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 ملخص:
عاجلت ىذه الورقة البحثية موضوع غاية يف األمهية وسبثل يف مسألة توسيع االختصاص اجلزائي دلواجهة اجلرمية   

لذا كان موضوع البحث  ،هود الوولية والوننية للحو منهاادلنظمة بإعتبار ان ىاتو األخرية يف انتشار مستمر رغم اجل
صها ادلشرع اجلرمية ادلنظمة ليست كسائر اجلرائم العادية لذا خاذ ان  ،زئية مهمة متعلقة بالشق اإلجرائييتناول ج

كذا جهة احملاكمة اذ و  وأجهزة التحقيق، إذ أنو وسع من صالحيات أجهزة البحث والتحري ،خبصوصية إجرائية خاصة
نو اليها ادلشرع وىذا ما مت التطرق إليو يف البحث اذ وضحنا ادلعايري اليت است ،األقطاب اجلزائية ادلتخصصةاسنوىا اىل 

 . يف سبويو صالحيات األجهزة الثالثة ادلكلفة بتتبع سري مراحل الوعوى العمومية
 : اجلرمية ادلنظمة، االختصاص، األقطاب اجلزائية، اإلختصاص اإلقليمي.الكلمات المفتاحية

 
Abstract: 

This research paper dealt with a very important topic, which is the issue of 

expanding the criminal jurisdiction to confront organized crime, considering that 

the latter is constantly spreading despite international and national efforts to reduce 

it. Therefore, the legislator singled it out with a special procedural specificity, as it 

expanded the powers of the search and investigation bodies, the investigation 

bodies, as well as the trial authority, as he assigned it to the specialized criminal 

poles, and this is what was addressed in the research, as we explained the criteria 

on which the legislator relied in extending the powers of the three bodies charged 

with tracking The progress of the public litigation process. 

Key words:  organized crime, jurisdiction, penal électrodes, territorial jurisdiction. 

 

 

                                                 

  - :المؤلف المرسل 
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 مقدمة:
العمومية بثالث مراحل مهمة تتمثل ىذه ادلراحل يف مرحلة البحث والتحري او ما يسمى مرحلة سبر الوعوى 

مث تأيت ، التحقيق الغري قضائي يتوىل ىذه ادلرحلة جهاز الضبطية القضائية يعمل ربت اشراف وإدارة وكيل اجلمهورية
يقوم هبذه ادلرحلة قاضي التحقيق إضافة اىل  و ما يعرف بالتحقيق القضائيأمرحلة ثانية ىي مرحلة التحقيق االبتوائي 

و أوأخريا ينتهي ملف الوعوى العمومية عنو مرحلة احملاكمة  ، غرفة االهتام باعتبارىا درجة ثانية من درجات التحقيق
 ما يسمى دبرحلة التحقيق النهائي  ويتوالىا قضاة احلكم .

احملاكم ( حود ذلا ادلشرع اجلزائري وفق قانون  ،قاضي التحقيق، ىذه األجهزة الثالث ) الضبطية القضائية
أي اهنا سبارس وتباشر مهامها وصالحياهتا وفق احلوود اليت رمسها القانون ، اإلجراءات اجلزائية اختصاصا إقليميا زلودا

 أصل .و  ىذا كقاعوة
إقليم الوولة يف كل وكما ىو معلوم ان اجلرمية ادلنظمة قو يتعوى مواىا إقليم احملكمة الواحوة ويتجاوز حىت 

وسع من دائرة اختصاص األجهزة الثالث ادلذكورة أعاله  اذا و  اعطى ادلشرع اجلزائري استثناءا عن القاعوة، األحوال
تعلق االمر باإلجرام ادلنظم، وعليو سنحاول يف ىذه الورقة البحثية التطرق اىل االختصاص اجلزائي ادلوسع لكل من 

ومن خالل ، حقيق ومسألة توسيع دائرة اختصاص احملاكم دلواجهة ظاىرة اجلرمية ادلنظمةالضبطية القضائية وقاضي الت
 ىذا التقومي تتبلور إشكالية ىذا البحث حول: 

 الضوابط والمعايير التي اعتمدها المشرع في مسألة توسيع االختصاص الجزائي ؟ 
يف ادلبحث األول االختصاص ادلوسع  ولإلجابة على ىذا التساؤل قسمنا البحث اىل مبحثني ،حيث نتناول 

ضائي) جهات اما ادلبحث الثاين نتناول فيو توسيع االختصاص اجلزائي التحقيق الق، جلهات البحث والتحري
 .التحقيق، جهات احلكم(

 المبحث األول: االختصاص الموسع لجهات البحث والتحري) الضبطية القضائية(
اجلزائي خول لو ادلشرع مهمة البحث والتحري عن اجلرائم ادلنصوص عليها الضبطية القضائية جهاز يف القضاء  

 صالحياتوو  حيث نظمو ادلشرع وفق قانون اإلجراءات اجلزائية من  حيث ىيكلتو ) التشكيلة( ،يف القوانني العقابية
مي للضبطية وعليو من خالل ىذا ادلبحث ستناول  االختصاص اإلقلي ،لو احلوود اليت يباشر فيها مهامورسم و 

والصالحيات اخلاصة للضبطية القضائية يف مواجهة اجلرمية ادلنظمة ، القضائية يف اجلرمية ادلنظمة ) ادلطلب األول(
 )ادلطلب الثاين(.

 :المطلب األول: االختصاص اإلقليمي للضبطية القضائية في البحث والتحري عن الجريمة المنظمة
يز اجلغرايف الذي ميكن لضاب  الشرنة القضائية شلارسة فيو مهامو يقصو باالختصاص اإلقليمي ) احمللي( احل

وصالحياتو ،و بالرجوع اىل قانون اإلجراءات اجلزائية صلو ان ادلشرع حود االختصاص احمللي لضباط الشرنة القضائية 
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ىذا  1 من ق.إ.ج( 16/1دبكان شلارسة مهامهم ادلعتادة أي يف دائرة اختصاص احملكمة اليت ينتمون اليها ) ادلادة 
ويف كثري ، ما أثبتو الواقع العملي ان اجلرمية ادلنظمة يتعوي مواىا إقليم ادلنطقة الواحوةو  من ادلتعارف عليو، و كأصل

لذا صلو ان التشريعات اجلزائية دبا فيها التشريع اجلزائري مود أو  وسع من ، من األحيان يتجاوز حىت إقليم الوولة
ذلم حيث اذا وقعت ىذه اجلرمية يف إقليم اجمللس القضائي الذي ينتمون اليو أجاز ، اجلهازاالختصاص اإلقليمي ذلذا 

من ق.إ.ج ،اذا كانت ضرورة  16ىذا ما ورد يف نص الفقرة الثانية  من ادلادة  ،القانون البحث والتحري عليها
، ن اليت تثبت تلك اجلرميةالقرائو  البحث والتحري تقتضي ذلك أي يف حالة االستعجال وخشية من ضياع األدلة

 ويكون ذلك ربت اشراف النيابة العامة . 
ويكون لضباط الشرنة القضائية اختصاصا وننيا أي اهنم ميارسون مهامهم يف كافة إقليم الوولة اذا تعلق االمر ببعض 

مهما كانت اجلهة ، جلرمية ادلنظمةمن قانون اإلجراءات اجلزائية منها ا 16اجلرائم اليت اشارت اليها الفقرة السابعة من ادلادة 
 .2اليت ينتمي اليها الضاب  

إضافة اىل ذلك ميكن سبويو االختصاص احمللي للضبطية القضائية ويصبح اختصاصا وننيا يف حالة نلب السلطات 
قانون من  138و 13ىذا ما ورد يف ادلادتني ، القضائية ادلختصة ) قاضي التحقيق ( كحالة تنفيذ االنابات القضائية

 اإلجراءات اجلزائية.
مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية لضباط الشرنة القضائية وربت تصرفهم أعوان الضبطية  16كما اجازت ادلادة 

االشتباه يف ارتكاهبم أي نوع من و  األموال عرب كافة إقليم الوولة الذين توجو ضوىم دالئل قويةو  األشياءو  دبراقبة األشخاص
 ويكون ىذا االجراء  بعو اخطار وكيل اجلمهورية .، ادلنظمأنواع االجرام 

 من العسكري يكون اختصاصهم دائما وننيا .وذبور اإلشارة ان ضباط الشرنة القضائية لأل
فان ىذا األخري بووره لو اختصاص ، ومادام جهاز الضبطية القضائية يعمل ربت اشراف النيابة العامة شلثلة يف وكيل اجلمهورية

من قانون اإلجراءات اجلزائية اما دبكان  37حيث يتحود نبقا لنص ادلادة ، زلود ال جيوز لو مباشرة مهامو خارجوإقليمي 
الضواب  ينعقو االختصاص لوكيل و  وعليو وفقا ذلذه ادلعايري، او دبكان القبض على ادلتهم، او زلل إقامة ادلتهم ارتكاب اجلرمية،

سبويو  37ة ادلنظمة رخص قانون اإلجراءات اجلزائية حسب الفقرة الثانية من ادلادة ولكن اذا كنا بصود اجلرمي، اجلمهورية
 االختصاص احمللي لوكيل اجلمهورية اىل دائرة زلاكم أخرى عن نريق التنظيم. 

 المطلب الثاني: الصالحيات الخاصة لضباط الشرطة القضائية لتحري عن الجريمة المنظمة
استثنائية لضباط الشرنة القضائية اذا تعلق االمر و  اإلجراءات اجلزائية صالحيات خاصة خول ادلشرع اجلزائري يف قانون

وما يليها  5مكرر 65األساليب تضمنتها ادلواد و  ،حيث مسح ذلم جبملة من اإلجراءات3التحري عن اجلرمية ادلنظمة و  بالبحث
 من ق.إ.ج.

                                                 

ادلتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية ادلعول وادلتمم . 1966جوان  8ادلؤرخ يف  66/155االمر رقم - 1  
 2 72،ص  2009زلمو، مذكرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية، دار ىومة للطباعة والنشر، اجلزائر،  _ حزي 

. 7،ص 2012،سنة 1اجلرمية ادلنظمة عرب الوننية  ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكنورية،ط  _نسرين عبو احلميو نبييو، 3  
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من قانون  18مكرر65اىل ادلادة 11مكرر65  تناولتو اادلواد فاإلجراء األول يتمثل في عملية التسرب :
ويقصو بو قيام ضاب  الشرنة القضائية باالنوساس واالخًتاق  او التوغل داخل اجملموعة ، اإلجراءات اجلزائية

 . 1 االجرامية وإيهامهم انو فاعل او شريك معم بتقومي يو ادلساعوة او القيام األدوار الرئيسية يف اجلرمية
 االجراء البو من توفر الشروط التالية:ولصحة ىذا 

 من بينها اجلرمية ادلنظمة  5مكرر 65_ ان تكون اجلرمية من بني اجلرائم ادلنصوص عليها يف ادلادة 
 65ىذا ما يستخلص من نص ادلادة و  أن تقتضي ضرورات التحري والتحقيق اللجوء اىل عملية التسرب:_
ذلك ضرورات التحري والتحقيق يف إحوى اجلرائمّ  ادلذكورة يف ادلادة  بنصها على ما يلي: "عنوما تقتضي 11مكرر 
  5مكرر  65

 _البو ان يكون االذن بالتسرب مكتوبا ومسببا .
 اشهر قابلة للتجويو عن مقتضيات الضرورة  4_ربويو ادلوة الزمنية لالذن بالتسرب ،اذ ال ميكن ان تتجاوز 

لضاب  ادلكلف هبذا االجراء يف أي مرحلة من مراحل الوعوى _التأكيو على عوم كشف اذلوية احلقيقية ل
 .  16مكرر 65العمومية ،اذ ان  الكشف عنها يعرض صاحبو للعقوبات واجلزاءات ادلنصوص عليها يف ادلادة

كما ان الضاب  او العون ادلكلف بعملية التسرب ال يسأل جنائيا وال مونيا عن األفعال اليت يقوم هبا حىت وان  
) اقتناء او  عن اجلرمية ادلراد البحث عنها  2 شكل جرائما اذا كانت توخل ىذه األفعال يف انار الكشفكانت ت

، الن ىذه األفعال توخل ضمن ما ياذن بو القانون وىي سبب من 12مكرر65حيازة أشياء او مواد .....( ادلادة 
 أسباب االباحة .

الشرنة القضائية ربت تصرفهم االعوان اذا كنا بصود اجلرمية اما اإلجراء الثاين الذي خولو ادلشرع للضباط 
 ادلنظمة يتمثل يف:

_  5مكرر65حيث مت التنصيص عليو يف ادلواد إعتراض المراسالت تسجيل األصوات والتقاط الصور 
 من قانون اإلجراءات اجلزائية اذ مسح ادلشرع اجلزائري لضباط الشرنة القضائية اعًتاض الرسائل 10مكرر65
وضع ترتيبات اللتقاط الصور لألشخاص واالماكن اليت يرجح اهنا تكون مصور لالجرام ادلنظم بعو اخذ و  ادلراسالتو 

الالسلكية فهل و  وكيل اجلمهورية او قاضي التحقيق ،فاعًتاض ادلراسالت اليت تتم عن نريق وسائل االتصال السلكية
م يتعوى ذلك اىل االتصاالت اليت تتم عن نريق احلاسب يقصو هبا االتصاالت اليت تتم عن نريق اذلواتف فق  ا

 االيل ووسائل التواصل االجتماعي ؟ 
لكن يف الواقع العملي نرى ان وسائل االتصال ، حيث يرى جانب ان ادلشرع قصو التنصت التلفوين فق 

وىذا ما اقره ، ادلراسالتاحلويثة سامهت بشكل كبري وصارخ يف انتشار اجلرمية ادلنظمة مم يستوجب اعًتاض كل أنواع 
                                                 

.78،ص 2011منشورات برييت ،سنة ، 2010طبعة ، القضائيةاإلجراءات الجزائية في ضوء الممارسة  قانونأحسن بوسقيعة :  _1   
،20ص2015،1جامعة اجلزائر، _ رلراب الواودي ،األساليب اخلاصة للبحث والتحري عن اجلرمية ادلنظمة ،أنروحة دكتوراه يف قانون2   
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ادلتعلق بالقواعو اخلاصة للوقاية من تكنولوجيا االعالم واالتصال ،حيث أجاز فيو  09/04ادلشرع من خالل القانون 
 . 1 ادلشرع وضع الًتتيبات دلراقبة االتصاالت االلكًتونية

بني األشخاص سواء كانت سرية الكالم ادلتفوه بو و  اما تسجيل األصوات فيقصو بو تسجيل احملادثات الشفوية
وعليو اقر قانون اإلجراءات اجلزائية وضع الًتتيبات التقنية ، او عامة ،حيث حيفظ ىذا التسجيل يف جهاز معو لذلك

دون موافقة األشخاص ادلعنيني من اجل تسجيل احلويث ادلتفوه بو يف احملالت السكنية والتجارية والعامة غري تلك 
عتنق ادلشرع اجلزائري ادلعيار ادلوضوعي فأجاز صراحة التسجيل الصويت للحويث اخلاص او ولقو ا، ادلعوة للسكن

 السري ويف األماكن العامة واخلاصة. 
وذبور اإلشارة ان ىذا االجراء ينطوي على خطورة كبرية سبس باحلياة اخلاصة لألشخاص  اليت يضمنها الوستور 

 احلق يف محاية حياتة اخلاصة وشرفو.منو اليت تقضي " لكل شخص  47السيما ادلادة 
 لكل شخص احلق يف سرية مراسالتو واتصاالتو اخلاصة يف أي شكل كانت."

 303االتصاالت جرمها قانون العقوبات اجلزائري يف ادلادتني و  كما ان اخًتاق احلياة اخلاصة وسرية ادلراسالت
 مكرر. 303و

 وفقا للكيفيات اليت حودىا القانون.و  للضرورة ادللحةوعليو  اذ ال ميكن اللجوء اىل ىذا االجراء اال 
 المبحث الثاني االختصاص الموسع لحهات التحقيق القضائي في الجريمة المنظمة:

حيث نتناول يف ىذا ادلبحث ، احملاكمةو  نقصو جبهات التحقيق القضائي كل من جهيت التحقيق االبتوائي
جهات )لب األول مث نتطرق يف ادلطلب الثاين توسيع اختصاص احملاكم  التحقيق االبتوائي ) قاضي التحقيق ( يف ادلط

 التحقيق النهائي (
  المطلب األول : توسيع االختصاص لقاضي التحقيق لتصدي للجريمة المنظمة:

 نظرا خلطورة اجلرمية ادلنظمة وتشعبها  وسبايزىا عن بقية اجلرائم اقر ادلشرع اجلزائري خصوصية يف رلال التحقيق مع
حيث ان األصل ان قاضي التحقيق وفقا للقواعو ، ىذا النوع خص هبا قاضي التحقيق  يف رلال قواعو االختصاص

، حبيث يتحود انعقاد االختصاص لو وفقا ألحو ادلعايري 40العامة ميارس اختصاصو احمللي نبقا دلا نصت عليو ادلادة 
مكان القبض اال ان ىذه ادلعايري يصعب ربويوىا بالنسبة للجرمية أو  ،وع اجلرمية ،أو زلل إقامة ادلتهمالثالثة  مكان وق

ادلنظمة باعتبارىا تتمتع خبصائص ال تتوفر يف اجلرائم العادية إذ ان اجلرمية ادلنظمة ميزهتا اهنا عابرة للحوود ىذا من 
اىل توسيع شلا استوعى ، ومن جهة أخرى فهي ترتكب من نرف رلموعة منظمة زبلف أماكنهم االجرامية، جهة

حيث أنو كلما تعلق باجلرمية ، ىذا ما مت التنصيص عليو يف قانون اإلجراءات اجلزائيةو  وسبويو اختصاص قضاة التحقيق
ادلنظمة ومجيع صورىا صلو ان قاضي التحقيق يتمتع باختصاص موسع دلمارسة مجيع صالحياتو وىذا ما تضمنتو ادلادة 

                                                 

.35،ص  السلبق ادلرجع، _ رلراب الواودي 1  
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رهتا الثانية " جيوز سبويو االختصاص احمللي لقاضي التحقيق اىل دائرة من قانون اإلجراءات اجلزائية يف فق 40
اجلرائم ادلاسة و  اختصاص زلاكم  أخرى عن نريق التنظيم يف جرائم ادلخورات واجلرمية ادلنظمة عرب احلوود الوننية

 يع اخلاص بالصرف."اجلرائم ادلتعلقة بالتشر و  جرائم تبيض األموال واإلرىابو  بأنظمة ادلعاجلة االلية للمعطيات
اذا كنا بصود ، .... اخل 1فكل االعمال اليت يقوم هبا قاضي التحقيق من تفتيش ومعاينة واستجواب وبالتايل

اليت جاءت يف قسم  80ومثال عن ىذا ما نصت عليو ادلادة ، االجرام  ادلنظم ينعقو لو فيها االختصاص ادلوسع
التحقيق االنتقال اىل احملاكم اجملاورة اذا استوعت ضرورة التحقيقات بعو ادلعاينة والتفتيش ،حيث اجازت لقاضي 

 اخطار وكيل اجلمهورية .
هل  وبعبارة أخرىهل يمكن ان يكون قاضي التحقيق مختصا خارج التراب الوطني؟ ولكن السؤال ادلطروح 

 ؟يمكن تمديد االختصاص لقاضي التحقيق الى خارج التراب الوطني
تصاص لقاضي التحقيق خارج الًتاب الونين اذا كنا بصود اجلرمية ادلنظمة عن نريق االنابة ميكن سبويو االخ
اليت توخل ضمن التعاون القضائي بني الوول او ما يعرف بادلساعوات القضائية ادلتبادلة دلواجهة 2القضائية اخلارجية 

من صور ادلساعوة القضائية ادلتبادلة بني حيث ان االنابة القضائية الوولية  تشكل صورة ، االجرام عابر للقارات
الوول إذ تتمثل يف اجملال اجلنائي بقيام الوولة بتقومي نلب اىل دولة أخرى عرب السلطات القضائية ادلختصة لويها 

وىذا ما صلوه ، لكشف احلقيقةو  للقيام على اقليمها ونيابة عن احو أجهزهتا بأي إجراء قضائي بشأن جرمية ارتكبت
ومن بني ىذه االتفاقيات نذكر ما ، من االتفاقيات الوولية وما اقره العرف الوويل فيما يعرف بادلعاملة بادلثليف كثري 

من اتفاقية األمم ادلتحوة دلكافحة اجلرمية ادلنظمة إذ حثت الوول األنراف على تبين  18/1اشارت اليو ادلادة 
يو فان موضوع االنابة القضائية يف استكمال اجراء من وعل، ادلالحقاتو  ادلساعوة القضائية يف رلال التحقيقات

إجراءات التحقيق الالزمة للفصل يف الوعوى العمومية اذ ميكن ان يكون مساعا للشهود ،او تنفيذ عمليات التفتيش 
 ،او تقومي اخلربة او معاينة األشياء ....

اإلجراءات اجلزائية استعانة قاضي التحقيق  ومنو نستنتج انو يف حالة وجود ادلة خارج الًتاب الونين أجاز قانون
بقضاة ربقيق خارج الًتاب الونين ويكون ىذا االجراء عن نريق االنابة القضائية اليت نص عليها ادلشرع اجلزائري يف  

، وكذلك ما نصت عليو بعض القوانني اخلاصة بإعتباره 138،702،703كثري من النصوص القانونية منها ادلواد 
ما  06/01ن اجلرائم اليت تشكل نوع من أنواع اجلرمية ادلنظمة  منها قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو تعاجل صور م
الًتتيبات ذات و  منو" مع مراعاة مبوأ ادلعاملة بادلثل ويف حوود ما تسمح بو ادلعاىوات واالتفاقيات 57جاء يف ادلادة 

نطاق شلكن خاصة يف رلال التحريات وادلتابعات   تقام عالقات تعاون قضائي على أوسع ،القواننيو  الصلة

                                                 

.103، ص 2015،اجلزائر سنة  2اجلزائية ،نبعة الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات ، _ احسن بوسقيعة 1  
.2019ص ،2العود  ،7اجمللو جامعة مستغاًل  ،رللة القانون الوويل والتنمية ئي،بن عودة نبيل ،درعي العريب، االنابات القضائية الوولية يف رلال اجلزا_2  
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ادلتعلق دبكافحة تبييض األموال  05/01من القانون  30واإلجراءات القضائية......"، كذلك ما نصت عليو ادلادة 
 وسبويل اإلرىاب .

لتحري ىذا كلو ينب إمكانية توسيع االختصاص اجلزائي لقاضي التحقيق خارج إقليم الوولة اذا تعلق االمر با
 والتحقيق القضائي بشان اجلرمية ادلنظمة .

وما ميكن التنويو اليو ان ادلساعوة القضائية بشىت صورىا ال تقتصر على قاضي التحقيق وحوه بل ميكن إعماذلا 
 يف اية مرحلة من مراحل الوعوى العمومية .

 المنظمة:األقطاب الجزائية لتصدي للجريمة  انشاء و  اختصاص المحاكم الجزائية الثاني: توسيعالمطلب 
من قانون اإلجراءات اجلزائية بناء على احو ادلعايري  329للمحكمة نبقا لنص ادلادة  1احملليينعقو االختصاص 

 أحو إقامة زلل أو اجلرمية زلل زلكمة اجلنحة يف بالنظر زلليا زبتص'' إذ تنص  329الثالثة اليت حودهتا ادلادة 
 .آخر لسبب وقع قو القبض ىذا كان  لوو  عليهم القبض زلل أو شركاءىم وأ ادلتهمني
 ق 553و  552ادلــادتني يف عليهــا ادلنصوص األوضاع وفق إال سلتصة عليو احملكوم حبس زلل زلكمة تكون وال

 .ج ج إ
 .ادلرتبطة أو للتجزئة القابلة غري ادلخالفاتو  اجلنح يف بالنظر كذلك  احملكمة زبتص كما    
 ادلخالفة مرتكب إقامة بلو يف ادلوجودة احملكمة أو ادلخالفة دائرهتا نطاق يف ارتكبت اليت احملكمة زبتصو     
 .ادلخالفة تلك يف بالنظر

 جرائم يف التنظيم، نريق عن أخرى زلاكم اختصاص دائرة إىل للمحكمة احمللي اختصاص سبويو جيوز    
 األموال تبيض جرائمو  للمعطيات اآللية ادلعاجلة بأنظمة ادلاسة اجلرميةو  لوننيةا احلوود عرب ادلنظمة اجلرميةو  ادلخورات

 .''بالصرف اخلاص بالتشريع ادلتعلقة اجلرائمو  اإلرىابو 
 نظرا للمحكمة اإلقليمي االختصاص سبويو فيها ميكن اليت اجلرائم بني من ادلنظمة اجلرمية كانت  ودلا ىذا وعلى

 نظمها اليت اجلزائية األقطاب يف فيها الفصل يتم األخرية ىذه أصبحت حيث ،الذكر اسلفنا كما  وتشعبها طورهتاخل
ادلعول وادلتمم لقانون  2004نوفمرب سنة  10ادلؤرخ يف  14-04القانون رقم  دبوجب مرة ألول  اجلزائري ادلشرع

فساد ومكافحتو الصادر سنة باإلضافة إىل بعض النصوص اخلاصة على غرار قانون الوقاية من ال، اإلجراءات اجلزائية
2006. 

ويف خطوة اعتربت سابقة من نوعها يف القانون اجلزائري، خطى دبوجبها القضاء ضلو التخصص يف ادلعاجلة 
القضائية لطائفة من اجلرائم وذلك لعوة عوامل سبثلت أساسا يف تعقيو مالبسات وأساليب ارتكاهبا وخروجها عن 

 .نابع اجلرمية الكالسيكية
                                                 

.120، ص2015،س 1،ع11، اجمللو 1االكادميية للبحث القانوين ،جامعةاجلزائراجلهات القضائية اجلزائية ذات االختصاص ادلوسع، رللة ، علة كرمية_ 1   



 الشياسيةو جملة الدراسات القانونية                                                     

 582-572ص ص:-------------------------------------------------------- 2022جزان  20 العدد  08 لداجمل

  

 
020 

، بات لزاما مسايرة ىذه التطورات اليت عرفتها اجلرمية؛ األمر الذي يقتضي الرّفع من كفاءة القاضي من ىنا
 وتوسيع صالحياتو مثل اإلنابة القضائية الواخلية وا خلارجية .

إّن البواية احلقيقية لظهور األقطاب القضائية ادلتخصصة، كانت يف صورة اختصاص إقليمي موسع يف ادلادة 
ادلعول  2004نوفمرب سنة  10ادلؤرخ يف  14-04، مع صوور القانون رقم 2004، ظهرت رمسيا يف سنة اجلزائية

، الذي يتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، عنوما تناول 1966يونيو سنة  8ادلؤرخ يف  155-66وادلتمم لألمر رقم 
اجلمهورية، قاضي التحقيق واحملكمة إمكانية سبويو االختصاص اإلقليمي لكل من وكيل  329و 40، 37يف ادلواد 

 .عنوما يتعلق األمر بالبحث والتحّري يف جرائم معينة على سبيل احلصر، إذ يتم ىذا االمر عن نريق التنظيم
 348-06دبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم  2006وقو صورت النصوص التنظيمية ذبسيوا ذلذا التوجو يف سنة 

تضمن سبويو االختصاص احمللي لبعض احملاكم ووكالء اجلمهورية وقضاة ، ادل2006أكتوبر سنة  05ادلؤرخ يف 
 .التحقيق

، حيث مت فعال إعطاء 2008العمل بالفعل يف سنة 1وقو بوأت األقطاب القضائية ادلتخصصة يف ادلادة اجلزائية 
، وقسنطينة 2008 فيفري 26إشارة االنطالق الرمسي لألقطاب اجلزائية ادلتخصصة يف كل من اجلزائر العاصمة يوم 

، أّما توشني مقر القطب اجلزائي ادلتخصص حملكمة ورقلة 2008مارس  5، ووىران يوم 2008مارس  3يوم 
 .2008مارس  19وإعطاء إشارة االنطالق الرمسي لنشاط ىذا القطب فقو كانت يوم 

لى مستوى النيابة، وتتجلى أمهية ىذا النوع من احملاكم إىل إنشاء تشكيالت قضائية من قضاة متخّصصني ع
التحقيق واحملاكمة، تستقطب أو تستأثر باالختصاص يف القضايا ذات الصلة باجلرائم اخلطرية على غرار اجلرمية ادلنظمة 

اخل، يف شكل أقطاب متخصصة توضع …العابرة للحوود الوننية، ادلخورات، جرائم الفساد ،اجلرائم االلكًتونية 
اختصاصها احمللي ليشمل اختصاص إقليمي حملاكم أخرى على امتواد منانق ذات  لوى بعض احملاكم اليت يتم توسيع

 .بعو جهوي
باإلضافة إىل ذلك، ىناك أمر غاية يف األمهية يعترب لردبا الوافع الرئيسي إىل انتهاج ىذا الطريق وىو أّن اجلرائم 

وخارجو بالنظر إىل عوة اعتبارات لعّل أمهها  ادلعنية سبتاز باخلطورة الشويوة والتعقيو وسرعة ربركها يف داخل اإلقليم
 .خطورة العناصر اإلجرامية والوسائل ادلستخومة يف التخطي  وارتكاب اجلرمية واآلثار اليت زبلفها على مجيع األصعوة

ىذه اجلرائم تتطلب من أجل تعقب مرتكبيها وإثبات األفعال اجملرمة وإسنادىا إليهم، الكثري من الوسائل البشرية 
واللوجستية والتحكم يف التكنولوجيا احلويثة من أجل إدارة حبث وربريات فعالة، ىذا من جهة، وتنطوي على سلانر  
كبرية وآثار بالغة على احلقوق واحلريات، من جهة أخرى، األمر الذي ال ميكن توفري ىذه الوسائل يف كل احملاكم، شلا 

 كانيات يف زلاكم زلودة على شاكلة األقطاب ادلتخصصة. حذا بالسلطات االىتواء إىل فكرة ذبميع ىذه االم

                                                 

.30،ص2011،سنة 1_ لباز بوموين ،األقطاب اجلزائية ادلتخصصة ،مذكرة ماجستري يف القانون ،جامعة اجلزائر 1  
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ذبور اإلشارة إىل أنو، فيما يتعلق بالضمانات اليت يوفرىا ادلشرّع من أجل أن ال تتحول ىذه احملاكم إىل ما يشبو 
 زلاكمة عادلة احملاكم اخلاصة أو االستثنائية، ال سيما يف ادلادة اجلزائية، األمر الذي ميكن معو أن ميس دببوأ احلّق يف

وىو مبوأ دستوري جيب احًتامو حصر ادلشرّع اجلزائري مسألة ربويو تشكيلة ىذه األقطاب ادلتخصصة وإحالة 
 .االختصاص النوعي ذلا وإجراءات التقاضي أمامها مع كل ما توفره من ضمانات، يف قانون اإلجراءات اجلزائية

ادلوسع ال يقتصر على مرحلة معينة من مراحل الوعوى، ما ميكن التنبيو لو  وىو أّن االختصاص اإلقليمي 
 -مرحلة االستوالل-العمومية  وإّّنا يشمل مجيع مراحلها، فمثال يف ادلادة اجلزائية، يبوأ من التحقيق األويل أو 

واالهتام، التحقيق االبتوائي، إىل التحقيق النهائي واحلكم حسب األحوال، حبيث إذا كانت القضية مكيفة جنحة 
كما وضحناه أعاله دبناسبة  تنظر أمام احملكمة، أّما إذا كيفت جناية فإهنا ربال على زلكمة اجلنايات ادلختصة

 .وكيل اجلمهورية وقضاة التحقيق و  احلويث عن توسيع االختصاص لكل من الضبطية
 الخاتمة:
 ترتكب أصبحت اذ عليو متعارف كان  كما تقليوية وغري متطورة جرمية نظمةادل جرمية أن يتضح دراستنا ختام يف
 من وىذا منها ةماياحل يكفل جنائي تشريع وضع يف اإلسراع ضرورة يستوجب شلا ادلتطورة والتقنيات احلويثة بالوسائل
 : جيب إذ اإلجرائي اجلانب يف خصوص نبيعتهاو  تتالئم جويوة آليات إجياد خالل
 توحيو بغية انواعو بشىت مجرااال دلعاجلة موحو قانون صياغةل الوننيةو  الوولية اجلهود توحيو على العمل ضرورة -
 دبسألة يتغلق فيما خاصة  القضائية للجهات االختصاص سبويو دون ربول اليت والعوائق احلواجز إزالة اجل من الرؤى
 ككل.  اجلماعة امن يهود ادلنظمة اجلرمية خطر ان بإعتبار السيادة
 مبوأ من مالئمة أكثر أنو ونرى للحوود العابرة ادلنظمة اجلرمية لطبيعة بالنظر يةالعادل مبوأ على االعتماد -
 .احلالية اجلنائية التشريعات أغلب يف ادلطبق اإلقليمية
 ادلتواصل والتأىيل التكوين ضرورة مع ادلتطورة التقنية الوسائل من ادلزيو القضائية الضبطية إعطاء يتوجب كما  -

 واالختصاص اخلربة أىلب االستعانة إمكانيةو 
 االجرام. من النوع ىذا من الوقاية على والعمل اجلهود تنسيق تتوىل وعادلية وإقليمية وننية ىيئة إقامة -
  اجملال ىذا يف  سلتصة زلاكم وإقامة اجلرائم من النوع ىذا يف متخصصني قضاة تكوينو  تأىيل ضرورة -
 والعادلي. اإلقليمي ادلستوى على الوولية االتفاقيات من ادلزيو إبرام خالل من الوويل التعاون تفعيل ضرورة _
 

 : المراجع و المصادر قائمة
 

 :المصادر
 . وادلتمم ادلعول اجلزائية اإلجراءات قانون ادلتضمن 1966 جوان 8 يف ادلؤرخ 66/155 رقم االمر-

 :الكتب
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 .2009 اجلزائر، والنشر، للطباعة ىومة دار اجلزائية، اإلجراءات قانون يف مذكرات زلمو، حزي _ 
 .2012 سنة ،1 ط اإلسكنورية، اجلامعي، الفكر دار الوننية، عرب ادلنظمة ،اجلرمية نبييو احلميو عبو نسرين_
 .2011 ،سنة برييت منشورات ،2010 طبعة ،القضائية الممارسة ضوء في الجزائية اإلجراءات قانون ،بوسقيعة احسن_ 
 .2015سنة ،اجلزائر 2 ،نبعة اجلزائية اإلجراءات قانون شرح يف الوجيز بوسقيعة، احسن_ 

 :االطروحات
 .2015اجلزائر جامعة قانون، يف دكتوراه أنروحة ادلنظمة، اجلرمية عن والتحري للبحث اخلاصة األساليب الواودي، رلراب_ 
 .2011 سنة ،1اجلزائر جامعة القانون، يف ماجستري مذكرة ادلتخصصة، اجلزائية األقطاب بوموين، لباز_ 

 :المجالت
 اجمللو مستغاًل ،جامعة والتنمية الوويل القانون رللة اجلزائي، رلال يف الوولية القضائية االنابات العريب، ،درعي نبيل عودة بن_ 
 .2019،س2 العود ،7
 اجمللو ،1جامعةاجلزائر القانوين للبحث االكادميية رللة ادلوسع، االختصاص ذات اجلزائية القضائية اجلهات كرمية، علة_
 .2015 ،1،ع11

  


