق  13خالية م اإلشارة إل العقوبة األصلية و عقوبة العم للنفع العا .عن إخح المحكو علي بااللتزاما المفروضة علي ف مقرر العم للنفع العا ال ي يص ر قاضاتطبيق العقوبا  ,ترس بطاقة أخار لتعا ي البطاقاة رقا  11للمعنا  ,لتنفا بصاورة عا ياة كعقوباة
حب ناف مع تقيي لك عل هام الحك أو القرار القضائ .
 - 2إرسال الملف المتعلق بعقوبة العمل للنفع العام إلى قاضي تطبيق العقوبا
بع صيرورة الحك أو القارار المتضام لعقوباة العما للنفاع العاا نهائياا  ,يات إرساا الملفاا
المتعلقة به العقوبة ع طرياق تطبياق العما القضاائ و عا طرياق البريا فا ا واحا الا النائا
العا المساع المكل بمتابعة ه الملفا حسب ما ور فا المنشاور الاوزاري رقا  2و تتضام ها
الملفا الوثائق التالية:
نسخة م الحك أو القرار القاض بعقوبة العم للنفع العا .
صورة م الحك أو القرار النهائ لتنفي عقوبة العم للنفع العا .
نسخة م شها ة ع االستئنا .
نسخة م شها ة الطع بالنقض.
و يكو النائ العا المساع أما خياري هما:
أ -إ ا كا المحكو علي بعقوبة العم للنفاع العاا يقطا فا ائارة اختصااص قاضا تطبياق العقوباا
بالمجل  ,فا النائ العا المساع يقو بإرسا الملفا المتعلقة بعقوبة العما للنفاع العاا عا طرياق
تطبيق العم القضائ و ع طريق البري إل قاض تطبيق العقوبا ليتول تطبيق العقوبة.
 إ ا كااا المحكااو علي ا بعقوبااة العم ا النفااع العااا يقط ا خااارج ائاارة اختصاااص قاض ا تطبيااقالعقوبا بالمجل  ,فاا النائا العاا المسااع يقاو بإرساا ها الملفاا بانف اآللياة أي عا طرياق
تطبيق العم القضائ و ع طريق البري إل النائ العا المساع باالمجل الا ي يقاع ساك المحكاو
علي ب ائرة اختصاص  ,ليت تطبيق العقوبة م طرق قاض تطبيق العقوبا المختص.
تواج النيابة العامة ع ةة إشكاال قانونية و قضائية ف المي ا العمل و أهمها :
 اإلشكا المتعلق بصا ور حكا بعقوباة العما للنفاع العاا ما محكماة ال رجاة األولا بعقوباة شاهريحب ناف ث استب ل بعقوبة النفع العا  ,بحيث يفرج ع المحكو علي بع استنفا العقوبة األصالية و
تصب عقوبة العم للنفع العا ال ج و منها فما مصير الحك القاض بعقوبة العم ؟
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 ص ور حكمي قضائيي يتضمنا عقوبة العم للنفع العا ف فترا متقاربة م جهتاي قضاائيتيعل أسا أ المحكو علي غير مسبوق قضائيا  ,لك عن التنفي تواجا النياباة العاماة وجاو حكماي
قابلي للتنفي ؟ ه يت تنفي الحك األو ؟ أ الثان ؟ أ يت مجهما معا ؟
 بع إرسا الملفا لقاض تطبيق العقوبا و الشروع ف تنفي عقوبة العم يتراجع المحكاو علياع قبو عقوبة العم فما هو حك القانو ف مث ه الحاال ؟ه يع مخح بااللتزاما ؟ أ نكيا
ها ا الفعا علا انا جريمااة ؟ و بالتااال يمكا تحريااك الا عو العموميااة ضا ة و متابعتا بجنحااة عا
مراعاة االلتزاما الناشئة ع عم للصال العا .
 ص ور أحكا و قارارا بعقوباة العما للنفاع العاا غيابياا أو حضاوريا اعتبارياا أو حضاوري غياروجاه  ,فا تبلي ه األحكا و القرارا م شان ا يؤ ي إل تأخير تنفي عقوبة العم للنفاع العاا
 ,و ه ا يتعارض مع أحكا الما ة  2مكارر 6ما قاانو العقوباا التا تانص علا انا ال تنفا عقوباة
العم إال بع صيرورة الحك نهائيا ,باإلضافة إل

لك فا الما ة  2مكرر  1تشاترط تنفيا العقوباة فا

م ةة أقصاها  18شهرا ف حي أ إجراءا تبليا األحكاا و القارارا

الغيابياة تقتضا ما ة طويلاة فا

تستغرق  18شهرا فأكثر‚ ل لك فكا م االج ر ا تص ر االحكا المتضامنة عقوباة العما للنفاع العاا
نهائية غير قابلة للطع ‚ حت يتحقق اله م توقيع ه العقوبة .
خامسا :دور قاضي تطبيق العقوبا في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام
يعي ف ائرة اختصاص ك مجل قضائ قاض أو أكثر تسن إلي مها قاض تطبيق العقوبا ,
الت تنص عليها الما ة  2مكرر  3ق ع و الت جاء فيها «:يسهر قاض تطبياق العقوباا علا تطبياق
عقوبة العم للنفع العا و الفص ف اإلشكاال الناتجة ع لك  ,و يمكنا وقا تطبياق عقوباة العما
للنفع العا ألسبا صحية أو عائلياة أو اجتماعياة » ,و لا ا ساو نحااو ضابط ها المهاا ما خاح
التطرق إل حالة است عاء المحكو علي بعقوبة العم النفع العا ث الحاال الت يت فيها إيقا التنفي .
 - 6استدعاء المحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام

وفقا للمنشور الوزاري  12الساابق اإلشاارة إليا يقاو قاضا تطبياق العقوباا باسات عاء المحكاو
علي بعقوبة العم للنفع العا ع طريق المحضر القضائ ‚ ه ا األخير علي االنتقا حيث المست ع
 ,لتبليغ بمحضر الحضور أما قاض تطبيق العقوبا أل اء العقوبة المقررة علي حكما  ,عل أ ينوة
قاض تطبيق العقوبا ف االست عاء ان ف حالة ع حضور ف التاريخ المح ة ستطبق علي عقوبة
الحب األصلية .
لقاض تطبيق العقوبا عن االقتضاء و بسب بع المسافا ووفقا لرزناماة محا ة ة سالفا التنقا إلا
مقرا المحاك حيث يقو ب ائرة اختصاص المحكو عليه  ,للقيا باإلجراءا الضرورية التا تسابق
التنفي ‚و هنا يتعي اإلشارة إل احتمالي :
االحتمال األول:في حالة امتثال المستدعى الستدعاء قاضي تطبيق العقوبا
مت امتث المعن شرع قاض تطبيق العقوبا ف التنفي عل النحو التال :
 -1التأك م هوية المعن و لك باستظهار بطاقة التعري القانونية.

 -2يقو بعرض المعن عل طبي
حالت الصحية .
-3يقو بتسجي البيانا الخاصة بالمحبو ضام بطاقاة معلوماا تتضام اللةقا  ,االسا  ,و تااريخ
ميح و مكان و وال ي و مقر إقامت و حالت العائلية و ع أوال و سوابق و حالت الصاحية و هاتفا
و مستوا التعليم أو المهن و الجريمة المرتكبة و م ةة العقوبة  ,و الجهة القضائية المصا رة للحكا أو
المؤسسة العقابية أو أي طبي
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و أخيرا م ةة

القرار  ,و تاريخ الحك أو القرار و رقم  ,و رغبات و الجهة المح ة و المكا و التوقي
الحب المقض إ وج .
- 4يحرر مقرر الوضع ال ي يتضم ترسانة م المعلوما  ,منها رق المقرر و تاريخ الحكا و رقما
و ما ة العقوبااة‚  .....المؤسسااة المقترحااة أو المرغااو العما فيهااا  ,الما ة المحا للعما ‚  ......مااع
تضمي مقررة الوضع مجموعة م الشروط و تحوتها عل المعن لكا يقتا ي بهاا  ,لتنتها بماا يشاب
العق بأن ف حالة اإلخح به االلتزاما فا العقوبة األصلية ستطبق ال محالة .
 - 2تحرر بطاقة تسم بطاقة مراقبة تتضم مجموعة م البيانا تمث ف رق المقرر تاريخ ص ور
‚ هوية المعن ‚  ....ماع تارك فضااء خااص بما ير الهيئاة المساتقبلة لتا وي المححظاا التا يمكا أ
ت و أثناء األ اء و بع .
 - 6تحرير بطاقة اإلمضاء الت يتعي عل المعن التوقيع عليها خوال و خروجا .
 ˍ 7تحرير المراسلة أو اإلرسالية عل ( )13نسخ بحيث توزع عل الجها
التال :
* نسخة ترس بمعية المستفي إل م ير أو رئي المؤسسة المعنية باالستقبا .
* نسخة تبق بمل المعن للرجوع إليها عن الحاجة.
* نسخة توج إل م ير المؤسسة العقابية المعنية بتامي ه الفئة م المحبوسي .
االحتمال الثاني :حالة عدم امتثال المعني الستدعاء قاضي تطبيق العقوبا
إ ا ت اسات عاء المحكاو عليا بصافة قانونياة  ,أي عا طرياق المحضار القضاائ و ثبا اساتحم
لحست عاء يقينا  ,فان يقو باإلجراءا التالية :
 -1يحرر ما يسام محضار عا المثاو و االخاح فا ا واحا  ,و هاو ماا يمكا تساميت بعا
المثو الفعل .
 -2يحي مل المعن إل النيابة العامة مرفقا ب لك المحضر  ,و لك للتصر في وفق مقتضيا
القانو  ,و ه تنفي العقوبة األصلية.
 2انتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام.تنته عقوبة العما للنفاع العاا تلقائياا باأ اء المحكاو عليا االلتزاماا أو عنا إخحلا بااللتزاماا
المترتبة عل ه العقوبة.
أ-انتهاء عقوبة العمل للنفع العمل للنفع العام تلقائيا بأداء المحكوم عليه لاللتزاما
ف ها الحالاة يقاو المساتفي بإحضاار ملفا الخااص المتمثا فا بطاقاة المراقباة و اإلمضااء عنا
االنتهاء م العم المقرر  ,فيسلم إل قاض تطبيق العقوبا ال ي يتاول تحريار ماا يسام باإلشاعار
بانتهاء العقوبة  ,يحرر ف  13نسخ تسل عل التوال :
* نسخة تبق ف مل المعن .
* نسخة تسل إل المعن شخصيا.
* نسااخة ترس ا إل ا النيابااة العامااة بغاارض التأشااير بهااا ف ا سااوابق المعن ا لاايحفظ اثاار لااك مل ا
المعن بمصلحة قاض تطبيق العقوبا .
ب -انتهاء عقوبة العمل للنفع العام بسبب إخالل المحكوم عليه بااللتزاما .
نص الما ة  12مكرر  2ق ع عل ضرورة تنبي المحكو علي بعقوبة العم للنفاع العاا فا حالاة
إخحل بااللتزاما المترتبة عل ه العقوبة الب يلة  ,فان ستطبق علي عقوبة الحب األصالية و يمكا
حصر ه اإلخحال ف :
أ ال يلتحق المعن أصح بالمؤسسة الت عي بها.ا
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 أ يلتحق و يت تنصيب ث يغا ر إل غير رجعة . أ يعم أياما ث يتغي ونما مبرر أو إ . أ يأت عمح إجراميا أثناء أ ائ لعقوبة العم للنفع العا  ,سواء اخ المؤسسة أو خارجها. كا ها االحتماااال تااؤ ي بالضاارورة إلا تحرياار محضاار يساام محضاار اإلخااح بااااللتزا  ,مانتائج الفورية حرما المعن م مواصلة تنفي عقوبة العم للنفع العا و ألي سب كا .
ف حالة ما إ ا اعترض تنفي عقوبة العم للنفاع العاا بعاض اإلشاكاال التا تعياق التطبياق السالي
له العقوبة  ,كع تأقل المحكو علي مع برنام العم أو أوقات  ,فيات عارض ها اإلشاكاال علا
قاض تطبيق العقوبا ال ي يقاو طبقاا للماا ة  2مكارر  3ق ع باتخاا اإلجاراءا الحزماة لحا ها
اإلشكاال ال سيما فيما يتعلق بتع ي البرنام أو تغييار المؤسساة المساتقبلة  ,و إال انا و فا كثيار ما
الحاال ال ترغ معظ المؤسسا بااللتحاق المحكو علي بها و لك سب سوء التنسيق و ع تاوفر
شروط تتطلبها ه المؤسسة.
لقاض تطبيق العقوبا ك لك إمكانية وق تطبيق عقوبة العم للنفع العا ألسبا صحية أو عائلية
أو اجتماعيااة عل ا أ ياات إبااح ك ا م ا النيابااة العامااة و المعن ا و المؤسسااة المسااتقبلة و المصاالحة
الخارجيااة إل ارة السااجو المكلفااة بإعااا ة اإل ماااج االجتماااع للمحبوسااي بنسااخة ما ها ا القاارار  ,ثا
يحرر إشعارا بانتهاء تنفي عقوبة العم للنفع العا يرسل إل النيابة العامة لتقو ب ورها بإرساا نساخة
من إل مصلحة صحيفة السوابق القضائية للتأشير ب لك عل القسيمة رق  11و عل هام الحكا أو
القرار.
الخاتمة:
إ تبن المشرع الجزائري لعقوبة الخ مة للنفع العا ل لي واض عل وعي بأهمية وضاع سياساة
عقابية ح يثة مسايرة لمستج ا العصر  ,غير أ التطبيق الح يث له العقوبة وج صعوبا كثيرة
سواء عل المستو العلم و الت تتمث ف نقص النصوص القانونياة التا تنظمهاا و اإلشاكاال التا
تثيرهااا  ,أو عل ا مسااتو المجتمااع ال ا ي لا يتقبلهااا حيااث تعااو عل ا الزجاار و العقااا الب ا ن كوساايلة
للتأ ي و ل ا و لتحقيق اله م تقرير ه العقوبة الب م مساهمة ك الجها الفاعلة ف ال ولة م
مؤسسا تشريعية و جمعيا المجتمع الم ن و المؤسسا العمومية الت تنف العقوبة علا مساتواها ,
فك ه الجها تعتبر الركائز األساسية لضما نجا تنفي عقوبة العم لنفع العا .
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