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 :مقدمـــــــــــــــة
يعتبدددر الجدددو ر إذ محدددور رددددور حولدددإل قدددانون اإلجدددراءات الجزائيدددة  يعدددد مو دددوع ال دددمانات 

ــة"والغايددة مددن وجددود القددانون السددابذ الددذتر و ددذا سددب  تسددمرتإل  ــات الفردي  هدددف  فال"دســتور الحرت
ال تطغد   حرد   بللمشرع الجزائري  و الموازنة بدرن المصدلحة الصاصدة والمصدلحة العامدة األساسي

احترام مبدأ قرينة البراءة معيارا حاسدما و دمانا الشرعية االجرائية و عتبر تلذا  إحدا ما عل  األصرى 
بدددءا بمرحلددة البحدد  والتحددري أرددن يتددون مشددتبها  الشددصص محددم المتابعددة الجزائيددةجو ريددا رتمتدد  بددإل 

 .وتوجيإل االتهام ليصبح متهماى فيإل  وحت  بعد تحريك الدعو 
األسدداس تددان مددن الددرزم تددوفرر سددياج متماسددك مددن ال ددمانات القانونيددة لحمايدددة  وعلدد   ددذا

صاصدددة وأن الحدددذ فدددي الحريدددة   للشدددصص سدددواء مشدددتبإل فيدددإل أو مدددتهمالحقدددوق الدسدددتورية األساسدددية 
الشصصددية ال يعتبددر مطلبددا إجرائيددا فقددل بددم  ددو مطلدد  إنسدداني بحددت  وعليددإل فقددد حددرص المشدددرع 

 .بهالة من ال مانات الق ائيةإجرائية ممنوحة لسلطة  الجزائري عل  إحاطة تم صرحية
 دمانة مقدررة قردد  وتدم قردد  دو  الجهدات الق دائيةعلد  صدرحيات  جرائيإشرط فيعتبر تم 
بدرن تفدة المصدلحة العامدة وتفدة المصدلحة الصاصدة تمدا اسدلفنا موازندة ال دو  غارتإلفالمشرع الجزائي 

للمجتمد  ي للعدالة  ويأصذ تم ذي حذ حقدإل فيقدتص في الدعوى العمومية لكي يصم للمفهوم الحقيق
بحتددم  فددي نفددس الوقددت تراعدد  قرينددة البددراءة فددي تددم شددصص لددم تثبددت إدانتددإلمددن مرتكدد  الجريمددة و 

لقصدداص مددن ل جددراءات محددددةإ  فقددانون اإلجددراءات الجزائيددة قبددم أن تكددون غارتددإل تتبدد  نهددائي بددات
بق  الحقوق الدستورية المتفولدة لننسدان حبيسدة حر  ت  فهو يعتبر دستورا للحريات الفردية  المجرم

ويفر ها علد  السدلطة القائمدة بمصتلد    ليفعلها إجرائيا قانون االجراءات الجزائيةالورق حت  يأتي 
 .الوسائم ال اغطة التي قد تصم صطورتها إل  درجة العقوبات الجزائية

علي للمتهم لتمرردز  عدن غردر  تحدرد المدلول الفلفدراسة  مانات المتهم تقت ي التعرض بدءا 
لرتسددن  بعددد ا   غايددة ذلددك تحدرددد دائددرة ال ددمانات التددي رتمتدد  بهددا مددن المصددطلحات المشددابهة لددإل

 والتدي ت دمنها الدسدتور وأكدد ا طور مرتز  القانوني  ثم التطدرق ألسداس  دذ  ال دماناتالتعرض لت
  وصدوال لتفصدرم  دمانات مندإل  باسدتحداثإل المدادة األولد 71-11تعدرم قانون االجدراءات الجزائيدة 

ألن -الشدددصص محدددم المتابعدددة الجزائيدددة عبدددر مصتلددد  المراحدددم االجرائيدددة السدددابقة علددد  المحاكمدددة  
وذلددك مددن صددرل المحدداور   -فددي السداسددي الثدداني محددم دراسددة ددمانات المحاكمددة الجزائيددة العادلددة 

 :التالية
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 :مفهوم المتهم: المحور األول -

 . تعري  المتهم  -1

 .متهم عن غرر تمررز ال  -2

 .تطور المرتز القانوني للمتهم -3
 :قرتنة البراءة أساس لضمانات المتهم: المحور الثاني -

 .قرينة البراءةمفهوم   -1
 .الشرعية اإلجرائية مبدأ و قرينة البراءة  -2
 .نتائج قرينة البراءة  -3
 :ضمانات المتهم أثناء مختلف المراحل االجرائية: المحور الثالث -

-مرحلددددة البحددد  والتحددددري  ددددمانة فددددي حدددد ذاتهددددا للمشددددتبإل فيددددإل) دددمانات المشددددتبإل فيددددإل  -1
 (.ال مانات الصاصة بالمشتبإل فيإل

 ددمان - ددمان حددذ المددتهم فددي عدددم اثبددات براءتددإل) ددمانات المددتهم أمددام النيابددة العامددة -2
 (.حقوق المتهم عند تحريك الدعوى العمومية

-ئدددددة التحقردددددذال دددددمانات العامدددددة المتعلقدددددة بهر) دددددمانات المدددددتهم أمدددددام قا دددددي التحقردددددذ -3
 (.ال مانات الصاصة بالمتهم ذاتإل

 . مانات المتهم أمام غرفة االتهام -4
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 .مفهوم المتهم :األول رلمحو ا
جريمة طرفان الشصص المعتدي و و الجاني والمعتدى عليإل و و ال دحية  وألن المدتهم بهدا لل

المدرور بمراحدم في األصم إنسان لم رثبدت عليدإل الجدرم بعدد لدذا حتد  يحمدم صدفة الجداني البدد مدن 
  وتصتل  تسمرتإل من مرحلة إل  أصدرى إلد  حدرن الحتدم عليدإل ليصدبح لدإل صدفة 1الصصومة الجزائية

المحتدوم عليدإل بجريمدة  مدا يسدتدعي الوقدوف علد  المفهدوم الصدحيح للمدتهم والتعدرض أل دم الفددروق 
ريصيدة التدي الموجودة برندإل ويدرن بعدض المصدطلحات المشدابهة لدإل  تمدا رتوجد  الرجدوع للمراحدم التا

من صرلها تبلور مفهوم المتهم  وال مانات الممنوحة لإل  غايدة ذلدك معرفدة تطدور  دذ  ال دمانات  
التددي مددا تانددت لتصددم للتشددريعات الو ددعية إال بمسدداعي الجهددود السددابقة  رغددم أن اال تمددام الدددولي 

 .ارتكز عل   ذ  ال مانات لكن الشريعة اإلسرمية دائما السباقة في تقرير ا
تحدد مرتز قانوني لدإل  ومعرفدة  دذا المرتدز تسدتلزم تحدردد  لمتهم جملة من الحقوق لألكرد أن ا

  ويتبعددإل إمتانيددة لمفددا يم القانونيددة ومفهددوم المددتهملكددن  ندداك تشددابإل بددرن بعددض ا  المقصددود بددالمتهم
  تمدا أن  ددمانات المددتهم المترسدة فددي مصتلدد  التشدريعات الو ددعية لددم تصددم تدداصم  ددذ  المفددا يم

 .ما  ي عليإل إال بف م تطور سابذل
  (ثانيدا)  تمررز المتهم عدن غردر (أوال) ذا ماسنتناولإل في  ذا المحور من صرل تعري  المتهم

 (.ثالثا)تز القانوني للمتهمتطور المر 

 .المتهم تعرتف -أوال
ال يعد تدم شدصص بوشدرت  دد  اإلجدراءات التمهرديدة مدن بحد  وتحدري متهمدا  فلكدي تثبدت 

الصددفة البددد مددن جملددة مددن الشددروط  لمعرفتهددا البددد أوال مددن الرجددوع لتعريدد  المددتهم  لشددصص  ددذ  
بعدد ا يتدون مدن السدهم التمررددز برندإل ويدرن غردر  مدن الصددفات القانونيدة التدي يحملهدا الشدصص عبددر 

 .مراحم اإلجراءات الجزائية
را بالمنظور تقت ي اإلحاطة بتعري  المتهم الرجوع إل  التأصرم اللغوي لهذا المصطلح  مرو 

 .القانوني والفقهي للمتهم  غاية ذلك تمررز  عن ما قد رتشابإل معإل من المصطلحات
                                                           

المتابعة إن الصصومة الجزائية تتمرز عن الدعوى العمومية باعتبار ا أوس  نطاقا  تونها تتس  لتشمم جمي  إجراءات  -1
من البح  والتحري مرورا بالتحقرذ ووصوال للمحاكمة  في حرن تبدأ الدعوى العمومية من لحظة توجيإل االتهام  والغال  أن 

 :انظر. الصصومة الجزائية تي تبدأ تشترط دصول العنصر الق ائي  لذا فهي أ رذ من الدعوى العمومية وليس العتس
ت الجزائية في التشري  والق اء والفقإل  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزي   أصول اإلجراءا: سليمان عبد المنعم -

 . وما بعد ا 911  ص 9111لبنان  
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 : المتهم لغة -1
مشتذ من التهمة ب م التاء جمعها تهم وأصلها الو مة أو الو م  فيقال اتهم فرن إن أدصلت 

 .1عليإل التهمة وتعني الظن
إل التهمددة وجعلتددإل مظنددة لهددا  ورجوعددا ويهددذا المعندد  فددالمتهم  ددو الشددصص الددذي أدصلددت عليدد

  يطلددذ علدد  تددم مددن ررتكدد  صطددأ  ومنددإل  Inculperففعددم رددتهم الددذي  ددو petit robertللمعجددم 
 .2فالمتهم  و تم من ررتك  جريمة يعاق  علرها القانون 

 :المتهم فقهيا -2
داللدة تعددت التعداري  الفقهيدة  ففدي الشدريعة اإلسدرمية اسدتعملت العدردد مدن المصدطلحات لل

علدد  مرتكدد  الجريمددة ومنهددا المدددع  عليددإل والمتهددوم والظنددرن  وفددي القددرعن الكددريم نجددد قددول   عددز 
  والظن في  ذ  السورة جاءت 3"َيا َأرَُّها الَِّذرَن عَمُنوا اْجَتِنُبوا َتِثرًرا ِمَن الظَِّن ِإَن َبْعَد الظَِّن إْثم  : " وجم

تددم شددصص أسددندت إليددإل : " إلسددرمي عددرف المددتهم علدد  أنددإلبمعندد  التهمددة أو االتهددام  وفددي الفقددإل ا
تهمددة بارتكدددا  جريمددة بنددداء علددد  دالئددم تافيدددة علددد  االتهددام مسدددتمدة مدددن أحددوال وقدددرائن ظرفيدددة أو 

 . 4"مادية  سواء أكانت الجريمة التي رتهم بها موجبة للحد أم القصاص أم التعزير
تددم مددن تنسدد  إليددإل سددلطة : "أنددإل دمحمعــودمحم ع عــو أمددا فددي الفقددإل القددانوني فيعرفددإل الدددتتور 

  فدي حدرن يعرفدإل الددتتور 5"االتهام ارتكدا  فعدم يعدد  القدانون جريمدة سدواء بوصدفإل فداعر أو شدريتا
  أمددا 6" الصصددم الددذي روجددإل إليددإل االتهددام بواسددطة الدددعوى الجنائيددة قبلددإل: "أنددإلأحمــد فتحــي ســرور 

 ددد  دعدوى جزائيدة قصدد معاقبتددإل  الشدصص الدذي حرتدت: "فردرى أن المددتهم  دوع محـدة الددتتور 

                                                           
 .4194  ص 9199لسان العر   المجلد السادس  دار المعارف  القا رة  : جمال الدرن أبو الف م دمحم بن منظور -1

2- Peul Robert :Petit robert , Paris ,1990, P 984-985.  
 .91سورة الحجرات  اآلية  -3
لندوة العلمية لموق  الشريعة اإلسرمية من استعمال الوسائم العلمية في التعذر   بح  مقدم : محمود علي السرطاوي  -4

األمنية  الجوان  الشرعية والقانونية الستصدام الوسائم العلمية الحدرثة في التحقرذ الجنائي  جامعة نار  العريية للعلوم 
 .40  ص 1002  الرياض

 .42  ص 9114المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجزائية  منشأة المعارف  اإلستندرية  : عوض دمحم عوض -5
  1094طبعة الوسيل في قانون اإلجراءات الجزائية  الكتا  األول  دار النه ة العريية  القا رة  : أحمد فتحي سرور -6

 .112ص 
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عن الجريمة المرتكبدة المنسدوبة إليدإل  وذلدك بوصدفإل فداعر أو شدريتا أو متددصر أو محر دا فدي أي 
 .1"مرحلة من مراحم الدعوى  ما دام لم يصبح الحتم عليإل نهائيا

 تعري  المتهم من زاويترن  فقد أعط  لدإل تعدريفرن أحدد ما رمسيس بهنامبرنما عالج الدتتور 
  2 رذ واآلصر واس   فالمتهم بالمعن  ال رذ  دو تدم مدن تقديم  دد  النيابدة العامدة دعدوى جزائيدة

أي أن المتهم من  ذا المعن  مرتبل بمرحلة قيام الدعوى الجزائية ومدا بعدد ا  أمدا التعريد  األشدمم 
 :من األول والذي رندرج تحتإل تم شصص روجد في حالة من الحاالت التالية

 .مر بالقبض من النيابة العامة أو من قبض فعر عليإلمن صدر  د  أ -
من نسبت إليإل الجريمة في أي عمم من األعمال اإلجرائية الجزائية مدن  دمنها محا در  -

 .البوليس والنيابة العامة
 .3من بلغ  د  عن جريمة -

 : تعرتف المتهم قانونا -3
ج فدي الفقدرة .ج.إ.مدن ق 51المشرع الجزائري تنداول تعريد  المدتهم  دمنيا ودلردم  دذا المدادة 

  برنت  ذ  األصررة أن صدفة االتهدام ال توجدإل للشدصص إال بتدوافر األدلدة الكافيدة والقويدة التدي مدن 3
مدن نفدس القدانون التدي تطلد   163شأنها التدلرم الصريح عل  اتهامإل  و ذا ما أكدتإل أي دا المدادة 

صدددار أمددر بددأال وجددإل  للمتابعددة فددي حددال تانددت الوقددائ  مددن قا ددي التحقرددذ إصددرء سددبرم المددتهم واال
المنسددوبة إليددإل ال تشددتم جريمددة  أو فددي حددال عدددم تفايددة األدلددة أو إذا تددان مرتكدد  الفعددم المجددرم 
مجهددوال  رغددم أن الناحيددة العمليددة مددن محا ددر الشددرطة الق ددائية  ال تعرددر ا تمامددا لوصدد  المددتهم 

تهم وفددي عصدر نجددد المدددع  ودلردم  ددذا االصدترف الوا ددح مددن مح در آلصددر فتدارة نجددد وصدد  المد
 . 4عليإل أو المشتبإل فيإل

تأكرددا لدقدة المصددطلحات القانونيدة فلفددم المدتهم ال يطلدذ علدد  أي شدصص  بددم  دو الشددصص 
الذي تتوافر أدلدة تافيدة علد  ارتكابدإل الفعدم المجدرم سدواء أكدان فداعر أصدليا أو محر دا أو شدريتا  

 .وبة عل  الفعم المنسو  إليإلفتحرك الدعوى العمومية  د  غاية ذلك توقي  العق

                                                           
 .99  ص 9111 مانات المتهم أثناء التحقرذ  الجزء الثال   دار الهدى  الجزائر  : ةدمحم محد -1
رؤصذ عل  مصطلح الدعوى الجنائية أنإل  رذ يشمم المتهم بالجناية فقل دون الجنحة والمصالفة  فاألف م الدعوى  -2

 .العمومية ألنها تتس  لتشمم األوصاف الثر  الجناية والجنحة والمصالفة
  .959  ص 9122اإلجراءات الجنائية تأصير وتحلير  منشأة المعارف  اإلستندرية  : يس بهنامرمس -3
 .91  ص...... مانات المتهم: دمحم محدة -4
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 :تمييز المتهم عن غيره -ثانيا
إن تددان المددتهم  ددو مددن حرتددت  ددد  الدددعوى العموميددة فهددذا رددؤدي إلدد   ددرورة التمررددز برنددإل 

 .ويرن بعض المصطلحات التي قد تتداصم معإل

 : المتهم والمشتبه فيه -1
مفهددوم المددتهم و نددا أسدداس  بددالعودة للتعدداري  الفقهيددة السددابقة نجددد أن أغلدد  الفقددإل  ددرذ فددي

التفرقة  فالمتهم رتصم لفم إطرقإل بمرحلة ما بعد تحريك الدعوى العمومية ألنإل من اجتمعدت  دد  
دالئم وقرائن دون أن روجإل لإل االتهام  أما ما قبم تحريك الدعوى العمومية أي مرحلدة االسدتدالالت 

يدددإل  وعلدددة  دددذا التبدددارن أن المفهدددوم فهندددا وقددد  تبدددارن فقهدددي حدددول تحدردددد صدددفة المدددتهم مدددن المشدددتبإل ف
الموس  للمتهم صلل برن المفهومرن إذ اعتبر المتهم تم من تان محر إلجراءات استدالل أو تحقرذ 

 .1أو محاكمة
يمردددز بدددرن تدددر المصدددطلحرن  ج.ج.إ.قائيدددة نجدددد المشدددرع الجزائدددري فدددي ز فدددي التشدددريعات الج

 ددد   فبمجددرد أن توجددإل النيابددة العامددة فمصددطلح المددتهم يطلددذ علدد  مددن حرتددت الدددعوى العموميددة 
طبقدا للمدواد  االتهمة للشصص بتقديم طل  لقا ي التحقرذ تطل  فيإل فتح تحقرذ  د  يصبح متهمد

  ومددن رفعددت  ددد  الدددعوى مباشددرة أمددام المحتمددة فددي مددواد الجددنح ج.ج.إ.قمددن  61  33/3  36
وتدذلك مدن أحردم   القدانون  مدن نفدس 1مترر  333مترر إل   333و 334والمصالفات طبقا للمواد 

  ج.ج.إ.ق  وغرر ا من 345  344  223  125  121  177عل  محتمة الجنايات طبقا للمواد 
 334  331  323وذلدددك فدددي المدددواد  Le prévenuوفدددي الجدددنح والمصالفدددات يسدددتعمم مصدددطلح 

  217  263ونجد  ذا في المواد  L’accuséوغرر ا  أما أمام محتمة الجنايات فيستعمم مصطلح 
 .مثر 211

المشتبإل فيإل  و تم مدن اسدتعملت  دد  الشدرطة الق دائية وسدائم البحد  والتحدري ومثدال  أما
  ويت ح لنا من صرل  ذ  المواد أن ج.ج.إ.قمن  12مترر  65إل   62 45و 41/2ذلك المواد 

إل مجموعدة لكدن تجتمد  حولد  المشتبإل فيإل  و من لم روجإل إليإل االتهدام بعدد مدن طدرف النيابدة العامدة
 .من الظنون والشبهات تصول الشرطة الق ائية اتصاذ جملة من اإلجراءات لكشفها

التفرقة برن المتهم والمشتبإل فيإل لها أ مرتها القانونية و ذا من حر  ال مانات التدي يمتدن أن 
فدائرة ال دمانات تتسد  بالنسدبة للمدتهم عتدس المشدتبإل فيدإل  ومدن حرد  الجهدة  رتمت  بها تم منهما 

                                                           
 .49-42المرج  السابذ  ص : عوض دمحم عوض -1
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التدددي تباشدددر االجدددراءات  ففدددي مواجهدددة المدددتهم تباشدددر ا جهدددة ق دددائية مسدددتقلة ومحارددددة  فدددي حدددرن 
المشتبإل فيإل جهاز الشرطة الق ائية أي جهداز شدبإل ق دائي صا د  لرقابدة واشدراف مدزدوج  التبعيدة 

 ج  وللسلطة الرئاسية فدي جهداز م  ولرقابدة رئيسدإل ورقابدة.إ.ق 36و 12/2واالشراف للنيابة العامة م
 .1ج.إ.مترر ق 13  والنائ  العام م276م ق ائية من غرفة االتهام

نستنتج أن المتهم مفهوم محدد رصتل  تماما عن المشتبإل فيإل فهدذا األصردر مفهدوم يطلدذ علد  
تم من رتصذ  دد  إجدراءات البحد  والتحدري التدي يقدوم بهدا رجدال ال دبطية الق دائية  وبعدد ا أي 

يصدددبح الشدددصص متهمدددا  إذا فالمشدددتبإل فيدددإل تددددور شدددبهة علددد  نسدددبة أثنددداء التحقردددذ والمحاكمدددة فهندددا 
الجريمة إليإل دون توجيإل االتهام  عل  عتدس المدتهم الدذي تتدوافر فدي حقدإل أدلدة تدرجح إسدناد التهمدة 

 .إليإل أي وجهت إليإل التهمة وتم تحريك الدعوى العمومية  د 

 : المتهم والمدعى عليه -2
مصدطلحات التدي تتدداصم مد  مفهدوم المدتهم  فد ن تدان إل  جاند  المشدتبإل فيدإل  نداك بعدض ال

بعدددض الفقدددإل القدددانوني ردددرى أن المدددتهم  دددو المددددع  عليدددإل  لكدددن يعدددا   دددذا التعريددد  ذلدددك أن لفدددم 
المدع  عليإل يطلذ عل  تم من أدع  عليإل في أي دعوى ق دائية ومهمدا تدان نوعهدا  أمدا المدتهم 

 .2نيةفهو من ادعي عليإل في الدعوى العمومية فقل ال المد
فددالمتهم  ددو تددم مددن حرتددت  ددد  الدددعوى العموميددة   ددذ  المرحلددة التددي تسددبقها مرحلددة يتددون 
فرهدددا الشدددصص مشدددتبها فيدددإل  فاالشدددتبا  مرحلدددة مسدددبقة علددد  االتهدددام وبعدددد ا مرحلدددة الحتدددم ليصدددبح 

 .الشصص محتوما عليإل  و ذا ما يمرز المتهم عن غرر 
رأسدددها األ ليددة وصدددفة اآلدميددة ويلرهدددا  تددوافر صددفة المدددتهم تقت ددي جملدددة مددن الشدددروط علدد  

 .التعررن وص وع الشصص محم االتهام للق اء الوطني

 .لمتهمالقانوني لمركز التطور  -ثالثا
تقت ي المعرفة الحقة للمرتز القانوني للمتهم الرجوع لمصتل  المراحم التاريصية لتطور   ذلدك 

ي مدددن صدددرل اسدددتقراء نشدددأتإل وتحدردددد أن المعرفدددة الصدددحيحة للحا دددر ال تكدددون إال بدددالرجوع للما ددد
مرتكزاتإل وصوال للمبادئ التي يقوم علرها في الوقت الحا ر  وييان التطور التاريصي لمرتز المدتهم 

                                                           
وما  159  ص 1099  دار  ومة  الجزائر  (التحري والتحقرذ)شرح قانون اإلجراءات الجزائري : عبد   أو اربية -1

 .بعد ا
 .191ص المرج  السابذ : سليمان عبد المنعم -2
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رتم من صرل اإلحاطة بأ م ال مانات التدي رتمتد  بهدا فدي ظدم التشدريعات القديمدة ومددى اإلصدرل 
ن أثر في تكوين النظم اإلجرائية الحالية  ومددى بها  ويهذا رت ح مقدار ما ترتتإل الشرائ  القديمة م

 .مسا متها في رسم المنظور الحدر  لمرتز المتهم في النظم اإلجرائية المصتلفة

 .تطور قانون اإلجراءات الجزائيةل التارتخية مراحلالالمركز القانوني للمتهم عبر  -1
مرحلددة البدددء فددي تطددور  نشددوء الدولددة وتمتعهددا بسددلطة المتابعددة و ددرورة توقيدد  العقددا   ددي 

النظم الجزائية التي صاحبها تطور المرتز القدانوني للمدتهم  فالشدرائ  القديمدة  دي الجدذور التاريصيدة 
  .جرائيةللنظم اإل
القانون ما  و إال رد فعم عن واق  المجتم  والظروف السدائدة فيدإل  لدذا فقدد عرفدت العصدور ف

الدددذي تعرفدددإل التشدددريعات الحاليدددة مدددا  دددو إال ثمدددرة لصبدددرة  التاريصيدددة المصتلفدددة أنظمدددة قانونيدددة  والتقددددم
الما ي  لذا فالمرتز القانوني للمتهم في األنظمدة اإلجرائيدة الحدرثدة مدرتبل بدالتطور التداريصي لهدذ  

 .اإلجراءات
سددواء  1عرفددت التشددريعات القديمددة: معددالم المرتددز القددانوني للمددتهم فددي التشددريعات القديمددة - أ

يدة  تنظيمدا قانونيدا قصدد  تحقردذ العدالدة  فقدد عرفدت بدرد الرافددرن العدردد مدن الشرقية منهدا أو الغري
م ويليدإل تشدري  ايشدنونا وغرر دا  تمدا يعتبدر .ق 1312الشرائ  عل  رأسدها تشدري  لبردت عشدتار سدنة 

  والغالد  أن مصدادر الشدرعية 2تشري  حمورابي من أكثر المدونات العقابيدة شدهرة فدي بدرد الرافددرن
في  ذ  المرحلة التاريصية تحدد وفقا لرعتقادات الدرنية والعرفيدة  فقدد عدرف العدراق القدديم  اإلجرائية

 .3السومرية والبابلية واآلشورية: ثر  أنواع من القوانرن  ي
والستفاء الحقوق عرف أ م بابم اللجوء إل  السلطة لفض النزاعدات بردنهم  ف دمنت لهدم  دذ  

فوفقا لقانون لبت عشتار ال رجوز االعتدداء علد  الحريدة الشصصدية  الشرائ  حماية قانونية لحقوقهم 
ارتكازا عل  مبدأ براءة اإلنسان  وتأسيسا عل   ذا المبدأ تان يعامم المتهم عل   ذا األساس حت  

                                                           
م  تما صدرت .ق1000صدرت في الشرق مدونات قانونية في بابم وأشور ومصر ررج  تاريصها إل  ما قبم عام  - 1

 :انظر. م.ق 9000بعض المدونات عند الرهود وعند الهنود وفي الصرن ترج  إل  حوالي 
  مجلة مرتز بابم (قانون حمورابي نموذجا) تاريخ القانون في المجتمعات القديمة: يم الصفاجيمصطف  فا م تر  - 

 .199  ص 1099للدراسات اإلنسانية  المجلد الثال   العدد الثاني  العراق  
 .119المرج  السابذ  ص : مصطف  فا م تريم الصفاجي -2
 .552  ص9121لعلوم القانونية واالقتصادية  العراق  ترجمة القانون اآلشوري  مجلة ا: محمود سرم زناتي -3
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ثبوت إدانتإل يقرنا عن طريذ اعترافإل  فتان رتم تحليفإل اليمرن تنوع من ال غل المعنوي عليإل  و دذا 
  .1أصرى مناق ا لمبدأ أصم البراءة في المتهمما يعد من جهة 

من قدانون لبدت عشدتار إلقداء القدبض علد   11احتراما للحرية الشصصية للمتهم حرمت المادة 
الشددصص بسددب  ق ددية لددم رثبددت عرقتددإل بهددا  ولددم تجددز أي ددا القددبض إال فددي حالددة التلددبس  ويعددود 

نتقدددام الفدددردي فدددي توقيددد  العقدددا   الف دددم إلددد  قدددانون حمدددورابي فدددي تصلددديص المجتمددد  مدددن فتدددرة اال
وأوتلددت مهمددة توقيدد  العقددا  للدولددة  وأكددد  ددذا القددانون تأكردددا غرددر مباشددر ل ددمانات المددتهم أثندداء 
المحاكمدة مدن  درورة حرددة القا ددي وعددم تدردد  فدي إصددار الحتددم وصداح   دذ  ال دمانات حددذ 

رنت صور اإلثبات التي من   وشروط المحاكمة من عرنية وح ور الصصوم  وي2المتهم في الدفاع
  و و أن رترك لنهدر الفدرات تحدردد بدراءة الشدصص أو إدانتدإل و دذا "اصتبار المحنة" منها ما يسم  

 .3لقدسية  ذا النهر الذي سما لدرجة أن وصم لمنزلة اآللهة
لكدن مدن جهدة أصدرى تددان  نداك إصدرل ب دمانات المددتهم فالتعدذر  للوصدول لرعتدراف الددذي 

لددة يعدد  دددما ألصدم البدراءة  واسددتصدام أسدلو  المحنددة فدي اإلثبدات الددذي ربند  علدد  يشدتم سدرد األد
معتقددات عرفيددة ودرنيدة ال صددلة لهددا بدروح القددانون والعدالدة  أ دد  لهددا صدرامة اإلجددراءات والعقوبددة 

 .التي تصم لدرجة القسوة والردعية المفرطة
ن تانددت لددي س فددي شددتلها الحدددر   لكنهددا تمددا عددرف مجتمدد  بددرد الرافدددرن الدددعوى الجزائيددة واال
 :تانت تناس  طبيعة المجتم  وتنظيمإل  تما تم تقسيم الجرائم إل  نوعرن

من قانون حمورابي أشارت إشارة  71و ي التي تمس المجتم  تتم  فالمادة : جرائم عامة -
وا حة إل  أنإل في  ذا النوع من الجدرائم رجدوز لكدم فدرد سدواء أكدان  دحية أم ال أن يقديم الددعوى 

  .4ويباشر االتهام
من قانون  123والتي تعد اعتداءا عل  مصلحة الفرد الصاصة  ففي المادة : جرائم صاصة -
  أجددازت لل ددحية الحددذ فددي إقامددة الدددعوى ومباشددرة االتهددام  لكددن فددي المقابددم يقدد  عليددإل 1حمددورابي

 .ع ء جم  األدلة واثبات صحة ادعائإل

                                                           
 . 99  ص 9112حماية حذ المتهم في محاكمة عادلة  منشأة المعارف  اإلستندرية  : حاتم بتار -1
 .41المرج  السابذ  ص: علي الف م البوعنرن -2
 .09  ص 9129الشرائ  العراقية القديمة  دار الحرية للطباعة  بغداد  : فوزي رشرد -3
 .49المرج  السابذ  : أسامة أحمد دمحم النعيمي -4
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ذلدددك شدددأن تقددددم الح دددارة الفرعونيدددة فدددي فدددي مصدددر فقدددد عدددرف القدددانون تقددددما شدددأنإل فدددي أمدددا 
  ومدددا ال يمتدددن إنتدددار  أن البحددد  عدددن الحقيقدددة وحمايدددة البدددريء ويقرنيدددة 2الهندسدددة والعمدددران والطددد 

العقدددا  مدددن المبدددادئ األساسدددية التدددي قدددام علرهدددا التشدددري  الجندددائي لددددى الفراعندددة  فدددا تموا بالق ددداء 
والحبس المؤقدت عندد تعدذر الكشد  عدن  وأصول المحاكمة وعرفوا بعض إجراءات التحقرذ تالقبض

الحقيقدددة  واسدددتعانوا بالمعارندددة وندددد  الصبدددراء  تمدددا تاندددت المحاكمدددات تدددتم بصدددورة علنيدددة وبح دددور 
 .3الصصوم

وتددان نظددام التقا ددي علدد  درجددات وعرفددت العدرددد مددن المحدداكم المصتصددة بنظددر المنازعددات 
فدي الجدرائم ومعاقبدة الجنداة  فأصدذ التشدري  المدنية  لكن تنعقد  ذ  المحاكم بهرئة جنائية عند النظدر 

الفرعوني بنظام الفصم برن الق داء المددني والق داء الجندائي  ونظدم  دذا األصردر تنظيمدا دقيقدا مدن 
لحظة التبليغ عن الجريمة إل  صدور الحتم  وجعدم اإلجدراءات الجزائيدة تمدر بمراحدم تبددأ بدالقبض 

  "االمتحدان بال در "جوابإل بالتعذر   الدذي تدان يسدم  عل  المتهم ثم يقدم أمام المحققرن فرتم است
  4ومن طرق اإلثبات المتبعة القسم بحياة الملك الذي يعد بمنزلة اإللإل رلجأ إليإل الستصرص الحقيقة

وبالرجوع للتشريعات الغريية القديمة  نجد التشري  اإلغريقي الذي لم يتن نظاما قانونيا متمرزا 
من مهمة الكهنة ورؤساء القبائم  ولم يتن للمتهم أي حذ في الددفاع عدن في البداية  فالق اء تان 
  بددرز فددي  ددذا القددانون فتددرة االعتددداد بأصددم 5م.ق 611لسددنة " دارتددون "نفسددإل  لكددن بصدددور قددانون 

بددراءة المددتهم إلددد  حددرن إدانتدددإل لكددن اقتصددر األمدددر علدد  طبقدددة األشددراف فقددل  وتدددم إنشدداء المحددداكم 
م  الدذي شدتم ندواة لنظدام المحلفدرن ألندإل أول قدانون .ق 534لسدنة " لون صو "الشعبية في ظم قانون 

                                                                                                                                                                                     
النصوص العقابية في القوانرن العراقية القديمة وانعتاساتها في القوانرن العقابية الحدرثة  مجلة : عمر فصري لحدرثي -1

 .29  ص 1000دراسات قانونية  العدد الثاني  بغداد  
 :انظر. م.ق 9900والي سنة حار مح  حأمثال  ظهر عند الفراعنة الكثرر من المشرعرن العظماء -2
 .19  ص 9120رسالة دتتورا   جامعة القا رة  مصر    استعانة المتهم بمحامي في القانون المقارن : حسن علو  -
 . 44-49المرج  السابذ  ص : علي الف م البوعنرن -3
 .19-11المرج  السابذ  ص : حسن علو  -4
 .92ص المرج  السابذ  : حاتم بتار -5
التي  الصصومات الدمويةو  القانون العرفيوقد قام باستبدال نظام   الرونان القديمةفي  أثرنافي  مشرع و أول دارتون  -

بحر  رتول  الق اء مهمة تنفرذ   ونظرا لصرامتإل ارتبل المصطلح دراكوني بالقواعد أو   متتو  تشري تانت سائدة عنذاك بد
 :انظر .القوانرن الصارمة

- Cobham Ebenezer: The Reader's Handbook of Allusions, References, Plots and Stories, 

Philadelphia, 1896, p 451, On the web site: 

https://archive.org/stream/readershandbook00brew#page/450/mode/2up. 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8F%D8%B4%D8%B1%D9%90%D9%91%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%28%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%29&action=edit&redlink=1
http://books.google.com/books?oe=UTF-8&id=fzoFAAAAYAAJ
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يسددمح بمشددارتة الشددع  فددي أعمددال الق دداء  تمددا تددم إنشدداء الق دداء المحلددي ومجلددس الشددع  إلدد  
جان  المحاكم الشعبية  فشتلت تلها علية لمحاكمة محاردة  و مانا لنزا دة الق داة وحرددتهم  وتدان 

تددان –للمتقا ددرن فلددم تكددن تجددرى أي مداولددة قبددم اإلدالء بأصددواتهم دور ددم يقتصددر علدد  االسددتماع 
  لكن في المقابم تان النطذ بالحتم رتم علنا من قبم رئيس المحتمة  -التصويت رتم بطريقة سرية

 .1ودعما للمتهم تان حتم البراءة رتبعإل توقي  جزاءات عل  من باشر االتهام  د 
صددورة علنيدة وفددي العددراء  وعلد  المددتهم اإلجابددة علدد  تاندت إجددراءات المحاكمددة الشدعبية تددتم ب

ن سددتت عدددا  ددذا بمثابددة اعتددراف بالتهمددة  ولددم تعددرف الرونددان القديمددة المسدداواة ألن  تددم األسددئلة واال
الطبقيددة  ددي السددائدة  فتسددمت إجددراءات المتابعددة بالقسددوة والتعددذر  النتددزاع االعتددراف الددذي يعددد سددرد 

ن تدم االعتدراف بددون اسد تعمال أسدالر  التعدذر  يشدتك فدي مصدداقرتإل  دذا مدا يعتمدد  دد األدلة  واال
 . 2طبقة العبرد  أما األحرار فر رجوز تعذربهم

أمددا اإلمبراطوريددة الرومانيددة التددي مددرت بددأري  مراحددم مددن أنظمددة الحتددم بدددءا بالعصددر الملكددي 
  فسداعد 3سدفل مرورا بالعصر الجمهوري وعصر اإلمبراطورية العليدا وانتهداء بعصدر اإلمبراطوريدة ال

طول  ذ  المدة علد  تعزيدز متاندة القدانون وتطدوير   لدذا ظهدرت العدردد مدن التشدريعات بددءا بقدانون 
  فأنشددأت المحدداكم الجنائيددة  وتددان الملددك رتددول  4"جوسددتنيان"األلددواح اإلثندد  عشددر ووصددوال لقددانون 

كم الشعبية ليعهد إلرها بنفسإل مهمة الفصم في الدعاوى المعرو ة عليإل  لكن بعد ا تم إنشاء المحا
 .5مهمة الفصم في النزاعات

فدددأ م مدددا تتسدددم بدددإل التشدددريعات الجزائيدددة فدددي رومدددا القديمدددة انعددددام المحاكمدددة العادلدددة النعددددام 
المساواة بسب  تبني نظدام الطبقيدة  لكدن  دذا الحدال لدم رددم طويدم إذ بصددور مدوندة األلدواح اإلثند  

من أ دم مبادئهدا العددل والمسداواة رغدم مدا يمتدن أن رؤصدذ  عشر تغرر الو     ذ  المدونة التي تان
علرها من قسوة ومغاالة في الشتلية  تما قسمت الجرائم إل  نوعرن األول جرائم عامة تتدول  الدولدة 
فرها مهمة توقي  العقا   والنوع الثاني جرائم صاصة و ي التي يق  فرها ال رر عل  الشصص دون 

                                                           
 .99ص المرج  السابذ : حاتم بتار -1
 .91-99المرج  السابذ  ص : عبد الستار لكبيسي -2
 . 191  ص9191تاريخ النظم السياسية  دار النه ة العريية  القا رة  : صوفي حسن أبو طال  -3
  .وما بعد ا 914  ص 1002 الطبعة الثانية  تاريخ القانون  العاتك للنشر  القا رة : عدم و ر  النداوي و اشم حافم -4
 .95المرج  السابذ  ص: ثرت صوينحسن ب -5
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ومندددإل إلددد  " البريتدددور"علددد  المدددتهم عدددن طريدددذ االتهدددام الكتدددابي إلددد  غردددر  ولدددإل طلددد  توقيددد  العقدددا  
 .1المحتمة الشعبية بح ور المحلفرن  والذرن يصدرون قرار م عق  المداولة وباألغلبية

مددن أ ددم ال ددمانات التددي تانددت تعطدد  للمددتهم انددإل تددان يمثددم أمددام الق دداء حددرا طليقددا احترامددا 
ال حية وتمترنا لإل من الدفاع عن نفسدإل  فدر رجدوز حدبس ألصم براءتإل و مانا للتوازن برنإل ويرن 

الشددصص إال اسددتثناء  تمددا شدداع نظددام اإلفددراج المشددروط المؤقددت وبتفالددة حتدد  فددي الجددرائم العامددة 
  وامتددازت إجددراءات التحقرددذ بالطدداب  التنقربددي مدد  احتددرام مبدددأ حددذ الدددفاع فددر تقددام 2تجددرائم القتددم

دفاع أي لل حية وللمتهم  واتسمت إجراءات المتابعة باحترام حرمة اإلجراءات إال بممثم لرتهام ولل
المستن ومن  تفتيشإل باعتبار  متاندا مقدسدا تالمعابدد  لكدن قدانون األلدواح اإلثند  عشدر أجداز تفتدي  
المساكن فدي حدال البحد  عدن أشدياء مسدروقة وبشدرط ح دور صداح  المسدتن أو مدن رنوبدإل  لكدن 

حرمددة المسددتن معندد  عصددر بحردد  أصددبحت حرمددة المسددتن حرمددة أعطدد  ل" تورترليددا"صدددور قددانون 
 .3اجتماعية ال درنية

ررجدد  الفقددإل الف ددم للقددانون الرومدداني فددي ترسددرصإل لددبعض المبددادئ القانونيددة ال ددامنة لمرتددز 
المتهم  لكدن  دذ  المبدادئ تعر دت النتكاسدة فدي عهدد اإلمبراطوريدة السدفل  حرد  أصدبح اسدتجوا  

عن طريذ استعمال وسائم التعذر  المصتلفة  وتم التوسدي  فدي صدرحيات  المتهم في  ذا العهد رتم
القا ي علد  حسدا  المدتهم مدا انعتدس سدلبا علد  مرتدز  القدانوني  فتدان  دذا سدب  إنشداء الق داء 

 .4التحتيمي فيما برن المسحررن الذي أوجدتإل الكنيسة الفتقار القا ي الحتومي للحياد

                                                           
في العصر الروماني لتنظيم التقا ي  وتان البريتور يعرن لسنة واحدة  ةعني الحاكم الشرعي و ي مستحدثيالبريتور  -1

بقي من روتان تم بريتور   ويصدر عند توليإل منصبإل منشورا ربرن فيإل القواعد التي سيسرر علرها في قبول الدعاوى والدفوع
استبقاء ا  ويعدل بعض القواعد األصرى أو ي ر  إلرها  إل  أن نشأ من مجموع  رورة فإل القواعد التي ررى منشور سل

تجمي   م.قوقد تم في أواصر القرن الثاني   القواعد التي تكرر األصذ بها والنص علرها ما أطلذ عليإل اسم المنشور الدائم
 :انظر". البريتوري  القانون "قواعد المنشور الدائم في قانون عرف باسم 

 .91المرج  السابذ  ص : حاتم بتار - 
: بظهور فترة تقسيم الدعوى إل  صمسة مراحم م.ق 01ل  القرن إ المؤقتررج  جان  تبرر من الفقإل ظهور الحبس  -2

. افمرحلة ح ور المتهم  مرحلة إجراء اليمرن المقدسة  مرحلة تعررن القا ي  مرحلة صدور العقوبة  مرحلة االستئن
 :انظر
الحبس االحتياطي والمراقبة الق ائية في التشري  الجزائري والمقارن  دروان المطبوعات الجامعية  : األص ر بوتحرم - 

 .90  ص 9111الجزائر  
 .91المرج  السابذ  ص: حسن بثرت صوين -3
 .10-91المرج  السابذ  ص : حاتم بتار -4
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التشددري  اإلسددرمي تامددم متكامددم صددالح  :اإلسددرميةفددي الشددريعة  تعزيددز مرتددز المددتهم  -  
لكددم زمددان ومتددان محفددوت مددن تددم تحريدد  وتغررددر  وأ ددم مددا يمرددز  ددذ  الشددريعة السددمحاء الكمددال 
والسمو االستقرار  فسياسة المشرع اإلسرمي الحتيمة تحمدم العدزم علد  إقامدة مجتمد  صدالح قدوي  

 .1صالحا داصم مجتمعإلوالحزم في مواجهة المجرم بردعإل وتأ رلإل ليتون 
فددد ن تدددان قدددوام القدددانون الجزائدددي  دددو مبددددأ الشدددرعية فهدددذا المبددددأ لددديس ولردددد القدددوانرن الو دددعية 
الحدرثة  علة  ذا أن الشريعة اإلسرمية أقرت  ذا المبدأ وتانت السباقة في ذلك  فالقاعددة الشدرعية 

  لكددن الشددريعة "عقوبددة إال بددنص ال جريمددة وال" ددي القاعدددة القانونيددة " ال تكلردد  قبددم ورود الشددرع"
  فجددرائم الحدددود ورد 2اإلسددرمية مرددزت فددي تطبرددذ  ددذ  القاعدددة بددرن جددرائم الحدددود وجددرائم التعزيددر

النص علرها في القرعن والسنة  أما جرائم التعزير ف ن الحاكم  و من رتول  وظيفة التشري  والق اء 
صدداذ أي إجددراء  ددد الشددصص مددا لددم رثبددت مصالفتددإل فربددرن الجددرائم والعقوبددة المقددررة لهددا  فددر يمتددن ات

لنص عقابي  لذا فمن حذ تم شصص أن رنذر ويحذر مقدما باألفعال المحظدورة  وعدززت الشدريعة 
 .3مرتز المتهم بتقرير مبدأ براءة الذمة

وفدددي إطدددار تددددعيم مرتدددز المدددتهم دائمدددا فقدددد أحاطدددت الشدددريعة اإلسدددرمية المدددتهم بجملدددة مدددن 
رة إعرمددددإل بالتهمددددة الموجهدددة إليددددإل وح ددددور  إجدددراءات التحقرددددذ والمحاكمددددة  دددمانات بدددددارتها  دددرو 

: وسددماعإل قبددم الحتددم عليددإل  والسددند فددي ذلددك مددا روي عددن علددي بددن أبددي طالدد  ر ددي   عنددإل قددال
نددي حدددر  السددن وال علددم لددي : بعثنددي رسددول   ى إلدد  الدديمن قا دديا فقلددت يددا رسددول   ترسددلني واال

ِإنَّ   َسددَرْهِدي َقْلَبددَك َوُيَثبِلددت ِلَسددَانك َفددِ ذَّا َجَلددَس َبددْرَن َرددَدْيَك الَصْصددَمان َفددَر َتْقِ ددي : "  فقددالبالق دداء 
ل  َفِ نَّإُل َأْحَرى َرَتَبرَّن َلَك الَقَ اء  .4"َحتَّ  َتْسَمَ  ِمَن اآلَصر َتَما َسِمْعت ِمَن اأَلوَّ

اصدة فالشدريعة اإلسدرمية ال تجردز التفتدي  إال إذا حماية للحرية الشصصدية وحرمدة الحيداة الص
تددان برصصددة وفددي حالددة ال ددرورة  وفددي غرددر  ددذا فالشددريعة اإلسددرمية تقدد  موقدد  حددزم فددي حرمددة 

َيا َأرَُّها الَِّذَرن عَمُنوا اَل : "المستن الصاص فتحرم دصولإل إال ب ذن صاحبإل وفي ح ور  لقولإل عز وجم
ُردوِتُكم َحتَّد  َتْسَتْأِنُسدوا َوُتَسدِلُموا َعَلدد  أَْ ِلَهدا َذِلُكدم َصْردر  َلُكدم َلَعلَُّكدم تَدذََّتُرون  َفدِ ن َلددْم تَدْدُصُلوا ُبُروتًدا َغْردَر بُ 

ْن ِقرددَم َلُكددم اْرِجُعددوا َفدداْرِجُعوا ُ ددَو َأْزَتدد  َلُكددم و   ِبَمددا َتِجددُدوا ِفَرهددا َأَحددًدا َفددَر تَددْدُصُلوا َحتَّدد  ُرددْؤَذَن َلُكددم َوااِل
                                                           

 .10-91  ص 9199لشريعة اإلسرمية  دار الشروق  برروت  السياسة الجنائية في ا: أحمد فتحي بهنس -1
 الشريعة فقهاء قسمها وقد علرها  معاق  شرعية محظورات أنها  و واحد جام  رجمعها أنواعها اصترف عل  الجرائم -2

 .لتعزيرا وجرائم والديات  القصاص وجرائم الحدود جرائم :و ي عقويتها نوع إل  بالنظر أنواع ثرثة إل  اإلسرمية
 .10-91المرج  السابذ  ص : حسن بصرت صوين -3
 .19المرج  السابذ  ص : علي ف م البوعنرن -4
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ن تان ذلك فدي نطداق 1"ُلون َصِبررَتْعمَ    لكن في المقابم تجرز الشريعة اإلسرمية الحبس المؤقت  واال
 رذ  والقصد من إجازة الحبس تما ررى بعض الفقإل  و إعاقة المتهم ومنعإل من التصدرف والتنقدم 

أقددر لددإل جملددة مدددن بمفددرد   ويطلددذ النبددي ى علدد  المددتهم فددي الحددبس المؤقدددت لفددم األسددرر  الددذي 
الحقوق منها الحذ في زيارة أقاريإل وأ لإل لإل  و دذا مدن قبردم حدذ االتصدال باألقدار  فدي التشدريعات 

  وال مانة الشصصية األصرى التي تمنح للمتهم فدي الشدريعة اإلسدرمية  دي مند  2الو عية الحدرثة
 .إكرا إل وتعذربإل ولو لحملإل عل  االعتراف

ساد في  ذا العصر القانون الكنيسي وسدمي : 3اإلقطاعي تد ور مرتز المتهم في العصر - ج
بهدذا لتريدد  الكنيسددة علدد  السددلطة  فتانددت السددمة الغالبدة علدد  اإلجددراءات الطدداب  اإلتهددامي  لكددن لددم 

م 1215رددددم  دددذا طدددوير حرددد  سددداد النظدددام التفتيشدددي باحتكدددار الملدددك لكدددم السدددلطات  فبعدددد سدددنة 
تفتيشي وأطلقت تسمية محاكم التفتي  عل  محداكم العصدر وبموافقة المجلس الكنيسي ساد النظام ال

 .4اإلقطاعي
في فرنسا بعدض األعدراف وتعداليم الكنيسدة فدي مرسدوم  14جم  الملك لويس  1617في سنة 

 ذا المرسدوم مدنح للقا دي سدلطات واسدعة فدي التجدريم والعقدا   وتدان للملدك ( األمر الكبرر)اسما  
ئية بمقت   رسائم مصتومة ويصصدوص جدرائم صطردرة  مهمدة الحذ في تشترم لجان ق ائية استثنا

 ددذ  اللجددان إصدددار أحتددام نهائيددة غرددر قابلددة ألي وجددإل مددن أوجددإل الطعددن وتتشددتم  ددذ  اللجددان مددن 

                                                           
 .19-12سورة النور  اآلية  -1
 .94المرج  السابذ  ص : عبد الستار لكبيسي -2
ر القديمة فترة من تاريخ أوروبا الغريية تق  مابرن العصو : العصر اإلقطاعي أو ما يطلذ عليإل العصور الوسط  -3

والعصور الحدرثة  فقبم العصور الوسط  تانت أوروبا الغريية جزءا من اإلمبراطورية الرومانية  أما بعد انتهاء العصور 
الوسط   فقد اشتملت أوروبا الغريية عل  ما عرف باإلمبراطورية الرومانية المقدسة ومملكتي إنجلترا وفرنسا وعل  عدد من 

ور الوسط  أي ا باسم فترة القرون الوسط   تما يطلذ علرها اسم العصور المظلمة  وتشرر الدول الصغرى  وعرفت العص
 م5تلمة مظلمة إل  الغيا  المفترض في حقم المعرفة صرل تلك الحقبة  امتدت العصور المظلمة لفترة من حوالي القرن 

والمعلومات الوثائقية حول تاريخ  ذ  الفترة   ط  حر  تان مستوى التعليم والثقافة صرلها في غاية االنحطام99إل  القرن 
 :انظر .قلرلة ومتأثرة بالصرافات واألساطرر

قراءة في تاريخ وح ارة أوروبا العصور الوسط   شرتة الكتا  اإللكتروني العريي  برروت  : شرف صالح دمحم سردأ -
 .99-91   ص1009  9الطبعة

 .49-41المرج  السابذ  ص: عبد الستار لكبيسي -4
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شصصددديات يعدددرف بوالئهدددا للملدددك وبالتدددالي بعددددم مصدددداقرتها  ممدددا جعدددم المدددتهم رص ددد  لمحاكمدددة 
 .1ظالمة

تانت اإلجدراءات تتسدم بسدرية وعددم ح دور المدتهم أو وألن النظام التفتيشي  و السائد عنذاك 
غرر  من الصصوم  ولم يعترف للمتهم بحذ الدفاع فتان  دف تم اإلجراءات الوصول للحقيقة التدي 
تريد ا السلطة ولو قسرا وبالتعذر   أ   لهذا للقا دي الحدذ فدي إجدراء التحقردذ مدن تلقداء نفسدإل  

تدي تددرن الفاعدم وتكشد  جرمدإل وفدي المقابدم حدرم المدتهم فهذا النظام أعط  للق اء تدم الوسدائم ال
 .2من أي  مانة

أقم ما يمتن قولإل عن فترة العصر اإلقطاعي  ي أنها فترة النتهاك حقوق اإلنسان  وما بالك 
ب مانات المتهم التي  ي جزء ال يمتن تجزئتإل عن حقوق اإلنسان  فالمعاملة الرإنسانية وجبدروت 

 . ي سمات  ذا العصرالملك وطغيان الكنيسة 
نسددتنتج أن  ددذ  المرحلددة التاريصيددة مددن تطددور اإلجددراءات الجنائيددة  تانددت تتجددإل نحددو متابعددة 
نزال أقص  العقوبات عليإل من منطلذ المفا يم الدرنية السائدة عنذاك  فتم دمج العقوبة م   الجاني واال

 التعويض وحماية الملك أكثر من المت رر الفعلي من الجريمة
ن مددا تغرددر الو دد  بثددورة فتريددة أحدددثت تغررددرا تليددا مددس المنظومددة القانونيددة  ويهددا لكددن سددرعا

م سعت إل  حفم 13و 13تطور مرتز المتهم وال حية   ذ  الثورة التي شهدتها أوروبا في القرنرن 
اإلنسانية بتصليص الناس من العبودية وسيطرة الكنيسة وطغيان الحتام  فسا مت في تطوير نظرية 

سلطة الدولة وتصليصها من النزعة الغرر إنسانية  فطال  مفترو تلك الحقبة أمثدال بتاريدا مشروعية 
 .وروسو ومونتسيترو وغرر م بحرية اإلنسان وذلك ب قرار حقوقإل  مانا للعدل والمساواة

  .مركز المتهم في النظم اإلجرائية المختلفة -2
اإلجرائي القائم  إذ أن  مان الحقوق طبيعة النظام السياسي في دولة ما  و ما يحدد النظام 

والحريات واحترامها  ي جو ر النظام السياسي المعتمد  فاحترام الحرية الفردية وصون حقوق الغرر 
أسلو  معتمدد لتوفردذ بدرن مصدلحة الفدرد ومصدلحة الجماعدة ومصدلحة مدن ت درر مباشدرة  وتحدردد 

ئددي الددذي عددرف تطددور صدداحبإل تطددور دور القا ددي فددي الدددعوى العموميددة مددن مهددام النظددام اإلجرا
 .مرتز المتهم 

                                                           
 .19المرج  السابذ  ص : حاتم بتار -1
 .54المرج  السابذ  ص : علي الف م البوعنرن -2
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ارتبل ظهور النظام اإلتهامي بظهور االتهام  :1مرتز المتهم في النظام اإلجرائي اإلتهامي - أ
الشصصدددي المنددداط بالمت دددرر المباشدددر مدددن الجريمدددة أي ال دددحية فقدددل  وتطدددور بعدددد ا إلددد  مرحلدددة 

قاريددإل تعقدد  الجدداني أمددام ق دداء الحتددم االتهددام الجمدداعي  ومعندد   ددذا النظددام أن لل ددحية أو أحددد أ
مباشرة عن طريذ اتهامإل نترجة ال رر الذي لحقإل والمطالبة بتوقي  العقوبدة عليدإل  ففدي  دذا النظدام 
الدعوى العمومية مماثلة للدعوى المدنية  إذ أن الددعوى فدي  دذا النظدام ندزال بدرن صصدمرن أحدد ما 

واعترا دددإل فدددي مواجهدددة اآلصدددر  ودور القا دددي  المدددتهم واآلصدددر ال دددحية  ولكدددم منهمدددا تقدددديم أدلتدددإل
صدار حتمإل بناء عل  األدلة المقدمة إليإل بترجيح أكثر ا قوة فدور  إذا سلبي  .2االستماع واال

من صرل  ذا رتبرن لنا سمات  دذا النظدام الدذي رلقدي عد ء اإلثبدات تليدا علد  عداتذ المدتهم 
حاكمدددة دون وجدددود مرحلدددة التحقردددذ  دون غردددر   تمدددا رجعدددم الددددعوى تمتددداز بمرحلدددة واحددددة  دددي الم

وتمتاز المحاكمة ب جراءاتها العرنية وشفوية ووجو  ح ور الصصوم  وما عل  القا ي إال الحتم 
وفذ اقتناعإل الشصصي في نطاق األدلة المعرو ة عليدإل  مدا ي دمن المسداواة بدرن األطدراف ويتفدم 

 .3حياد القا ي
زا قانونيددا للمددتهم بددالوقوف معددإل  عددن طريددذ لكددن فددي المقابددم نجددد أن  ددذا النظددام يعطددي مرتدد

 دي و دذا يعدد  دمانة المحاكمة العرنية والشفوية والح ورية  التي ت من إل  حد بعردد حيداد القا
من حر  توفرر  مانة أساسية لإل تتمثم فدي الفصدم بدرن سدلطة االتهدام  إليإل  ويمرم أساسية للمتهم

ة بحريتدإل بالق داء حصدرا  لدذا فهدذا النظدام احتدرم وسلطة الحتم وريل مهمة اتصداذ اإلجدراءات الماسد
المتهم وقدس حقوقإل عل  حسا  المجتم  تتم  فف م مصلحة الفرد أال و و المتهم عل  مصدلحة 
الجماعة التي تمثم الحذ العام  ودلرم افتقار النظام اإلتهامي وصلو  مدن قواعدد إجرائيدة ت دمن حدذ 

ر حددذ اإلدعدداء علدد  ال ددحية أو أحددد أقاريددإل  المجتمدد  فددي االقتصدداص مددن مرتكدد  الجريمددة حصدد
والذي تثررا ما ي ع  أمام إكرا  الجاني ما ردفعإل إل  عدم تحريك الدعوى أصدر  أ د  إلد   دذا 

 .الدور السلبي للقا ي الذي ال رتجاوز حرز الموازنة برن األدلة وترجيح أكثر ا إقناعا لشصصإل
إل إدصال عدة تعديرت قصد تفادي سلبياتإل  لتصفر  مساوئ  ذا النظام سعت الدول المتبنية ل

 Solicitorوالمحدددامي العدددام  Attorney Generalففدددي انجلتدددرا اسدددتحد  منصددد  نائددد  عدددام 

                                                           
تعود جذور نشأة النظام اإلتهامي إل  اإلغريذ ثم انتقم إل  روما حت  نهاية العصر الجمهوري  بعد ا انتقم إل  الدول  -1

 :أنظر. األنجلوأمريتية
 .119المرج  السابذ ص : عبد الستار لكبيسي -
  .11المرج  السابذ  ص  ...... مانات المتهم: دمحم محدة -2
 .01  ص1099  الجزائر  إلمذترات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري  دار  وم: دمحم حزيل -3
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General وذلك لمباشرة اصتصداص معدرن فدي تحريدك الددعوى العموميدة فدي الحداالت الصطردرة  أو  
ية اإلجددراءات فددي مرحلددة حالددة تددرك ال ددحية المجنددي عليددإل للدددعوى لسددب  أو آلصددر مدد  اعتمدداد سددر 

  .1استقصاء الجريمة وتحصرم أدلتها
يعتمددد نظددام : 2 (النظددام اإلجرائددي التفتيشددي)مرتددز المددتهم فددي نظددام التحددري والتنقردد    -  

التحري والتنقر  عل  التحقردذ االبتددائي السدري قبدم المحاكمدة تمرحلدة أولد  مدن الددعوى الجزائيدة  
ولة في العقا  موتر أمر تحريك الدعوى ومتابعها إل  جهاز وجاء  ذا النظام لتكريس فترة حذ الد

عصر غرر ال حية  عل  أساس أن الدعوى العمومية لم تعد ملكا لإل بم  ي ملك للمجتم   فاالتهام 
مددن اصتصدداص القا ددي  الددذي يتفددي أن يصددم إلدد  علمددإل وقددوع الجريمددة  سددرعان مددا تطددور األمددر 

 .4عطي لها صرحيات واسعة في مواجهة المتهمالتي أ  3فظهر ما يعرف بالنيابة العامة
رتسم النظام التفتيشي بالددور اإلرجدابي الدذي يمتداز بدإل القا دي مدن صدرل البحد  عدن األدلدة 
وتشد  الحقيقدة  فالقا دي موظد  حتددومي تعرندإل الدولدة ومقردد بنظددام األدلدة القانونيدة المحدددة عنددد 

ثبدددات  ويرسدددم تيفيدددة الحصدددول علرهدددا وعلددد  الحتدددم  فالقدددانون  دددو مدددا يحددددد قيمدددة تدددم دلردددم فدددي اإل
القا ددي أن يحتددم بددالبراءة أو اإلدانددة وفددذ مددا رسددمإل لددإل القددانون  وتكددون اإلجددراءات مددا قبددم الحتددم 

                                                           
 .114المرج  السابذ  ص : عبد الستار لكبيسي -1
زية السلطات في الدولة  ونشأ عن  ذا ترترز ررج  نشوء  ذا النظام إل  التغررات السياسية التي انبثذ عنها مرت -2

سلطات التحقرذ في رد جهاز ق ائي تاب  للدولة  ويذور  التاريصية تعود للقانون الروماني في اإلجراءات الغرر عادية التي 
تعديرت لثالث إينوسان اتانت تتب  في الجرائم المرتكبة من قبم العبرد والمجرمرن من العوام  ثم تطور األمر ب دصال البابا 

  ففي التشري  الكنيسي انفرد القا ي بدعوى البح  عن األدلة و و ما يسم  بمحاكم التفتي   م91في منتص  القرن 
لهرطقة يطلذ علرها ا  و وتانت  ذ  المحاكم مقصورة عل  الدعاوى المقامة  د رجال الدرن ثم تطورت لتشمم الهراطقة

  ب دصال معتقدات الدرنوصاصة قرة  ي تغرر في عقردة أو منظومة معتقدات مست  و (heretic) باإلنجلرزية الزندقةأي ا 
جدردة علرها أو إنتار أجزاء أساسية منها بما رجعلها بعد التغرر غرر متوافقة م  المعتقد المبدئي الذي نشأت فيإل  ذ  

 :ونيانظر الموق  اإللكتر  .الهرطقة
http://www.alhakekah.com/books/0064.htm. 

  في حرن رذ   جان  عصر منإل إل  االعتقاد أنها وريثة بعض م94ررجح أغل  الفقإل ظهور النيابة العامة إل  القرن  -3
تطورت    ثمم2المؤسسات التي عرفها القانون الروماني  ويؤتد البعض اآلصر عل  أن القانون الفرنسي عرفها حوالي القرن 

 :انظر. تدريجيا حت  أصبحت في النهاية جزء من جهاز العدالة الجنائية
 .92  ص 9121  دار الفتر العريي  مصر  (دراسة مقارنة)المرتز القانوني للنيابة العامة : دمحم عرد الغري  -
 . 45ص   المرج  السابذ: عبد   أو اربية -4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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سددددرية ومدونددددة وتباشددددر فددددي غرددددر ح ددددور الصصددددوم  والوا ددددح أن  ددددذا النظددددام مسددددعا  األول  ددددو 
 .1لعامةالمصلحة العامة ودلرم  ذا أن سلطة االتهام في رد النيابة ا

رت ح من صرل سمات النظام التفتيشي أنإل ال رهتم بالمتهم فيسبذ المصلحة العامة عل  أي 
اعتبار عصر ولدو تدان الحريدة الفرديدة للشدصص أو ال دحية المت درر مباشدرة مدن الجريمدة  في دمن 
ابدة عل  حسا  المتهم حقدوق الجماعدة  مد  المبالغدة فدي  دذا بتكدريس تدم الوسدائم المتاحدة بردد الني

العامدة دون تدوفرر أدند   ددمانة للمدتهم  فقدوام  ددذا النظدام عددم التكدافؤ بددرن المدتهم وسدلطة االتهددام  
فقددد صددادر  ددذا النظددام حريددة المددتهم حتدد  الفصددم فددي الدددعوى فهددو ال يسددتطي  تهرئددة مددا قددد يتددون 

جمد  لصالحإل مدن أدلدة إلظهدار براءتدإل  علد  عتدس جهدة االتهدام المسدلحة بتدم الوسدائم فدي سدبرم 
األدلة  د المتهم  أ   إل   ذا الطاب  السري لنجراءات مجتمعة م  السلطات الواسعة للقا ي 
لتشددتم معدددا بابدددا واسدددعا لتعسددد  والصطدددأ  فمبددادئ الحرددددة والنزا دددة مقومدددات العدالدددة الجنائيدددة وجعدددم 

ند إل  القا ي  و الصصم والحتم رتناف  م  ما تقت يإل  ذ  المبادئ فتصبح المحاكمة صورية تست
 .ملفات التحقرذ التي دونت أصر في غيا  المتهم

أمدام القصدور الدذي شدا  النظدامرن السدابقرن : مرتز المتهم في النظام اإلجرائي المصدتلل  - ج
لعجدددز تر مدددا عدددن إدارة العدالدددة الجنائيدددة بصدددورة مشدددروعة ومتوازندددة  سددداد اتجدددا  ثالددد  جدددام  بدددرن 

صتلل الذي  من حذ المجتم  في معاقبة الجاني عن محاسن النظامرن  و و ما يعرف بالنظام الم
طريذ الدولة بعدد ثبدوت ارتكدا  الجريمدة  فدر يفلدت الجداني مدن العقدا  وفدي المقابدم  دمن للمدتهم 
حريتإل فوازن بذلك برن الحرية الفردية والمصدلحة الجماعيدة  تمدا متدن ال دحية مدن تحريدك الددعوى 

 .العامة بذلكفي حاالت محددة  وفي حال لم تقم النيابة 
م بمرزاتإل الجامعة برن النظام اإلتهامي والتنقربي ولقي إقبال أغل   13ظهر تحدردا في القرن 

التشددريعات بدداصترف درجددات الجمدد  لمعددالم النظددامرن علدد  حسددا  اآلصددر  وتددان القددانون الفرنسددي 
سدائد عندذاك  ف م السبذ عل  غرر  في الجمد  مصففدا حددة سدلبيات النظدام التفتيشدي ال 1371لسنة 

ويمتدداز النظددام المصددتلل بمباشددرة النيابددة العامددة لسددلطة االتهددام إال فددي حدداالت اسددتثنائية رجددوز فرهددا 
ل حية المت رر تحريك الدعوى بنفسإل  تما أن النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام فهي طرف فدي 

 .2الدعوى العمومية  فهذا النظام يفصم برن سلطة االتهام وسلطة الحتم

                                                           
 .02المرج  السابذ  ص: دمحم حزيل -1
 .19-11المرج  السابذ  ص   ...... مانات المتهم:  محدةدمحم -2
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ا فددد جراءات الددددعوى تمدددر علددد  مدددرحلترن مرحلدددة التحقردددذ االبتددددائي ومدددن سدددماتإل التددددوين لدددذ
ن اصتلفدددت  والسدددرية  ومرحلدددة المحاكمدددة وتمتددداز مرافعاتهدددا بالشدددفوية والعلنيدددة وح دددور الصصدددوم  واال
التشريعات في مسألة إسناد سلطة التحقرذ برن مدن يسدند ا لقا دي مسدتقم عدن سدلطة االتهدام و دو 

التشري  الفرنسي والتشريعات المتأثرة بإل  ويرن من اسند التحقردذ االبتددائي إلد  سدلطة  ما سار عليإل
 .1االتهام نفسها و و ما سارت عليإل التشريعات األنجلوأمريتية

النظام المصتلل حافم عل  تيدان المجتمد  بتكدريس عددم اإلفدرت مدن العقدا  مدن صدرل مدنح 
ى  ومدنح المت درر حدذ إجبدار النيابدة العامدة علد  مباشدرة النيابة العامة سلطة المتابعة ورف  الددعو 

 .الدعوى العمومية حال تقاعسها عن التحريك بادعائإل مدنيا فهو بهذا حفم لل حية حقإل أي ا
ن تددان  ددذا النظددام رتسددم بالسددرية فددي مرحلددة التحقرددذ لكددن  ددذا ال رصددم بحقددوق الدددفاع وال  واال

رعية  تمددا أن مقت دديات التحقرددذ تسددتدعي عدددم بحقددوق ال ددحية لص ددوع تددم اإلجددراءات لمبدددأ الشدد
العرنية  عل  عتس مرحلة المحاكمة التي تتسم بالعرنية والشفوية والتدوين تدم  دذ  السدمات التدي 
اجتمعددت فددي النظددام المصددتلل تعددد  ددمانات فعليددة للمددتهم وال ددحية  ددامنة لهمددا مرتددزا محمددي فددي 

 .2الدعوى 
لتو ديح مرمدح : نون االجراءات الجزائيدة الجزائدري مرمح النظام االجرائي المصتلل في قا - د

 :النظام االجرائي المصتلل نعرج عل  تم مرحلة اجرائية ونبرن ذلك
النيابة العامة تأصم عام  ي من تحرك وتباشر الدعوى العمومية و نا نظدام : في االتهام -

  12  م 2ف/ 1تفتيشدددي  تاسدددتثناء للطدددرف المت دددرر تحريدددك الددددعوى العموميدددة دون مباشدددرتها م 
 .ج  نا نظام اتهامي م  التقررد.ج.إ.مترر من ق 331م

ج  مظهدر .ج.إ.مدن ق 11رجمد  بدرن النظدامرن  التحقردذ سدري م : في التحقرذ االبتددائي -
للنظددام التنقربددي  الحددذ فددي الح ددور للمددتهم مظهددر للنظددام االتهددامي  التحقرددذ مددزيج بددرن الوجددويي 

 .يل برن النظامرنج   نا صل.ج.إ.من ق 66واالصتياري م 

                                                           
 .09المرج  السابذ  ص : دمحم حزيل -1
 .119المرج  السابذ  ص : عبد الستار لكبيسي -2
التشري  الجزائري من التشريعات التي سلكت مسلكا وسل برن النظامرن اإلتهامي والتنقربي  فلم يعتمد أيا منها عل   -

برنما نجد المبادئ التي   د تر ما  فنجد مبادئ النظام اإلتهامي من شفوية وعرنية في مرحلة المحاكمةاإلطرق بم اعتم
 :انظر. يقوم علرها النظام التنقربي في مرحلة التحقرذ  رغم أن المشرع الجزائري لم رجعم من المحاكمة نظاما إتهاميا صرفا

  .49-42المرج  السابذ  ص: عبد   أو اربية - 
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مبددادئ المحاكمددة العادلددة مددن العلنيددة والوجا يددة والح ددورية  (:المحاكمددة)التحقرددذ النهددائي -
  .والشفوية مبادئ للنظام االتهامي  واالستثناءات الواردة علرها تكريس للنظام التنقربي

 .لمركز المتهم الدوليالمنظور  -3
بشتم أساسي حقوق األفدراد لفتدرة طويلدة مدن عانت البشرية الكثرر من االنتهاكات التي مست 

الزمن ما ألق  بظرلإل عل  حقوق المتهم  فتان  ذا دافعا لر تمام العالمي بهذ  الحقوق  فنتج عنإل 
اجتمدداع الدددول علدد   ددرورة  ددمان  ددذ  الحقددوق باعتبار ددا اآلليددات العمليددة لتكددريس مرتددز قددانوني 

ذ وجهدددود دوليدددة ت دددمنت  دددذ  األصردددرة ال دددمانات للمدددتهم   دددذا اإلجمددداع ترجمتدددإل الددددول فدددي مواثرددد
 الواج  توافر ا لكم إنسان  إذ تان مو   شبهة أو اتهام

ب ددرورة احتددرام اإلنسددان مددن  1رنددادي اإلعددرن العددالمي لحقددوق اإلنسددان: المواثرددذ الدوليددة -أ
ن صدددرل حرمدددة شدددرفإل وترامتدددإل وقيمتدددإل ت نسدددان ودون تمرردددز  فقدددد أكدددد فدددي درباجتدددإل أن  دددذا اإلعدددر

للقدر األدن  من الحقوق التي رتمت  بها الفرد  وعل   دى ذلك  11إل   73رتعرض في المواد من 
مندإل  73منإل عل  حذ التمت  بتافة الحقوق والحريات دون تمرردز  وجداءت المدادة  72نصت المادة 

 . منإل تافة أشتال التعذر 75مت منة الحذ في الحياة والحرية وسرمة الشصص  ومنعت المادة 
 14المدنيددة والسياسددية حددذ المددتهم فددي محاكمددة عادلددة فددي المددادة وأكددد العهددد الدددولي للحقددوق 

منإل  التي تعد مرجعا لهذا الحذ وما رت منإل  فهذ  المدادة أكددت مبددأ المسداواة أمدام الق داء  وحدذ 
ون المرافعددة العلنيددة مددن قبددم محتمددة مصتصددة ومسددتقلة ونزيهددة  وبشددرط أن تجددرى  ددذ  المحاكمددة بددد

تددأصرر إال إن تددان مبددرر  وأال يحدداكم الشددصص عددن ذات الفعددم المجددرم مددرترن  وأسددبقت جددم  ددذ  
ال دددمانات بمبددددأ أصدددم بدددراءة المدددتهم وأعطتدددإل حدددذ الددددفاع والحدددذ فدددي ح دددور إجدددراءات التحقردددذ 

 .والمحاكمة  وللمتهم الحذ في أن ال يشهد  د نفسإل
ا دوليا ربدرز االتجدا  الوا دح نحدو تدوفرر المواثرذ الدولية تعد مظهر : المواثرذ اإلقليمية  -  

حماية فعالة لحقوق اإلنسان محم االتهام  وذلك من صرل تفعرلإل لهذ  الحقوق ما رنتج عنإل  مان 
عدم التعس  واالستبداد  د المتهم  لذا تب   ذ  الحماية ا تمام إقليمدي ب دمانات المدتهم ت دمنتها 

 2ة األوروييددة لحمايددة حقددوق اإلنسددان وحرياتددإل األساسدديةالكثرددر مددن االتفاقيددات  فقددد احتددوت االتفاقيدد
علد  معظددم ال ددمانات الددواردة فدي اإلعددرن العددالمي لحقددوق اإلنسدان والعهددد الدددولي لحقددوق المدنيددة 

                                                           
في  1948 ديسمبر 10 األمم المتحدةالذي تبنتإل  اإلعرندولية تمثم  وثيقة حقوق إلعرن العالمي لحقوق اإلنسان  و ا -1

 (.9-د)أل   192قرار الجمعية العامة   أصدرتإل الجمعية العامة لألمم المتحدة في باريسقصر شارو في 
 .9159سبتمبر سنة  9  ويدأ تطبيقها في 9150 نوفمبر 04تفاقية األورويية لحقوق اإلنسان بروما اال -2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/217%28III%29&Lang=A
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مندإل جداءت مطابقدة لدنص  3الفقدرة / 76والسياسية م  تفصيرت إ افية  عل  سبرم المثال المدادة 
 .لمدنية والسياسيةمن العهد الدولي للحقوق ا 14المادة 

من االتفاقية األورويية فالمتهم بريء إل  أن تثبت إدانتإل بحتدم نهدائي بدات  76وحس  المادة 
أمددام محتمددة عادلددة ونزيهددة ومسددتقلة فددي مدددة معقولددة  مدد   ددرورة إعرمددإل مسددبقا بالتهمددة الموجهددة 

  مد  االعتدراف للمدتهم إليإل  واالعطائإل الوقدت الكدافي إلعدداد دفاعدإل بنفسدإل أو بواسدطة محدامي رصتدار 
 .بحقإل في مترجم مجاني إن تانت اللغة المستعملة ال يفهمها

  2فقددرة / 73فددي نددص المددادة  1و ددو نفددس مددا ذ بددت إليددإل االتفاقيددة األمريتيددة لحقددوق اإلنسددان
التددي تناولددت أي ددا أصددم بددراءة المددتهم  وحددذ الدددفاع والحددذ فددي متددرجم مجدداني والحددذ فددي محاكمددة 

  بحرددد  2مدددن المرثددداق األفريقدددي لحقدددوق اإلنسدددان والشدددعو  71أي دددا المدددادة  عادلدددة  وأكددددت ذلدددك
ت منت حذ التقا دي تحدذ متفدول لجميد  النداس ومدا يشدملإل  دذا الحدذ مدن افتدراض البدراءة وحدذ 

 .الدفاع والمحاكمة في مدة معقولة

  

                                                           
 .9111نوفمبر11تفاقية األمريتية لحقوق اإلنسان بسان صوسيإل في اال -1
في  99تمت إجارتإل من قبم مجلس الرؤساء األفارقة بدورتإل العادية رقم لمرثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعو  ا -2

  تبنتإل الجزائر بموج  مرسوم رئاسي رقم 1986أكتوير 21  دصم حرز التنفرذ في1981جوان27بتاريخ ( ترنيا)نررويي 
 :انظر. 9192فيفري  09بتاريخ  92/92
 . 9192فيفري  04تاريخ ب 01العدد الجريدة الرسمية -

https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
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 .أساس لضمانات المتهمقرتنة البراءة : المحور الثاني
بتعزيدز أكبدر للمبدادئ التدي  2711مدارس  21المدؤر  فدي  71-11رقم  ج.ج.إ.قجاء تعدرم 

  1ج.ج.إ.قالمسدتحدثة فدي  71يقدوم علرهدا قدانون اإلجدراءات الجزائيدة   وجداء  دذا فدي ندص المدادة 
والتي تقوم أساسا عل  احترام قرينة البراءة  والتي تعد من النتائج األساسدية للشدرعية االجرائيدة  ألن 

والذي  و الدعامة العملية ل مانات المتهم  علد   أتتم يحتمإل  ذا المبدقانون االجراءات الجزائية 
أسددداس أن الجهدددات الق دددائية الجزائيدددة ال تسدددتطي  القيدددام بدددأي اجدددراء إال بموجددد  ندددص مدددن قدددانون 

والددذي تقت ددي أي ددا اعمددال قرينددة البددراءة عبددر سددائر المراحددم االجرائيددة  مددا االجددراءات الجزائيددة  
 .  ما تقت يإل قرين  البراءة  التي تكرس عمليا بف م نتائجهاي من للمتهم حقوقإل حس

  ثم الرجوع (مطل  أول)تحدرد مفهوم قرينة البراءة ذا ما سنتناولإل في  ذا المحور من صرل 
  لنبدددددرن نتدددددائج قريندددددة (المطلددددد  الثددددداني)لألصدددددم الدددددذي نتجدددددت عندددددإل أال و دددددي الشدددددرعية االجرائيدددددة

  (.المطل  الثال )البراءة

 .قرتنة البراءة مفهوم: ولاأل المطلب 
صدار مددن األمددور المسددلم بهددا أن المددتهم بددريء إلد  حددرن صدددور حتددم ق ددائي بددات باإلدانددة  
ويأتي  ذا نترجدة لمبددأ قدانوني  دو أصدم البدراءة فدي المدتهم  المعمدول بدإل فدي تافدة المواثردذ الدوليدة 

قدة بحقدوق اإلنسدان  مدا يفدرض والتشريعات الوطنية للدول  وتكمدن أ ميدة  دذا المبددأ فدي صدلتإل الوثي
عل  جهات التحقرذ وصوال للحتم معاملة المدتهم علد  أسداس أندإل بدريء لغايدة ثبدوت العتدس  ومدن 

 .ثم التحقرذ رج  أن رتسم بالتوازن دون المرم نحو اإلدانة أو البراءة
 .قرتنة البراءة تحديد مدلول: ألولالفرع ا

ات المحاكمدة العادلدة  فهدو الحالدة التدي تدرزم يعد مبدأ األصدم فدي المدتهم البدراءة مدن مفتر د
المتهم قبم أن تثبت إدانتإل أو براءتإل بحتم ق ائي بات  فهذا المبددأ مدن أساسديات دولدة القدانون لدذا 
تبنتددإل مصتلدد  التشددريعات الو ددعية  بددم صددار فددي أغلبهددا مبدددأ دسددتوريا أساسدديا رنددال بهددا الوصدد  

 .رف الفقهي حول طبيعة  ذا المبدأحماية دستورية  و ذا بغض النظر عن االصت

                                                           
 والمحاكمة العادلة واحترام ترامة وحقوق  مبادىء الشرعيةيقوم  ذا القانون عل  :" ج.ج.إ.من ق 9ف/المادة األول  -1

 :االنسان ويأصذ بعرن االعتبار   عل  الصصوص
 "ما لم تثبت إدانتإل بحتم ق ائي حائز لقوة الشيء المق ي فيإل  أن تم شصص يعتبر بريئا -



.السنة األولى ماستر تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية: محاضرات مقياس ضمانات المتـهم  

 

24 

 :(قرتنة البراءة) مبدأ األصل براءة المتهم تعرتف -أوال
مدن الثابددت أن اإلنسدان رولددد بريئدا و ددذا  دو األصددم فيدإل  ويسددتمر  دذا األصددم فدي مصدداحبتإل 

  فاألصدم فدي المدتهم 1طرلة حياتإل بحر  ال رنتقص إال بحتم ق ائي يقرني ب دانتإل عن فعم جرمدي
ة عنصر أساسي مدن عناصدر الشدرعية اإلجرائيدة التدي تعتمدد علد  الشدرعية المو دوعية  ذلدك البراء

 .2أن تطبيقها يستلزم قاعدة أصرى  ي األصم في المتهم البراءة
: م  بف دم جهدود فرسدفة عصدر النه دة أمثدال13ترج  جذور ظهدور  دذا المبددأ إلد  القدرن 
الجدرائم )مدن صدرل تتابدإل  1164الفقيدإل بيتاريدا سدنة بيتاريا وفولترر ومونتيسترو وعصرون  فقد نادى 

و دي تحدردد :   إل   رورة إصرح الق داء مدن صدرل اعتمداد طدريقترن  الطريقدة األولد (والعقوبات
الجرائم والعقوبات في قدانون متتدو  و دو مدا يعبدر عليدإل اآلن بمبددأ الشدرعية المو دوعية  والطريقدة 

ن  إال إذا صدر  د  حتم ق ائي  و و مدا يعبدر عندإل عدم جواز وص  الشصص بأنإل مذ: الثانية
  .3اآلن بمبدأ األصم في اإلنسان البراءة

مقت دد  أصددم البددراءة أن تددم شددصص مددتهم : "علدد  أنددإل فتحــي ســرور أحمــدعرفددإل الدددتتور 
بجريمة مهما بلغت جسامتها  رجد  معاملتدإل بوصدفإل شصصدا بريئدا حتد  تثبدت إدانتدإل بحتدم ق دائي 

 ددذا التعريدد  قصددر أصددم البددراءة فددي المددتهم دون المشددتبإل فيددإل  رغددم أن  ددذا    والمرحددم أن4"بددات
المبدددأ رجدد  أن يصدداح  المشددتبإل فيددإل مثلددإل مثددم المددتهم  لددذا تمددم  ددذا التعريدد  بددأن أصددم البددراءة 
يقت ددي افتددراض البددراءة فددي المددتهم ومعاملتددإل وفقددا لهددذ  الصددفة فددي جميدد  مراحددم الدددعوى الجزائيددة 

 .5تدالالت قبم أن تنشأ مرحلة االتهامف ر عن مرحلة االس
تدم شدصص يعتبدر : "فأصدم البدراءة  دوعبد هللا أوهايبية رذ   في نفس  ذا المعن  الدتتور 

بريئا ويعامم عل   ذا األساس  فالمشدتبإل فيدإل أو المدتهم بجريمدة رجد  معاملتدإل أي منهمدا علد  أندإل 
رحم أن  ذا التعري  وفذ إل  حد تبرر   والم6"بريء من التهمة  مهما بلغت الصطورة أو الجسامة

فددي اإلحاطددة بمعندد   ددذا المبدددأ  لرتبددرن أن فددي  ددذا المبدددأ تأكرددد لحريددة الشددصص محددم االشددتبا  أو 
االتهام  و ذا ما يقت ي عدم قيام التحقرذ واالتهام عل  إجراءات ال تحترم فرها الحقوق والحريدات  

                                                           
 .59المرج  السابذ  ص : حاتم بتار -1
 .99المرج  السابذ  ص : عمر فصري لحدرثي -2
 .955-954المرج  السابذ  ص : دمحم مروان -3
 .921  المرج  السابذ  ص ......الشرعية : رورأحمد فتحي س -4
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م إال تمدا يعامدم األبريداء  فرتمتد  بموجد   دذا بتافدة ومنإل فر يعامم الشصص المشدتبإل فيدإل أو المدته
الحقوق التي تفلها لإل الدستور والقدانون  فدي الحددود التدي ال تشدتم اعتدداءا علد  المصدلحة العامدة  

 .وفي اإلطار القانوني الذي رنظم  ذ  الحقوق 
يظم  ذا فأصم البراءة ال ردحض بأدلة اإلثبات التي تقدمها النيابة العامة  د الشصص  بم 

األصددم قائمدددا حتددد  صددددور الحتدددم فدددي المو دددوع  حرنهدددا يصدددبح  دددذا الحتدددم عندددوان الحقيقدددة محدددم 
االعتبار  لكن  ذا ال يعني حظر تم إجراء قد رتصذ  د المشتبإل فيإل أو المتهم  إال أنإل في المقابم 

صددم تددم إجددراء يسددمح بددإل القددانون رجدد  أن يحدداط ب ددمانات تكفددم احتددرام أصددم البددراءة  وعليددإل فأ
  .البراءة روازن برن احترام الحقوق والحريات وتفالة اإلجراءات المتصذة  د المتهم

تمددددا أن مجددددال تحدرددددد التددددوازن الددددواقعي العملددددي بددددرن الحقددددوق والحريددددات مددددن جهددددة وتحقرددددذ 
المصددلحة العامددة مددن جهددة أصددرى  ددو أصددم البددراءة  الددذي يددأتي ليحدددد إطددار المواجهددة بددرن حقددوق 

جدد راءات جزائيددة ترتكددز علدد  الدسددتور  فددالتوفرذ بددرن األمددرين مدد  احترامهمددا معددا يحمرهددا الدسددتور واال
دون المرم أو التفريل في أحد ما عل  حسدا  اآلصدر  ردتم عدن طريدذ االعتمداد علد  أصدم البدراءة 
في تحدردد اإلطدار القدانوني الدذي ردتم بداصلدإل تنظديم ممارسدة المشدتبإل فيدإل أو المدتهم لحريتدإل  وغرر دا 

 .1 وء متطلبات الصصومة اإلجرائيةمن حقوق في 
لدددذا ردددذ   جانددد  مدددن الفقدددإل إلددد  تبريدددر أصدددم البدددراءة وأساسدددها فدددي الحريدددة الشصصدددية التدددي 
رت ددمنها  ددذا األصددم  تمددا يمتددن تبريددر  ددذا المبدددأ فددي الشددرعية اإلجرائيددة الددذي يمثددم  ددذا المبدددأ 

 :اءة يمتن إجمالها فيما رليأساسها  وساق الفقإل جملة من االعتبارات المتملة لتبرير أصم البر 
يسدا م مبددأ األصددم فدي اإلنسددان البدراءة فددي التصددي لألصطدداء الصدادرة عددن الق داء فددي  -

 .2حال إدانة الشصص ثم تظهر براءتإل  مما قد يحد  انعدام الثقة في جهاز العدالة
 ذا المبدأ أساسإل منطذ قانوني جاء لحماية الشصص محم المتابعة الجزائية سدواء مشدتبإل  -

فيإل أو متهم من تم تحتم في حريداتهم  تدي ال رؤصدذ النداس بالشدبهات وال ردذ بون  دحية اتهامدات 
 . 3سطحية  تستند عل  الدالئم دون األدلة وعل  الظن دون اليقرن

التكامم بدرن مبددأ األصدم فدي اإلنسدان البدراءة مد  األصدم فدي األشدياء اإلباحدة  فد ن تدان  -
رجعيدددة القدددوانرن  فددد ن مبددددأ األصدددم فدددي اإلنسدددان البدددراءة  دددذا األصردددر قدددرر ليحمدددي األشدددصاص مدددن 
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المطبذ في اإلجراءات الجزائية يحمي حرية األشصاص من صطر  ذ  اإلجراءات التي قد تهدد  دذ  
 .1الحرية  و نا تظهر  رورة التكامم برن المبدأرن

ي تدددم  دددذ  االعتبدددارات تفدددرض  دددذا المبددددأ تمبددددأ سددديادي فدددي الق ددداء الجزائدددي  والدددذي يق ددد
ب دددرورة معاملدددة تدددم شدددصص مشدددتبإل فيدددإل أو مدددتهم  معاملدددة الشدددصص البدددريء عبدددر جميددد  مراحدددم 
الدددعوى الجزائيدددة  ومددن صدددرل تدددم اإلجددراءات المتصدددذة ربقددد   ددذا األصدددم ثابدددت إلدد  صددددور حتدددم 

 .ق ائي نهائي بات

 : (قرتنة البراءة) تكرتس مبدأ األصل في المتهم البراءة -ثانيا
في جم التشدريعات الداصليدة علد  اصدترف األنظمدة القانونيدة لهدا  إال  الق   ذا المبدأ تكريسا

أن  دذ  التشددريعات اصتلفددت فددي تحدرددد موقدد  ومتانددة  ددذا المبدددأ  فددالبعض مددن التشددريعات اقتصددرت 
عل  النص عليإل في قانون اإلجراءات الجزائية تمبدأ قدانوني فقدل  والدبعض اآلصدر أعطدت لدإل قيمدة 

أ دستوري يسمو  في حدرن جمعدت تشدريعات أصدرى بدرن القيمدة الدسدتورية دستورية فأ ح  بهذا مبد
والقانونيددة لهددذا المبددددأ  علدد  غدددرار مددا تبندددا  المشددرع الجزائددري مدددؤصرا فددي تعددددرم قددانون اإلجدددراءات 

 .71-11الجزائية 
 ما اعتمد  المشرع الجزائري فقد تناولت مصتل  الدساترر الجزائرية  ذا المبدأ  فنجد المادة  ذا

مدن دسدتور  45والمدادة  1333مدن دسدتور  42ت منت  ذا المبددأ  والمدادة  1316من دستور  46
  وفددي التعدددرم الدسددتوري لسددنة 16/71مددن تعدددرم الدسددتور الجزائددري رقددم  56  وفددي المددادة 1336
 ج.ج.إ.منددإل  تمددا أن ق 43و 41فددي المددادة  442-27الصددادر بموجدد  المرسددوم الرئاسددي  2727

مندإل  وتكفدم بحمايدة جملدة مدن الحقدوق التدي  71أكدد عليدإل فدي المدادة  71-11رقم  المعدل بالقانون 
و دذا الدنهج الدذي اعتمددد  ج  .ج.إ.مددن ق 111إلد   171تقدرر  دذا المبددأ و دذا مددا نجدد  فدي المدواد 

المشرع الجزائري في رأرنا نهج سليم  ففي ازدواجية النص عل  مبدأ أصم البراءة دستورا وقانونا فيإل 
ج مددن بعددد الدسددتور  ددو مددن .ج.إ.لسدديادة المبدددأ و يمنتددإل  تمددا أن معدداودة الددنص عليددإل فددي قتأكرددد 

قبرم االحتياط في زيادة تحصرن المتهم بهذا المبدأ  إذ أن أجهزة الق داء الجزائدي تتصدرف وفدذ مدا 
 . و مقرر في قانون اإلجراءات الجزائية

مراحدددم اإلجدددراءات الجزائيدددة   أصدددبح مبددددأ األصدددم فدددي المدددتهم البدددراءة معمدددول بدددإل فدددي جميددد ف
ويعددزز  ددذا تونددإل مبدددأ دسددتوري  تنبثددذ عنددإل جملددة مددن المبددادئ أي ددا أساسددها إلقدداء عدد ء اإلثبددات 
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علدد  جهددة االتهددام  وتفسددرر الشددك لصددالح المددتهم  وحتميددة حمايددة الحريددة الشصصددية للمددتهم صددرل 
صدر مدن مبددأ رئديس  دو الشدرعية المراحم اإلجرائية المصتلفة وصوال للمحاكمة  وينبثذ  دذا المبددأ أ

 .اإلجرائية
الوا ح أن مبدأ أصم البراءة  و درع حدامي للمدتهم طرلدة إجدراءات المتابعدة  و دو دعامدة لدإل 
فدددي مواجهدددة الجهدددات الق دددائية المصتلفدددة  والصدددوض فدددي أ ميدددة  دددذا المبددددأ يقت دددي أوال التعدددرض 

 .لي لنتائجإللم مونإل  تما أن تبيان أ مرتإل تتم من صرل التعرض التفصر

  .طبيعة مبدأ األصل في المتهم البراءة :الفرع الثاني

تعدددت تسددميات األصددم فددي المددتهم البددراءة بددرن مدن يطلددذ علرهددا افتددراض البددراءة ومددن يطلددذ 
و ذا من منطلذ ما أثارتإل الطبيعة القانونية لمبدأ األصم في المدتهم البدراءة مدن  علرها قرينة البراءة 
لبعض تصور ا حرلة قانونية  وعصرون تصورو ا حدذ لصديقا بشدصص اإلنسدان جدل فقهي حولها  فا

يرزمددإل ويثبددت لددإل منددذ مدديرد   برنمددا اعتبر ددا عصددرون قرينددة قانونيددة حقيقددة  والوصددول للددرأي الددراجح 
 .يقت ي التفصرم في  ذ  االتجا ات الفقهية

 : األصل في المتهم البراءة حيلة قانونية -أوال
أ أصم البراءة ما  و إال حرلة قانونية باعتبار أنإل افتراض قدانوني لديس  ناك من ررى أن مبد

إال  فهذا المبدأ يقوم علد  افتدراض بدراءة المدتهم للتوصدم إلد  أثدر قدانوني معدرن فهدذا االفتدراض  دو 
مجال ترتر   ذا األثر  لكن من غرر المنطقي اعتبار أصم البراءة مجرد حرلة قانونية  باعتبار أن 

قانوني  سواء في الدستور أو القانون أو حت  في اجتهاد الق داء  تمدا أن الحرلدة وسدرلة لها أساس 
مددن وسددائم الصددياغة القانونيددة التددي تجعددم مددن األمددر الغرددر صددحيح ربدددو صددحيحا لتوصددم ألثددر 

 .1قانوني  لكن  ذ  الحرم ليس لها تطبرذ في القانون الجزائي

 : الطبيعية اللصيقة باإلنسان األصل في المتهم البراءة من الحقوق  -ثانيا
رذ   اتجا  عصر إل  اعتبار أصم البراءة من الحقدوق اللصديقة باإلنسدان والتدي تثبدت لدإل مندذ 
  2ميرد   وتبق  تامنة فيإل عل  امتداد مراحم حياتإل  فاإلنسان ولد حرا مبرأ من الصطرئة والمعصية
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حرن أن مبددأ األصدم فدي اإلنسدان البدراءة لكن مجال الحقوق اللصيقة باإلنسان القانون المدني  في 
 .1مجالإل القانون الجزائي  رغم أن  ناك عثار مدنية تترت  عنإل مثم التعويض

 : األصل في المتهم البراءة قرتنة قانونية بسيطة -ثالثا
ذ دد  االتجددا  الغالدد  فددي الفقددإل إلدد  اعتبددار أصددم البددراءة قرينددة قانونيددة بسدديطة تقبددم إثبددات 

ة  ي استنتاج مجهول من معلوم  والمعلوم  و أن األصم في األشياء اإلباحة ما لم العتس  والقرين
  والتسددليم بهددذا الددرأي 2رتقدرر العتددس بحتددم ق دائي ويندداء علدد  نددص قدانوني ربددرن الجريمددة والعقوبدة

يقودنددا إلدد  أن  ددذ  القرينددة القانونيددة البسدديطة يتفددي لدح ددها وجددود أدلددة إثبددات مقدمددة مددن جهددات 
 .التحقرذ

إن التطور التاريصي لألدلة الجزائية ال رصلو من تأثرر عل  أصم البراءة  فاآلليات التي تنظم 
أو علدد   ظددروف إلقدداء القددبض علدد  المتهمددرن مددثر تددؤدي حتمددا إلدد  عدددم االعتددراف بأصددم البددراءة

  علدد  الددرغم مددن أن وجددود  يعتبددر جددزء ال رتجددزأ مددن الشددروط التددي رددتم األقددم اإلصددرل بم ددمونها
  .3موجبها مناقشة األدلة في المحتمة  سواء أثناء المحاكمة أو من صرل اإلجراءات بأكملهاب

لكن نجد أن أصم البراءة ربق  قائما رغم وجدود أدلدة اإلداندة  فهدذا األصدم ال ردزول إال بحتدم 
يددة ق ددائي نهددائي باإلدانددة  لكددن فتددرة القرينددة القانونيددة مبنيددة علدد  سددند قددانوني واقعددي  ددو أن أغلب

الندداس شددرفاء أبريدداء إلدد  أن رثبددت العتددس  لددذا يمتددن اعتبددار أصددم البددراءة ذو طبيعددة مزدوجددة ال 
محددال فهددي مددن جهددة قرينددة قانونيددة بسدديطة ترتدد  عثددار قانونيددة  ومددن جهددة أصددرى فهددو مبدددأ عددام 

 .التصالها بجو ر دولة القانون  باعتبار ا سياج حامي لحرية األفراد

 .مبدأ الشرعية اإلجرائيةبراءة و قرتنة ال: الثاني المطلب
يقدددوم القدددانون الجزائدددي بشدددقيإل المو دددوعي واإلجرائدددي تتدددم علددد  مبددددأ أساسدددي  دددو الشدددرعية 
الجزائية  التي تفرض النص عل  تم جريمدة والعقوبدة المقدررة لهدا  وعلد  عددم إتيدان أي إجدراء مدن 

المتهم  باعتبدار الشدرعية  ل مان حقوق قبم أجهزة الق اء الجزائي إال بنص  ما يشتم دعما فعلي 
 .  وقرينة البراءة من نتائج الشرعية االجرائيةاإلجرائية أساس تشريعي ل مانات المتهم

                                                           
 .410المرج  السابذ  ص : السرد دمحم حسن شري  -1
 .199  المرج  السابذ  ......القانون : أحمد فتحي سرور -2

3 - Patrick Ferot: la présomption d'innocence Essai 'interprétation historique, thèse doctorat, 

université du Droit et de la Sante - Lille II, France, 2007.P 11.  
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 .مفهوم مبدأ الشرعية االجرائية: الفرع األول
ال يمتدن للجهددات الق دائية الجزائيددة القيدام بددأي اجددراء لدم تت ددمنإل قواعدد االجددراءات الجزائيددة  

 .ما رجعم الشرعية االجرائية عماد  مانات المتهمة االجرائية  و ذا ما تقت يإل الشرعي

 :تعرتف مبدأ الشرعية اإلجرائية -أوال
دولة القانون  ي التي تص   جميد  السدلطات فرهدا لحتدم القدانون و دو مدا يعدرف اصدطرحا  

بددذلك بمبدددأ الشددرعية  والددذي يعنددي القانونيددة أو النصددية أي وجددود نددص قددانوني رلددزم إتباعددإل ويتحقددذ 
 مان حقدوق األفدراد  ويسدود االسدتقرار بعلمهدم بدالقوانرن النافدذة  وقدد عدرف المدؤتمر الددولي لرجدال 

المبدددأ الددذي يعبددر عددن القواعددد : "مبدددأ الشددرعية بأنددإل 1353القددانون الددذي انعقددد فددي نرددودلهي عددام 
بترامتدددددإل  والددددنظم واإلجددددراءات األساسددددية لحمايددددة الفددددرد فدددددي مواجهددددة السددددلطة لتمترنددددإل مددددن التمتدددد 

 .1"اإلنسانية
مبدأ الشرعية بمعنا  العام رجعم الدولة دولة قانون  لكن الشرعية الجنائية والتي تعد نوعا مدن 

جراءاتهدا : "الشرعية تعني حتم القانون وسيطرتإل سيطرة تلية ومطلقة عل  عمليدة التجدريم والعقدا  واال
ي من حرية الفرد ويؤمن المجتم   وا عا متابعة وحتما  وتيفية توقي  العقوبة وتنفرذ األحتام  بما 

 .2"بذلك حدا للسلطة من التحتم والتعس  بقواعد عامة ومجردة و عت مسبقا قبم التطبرذ
ائيدددة تنقسدددم بدددذلك إلددد  حلقدددات ثدددر  متصدددلة ببع دددها الدددبعض شدددرعية التجدددريم ز والشددرعية الج

  وشددددرعية 3ة المو ددددوعيةوالعقددددا  والتدددددابرر االحترازيددددة و ددددو مددددا يصددددطلح علرهددددا الشددددرعية الجنائيدددد
ائيددة اإلجرائيددة  وشددرعية تنفرددذ العقوبددة والحتددم و ددي ز ائيددة وتسددم  الشددرعية الجز إجددراءات المتابعددة الج

                                                           
 . 959-950المرج  السابذ  ص : عبد الستار لكبيسي -1
 .921  السابذ  ص المرج  ...... مانات المتهم: دمحم محدة -2
  وتق  سلطة صلذ Légalité criminelleائية المو وعية  و الحلقة األول  للشرعية الجنائية ز مبدأ الشرعية الج -3

القاعدة الجنائية المو وعية المقررة لألفعال المحظورة والعقوبات والتدابرر واجبة التطبرذ حال ارتكا  الجريمة عل  
بعد  مهمة تطبيقها  وعل   ذا رتحدد م مون مبدأ الشرعية المو وعية في أن الفعم ال  المشرع  ويق  عل  القا ي من

يعد جريمة إال إذا نص عليإل قانون سابذ عل  ارتكابإل  وال روق  بشأن  ذا الفعم جزاء جنائي إال إذا حدد نوع  ذا األصرر 
 :انظر .ومقدار  قانونا قبم توقيعإل

  9122 الطبعة الرابعة  القا رة    دار النه ة العريية -القسم العام-عقوبات شرح قانون ال: محمود نجر  حسني - 
 :وأي ا. وما بعد ا 22ص
 .وما بعد ا 54  ص9192القا رة    دار النه ة العريية  -القسم العام-شرح قانون العقوبات : فوزية عبد الستار -
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ائيدددة تونهدددا تهددددف إلددد  إقامدددة التدددوازن بدددرن ز   وتبددددو أ ميدددة الشدددرعية الج1ائيدددة التنفرذيدددةز الشدددرعية الج
معاقبدة المدتهم ومصدلحة ال دحية  مصلحة الفرد في حماية حريتإل الشصصدية ومصدلحة المجتمد  فدي

  .2في استفاء حقإل
ائيدة  فتقت دي ز ائية اإلجرائية قوامها أن يتون القانون  و مصدر اإلجراءات الجز فالشرعية الج

السيطرة الكلية للقانون علد  الشدذ المتمدم للجاند  المو دوعي  فالمحتمدة ال تسدتطي  أن تحتدم إال 
غالدد  الفقددإل الجنددائي يصدد  االتصددال بددرن الشددرعية  علدد  أسدداس إجددراءات محددددة قانونددا  مددا جعددم

المو دددوعية واإلجرائيدددة باالتصدددال الحتمدددي وال دددروري  لدددذا نجدددد أن الشدددرعية اإلجرائيدددة تقدددوم علددد  
أساسها أصم البراءة  رلرها أن ال شرعية دون أن يتون القانون  و مصدر اإلجراءات : أرتان ثر 

 .3 ذ  األصررة ل مان الق اء ائية  عصر ا أن ال شرعية دون أن تص  ز الج

                                                           
عل  أمر تنفرذ الجزاء الجنائي بأن يتون  ذا األصرر قد  ائية التنفرذية تعني وجو  حرص الجهة القائمةز الشرعية الج -1

اشتمم عليإل حتم ق ائي صادر من محتمة مصتصة بذلك  ويقت ي التزام الشرعية الجنائية التنفرذية واج  تدصم السلطة 
 .Juge d’application des peinesالعقوبات  تطبرذأصذت الدول بفترة قاض  الق ائية في مرحلة التنفرذ  ولهذا

  وحاول إحاطتها 9159المشرع الفرنسي تان السباق إل  إقرار مؤسسة قا ي تنفرذ العقوبة لما لها من فوائد منذ سنة  -
الذي أ اف فصددددر إل   9121ديسمبر  11مؤر  في ال 21-9111القانونية وذلك بمقت   القانون رقم  بتافة ال مانات

 : انظر. صاص بقا ي تنفرذ العقوبة ف.ج.إ.ق
 مان حقوق اإلنسان في مرحلة تنفرذ األحتام الجنائية في فرنسا  المؤتمر الثاني للجمعية المصرية : رينالد أوترنوف -

 .وما بعد ا 111  صالمرج  السابذ  للقانون الجنائي
بية الحدرثة  أصذ بنظام اإلشراف الق ائي عل  تنفرذ العقوبات الجنائية تماشيا م  السياسة العقاأما المشرع الجزائري  - 

المت من قانون تنظيم السجون واالعادة تريية المساجرن الجزائري  والذي عدل وتمم بموج   01-21وذلك بمقت   األمر 
ل مان السرر الحسن باإلشراف الق ائي   المت من تنظيم السجون واالعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسرن 04-05األمر

 .عل  تنفرذ العقوبات
ب رورة  9192جويلية  99إل   11لدولي الراب  لقانون العقوبات الذي انعقد في باريس في الفترة من أوص  المؤتمر ا -

تدصم الق اء في مرحلة التنفرذ بواسطة قا ي تطبرذ العقوبات  تما أوص  المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم 
. وتناولت  ذ  القواعد شرعية التنفرذ العقابي  جناءمجموعة من القواعد النموذجية للمعاملة الدنيا للسب 9122المتحدة سنة 

 : انظر
  .وما بعد ا 999دون سنة النشر  ص  ائي  منشأة المعارف  اإلستندرية التنفرذ الجن: عبد الحمرد الشواريي -
  1001 مبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائري  دار الهدى للطباعة والنشر والتوزي   الجزائر : سليمان بار  -2
  .02ص

المرج  السابذ  : عبد الستار لكبيسي -: وأي ا. 999-992المرج  السابذ  ص   ...... مانات المتهم: دمحم محدة -3
 .951-959ص
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 .للمتهمالشرعية اإلجرائية  أهمية -ثانيا
ائية اإلجرائية ح ي باال تمام الدولي والوطني  فنصت الكثرر ز نظرا أل مية مبدأ الشرعية الج

من اإلعرنات والمواثرذ الدوليدة عليدإل  لكدن تاندت الشدريعة اإلسدرمية الرائددة فدي تقريدر  دذا المبددأ  
مثلددإل مددن دور فعددال فددي حمايددة حقددوق اإلنسددان وصددون الحريددات العامددة  تمددا ت ددمنتإل نظددرا لمددا ي

مندذ بدروز فتددرة حقدوق اإلنسدان بمدددلولها الحددر  الرتباطدإل الوثرددذ   الكثردر مدن التشدريعات الو ددعية
اتفاقية واالعرن في مجال حمايدة حقدوق  57م  أصدرت األمم المتحدة ما رزيد عن 13بها منذ القرن 
منددإل علدد   ددذا  73الددذي نددص فددي المددادة  لدد  رأسددها اإلعددرن العددالمي لحقددوق اإلنسدداناإلنسددان  ع

واالعدرن حمايدة تدم األشدصاص مدن   1مدن االتفاقيدة األوروييدة لحقدوق اإلنسدان 71المبدأ وتذا المدادة 
التعددددرض للتعددددذر  أو العقددددا  أو المعاملددددة المهرنددددة أو الرإنسددددانية القاسددددية وغرددددر  مددددن اإلعرنددددات 

 .2اتواالتفاقي
 ذا المبدأ إل  تم الدساترر المتعاقبة والتي أكدت  ذا المبدأ  و ذا ما نجدد  فدي الجزائر نقلت 

  مندإل 161و 165و 1ف/ 44  فدي المدواد 3 27/442المرسوم الرئاسدي بالدستور الجزائري المعدل 
أعدداد    تمدداوالددنص علدد   ددذا المبدددأ فددي الدسددتور ررفعددإل مددن مبدددأ قددانوني إلدد  مرتبددة مبدددأ دسددتوري 

مندددإل  71المشدددرع تأكردددد  دددذا المبددددأ  دددمن نصدددوص قدددانون اإلجدددراءات الجزائيدددة تحدرددددا فدددي المدددادة 
  .  عل  غرار ما  و في قانون العقوبات71-11بموج  التعدرم المستحدثة 
إلددد  منددد  تحتدددم السدددلطة وتعسدددفها فدددي حقدددوق األفدددراد  بددددأ الشدددرعية اإلجرائيدددة بهدددذا رهددددففم

الق دداء واسددتقرلإل  فيعتبددر مددن جهددة وسددرلة  ددغل علدد  المددتهم مددا  وحريدداتهم  تمددا ي ددمن عدالددة
يحقدددذ مصدددلحة لل دددحية  ومدددن جهدددة يحمدددي الحريدددة الشصصدددية للمدددتهم وي دددمن المسددداواة بدددرن تدددم 

 .4المتهمرن
 .لشرعية اإلجرائيةا ةلمخالفكجزاء بطالن ال: الفرع الثاني

صلد  شدروط صدحة اإلجدراءات تيعد البطرن في قانون اإلجراءات الجزائية جدزاء روقد  نترجدة 
مددن شددأنإل عدددم إنتدداج اآلثددار القانونيددة  ومنددإل فهددو جددزاء بمفهددوم  ددرذ لكددم صددروج عددن نترجددة مقددررة 

                                                           
1 - M. E. Cartier: Les principes constitutionnels du droit répressif dans La Cour de cassation 

et la Constitution de la République, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1995, p.156 
 .914المرج  السابذ  ص   ...... مانات المتهم: دمحم محدة -2
  المتعلذ باصدار التعدرم الدستوري  المصادق عليإل في 10/91/1010  المؤر  في 441-10المرسوم الرئاسي  -3

 . 1010  الجزائر  91الجزائرية الديمقراطية الشعبية  العدد    الجريدة الرسمية للجمهورية99/1010/ 09استفتاء 
 .وما بعد ا 101المرج  السابذ  ص   ...... مانات المتهم: دمحم محدة -4
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طبقددا لمبدددأ أصددم البددراءة  بمددا ي ددمن للمددتهم حقوقددإل وحرياتددإل األساسددية مددن تددم انحددراف إجرائددي  
ذ  تمدا أن إعمدال الدبطرن وتبارنت مواق  التشريعات المقارنة في تبنرها للبطرن برن موس  وم ر

فددي اإلجددراءات الجزائيددة لددإل نطاقددإل مددن حردد  مددن لهددم حددذ التمسددك بهددذا الددبطرن والسددلطة المصولددة 
 .بتقرير   ونطاق اآلثار المترتبة عنإل

 :ائية للبطالنز السياسة الج -أوال
ة الدبطرن  ددو الجددزاء المترتدد  عددن عدددم المشدروعية اإلجرائيددة  ويتطلدد  لتقردديم  ددذ  المشددروعي
التحقذ من الهدف النهائي المحمي دستوريا  فالهدف من تم قدانون جزائدي إجرائدي تحقردذ التناسد  
برن حقوق األفراد والمصلحة العامة في نطاق منطقي مو وعي  وتصتلد  التشدريعات فدي سياسدتها 
لتحقرذ  ذا التناس  برن موس  ألسبا  البطرن حماية للمصلحة العامدة  فدي المقابدم  نداك بعدض 

 .1التشريعات ت رذ في أسبا  البطرن لتحقرذ تناس  أكبر برن الصالح العام والصاص

 : سياسة التوسيع الفقهي في أسباب البطالن -1
تنددازع الفقددإل فددي تحدرددد المقصددود بالقواعددد اإلجرائيددة التددي ترتدد  عددن مصالفتهددا الددبطرن  ومددن 

ن الشددتلي  التددي تددان لددإل التطبرددذ النظريددات التددي توسددعت فددي نطدداق  ددذ  اإلجددراءات نظريددة الددبطر
 .الواس  في القانون الروماني القديم

مددددذ   الددددبطرن الشددددتلي ويسددددم  أي ددددا بمددددذ   الددددبطرن اإللزامددددي المطلددددذ  ومقت ددددا  أن 
  إذا فوفدذ  دذ  النظريدة فتدم 2البطرن يقد  نترجدة مصالفدة أي قاعددة إجرائيدة فدي الصصدومة الجزائيدة

عنها البطرن  فتم القواعد اإلجرائية سواء وعل  نفدس الدرجدة مدن  مصالفة ألي قاعدة إجرائية ترت 
األ مية وال حاجة ألن رنص المشرع بنفسإل عل  حاالت البطرن  فوفذ  ذ  النظريدة علد  القا دي 

 .3أن يحتم ببطرن أي إجراء من تلقاء نفسإل
ذ دور أسدددداس  ددددذا المددددذ   أن القددددانون ال يفددددرض مراعدددداة األشددددتال إال أل مرتهددددا فددددي تحقردددد

الصصدددومة  فرتعدددرن تقريدددر الدددبطرن جدددزاء تصلفهدددا تلهدددا  عدددرف تطبردددذ  دددذا المدددذ   فدددي القدددانون 

                                                           
 .529-522  المرج  السابذ  ص ......القانون : أحمد فتحي سرور -1
 .919المرج  السابذ  ص : عمر فصري لحدرثي -2
 .94السابذ  ص  المرج : سليمان عبد المنعم -3
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الرومددداني القدددديم وفدددي العصدددور اإلقطاعيدددة حرددد  تاندددت اإلجدددراءات تص ددد  لشدددروط معرندددة تدددؤثر 
 .1مصالفتها في مو وع الدعوى ذاتإل

  مدن حرد  اإلسدراف إن تان الو وح والتحدرد  دو أ دم ممردزات  دذا المدذ    غردر أندإل معدا
في التقرد بالشتليات  مما رؤدي إل  اإلفراط في توقي  البطرن  لذا نجد التشريعات الحدرثة ال تأصذ 

لدد  الددبلء فددي حسددم الدددعوى    مددا 2بهددذا المددذ   ألن العمددم بددإل رددؤدي إلدد  تددأصرر العمددم الق ددائي واال
ت األساسدية التدي يفر دها رؤثر سلبا عل  المتهم الذي تعدد سدرعة الفصدم فدي الددعوى مدن ال دمانا

مبدأ أصم البراءة  فدالبطرن جدزاء إجرائدي عدن مصافدة إجدراءات يفر دها  دذا المبددأ  مدا رجعدم  دذا 
 .المذ   رناقض ما يقت يإل أصم البراءة

 دددذا المدددذ   مدددن أقددددم مدددذا   الدددبطرن فأصدددبح محدددض قيمدددة تاريصيدددة صدددال مدددن التطبردددذ 
س  من حداالت الدبطرن بشدتم تبردر  مدا رجعلدإل رتجا دم التشريعي لإل  لهجرة التشريعات لإل تونإل رو 

 . 3 رورة التناس  برن حقوق األفراد والمصلحة العامة و و أمر ال غن  عنإل

 : سياسة التضييق من أسباب البطالن -2
ردددتم الت دددررذ مدددن أسدددبا  الدددبطرن إمدددا مدددن صدددرل مدددا ندددص عليدددإل المشدددرع صدددراحة و دددو مدددا 

من صدرل مدا يستصلصدإل القا دي مدن أسدبا  و دو مدا يصدطلح يصطلح عليإل البطرن القانوني  أو 
 .عليإل البطرن الذاتي

رددددتلصص  ددددذا المددددذ   بددددالقول ال بطددددرن بغرددددر وجددددود نددددص  : مددددذ   الددددبطرن القددددانوني-أ
ومقت دددا  أن المشدددرع  دددو الدددذي رتدددول  بنفسدددإل تحدردددد حددداالت الدددبطرن  فدددر رجدددوز للقا دددي تقريدددر 

 :عن  ذا المبدأ قاعدتان البطرن صارج النص القانوني  وتتفرع
 .ال رجوز للقا ي أن يقرر البطرن جزاء لمصالفة قاعدة لم يقرر المشرع لها  ذا الجزاء -
 .4ال رجوز للقا ي أن يمتن  عن تقرير البطرن حر  يتون المشرع قد قرر  -

ج .ج.إ.أورد المشددرع الجزائددري  ددذا النددوع مددن مددذا   الددبطرن  وذلددك فددي مددواد متفرقددة مددن ق
ج  الصاصدددة ب دددرورة ح دددور .ج.إ.مدددن ق 43حالدددة الدددبطرن المنصدددوص علرهدددا فدددي المدددادة  منهدددا

                                                           
 .511  ص ......الوسيل : أحمد فتحي سرور -1
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 .511  ص ......الوسيل : أحمد فتحي سرور -3
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  تمدا قددرر 1صداح  المسدتن عندد تفتيشددإل مد  تحدردد سداعات التفتددي   دذا مدا يقت ديإل أصددم البدراءة
ج  حرددد  .ج.إ.مدددن ق 175و 177المشدددرع الجزائدددري بطدددرن االسدددتجوا  فدددي حدددال صدددرق المدددادترن 

انون علدد  وجددو  مراعدداة قا ددي التحقرددذ أثندداء عملددإل أحتددام المددواد مددن نفددس القدد 151تددنص المددادة 
السددابقة المتعلقددة بالح ددور األول  ومددا يقددرر  القددانون مددن حقددوق المددتهم وعلدد  قا ددي  175و 177

التحقرددددذ احترامهددددا  وسددددماع المددددتهم والمدددددعي المدددددني والمواجهددددة برنهمددددا بح ددددور محامرهمددددا عنددددد 
ال ترت  البطرن عن   .2مصالفتهااالستجوا   واال

يمتن تقريم  ذا المذ   من صدرل مزايدا  وعروبدإل  فمدن مزايدا  التحدردد مدن ناحيدة ومدن ناحيدة 
أصدددرى فهدددو يتفدددم احتدددرام الشدددرعية اإلجرائيدددة  تمدددا أن المشدددرع  دددو مدددن رتدددول  إجدددراء التناسددد  بدددرن 

فدي األحدوال الحقوق التي تحمرها القاعدة اإلجرائية ويدرن المصدلحة العامدة  فيقدرر الدبطرن صدراحة 
 .التي ررى فرها تغلر  جان  الحقوق عل  المصلحة العامة

لكدن يعرد  عليدإل أندإل يصدع  علد  المشدرع حصدر تافدة الحداالت المسدتوجبة للدبطرن والددنص 
علرهددا فددي القددانون  تمددا أن حدداالت الددبطرن المنصددوص علرهددا فددي القددانون قددد ال تعبددر فددي تافددة 

ة تستحذ البطرن  تما أنإل لديس معند  عددم الدنص علد  صور ا بال رورة عن إصرل بغاية جو ري
بطرن بعض اإلجراءات أن مصالفتها ال تستحذ بال رورة البطرن  وبعبدارة أدق قدد يتشد  تطبردذ 
القددانون عددن عدددم أ ميددة الحتددم بددالبطرن مددا نددص عليددإل القددانون  إذ يتفددي أحيانددا إعمددال جددزاء عصددر 

 ددي  ددرورة الحتددم بددالبطرن تجددزاء لمصالفددة إجددراء لددم غرددر الددبطرن  وعلدد  العتددس فقددد رتبددرن للقا
 .3رنص القانون عل  بطرن مصالفتإل

أسدداس  ددذا المددذ   اعتددراف المشددرع للقا ددي بسددلطة : (الجددو ري )مددذ   الددبطرن الددذاتي- 
تقدررية في تحدرد القواعدد التدي رترتد  الدبطرن علد  مصالفتهدا  وتمررز دا عدن القواعدد التدي ال ربطدم 

صال  لها  وي   المشرع معيارا مجردا يستعرن بإل القا دي فدي  دذا التمرردز  ويقدوم  دذا اإلجراء الم
المعيدار فدي غالد  التشدريعات علد  التمرردز بدرن مددا  دو جدو ري مدن القواعدد اإلجرائيدة وتقريدر جددزاء 
الدددبطرن علددد  مصالفتهدددا  ويدددرن القواعدددد اإلجرائيدددة الغردددر جو ريدددة فدددر يقدددرر لهدددا الدددبطرن فدددي حدددال 

                                                           
ج أجازت للصصم أن رتنازل عن .ج.إ.من ق 951المعني  إذ أن المادة  الشصص   ذ  الحالة من البطرن تزول بر  -1

 :انظر. عل  أن يتون  ذا التنازل صراحة  التمسك بالبطرن المقرر لمصلحتإل وحد 
 .199المرج  السابذ  ص : دمحم حزيل -
 .421المرج  السابذ  ص : عبد   أو اربية -2
 .99المرج  السابذ  ص : سليمان عبد المنعم -3
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تها  مما يعني عدم حصر حاالت البطرن إذ يتفي و   قاعدة عامة وعل  القا ي إتباعها مصالف
 . 1لتحدرد أسبا  البطرن

ج التدي ترتد  .ج.إ.مدن ق 153نص المشرع الجزائري عل   ذا النوع من البطرن في المادة 
مصالفتها مساس إذا تان في  175و 177البطرن عل  مصالفة األحتام الجو رية المقررة في المواد 

بحقوق الدفاع أو بحقوق أي صصم في الددعوى  فالمشدرع الجزائدري و د  قاعددة عامدة رترتد  علد  
مصالفتها بطرن اإلجراء  و ي قاعدة صاصة بحقوق الدفاع وحقوق الصصوم في الدعوى  تارتا أمر 

مرتبددة للددبطرن تحدرددد الحدداالت التددي تدددصم تحتهددا الجتهدداد الق دداء والفقددإل الجنددائي  ومددن الحقددوق ال
عند المساس بها عدم استجوا  المتهم ولو لمرة واحدة قبم إحالتإل علد  الجهدة الق دائية المصتصدة  

 .2وعدم إبرغ الصصوم بموعد إجراء التحقرذ
األكرددد أن لهددذا المددذ   مزايددا وعرددو   إذ مددن مزايددا  االتسددام بالواقعيددة والمرونددة فقددد تسددتحذ 

ن  دددذا اإلجدددراء  دون أن يعطدددم  دددذا غيدددا  ندددص قدددانوني يقدددرر مصالفدددة إجرائيدددة مدددا الحتدددم بدددبطر
الددبطرن  لكددن مددا يعردد   ددذا المددذ   صددعوبة التمررددز بددرن القواعددد الجو ريددة مددن غرر ددا  لددذا مددن 
الطبيعددي أن رصتلدد  الفقددإل وتتبددارن حلددول الق دداء فددي تأصددرم معيددار التفرقددة بددرن القواعددد الجو ريددة 

 ريددة ترتدد  الددبطرن إذا لددم تحقددذ الغايددة منهددا  أم إذا تددان وغرددر الجو ريددة  فهددم تكددون القاعدددة جو 
رنجم عن مصالفتها وقدوع ال درر   أو  دي التدي تتعلدذ بالنظدام العدام وحقدوق الددفاع  مدا ربدرن تعددد 

متانية تداصلها  .3 ذ  المعاررر واال
 والشك أن فترة حقوق الدفاع لها أ مية وا حة في التشريعات الجزائية التي تراعي مقت يات
مبدددأ أصددم البددراءة  وبالتددالي اتجهددت نحددو تقريددر الددبطرن لكددم إجددراء رهدددر أحددد حقددوق الدددفاع أو 
رنتقص منها  فاالستجوا  ربطم إذا سبقإل تحلرد  المدتهم اليمدرن مدثر  يعدزز  دذا أن  دمان حقدوق 
عدن الدفاع انتقم مدن مجدرد فتدرة إلد  التطبردذ التشدريعي  لكدن ال يمتدن األصدذ بهدذا المعيدار بمعدزل 

 باقي المعاررر لتحدرد جو رية القاعدة اإلجرائية

                                                           
ما رتعلذ بالمصلحة العامة أو : لفقإل في تحدرد جو رية القاعدة اإلجرائية من عدمإلمن ال وابل التي استقر علرها ا -1

 :انظر. مصلحة الصصوم  ومنها ما رتعلذ باحترام حقوق الدفاع ومنها ما رتعلذ بالغاية من القاعدة
 .914-919المرج  السابذ  ص : عمر فصري لحدرثي -
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  :أحكام بطالن اإلجراء الجزائي -ثانيا
رؤدي البطرن تقاعدة عامة إل  تجريدد العمدم اإلجرائدي مدن قيمتدإل القانونيدة  وعددم االعتدراف 
بمددا أنتجددإل مددن عثددار قانونيددة أي تعطرددم دور  الددوظيفي فددي الصصددومة الجزائيددة  لكددن إعمددال ذلددك لددإل 

 .حدود تما أن التمسك بإل ال يصح لكم األطراف

 : الحدود القانونية آلثار البطالن -1
األصدددم أن الدددبطرن ال ررتددد  عثدددار  القانونيدددة إال إذا تقدددرر بحتدددم أو أمدددر مدددن جهدددة التحقردددذ  

   دذا مدا 1فمت  تقرر بطرن إي إجراء من الجهة الق ائية المصتصة ف نإل ررت  جمي  عثدار  مباشدرة
ن تانت القاعدة أن تقرير البطرن رجرد العمم اإلجرائي من .ج.إ.من ق 153المادة نجد  في  ج  واال

عثدار  القانونيددة  لكدن رجددوز الحددد مدن عثددار الددبطرن بتنشديل العمددم اإلجرائددي المعرد  وبالتددالي تفعرددم 
 .2لإلتصحيح اإلجراء الباطم أو إعادتإل أو تحو : القاعدة اإلجرائية  ويتم ذلك باعتماد ثر  وسائم

ردددؤدي الدددبطرن إذا إلددد  إزالدددة تدددم قيمدددة لنجدددراء الباطدددم  فيصدددبح غردددر صدددالح إلنتددداج عثدددار  
القانونية وال يصح االعتماد عل  ما رنتجإل من أدلة  ويسري الدبطرن بدأثر رجعدي مدن اللحظدة التدي 

فحتدم تمت فرها مباشرة العمم فرها فيعد تأنإل لم يتن  فهدذا يعندي أن للدبطرن أثدر تاشد  ال منشدأ  
مدن  167  ونجد المشرع الجزائدري تنداول  دذا األثدر فدي ندص المدادة 3الق اء يتش  وجود البطرن

سددح  األوراق المتعلقددة بدداإلجراءات الباطلددة مددن : ج  التددي رتبددت علدد  الددبطرن أثددران و مددا.ج.إ.ق
ردداعها لددى تتابدة ال دبل للمجلدس الق دائي  ومند  الق داة والمحدامرن مدن الر  جدوع مل  التحقردذ واال

 .4إلرها
لكن بصصوص تحدرد عثار البطرن بالنسبة لنجراءات الرحقة عل  اإلجراء الباطم  فقد ثار 
جدددددل حولهددددا  فددددذ   الددددبعض إلدددد  اشددددتراط أن يتددددون اإلجددددراء الباطددددم عمدددداد  ددددروري دون غرددددر  
لنجددراءات الرحقددة عليددإل حتدد  يشددويها الددبطرن  و نددا ثددار جدددل عصددر حددول عمددا إذا تددان االعتمدداد 
ال روري يشترط أن يتدون اإلجدراء الباطدم شدرطا قانونيدا لمدا تدر  مدن إجدراءات مثدم األمدر بالندد  
الذي يعد شرطا قانونيا لصحة األعمال اإلجرائية التي تقوم بها ال بطية الق ائية في حال الندد   

البطرن  أو يتفي مجدرد االعتمداد الوحردد لنجدراء الرحدذ علد  اإلجدراء الباطدم حتد  رتدأثر تدذلك بد
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وأمام صعوبة األصدذ بهدذا المعيدار  فد ن عثدار العمدم اإلجرائدي الباطدم علد  العمدم اإلجرائدي الرحدذ 
 .1تكون مت  بوشر الثاني عل  أساس األول

و ذا يعد تطبيقا لقاعدة قانونية عامة مفاد ا أن ما بني عل  باطم فهو باطم  ألنإل ال أساس 
ي لدبطرن االسدتجوا   وبطدرن االسدتجوا  ردؤدي لدبطرن لإل يقوم عليإل  فدبطرن القدبض مدثر ردؤد

الحددبس  وبطددرن توجيددإل التهمددة رددؤدي إلدد  بطددرن الحتددم  وبطددرن التفتددي  رددؤدي إلدد  بطددرن مددا 
أسفر عنإل من  بل األشياء ونسبتها للمتهم  وال يمتن االعتماد عل   ذ  األشياء الم دبوطة وفدذ 

 .2تفتي  باطم إلدانة المتهم
 ددوع سددلطة تقدددرر العرقددة بددرن اإلجددراء الباطددم واإلجددراء الرحددذ لمعرفددة مدددى لمحتمددة المو 

تأثرر األول علد  الثداني  ويتطلد   دذا التدأثرر تدوافر عرقدة سدببية بدرن االثندرن  فقدد حدد  أن فدت  
أحددد  ددباط الشددرطة الق ددائية منددزل المددتهم بدددون تددرصيص قددانوني  ثددم اعتددرف المددتهم أمددام قا ددي 

اعترافددإل أمددام المحتمددة لكنهددا ق ددت ببراءتددإل  السددتناد االعتددراف إلدد  إجددراءات  التحقرددذ وأصددر علدد 
تفتي  باطلة  لكن محتمة النقض الفرنسية نق ت  ذا الحتم  باعتبار أن بطدرن التفتدي  ال يمند  
القا ددي مددن مراعدداة جميدد  عناصددر الدددلرم المسددتقم عددن اإلجددراء الباطددم صاصددة االعتددراف الرحددذ 

وتقدددرر ذ دد  إليددإل المشددرع الجزائددري حردد  أعطدد  لغرفددة االتهددام تقريددر الددبطرن و ددذا مددا   3للمددتهم
 .ج.ج.إ.من ق 2ف /153حصر  أو مد  جزئيا أو تليا عل  االجراءات الرحقة حس  المادة 

القاعدددة أن الددبطرن لدديس لددإل أثددر علدد  مددا سددبقإل مددن أعمددال باعتبار ددا مسددتقلة  فلدديس اإلجددراء 
  فدددبطرن 4  األعمدددال صدددحيحة منتجدددة آلثار دددا الوظيفيدددة المرحليدددةالباطدددم مدددن عناصدددر ا ومندددإل فهدددذ

                                                           
 :االعتماد ال روري في عدة أحتام لها منهاأصذت محتمة النقض الفرنسية بمعيار  -1

Crim. 26 mai 1999, Bull. n° 106 ; 23 Juin 1999.  
 :بمعيار االعتماد القانوني في عدة أحتام منها تتما أصذ  -

Crim. 30 Juin 1999, Bull. n° 176. Voir : 
 .192  المرج  السابذ  ص ......الوسيل : أحمد فتحي سرور  -
 .199المرج  السابذ  ص : عمر فصري لحدرثي -2

3- Crim. 27 Déc 1935, D.P 1936. Voir : 
  .199  المرج  السابذ  ص ......الوسيل : أحمد فتحي سرور -
 .199المرج  السابذ  ص : عمر فصري لحدرثي -4
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الحتم لعدم تسبربإل أو عدم توقيعإل ال ربطم سدائر إجدراءات المحاكمدة السدابقة عليدإل  تمدا أن بطدرن 
  .1استجوا  المتهم ال رؤثر عل  صحة التفتي  السابذ لإل

 : ؟التمسك بالبطالنطلب و  من له حق -2
ت الجزائيدة تفدرق بدرن الدبطرن المطلدذ المتعلدذ بالنظدام العدام الدذي  ناك طائفدة مدن التشدريعا

333تق ددي بددإل المحتمددة ولددو بغرددر طلدد  حسدد  المددادة 
مددن قددانون اإلجددراءات الجنائيددة المصددري   2

والدددبطرن النسدددبي المتعلدددذ بمصدددلحة الصصدددوم فتعطدددي للصصدددوم حدددذ التمسدددك  مددد  اصدددترف بدددرن 
من قانون  332و 233بإل المشرع المصري حس  المادة  النوعرن حول تيفية التمسك  و ذا ما جاء

 .3اإلجراءات الجنائية المصري 
علدد  صددرف ذلددك ذ دد  المشددرع الجزائددري الددذي لددم يعطددي للمددتهم أو ال ددحية المدددعي مدددنيا 

مدددن غرفدددة االتهدددام إبطدددال أي إجدددراء مدددن إجدددراءات التحقردددذ أثنددداء التحقردددذ الق دددائي   حدددذ الطلددد 
لقا ددي التحقرددذ ووترددم الجمهوريددة فقددل حددذ طلدد  إبطددال أي  4ج.ج.إ.مددن ق 153فصولددت المددادة 

إجدددراء مدددن إجدددراءات التحقردددذ إذا تدددراءى ألحدددد ما أو تبدددرن لدددإل أن ذلدددك اإلجدددراء مشدددو  بدددالبطرن  
فقا ي التحقرذ ررف  البطرن لغرفة االتهام علد  شدتم طلد  عدادي ويرفعدإل وتردم الجمهوريدة علد  

م من تلقاء نفسها الق اء ببطرن اإلجراءات غرر الصحيحة  شتم عري ة  تما رجوز لغرفة االتها
مددن نفددس  131إذا اكتشددفت صددرل فحصددها ملدد  الدددعوى أن إجددراء مشددو  بددالبطرن حسدد  المددادة 

ج التدي تجردز لجميد  .ج.إ.مدن ق 161القانون  تما يقدرر الدبطرن مدن جهدات الحتدم حسد  المدادة 

                                                           
 .949-941المرج  السابذ  ص : سليمان عبد المنعم -1
 1009لسنة  15المعدل بالقانون رقم  9150لسنة  950بالقانون رقم  ائية المصري الصادرنطبقا لقانون اإلجراءات الج -2

في غرر األحوال المشار إلرها في المادة السابقة يسقل الحذ في الدف  ببطرن اإلجراءات ": عل  999تنص المادة 
اء بح ور  بدون والجنايات إذا تان للمتهم محام وحصم اإلجر  بالجلسة في الجنح الصاصة بجم  االستدالالت أو التحقرذ

 .اعتراض منإل
 . أما في مواد المصالفات فيعتبر اإلجراء صحيحا  إذا لم يعترض عليإل المتهم  ولو لم يح ر معإل محام في الجلسة -

 ".وتذلك يسقل حذ الدفاع بالبطرن بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك بإل في حرنإل
 .وما بعد ا 190بذ  ص   المرج  السا......الوسيل : سرور أحمد فتحي -3
إذا تراءى لقا ي التحقرذ أن إجراء من إجراءات التحقرذ مشو  بالبطرن :"  ج.ج.إ.من ق 1و 9ف/959المادة  -4

فعليإل أن ررف  األمر لغرفة االتهام بالمجلس الق ائي بطل  إبطال  ذا االجراء  بعد استطرع رأي وترم الجمهورية 
صطار المتهم والمدعي المدني  .واال

ف ذا تبرن لوترم الجمهورية أن بطرنا قد وق  ف نإل يطل  إل  قا ي التحقرذ أن روافرهبمل  الدعوى لررسلإل إل  غرفة 
 .االتهام ويرف  لها طلبا بالبطرن
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مددن  153و 151بطرن المشددار إليددإل فددي المددواد جهددات الحتددم عدددا محتمددة الجنايددات صددفة تقريددر الدد
 .1نفس القانون 

  وفددي المقددرر لمصددلحتإل ويبقدد  للصصددوم ونصددص بالددذتر المددتهم التمسددك بددالبطرن مددن عدمددإل
تنددازال صددريحا بح ددور محاميددإل وبعددد   بشددرط أن يتددون المعردد  حددال التنددازل يصددحح بددذلك االجددراء
  .ج.ج.إ.من ق 3ف/153و 2ف/151استدعائإل قانونيا  و ذا حس  المواد 

 .قرتنة البراءةنتائج عمال إ: المطلب الثالث
 ناك جملة من النتائج المترتبدة عدن إعمدال مبددأ األصدم فدي المدتهم البدراءة  والحقيقدة أن  دذا 
المبدأ ال يعطي مفعولدإل بددون التقردد بهدذ  النتدائج  تونهدا تمثدم فدي جو ر دا  دمانات مقدررة للمدتهم  

   دذا المبددأ مجدرد فتدرة نظريدة فلسدفية  ويمتدن تقسديم  دذ  النتدائج إلد  نتدائج فبدون  ذ  النتائج ربقد
ومنهددددا قددددانون لكددددن اسددددتقراء مصتلدددد  التشددددريعات اإلجرائيددددة الجزائيددددة   مباشددددرة ونتددددائج غرددددر مباشددددرة
رتبرن وجود استثناء عل  مبدأ أصم البراءة  بموجد   دذا االسدتثناء قدد اإلجراءات الجزائية الجزائري 

ا المبدددأ جددذريا إلدد  افتددراض اإلدانددة بدددل البددراءة  مددا يسددمح بمجموعددة مددن االعتددداءات أو رتحددول  ددذ
 .أقم ما يمتن القول أنها عبارة عن تجاوزات قانونية بداعي المصلحة العامة عل  حسا  المتهم

 :نتائج قرتنة البراءة :الفرع األول
موعة من ال مانات القانونية تكريس المشرع لمبدأ األصم في المتهم البراءة يستلزم و   مج

التي ت من عدم المساس بهذا المبدأ  وفي ذات الوقت تمثم  ذ  ال مانات نتدائج رئيسدية ومباشدرة 
لهددذا المبدددأ  تتمثددم فددي إلقدداء عدد ء اإلثبددات علدد  عدداتذ النيابددة العامددة باعتبار ددا الطددرف المدددعي  

 .م واليقرن ال الشك والتصمرنوتفسرر الشك لصالح المتهم  ويناء الحتم الق ائي عل  الجز 

 :النتائج المباشرة لقرتنة البراءة -أوال
الحرددز العملددي لتكددريس  ددذا المبدددأ الددذي يقت دددي تظهددر أ ميددة قرينددة البددراءة بنتائجهددا  فهددي 

معاملة المتهم وحت  المشتبإل فيإل معاملدة البدريء إلد  غايدة صددور حتدم نهدائي بدات  مدا رتلدزم عددم 
م  الزامية بناء االدانة عل  إل  وتمترنإل من الدفاع لرد التهمة الموجهة إليإل  القاء ع ء االثبات علي

 .اليقرن  أما البراءة فتبن  عل  مجرد الشك والتصمرن ألن تم شك يفسر لصالح المتهم

                                                           
 .149-141المرج  السابذ  ص : دمحم حزيل -1
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 : إلقاء عبء اإلثبات على عاتق النيابة العامة -1
النيابدة العامدة ملزمدة باعتبار دا واج  النيابة العامة إثبات التهمة مدن عددمها  فمدن الثابدت أن 

المدعية نيابة عن المجتمد  فدي الددعوى العموميدة أن تقديم الددلرم علد  صدحة االدعداء  ويدذلك فهدي 
  وينسجم إلقاء ع ء اإلثبات عل  النيابة العامة مد  1ملزمة ب ثبات الواقعة بتافة عناصر ا وأرتانها

لمدا تدان المددعي  دو النيابدة العامدة التدي تددعي  قاعدة قانونية مدنية مفاد ا البرندة علد  مدن ادعد  
صرف األصم فعلرها إثبات ذلك  إذ يق  علد  عداتذ النيابدة العامدة عد ء إقامدة الددلرم علد  إذندا  

 .المتهم  دون أن يتون  ذا األصرر مطالبا ب قامة الدلرم عل  براءتإل
بدددار  ثابدددت ال يحتددداج افتدددراض أن المدددتهم  دددو مدددن رثبدددت براءتدددإل رتنددداف  مددد  أصدددم البدددراءة باعت

لنثبددات  تمددا أن اإلثبددات فددي المسددائم الجزائيددة إثبددات لحقيقددة الجريمددة و ددو أمددر رتعلددذ بالمصددلحة 
العامة  لذا فالنيابة العامة  ي الجهة المتلفة باإلثبات  عتس اإلثبدات فدي المسدائم المدنيدة المتعلدذ 

زائيدة المدتهم مدن حدذ الصدمت دون بالمصلحة الصاصة  لذا متنت مصتلد  التشدريعات اإلجرائيدة الج
أن يفسددر  ددذا الصددمت  ددد   فوظيفددة النيابددة العامددة إظهددار الحقيقددة دون المرددم إلدد  جاندد  معددرن 

 .2فسلطتها أن تحمي براءة البريء مثلما تكش  إدانة المتهم
فأصم في المتهم البراءة ت   عل  عاتذ النيابة العامة عبئا ثقير في اإلثبدات  لكدن نجدد أن 

نون تفددم لهددا وسددائم وتقنيددات وحريددة فددي البحدد  والتحددري عددن األدلددة لنثبددات إدانددة المددتهم مددن القددا
عدددمها  فالحريددة فددي اإلثبددات مبدددأ أساسددي لنثبددات الجزائددي  تجعددم لسددلطة االتهددام بددذلك حريددة فددي 
البحدد  عددن األدلددة واصتيددار وسددائم اإلثبددات التددي لهددا فاعليددة فددي الكشدد  عددن الحقيقددة  وتمتددد حريددة 

إلثبددات واصتيددار وسددائلإل عبددر سددائر المراحددم اإلجرائيددة بدددءا مددن البحدد  والتحددري مددرورا بددالتحقرذ ا
وصوال للمحاكمة  رغدم أن بعدض  دذ  الوسدائم تتفتدي  والحدبس المؤقدت قدد تتعدارض أحياندا مد  مدا 

 .3يقت يإل أصم البراءة
عليإل تعزيز البراءة   تجدر اإلشارة إل  أن المتهم يمتن لإل المشارتة في اإلثبات و و ما يطلذ

فددر يعددد إثباتددا بددم  ددو تدددعيم للبددراءة  تمددا متنددإل المشددرع مددن الددرد علدد  أدلددة اإلدانددة باسددتعمال حددذ 
الدفاع الذي  و حذ أساسي  جاء من منطلذ أن المتهم ال يقد  موقد  المتفدرج مدن اإلداندة بدداعي 

 .وجود أصم البراءة
                                                           

 . 19المرج  السابذ  ص : حاتم بتار -1
 .وما بعد ا 111  السابذ  ص   المرج......القانون : أحمد فتحي سرور -2
 .91المرج  السابذ  ص : عبد الحمرد الشواريي -3
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 : تفسير الشك لصالح المتهم-2
ائي يسلم بقاعدة أساسدية مفاد دا أن الشدك يفسدر لصدالح المدتهم  و دي نترجدة أصبح الفقإل الجن

رئيسددية لمبدددأ األصددم فددي المددتهم البددراءة  ومفدداد  ددذ  القاعدددة أن القا ددي إذا تسددلم إلدد  ذ نددإل فددي 
ق ددية معرنددة حرددرة أو تددردد أو شددك بسددب  تندداقض األدلددة وتعددادل قيمتهددا بددرن النفددي واإلثبددات   نددا 

 .اءة المتهم باعتبار أن  ذا الشك يفسر لمصلحتإل ومن مصلحتإل الحتم بالبراءةعليإل أن يحتم ببر 

فقناعة القا ي رج  أن تبن  عل  أدلة جازمة وقاطعة  فالواج  أن تبن   دذ  القناعدة علد  
مدن  للقا دي النداب  الشصصدي االقتنداع أولهدا :ثدر  أمدور إلد  يسدتند اإلداندة فتقريدرالددلرم األكردد  

 يعتدري  أال بالددعوى  وثالثهدا أمامدإل المطروحدة األدلدة علد  المبندي المو دوعي االقتناع ثانرها  مرر  

 للمدتهم  دمانة فهدي اليقدرن الق دائي الشدتراط السدلبي الوجإل القاعدة  ذ  وتعتبر  1أي شك  ذ  األدلة

 .االقتناع في الجزائي القا ي تجا  حرية
 حتمدة  واسدتقرار ا إال  دي مدا القاعددة دذ   أن ويدرى  معاكسدا موقفدا يقد  من  ناك  ذا رغم لكن

 مدن تجا دم للعدردد فيدإل الدرأي  دذا الوا دح أن مدن عدرف  ولكدن مدن أكثدر لديس الق دائي في التطبردذ

 ومدا البدراءة اإلنسدان مبددأ األصدم فدي رأسدها وعلد  الجزائدي  اإلثبدات نظريدة علرهدا تقدوم األسدس التدي

طبردذ قاعددة تفسدرر الشدك لصدالح المدتهم بدرن   تمدا انقسدم الفقدإل حدول نطداق ت2نتدائج عنإل من رترت 
 .م رذ لنطاق تطبيقها وموس 

الحداالت  علد  فقدل تطبدذ المدتهم  لمصدلحة تفسدرر الشدك أن قاعددة أنصدار  ردرى  األول االتجـاه
مد   االتهدام أدلدة تسداوي  تحالدة اإلجراميدة  بماديدات الواقعدة أي رتعلدذ مو دوعيا الشدك فرها يتون  التي
يفسدر  الشدك قاعددة تطبردذ وجدو  أنصار  ررى  االتجاه الثاني أما برنهما  الترجيح ويصع  البراءة أدلة

مو دوعيا  الشدك  دذا تدان سدواء المدتهم  إداندة فدي التي روجد فرها شك الحاالت تم في المتهم  لصالح
بساط  عل  المطروحة األدلة لقيمة القا ي بتقدرر أو شصصيا رتعلذ اإلجرامية  الواقعة بماديات رتعلذ
المو دوعي  الشدك تفسدرر قاعددة تطبردذ اقتصدار أن الدرأي الثداني  ذلدك ردرجح الفقدإل وغالبيدة البحد  
 األدلدة يقددر بدأن للقا دي يسدمح المبددأ فهدذا فدي االقتنداع  القا دي حريدة لمبددأ تطبردذ فيدإل فقدل 

 .3صالحإل في غرر أو المتهم لصالح إما ذاتيا تقدررا المطروحة عليإل

                                                           
 .909المرج  السابذ  ص : دمحم صميس -1
 .190المرج  السابذ  ص : نصر الدرن مروك -2
  يةالمعارف  اإلستندر  منشأة األول  الجزء ،-مقارنة دراسة- الجزائية اإلجراءات مبادئ شرح في الوسيل :الصالح نبيإل -3

 .وما بعد ا172   ص1004
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  فرجوعددا للمشددرع الجزائددري نجددد أن ة تفسددرر الشددك لصددالح المددتهمذ قاعدددأمدا عددن نطدداق تطبردد
ربرن عدم احتوائإل عل  أي ندص قدانوني يقدر  دذ  القاعددة  رغدم قبم التعدرم ج .ج.إ.استقراء مواد ق

أكدد  دذا  11/71  لكدن بتعددرم 1 دذ  القاعددة العليا تكدرس عن المحتمة وجود أحتام ق ائية صادرة
 . المبدأ

 : لى اليقينبناء اإلدانة ع-3
االقتناع اليقرني للقا ي  و ال مانة الحقيقية ل بل مردزان العدالدة  الدذي تثقدم إحددى تفتيدإل 
بمبدددأ حريددة اإلثبددات الجزائددي  وفددي الكفددة األصددرى مبدددأ األصددم فددي اإلنسددان البددراءة  و ددو األسدداس 

دانددة رجدد  أن   فاقتندداع القا ددي باإل2الددذي ترتكددز عليددإل سددائر  ددمانات المددتهم فددي محاكمددة عادلددة
ربن  عل  اليقرن الق ائي ال عل  االحتمال وال عل  اليقرن الشصصي  ولتحقرذ ذلدك يشدترط تدوافر 

 :ثر  شروط
 .أن يعتمد القا ي في حتمإل عل  األدلة الق ائية -
 .أن رتبن  األدلة المشروعة -
 .3أن رص   اقتناعإل للعقم والمنطذ -

يطددددرح أمامددددإل فددددي الجلسددددة دون سددددوا   فالقا ددددي ملددددزم بددددأن ربنددددي حتمددددإل علدددد  الدددددلرم الددددذي 
والمقصدددود  ندددا باألدلدددة المطروحدددة فدددي الجلسدددة تافدددة األدلدددة التدددي لهدددا مصددددر فدددي أوراق الق دددية 
المطروحدددة علددد  القا دددي  سدددواء فدددي محا دددر البحددد  والتحدددري أو التحقردددذ أو المحاكمدددة  وتكمدددن 

لوماتإل الشصصية  فيستمد أ مية  ذا الشرط تونإل  مان أكرد للعدالة حت  ال يحتم القا ي وفذ مع
بددذلك اقتناعددإل ممددا دار فددي الصصددومة ال صارجهددا  فتددم المحا ددر مدد  اصددترف نوعهددا وقوتهددا فددي 
اإلثبددات  ليسددت لهددا فددي حددد ذاتهددا أيددة قددوة ذاتيددة فددي اإلثبددات  فمندداط األمددر متوقدد  علدد  االقتندداع 

عددإل دلرددم ق ددائي  الشصصددي للقا ددي  فدد ن اقتندد  بمحا ددر التحقرددذ االبتدددائي أصددبح مصدددر اقتنا
 .4والصفة الق ائية للدلرم مستمدة من االطرع الق ائي عليإل بفحصإل وتمحيصإل

                                                           
 :انظر. لنطرع عل  أمثلة من  ذ  األحتام -1
 929المرج  السابذ  ص : دمحم مروان -
 .19المرج  السابذ  ص : حاتم بتار -2
 .521-529  المرج  السابذ  ص ......الوسيل : أحمد فتحي سرور -3
 .521  ص نفسإلالمرج   -4
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تمددا يحظددر مبدددأ األصددم فددي المددتهم البددراءة علدد  القا ددي أن ربنددي حتمددإل علدد  دلرددم غرددر 
مشروع  ويشمم  ذا الوص  تدم دلردم اسدتمد مدن إجدراء باطدم أو لدم تحتدرم فيدإل ال دمانات المقدررة 

ادا لمبدددأ مشددروعية وسددرلة اإلثبددات  الددذي روجدد  علدد  القا ددي عدددم اللجددوء إلدد  طددرق للمددتهم  اسددتن
إثبددات فرهددا  دددر لحقددوق األفددراد وحريدداتهم دون وجددود سددب  قددانوني لددذلك  ومددن  ددذ  الطددرق غرددر 
المشددروعة اللجددوء إلدد  التعددذر  أو إطالددة مدددة االسددتجوا  لل ددغل علدد  المددتهم لكددي يعتددرف وحتدد  

 .الحتيالية  تم  ذا يعد صرقا لمشروعية الدلرماللجوء إل  الطرق ا
  لتمند  الرجدوع ألوراق اإلجدراءات 1ج.ج.إ.مدن ق 2الفقرة/ 167في  ذا اإلطار جاءت المادة 

الباطلددة إن تددان الرجددوع بغددرض اسددتنباط عناصددر أو اتهامددات  ددد المددتهم أو غرددر  مددن الصصددوم  
ن تدان مدن رجد  إلرهدا محدامي وفي حال الرجوع إلرها يحتم عل  القا ي المعني بعقوبد ة تأدربيدة  واال

فرتعدددرض  دددذا األصردددر لمحاكمدددة تأدربيدددة  لكدددن المشدددرع الجزائدددري لدددم يحددددد موقفدددإل مدددن اإلجدددراءات 
الق ائية التي تؤسس عل  ما ت منتإل اإلجراءات الملغاة  رغم أنإل نص عل  معاقبة من ررج  إل  

قيددة إلبطددال اإلجددراءات المؤسسددة علدد  إجددراء  ددذ  اإلجددراءات  والواقدد  العملددي ربددرن أن القيمددة الحقي
 .باطم  و أساس باعتبار قيام الدعوى الجزائية تتم عل  اإلجراء

إعماال لما سبذ فالقا دي الجزائدي ملدزم إذا حتدم باإلداندة أن ربندي حتمدإل علد  أدلدة صدحيحة 
قانونددا ومشددروعة  تددم التوصددم إلرهددا مددن صددرل إجددراءات مشددروعة  تحتددرم فرهددا ال ددمانات المقددررة 

ن تددم التوصددم إلدد  دلرددم قطعددي علدد  اإلدانددة لكددن طريددذ الوصددول إلدد   ددذا الدددلرم  للمددتهم  وحتدد  واال
 .غرر قانوني   نا ال يستطي  القا ي إعمال  ذا الدلرم ليحتم باإلدانة

تمدددا رلدددزم القا دددي ببنددداء اقتناعدددإل علددد  عمليدددة عقليدددة منطقيدددة قوامهدددا االسدددتقراء واالسدددتنباط 
نمدددا اليقدددرن للوصدددول لنترجدددة معرنددد ة  فددداليقرن المطلدددو  عندددد القا دددي لددديس اليقدددرن الشصصدددي لدددإل واال

الق ائي  المبني عل  العقم والمنطذ  و مان الوصول إل  االقتناع الق ائي  و العقم والمنطدذ 
تباع معاررر محددة  ي تالتالي  :واال

متملدة ال رجوز االعتماد في اإلثبات عل  الدالئم وحد ا  بم رج  أن تكون  ذ  الدالئم  -
 .للدلرم

ال رجددوز للمحتمددة أن تحددم محددم الصبرددر فددي المسددائم الفنيددة البحتددة  بددم علرهددا أال تبدددي  -
 .رأرها دون االستعانة بالصبرر ورأيإل رص   لتقدرر ا

                                                           
ويحظر الرجوع إلرها الستنباط عناصر أو اتهامات  د الصصوم في : "عل . ج.ج.إ.من ق 1الفقرة  /910تنص المادة  -1

ال تعر وا لجزاء تأدربي بالنسبة للق اة ومحاكمة تأدربية للمحامرن المدافعرن أمام مجلسهم التأدربي  ".المرافعات واال
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االلتدددزام عندددد اإلداندددة بمبددددأ األدلدددة المتسددداندة المتكاملدددة التدددي يتمدددم بع دددها بع دددا  ومدددن  -
 رنظدر فدي دلردم بمعدزل عدن اآلصدر  فالشدرط الجدو ري أن صرلها مجتمعة تتكون قناعة القا ي فر

 .1يتون القا ي استصلص اقتناعإل من مجموع األدلة
 لهدذا فقدد ق دت وتطبيقا مشروع  غرر دلرم إل  تستند أن للمحتمة بالبراءة فيمتن رتعلذ فيما أما
روع في البراءة   الذي أجاز الرجوع إل  الدلرم غرر المش2شهرر لها حتم في المصرية النقض محتمة

عتددس اإلدانددة  ذلددك أن أصددم البددراءة يق ددي بهددذا  ورغددم أن اعتمدداد الدددلرم غرددر المشددروع فددي حتددم 
البراءة معمول بإل ق ائيا  إال أنإل فقهيا أثار جددال عميقدا تمص دت عندإل اتجا دات ثدر   بدرن مؤيدد 

 .لما ذ   لإل الق اء  ويرن معارض لبناء البراءة عل  الدلرم غرر المشروع
يما ذ   اتجا  ثال  إل  التوسل برن االتجا  األول والثاني حر  أرد من جهة ما ذ د  إليدإل ف

الق دداء مددن جددواز اعتمدداد الدددلرم غرددر المشددروع فددي حتددم البددراءة  لكددن فددي حدددود معرنددة وذلددك مددن 
صرل التفرقة برن وسرلة الحصول عل   ذا الدلرم  ف ن تانت  ذ  الوسدرلة تشدتم جريمدة فدر يمتدن 

مدداد الدددلرم المتوصددم إليددإل  أمددا إن تددم الحصددول علدد  الدددلرم بمصالفددة قاعدددة إجرائيددة فهنددا يصددلح اعت
 .3اعتماد  ذا الدلرم

 : حق المتهم في الدفاع-4
إلد  ذلدك   دو مدا  تدؤدي وسدائم اإلثبدات التدي اصتيدار في الحرية للمتهم تامم اإلدانة أدلة لتفنرد
 علد  أن يحتدم رجدوز ال إذ الجلسدة  وتداريخ عرندإل بالتهمدةإ  الذي يستلزم الدفاع في المتهم يعرف بحذ

 حتمدإل علد  ربندي أن للقا دي فلديس الددعوى  فدي تدم إجدراءات دفاعدإل  إبدداء مدن تمترندإل قبدم مدتهم

 مناقشدة فدي حرتما أن المتهم  علرها  يطل  لم إل  أوراق أو يستند المتهم  علم بدون  اتصذ ا إجراءات

                                                           
 .599-591  المرج  السابذ  ص ......الوسيل : أحمد فتحي سرور -1
 عل  إدانة صحيحة تبن  أن رجوز ال أنإل بإل المسلم من تان إن : "تالتاليجاء  9115جانفي  15 مصري بتاريخ نقض -2

 في األساسية المبادئ من تان لما ألنإل سدرد  غرر أمر البراءة لدلرم بالنسبة المبدأ  ذا تقرير أن إال القانون  من باطم دلرم
 لإل الحتم  ذا يصدر أن إل  وأنإل نهائي  بحتم ب دانتإل يحتم أن إل  البراءة بقرينة رتمت  متهم تم أن الجنائية  اإلجراءات
 والحرص الصوف عوامم من نفسإل يحيل وما الدعوى  في مرتز  يسعفإل ما بقدر دفاعإل وسائم اصتيار في الكاملة الحرية
 عن الدفاع في تهمالم حذ المبادئ   ذ   دى عل  قام فقد البشرية  النفوس ل ع  الطبيعية العوارض من وغرر ا والحذر
 العدالة يؤذيو  رؤذرها  ما بقدر مذن   تبرئة يفرد ا ال التي االجتماعية  الهرئة حقوق  عل  يعلو مقدسا  حقا وأصبح نفسإل 
 : انظر". دلرم اإلدانة في مطلو   و لما مماثم باشتراط نفسإل عن الدفاع في المتهم حرية تقررد يقبم وال بريء  إدانة معا
  591-599  المرج  السابذ  ص ......الوسيل : رورأحمد فتحي س -
 .وما بعد ا 511المرج  السابذ  ص : نصر الدرن مروك -3
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ق في المقدمة األدلة  األساسدية حقوقدإل علد  والحفدات االتهام  أدلة لتفنرد جهتإل من امة الدلرمالدعوى  واال

تأسيسدا علد   باطلدة  إجدراءات مدن مستمدة أدلة أو مشروعة غرر ألدلة  د أي استعمال قانونا المقررة
اإلثبدات  دذا األصردر الدذي يعدد أسداس نظريدة اإلثبدات  تدم  دذا  حريدة مبددأ وعلد  مبددأ أصدم البدراءة
س للدددفاع و ددو االسددتعانة بمحددامي صددرل جميدد  اإلجددراءات مددن بدددئها إلدد  صدددور رتصددم بحددذ أسددا

 .الحتم
 لإل أن يمتن  إكرا   تما دون  نفسإل عن دفاعا يشاء المتهم ما يقول من مقت يات حذ الدفاع أن

 بعدض األسدئلة رجرد  علد  أن ولدإل عصدر  وقت إل  ترمإل رؤجم أو الكرم إجماال أو يقرر تأجرم عن

 مدن  دمنت و نداك مدن التشدريعات ال ي دار بتصدرفإل  دذا  الوقدت نفدس وفدي اآلصدر  الدبعض دون 

الفرنسدي  تالتشدري  فدي الصدمت حقدإل إلد  المدتهم تنبيدإل  درورة علد  بدالنص الحدذ   دذا صدراحة
واإلنجلرزي  وجملة من ال مانات من المواجهة برن الصصدوم والعلنيدة والح دورية أثنداء المحاكمدة  

 .إجراء الحبس المؤقت إجراء استثنائي وسرية التحقرذ واعتبار

 :البراءة لقرتنةالنتائج غير المباشرة  -اثاني
إن تان األصم في المتهم البراءة لإل نتائج مباشرة تعد في حد ذاتها  دمانات للمدتهم  تمدا لدإل 

 .جملة من النتائج غرر المباشرة تتعلذ بمعاملة المتهم وباإلثبات

 :البراءة المتعلقة بالضمانات النتائج غير المباشرة لقرتنة -1
المدتهم والمتعلقدة  معاملدة المتعلقدة بتيفيدة من ال دمانات ي من مبدأ األصم في المتهم العدرد 
الصصدومة  مراحدم مصتلد  وتتدوزع عبدر  ذ  ال دمانات تعدد نتدائج غردر مباشدرة لهدذا المبددأ باإلثبات 
 نهدائي حتدم بصددور مددة اإلجدراءات إال مصداحبا للمدتهم طدوال باعتبار أن  دذا المبددأ يظدم الجزائية 

  نا ومن احترامها  علرهم واج  يق  رتناف  معإل ممن تحرز أي عن بات  فيفرض  ذا المبدأ االمتناع

محتمدة  دعدوا  أن تنظدر فدي الحدذ للمدتهم يتدون  الحيداد  وأن العامدة السدلطات وأن تلتدزم البدد تدان
 . حاالت محددة ات التحقرذ فيالقيام ب جراء المبدأ حصر  ذا عثار محاردة  ومن

 لو استأنفت النيابة الحال  حت  في ببراءتإل حتم الذي المتهم عن تما يق ي  ذا المبدأ اإلفراج

وقد   مد  الحدبس أو بعقوبدة بدالبراءة الحتدم عندد مؤقتدا المحبدوس المدتهم عدن الحتدم  واإلفدراج العامدة
حسد  مدا  الدنقض  أو صدرل فتدرة االسدتئناف عدام تمبددأ حريتدإل يسدترج  ماليدة  وأن بغرامدة أو التنفردذ

 التصددويت البي دداء أوراق ج  ومددن النتددائج أي ددا احتسددا .ج.إ.مددن ق 365نصددت عليددإل المددادة 
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 حذويعد   1ج.ج.إ.من ق 373المتهم عند مداوالت محتمة الجنايات حس  المادة  لصالح والباطلة

واحتراما لهذا اشرة عن أصم البراءة  لإل الناشئة بطريقة غرر مب ح ور المتهم من الحقوق األساسية
بدالبراءة  ةيالقا د األحتدام فدي النظدر التمداس إعدادة جدواز عددمالمبدأ أي ا أقدرت التشدريعات المصتلفدة 

 .ج.ج.إ.من ق 531حس  المادة 
المدتهم يح در  فد ن الجنايدات  محتمدة لددى الجلسدة افتتداح عندد أندإل أي دا المبددأ  دذا نتدائج مدن
 233المدادة  نصدت عليدإل وقدد الهدرو   مدن لمنعدإل فقدل بحدارس ومصدحوبا قردد  تم من مطلقا بالجلسة
  .ج.ج.إ.من ق

 :باشرة لقرتنة البراءة المتعلقة باالثباتمالنتائج غير ال -2
فنجدد أندإل حتد  فدي البدراءة ررتد   دمانات غردر مباشدرة للمدتهم تتعلدذ باإلثبدات   قريندة إعمدال
المادي للجريمة فهنا يحتمم أن  للرتن التنفرذ  و المتون  يف الجريمة  فالبدء ارتكا  فيحال الشروع 

  تدم 2ارتكدا  أقدم  دذ  األوصداف جسدامة أراد المدتهم أن  ندا يفتدرض يأصذ  ذا الرتن عدة أوصداف 
 بجريمة ال رتاب  ف نإل تاذبة بأقوال وحت  إن أدل  يق ي  ذا المبدأ عدم جواز تحلر  المتهم اليمرن 

 قدد رددلي بدأقوال ال حتد  معنويدا المدتهم علد  عددم ال دغل فدي تتمثدم ذلدك مدن والحتمدة الدزور  شدهادة

 .مصالحإل م  تتعارض
المحاكمدة للحتمددة  فدي مرحلدة قائمدا الجددرر بالدذتر أن عددم تحلرد  المدتهم اليمدرن حدذ ربقد 

قددد تتعددارض  اإلدالء بددأقوال علد  أدبدي إكددرا  فيددإل اليمددرن حلد  أن أسداس ذتر ددا  علدد  السدال 
أن  ذا المبدأ يفرض إسقاط الدعوى العمومية بمدوت المدتهم واعتبدار  بريئدا  و دذا مدا ومصلحتإل  تما 
 .ج.ج.إ.من ق 76نجد  في المادة 

افترادمحم اإلذناب كخروج عن )الخروج عن مقتضيات قرتنة البراءة : الفرع الثاني
 .(أصل البراءة

نجدد التشدريعات فدي  رغم اإلقرار التشريعي بأصم البراءة والتنصديص علد  حمايدة  دذا المبددأ 
تثرددر مددن المددرات يفتددرض اإلدانددة فددي المددتهم مدد  إلزامددإل ب ثبددات العتددس   ددذا مددا يعددد صروجددا عددن 

نجددد صددور افتددراض البددراءة إمددا بددافتراض  الجزائددري مقت دديات أصددم البددراءة  وبددالرجوع إلدد  التشددري  
                                                           

التصويت البي اء أو التي يقرر أغلبية األع اء بطرنها  وتصدر جمي  القرارات  تعد في صالح المتهم أوراق -1
  .119  ص 9-9191ة الق ائية  العدد   المجل95/05/9194قرار الغرفة الجزائية في : انظر. باألغلبية

 .594المرج  السابذ  : السرد دمحم حسن الشري  -2
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  فدي بعدض القدوانرن الرتن المادي أو افتراض الرتن المعنوي  ويتون  ذا في قانون العقوبدات وحتد
 . المتملة لإل

 . افترادمحم اإلذناب في جرائم قانون العقوبات -أوال
بالرجوع لقانون العقوبات نجد  يحتوي عل  جرائم رتنها المادي أو المعنوي مفترض  لكن في 
نطاق  رذ ومحدود في بعض الجنح البسيطة  م  اصترف التشريعات في أندواع  دذ  الجدنح  لكدن 

 .الجنح ع ء اإلثبات فرها ملق  عل  المتهم ال النيابة العامة األكرد أن  ذ 

 : افترادمحم الركن المادي في قانون العقوبات -1
 ناك عدد من الجرائم ذات طبيعة صاصة تجعم مهمة النيابة العامة في إثبات ارتكا  المتهم 

افتدراض الدرتن للرتن المادي أمر فدي غايدة الصدعوبة  لدذلك تددصم المشدرع لمواجهدة  دذا مدن صدرل 
المددادي أي افتددراض ارتكددا  المددتهم للسددلوك المددادي للجريمددة إلدد  ثبددوت العتددس  و ددذا تعبرددر عددن 
 .افتراض اإلدانة في المتهم  ويأتي  ذا االفتراض بنصوص صريحة في بعض مواد قانون العقوبات

المادي  ج نجد بعض الجرائم القلرلة الصطورة برن مصالفات وجنح بسيطة رتنها.ع.فالرجوع لذ
مفتددرض  رنشددأ عنهددا قددرائن اتهددام  والتددي تدددل علدد  عتددس أصددم البددراءة ومددن ثددم رنقلدد  فرهددا عدد ء 
اإلثبددات  فعلدد  الددرغم مددن أن المشددرع الجزائددري ال رجددرم فعددم المددرأة التددي تمددارس الدددعارة وال فعددم 

دعارة  الرجددم الددذي يمددارس اللددواط بمقابددم  مددا رجرمددإل المشددرع الجزائددري  ددو فعددم الوسدديل بشددأن الدد
 .1ج.ع.من ق 345إل   343المنصوص عليإل والمعاق  عليإل في المواد من 

  فهدددذا 42و 2الفقدددرة / 343نجددد افتدددراض الدددرتن المدددادي فدددي  دددذ  الجريمدددة مدددن صدددرل المدددادة 
 343من المدادة  2النص رجرم تم فعم اقتسام لألرياح المتحصم علرها من الدعارة من صرل الفقرة

يفتددرض فيددإل المشددرع ارتكابددإل لجريمددة االعتمدداد علدد  األريدداح المتحصددم  ج  فددالمتهم  نددا.ع.مددن ق
علرها من الدعارة  وإلثبدات براءتدإل عليدإل إثبدات مصددر مدوارد  الماديدة أي مصددر ا المشدروع ال مدن 

 .أشصاص يمارسون الدعارة

                                                           
 .999  ص 1001  90الوجرز في القانون الجزائي الصاص  دار  ومإل  الجزائر  الطبعة :  أحسن بوسقيعة -1
م متحصرت دعارة اقتس -1: " ....معدل والمتمم عل  951-11رقم  ج.ع.قمن  4و 1الفقرة  /949تنص المادة  -2

الغرر أو تلق  معونة من شصص يحترف الدعارة عادة أو يستغم  و نفسإل موارد دعارة الغرر وذلك عل  أية صورة 
عجز عل  تبرير الموارد التي تتفذ وطريقة معيشتإل حالة أنإل عل  عرقات معتادة م  شصص أو أكثر من  -4.....تانت

 ...."الذرن يحترفون الدعارة
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هدا من نفس المادة إل  أن العرقات المعتادة م  محترفي الددعارة يعاقد  فر 4تما تشرر الفقرة 
 :الشصص توسيل في الدعارة بتوافر شرطرن

 .أن يتون الجاني عل  عرقة معتادة م  متعاطي الدعارة -
 .1أن يتون نمل معيشة الجاني ال تتماش  وال تتناس  وموارد  المالية المصرح بها -

فالمشددرع الجزائددري بهددذا يعاقدد  مددن لددإل عرقددة مدد  محتددرف للدددعارة عجددز علدد  تبريددر مددوارد  
فهو يفترض في  ذا المتهم اإلداندة بجريمدة وسديل فدي الددعارة بسدب  عجدز  علد  إثبدات  المالية  إذا

موارد  المالية  فهنا  ذا المدتهم عد ء اإلثبدات ملقد  عليدإل توندإل ملدزم ب ثبدات مصددر مدوارد  الماليدة 
 .المشروعة  فالجريمة تحس  عليإل بمجرد عجز  عن إثبات دصلإل تونإل عل  عرقة بمحترف للدعارة

 : فترادمحم الركن المعنوي في قانون العقوباتا -2
مهمددة إثبددات الددرتن المعنددوي للجريمددة مددن اصتصدداص النيابددة العامددة  فددر يمتددن افتدددراض 
القصدددد الجندددائي أو الصطدددأ فدددي جانددد  المدددتهم لكدددن رجددد  إثبدددات تدددوافر   فمجدددال افتدددراض الدددرتن 

دانددة العمليددة الق ددائية المعنددوي فددي قددانون العقوبددات  ددرذ جدددا  لكددن  ندداك مددا يعددرف بقرينددة اإل
التي من صرلها يفترض القا ي الرتن المعنوي بنداء علد  الوقدائ  المعرو دة عليدإل  تمدا يمتدن 

 .افتراض إدانة المتهم من صرل افتراض سوء النية في بعض الجرائم

 .افترادمحم اإلذناب في القوانين الخاصة المكملة لقانون العقوبات -ثانيا
المتملدددة لقدددانون العقوبدددات مجددداال واسدددعا لقدددرائن اإلذندددا    تعدددرف بعدددض القدددوانرن الصاصدددة

نظددرا لطابعهددا التنظيمددي وصددعوبة اإلثبددات فرهددا  ونصددص بالددذتر القددوانرن األكثددر بددروزا فددي  ددذا 
الشددأن و ددي قددانون الجمددارك وقددانون المددرور  حردد  تعددرف  ددذ  القددوانرن افتددراض الددرتن المددادي 

 .والرتن المعنوي أي ا

 : لمادي في بعدمحم القوانين المكملة لقانون العقوباتافترادمحم الركن ا -1
نظرا لشروع افتراض الرتن المادي في القوانرن المتملدة لقدانون العقوبدات  حرد  يعدد قدانون 

 .الجمارك وقانون المرور أكثر تمثير الفتراض الرتن المادي
قدة بدالرتن المدادي  المتعل 1يعد اإلثبات في المواد الجمرتية المجال الواس  للقرائن القانونيدة

أي بعناصدددددر الدددددرتن المدددددادي للجريمدددددة الجمرتيدددددة لدددددذا يصدددددطلح علرهدددددا بقدددددرائن ماديدددددة الجريمدددددة 
                                                           

 .991  المرج  السابذ  ص ......الوجرز :  قيعةأحسن بوس -1
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الجمرتيدددة  وتكفدددي  دددذ  القدددرائن فدددي حدددال وجود دددا لمتابعدددة المدددتهم ومعاقبتدددإل  مددد  إلقددداء عددد ء 
اإلثبدددات علددد  المدددتهم نظدددرا لصدددعوبة اإلثبدددات وأحياندددا اسدددتحالتإل فدددي مجدددال  دددذ  الجدددرائم بددددون 
افتددراض قيددام الواقعددة الماديددة  لددذا تدددصم المشددرع فصفدد  علدد  سددلطة االتهددام بددالنص علدد   ددذ  
القددرائن والتددي تفتددرض قيددام الددرتن المددادي للجريمددة  ومددا علدد  المددتهم إال تقددديم دلرددم علدد  حسددن 

 .النية لرثبت براءتإل

  والتدي ج.ج.مدن ق 225والمدادة  2الفقدرة/324مثلها القريندة المنصدوص علرهدا فدي المدادة 
ومدن صدرل  تفترض أن الب ائ  الم دبوطة داصدم النطداق الجمرتدي بددون وثدائذ تعتبدر مهريدة 

ج رتبدرن أنهدا تفدرض إلتدزامرن  ويعدد اإلصدرل بأحدد ما أو تر مدا جريمدة .ج.مدن ق 247المدادة 
 . جمرتية

م المدددرور بالب ددداعة علددد  متاتددد  الجمدددارك  واإلصدددرل بهدددذا االلتدددزام يشدددت: االلتدددزام األول
 .جريمة جمرتية يصطلح علرها بالتهري 

التصريح بالب اعة ألعوان الجمارك  واإلصرل بهدذا االلتدزام يشدتم جريمدة : االلتزام الثاني
 .2جمرتية يصطلح علرها باالسترراد والتصدرر بدون تصريح

نظدددرا لصطدددورة  دددذ  الجدددرائم علددد  االقتصددداد الدددوطني صاصدددة التهريددد   تددددصم المشدددرع بدددأن 
ر جدردة للتهري  يعتبر فرها فعدم التهريد  قائمدا  بمجدرد  دبل المدتهم و دو رنقدم نص عل  صو 

أو يحددددوز ب ددددائ  الغدددد  داصددددم أو حتدددد  صددددارج النطدددداق الجمرتددددي دون  ددددرورة  ددددبطإل عددددابرا 
للحدددود بالب دددائ   و دددو مدددا يصددطلح عليدددإل بالتهريددد  الحتمدددي الددذي يعدددد مجدددال افتدددراض الدددرتن 

 .ج.ج.من ق 324المادي للجريمة قائما حس  المادة 
ن تانددددت المددددادة  مددددن نفددددس القددددانون تعتبددددر التهريدددد   ددددبل للشددددصص و ددددو ردددددصم  247واال

الب دائ  صدارج المجددال الجمرتدي أي فدي حددال التهريد  الحقيقددي  لكدن  دذا يصددع  مهمدة رجددال 
  .3الجمارك لذا تم النص عل  حاالت التهري  الحتمي

                                                                                                                                                                                     
تجعم القا ي ملزم باستصرص نترجة معرنة من أو اع قانونية  لذا فهي القرائن القانونية مصدر ا النص القانوني  -1

 :انظر. قرينة بسيطة يمتن إثبات عتسها  وقرينة مطلقة ال رجوز إثبات عتسها: محددة  و ي نوعان
 . 991مرج  السابذ  ص ال: العرد سعادنة -
 .919  ص المرج  السابذ: العرد سعادنة -2
 .911  ص نفسإلالمرج   -3
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مادية الجريمة  فاإلثبدات فدي مجدال تما يعد قانون المرور قانون تنظيمي تنتشر فيإل قرائن 
 36نجددد المشددرع الجزائددري نددص علدد   ددذا فددي أحتددام المددادة فجددرائم المددرور علدد  عدداتذ المددتهم  

المتعلددذ بتنظدديم حرتددة   المعدددل والمددتمم 2771أوت  13المددؤر  فددي  14-71مددن القددانون رقددم 
  الفرنسدددي  حرددد  المدددرور عبدددر الطدددرق وسدددرمتها وأمنهدددا  وجددداءت مطابقدددة لمدددا ورد فدددي التشدددري

اعتبددرت صدداح  بطاقددة تسددجرم المرتبددة  المسددؤول مدددنيا عددن مصالفددة التنظدديم المتعلددذ بوقددوف 
المرتبددة  والتددي رترتدد  عليددإل وحددد  دفدد  الغرامددة  إال إذا أثبددت وجددود قددوة قددا رة أو قدددم معلومددات 

  .تمتن من اكتشاف المرتك  الحقيقي للمصالفة

فدددي قدددانون المدددرور  دددي قدددرائن بسددديطة غردددر مطلقدددة الوا دددح أن قدددرائن اإلذندددا  الموجدددودة 
أوجد ا المشرع العتبارات عملية تاستثناء عل  األصم  بحر  يمتدن إثبدات عتسدها عدن طريدذ 
وجود القوة القا رة  أو تقديم دلرم عل  أن مالك المرتبة لديس  دو مرتكد  المصالفدة  لكدن  دذا ال 

عي نقدم عد ء اإلثبدات مدن علد  المدتهم  رنفي تعارض  ذ  القرائن مد  أصدم البدراءة الدذي يسدتد
عددددم صطدددورة  دددذ  : رغدددم أن غالددد  الفقدددإل ربدددرر عددددم صطدددورة  دددذا التعدددارض مدددن نددداحرترن  أولددد 

صددعوبة اإلثبددات فددي  ددذا المجددال لددذا ارتددأى المشددرع نقددم عدد ء اإلثبددات إلدد  : الجددرائم  الثانيددة
 .لمتهم

 : العقوباتافترادمحم الركن المعنوي في بعدمحم القوانين المكملة لقانون  -2
يغل  عل  الكثرر من قدرائن اإلثبدات القانونيدة اتصدالها بدالرتن المعندوي للجريمدة  لكنهدا ال 
تصدددص الجدددرائم المنصدددوص علرهدددا فدددي قدددانون العقوبدددات  التدددي تمدددس القددديم والمصدددالح األساسدددية 
نمدا تجدد  دذ  القدر  ائن للمجتم  والتدي قدرر لهدا القدانون عقابدا رتفدذ وجسدامة المصدلحة المحميدة  واال

القانونيدددة المتصدددلة بدددالرتن المعندددوي مجالهدددا فدددي الجدددرائم المصدددطنعة التدددي صدددنعها المشدددرع تدددي 
يحمدددي بهدددا مصدددلحة مدددا ررا دددا جددددررة بالحمايدددة  أبدددرز مثدددال عنهدددا الجدددرائم الجمرتيدددة ومصالفدددات 

ج تعتبدر مسدؤوال عددن الغد  تدم مددن .ج.مددن ق 373ففدي الجدرائم الجمرتيددة نجدد المدادة   المدرور
 .الغ  يحوز ب ائ 
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 :المتهم أثناء مختلف المراحل االجرائية ضمانات: المحور الثالث
مباشدددرة أع ددداء الشدددرطة الق دددائية لمهدددامهم  رترتددد  عندددإل بال دددرورة اسدددتعمالهم الصدددرحيات 
المصولددة لهددم قانونددا مددن أجددم تحقرددذ األ ددداف المنوطددة بهددم  إال أن اسددتعمال تلددك الصددرحيات قددد 

المساس بحقوق وحريات األفدراد  و مدن  ندا تدان علد  الدولدة إرجداد  رترت  عليإل في بعض األحيان
وذلددك عددن  طريقددة للتوفرددذ بددرن متطلباتهددا فددي تحقرددذ العدالددة  و بددرن عدددم المسدداس بحريددات األفددراد

 .طريذ تقررد صرحيات الشرطة الق ائية
إلد  المددتهم  وبعدد توجيدإل االتهدام تتسدد  دائدرة  دذ  ال ددمانات لرتداح للمدتهم رد التهمددة الموجهدة 

ف ن تان المشرع قد وس  من صرحيات قا دي التحقردذ للكشد  عدن الحقيقدة لكندإل فدي المقابدم قدي 
 ددددذ  الصددددرحيات عددددن طريددددذ جملددددة مددددن الشددددروط والتددددي تعددددد  ددددمانات للمددددتهم  مددددا رجعددددم  ددددذ  
ال مانات بمثابة عليات اجرائية تحيل بالشصص محم المتابعة الجزائية حماية لحقوقدإل عبدر مصتلد  

 .اإلجرائية لمراحما
  ثدددم (المطلددد  األول) دددذا مدددا سدددنتناولإل فدددي  دددذا المحدددور مدددن صدددرل  دددمانات المشدددتبإل فيدددإل

  لنتعدددرض ل دددمانات المدددتهم أمدددام قا دددي (المطلددد  الثددداني)أمدددام النيابدددة العامدددة  دددمانات المدددتهم 
  (.المطل  الراب )  وصوال ل مانات المتهم أمام غرفة االتهام(المطل  الثال )التحقرذ

 .مرحلة البحث والتحري  خاللمشتبه فيه الضمانات : األول المطلب
تعتبدددر مرحلدددة البحددد  والتحدددري أكثدددر المراحدددم صطدددورة علددد  الحريدددة الشصصدددية للمشدددتبإل فيدددإل 

اإلشددراف المددزدوج  لددذا فددرض الرقابددة و الق ددائية للتبعيددة و  شددرطةلص ددوع السددلطة القائمددة بهددا و ددي ال
حريددة رذ مددن دائددرة التعدددي علدد  رء ممارسددتإل لعملددإل فرهددا ت ددالقددانون علدد   ددذا الجهدداز قرددودا أثنددا

ق دددائية قدددد تتسددد  وتزيدددد مدددن ال شدددرطةالمشدددتبإل فيدددإل  فهدددذ  القردددود تعدددد  دددمانات لدددإل  لكدددن مهدددام ال
 .ما رؤدي إل  تغرر في  ذ  ال مانات في حالة التلبسهم صرحيات

 .الضمانات العامة للمشتبه فيه -الفرع األول
الق ددائية صددرل تقصددرها للجريمددة والبحدد  عددن حقيقددة روجدد  علرهددا  شددرطةاألكرددد أن نشدداط ال

عدم تجاوز إطار الشرعية اإلجرائية تحقيقا للموازنة  لذا أقدر المشدرع فدي القدوانرن الو دعية المقارندة 
 .مجموعة من ال مانات التي تصص التحريات في ذاتها وتعد  مانات عامة
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 :ا ضمانة للمشتبه فيهفي حد ذاتهلبحث والتحري وجود مرحلة ا -أوال
تدددون أن رجدددال ال دددبطية الق دددائية  مدددزة وصدددم بدددرن السدددلطات الق دددائية وأفدددراد المجتمددد   

ة الق دددائية بالتحريددددات الرزمدددة بصددددفتهم رتولدددون مهددددام شددددرطفبمجدددرد وقددددوع الجريمدددة يقددددوم رجدددال ال
صددددول   وذلددددك باالنتقددددال الفددددوري إلدددد  متددددان وقددددوع الجريمددددة فددددور و 1المحافظددددة علدددد  النظددددام العددددام

ثبات حالة األماكن واألشدصاص قصدد  المعلومات إلرهم  قصد معارنة اآلثار المادية والحفات علرها واال
 .ج  ويعد  ذا  مانا للمشتبإل فيإل وللمجتم  معا.ج.إ.من ق 42الكش  عن الحقيقة حس  المادة 

 :تحديد مرحلة البحث والتحري  -1
  صورة وا حة عدن وقدوع الجريمدة ال تصرج عن تونها إطار يعطي البح  والتحري إجراءات 

وتيفية حدوثها والظروف التي رافقتها ومحاولة الكش  عن الغموض المحيل بها ومرحقدة مرتكبرهدا 
و ي بذلك تعتبر إجراءات تمهرديدة تسداعد   و بطهم تمهردا لتسليمهم إل  سلطة التحقرذ المصتصة
   2اإلبتدائي والمحاكمة في تهرئة أدلة الدعوى إثباتا أو نفيا وتسهم مهمة التحقرذ

تعد مرحلة البح  والتحري حلقة متملة لباقي المراحدم التدي تمدر بهدا الددعوى العموميدة فتدؤثر 
وبالتالي إعرء المصلحة العامة للمجتم  فوق أي   بشتم إرجابي عل  سرر ا والوصول إل  الحقيقة

للمشدددتبإل فيدددإل نظدددرا للجهدددة اعتبدددار  لكدددن البدددد مدددن تحصدددرن  دددذ  المرحلدددة لحمايدددة الحريدددة الشصصدددية 
جرائهددا مددن جهدة والصددرحيات الواسددعة والصطرددرة التدي تمددارس  ددد  مددن جهددة   المتلفدة بمباشددرتها واال

أصدددرى  وتعدددد مرحلدددة البحددد  والتحدددري فدددي حدددد ذاتهدددا  دددمانة متفولدددة للمشدددتبإل فيدددإل ممدددا رددددعو إلددد  
 .البح  والتحري  السلطة المصتصة ب جراءاتو الغوص في مدلول  ذ  المرحلة وأ م ما يمرز ا  

ة شددرطيقصددد باالسددتدالل أو البحدد  والتحددري عددن الجددرائم تلددك اإلجددراءات التددي تددتم بمعرفددة الف
  وتتصددذ صددرل  ددذ  "التقصــي حــول الجرتمــة"الق ددائية صددرل وقددوع الجريمددة وتسددم  تددذلك بعمليددة 

ألدلدددة المرحلددة مجموعدددة مدددن اإلجدددراءات التدددي تهددددف إلدد  الكشددد  عدددن الجدددرائم ومرتكبرهدددا و دددبل ا
 .3واألشياء التي لها عرقة بالجريمة وبفاعلها

                                                           
المحدد لألحتام المشترتة الصاصة والمطبقة عل   99/09/9199المؤر  في  499-99من المرسوم رقم  01المادة  -1

 .موظفي األمن العمومي
اإلستندرية   -ت األولية دراسة مقارنة  دار الجامعة الجدردة  مانات المشتبإل فيإل أثناء التحريا: حسربة محي الدرن -2

 .11  ص 1099
 . 99المرج  السابذ  ص : علي شمرل -3
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أعمدال تمهرديدة استقصدائية عدن الجريمدة والمجدرم تهددف إلد  جمد   البحد  والتحدري لذلك ف ن 
وتتمردز عمليدة البحد    1الدلرم و بل الفاعم واقتياد  أمدام النيابدة العامدة لتحريدك الددعوى العموميدة

ائم فددي أن إجراءاتهددا سددابقة عددن إجددراءات تحريددك الدددعوى والتحددري أو جمدد  االسددتدالالت حددول الجددر 
شراف النيابة العامة ة الق دائية أو شدرطوأن القائمرن بها  م عناصدر ال  العمومية وتتم تحت إدارة واال

  مأموري ال بل الق ائي و م متلفون قانونا بالبح  والتحدري عدن الجريمدة والكشد  عدن مرتكبرهدا
ويدتم جمد  المعلومدات صدرل  دذ    2ورة عدن ظروفهدا ومربسداتهاوجم  تم ما رتعلذ بها واالعطاء ص

المرحلددددة بددددالطرق والوسددددائم المشددددروعة حردددد  تتجددددرد مرحلددددة البحدددد  والتحددددري مددددن عنصددددر القهددددر 
ألن الهدددف منهددا  ددو البحدد  عددن المعلومدات والدددالئم المثبتددة للشددبهات وجمدد  الدددالئم ال   واإلجبدار

 .3واإلكرا   د المشتبإل فيإليقت ي بال رورة استعمال أسالر  القهر 
البحــث "هددذ  المرحلددة فهندداك مددن يطلددذ علرهددا لتسددميات مصتلفددة  أن  ندداكوتجدددر اإلشددارة إلدد  

  والددبعض اآلصدر يطلدذ علرهددا "البحـث االفتتـاحي"  فدي حدرن  ندداك مدن يسدتصدم تسددمية " التمهيـدي
مية إال في الفقدإل المصدري دون فلم ترد  ذ  التس" لالستدالالت"  أما بالنسبة "التحقيقات األولية"اسم 
 .4 ي أعم وأشمم من االستدالالت فتعتبر  ذ  األصررة أحد أغرا ها" التحرتات"أن  علماغرر  

للتحريددات نطدداق قددانوني ومجددال محدددد ال يمتددن تجدداوز  و ددو محدددد بمجموعددة مددن ال ددوابل 
الق دائية عندد وقدوع ة شدرطويتحدد  ذا النطاق بمجدال زمندي محددد أي مدن بدايدة عمدم ال  اإلجرائية

تبددأ بعدد وقدوع الجريمدة  البحد  والتحدري وعل   ذا األسداس فد ن مرحلدة   5الجريمة إل  غاية نهارتها
ألنددإل ال يحددددد نطددداق أعمدددال ال دددبطية إال بارتكدددا  الفعدددم المتدددون للجريمدددة  ومدددن ثمدددا فددد ن بددددارتها 

م أعمال ال بطية اإلداريدة التدي مقترنة بوقوع الجريمة باعتبار أنإل إن لم تق  الجريمة لكانت من قبر
 .6من صميم عملها  و من  وقوع الجريمة

                                                           
ال مانات القانونية لحماية الشرعية اإلجرائية صرل الدعوى العمومية  أطروحة دتتورا  في العلوم : تمال بوشلرذ -1

 .95  ص 1099-1092وم السياسية    تلية الحقوق والعل9القانونية  جامعة باتنة 
 . 99المرج  السابذ  ص : علي شمرل -2
  تلية 9 مانات حقوق اإلنسان أثناء مرحلة البح  والتحري  مذترة ماجيسترر  جامعة الجزائر : بوحجلة بوعبد   -3

 .12  ص 1099-1091الحقوق بن عتنون  
حريات األولية والتحقرذ االبتدائي  مذترة ماجيسترر  جامعة الحاج  مانات المتهم أثناء مرحلة الت: سلطان دمحم شاكر -4

 .52  ص 1099  9لص ر باتنة 
 .92المرج  السابذ  ص : تمال بوشلرذ -5
 .10المرج  السابذ  ص : سلطان دمحم شاكر -6
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وتجدر اإلشارة إل  أن  دذ  المرحلدة تسدتمر مددة معرندة مدن الدزمن ل درورة مباشدرة اإلجدراءات 
جدراء المعارندة  وسدماع شرطالرزمة من أعمال ال ة الق ائية من صرل التنقم إلد  متدان الجريمدة  واال
بدرغ النيابدة  وتددوين المحا در  وتقدديم األطدراف إلد  الشهود  والبحد  عدن ا لفاعدم أو الفداعلرن  واال

 . 1النيابة العامة و نا تنتهي  ذ  المرحلة
الق ائية  ي مساعدة الهرئة الق دائية ومعاوندة  شرطةرغم أن األعمال التي يقوم بها رجال ال

ن أع داء  رئدة الق داء وأعمدال إال أنهدم ليسدوا مد  رجالها في األعمال التح ررية للدعوى العموميدة
الق دائية تندددرج  دمن المهددام اإلداريدة التددي تتمثدم فدي المحافظددة علد  النظددام العدام وتنفرددذ  الشدرطة

 .2القانون بواسطة ال بل الق ائي و ذ  األعمال من صميم وظيفة اإلدارة
د الق ددائية  ددي مجددر  شددرطةأع دداء ال ي رباشددر ذالدد البحدد  والتحددري وعلدد   ددذا األسدداس فدد ن 

اسددتدالالت و ددي مرحلددة تمهرديددة للتحقرددذ و ددرورية تسدداعد النيابددة علدد  الفصددم فددي الملدد  سددواء 
بالحفم أو تحريك الدعوى العمومية  فطبيعة إجراءات التحريات األولية إذا إدارية يسدتند إلرهدا وتردم 

أحرلدددت  و دددي تشدددتم تمهرددددا لمرحلدددة التحقردددذ االبتددددائي إذا  3الجمهوريدددة لتحريدددك الددددعوى العموميدددة
إذا أحرلت الق ية مباشرة أمام المحتمة تما  و الشأن    أوالق ية عل  التحقرذ ولمرحلة المحاكمة

 .4في المصالفات وبعض الجنح
أن مرحلدة البحد  والتحدري تعدد فدي حدد ذاتهدا  دمانة  امدة للمشدتبإل فيدإل علد  أسداس أن فد لذا

توجيإل إصب  اإلتهام للمشتبإل فيإل  وبالتالي  ذ  المرحلة تمهد لجم  تافة المعلومات واألدلة الرزمة ل
معاملتإل تمتهم والذي يعتبر مرتز قدانوني صطردر تباشدر فدي ظلدإل صدرحيات وسدلطات تمدس بشدتم 
جسيم الحرية الشصصية  وعل   ذا األساس يعتبر وجود  ذ  المرحلة فدي حدد ذاتدإل  دمانة جو ريدة 

والددالئم لتحريدك الددعوى العموميدة  دد  يستقص  من صرلها مدى تدوافر الشدبهات والددالئم الكافيدة
المشتبإل فيإل  فر تستصدم علية تحريك الدعوى العمومية إال عند ترجيح تفة االتهام علد  تفدة البدراءة 
وبالتددددالي عدددددم التعسدددد  فددددي اسددددتصدام  ددددذا السددددرح اإلجرائددددي الصطرددددر بف ددددم المرحلددددة التمهرديددددة 

 .واالستقصائية المتمثلة في مرحلة البح  والتحري 

                                                           
 .92المرج  السابذ  ص : تمال بوشلرذ -1
 .51المرج  السابذ  ص : سلطان دمحم شاكر -2
  1092الجزائر   - مانات المشتبإل فيإل أثناء التحريات األولية  الطبعة الثالثة  دار  ومة للنشر والتوزي   :أحمد غاي -3

 .99ص 
 .91 -99المرج  نفسإل  ص  -4



.السنة األولى ماستر تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية: محاضرات مقياس ضمانات المتـهم  

 

55 

 :القائمين بالبحث والتحري تحديد  -2
يمددارس أع دداء الشددرطة الق ددائية وظددائ  ومهددام علدد  درجددة تبرددرة مددن األ ميددة فددي مجددال 

حقدوق وحريدات األفدراد  لدذلك تدان مدن ال دروري تحدردد بإلد  المسداس  عملهم  قد تودي بهدم أحياندا
م  ممددن ال رصددول لهددم  ويددة القددائمرن بهددذ  األعمددال  وحصددر المنددوط بهددم ذلددك وتمرددز م عددن غرددر 

  فجهداز الشدرطة الق دائية رص د  مدن حرد  تنظيمدإل لقواعدد وأحتدام 1القانون مشارتتهم فدي مهدامهم
ج تأصم  وبعض النصوص القانونية المتفرقة في القدوانرن الصاصدة مثدم قدانون الوقايدة مدن .ج.إ.ق

م المشدرع مهمدة البحد    وقدد أوتدوغردر القانون الصاص بمفتشية العمم؛ الجمارك   الفساد ومتافحتإل
والتحري عن الجرائم المرتكبة إل  أشدصاص محدددرن وصدنفهم فدي فئدات معرندة وفدذ معداررر صاصدة 

ج حردد  حدددد القددائمرن بهددذا الجهدداز فددي .ج.إ.وذلددك بتناولددإل فصددر تددامر مددن الكتددا  األول مددن ق
  :منإل نتناولهم تاآلتي 14المادة 
عات وعلد  غرار دا التشدري  الجزائدري  إلد  و د  لم تهتم التشدري:  باط الشرطة الق ائية -أ

  ولكنها ا تمت بشتم تبرر بوصفها وتحدردد ا تجهداز - باط الشرطة  -تعري  محدد لهذ  الفئة 
 ،2شددبإل ق ددائي  فيمددا رتعلددذ بمددنح صددفة ال ددبطية الق ددائية؛ وقددد جدداء ذتددر م علدد  سددبرم الحصددر

2713ديسددددمبر  11لمددددؤر  فددددي   ا17 -13المعدلددددة بموجدددد  القددددانون  15حردددد  حددددددت المددددادة 
3  

 :ج  الفئات التي تثبت لهم صفة  ابل الشرطة الق ائية و م.ج.إ.المعدل من ق
  رؤساء المجالس الشعبية البلدية- 
   باط الدرك الوطني -
  4محافظو الشرطة -

  1 باط الشرطة -

                                                           
  دار الجامعدددددة الجدرددددددة  مصدددددر  سدددددلطة التحقردددددذ علددددد  أعمدددددال ال دددددبطية الق دددددائية رقابدددددة :جدددددو ر قدددددوادري صدددددامت -1

 .92  ص 1090
  1090  دار  ومددددددة للنشددددددر والتوزيدددددد   الجزائددددددر  1أبحددددددا  تحلرليددددددة فددددددي قددددددانون اإلجددددددراءات  ط :سددددددعد عبددددددد العزيددددددز -2
 .90ص

 العدددددددد  الجريدددددددة الرسددددددمية  1091ديسددددددمبر  99المددددددؤر  فددددددي ج  .ج.إ.المعدددددددل والمددددددتمم لددددددذ  90-91القددددددانون رقددددددم  -3
 .1091ديسمبر  99  الصادرة بتاريخ 29

والمت ددددددددددمن القددددددددددانون األساسددددددددددي الصدددددددددداص بمحددددددددددافظي  9199أوت  99المددددددددددؤر  فددددددددددي  499-99المرسددددددددددوم رقددددددددددم  -4
 .9199أوت  91الصادرة بتاريخ  94 العدد  الجريدة الرسميةالشرطة  
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  األقم  ذوو الرت  في الدرك ورجال الدرك  الذرن أم وا في سلك الدرك ثر  سنوات عل -
وزيدر الددفاع الدوطني  بعدد موافقدة رار مشترك  صادر عدن وزيدر العددل و والذرن تم تعررنهم بموج  ق

 .لجنة صاصة
الددذرن ق ددوا فددي صدددمتهم بهددذ  الصددفة ثددر  سددنوات علدد  األقددم   ،2مفتشددو األمددن الددوطني -

حليددة  بعددد وعرنددوا بموجدد  قددرار مشددترك صددادر عددن وزيددر العدددل و وزيددر الداصليددة والجماعددات الم
 .موافقة لجنة صاصة

 ددباط و ددباط الصدد  التددابعرن للمصددالح العسددترية لألمددن  الددذرن تددم تعررددنهم صصيصددا  -
السالفة الذتر  15ويتحلرم نص المادة  بموج  قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع و وزير العدل 

ي االسددتفادة مددن تقسدديم  ددباط الشددرطة الق ددائية إلدد  ثددر  فئددات  تددم فئددة تصتلدد  درجتهددا فدد يمتددن
 .3صفة  ابل عن الفئة األصرى 

ة األولــى - انون : الفئــ ائية بقــوة القــ ابش الشــرطة القضــ فة ضــ  ندداك فئددة مددن  ،صــ
جهدداز الشددرطة الق ددائية تعطدد  صددفة  ددابل الشددرطة الق ددائية  مباشددرة بقددوة القددانون ودون وجددو  

فة حدددد ا قددانون تددوفر شددروط معرنددة فددرهم  بددم يتفددي فقددل تددوفر صددفة معرنددة فددي المرشددح  و ددي صدد
 : اإلجراءات الجزائية سلفا  ودون حاجة الستصدار قرار بذلك و م

  والذي يملك اصتصاصا أصليا شصصيا  فدر رجدوز لدإل فدي 4رئيس المجلس الشعبي البلدي -
أي حال من األحوال أن رنر  نائبإل  ودور  في الغال  ثانوي في مجال التوقرد  للنظدر  ويتدون فدي 

بلددديات معزولددة  أرددن ال تتواجددد عناصددر الشددرطة أو الدددرك  تمددا يقدددم إعانددة  حددال وقددوع جددرائم فددي
 : لوترء الجمهورية لمعرفتإل باأل الي في حال االشتبا  بارتكا  جرم  ويوجد أي ا

  باط الدرك الوطني   -

                                                                                                                                                                                     
والمت ددددددمن القددددددانون األساسددددددي الصدددددداص ب ددددددباط الشددددددرطة   9199أوت  99المددددددؤر  فددددددي  494-99المرسددددددوم رقددددددم  -1
 .9199أوت  91الصادرة بتاريخ  94ر  ع .ج
والمت ددددددمن القددددددانون األساسددددددي الصدددددداص بمفتشددددددي الشددددددرطة   9199أوت  99مددددددؤر  فددددددي ال 491-99المرسددددددوم رقددددددم  -2
 .9199أوت  91الصادرة بتاريخ  94ر  ع .ج
إجددددددددراءات البحدددددددد  والتحددددددددري فددددددددي مرحلددددددددة ال ددددددددبل الق ددددددددائي  دار الجامعددددددددة الجدردددددددددة للنشددددددددر  : ثوريددددددددة بوصددددددددلعة -3

 . 95  ص  1095اإلستندرية  
  1090جدددددوان  11المدددددؤر  فدددددي  90-99لشدددددعبي البلددددددي فدددددي القدددددانون رقدددددم ُانظدددددر تدددددم مدددددا رتعلدددددذ بددددددرئيس المجلدددددس ا -4

 .1099جويلية  9الصادرة بتاريخ   94 ددعال  الجريدة الرسمية
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 محافظو الشرطة   -
  باط الشرطة   -
لمدددراقبرن  فهدددؤالء وظدددائفهم المراقبدددون فدددي الوظرددد  العمدددومي  التدددابعرن لألسدددرك الصاصدددة ل -

ورتددبهم تصددول لهددم صددفة ال ددبطية  بصددفة أصددلية وبحتددم القددانون  وال يمتددن تغررددر ذلددك إال بددنص 
بغ علددرهم  ددذ  الصددفة دون قرددد أو شددرط  عتددس الفئددات األصددرى التددي تسددتلزم بعددض صددالقددانون وت

 1.الشروط لرتصاف بهذ  الصفة

ابل الشدددرطة :الفئـــة الثانيـــة - فة  ددد قدددرار وبعدددد موافقدددة لجندددة صاصدددة   بنددداء علددد  صددد
 : من نفس المادة 6و  5وت م  ذ  الفئة حس  الفقرة 

ذوو الرتدد  فددي الددددرك ورجددال الددددرك  الددذرن أم دددوا فددي سدددلك الدددرك ثدددر  سددنوات علددد   -
 .األقم  والذرن تم تعررنهم بقرار مشترك برن وزير العدل و وزير الدفاع

فتشدددرن وأعدددوان الشدددرطة لألمدددن الدددوطني  الدددذرن الموظفدددون التدددابعون لألسدددرك الصاصدددة للم -
أم وا ثر  سنوات عل  األقم  بهذ  الصدفة والدذرن تدم تعرردنهم بموجد  قدرار مشدترك  صدادر عدن 
وزيددر العدددل ووزيددر الداصليددة والجماعددات المحليددة  ويشددترط فددي  ددذ  الفئددة موافقددة لجنددة صاصددة وقددد 

  وتتشدتم 1366جدوان  3الصدادر فدي  171-66أنشأت  ذ  اللجندة بموجد  المرسدوم الحامدم لدرقم 
من ممثم لوزير العدل رئيسا وع وية ممثلدي وزيدر الداصليدة و وزيدر الددفاع الدوطني  وتصدتص  دذ  
اللجندددة بددد جراء امتحدددان للحصدددول علددد  صدددفة  دددابل الشدددرطة؛ تمدددا تبددددي رأيدددا حدددول صدددرحياتهم 

 .2الكتسا   ذ  الصفة
ج  تددم .ج.إ.ذلددالمددتمم المعدددل و  ،2713ديسددمبر  11المددؤر  فددي  17 -13بصدددور القددانون 

  التدددي تاندددت تدددنص علددد  طريقدددة تأ ردددم  دددباط الشدددرطة 2متدددرر 15و 1متدددرر 15إلغددداء المدددواد 
التي نصت فدي فقرتهدا األصردرة علد  إص داع تكدوين اللجندة  15م  تعدرم و إبقاء المادة   ،الق ائية

  .و تسررر ا إل  مرسوم 

                                                           
 .110المرج  السابذ  ص : عبد   أو اربية -1
  1091  دار بلقدددددديس  الجزائددددددر  1  طاإلجددددددراءات الجزائيددددددة فددددددي الترسدددددديم الجزائددددددري والمقددددددارن  :عبددددددد الرحمددددددان صلفددددددي -2

 .14ص 
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 1ت دم  دذ  الفئدة حسد  الفقدرة  العسكري  مستخدمو مصالح األمن: الثالثةالفئة  -
  تم من  باط و باط الص  التابعرن للمصدالح العسدترية لألمدن  ويتمتعدون بهدذ  15من المادة 

 .1الصفة بموج  تعررنهم صصيصا بموج  قرار مشترك برن وزير الدفاع و وزير العدل
ائية -    علدد  27 يقددوم أعددوان الشددرطة الق ددائية حسدد  المددادة :أعددوان الشددرطة الق دد

مسدداعدة  ددباط الشددرطة الق ددائية والتحددري و ددبل الجددرائم المصالفددة لقددانون العقوبددات  وذلددك تحددت 
أوامر رؤسائهم  باإل افة لبقائهم تابعرن لنظام الهرئة التي رنتمون إلرها   و اصتصاص عام يشدمم 

 :بل الق ائي في  فئة أعوان ال 17-13المعدلة بالقانون  13حددت المادة   2جمي  أنواع الجرائم
  موظفو مصالح الشرطة -
  باط الص  في الدرك الوطني  -

 .مستصدمو المصالح العسترية لألمن الذرن ليست لهم صفة  ابل شرطة ق ائية -
 13ج صددفة الشددرطة الق ددائية فددي األعددوان الددذرن ورد ذتددر م فددي المددادة .ج.إ.لددم يحصددر ق

مجددال إ ددفاء صددفة العددون فددي جهدداز منددإل  و ددم جمدديعهم مددن الشددرطة أو العسددتر بددم أنددإل وسدد  مددن 
  .3الشرطة الق ائية  لفئات أصرى من الموظفرن واألعوان  و ي فئة العاملرن والموظفرن في الدولة

 :البحث والتحري سرتة وتدوتن  -ثانيا
نظدددرا لصطدددورة مرحلدددة البحددد  والتحدددري علددد  الحريدددة الشصصدددية للمشدددتبإل فيدددإل  فددد ن المشدددرع 

مانات مددن صددرل إقددرار سددرية التحريددات وتدددوين جميدد  اإلجددراءات الجزائددري أحاطهددا بهالددة مددن ال دد
  .واألعمال التي تباشر صرل  ذ  المرحلة

 :البحث والتحري سرتة  -1
  فمدا يسدفر عنهددا إجـراءات التحــري والتحقيـق سـرتةج علد  أن .ج.إ.مدن ق 11تدنص المدادة 

ر الدددذي يعدددرض األفدددراد مدددن نتدددائج تعدددد أسدددرار وجددد  الحفدددات علرهدددا وعددددم إفشدددائها للجمهدددور  األمددد
للتشددهرر بهددم واإلسدداءة إلدد  سددمعتهم قبددم أن رثبددت فعددر ارتكددابهم للجريمددة  وفددي ذلددك  ددمان وفائدددة 
معنوية تصص المشتبإل فيدإل مدن جهدة ومصدلحة الدولدة فدي جمد  األدلدة إلقدرار حقهدا فدي العقدا  مدن 

                                                           
 .51  ص المرج  السابذ :ثورية بوصلعة -1
 .51ص   المرج  السابذ :ثورية بوصلعة -2
 .991-999  ص المرج  السابذ :عبد   و اربية -3
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رى  وأكدت  ذ  السدرية جهة أصرى  والتوفرذ برن المصلحترن رزيد من فعالية التحريات من جهة أص
 .ج.ج.إ.من ق 1مترر 51المادة 
أوجدد  القددانون  ددرورة تبنددي السددرية التامددة فددي إجددراءات البحدد  والتحددري لمددا لهددا مددن أ ميددة ف

و ددي منصددوص علرهددا بموجدد    بالنسددبة لمجريددات التحددري أو حتدد  بالنسددبة للدددلرم وعثددار الجريمددة
لتحريات والتحقرذ سرية ما لم رنص القانون علد  تكون إجراءات ا: "ج بقولها.ج.إ.من ق 11المادة 

 .1..."صرف ذلك ودون اإل رار بحقوق الدفاع
عندددد بيانهدددا بجدددواز توقرددد  األشدددصاص وزيدددارة  1متدددرر  51المدددادة تمدددا أكددددت  دددذ  السدددرية 

عائرتهم لهم  حر  نصت علد  تمتدرن المشدتبإل فيدإل مدن االتصدال فدورا بعائلتدإل ومدن زيارتهدا لدإل مد  
 .2ة التحرياتمراعاة سري

ولقددد ألددزم القددانون تددم شددصص يسددا م فددي إجددراءات التحددري أن يتددتم السددر تونهددا تعددد مرحلددة 
حقيقيدة لحمايددة الحريدة الفرديددة مدن تددأثرر البرغدات الكرديددة  إذ  دي فددي الغالد  قددادرة علد  اكتشدداف 

  فهذ  3بإل فيإلزيفها قبم اتصاذ أي إجراء من إجراءات التحقرذ  ومن ثمة تكون سريتها  مانة للمشت
المرحلددة مددا  ددي إال مرحلددة تمهرديددة سددابقة لتحريددك الدددعوى العموميددة فقددد تددؤدي  ددذ  التحريددات إلدد  
حفددم الدددعوى وعدددم قيامهددا وانتهدداء إجددراءات المتابعددة فرهددا ممددا رجعددم سددرية إجددراءات  ددذ  المرحلددة 

سدمعتإل وترامتددإل إن مدن حرد  عددم المسداس ب  4ذات فائددة معنويدة عظيمدة جددا بالنسدبة للمشدتبإل فيددإل
 .تان بريئا

فددي حددرن أن مبددرر السددرية بالنسددبة للجريمددة  ددو أن عدددم االلتددزام بهددا مددن شددأنإل أن رددؤثر علدد  
  5ألن الكثرر من األدلة أو المشتبإل فرهم المحتملرن قد ت ي  بسب  العرنية  حسن سرر اإلجراءات

فدي سدرر ا وحياد دا وفعالرتهدا  ف در  باعتبار أن العرنية المطلقة تفسدد التحريدات وتعر دها للتدأثرر
عن أن عرنية إجراءات التحري تمس بقرينة البراءة  ف ذا تان للصدحافة جانبدا إرجابيدا رصددم العدالدة 
من حر  توسي  معطيات بعض التحريدات أو نشدر ا أو بثهدا لمعلومدات علد  مشدتبإل فدرهم أو شدهود 

الددة فدد ن لهددم أي ددا جانبددا سددلبيا رتمثددم فددي محتملدرن  ويدد  إعرنددات ق ددائية مددن شددأنها مسدداعدة العد

                                                           
 .45المرج  السابذ  ص : تمال بوشلرذ -1
 .15المرج  السابذ  ص : حسربة محي الدرن -2
 .45المرج  السابذ  ص : تمال بوشلرذ -3
 .15المرج  السابذ  ص : محي الدرنحسربة  -4
 .41 -45المرج  السابذ  ص : تمال بوشلرذ -5
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  إذ أن في ذلك 1نشر صور أو معلومات غرر صحيحة عن أشصاص  م مو وع للتحريات األولية
مساس بشرفهم وترامتهم تما يمتد  ذا المساس مباشرة إل  مبدأ دستوري و و قرينة البراءة بدم أكثدر 

 .2حسن سرر العدالةمن ذلك فتدصم الصحافة يعد وا ح عل  سرية التحريات و 
المددادة  نجددد أنددإل رددنص فددي 2712وعليددإل فبددالرجوع إلدد  قددانون اإلعددرم الجزائددري الصددادر سددنة 

رجدد  أن رت ددمن تددم صبددر تنشددر  أو تثبتددإل أيددة وسددرلة إعددرم  اإلسددم أو اإلسددم : "منددإل علدد  أنددإل 33
: " علد  أندإل مندإل تدنص 15تمدا أن المدادة " المستعار لصاحبإل أو تتم اإلشارة إل  المصددر األصدلي

ال يسوغ للصحافي حقإل في الوصول إل  مصادر الصبدر نشدر أو إفشداء المعلومدات التدي مدن شدأنها 
م صبدر ق دية ومرد ذلك أل مية النشر تأن رتناول اإلعدر" المساس بسرر التحقرذ والتحري الق ائي

 .3ويروي التفاصرم وينشر صور المشتبإل فيإل وغرر ا من طرق النشر العلنية

 :البحث والتحري ن إجراءات تدوت -2
أوجدددد  المشددددرع الجزائددددري تحريددددر محا ددددر باالسددددتدالالت التددددي يقددددوم بهددددا  ددددباط الشددددرطة 
الق ائية  يسجلون فرهدا مدا يقومدون بدإل مدن إجدراءات وقدد يصدم إلد  علمهدم أو مدا اكتشدفو  بأنفسدهم 

ين ج وتدددددو .ج.إ.قمددددن   54  72الفقددددرة/ 23  21  13مددددن جددددرائم و ددددو مددددا يستشدددد  مددددن المددددواد 
ي يعتبدر قرددا علد  سدلطة  دابل الشدرطة الق دائية ورقددابة علد  عمددلإل فدي والتحريدإجراءات البح  

عن واحددد  نظددرا للطبيعددة الشددبإل ق ددائية للمرحلددة االسددتداللية  لكددن ص ددوع القددائمرن بهددا مددن جهدداز 
الشدددرطة أو الددددرك أو مصدددالح األمدددن العسدددتري إلشدددراف مدددزدوج رددددعو إلددد  التصدددوف مدددن أن ربدددالغ 

بل الشدددرطة الق دددائية فدددي تلبيدددة مطالددد  رئيسدددإل السدددلمي علددد  تحقردددذ تطبردددذ القدددانون تطبيقدددا  دددا
ج .ج.إ.صحيحا  باعتبار  رتلق  األوامر منإل ترئيس لإل  وقد تجن  المشدرع الجزائدري  دذا بتعددرم ق

 . 4منإل مترر 13واال افة المادة  11بتعدرم المادة  73-71بالقانون 
صددرل مددا تهدددف إليددإل مددن سددرعة فددي التصدددي للجريمددة تت ددح مددن  البحدد  والتحددري أ ميددة ف

المصلدددة بالنظدددام واألمدددن فدددي المجتمددد   و دددمان حقدددوق المشدددتبإل فدددرهم  ونترجدددة مدددا تسدددفر عندددإل  دددذ  
المرحلددة مددن إجددراءات  ددرورية ممهدددة للسددرر فددي الصصددومة الجنائيددة  أوجدد  القددانون علدد   ددباط 

مدددن  27و 13حسددد  المدددادة  ومدددون بدددإلبتحريدددر محا دددر بتدددم مدددا يقالشدددرطة الق دددائية أن ربدددادروا 

                                                           
 .12 -11المرج  السابذ  ص : حسربة محي الدرن -1
 .12 -11المرج  نفسإل  ص  -2
 .41المرج  السابذ  ص : تمال بوشلرذ -3
 . ج.ج.إ.لذالمعدل والمتمم  1009جوان  11المؤر  في  09-09القانون رقم  -4
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رسدالها إلدد  وتردم الجمهوريددة بالنسددبة للجنايدات والجددنح  إال أن التدأصر فددي اإلصطددار أو .ج.إ.ق ج واال
حت  إ مالإل ال رترت  عليإل بطرن إجراءات التحري  فغاية التدوين  نا المحافظدة علد  الددلرم بعددم 

 . تهوين قوتإل في اإلثبات
رطة الق دددائية أن رثبتدددوا جميددد  أعمدددالهم ومدددا قددداموا بدددإل مدددن المشدددرع علددد   دددباط الشدددروجددد  

إجراءات في محا در ررسدلونها إلد  وتردم الجمهوريدة للتصدرف فرهدا  و دذا التحريدر والتددوين يعتبدر 
 دددمانا للمشدددتبإل فيدددإل مدددن  دددياع األدلدددة أو نسددديانها صصوصدددا عنددددما ي دددفي المشدددرع علددد   ددددذ  

 .1اصةالمحا ر قوة ثبوتية معرنة في نصوص قانونية ص
رتعدرن علد   دباط الشدرطة الق دائية أن يحدرروا "ج علد  أندإل .ج.إ.ق 13حر  تنص المادة 

  وعليإل بمجرد إنجاز  ابل الشرطة الق دائية لعملدإل أن ردوافي وتردم الجمهوريدة "محا ر بأعمالهم
بنسددصة منهددا مؤشددرا علرهددا بأنهددا مطابقددة ألصددول  مباشددرة بأصددول المحا ددر التددي حرر ددا مصددحوبة

حا دددددر التدددددي حرر دددددا وتدددددذا جميددددد  المسدددددتندات والوثدددددائذ المتعلقدددددة بهدددددا وتدددددذلك األشدددددياء تلدددددك الم
 .2الم بوطة

وتجدددر اإلشددارة أن المح ددر حتدد  تكددون لددإل الحجيددة يتفددي أن يتددون مسددتوفيا لكافددة العناصددر 
باإل دافة إلدد    والمعلومدات األساسدية مدن حرد  مدا تعلدذ بالجريمددة مو دوع البحد  أو المشدتبإل فيدإل

سدددم  ددابل الشددرطة الق دددائية والصددفة وتددداريخ التحريددر وسدداعتإل واسدددم المبلددغ عدددن  لددذ ببيانددات تتع
  والكتابة  نا 3الجريمة ووقت االنتقال إل  متان الحاد  ومعارنتإل وتذلك الهوية الكاملة للمشتبإل فيإل

 مانة للمشتبإل فيدإل حتد  يمتدن توقيد  الجدزاء حالدة عددم احتدرام بعدض الحقدوق المصولدة لدإل بموجد  
 .4نون القا

رجدد  أن تت ددمن المحا ددر تافددة المعلومددات الرزمددة سددواء مددا تعلددذ منهددا بالجريمددة مو ددوع 
  نظددرا لمددا 5البحدد  أو المشددتبإل فددي ارتكابددإل أو مسددا متإل فردددها  طبقددا لألشددتال التددي حدددد ا القددانون 

                                                           
 .909المرج  السابذ  ص : ربة محي الدرنحس -1
إثبات الجريمة عل   وء االجتهاد الق ائي  الطبعة الثالثة  دار  ومة للطباعة والنشر والتوزي   : جمال نجيمي -2

 .915  ص 1099الجزائر  
 .42المرج  السابذ  ص : تمال بوشلرذ -3
 42المرج  نفسإل  ص  -4
صرى  فالمحا ر التي يحرر ا الدرك تصتل  من حر  الشتم عن مثيرتها رصتل  شتم المحا ر من  رئة إل  أ -5

المحررة من طرف األمن  ويرحم من الناحية العملية أن  ذا النموذج  و األكثر مرئمة ألنإل رت من تم البيانات المتعلقة 
  صة إجمالية حول الوقائ بالق ية بصورة منهجية  تبدأ ببيانات حول الموظفرن الذي حرروا المح ر وتمهرد رت من صر
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 للبيانددات مددن أ ميددة فددي مجددال التقددادم واالصتصدداص المحلددي مددن ناحيددة تحدرددد تدداريخ وقددوع الجريمددة
قامتإل  مدا يمتدن الق داء  ومتانها  أما فيما رصص المشتبإل فيإل فتحدرد  ويتإل وتاريخ ومتان ميرد  واال
من مراجعة سوابقإل العدلية  واألمر تدذلك رتعددى إلد  الشدهود متد  وجددوا  وتدم مدا يفردد فدي إظهدار 

 . الحقيقة تي يتون مح را وا حا ودقيقا
ة أو الددرك واالحتفدات بنسدصة قبدم إرسدالإل م   رورة قرد  في سدجرت صاصدة بمراكدز الشدرط

إل  النيابة العامدة  واألصدم فدي تحريدر المحا در وتاريصهدا أن تدتم فدي أقدر  وقدت ممتدن والمبدادرة 
حسد   بغرر تمهم إل  إصطار وترم الجمهورية بما يصم إل  علم ال ابل من جنايات وجنح  لكن

ميعدداد محدددد  بددم تددرك السددلطة التقدرريددة ج لددم رلددزم المشددرع محرريهددا ب.ج.إ.مددن ق 54و 13المددادة 
  .لجهة اإلدارة واإلشراف علرها بما ترا  مناسبا

ج علدددد  أن المحا ددددر والتقددددارير التددددي يحرر ددددا أع دددداء الشددددرطة .ج.إ.ق 215تددددنص المددددادة 
الق دددائية والتدددي رثبتدددون فرهدددا األعمدددال واإلجدددراءات التدددي رباشدددرونها تمعارندددة الجدددرائم  تعدددد مجدددرد 

ال معلومددات واسدددتدال  الت للقا دددي قبولهدددا أو اسدددتبعاد ا وعليدددإل أن ال يسدددتنبل الددددلرم منهدددا وحدددد ا واال
تان الحتم معربدا  إذ أندإل ربند  إال علد  أدلدة يقتند  بهدا القا دي  لكدن ي دفي المشدرع الجزائدري قدوة 

ج  .ج.إ.مدددددن ق 216و 215ثبوتيددددة لدددددبعض المحا دددددر فددددي نصدددددوص صاصدددددة  تطبيقددددا للمدددددادترن 
 .جال الجمارك ومحا ر المصالفاتتالمحا ر التي تعد ا ر 

ويتدون   وتجدر اإلشارة أن المح ر ال يتون لإل القوة الثبوتية إال إذا تان صحيحا في الشدتم
مدا قدد رع  م  فدي نطداق اصتصاصدإل اقد حرر  وا عإل أثناء مباشرة أعمدال وظيفتدإل وأورد فيدإل مو دوع

الشتليات المتطلبدة قانوندا  دي    و ذ ج.ج.إ.ق 214أو سمعإل أو عارنإل بنفسإل و و م مون المادة 
ومدن صرلدإل تسدهم عمليدة مراقبدة عمدم   عبارة عن  دمانات إجرائيدة للمشدتبإل فيدإل بواسدطة المح در

 .1من قبم الجهات المصتصة الق ائية ةشرطال
وعل   ذا األساس يعد تدوين إجراءات التحري في حد ذاتدإل قرددا علد  سدلطة  دابل الشدرطة 

مما قد يحد من تجاوزاتإل التي قد تصدر عنإل باعتبار  قد يتون حريصا   رقابة عل  عملإلو  الق ائية

                                                                                                                                                                                     

لرصتم المح ر باإلشارة إل  المواد التي تجرم   ثم المعارنات والتحقرذ المت من أقوال األشصاص من شهود ومشتبإل فرهم
 .الوقائ 

 .49المرج  السابذ  ص : تمال بوشلرذ -1
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ويذلك رتحقذ ندوع مدن   عل  تلبية المصلحة المهنية لرؤسائإل عل  حسا  الحقوق والحريات الفردية
 .1ال مان للحقوق والحريات الفردية في مواجهة صرحيات الشرطة الق ائية

ومدا رتولدد عنهدا مدن محا در وأدلدة تلعد  دورا فدي  ومما تقدم يمتننا القول بأن مرحلة التحري 
ائية وتؤثر علد  اقتنداع القا دي ز تعد عنصرا من عناصر اإلثبات في الدعوى الجو   ائيةز اإلدانة الج

وعما رتولد عدن مرحلدة التحقردذ االبتددائي مدن أدلدة مدا   وال تصتل  حجرتها في اإلثبات أمام الق اء
ر من أدلة صدحيحة ومقنعدة فالصدحة واإلقنداع ال ررجعدان إلد  دامت العبرة بما ررد في  ذ  المحا 

 .2ولكن ررجعان إل  حقيقة ما ورد فيإل من أمور  نوع المحا ر

 :عليهاوالرقابة  لتحري جراءات البحث واإشرعية  -ثالثا
أكد الدستور الجزائري عل  وجدو  معاملدة تدم مدن المشدتبإل فيدإل والمدتهم معاملدة البدريء حتد  

مراعدداة أل ددم مبدددأ إجرائددي والددذي  ددو مبدددأ الشددرعية   م ق ددائي نهددائي باإلدانددةيصدددر فددي حقهددم حتدد
 .اإلجرائية والذي يفرض تكريس عليات رقابية عل  مدى احترام  ذا المبدأ

 : إجراءات البحث والتحري  شرعية -1
تنبثددذ مددن شددرعية اإلجددراءات التددي تتطددابذ مدد  األصددول والقواعددد  بحدد  والتحددري إن شددرعية ال

ية التي تحتم نشاط األجهزة والهرئات مد  نصدوص الدسدتور  ومعنا دا القدانوني أن تكدون تدم اإلجرائ
اإلجراءات واألسالر  المتصدذة مطابقدة تمامدا للقدانون وبالكيفيدة التدي ندص علرهدا باعتبار دا المرجعيدة 

 .3اإلجرائية
ي إجددراء فددأ  ال ددمانات فددي المحافظددة علدد  الحريددات الفرديددة أسدداسوالشددرعية اإلجرائيددة تعددد 

يقدددوم بدددإل  دددابل الشدددرطة الق دددائية رجددد  أن يتدددون طبقدددا للنمدددوذج المرسدددوم فدددي تقندددرن اإلجدددراءات 
فرلتدددزم بال دددوابل والحددددود المبنيدددة فدددي  دددذا القدددانون  وعلددد   دددذا األسددداس تفقدددد الشدددرطة   الجزائيدددة

نددا الق ددائية شددرعرتها إذا صرجددت عددن  ددذا اإلطددار أو فددي حددال اسددتصدامها لوسددائم غرددر جددا زة قانو 
مددن صددرل تجددريم اإلرددذاء البدددني  بحدد  والتحددري   وتتجلدد  مظددا ر شددرعية ال4للوصددول إلدد  الحقيقددة

 .والمعنوي للمشتبإل فيإل  وحظر استصدام الوسائم العملية الحدرثة

                                                           
 .904المرج  السابذ  ص : حسربة محي الدرن -1
 .919ص المرج  السابذ  : حسربة محي الدرن -2
 .49المرج  نفسإل  ص  -3
 .911المرج  نفسإل  ص  -4
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شددد المشدرع الجزائدري علد  حظدر مجموعدة مدن الوسدائم  :تجريم اإلرذاء البددني والمعندوي  - أ
التعدذر   الدذي  ئمفيدإل ال دمرر اإلنسداني ومدن بدرن  دذ  الوسدا التي تمس بآدمية المشدتبإل فيدإل وتقتدم

إكرا ا ماديا أو معنويا  ويتمثم اإلكرا  المادي في العن  الذي يق  عل  الشصص المشتبإل فيإل يعتبر 
ويسب  لإل  ررا في جسمإل  ونترجة لذلك جعم القانون اإلعتراف الصادر فدي  دذ  الظدروف بداطر 

دة غردر حدرة ومتر دة  تمدا يعتبدر اإلكدرا  معنويدا إذ أدى إلد  التدأثرر غرر ذي أثر ألنإل صدر عن إرا
وبالتالي إ عاف اإلرادة تما يعتبر تحلر  المشدتبإل فيدإل اليمدرن نوعدا   المعنوي عل  نفسية الشصص

ج إلد  تعريد  التعدذر   .ع.متدرر ق 263  تعرض المشرع الجزائري في المدادة 1من اإلكرا  األدبي
ج عنددإل عددذا  أو ألددم شدددرد جسددديا تددان أو عقليددا رلحددذ عمدددا بشددصص مددا تددم عمددم رنددت": علدد  أنددإل

ويهذا اتصذ المشرع الجزائري موقفا مغاررا عن باقي التشريعات المقارنة عند إفدراد   ،"مهما تان سببإل
 .2تعريفا للتعذر 

وعلدددد   ددددذا األسدددداس رصددددد المشددددرع الجزائددددري ترسددددانة قانونيددددة محتمددددة للتعامددددم مدددد  جريمددددة 
نسانية المشتبإل فيإل  وزعزعتهدا لددعائم بنداء دولدة القدانون  التعذر   نظ را النتهاكها الجسيم لكرنونة واال

 .3حر  ال توجد سلطة أعل  من حتم القانون وحر  تكون الحقوق وراء حصن مترن من ال مانات
شدددددهد التددددداريخ الحددددددر  أ دددددم المصترعدددددات  :حظدددددر اسدددددتصدام الوسدددددائم العلميدددددة الحدرثدددددة -  

مصتلفة الصاصة بالحصول عل  المعلومات من األفراد بوسائم نصدية وجسدمانية  والتطورات الفنية ال
مثددم اصتبددارات الشصصددية وأجهددزة تشدد  الكددذ  والتنددويم المغناطيسددي واسددتصدام العقدداقرر أو مصددم 
الحقيقدة للحصدول علدد  اعترافدات المددتهم أو المشدتبإل فيددإل  ولكدن اسددتصدام  دذ  الوسددائم بغيدة الكشدد  

رهددددا يعددددد تعددددديا صددددارصا علدددد  حددددذ اإلنسددددان فددددي السددددرمة الجسدددددية والنفسددددية عددددن الجريمددددة ومرتكب
  لددذا حظددر المشددرع مددن اسددتصدام  ددذ  الوسددائم تماشدديا مدد  مددا تقت دديإل الشددرعية االجرائيددة 4والعقليددة

 .وقرينة البراءة

شراف النائب العام على الشرطة القضائية -2  :إدارة وكيل الجمهورتة وا 
شددراف  رص دد  جهدداز الشددرطة الق ددائية إلدد  إدارة وترددم الجمهوريددة علدد  مسددتوى المحتمددة واال

 . النائ  العام عل  مستوى المجلس الق ائي

                                                           
 .59  ص 50المرج  السابذ  ص : تمال بوشلرذ -1
 .999  ص 990المرج  السابذ  ص : حسربة محي الدرن -2
 .سنتعرض بالتفصرم لجريمة التعذر  صرل تناولنا بالدراسة لصرحية التوقر  للنظر -3
 .951  ص المرج  السابذ: حسربة محي الدرن -4
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ج التدددي تناولدددت إدارة .ج.إ.مدددن ق 12بدددالرجوع إلددد  ندددص المدددادة  :إدارة وتردددم الجمهوريدددة - أ
: التدي تدنص علد  مدا رلديج .ج.إ.قمدن  36الشرطة الق ائية من طرف وترم الجمهورية  والمدادة 

 :ترم الجمهورية بما يأتييقوم و "
فأع داء الشدرطة " إدارة نشاط  باط وأعوان الشرطة الق ائية فدي دائدرة اصتصداص المحتمدة

وملزمددون بتلقددي أوامددر  وتنفرددذ  الق ددائية علدد   ددذا األسدداس مسدداعدون مباشددرون لوترددم الجمهوريددة
الق ددائية عددن  تجدددر اإلشددارة أن وترددم الجمهوريددة يملددك سددلطة رفدد  رددد  ددابل الشددرطة  1تعليماتددإل

تمامهددا بنفسددإل أو تكلردد  أي  ددابل بمتابعددة  التحددري بمجددرد وصددولإل لمتددان الجريمددة المتلددبس بهددا واال
  ف ددر علدد  أن وترددم الجمهوريددة يقدديم عمددم أعددوان 2ج .ج.إ.ق 56طبقددا لددنص المددادة  اإلجددراءات

 متدددرر 13 الشددرطة الق دددائية ويقددوم بتنقددديطهم ويؤصددذ  دددذا التنقدديل عندددد تددرقرتهم طبقدددا لددنص المدددادة
  تمدددا تبددددو مظدددا ر التبعيدددة فدددي سدددلطات أصدددرى يملكهدددا وتردددم الجمهوريدددة تتوقيددد  وتردددم 3ج.ج.إ.ق

تاالنتقددال ألمدداكن التوقرددد   الجمهوريددة علدد  سددجم التوقرددد  للنظددر ومراقبددة تدددابرر التوقرددد  للنظددر
 .4وغرر واألمر ب جراء الفحص الطبي باإل افة إل  إصدار اإلذن لتفتي  المساكن 

يعتبدددر  دددباط الشدددرطة الق دددائية أثنددداء ممارسدددة مهدددامهم لل دددبل  :اف النائددد  العدددامإشدددر  - 
الق ددائي تددابعرن للنائدد  العددام باعتبددار  رئدديس النيابددة العامددة علدد  مسددتوى المجلددس الق ددائي  فهددم 

  ويجدوز لدإل إحالدة أي مدنهم رتبدرن 5بالتالي صا عرن إلشرافإل فيما رتعلدذ بأعمدال وظدائفهم الق دائية
  وللنائ  العدام دور رقدابي 6في عملإل إل  غرفة االتهام لتحريك الدعوى التأدربية  د  د  تقصرر 

 :عل   باط الشرطة الق ائية رتمثم في
يمسك ملفدا فرديدا لكدم  دابل شدرطة ق دائية يمدارس سدلطات ال دبل الق دائي فدي دائدرة  -

 دباط الشدرطة   أمدا بالنسدبة ل7ج.ج.إ.قمتدرر  13اصتصاص المجلس الق ائي وذلك وفقدا للمدادة 
الق ددائية التدددابعرن للمصدددالح العسدددترية لألمددن عهدددد المشدددرع إلددد  النائدد  العدددام لددددى مجلدددس ق ددداء 

الجمهوريدة  الجزائر بمسدك الملفدات الفرديدة لكدم واحدد مدنهم ويتنقديطهم أي دا بنداءا علد  تقريدر وتردم
                                                           

 .992المرج  السابذ  ص : عبد الرحمان صلفي -1
 .919المرج  السابذ  ص : حسربة محي الدرن -2
 .991المرج  السابذ  ص : عبد الرحمان صلفي -3
 .911المرج  السابذ  ص : حسربة محي الدرن -4
 .921المرج  السابذ  ص : دمحم حزيل -5
 .921المرج  نفسإل  ص  -6
 .920المرج  السابذ  ص : حسربة محي الدرن -7
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ا لمدا نصدت عليدإل و دذا التنقديل رؤصدذ فدي الحسدبان عندد تدم ترقيدة طبقد  لدى محتمة إقامتهم المهنية
2711مارس  21المؤر  في  71-11رقم ج .ج.إ.قتعدرم بموج   مترر 13المادة 

1. 
للنائ  العام دور في الرقابة القانونية التي تمارسها غرفة االتهدام حرد  لدإل أن يطلد  منهدا  -

 271النظددر فددي اإلصددرالت المنسددوبة ل ددباط الشددرطة الق ددائية فددي مباشددرة وظددائفهم وفقددا للمددادة 
 .2ج.ج.إ.ق

للممارسدددة " ماعددددا رؤسددداء المجدددالس الشدددعبية"ردددتم تأ ردددم  دددباط الشدددرطة الق دددائية تدددان  -
الفعليددة للصددرحيات التددي تصولهددا لهددم  ددذ  الصدددفة بموجدد  مقددرر مددن النائدد  العددام لدددى المجلدددس 

الدددذي روجدددد بددد قليم اصتصاصدددإل مقدددر م المهندددي بنددداءا علددد  اقتدددراح السدددلطة اإلداريدددة التدددي   الق دددائي
ذا تعلذ األمر بتأ رم  باط الشدرطة الق دائية التدابعرن للمصدالح العسدترية لألمدن فد ن رتبعونها   واال

 71متددرر  15تددأ رلهم رددتم مددن طددرف النائدد  العددام لدددى مجلددس ق دداء الجزائددر طبقددا لددنص المددادة 
المددؤر  فددي  17-13ج .ج.إ.إال أن نددص  ددذ  المددادة تددم الغدداؤ  تليددا بموجدد  تعدددرم ق  3ج.ج.إ.ق

11/12/2713. 
نظددم المشددرع الجزائددري رقابددة غرفددة االتهددام ألعمددال  ددباط الشددرطة  :رقابددة غرفددة االتهددام-ج

  ائدديز   وبددالعودة إلدد  الهيتلددة والتنظدديم الق ددائي الجج.ج.إ.ق 211إلدد   276الق ددائية مددن المددواد 
نجددد أن المشددرع الجزائددري قددد أصددذ بنظددام غرفددة االتهددام نقددر عددن نظرددر  الفرنسددي معتبددرا إيا ددا جهددة 
أصددلية فددي  ددرم الق دداء الجنددائي  وسددمرت بغرفددة االتهددام ألنهددا الجهددة التددي تسددتطي  توجيددإل االتهددام 
حالتدإل إلد  محتمدة الجنايدات ف در عدن انعقاد دا فدي غردر عرنيدة  نهائيا في الجنايات إل  المدتهم واال

 .4ودون مرافعة
األعدوان المنوطدة تتول  غرفة االتهام حذ مراقبة أعمال  باط الشرطة الق ائية والموظفون و 

 271  ولقددددد حددددددت المددددادة ج.ج.إ.ق 276بهددددم بعددددض مهددددام ال ددددبل الق ددددائي بموجدددد  المددددادة 
طددرق رفدد  األمددر إلرهددا عددن اإلصددرالت المنسددوبة ل ددباط الشددرطة الق ددائية فددي مباشددرة  ج.ج.إ.ق

ما ب  وظائفهم طل  بأن يتون ذلك إما من تلقاء نفسها مباشرة بمناسبة نظر ق ية مطروحة علرها واال
 العسدترية من النائ  العدام أو مدن رئيسدها  أمدا إذا تعلدذ األمدر ب دباط الشدرطة الق دائية للمصدالح

 لألمن فتكون غرفدة االتهدام بدالجزائر العاصدمة  دي صداحبة االصتصداص وتحدال علرهدا الق دية مدن
                                                           

 .929المرج  السابذ  ص : دمحم حزيل -1
 .921المرج  السابذ  ص  :حسربة محي الدرن -2
 .929المرج  السابذ  ص  :دمحم حزيل -3
 .924 -929المرج  السابذ  ص  :بوحجلة بوعبد   -4



.السنة األولى ماستر تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية: محاضرات مقياس ضمانات المتـهم  

 

61 

  و ددذا بعددد أصددذ رأي النائدد  العسددتري المصددتص 1طددرف النائدد  العددام لدددى نفددس المجلددس الق ددائي
 271صطدار  حسد  مدا تدنص عليدإل المدادة روما مدن إ 15قليميا  وعل   ذا األصرر إبداء رأيإل صرل إ

  .17-13ج المعدل بالقانون .ج.إ.من ق
عل   ذا األساس تصتص غرفة االتهام بد جراء تحقردذ إذا تعلدذ األمدر بجريمدة اقترفهدا ع دو 

ررة قانونددا باعتبددار أن غرفددة أو أنددإل تجدداوز حدددود اصتصاصددإل المقدد  ة الق ددائيةشددرطمددن أع دداء ال
شراف عل  جهاز ال بل الق ائي متمثلة في النائ  العام م  العلم بأندإل يمتدن  االتهام جهة إدارة واال

 .2للع و المحقذ معإل تقديم أوجإل دفاعإل عن نفسإل
وعليددإل جدداز لغرفددة االتهددام توقيدد  جددزاءات تأدربيددة علدد   ددابل الشددرطة الق ددائية إمددا بتوجيددإل 

أو أن تقرر إيقافإل مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفتإل ت دابل شدرطة ق دائية   زمة لإلالمرحظات الر
أو تقرر إسقاط  ذ  الصفة نهائيا دون اإلصدرل بداإلجراءات التدي قدد توقد   دد  مدن طدرف رؤسدائإل 

 .3ج.ج.إ.ق 273التدريجررن طبقا لنص المادة 
شدرطة الق دائية بالتقرردد بمبددأ إن علية الرقابة عل  إجراءات التحري رؤدي إلد  إلدزام  دباط ال

وتفادي تم أشتال التعس  بحر  تصبح عملية الرقابة عل  مبدأ الشرعية حقيقدة ملموسدة   الشرعية
 دمانة للمشدتبإل فدرهم فهدي أي دا تطبردذ  الشدرعية االجرائيدة فباإل دافة إلد  أن   وليس مبددأ مجدردا
انات منصوصدا علرهدا فدي القدانون دون أما إذا تاندت تلدك ال دم  ولو تانت قلرلة لل مانات المقررة

ن احتددرام حقددوق وحريددات األفددراد يقدداس بمدددى تطبرددذ الشددرعية وال ددمانات  تطبرددذ فددر فائدددة منهددا واال
 .4المقررة في القانون وليس بتمية ال مانات والمبادئ التي تت منها النصوص الشرعية

 .ضمانات المشتبه فيه الخاصة :الفرع الثاني
معطددداة للشدددرطة الق دددائية حسددد  طبيعدددة وظدددروف تدددم جريمدددة  فهدددذ  تنقسدددم الصدددرحيات ال

في الحاالت العادية تصتلد  عنهدا فدي الحداالت االسدتثنائية  لدذا تتسد   دمانات المدتهم الصرحيات 
 .أو ت ررذ حس  نوع صرحية البح  والتحري 

                                                           
 .924المرج  السابذ  ص : دمحم حزيل -1
 .921بذ  ص المرج  السا :بوحجلة بوعبد   -2
 .925المرج  السابذ  ص  :دمحم حزيل -3
 .12المرج  السابذ  ص  :أحمد غاي -4
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ضمانات المشتبه فيه الخاصة في مواجهة الصالحيات العادية للشرطة  -أوال
 :القضائية

وتشدددمم البحددد  والتحدددري لشدددرطة الق دددائية  ج مهدددام ا.ج.إ.مدددن ق 73ف/12حدددددت المدددادة 
حيات الممنوحددة ل ددباط فددي الصددر 11  وفصددلت المددادة وجمدد  األدلددة والبحدد  عددن مرتكبددي الجددرائم

حيات فدددي الحددداالت العاديدددة وفدددي الشدددرطة الق دددائية فدددي سدددبرم تنفردددذ مهدددامهم  وفرقدددت بدددرن الصدددر
  .الحاالت االستثنائية

 :والبالغات ى تلقي الشكاو  - 1
أ م وسرلة يصم بواسطتها نبأ وقوع الجريمدة  إلد  أع داء الشدرطة  ى تعتبر البرغات والشتاو 
 بعدد عدن ج علد  رجدال الشدرطة الق دائية قبولهدا ولدو لدم تسدفر فيمدا.ج.إ.الق ائية   لذلك أوج  ق

رتطل  القدانون فدي الدبرغ أو   ولم 1منإل 11ج في المادة .ج.إ.جريمة  وقد جاء النص علرها في ق
الشتوى أي شتليات قد تدف  األفراد إل  العزوف عنها  حر  يمتن أن رتم اإلصبار تتابة أو شدفا ة 

اإلجدراء الدذي يقدوم بدإل شدصص لدم : ويقصدد بدالبرغ ، 2أو بالهات  أو بتم وسدائم االتصدال األصدرى 
فهدي إصطدار عدن الجريمدة : الشدتوى  رلحقإل  رر من الجريمة إليصال نبأ وقوعها إل  العدالة  أمدا

ج قيددام مسدؤولية جزائيددة .ج.إ.يقددمها المجندي عليددإل أو الم درور مددن الجريمدة  فددي حدرن لددم يقدرر ق
ل ابل الشرطة الق ائية  في حالة عدم قبولإل تلقي الشتاوى أو البرغات  وأقر لإل مسدؤولية إداريدة 

 . فقل

 :جمع االستدالالت - 2
ت التمهردية السابقة  عل  تحريك الددعوى العموميدة التدي يقدوم بهدا يقصد بها مجموع اإلجراءا

 دابل الشدرطة الق دائية  بهدددف التحدري وجمد  المعلومدات بتافددة الطدرق والوسدائم المشدروعة  فددي 
ما إذا تان من الجدائز أو مدن المرئدم ا إل  الجهات الق ائية  للنظر فيشأن جريمة ارتكبت وتقديمه
بشدددانها أولددد   ويشدددترط أثنددداء جمددد  االسدددتدالالت عددددم المسددداس بحريدددة تحريدددك الددددعوى العموميدددة 

األشصاص أو حرمة مساكنهم  تقاعدة عامة وأن ال رلجأ إل  طرق وأسدالر  غردر مشدروعة  تمدا ال 
يملك  ابل الشرطة الق ائية إصدار أوامر ب ح ار شصص أو تفتي  مستنإل دون ر ا   ويددلي 

                                                           
رباشدددددددددر  دددددددددباط الشدددددددددرطة الق دددددددددائية الملفدددددددددات المو دددددددددحة فدددددددددي : " بقولهدددددددددا 09ج الفقدددددددددرة .ج.إ.مدددددددددن ق 92المدددددددددادة  -1

جراء التحقيقات  ويتلقون الشتاوى والبرغات ويقومون  99و  91المادترن   ".االبتدائيةبجم  االستدالالت واال
  الجزائدددددددر  دار  ومدددددددة  1001  ط الدددددددوجرز فدددددددي اإلجدددددددراءات الجزائيدددددددة مددددددد  التعدددددددديرت الجدرددددددددة :معدددددددراج جدرددددددددي -2
 .1ص
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 دددذا يعتبدددر مدددن االنتقدددادات التدددي وجهدددت إلددد  إجدددراء جمددد  الشدددهود بشدددهادتهم دون حلددد  اليمدددرن  و 
 .1االستدالالت

 :البحث والتحري  تحرتر محاضر -3
أوجدد  المشددرع علدد   ددابل الشددرطة الق ددائية إثبددات اإلجددراءات التددي رجريهددا فددي محا ددر 
ُموَق  علرها  وتت من مجموعة من البيانات ررسلونها إل  وترم الجمهورية مصحوبة بنسدخ مطابقدة 

  ويعتبددر تحريددر وتددددوين 2ج.ج.إ.مدددن ق 13صددم للتصددرف فرهدددا  و ددذا مددا نصدددت عليددإل المددادة لأل
اإلرشداد وحسدن سدرر العمدم  و دو  دمانة للمشدتبإل فيدإل مدن قبردم التنظديم و  البحد  والتحدري إجراءات 

من  ياع األدلة  صاصة عندما أ ف  المشرع عل   ذ  المحا ر قوة ثبوتيدة معرندإل فدي نصدوص 
 .3قانونية صاصة

ومنددإل يمتددن أن نصلددص إلدد  أنددإل إذا لددم تسددتوفي محا ددر الشددرطة الق ددائية  شددروطها أو تددم 
البيانددات الواجدد  وجود ددا فرهددا  فهددذا سددرؤدي إلدد  تراجدد  قوتهددا مددن حردد  اإلثبددات  وسددتكون بمثابددة 

  وبالمقابم ال رتعرض المح در 4ج.ج.إ.ق 214أوراق عادية ال يعول علرها  و ذا ما أكدتإل المادة 
 .5بطرن  فالمشرع لم يقرر بطرن المح ر في حالة تصل  أي إجراء متعلذ بإلإل  ال

 االستثنائيةضمانات المشتبه فيه الخاصة في مواجهة الصالحيات  -ثانيا
 :للشرطة القضائية

إذا تانددت القاعدددة العامددة فددي البحدد  والتحددري عددن الجريمددة والمجددرمرن  أنددإل رصلددو مددن القرددود 
  ف ندددإل عمدددر بمبددددأ الشدددرعية القانونيدددة المقدددررة فدددي المدددادة األولددد  مدددن والتعدددرض للحقدددوق والحريدددات

ج  ال رجدددوز التعدددرض للحقدددوق والحريدددات إال بنددداء علددد  ندددص قدددانوني  وقدددد أعطددد  المشدددرع .ج.إ.ق
الجزائري ل باط الشرطة الق ائية صرحيات تعلد في األصم  من إجراءات التحقردذ الق دائي فدي 

                                                           
 .91  ص المرج  السابذ: أحمد شرقي الشلقاني -1
رتعدددددددرن علددددددد   دددددددابل الشدددددددرطة الق دددددددائية أن يحدددددددرر محا دددددددر بأعمدددددددالهم و أن ربددددددددؤوا :" ج.ج.إ.قمدددددددن  99المدددددددادة  -2

 ".إل  إصطار وترم الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصم إل  علمهم بغرر تمهم
 .909  ص المرج  السابذ :حسربة محي الدرن -3
ال يتددددددددون للمح دددددددر أو التقريدددددددر قددددددددوة اإلثبدددددددات إال إذا تدددددددان صددددددددحيحا فدددددددي الشددددددددتم "ج .ج.إ.ق 194تدددددددنص المدددددددادة  -4

مو ددددوع داصددددم فددددي نطدددداق اصتصاصددددإل  مددددا قددددد  ويتددددون قددددد حددددرر  وا ددددعإل أثندددداء مباشددددرة أعمددددال وظيفيددددة وأورد فيددددإل عددددن
 ".رع  أو سمعإل أو عارنإل بنفسإل

 .915  ص المرج  السابذ: ثورية بوصلعة -5
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ة الق ددائية عنددد التحددري فددي الجريمددة بجملددة مددن اإلجددراءات شددرطلتقددوم ا  حردد  حدداالت اسددتثنائية 
وتمدارس صددرحيات صولهددا القددانون إيا ددا فددي إطدار الشددرعية اإلجرائيددة  وقددد تنطددوي  ددذ  اإلجددراءات 
عل  مساس بحرية األفراد  بالقدر الذي يمتنها من أداء مهامها للوصول إلد  الحقيقدة والكشد  عدن 

 .مرتكبي الجريمة
للمشتبإل فيإل جملة مدن ال دمانات صاصدة بدإل لمواجهدة  دذ  اإلجدراءات  وحتد  فدي في المقابم 

الذي يعتبر تقار  زمني برن وقوع الجريمدة واكتشدافها  عدن طريدذ مشدا دة المدتهم عندد حال التلبس 
ارتكابإل أو نهارتإل منها  م  وجود اآلثار المثبتة لذلك  أو عقد  االرتكدا  ببر دة يسدررة ويدزمن قلردم  

ة الفعليددة للجريمددة أو التقددار  الزمنددي بددرن تشددفها ووقوعهددا  ددو مندداط حالددة التلددبس  ومنددإل فالمشددا د
فددالتلبس تلددك الجريمددة الواقعددة والتددي أدلتهددا ظددا رة ووا ددحة  والتددأصرر فددي مباشددرة إجراءاتهددا يعرقددم 

 .1سبرم الوصول إل  حقيقتها وطمس معالمها
أمدا الحالدة التدي تكتشد  عقد  ارتكابهدا   يص  الفقإل الحالة األول  بأنها حالدة تلدبس حقيقديو 

بوقدددت يسدددرر تدددأن رتبددد  ال دددحية مرتكبهدددا  أو تتبعدددإل العامدددة بالصدددياح أو إذا وجدددد مرتكبهدددا حدددامر 
األدوات المسددتعملة لتنفرددذ الجريمددة  أو وجدددت بددإل عثددار أو عرمددات تفرددد أنددإل فاعددم أو شددريك فرهددا  

 . فرتعارف الفقإل عل  تسمرتها بالتلبس الحتمي
س حالة تتعلذ باكتشاف الجريمة ال بأرتانهدا القانونيدة  دذا االكتشداف سدواء أكدان بالسدم  التلب

  ويرجد  2أو بالبصر أو الشم  وقد حدد المشرع الجزائري حاالت التلبس وذتر ا عل  سبرم الحصدر
 .3للنيابة العامة سلطة تحدرد حالة التلبس  وليس للمتهم حذ مناقشة إجراء التلبس

قد منح لرجال ال بطية الق ائية سلطات استثنائية وواسعة فدي حالدة التلدبس  نجد أن المشرع
حت  تمتنهم من القيام بجمي  ما تتطلبإل تلك الحاالت من اإلجراءات  لذا منحوا بعض الصرحيات 
التي تماثم صرحيات جهات التحقردذ تدالتفتي  والقدبض علد  األشدصاص وغرر دا مد  اصدترف فدي 

ا  لددذا رددذ   جاندد  مددن الفقددإل إلدد  اعتبددار اإلجددراءات التددي تتصددذ فددي حالددة شددروطها وتيفيددة تطبيقهدد
التلبس  ي إجراءات التحقرذ بالمعن  الصحيح  تونها تتسم بالطاب  الجبري  والتدي  دي أصدر مدن 

                                                           
 .110  المرج  السابذ  ص ......الوسيل : أحمد فتحي سرور -1
 .وما بعد ا 909المرج  السابذ  ص : عبد   أو اربية -2
-9111  المجلة الق ائية  24092  مل  رقم 9119فيفري  05ادر بتاريخ قرار الغرفة الجزائية بالمحتمة العليا الص -3
 . 101  ص 9



.السنة األولى ماستر تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية: محاضرات مقياس ضمانات المتـهم  

 

11 

ج بددرن فيددإل المشددرع طبيعددة التلددبس بأنددإل .ج.إ.مددن ق 43صددفات قا ددي التحقرددذ  لكددن نددص المددادة 
 .1 ائي وليست أعماال ق ائيةإجراءات أولية للتحقرذ الق

 :التوقيف للنظرضمانات المتهم لمواجهة  -1
نمددا تددرك ذلددك للفقددإل حردد  عرفلددإل بعددض الفقهدداء  لددم يعددرف المشددرع الجزائددري التوقردد  للنظددر  واال

يقرر   ابل الشدرطة الق دائية لمقت ديات التحقردذ  يحتجدز بموجبدإل ( بوليسي)إجراء  بطي : بأنإل
فدددي متدددان معدددرن  وطبقدددا للشدددروط ( ةالشدددرط -الددددرك )الح األمدددن الشدددصص المشدددتبإل فيدددإل لددددى مصددد

المددددة الزمنيدددة التدددي يحددددد ا القدددانون حسددد  الحددداالت مددد  مراعددداة الحقدددوق وال دددمانات والشدددتليات و 
 .2المقررة للشصص المحتجز

فددإل جاندد  عصددر بأنددإل و ددعإل تحددت تصددرف الشدددرطة و   حجددز شددصص مدددا تحددت الرقابددة": وعرل
  األكثدر بقصدد منعدإل مدن الفدرار  أو طمدس معدالم الجريمدة أو غرر دا  سداعة علد  43الق ائية لمدة 

 . "تمهردا لتقديمإل عند اللزوم إل  سلطات التحقرذ  جم  األدلةو ريثما تتم عملية التحقرذ 
إجدراء سدال  للحريدة يقدوم : من صرل التعدريفرن السدابقرن يمتنندا القدول أن التوقرد  للنظدر  دو

بغيدة الحفدات علد  أدلدة   حاالت استثنائية لمددة زمنيدة محدددة قانوندا بإل  باط الشرطة الق ائية في
 . مانات الشصص المحتجزات التحقرذ م  مراعاة حقوق و استكمال إجراءالجريمة و 
يسددتمد التوقردد  للنظددر شددرعرتإل مددن المددادترن  :ت ددمان للمددتهم تحدرددد مدددة التوقردد  للنظددر - أ

  بالنسدددبة ج.ج.إ.مدددن ق 53إلددد   57د مدددن والمدددوا ،2727لسدددنة  التعددددرم الدسدددتوري  مدددن 46و 45
بالنسددبة  141بالنسددبة للتحقيقددات األوليددة  والمددادة  65للتحقيقددات فددي الجريمددة المتلددبس بهددا والمددادة 

 .ج.ج.إ.لننابة الق ائية من ق
سددداعة للجدددرائم مهمدددا تاندددت طبيعتهدددا   43ج مددددة أصدددلية للتوقرددد  للنظدددر و دددي .ج.إ.حددددد ق

  إال أنإل رجوز تمدرد  ذ  المددة فدي جدرائم صاصدة  وذلدك 3ج.ج.إ.ق 2الفقرة  51حس  نص المادة 
 :من المادة السابقة عل  النحو التالي 5طبقا للفقرة 

 المجموع مدة التوقيف للنظر أنواع الجرائم

                                                           
 .وما بعد ا 922  المرج  السابذ  ص ...... مانات المشتبإل فيإل : دمحم محدة -1
 .91  ص المرج  السابذ :أحمد غاي -2
 ."ساعة 49ال رجوز أن تتجاوز مدة التوقر  للنظر "ج .ج.إ.ق 59/1تنص المادة  -3
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أنظمدددددددددة  جدددددددددرائم االعتدددددددددداء علددددددددد 
 المعالجة للمعطيات

سدددداعة تقبدددددم للتمدردددددد لمدددددرة  43
 أيام( 74)ساعة  36 واحدة

 أيام( 76)ساعة  144 ساعة تقبم للتمدرد لمرترن 43 أمتن الدولة اء عل جرائم االعتد

 جرائم المصدرات
سدداعة تقبددم التمدرددد للنظددر  43

 أيام( 73)ساعة  132 مرات 3

الجريمددددددة المنظمددددددة عبددددددر الحددددددددود 
 الوطنية

 3سددددددددداعة تقبدددددددددم التمدردددددددددد  43
 مرات

 أيام( 73)ساعة  132

 جرائم تبريض األموال
 3دردددددددددد سددددددددداعة تقبدددددددددم التم 43
 مرات

 أيام( 73)ساعة  132

الجددددرائم المتعلقدددددة بددددالتري  الصددددداص 
 بالعرف

 3سددددددددداعة تقبدددددددددم التمدردددددددددد  43
 أيام( 73)ساعة  132 مرات

الجددرائم الموصددوفة بأعمددال ار ابيددة 
 و تصريبية

 5سددددددددداعة تقبدددددددددم التمدردددددددددد  43
 مرات

 روم( 12)ساعة  233

1الفقرة/ 51تعدرم المادة 
 ائية اطرع وترم الجمهورية فدورا توج  عل   ابل الشرطة الق 1

بدددواعي التوقردد  للنظددر وأن يقدددم لددإل تقريددرا عددن ذلددك  مددا يقرددد مددن سددلطة ال ددابل لص ددوعإل إلدارة 
شراف ورقابدة السدلطة الق دائية  مد  تحدردد مدتدإل   سداعة  بحرد  ال رجدوز بقداء المشدتبإل فيدإل  43واال

أن  ابل الشرطة الق ائية أتيحت لإل الموقوف للنظر في مرتز البوليس أو الدرك أكثر منها  ذلك 
سددلطة تقدرريددة واسددعة مددن حردد  األشددصاص الددذرن رجددوز تددوقيفهم  إال أن  ددذا ال رنفددي أن المشددرع 
بتحدرد  لمددة التوقرد  للنظدر قدد أحاطدإل ب دمانة قويدة مدن شدأنها أن تحدد مدن صطدورة  دذ  السدلطة  

ن تجاوز التوقر  للنظر المدة المقررة لإل قانونا وفي غرر األو اع التي يحدد ا القدانون لتمدردد ا  واال
  .الفقرة األصررة/51ي في عليإل طاب  عدم المشروعية  فروص  بأنإل حبس تعسفي حس  

مددن قددانون  43سدداعة طبقددا للمددادة  24أمددا مدددة التوقردد  للنظددر بالنسددبة للحددد  فددر تتجدداوز 
ذلك  لدلبحد  والتحدري عل  أنإل رجوز تمدرد  دذ  المددة إذ دعدت مقت ديات ا  12-15حماية الطفم 

سنوات أو تشتم اصرال وا حا بالنظدام العدام  بشدرط أن  75في حال تانت الجريمة تفوق عقويتها 
ساعة لوترم الجمهورية الستجوابإل  ولإل ب ذن تتدابي تمدردد حجدز  لمددة  24الحد  قبم انق اء يقدم 

ن مدددن وتردددم الجمهوريدددة بددد ذ 65  ويمتدددن التمدردددد لمدددرترن طبقدددا للمدددادة سددداعة أصدددرى  24ال تتجددداوز 
                                                           

 .95/01وعدلت بالقانون ، 11-01ج المعدل والمتمم بالقانون رقم .ج.إ.من ق 59المادة  -1
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بجدرائم المتداجرة مدرات إذا تعلدذ األمدر  73دالمصتص إذا تعلدذ األمدر باالعتدداء علد  أمدن الدولدة  ولد
بالمصددددرات  والجريمدددة المنظمدددة عبدددر الحددددود الوطنيدددة  وجدددرائم تبرددديض األمدددوال والجدددرائم المتعلقدددة 

موصدددوفة بأفعدددال ار ابيدددة أو  إذا تعلدددذ األمدددر بجدددرائم 75بالتشدددري  الصددداص بالصدددرف والفسددداد  ولدددد 
حسد  المدواد    غرر توقر  الحد  يشترط أن رتصذ االجدراء مدن قبدم  دابل شدرطة ق دائيةتصريبية

سنة عل  األقم حسد   13م  بلوغإل   12-15من قانون حماية الطفم  55و 52و 51و 57و 43
 .12-15من القانون  43المادة 

تبإل فيددإل الموقددوف لدددى الشددرطة الق ددائية  للمشد 72-15وأجداز المشددرع الجزائددري فددي التعدددرم 
والذي تم تجدرد توقيفإل أن رلتقي بمحاميإل  وتتم  ذ  الزيارة في غرفة صاصة عل  أن ال تتجاوز مدة 

دقيقة  تما مدد المشرع مدة الحد األقصد  للتوقرد  تحدت النظدر بالنسدبة لجدرائم المتداجرة  37الزيارة 
ردم الجمهوريدة أن يدأذن للشدرطة الق دائية بتمدردد التوقرد  بالمصدرات وجدرائم الفسداد  حرد  أتداح لوت

وفددي  ددذا التمدرددد مددس بالحريددة الشصصددية أيددام تحددد أقصدد    3مددرات لتصددم إلدد   3تحددت النظددر 
للمتهم الذي يقت رها أصم البراءة  ولتصفر  ذلك قام المشرع الجزائري بتعدرم ال مانات الممنوحة 

 .ج.ج.إ.من ق 52مترر و 51و 51ام المواد للموقوف للنظر والمنصوص علرها  من أحت
  حردد  حصددر أمدداكن التوقردد  تحددت 52مددن المددادة  5و 4فعدددل المشددرع الجزائددري الفقددرترن 

النظر بتلك التي علمت بها النيابدة العامدة مسدبقا  ويجد  أن تبلدغ أمداكن التوقرد  لوتردم الجمهوريدة 
مداكن توقرد  المصدابرات  ألن تدم مدن الذي يمتن أن رزور دا فدي أي وقدت  و دذ  المدادة تلمدح إلد  أ

 .ة الق ائية معلومة األماكن التي روقفون فرها المشتبإل فرهم تحت النظرشرطيملك صفة ال
ة الق دددائية لكوندددإل ماسدددا شدددرطتوقرددد  األشدددصاص  دددو اصطدددر اإلجدددراءات الممنوحدددة لرجدددال ال

ال أنددإل مددن بالحريددة الشصصددية لننسددان  والمسدداس  ددو أصددر مددن اصتصدداص السددلطات الق ددائية إ
جهدددة أصددددرى يعددددد إجددددراءا  ددددروريا يسددددتلزمإل مرحلدددة التحريددددات لتمتددددرن رجددددال ال ددددبطية مددددن جمدددد  

  والمشددرع عنددد نصددإل علدد   ددذا اإلجددراء الصطرددر راع حالددة ال ددرورة ومددا رتطلبددإل ذلددك مددن 1تحريدداتهم
منحت ل ابل الشرطة الق ائية الحدذ فدي مند  أي شدصص مدن  57زيادة في الصرحيات  فالمادة 

مدددددن صدددددرحيات رجدددددال ال دددددبطية أكثدددددر وذلدددددك تبعدددددا  51حدددددة متدددددان الجريمدددددة  وزادت المدددددادة مبار 
سداعة بعدد إبدرغ  43لمقت يات التحريات أي ا  فأجازت لهم أن روقفوا أي شصص مدة ال تتجاوز 

 .  ابل الشرطة لوترم الجمهورية بهذا اإلجراء
                                                           

تقررد حرية المقبوض عليإل وو عإل تحت تصرف الشرطة أو الدرك بعني اتصاذ تلك االحتياطات الرزمة ي التوقر  للنظر -1
 .تصاذ اإلجراءات الرزمة  د تمترن الجهات المصتصة من ام  تستهدف منعإل من الفرار   فترة زمنية مؤقتةل
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 :لكن في المقابم قرد  ذا اإلجراء بشروط تالتالي
 .ناية أو الجنحة متلبسا بها ومعاقبا علرها بعقوبة الحبسأن تكون الج -
 .أن تكون  ناك مصلحة من وراء التوقر  -
 .أن رصطر  ابل الشرطة الق ائية وترم الجمهورية عند قيامإل بالحجز -
سدداعة مددن وقددت االنتهدداء مددن المح ددر األول والتوقيدد   43أن ال تزيددد مدددة الحجددز عددن  -

 .مرات في الجرائم اإلر ابية 75يمتن التمدرد لحد عليإل من طرف الشصص المراد حجز  و 
أن ي دد  رجددم ال ددبطية تحددت تصددرف المشددتبإل فيددإل تددم وسددرلة تمتددن مددن االتصددال فددورا  -

 .1ومباشرة بعائلتإل
تما رص   الشصص الموقوف للفحص الطبي  وقبم تقديمإل أمام القا ي المصتص أو إصرء 

فحدص طبدي  إذا رغد   دو شصصديا فدي ذلدك سبرلإل عل   ابل الشرطة أن ربلغدإل بحقدإل فدي إجدراء 
أو بطل  من أحد أفراد عائلتإل أو محاميإل  وتتجل  أكثر  مانة السرمة الجسددية المقدررة للموقدوف 
للنظر من صرل إمتانية إجراء الفحص في أي فترة بناء علد  أمدر مدن وتردم الجمهوريدة  تلقائيدا أو 

مدن  6الفقرة /52سرتإل أو محاميإل وفقا للمادة بناء عل  طل  الشصص الموقوف نفسإل أو أحد أفراد أ
 .2ج.ج.إ.ق

لمدا تدان التوقرد  للنظدر إجدراء قسدري ومدن اصطدر  :عليات حماية حقوق الموقوف للنظدر - 
اإلجراءات المسندة ل باط الشرطة الق ائية فقد شدد القدانون علد  أن تص د  تدم مجرياتدإل للرقابدة 

للنظددر  ددي ال ددمان الفعددال لتطبرددذ القددانون والسددياج فالرقابددة علدد  إجددراءات التوقردد    3الق ددائية
ف ن سيادة القدانون ال تكتمدم   4الواقي من االعتداء عل  حقوق األفراد والمساس بحرياتهم الشصصية

إال بوجود سدلطة محارددة تتدول  تطبيقدإل و دمان فعاليدة نصوصدإل وفدي تفالدة حمايدة حقدوق وحريدات 
مددات تلقدد  علدد  عدداتذ  ددابل الشددرطة الق ددائية رجدد  أن األفددراد ويت ددمن  ددذا الدددور الرقددابي التزا

                                                           
 11المؤر  في  11-01المعدل والمتمم بالقانون رقم ج .ج.إ.قمن  59 ذ   مانة نص علرها المشرع في المادة  -1

 .1001جوان 
 .1010من تعدرم الدستور الجزائري لسنة  45نصت عل  جملة  ذ  الحقوق المادة  -2
 .902 ص  المرج  السابذ: عز الدرن طبا  -3
 .995 ص  المرج  السابذ :دلرلة ليطو  -4
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وال تكتمم  دذ  الحمايدة دون وجدود جدزاء ردعدي  دد أي انتهداك لحقدوق  1رؤدرها اتجا  النيابة العامة
 .و مانات الحرية الشصصية للموقوف تأكردا عل  القوة اإللزامية للقاعدة اإلجرائية

يدة الرقابدة علد  إجدراء التوقرد  للنظدر مدن ردتم إعمدال عل :الرقابة على التوقيـف للنظـر -1/ب
 :صرل

 ددابل الشددرطة الق ددائية بتحريددر مح ددر التوقردد   ج.ج.إ.قرلددزم  :مح ددر التوقردد  للنظددر
وقدد ربدرر التوقرد  للنظدر بأسدبا  عددة منهدا المدذتور    2للنظر  يحددد فيدإل أسدبا  التوقرد  و مدتدإل

كا  المشتبإل فيإل للجريمة أو شروعإل في ذلدك قانونا  ت رورة التحقرذ أو توافر أدلة تافية ترجح ارت
  وقدددد توجددد أسدددبا  أصددرى تددالصوف مدددن  روبددإل أو لغدددرض حمارتددإل مدددن ج.ج.إ.ق 51طبقددا للمددادة 

وتددذلك إذا تانددت حريتددإل تشددتم صطددرا علدد  النظددام   غ دد  الجمهددور أو لتفددادي تددأثرر  علدد  الشددهود
هوريددة بشددأن األمددر بدد صرء سددبرم لكددن يرحددم أن المشددرع لددم يعددل أي صددرحية لوترددم الجم  3العددام

 . 4الموقوف في حالة عدم اقتناعإل بأسبا  توقيفإل
تمددا ي ددمن مح ددر السددماع بمدددة سددماع الموقددوف وفتددرات الراحددة التددي تصللددت ذلددك والرددوم 

 . 5والساعة التي أطلذ سراحإل فرها أو قدم إل  القا ي
لردوم والسداعة التدي تمدت وتجدر اإلشارة إل  أن المشرع قد تغا د  عدن ذتدر  درورة تددوين ا

فرهدددا بدايدددة التوقرددد   رغدددم أ يمتهدددا الكبدددرى فدددي معرفدددة مددددى احتدددرام  دددابل الشدددرطة الق دددائية مددددة 
وفدي األصردر رددون علد   دام   دذا المح در إمدا توقيد  صداح  الشدأن أو يشدار   6التوقر  للنظر
  عدددم مصددداقية و ددي  ددمانة أصددرى باعتبددار أن االمتندداع قددد يتددون دلددير علدد  7فيددإل إلدد  امتناعددإل

ولهذا ف ن المشدرع الجزائدري بنصدإل علد  وجدو  قردد البياندات   8المح ر بما جاء فيإل من معلومات
السددابذ ذتر ددا فددي مح ددر السددماع يشددتم  ددمانات مقددررة لحمايددة حددذ الموقددوف للنظددر فددي سددرمة 

                                                           
 .912 -909 ص  المرج  السابذ: عز الدرن طبا  -1
 .919 ص  المرج  السابذ :و اربيةأعبد    -2
 .911 ص  المرج  السابذ: عز الدرن طبا  -3
 .192ص  السابذ المرج  :بوشنتوف بوزيان -4
 .91 ص  المرج  السابذ :عبد الرحمن صلفي -5
 .911ص   المرج  السابذ: طبا  عز الدرن -6
 .919 ص  المرج  السابذ :و اربيةأعبد    -7
 .990ص  المرج  السابذ: عز الدرن طبا  -8
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جسددمإل مددن جهددة ومددن جهددة أصددرى ي ددطر  ددابل الشددرطة الق ددائية أن يعامددم المحتجددز بطريقددة 
 .1م سرمتإل المعنوية والماديةتحف

باإل افة إل  المح ر ف ن ال ابل رجد  عليدإل إمسداك  :مسك سجل التوقيف للنظر -2/ 
دفتدددر صددداص بددد جراء التوقرددد  للنظدددر رو ددد  فدددي مراكدددز الشدددرطة أو الددددرك يعدددرف بسدددجم التوقرددد  

واردة فدددي ويدددذتر فيدددإل المعلومدددات الددد  3تدددرقم صدددفحاتإل ويوقددد  عليدددإل وتردددم الجمهوريدددة دوريدددا 2للنظدددر
والسدجم يعتبدر دلردم مدادي يشدعر مدن صرلدإل  دابل   4مح ر التوقر  للنظر السابذ اإلشدارة إلرهدا

ممدا رجعدم مندإل  دمانا إ دافيا يقدرر  المشدرع الجزائدري للحريدة الفرديدة صاصدة   5الشرطة أندإل مراقد 
 .6رجرم امتناع  ابل الشرطة عن تقديم السجم الصاص إل  سلطة الرقابة ج.ع.قوأن 

إن قدددوة القاعددددة القانونيدددة و دددمان تنفردددذ ا  :الموقدددوف للنظدددر  دددماناتجدددزاء اإلصدددرل ب -ج
فقد عزز المشرع الجزائري الحماية   7مر ون بالنص علرها في القانون وو   جزاء لكم من رصالفها

القانونيددة للتوقردد  للنظددر حردد  رتدد  جددزاء علدد  مصالفددة القواعددد المحددددة قانونددا غرددر أن المشددرع لددم 
 .8البطرن عل  مصالفة قواعد التوقر  ررت 

ـــة -1/ج حرددد  تترتددد  المسدددؤولية التأدربيدددة عدددن ارتكدددا  أصطددداء تصدددم  :المســـيولية التبديبي
ومددن بددرن الجددزاءات التأدربيددة   9بالواجبددات المهنيددة واالن ددباط مددن طددرف  ددابل الشددرطة الق ددائية

 .10وغرر المقررة نجد اإلنذار والتويرخ والتوقر  عن العمم 
 : تترت  المسؤولية الجزائية تأثر الرتكا  الجرائم التالية :المسيولية الجزائية -2/ج
 قددد  2774نددوفمبر  17المددؤر  فددي  15-74بالقددانون  ج.ع.قإن تعدددرم :جرتمــة التعــذيب

  فيعاقددد  علددد  التعدددذر  الممدددارس مدددن طدددرف 1دعدددم الحمايدددة القانونيدددة للسدددرمة الجسددددية للموقدددوف

                                                           
 .152ص  المرج  السابذ :حسربة محي الدرن -1
 .151ص  المرج  نفسإل -2
 .999ص  المرج  السابذ:عز الدرن طبا  -3
 .151 ص  المرج  السابذ :حسربة محي الدرن -4
 .91 ص  المرج  السابذ :تمال بوشلرذ -5
 .151ص  المرج  السابذ :حسربة محي الدرن -6
 .191 ص  المرج  السابذ :حمد غايأ -7
 .95 ص  المرج  السابذ :تمال بوشلرذ -8
 .991ص  المرج  السابذ :دلرلة ليطو  -9

 .999 ص  المرج  السابذ :تمال بوشلرذ -10
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علدد  أسدداس جنايددة بسددجن    2متددرر 263تددراف بددنص المددادة الموظدد  بغددرض الحصددول علدد  اع
وتطبددذ نفددس العقوبدددة   2دج 377,777إلددد   157,777سدددنة وغرامددة مددن  27إلدد   17مؤقددت مددن 

عل  الموظ  الذي حرض أو أمدر بممارسدة التعدذر  أي الفاعدم المعندوي  وفدي تدم األحدوال تشددد 
  قتدددم العمدددد فترفددد  إلددد  السدددجن المؤيددددالعقوبدددة إذا سدددبذ التعدددذر  أو صددداح  أو تدددر جنايدددة غردددر ال

، ج.ع.ق 263وتكدددون العقوبدددة اإلعددددام إذا سدددبذ التعدددذر  أو صددداح  أو تدددر جنايدددة القتدددم العمدددد 
ج قبددددم إلغائهددددا بموجدددد  القددددانون المددددؤر  فددددي .ع .متددددرر ق 117وتجدددددر اإلشددددارة إلدددد  أن المددددادة 

أو يددأمر بممارسددتإل  تانددت تعاقدد  علدد  التعددذر  الددذي يمارسددإل موظدد  أو مسددتصدم 17/11/2774
وي دداف إلدد    3أي أن الفعددم تددان يشددتم جنحددة بسدديطة  سددنوات فقددل 3أشددهر إلدد   6بددالحبس مددن 

 ذ  الجرائم جنحة التهدرد و ي شتم من أشتال العن  المعنوي و و الفعم المعاق  عليإل في المواد 
 . 4ج.ع.ق 231إل   234

الحمايددددة الجزائيددددة للسددددرمة  وسدددد  مددددن 2774لسددددنة ويرحددددم أن المشددددرع الجزائددددري بتعدرلددددإل 
الجسدددية بتجددريم جميدد  صددور التعددذر  بممارسددتإل والتحددريض عليددإل أو األمددر بممارسددتإل أو الموافقددة 

و ذا يعد  مانة حقيقة لشصص المشتبإل فيإل ويتدرس حمايدة فعالدة لسدرمتإل   5عليإل أو الستوت عنإل
 . الجسدية وحت  المعنوية

  17إل   5يعاق  بالسجن من  :ن أي وجه حقجرتمة القبدمحم على األفراد والتوقيف دو 
سنوات الموظفون ورجال القوة العمومية أو المتلفون بالشدرطة اإلداريدة أو ال دبل الق دائي بدالتبليغ 

وقعت فدي المؤسسدات أو األمداكن المصصصدة بدالحجز ال رثبتدون   عن أي واقعة حجز غرر قانوني
 . 6ج.ع.ق 173دة أنهم اطلعوا السلطة الرئاسية عن ذلك حس  نص الما

 ولقدد قدرر القدانون عقوبدة  :جرتمة رفدمحم األمـر الصـادر بـاجراء الفحـص الطبـي للموقـوف
لكم  ابل شرطة ق ائية عارض أو رفض تنفرذ األمر الصادر لإل ب جراء الفحص الطبي لشصص 

                                                                                                                                                                                     
 .994 ص  ابذالمرج  الس :و اربيةأعبد    -1
 .45ص المرج  السابذ : عز الدرن طبا  -2
 -النشردار  ومة للطباعة و   الطبعة الثامنة عشر  الجزء األول  الوجرز في القانون الجزائي الصاص :أحسن بوسقيعة -3

 .21 -25ص  1095الجزائر 
 .45ص المرج  السابذ : عز الدرن طبا  -4
 .994 ص  المرج  السابذ :و اربيةأعبد    -5
 .991ص  المرج  السابذ :تمال بوشلرذ -6
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شهر  ج  حر  يعاق  بالحبس من.ع.ق 2/مترر 117الموقوف لديإل للنظر  وذلك في نص المادة 
 . 1أو ب حدى  اترن العقويترن دج 1777إل   577شهر وبغرامة أ 3إل  

 تددأن روقدد  الشددصص أكثددر مددن المدددة  :جرتمــة انتهــاك اآلجــال القانونيــة للتوقيــف للنظــر
ويعد الحجز التعسفي جناية بمفهوم   2ج.ج.إ.ق 51المقررة قانونا  فيعتبر حبسا تعسفيا طبقا للمادة 

 . 3سنوات 17إل   5 المؤقت من ج يعاق  عليإل بالسجن.ع.ق 171المادة 
 فددي حالددة االمتندداع عددن تقددديم  ج.ع.متددرر ق 117طبقدا للمددادة  :جرتمــة الحجــز التحكمــي

 . 4ج.ج.إ.ق 52السجم الصاص طبقا لنص المادة 
  المسددؤولية الجنائيددة ألع دداء الشددرطة الق ددائية تعددد  ددمانة للمشددتبإل فددرهم ف قامددةممددا سددبذ 

فيمتندد  عددن ممارسددة أي   تجدداوز صوفددا مددن المتابعددة الق ددائيةألنهددا تجعددم الموظدد  رتهردد  مددن أي 
نوع من أنواع التعس  وتدم ذلدك رجعلدإل ملتزمدا بالشدتليات واإلجدراءات التدي و دعها المشدرع حمايدة 

 . 5لحقوق األفراد السيما المشتبإل فرهم أثناء إجراءات التحريات األولية
طة الق دائية المسدؤولية الجزائيدة إ دافة إلد  تحمردم  دابل الشدر  :المسيولية المدنيـة -3/ج

ج بدددددأن مرتكددددد  الجنايدددددات .ع.ق 173ولقدددددد نصدددددت المدددددادة   6رتحمدددددم أي دددددا المسدددددؤولية المدنيدددددة
مسؤول شصصديا مسدؤولية مدنيدة و تدذلك الدولدة لهدا حدذ الرجدوع  171المنصوص علرها في المادة 

 .7عل  الفاعم

 :شــــــالتفتيضمانات المشتبه فيه لمواجهة اجراء  -2
التفتدددي  إجدددراء مدددن إجدددراءات التحدددري ال رزيدددد عدددن توندددإل تجريدددد للمدددتهم مدددن األشدددياء أو  يعدددد

 ااألسلحة التي تمتنإل مدن المقاومدة  أمدا الدرزم للتحدري والغردر منصدوص عليدإل قانوندا يسدتوج  ر د
يصدددحح مدددا يعرددد  اإلجدددراء ويبددديح مدددا تدددان يح دددر  القدددانون  حرددد  أن  االمشدددتبإل فيدددإل  تدددون الر ددد
 ددي بنفسددإل وتنددازل ل ددابل الشددرطة الق ددائية عددن المسدداس بحريتددإل وتقررددد ا الشددصص  ددو الددذي ر 

                                                           
 .909 ص  المرج  السابذ  .........التوقر  للنظر   عز الدرن طبا  -1
 .994 ص  المرج  السابذ :و اربيةأعبد    -2
 .901 ص  المرج  السابذ  .........التوقر  للنظر  :عز الدرن طبا  -3
 .910 ص  المرج  السابذ :تمال بوشلرذ -4
 .919 ص  المرج  السابذ :حمد غايأ -5
 .941ص  المرج  السابذ :دلرلة ليطو  -6
 .914 ص  المرج  السابذ :تمال بوشلرذ -7
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و ذا أمر جائز لإل  ويشترط في الر دا حتد  يتدون صدريحا صددور  مدن الشدصص بمحدض إرادتدإل ال 
 .1نترجة إكرا 
  وعلدد   ددذا األسدداس أ ددف  عليددإل المشددرع الجزائددري 2المسددتن مددن قددرع الحريددة الشصصدديةف

المعددددل والمدددتمم  2727مدددن التعددددرم الدسدددتوري لسدددنة  43ص المدددادة فتدددن" دسدددتورية"حمايدددة صاصدددة 
 .3..."ت من الدولة عدم انتهاك حرمة المستن"

ولما تان المستن يسدتمد حرمتدإل مدن حدذ الصصوصدية المتفدول لصداحبإل فد ن مددلول المسدتن 
ن قدد جداء دو  ج.ج.إ.ق  والمرحدم أن 4رتحد في تم متان يقيم فيإل الشصص بصفة دائمة أو مؤقتة

يعدد مندزال مسدتونا تدم ": و دعت لدإل تعريفدا ج.ع.ق 355و   تعري  للمستن إال أن ندص المدادة 
ن لم يتن مستونا وقت  مبن  أو دار أو غرفة أو صيمة أو تشك  ولو متنقم مت  تان معد للستن واال

د وتافة توابعإل مثم األحوا  وحظائر الدواجن ومصازن الغرل واإلسطبرت والمباني التي توج  ذلك
مهمدددا تدددان اسدددتعمالها حتددد  ولدددو تاندددت محاطدددة بسدددياج صددداص داصدددم السدددياج أو السدددور   بدددداصلها
 .5"العمومي

ج تعريدد  للمسددتن يمتددن االسددتناد إليددإل لتحدرددد م ددمون ونطدداق .ع.وعليددإل يسددتصلص مددن ق
المسددتن المحمددي فددي مجددال اإلجددراءات الجزائيددة  فالمسددتن  ددو تددم متددان معددد للسددتن رتسدد  مدلولددإل 

أو لدم تكدن تدذلك ويقداس علد  المسداكن فدي  دذا     األمتنة التي تتبعإل سواء متصدلة بدإلليشمم جمي
الشأن المحرت التي رصصصها األفراد لمزاولة مهنة حرة مثر تمتت  المحاماة أو الصبرر أو عيدادة 
ن العبدددرة مدددن توسددد  المشدددرع الجزائدددري فدددي مددددلول المسدددتن  دددو بسدددل الحمايدددة القانونيدددة  الطبرددد   واال

  6ال مانات الكافية للمحافظة عل  حرمة المتان الذي رتصذ  الشصص مأوى وستنا لإل وتوفرر

                                                           
 .199-191  المرج  السابذ  ص ...... مانات المشتبإل : دمحم محدة -1
تلما دعت ظروف  إلإلي تفتي  شصص المشتبإل فيإل ت جراء وقائي رلجأ أعوان الجمارك ج.ج.قمن  41تجرز المادة  -

 .الحال إل  ذلك
حذ الصصوصية في القانون الجنائي  دراسة مقارنة  الطبعة األول   المؤسسة الحدرثة للكتا   : علي أحمد الزعبي -2

 .929  ص 1001لبنان  
 .949المرج  السابذ  ص : عبد   أو اربية -3
  .929المرج  السابذ  ص : علي أحمد الزغبي -4
 .11المرج  السابذ  ص : و اربيةعبد   أ -5
 .125المرج  السابذ  ص : أحمد غاي -6
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وتجدر اإلشارة أن السيارة تانت محل عدة إشتاالت فيما إذا تانت تعتبر سدتنا أم ال  وعلد   
: السيارات العامة التي تعتبدر وسدرلة نقدم عدام مثدم:  ذا األساس فرق الفقإل برن نوعرن من السيارات

ات وسدديارات األجددرة والتددي تأصددذ حتددم األمدداكن العامددة وليسددت مسددتودع سددر أحددد  والسدديارات القطددار 
الصاصددة التددي رجددح الفقددإل أن حتمهددا رتوقدد  علدد  متددان وجود ددا  فدد ذا تانددت داصددم مددرأ  المسددتن 
 . 1فهي تأصذ حتمإل  أما إذا تانت صارج المستن ف نها تتمت  بالحرمة الشصصية لصاحبها أو حائز ا

إن محدددم التفتدددي  فدددي الجدددرائم المعلوماتيدددة رنصددد  علددد  : تدددي  فدددي البرئدددة اإلفترا ددديةالتف -أ
 :المتونات اآلتية

 .متونات مادية و ي القط  الصلبة الملموسة -
 .متونات منطقية و ي البرمجيات -
 .2شبتات اإلتصال البعدية السلكية والرسلكية -

تي ال رثردر أي مشدترت تعردذ القيدام والواق  أن التفتي  في المتونات المادية للنظام المعلومدا
 بدددإل مثلهدددا مثدددم أي متوندددات ماديدددة أصدددرى ردددتم تفتيشدددها بدددالطرق العاديدددة  فرتوقددد  تفتدددي  المتوندددات
الماديدة علد  طبيعددة المتدان الموجدودة فيددإل تلدك المتوندات  ددم  دو مدن األمدداكن العامدة أو الصاصددة  

وجددود فددي متددان صدداص تالمسددتن فالمتددان لددإل أ ميددة قصددوى صاصددة فددي مجددال التفتددي  فدد ذا تددان م
وأحددد ملحقاتددإل تددان لددإل حتمددإل فددر رجددوز تفتيشددها إال فددي الحدداالت التددي رجددوز فرهددا تفتددي  مسددتنإل 
وينفس ال مانات واإلجراءات المقررة قانونا  أما لدو ُوجدد شدصص يحمدم متوندات الكمبردوتر الماديدة 

يتون إال فدي الحداالت التدي رجدوز  أو تان مسيطرا علرها أو حائزا لها في متان عام ف ن تفتيشها ال
  لكدن رثدور التسداؤل حدول إمتانيدة اعتبدار البحد  3فرها تفتي  األشصاص وينفس ال دمانات والقردود

عددن األدلددة اإللكترونيددة فددي نظددم الحاسددو  نوعددا مددن التفتددي  باعتبددار أن البيانددات اإللكترونيددة أو 
 . 4يل الصارجيالبرامج في حد ذاتها ليس لها مظهر مادي محسوس في المح

ولقد جاءت اإلجابة عل   ذا التساؤل وا حة وصريحة من صدرل مدا تبندا  المشدرع الجزائدري 
المت ددمن  74-73مددن القددانون  5حردد  أجدداز تفتددي  المعطيددات المعلوماتيددة وذلددك بموجدد  المددادة 

                                                           
 .21المرج  السابذ  ص : نعيمة مجادي -1
  أطروحة دتتورا   جامعة مولود معمري  (دراسة مقارنة)الدلرم اإللكتروني ودور  في اإلثبات الجنائي : لرندا بن طال  -2

 .59  ص 1091ترزي وزو  
التفتي  في جرائم تكنولوجيات اإلعرم واإلتصال  مجلة القانون والعلوم السياسية  العدد الثاني  : موالي ملياني دالل -3

 . 114  ص 1091سعردة   –جامعة موالي الطا ر 
 .59المرج  السابذ  ص : طال  لرندا بن -4



.السنة األولى ماستر تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية: محاضرات مقياس ضمانات المتـهم  

 

31 

والتددي   1القواعددد الصاصددة للوقايددة مددن الجددرائم المتصددلة بتكنولوجيددات اإلعددرم واإلتصددال ومتافحتهددا
الدصول بغرض التفتي  ولو عدن بعدد  ج.ج.إ.قنصت عل  أنإل رجوز للسلطات الق ائية في إطار 

ن التفتدددي  2إلددد  منظومدددة معلوماتيدددة أو جدددزء منهدددا وتدددذا المعطيدددات المعلوماتيدددة المصزندددة فرهدددا   واال
ة إال بمفهومإل التقلردي محاط بجملة من ال وابل والشروط النطوائإل عل  المساس بالحرية الشصصي

أن األمدر عندددما رتعلددذ ب ددرورة البحدد  عددن أدلددة جددرائم البرئددة اإللكترونيددة نجددد  يسددمح باتصدداذ  مددن 
دون إعمددال بعددض ال ددوابل والشددروط ألن مثددم  ددذ  الجددرائم تتطلدد  السددرعة والسددرية للكشدد  عنهددا 

 . 3لة التبصرألن أدلتها تتمت  بصاصية غرر متواجدة في األدلة المادية أال و ي سهولة التعدرم وسهو 
يعتبر التفتي  من أصطر اإلجراءات الماسة بحريات األفدراد  :ال وابل اإلجرائية للتفتي  - 

وحقددوقهم تونددإل يعتدددي علدد  أ ددم مسددتودع ألسددرار م  لددذلك فقددد أحاطددإل المشددرع الجزائددري بجملددة مددن 
 .ال وابل وال مانات

تددون محلدإل البرئددة االفترا ددية مد  العلددم أن  دمانات المشددتبإل فيدإل حيددال إجدراء التفتددي  الدذي ي
و ددذا راجدد  إلدد  صصوصددية الجددرائم اإللكترونيددة مددن حردد  سددرعة تنفرددذ ا ومحددو   تددتقلص وتنحصددر

 .4عثار ا وبعد ا المتصطي للحدود الوطنية
تالددذي تقددوم بددإل الجهددات   5فددي حددرن يسددتبعد مددن مجددال  ددذ  الدراسددة أنددواع أصددرى مددن التفتددي 

لمرافذ المتلفة باإلشراف علرها مثم التفتي  الذي تقوم بإل مصالح اإلدارية في إطار تنظيم وتسررر ا
أو التفتددي  الددذي تقددوم بددإل   الجمددارك لألشددصاص والب ددائ  والمحددرت وفقددا ألحتددام قددانون الجمددارك

مصددالح السددجون مددن تفتددي  وقددائي لألشددصاص واألمتنددة ومددا تقددوم بددإل مصتلدد  أسددرك األمددن بعددد 
 . 6الحالة االستثنائية إعرن حالة الطوارئ أو الحصار أو

                                                           
 .115المرج  السابذ  ص : موالي ملياني دالل -1
 .59المرج  السابذ  ص : لرندا بن طال  -2
التفتي  ت جراء تحقرذ تقلردي لجم  أدلة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعرم واإلتصال  المجلة الدولية : إلهام بن صليفة -3

 .99-92  ص 1010للبحو  القانونية والسياسية  المجلد الراب   العدد األول  جامعة حومإل لص ر  الوادي  جانفي 

عن الجريمة المعلوماتية في القانون الجزائري  مذترة ماجيسترر في العلوم  عليات البح  والتحري : نعيم سعرداني -4
 .911  ص 1099-1091  9القانونية  جامعة الحاج لص ر باتنة 

بحر  يستبعد من النطاق المو وعي لهذ  الدراسة تفتي  األشصاص نظرا لعدم تناول المشرع الجزائري لهذا النوع من  -5
  : أنظر. ي فلم يفرد نصوصا قانونية صريحة لتنظيمهاالتفتي  بالتنظيم القانون

 .112المرج  السابذ  ص  :عبد   أو اربية -
 .415المرج  السابذ  ص : جمال نجيمي -6
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فربددددد للحددددددر  عدددددن ال دددددمانات المتعلقدددددة بددددالتفتي  التطدددددرق للقردددددود المقدددددررة لممارسدددددة  دددددذ  
 :الصرحية من قبم الشرطة الق ائية  و ذا ما سنتناولإل بالدراسة والتمحيص من صرل ما رلي

  المسدتن رغدم الحمايدة الدسدتورية لحرمدة :الحاالت المقررة لممارسدة صدرحيات التفتدي  -ج 
إال أن القددانون وحرصدددا منددإل علددد  عدددم  دددياع الحقيقدددة يسددمح اسدددتثناءا ل ددباط الشدددرطة الق دددائية 

 . ب جراء التفتي  في أحوال معرنة يحدد ا القانون سلفا

 ج.ج.إ.قيعتبر التلبس بالجريمة حالة من الحاالت التي رؤسس علرهدا  :في حالة التلبس 
 والجريمددة المتلددبس بهددا  أو تمددا يسددمرها بعددض  2الق ددائيةل ددباط الشددرطة   1السددلطات االسددتثنائية

التددي تتمتدد  بما يددة تصتلدد  عددن بدداقي الجددرائم ذلددك ألنهددا تشددا د عنددد " بالجرتمــة المشــهودة"الفقددإل 
 .3وقوعها أو رتم القبض عل  فاعلها أثناء ارتكابها

كددا  علدد  أن ل ددباط الشددرطة الق ددائية الحددذ عنددد ارت: "ج.ج.إ.ق 44ولقددد نصددت المددادة  
جنايددة فددي حالددة تلددبس تفتددي  مسددتن المشددتبإل فيددإل الددذي ارتكدد  الجريمددة أو سددا م فددي ارتكابهددا  أو 

 .4"مستن الشصص الذي تظهر دالئم عل  أنإل يحوز أشياء أو أوراق لها عرقة باألفعال المرتكبة
نرحددددم أن المشددددرع الجزائددددري وحرصددددا منددددإل علدددد  تددددوفرر  ج.ج.إ.ق 44ومددددن صددددرل المددددادة 

مشددتبإل فيددإل و دد   ددوابل وقرددود ل ددباط الشددرطة الق ددائية علددرهم أن رلتزمددوا بهددا عنددد  ددمانات ال
  ومن برن الشروط القانونية المقردة لعمم الشدرطة الق دائية فدي مباشدرة 5تفتيشهم لمنزل المشتبإل فيإل

                                                           
صول المشرع الجزائري اصتصاصات أوس  ل باط الشرطة الق ائية في حالة التلبس بالجريمة  مقارنة بما رتمت  بإل من  -1

لعادية  لما رتطلبإل التحقرذ فرها من  رورة اإلسراع في اتصاذ اإلجراءات الرزمة للمحافظة عل  اصتصاصات في الحالة ا
فرت مرتكبرها من العقا    :أنظر، األدلة تفاديا الصتفائها أو  ياعها عن قصد أو عن غرر قصد واال

  .999المرج  السابذ  ص  :أحمد غاي -
 .909المرج  السابذ  ص : عبد   أو اربية -2
التلبس أو الجرم المشهود يعني ذلك التقار  الزمني برن لحظة ارتكا  الجريمة ولحظة اكتشافها وعل   ذا األساس  -3

التلبس نظرية إجرائية صالصة وليست مو وعية عل  اإلطرق  فهي ال تفترض تعدير في أرتان الجريمة إنما تقتصر عل  
 :أنظرجريمة  العنصر الزمني المعاصر أو الرحذ عل  ارتكا  ال

الجزء األول  الطبعة الثالثة  دار  ومة للنشر   الجدرد في شرح قانون االجراءات الجزائية الجزائري : علي شمرل -
 .49ص والتوزي   الجزائر  د س ن  

 .29المرج  السابذ  ص : نعيمة مجادي -4
 .129المرج  السابذ  ص : أحمد غاي -5
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يظهر أنهم سدا موا فدي "اصتصاصاتهم االستثنائية أن تكون الجريمة جناية أو جنحة في حالة تلبس 
 .1..."ويتون األمر تذلك في حالة الجنحة المتلبس بها... ةجناي

 41ولقد حدد المشرع الجزائري الحاالت التي تكدون فرهدا الجريمدة متلبسدا بهدا فدي ندص المدادة 
  وحداالت التلدبس تندتظم 2ج و ي حاالت محددة عل  سبرم الحصدر ال رجدوز القيداس علرهدا.ج.إ.ق

 :تحت مجموعترن  ما
 . 3ي مشا دة الجريمة صرل ارتكابها أو فور اإلنتهاء من ارتكابهاتلبس حقيقي رتمثم ف -

وحالترن للتلبس اإلعتبداري و مدا التلدبس بتتبد  العامدة للجداني بالصدياح إثدر وقدوع الجريمدة  -
والتلبس بمشا دة عرمدات أو عثدار الجريمدة علد  الشدصص أو المتدان الدذي وقعدت فيدإل بوقدت قريد  

مدن المدادة  73ها  وحالة صامسة صاصة للتلبس ورد ذتر ا في الفقرة يستدل منها أنإل سا م في اقتراف
41

 . 5  اكتشاف الجريمة في المستن والتبليغ عنها في الحال4
 تجددددر اإلشدددارة إلددد  أن  نددداك حددداالت أصدددرى لتفتدددي   :حـــاالت أخـــرى لتفتـــيش المســـاكن

ها و ددي حدداالت المسدداكن صددارج إطددار التحريددات األوليددة  يمتددن ل ددابل الشددرطة الق ددائية مباشددرت
 :نلصصها فيما رلي ج.ج.إ.قمنصوص علرها في 

 (.ج.ج.إ.قمن  133 -31)تفتي  المنزل عند تنفرذ اإلنابة الق ائية  -

الدددددصول إلدددد  المسدددداكن بحثددددا عددددن األشددددصاص مو ددددوع أمددددر القددددبض أو مو ددددوع حتددددم  -
 . 6ق ائي

جدراء عمليدة تدم قردد يحدد مدن صدرحيات الشدرطة الق دائية أثنداء إ :شروط إجراء التفتي  -د
وتتجسدد  دذ  القردود فدي جملدة الشدروط الشدتلية   التفتي   و  مانة للحريدة الشصصدية للمشدتبإل فيدإل

والمو ددوعية التددي ت ددفي علدد  التفتددي  الشددرعية اإلجرائيددة وصددحة األدلددة المتمص ددة عنددإل تحددت 
 .طائلة البطرن

                                                           
 .لمتممج المعدل وا.ج.إ.من ق 44المادة  -1
 .910المرج  السابذ  ص : دمحم حزيل -2
دور شرائل التلبس في تحقرذ الكفاءة المتطلبة بدل اإلتهام  مجلة تلية القانون الكويتية : أشرف دمحم عبد القادر سمحان -3

 .129  ص 1099العالمية  تلية الشريعة والقانون  العدد الثاني  جامعة الجوف  المملكة العريية السعودية  جوان 
 .910المرج  السابذ  ص : دمحم حزيل -4
 .41  المرج  السابذ  ص ...........الجدرد في : علي شمرل -5
 .190المرج  السابذ  ص : أحمد غاي -6
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تد  التفتدي  رتوجد  تدوافر جملدة مدن الشدروط المو دوعية تدي رر  :الشروط الموضوعية-1/د
 .ومنها ما  و متعلذ بمحم التفتي   عثار  القانونية منها ما رتعلذ بسب  التفتي 

 سب  التفتي   و المبرر المقت ي إلجرائإل  وعل   ذا  :الشروط الخاصة بسبب التفتيش
األساس ال رنشدأ الحدذ للسدلطة المصتصدة فدي القيدام بدالتفتي  مدا لدم رتدوفر السدب  الدذي ربدرر القيدام 

  لذلك وج  بيان العناصر التي استصلص منها المحقذ توافر الدالئم الكافية 1اإلجراء الصطرر بهذا
  2المبررة للتفتي   وذلك حت  رتاح لمحتمة المو وع أن تراقد  تقددرر  لجديدة  دذ  الددالئم وتفارتهدا

 :بحر  ال رباشر  ابل الشرطة الق ائية التفتي  إال بعد تحقذ الشروط التالية
أي أن تكون الجريمدة قدد وقعدت فعدر فدر رجدوز أن يسدتند التفتدي  علد  : الجريمةارتكا   -

فددر يصددح التفتددي  ولددو قامددت الدددالئم واإلثباتددات اليقرنيددة علدد  أنهددا   إمتددان وقددوع الجريمددة مسددتقبر
 .ستق  بالفعم

فددي حددرن متددن المشددرع الجزائددري مددن إجددراء التفتددي  علدد  المنظومددة المعلوماتيددة بصصددوص 
لكترونية يحتمم وقوعها في المستقبم و ذا صرفا لما سبذ ذتدر  فيمدا رصدص تفتدي  المسداكن جرائم إ

التدي أجدازت للسدلطات المصتصدة وتدذا  دباط   74-73مدن القدانون  5ويفهم ذلك مدن ندص المدادة 
الشرطة الق ائية الددصول إلد  المنظومدة المعلوماتيدة أو جدزء منهدا بغدرض القيدام بتفتيشدها مدن أجدم 

 مدددن أفعدددال إر ابيدددة أو تصريبيدددة أو الوقايدددة مدددن الجدددرائم الماسدددة بدددأمن الدولدددة باإل دددافة إلددد  الوقايدددة
  اإلجددراء فدي حالدة تددوفر معلومدات عدن احتمدال اعتددداء علد  منظومدة معلوماتيددة إمتانيدة القيدام بهدذا

  .3يتون غر ها تهدرد النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو اإلقتصاد الوطني
أن تكدون  نداك أمدارات قويدة التهدام شدصص معدرن بارتكدا   دذ  الجريمدة أو باشدتراكإل فدي  -
  ولكن في المقابدم مدن ذلدك تمسدك المشدرع عندد تفتدي  المنظومدة المعلوماتيدة ب درورة أن 4ارتكابها

                                                           
 مانات تفتي  المتهم في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي ومدى توافقها م  المواثرذ الدولية : متع  ناصح العتربي -1

ن دراسة تطبيقية مقارنة  مذترة ماجيسترر  جامعة نار  العريية للعلوم األمنية  تلية الدراسات العليا قسم لحقوق اإلنسا
 .12  ص 1091العلوم الشرطية  

تفتي  المستن في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطرني دراسة مقارنة  مذترة ماجيسترر  : دمحم علي مصطف  غانم -2
 . 55  ص 1009فلسطرن  تلية الدراسات العليا   –بلس جامعة النجاح الوطنية نا

 .100  ص 911المرج  السابذ  ص : نعيم سعرداني -3
 .51المرج  السابذ  ص : دمحم علي مصطف  غانم -4
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والذي يعني قيام قرائن وأمارات عل  وجود أشياء تتعلذ   تكون  ناك فائدة مرجوة من إجراء التفتي 
  .1الجريمة في المحم المراد تفتيشإلب

أن تكدددون الجريمدددة جنايدددة أو جنحدددة معاقددد  علرهدددا بدددالحبس لمددددة تتجددداوز شدددهرين طبقدددا  -
  ولكدن يرحددم أن المشدرع الجزائدري لدم رتطددرق لهدذا الشدرط فددي 2ج.ج.إ.ق 55و 41لحتمدي المدادة 

 . فيما رصص الجرائم المعلوماتية 74-73القانون 
 رج  أن يتدون محدم التفتدي  معرندا جدائز التفتدي  فيدإل : لتفتيشالشروط المتعلقة بمحل ا

 .قانونا حت  يتون إجراء التفتي  صحيحا منتجا آلثار  القانونية

ال رجددوز للسددلطة المصتصددة أن تددأمر بتفتددي  عدددد غرددر  :أن يتددون محددم التفتددي  معرنددا -
ي أو فدي قريدة معرندة محدد من المساكن تاألمر ب جراء التفتي  في جميد  المسداكن الواقعدة فدي الحد

  فرجد  أن رت دمن اإلذن بدالتفتي  وصد  الجدرم 3بحثدا عدن دلردم قدد يعثدر عليدإل فدي أحدد مسداكنها
مو وع البح  عن الدلرم وعنوان األماكن التي ستتم زيارتها وتفتيشها  وذلك تحت طائلدة الدبطرن 

درددا نافيدا للجهالدة ج  مد  العلدم أن شدرط تحدردد المسدتن تح.ج.مدن ق إ 41و ذا طبقدا لدنص المدادة 
 .4القصد منإل  و عدم تنفرذ التفتي  عل  متان عصر بصرف المتان المقصود أصر

لقدد أ دف  القدانون علد  بعدض األمداكن : أن يتون محم التفتي  جائز التفتي  فيإل قانونا -
  وحصدانة 5واألشصاص حصانة تحول دون إجراء التفتي  بمواجهتهم رغم تحقدذ مدا روجد  التفتدي 

ألمدداكن ترجدد  العتبددارات رددرى القددانون أنهددا أولدد  بالحصددانة تالحصددانة الدبلوماسددية مثددم مقددر  ددذ  ا
مددن  22السددفارة ومسددتن السددفرر ومسدداكن المسدداعدرن والملحقددرن بالسددفارة وذلددك طبقددا لددنص المددادة 

1361اتفاقية فررنا للعرقات الدبلوماسية لسنة 
6. 

اء البرلمددان بحصددانة صاصددة تمندد  اتصدداذ ويمتددن أن تكددون الحصددانة برلمانيددة إذ رتمتدد  أع دد
اإلجددراءات الجنائيددة تجددا هم  دون إذن المجلددس التددابعرن لددإل  و ددذا حتدد  ي ددمن للنائدد  حريتددإل فددي 

 .7تنفرذ نيابتإل إذ أن تلك الحصانة نترجة  رورية من نتائج الفصم برن السلطات

                                                           
 .100المرج  السابذ  ص : نعيم سعرداني -1
 .942  ص 941المرج  السابذ  ص : عبد   أو اربية -2
 .21مرج  السابذ  ص ال: دمحم علي مصطف  غانم -3
 .109المرج  السابذ  ص : سليمة بن زارد - 4
 .21المرج  السابذ  ص : دمحم علي مصطف  غانم- 5
 .109المرج  السابذ  ص : سليمة بن زارد -6
 .104  ص 109المرج  نفسإل  ص  -7
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قددانون  ددذ  السددلطة ال يمتددن مباشددرة التفتددي  إال مددن قبددم مددن صولددإل ال :الشــروط الشــكلية2/د
 .بموج  إذن  وفي الميقات القانوني المحدد م  مراعاة قواعد الح ور

مدددن ال دددمانات التدددي يقرر دددا  :(قردددد صدددفة القدددائم بدددالتفتي )السدددلطة المصتصدددة بدددالتفتي   -
القددانون للحقددوق والحريددات الفرديددة نصددإل علدد  وجددو  أن رجددري التفتددي   ددابل الشددرطة الق ددائية  

لتفتي  بنفسإل أو بح ور  أو تحت إشرافإل فر رجوز لإل تكلر  عدون مدن أعواندإل بحر  يقوم بعملية ا
ال وق  التفتي  باطر  .1ب جرائإل بصفة مستقلة واال

علد   ددابل الشدرطة الق دائية الحصددول علد  إذن متتدو  مددن  :استصددار إذن بدالتفتي  -
بيدان وصد   "اإلذن"  ويج  أن رت دمن  دذا التدرصيص 2طرف وترم الجمهورية أو قا ي التحقرذ

جراء الحجز فرها تحت طائلة  الجريمة مو وع البح  وعنوان األماكن التي سرتم زيارتها وتفتيشها واال
 .3البطرن
ال رجددوز ل ددباط الشددرطة الق ددائية اإلنتقددال إلدد  مسدداكن " :ج.ج.إ.مددن ق 44فتددنص المددادة  

ا ي التحقرذ مد  إلجراء التفتي  إال ب ذن متتو  صادر عن وترم الجمهورية أو ق... األشصاص 
  فيشدترط اسدتظهار "وجو  اإلستظهار بهدذا األمدر قبدم الددصول إلد  المندزل أو الشدروع فدي التفتدي 

 . 4اإلذن المتتو  قبم دصولإل إل  المساكن
ورغدددم سدددتوت المدددادة المدددذتورة سدددابقا علددد  تحدردددد شدددروط اإلذن الق دددائي عددددا شدددرط الكتابدددة 

 وجهة إصددار  وتردم الجمهوريدة أو مت منا تاريخ المنصوص علرها صراحة رتوج  أن يتون اإلذن
قا ي التحقرذ بحس  األحدوال اسدمإل وصدفتإل وصتمدإل وتوقيعدإل  وأن يتدون صدريحا فدي الداللدة علد  

 .5اإلذن بعملية التفتي  محددا المستن المراد تفتيشإل
  ويستوي بعدد ذلدك أن يحددد فدي اإلذن  دابل الشدرطة الق دائية المتلد  ب جرائدإل تعررندا دقيقدا
ويجددد  أن تتدددوافر فيدددإل صدددفة  دددابل الشدددرطة الق دددائية التدددي تؤ لدددإل للددددصول للمسددداكن  وأن يتدددون 

 .6مصتصا إقليميا بذلك

                                                           
 .95المرج  السابذ  ص : عبد   أو اربية -1
 .959 المرج  السابذ  ص: بوحجلة بوعبد   -2
 .10المرج  السابذ  ص : عبد الرحمان صلفي 3
 .949المرج  السابذ  ص : عبد   أو اربية -4
 .951المرج  السابذ  ص : بوحجلة بوعبد   -5
 .121المرج  السابذ  ص : حسربة محي الدرن -6
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يعتبر المنزل مصدون لدير ألندإل يعتبدر ملجدأ حصدرنا لألفدراد  :التفتي  في الميقات القانوني -
التدددي  ج. ج .إ .مدددن ق 41  و دددذا طبقدددا للمدددادة 1ال رجدددوز إزعددداج أ لدددإل وانتهددداك حرمدددات مسددداكنهم

ال رجدوز البددء فدي تفتدي  المسداكن ومعارنتهدا قبدم السداعة الصامسدة صدباحا وال بعدد الثامندة : "تنص
ي   وعليددإل رددنص القددانون علدد  وجددو  أن رددتم دصددول المسددتن وتفتيشددإل فددي ميقددات قددانون 2..."مسدداء
ذا تانددت ظددروف الحددال تسددتدعي تدددصم  ددابل الشددرطة الق ددائية تددالصوف مددن العبدد3محدددد     واال

والموجددود داصددم  4باألدلددة المددراد البحدد  عنهددا أو الصددوف مددن  ددرو  الشددصص المددراد القددبض عليددإل
المسدددتن  ف ندددإل ال رجدددوز إال أن رتصدددذ التددددابرر واإلجدددراءات األمنيدددة والتحويطيدددة بمحاصدددرة المسدددتن 

 .5ومراقبة منافذ  لحرن حلول الميقات القانوني
تحدرددد ميعدداد معددرن إلجددراء التفتددي  فددي  فددي حددرن تنددازل المشددرع الجزائددري صددراحة عددن شددرط

وتددذا األمدداكن التددي   وأجدداز القيددام بدد جراء التفتددي  علدد  المنظومددة المعلوماتيددة  الجددرائم المعلوماتيددة
رتواجدددد بهدددا الحاسدددو  فدددي أي سددداعة مدددن سددداعات اللردددم والنهدددار انسدددجاما مددد  صصدددائص الجريمدددة 

 .6المعلوماتية
إلد  المسداكن إال أندإل اسدتثناء رجدوز دصولهدا فدي أي  إذا تان المشدرع قدد حددد مواقردت الددصول

 :7ساعة صرل النهار واللرم في حاالت حدد ا المشرع عل  سبرم الحصر
يمتدددن ل دددابل الشدددرطة الق دددائية دصدددول مسدددتن ومعارنتدددإل صدددارج  :طلددد  صددداح  السدددتن -

  حر  8تنالميقات القانوني إذا طل  صاح  المستن المقيم بإل سواء تان مالكا أو حائزا فقل للمس

                                                           
 .950المرج  السابذ  ص : عبد   أو اربية -1
 .941المرج  نفسإل  ص  -2
ارة إل  أن القانون لم رنص عل  تحدرد المدة الزمنية لتنفرذ  ذا اإلذن وما دمنا في حالة الجرم المشهود وما تجدر اإلش -3

رتطلبإل من سرعة ل بل األدلة قبم ترشرها أو  ياعها أو العب  بها ف نإل من المفروض أن رتم التنفرذ فورا  ولكن في 
ل الشرطة الق ائية في تنفرذ التفتي  مدة من الزمن فهم ربق  غيا  النص ربق  التساؤل مطروحا في حالة تراصي  اب

 : أنظر. اإلذن ساريا أم رتعرن تجدرد 
  .491المرج  السابذ  ص  :نجيميجمال  -
 .951المرج  السابذ  ص : بوحجلة بوعبد   -4
  .950المرج  السابذ  ص  :عبد   أو اربية -5
 .100المرج  السابذ  ص : نعيم سعرداني -6
  تلية 9الحماية الدستورية للحريات الشصصية  مذترة الماجيسترر  جامعة الحاج لص ر باتنة : عبد القادر عمروسي -7

 .21  ص 1091-1095الحقوق والعلوم السياسية  
 .959المرج  السابذ  ص : بوحجلة بوعبد   -8
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يعد الر ا بالتفتي  تنازال عن الحذ الدستوري و و في ذات الوقت استثناء من األصم الذي روج  
ال رجدددوز البددددء فدددي ": ج.ج.إ.ق 41  و دددو مدددا نصدددت عليدددإل المدددادة  1الحصدددول علددد  إذن التفتدددي 

 إذا طلد تفتي  المساكن ومعارنتهدا قبدم السداعة الصامسدة صدباحا وال بعدد السداعة الثامندة مسداء إال 
 ددذا مددن جهددة ومددن جهددة أصددرى يمتددن لددإل الدددصول إلدد  المسددتن متدد  سددم  منددإل  ..."صدداح  المنددزل

 .2نداءات أو استغاثات صادرة منإل
إذا تعلددددذ األمددددر بددددبعض الجددددرائم الموصددددوفة وأفعددددال إر ابيددددة أو تصريبيددددة والجددددرائم المتعلقددددة 

الجددرائم الماسددة بأنظمددة المعالجددة اآلليددة بالمصدددرات والجريمددة المنظمددة والعددابرة للحدددود الوطنيددة أو 
 .3وتذا الجرائم الصاصة بالتشري  المتعلذ بالصرف  للمعطيات
رجوز ل باط الشرطة الق ائية دصول المساكن وتفتيشها ومعارنتها فدي أي وقدت لدير ونهدارا  

والغدرق مت  ا طر لدذلك أي دون االلتدزام بالميقدات القدانوني متد  تدوافرت حالدة ال درورة تدالحريذ 
إال إذا طلددد  صددداح  : "بقولدددإل 41/1ج فدددي المدددادة .إج.و دددي الحالدددة التدددي عبدددر عنهدددا ق  4والزلدددزال

 .5"المنزل ذلك أو وجهت نداءات من الداصم وفي األحوال االستثنائية المقررة قانونا
إن التحقرددذ فددي الجددرائم الماسددة بدداآلدا  العامددة تقت ددي المعارنددة أو التفتددي  داصددم الفنددادق 

  ذ  المحرت الذي يتون عادة فدي اللردم فد ن المشدرع ونشاط  اكن ونظرا لطبيعة  ذ  الجريمةوالمس
إذا تعلذ األمدر بجدرائم الددعارة المعاقد  علرهدا بدالمواد   6أجاز الدصول إلرها صارج المواقرت القانونية

 .7وما رلرها من ق ع ج 342
بنداء  :مكـرر ق إج ج ج 56دة الدخول للمساكن بغردمحم تنفيذ العمليـات المقـررة فـي المـا -

عل  إذن من وترم الجمهورية ل باط الشدرطة الق دائية صدول القدانون لهدم دصدول المسداكن فدي أي 

                                                           
عة  مذترة الماجيسترر في العلوم القانونية  جامعة قاعدة استبعاد األدلة المتحصلة بطرق غرر مشرو : سلم  عبد النبي -1

 .991  ص 995  ص 1009 -1002الحاج لص ر باتنة  تلية الحقوق والعلوم السياسية  
 .21المرج  السابذ  ص : عبد القادر عمروسي -2
ي   الجزائر  الوجرز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية  د ط  دار الهدى للطباعة والنشر والتوز : حسرن طا ري  -3

 .95  ص 1099
 .959المرج  السابذ  ص : بوحجلة بوعبد   -4
 .951المرج  السابذ  ص : عبد   أو اربية -5
 .21المرج  السابذ  ص : عبد القادر عمروسي -6
 .959المرج  السابذ  ص : بوحجلة بوعبد   -7
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فدي إطدار تنفردذ عمليدات اعتدراض المراسدرت عدن    1وقت من النهار واللرم لو   الترتربات التقنية
الصور لشصص أو لعدة أشصاص  طريذ وسائم اإلتصال السلكية والرسلكية لتسجرم الكرم والتقاط
 .2ج.ج .إ.مترر ق  65بمناسبة الجرائم المتلبس بها وغرر ا من الجرائم طبقا لنص المادة 

إن ح دددور التفتدددي   دددمانة  امدددة تمتدددن صددداح  الشدددأن مدددن  :احتدددرام قاعددددة الح دددور -
  3و دوابطإلاإلطرع عل  مجرياتإل وممارسة الرقابة و ذا لتفادي صروج القائم بدإل عدن جدادة القدانون 

إذا وقد  التفتدي  فدي مسدتن شدصص يشدتبإل فدي أندإل : "ج علد  أندإل.ج .إ  .ق 45المادة حر  تنص 
فدد ن اشددتراط مثددم  ددذا  ، 4."..سددا م فددي ارتكددا  الجريمددة ف نددإل رجدد  أن يحصددم التفتددي  بح ددور 

 الشرط الشتلي  و زيادة في  ذ  ال مانات و ي ال ري  زيادة إرجابية وقدد علدم اشدتراطإل مدن أجدم
تفادي التعس  في تنفرذ التفتي  وفي نفدس الوقدت إلدصدال الطمأنرندة إلد  نفدس أولئدك المقيمدرن فدي 

  6  إال أنإل إذا تعذر عل  صاح  المنزل الح ور شصصيا ف نإل يمتدن أن يعدرن ممدثر عندإل5المنزل
 ف ذا امتن  عن ذلك أو تدان  اريدا وجد  إجدراء التفتدي  بح دور شدا درن رصتار مدا قا دي التحقردذ

ويجد  أن رت دمن مح در التفتدي  اسدمهما   7أو  ابل الشرطة الق ائية غردر صا دعرن لسدلطتإل
  و دي  دمانة أصدرى تمند  مدن تدأثرر ال دابل علد  8ولقبهما وتم البياندات المتعلقدة بد جراء التفتدي 

و ددمانا لحياد مددا  ددذا تلددإل نددوع مددن الرقابددة علدد  أعمددال ال ددبطية لتفددادي أي تعسدد  مددن   الشددهود
 .9قائمرن بإل وتذا رؤدي إل  االطمئنان لسرمة اإلجراءجان  ال

وصرصددة مددا تقدددم أن قاعدددة ح ددور المددتهم أو بعددض األشددصاص فددي أثندداء التفتددي  بقدددر مددا 
 ددي واجدد  ل ددمان حقوقددإل  فهددي تتدديح لددإل القدددرة علدد  مواجهددة دس الدددلرم عليددإل ويددذلك فهددي أوجدد  

إذ تت ددمن زيددادة الثقددة فددي صددحة التفتددي    لمصددلحة التحقرددذ واإلثبددات الجنددائي فددي تشدد  الحقيقددة
 .10وسرمة األدلة المتحصلة علرها
                                                           

 .954المرج  نفسإل  ص  -1
 .955بذ  ص المرج  السا: عبد   أو اربية -2
 .102المرج  السابذ  ص : سليمة بن زارد -3
 .91المرج  السابذ  ص : عبد   أو اربية -4
 909المرج  السابذ  ص : متع  ناصح العتربي -5
 .25المرج  السابذ  ص : عبد القادر عمروسي -6
 .102المرج  السابذ  ص : سليمة بن زارد -7
 .29المرج  السابذ  ص : نعيمة مجادي -8
 .99 -90المرج  السابذ  ص  :تمال بوشلرذ -9

 . 102المرج  السابذ  ص : سليمة بن زارد -10
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وتجدددر المرحظددة أن المشددرع الجزائددري ال يشددترط ح ددور المشددتبإل فيددإل أو مددن رنوبددإل عمليددة 
بقولهدا أندإل  ج.ج .إ .ق  45 و و ما نص عليإل صراحة في المادة  التفتي  في الجريمة المعلوماتية
علرها في  ذ  المادة إذا تعلذ األمر بالجرائم الماسة بأنظمة المعالجدة  ال تطبذ األحتام المنصوص

 . 1اآللية للمعطيات
وعلددة  ددذا االسددتثناء ررجدد  إلدد  الصاصددية التددي تتطلبهددا أدلددة الجريمددة اإللكترونيددة متمثلددة فددي 

اد رد لذلك رتطل  ذلك نوع من السرية في التفتي  واإلسراع في جم  األدلة قبم امتد  سهولة تدصلها
 .2العابثرن إلرها
إن تحريدز مدا يسدفر عندإل التفتدي  مدن م دبوطات مدن  :حرز األشياء الم دبوطة وجرد دا- ه

  التي رلزم تنفرذ ا بعد إتمدام عمليدة التفتدي  صوفدا مدن العبد  بهدا أو تغرردر بع دها  أ م ال مانات
وتدم   ء والوثدائذلذلك رج  عل   ابل الشرطة الق ائية فور إتمام التفتي  أن يقوم بحدرز األشديا
ج .إ .مددن ق  45مدا تددم  دبطإل داصددم المسدتن وو ددعها فددي حدرز مغلددذ ويصدتم علرهددا طبقدا للمددادة 

 .3ج.
تمدددا أوجددد  المشدددرع الجزائدددري صدددرل التفتدددي  داصدددم المنظومدددة المعلوماتيدددة المحافظدددة علددد  

القانون  من 6الم بوطات وذلك بالطريقة التقنية التي تتناس  معها حر  أوج  طبقا لنص المادة 
أن رتم  بل المعطيات المصزنة في المنظومة بنسصها عل  دعامة تصزين إلكترونية تكون  73-74

 . 4قابلة للو   في أحراز
المرحددددم أن المشددددرع الجزائددددري فددددرض جملددددة مددددن الحقددددوق للمشددددتبإل فيددددإل  مراعيددددا فددددي ذلددددك 

مددة نددوع مددن التعدداي  متناق ددرن فعاليددة إجددراءات المتابعددة ومتطلبددات حمايددة الشددصص  فاسددتطاع إقا
بددرن  ددذرن المتناق ددرن مدد  تغلردد  أحددد ما علدد  اآلصددر فددي الكثرددر مددن اإلجددراءات  لكددن األكرددد أن 
توسدددي  صدددرحيات ال دددبطية الق دددائية فدددي حالدددة التلدددبس  واال دددافة إجدددراءات اعتدددراض المراسدددرت 

عليدة والتصنت والتسر  فيدإل تغلرد  لمصدلحة المشدرع فدي الوصدول للحقيقدة علد  حسدا   دمانات ف
 .للمشتبإل فيإل

                                                           
 .100المرج  السابذ  ص : نعيم سعرداني -1
 .92المرج  السابذ  ص : إلهام بن صليفة -2
 .190المرج  السابذ  ص : حسربة محي الدرن -3
 .109المرج  السابذ  ص : نعيم سعرداني -4
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لدم ي دد  المشدرع الجزائدري قواعدد صاصددة فدي شدأن تفتدي  األشددصاص  :تفتدي  األشدصاص -و
  و إذا رجعندا إلد  1إال أن اإلجماع مستقر عل  جدواز تفتدي  المشدتبإل فيدإل فدي حدال التلدبس بجريمدة

ذا   نرحددم أنهددا تصددول ل ددابل الشددرطة الق ددائية  ددذا اإلجددراء بصددفة  ددمنية  وتدد44نددص المددادة 
 .2المعدل والمتمم ج.ج.قمن  41النص عليإل في قوانرن صاصة تالمادة 

  :القيود الواردة على تفتيش األشخاص -
رج  أن رتم تفتي  األشصاص بواسدطة  دابل الشدرطة الق دائية  تمدا  دو الشدأن بالنسدبة * 

 .لتفتي  المساكن
طبيدة السدتصراج مدا ند  طبر  للتفتدي  داصدم جسدد المشدتبإل فيدإل  وذلدك باسدتعمال وسدائم * 
 .في جوفإل
تفتدددي  المشدددتبإل فيدددإل بمعرفدددة شدددصص مدددن نفدددس جنسدددإل  ويقصدددد بهدددذ  ال دددمانة فدددي أبسدددل * 

معانرها تفتي  األنث  بمعرفة أنث   وتفتي  الرجم بمعرفة رجم  و ذا ما استقر عليدإل الفقدإل ونصدت 
 .3عليإل بعض القوانرن تالقانون المصري 

 :مشتبه فيهوضمانات ال أساليب التحري الخاصة -3
  وذلددددك 22-76عدددزز المشددددرع الجزائددددري اصتصاصددددات الشددددرطة الق ددددائية بموجدددد  التعدددددرم 

بو   أسالر  وعليات جدردة للتحري والتحقرذ  في بعض الجرائم الواردة عل  سدبرم الحصدر  نظدرا 
لمدددا تمثلدددإل مدددن صطدددورة علددد  المجتمددد   تعدددرف بأسدددالر  التحدددري الصاصدددة والتدددي تعدددرف بأنهدددا تلدددك 

شددراف السددلطة  العمليددات أو اإلجددراءات أو التقنيددات التددي تباشددر ا الشددرطة الق ددائية تحددت مراقبددة واال
اعتدددراض المراسدددرت  تسدددجرم : وتشدددمم،  4الق دددائية؛ بغيدددة البحددد  والتحدددري عدددن الجدددرائم الصطردددرة

ج  ومنها ما ذتدر فدي قدانون متافحدة .ج.إ.التقاط الصور  والتسر   منها ما ذتر في ق  األصوات
 .المراقبة االلكترونيةت الفساد 

                                                           
 .912المرج  السابذ  ص  :الدرنحسربة محي  -1
يمتدددددددن أعدددددددوان الجمدددددددارك فدددددددي إطدددددددار الفحدددددددص والمراقبدددددددة " علددددددد  المعددددددددل والمدددددددتمم  ج.ج.قمدددددددن  49تدددددددنص المدددددددادة  -2

 ".الجمرتية تفتي  الب ائ  ووسائم النقم واألشصاص م  مراعاة االصتصاص اإلقليمي لكم فرقة
 .114  ص  السابذالمرج   :حسربة محي الدرن -3
  المرتدددددز الجدددددامعي 02 العدددددددأسدددددالر  التحدددددري الصاصدددددة فدددددي جدددددرائم الفسددددداد   مجلدددددة القدددددانون    :ومددددددرن تعردددددب  ب -4

 . 900  ص 1091أحمد زيانة غرلرزان  الجزائر   



.السنة األولى ماستر تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية: محاضرات مقياس ضمانات المتـهم  

 

32 

يعرف أسدلو  اعتدراض : اعتراض المراسرت وتسجرم األصوات والتقاط الصور -أ
تتب  سري ومتواصم للمجرم أو للمشتبإل فيإل " المراسرت والتقاط الصور وتسجرم األصوات عل  أنإل
يدذ وسدائم ردتم اعتدراض المراسدرت عدن طر ، 1"قبم وبعد ارتكابإل للجريمة ثم القبض عليإل متلبسا بها

االتصال السلكية والرسلكية  أي جمي  المراسرت الواردة أو الصادرة مهمدا تدان نوعهدا حرد  تمثدم 
 ددذ  المراسددرت بيانددات قابلددة لننتدداج التوزيدد ؛ التصددزين  االسددتقبال والعددرض؛ أي باإلمتددان التحددرز 

 .2علرها وتقديمها تدلرم مادي أمام جهات التحقرذ
عن طريذ و   رقابدة علد  الهواتد  وتسدجرم األحادرد  التدي تدتم  أما تسجرم األصوات فرتم

عددن طريقهددا؛ تمددا رددتم أي ددا عددن طريددذ و دد  ميتروفونددات حساسددة و التقدداط األصددوات وتسددجرلها 
علدد  أجهددزة صاصددة  وقددد رددتم أي ددا عددن طريددذ التقدداط إشددارات السددلكية أو إذاعيددة سددواء فددي أمدداكن 

فددي حددْرن أن   3ج.ج.إ.ق 2الفقددرة  5متددرر  65ة صاصددة أو عموميددة  و ددذا مددا نصددت عليددإل المدداد
صفائهددا فددي أمدداكن صاصددة اللتقدداط صددور  التقدداط الصددور رددتم بو دد  أجهددزة تصددوير صددغررة الحجددم واال
تفرد في إجرء الحقيقة  وتسجرلها بمعن  عصر أنإل عملية تقنيدة ردتم بواسدطتها التقداط صدور لشدصص 

 .4ج.ج.إ.من ق 5مترر 65دتإل المادة أو عدة أشصاص رتواجدون في متان صاص  و  ذا ما أك
ومساسدها بحريدة األفدراد وحرمدة حيداتهم   ونظرا للحساسية التي تعرفها األسالر  السالفة الدذتر

والمعلدوم   و   المشرع الجزائري جملإل من القرود والشروط لممارسة إحدى  ذ  األسدالر الصاصة  
 :م فيما رليوتتمثأن تم شرط يعد قرد وتم قرد  مانة للمشتبإل فيإل  

مباشرة  ذ  األسالر  من طرف  ابل الشرطة الق ائية دون غردر   و دذا مدا نصدت عليدإل  -
 .ج.ج.إ.ق 3مترر  65المادة 

                                                           
  الجزائددددددر  1  ع مجلددددددة المحتمددددددة العليددددددا  بحدددددد  والتحددددددري الصاصددددددة و إجراءاتهدددددداأسددددددالر  ال :مصددددددطف  عبددددددد القددددددادر -1

 .20  ص1001
متابعددددددة الجددددددرائم المتعلقددددددة بالصددددددفقات العموميددددددة فددددددي التشددددددري  الجزائددددددري  مددددددذترة ماجسددددددترر فددددددي  :بتددددددرار شددددددو  دمحم -2

  ص 1091-1099القددددددددانون  تصصددددددددص القددددددددوانرن اإلجرائيددددددددة والتنظدددددددديم الق ددددددددائي  تليددددددددة الحقددددددددوق  جامعددددددددة و ددددددددران  
990 . 

المعنردددددرن مدددددن اجدددددم التقددددداط و ددددد  الترتربدددددات التقنيدددددة دون موافقدددددة "ج بأندددددإل .ج.إ.ق 1متدددددرر الفقدددددرة  15تدددددنص المدددددادة  -3
 " .وتثبرت وي  وتسجرم الكرم المتفو  بإل بصفة صاصة أو بسرية من طرف شصص أو عدة أشصاص

جراءاتهدددددا وفقدددددا للقدددددانون رقدددددم  :لوجددددداني ندددددور الددددددرن -4   ردددددوم دراسدددددي حدددددول 01/11أسدددددالر  البحددددد  والتحدددددري الصاصدددددة واال
  1002ة لألمددددددددن الددددددددوطني  وزارة الداصليددددددددة  الجزائددددددددر  عرقددددددددة النيابددددددددة العامددددددددة بالشددددددددرطة الق ددددددددائية  المدرريددددددددة العامدددددددد

 .09ص
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استصدام  ذ  األسالر  في جرائم محددة عل  سبرم الحصر دون غرر ا مدن الجدرائم  مهمدا  -
 المنظمدة العدابرة رات  الجريمدة  ويتعلذ األمر بجرائم المصد5مترر  65تانت صطورتها طبقا للمادة 

للحدود الوطنية  الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات  جرائم تبريض األموال  اإلر ا   
 .الجرائم المتعلقة بالتشري  الصاص بالصرف  وتذا جرائم الفساد

الحصددول علدد  إذن متتددو   مددن وترددم الجمهوريددة المصددتص أو قا ددي التحقرددذ  وأن رددتم  -
 .التنفرذ تحت مراقبتإل المباشرة والدائمة

ج سدددنة .ج.إ.التسدددر  تقنيدددة جدرددددة أدرجهدددا المشدددرع الجزائدددري فدددي تعددددرم ق :التسدددر  - 
ج  .ج.إ.ق 13متدددرر  65  إلددد  11متدددرر  65  حرددد  ندددص عليدددإل ونظمدددإل فدددي المدددواد مدددن 2776

سددمية أصددرى  ددي مددن قددانون الوقايددة مددن الفسدداد ومتافحتددإل  ولكددن تحددت ت 56باإل ددافة إلدد  المددادة 
 .االصتراق

يقصد بالتسدر  قيدام  دابل  أو : " التسر  تما رلي  1فقرة  12مترر  65وقد عرفت المادة 
عددون الشددرطة الق ددائية تحددت مسددؤولية  ددابل الشددرطة الق ددائية  المتلدد  بتنسددرذ العمليددة بمراقبددة 

 ".شريك لهماألشصاص المشتبإل في ارتكابهم جناية  أو جنحة ب رهامهم أنإل فاعم معهم أو 

رتجسددد التسددر  مردددانيا  بالتوغددم داصددم متددان أو تنظدديم يصددع  الدددصول إليددإل  لكشدد  نوايددا 
الجماعات اإلجرامية  أل مية الحصدول علد  صدورة حقيقيدة للوسدل المدراد اسدتهدافإل  مدن العمليدة أو 
 بعبددارة أصددرى  رتجسددد مددن صددرل تقمددص ال ددابل أو عددون الشددرطة الق ددائية  دور أحددد المسددا مرن
في ارتكا  الجريمة  سواء باعتبار  فاعم أصدلي أو مشدارك  أو صدافق بقصدد التوغدم واالنددماج فدي 
صددفوف المجددرمرن  صافيددا  ويتددإل وصددفتإل لمباشددرة  مددا يسددند إليددإل مددن دور رتصددم بنشدداط المتهمددرن 

ولما تان إجراء التسر  عمدر ماديدا رتطلد  الولدوج داصدم جماعدات إجراميدة    المراد تش  حقيقتهم
وارتياد أماكن تواجد م  ومساعدتهم عل  مصططاتهم اإلجرامية  وفر المشرع الجزائري مجموعدة مدن 
ال مانات واآلليات  والوسائم لتسهرم عمم المتسر  وسمح لدإل بارتكدا  بعدض األفعدال اإلجراميدة  

  تدم دون أن يتون مسئوال جزائيا  وألزمدإل باسدتعمال  ويدة مسدتعارة غردر  ويتدإل الحقيقيدة  تمدا عاقد
شددصص قددد رتسددب  فددي تشدد  الهويددة الحقيقيددة للع ددو المتسددر   تمددا يمتددن سددماع  ددابل الشددرطة 
الق ائية  الذي تجري عمليإل التسر  تحت مسؤولرتإل  دون سوا  بوصفإل شا دا عن العمليدةل  ونظدرا 

بقردود تشدتم لما يمثلإل التسر  من صطدر وتهدردد علد  حقدوق األفدراد وحريداتهم  فدان المشدرع أحاطدإل 
 :ما رلي  حت  ال يساء استصدامإل تتمثم فيمانات 



.السنة األولى ماستر تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية: محاضرات مقياس ضمانات المتـهم  

 

34 

رجددد  أن تدددتم عمليدددة التسدددر  فدددي جدددرائم محدددددة  حرددد  أن المشدددرع قصدددر اسدددتعمالإل علددد   -
حدداالت ال ددرورة  التددي يقت ددرها التحددري والتحقرددذ  فددي تلددك الجددرائم علدد  سددبرم الحصددر  فرجددوز 

ة أن يددأذن تحددت رقابتددإل  حسدد  لوترددم الجمهوريددة أو لقا ددي التحقرددذ  بعددد إصطددار وترددم الجمهوريدد
 .الحالة بمباشرة عملية التسر 

صدددور إذن بالتسددر  مددن السددلطة الق ددائية المصتصددة  عمددر بمبدددأ الشددرعية  حردد  رجدد   -
علدد   ددابل الشددرطة الق ددائية قبددم مباشددرة عمليددة التسددر   الحصددول علدد  إذن ق ددائي متتددو   

 .1ومسب  تحت طائلة البطرن
ال يمتن أن تتجاوز أريعة أشهر  م  إمتانية تجدردد العمليدة ألريعدة  تحدرد مدة التسر   إذ -

أشهر أصرى عل  األكثر  حس  مقت يات ومتطلبات التحري أو التحقرذ  و دي مقت ديات تص د  
 .لتقدرر  ابل الشرطة الق ائية المتل  بتنسرذ العملية

مسدددؤولية مباشدددرة عمليدددة التسدددر  مدددن طدددرف  دددابل  أو عدددون الشدددرطة الق دددائية  تحدددت  -
 . ابل الشرطة الق ائية المتل  بتنسرذ العملية

 :ضمان حقوق المتهمتقييم دور الوساطة الجزائية في  -
الوسدداطة الجزائيدددة إجددراء غردددر ق ددائي تقترحدددإل النيابددة العامدددة قبددم تحريدددك الدددعوى العموميدددة 

يحددداول يقصدددد بالوسددداطة ذلدددك اإلجدددراء الدددذي بموجبدددإل   و 2بهددددف تعدددويض ال دددحية وتأ ردددم الجددداني
شدددصص مدددن الغردددر بنددداء علددد  اتفددداق األطدددراف و ددد  حدددد ونهايدددة لحالدددة اال دددطرا  التدددي أحددددثتها 

 .3الجريمة عن طريذ حصول ال حية عل  التعويض تاف م  تأ رم المتهم
المتعلذ بحماية الطفم  15/71/2715المؤر  في  12-15القانون رقم و ذا ما جاء بإل أي ا 

جعددم الوسدداطة عليددة قانونيددة تهدددف إلدد  إبددرام اتفدداق بددرن الطفددم  ددذا األصرددر   4منددإل 72فددي المددادة 
 117الجانح أو ممثلإل القانوني من جهة ويرن ال حية أو ذوي حقوقإل من جهة أصرى  فوفقا للمدادة 

مددن  ددذا القددانون لوترددم الجمهوريدددة القيددام بدد جراءات الوسدداطة فددي جميددد  الجددنح فددي أي وقددت قبدددم 
السدددابذ لتأكدددد أن وتردددم  12-15مدددن القدددانون  111المدددادة  تحريدددك الددددعوى العموميدددة  وجددداء ندددص

                                                           
 .902  ص المرج  السابذ :تعرب  بومدرن -1
 .11المرج  السابذ  ص: دمحم حتيم حسرن الحتيم -2

3- Bonafe-Schmitt J.P: la médiation pénale en France et aux Etats-Unis, LGDJ, 1998, p 19.  
المتعلذ بحماية الطفم  المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائية  95/02/1095في المؤر   91-95القانون رقم  -4

 . 1095لسنة  91الديمقراطية الشعبية  العدد 
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الجمهوريددة يقددوم بدد جراء الوسدداطة بنفسددإل أو ب متانددإل أن يتلدد  بددذلك أحددد مسدداعديإل  أو أحددد  ددباط 
  .الشرطة الق ائية

فالوسدداطة الجزائيددة أحددد صددور صصصصددة الدددعوى العموميددة جو ر ددا الر ددائية فددي إتبدداع  ددذا 
  1العقوبة بالر ا  ومنإل رت دح دور الر دا فدي نطداق الوسداطة الجنائيدة النظام والموافقة عل  تنفرذ

نجلتدددرا وتنددددا   وترجددد  فدددي نشدددأتها إلددد  قدددوانرن الددددول األنجلوستسدددونية وصاصدددة الواليدددات المتحددددة واال
والوسيل قدد يتدون شصصدا طبيعيدا أو معنويدا تجمعيدات  دحايا الجريمدة أو جمعيدات وسداطة  ومدن 

ابدة أو القا ددي فدي بعدض األنظمددة القانونيدة التدي تقددر ذلدك تالواليددات الممتدن بدأن يتددون ع دو الني
 .2المتحدة األمريتية

ال تؤدي الوساطة الجزائية إل  انق اء الدعوى العمومية تما  و الشدأن فدي اآلليدات السدابقة  
بم تؤدي إل  وق  تقدادم الددعوى العموميدة   دذا مدا اسدتحد  فدي التشدري  الجزائدري بموجد  المدادة 

  23/71/2715المؤر  في  72-15ج المعدل والمتمم بالقانون .ج.إ.وما بعد ا من ق 1مترر 31
 .حصرا 2مترر  31وجاء  ذا اإلجراء متعلقا بالمصالفات والجنح المنصوص علرها في المادة 

 :لكن في المقابم فهي ت من حقوق إجرائية للمتهم من صرل
يدددك الددددعوى العموميدددة بال دددبل فدددي مرحلدددة نشدددرر بددددءا إلددد  أن إجدددراء الوسددداطة ردددتم قبدددم تحر 

االشتبا   أي قبم أن يصبح الشصص متهما لكن  ذ  المرحلدة  دي أسداس الدذي ربند  عليدإل االتهدام  
 .لذا رذ   جان  من الفقإل إل  توسي  مفهوم المتهم إل   ذ  المرحلة أي ا
 114نتإل المدادة و دذا مدا ت دم ف جراء الوساطة رهدف إل  إعدادة تأ ردم المشدتبإل فيدإل اجتماعيدا

  لدذا فهدو ال يطبددذ علد  تدم المجدرمرن بدم علد  المجدرم المبتدددئ 12-15مدن قدانون حمايدة الطفدم 
  وتت دددمن الوسددداطة جملدددة مدددن ال دددمانات لمشدددتبإل فيدددإل  فتونهدددا إجدددراء والحدددد  والمجدددرم بالصددددفة

                                                           
والتوصية الصادرة في  9192التوصية الصادرة في عام : لقد صدر العدرد من التوصيات عن المجلس األورويي منها -1
 ال حية ائية برنز وصاصة الوساطة الج  لمواجهة بعض الجرائم العموميةدائم الدعوى بشأن إقرار ب 9111سبتمبر سنة  95

 :انظر. ائية التقلرديةز والمتهم  باعتبار أن  ذا الصيار  و أحد البدائم الهامة لنجراءات الج
 .999-991المرج  السابذ  ص : شري  سرد تامم - 

2- Bonafe-Schmitt J.P., op. cit, pp. 103. 
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لمدا فدي ر ائي رترت  عن  ذا نترجة  امة تتمثم فدي عددم إرغدام المشدتبإل فيدإل علد  قبدول الوسداطة 
 .1ذلك من تعارض م  مبدأ حذ اللجوء إل  القا ي الطبيعي

الوساطة الجزائية رلجأ إلرها المشتبإل فيدإل تجنبدا لمسداوئ العدالدة التقلرديدة  لدذا جداءت الوسداطة 
ف المعدل .ج.إ.من ق 41بصورة ر ائية تشترط قبول ال حية والمتهم معا  ذا ما ت منتإل المادة 

ل الطرفرن  حية ومتهم إلجراء الوساطة  وعل  نفس الدنهج نصدت المدادة والمتمم  التي تشترط قبو 
الصددادرة عدددن ( 33/13)ج المعددددل والمددتمم  وأكدتدددإل التوصددية رقدددم .ج.إ.مددن ق 1فقدددرة/ 1متددرر 31

1333سبتمبر  15المجلس األورويي بتاريخ
2. 

ن تددان إجدددراء الوسدداطة رددتم  قبدددم إن تددان حددذ االسددتعانة بمحدددامي مددن أ ددم حقدددوق الدددفاع  واال
تحريددك الدددعوى العموميددة وقبددم صددررورة الشددصص مددتهم  إال أنددإل رجددوز لددإل االسددتعانة بمحددامي لدديس 
لوظيفة الدفاع بم لتقديم النصيحة  فاالستعانة بمحامي  نا إجدراء جدوازي ال ربطدم تصلفدإل الوسداطة  

ن قددام المشددتبإل فيددإل بالتزاماتددإل فددي الوسدداطة رترتدد  عددن ذلددك انق دداء الدددعوى العموميددة   مدد  عدددم واال
جددواز االدعدداء المباشددر عددن ذات الواقعددة  وعدددم االعتددداد بالواقعددة تسددابقة فددي العددود وعدددم تسددجرلها 

 .3في صحيفة السوابذ العدلية
ما جداء بدإل المشدرع الجزائدري مدن صدرل اسدتحدا  الوسداطة فيدإل عددة ثغدرات  فهدذا اإلجدراء ال 

لل ددحية والمددتهم  ال روجددد مددان  مددن  يسددمح بددإل بعددد تحريددك الدددعوى العموميددة  وإلتاحددة فرصددة أكبددر
 .اتصاذ  ذا اإلجراء حت  بعد تحريك الدعوى  و ذا ما لم رنص عليإل المشرع الجزائري 

تمددا نجددد أن المشددرع الجزائددري أغفددم الكثرددر مددن األمددور بصصددوص الوسدداطة  فاسددتقراء المددواد 
 31اطة  رغدددم أن المدددادة المنظمدددة لهدددا  نجدددد أن المشدددرع لدددم يحددددد المددددة الرزمدددة لتنفردددذ اتفددداق الوسددد

فر ت عقوبات عل  الشصص الذي لم رنفذ اتفاق الوساطة في المدة المحددة  فهم المشرع  3مترر

                                                           
  01تأمرت في الوساطة الجزائية بوصفها وسرلة إلنهاء الدعوى الجزائية  مجلة الحقوق  العدد : رز عارد الظفرري فا -1

 .921  ص 1001  جامعة الكويت  الكويت  99السنة 
 :التالي أنظر الموق  اإللكتروني. ائيةز لنطرع عل  محتوى  ذ  التوصية المتعلقة بالوساطة في المواد الج -2

http://bice.org/app/uploads/2014/06/Recommandation_9919_FR.pdf 

 :نصت  ذ  التوصية في أحد بنود ا عل  -
" Notant que les Etats membres tendent de plus en plus à recourir à la médiation en matière 

pénale, une option souple, axée sur le règlement du problème et l'implication des parties, en 

complément ou en tant qu’alternative à la procédure pénale traditionnelle ;". 
  1090ة  القا رة  الطبعة األول   الوساطة في القانون اإلجرائي المقارن  دار النه ة العريي: رامي متولي القا ي -3

 .110ص 

http://bice.org/app/uploads/2014/06/Recommandation_9919_FR.pdf
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ن فر دنا  دذا فمعندا  أن المشدرع أوتدم  بهذا يعطي لوترم الجمهورية صرحية تحدرد  دذ  المددة   واال
لدإل إجدراء الوسداطة والمدادة  متدرر أجدازت 31مهمة إعداد اتفاق الوساطة لوتردم الجمهوريدة  فالمدادة 

 .برنت أن اتفاق الوساطة رت من توقي  وترم الجمهورية وأمرن ال بل واألطراف 3مترر 31
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 .المتهم أمام النيابة العامة ضمانات: المطلب الثاني
يستمد حرص النيابة العامة علد   دمان حقدوق المدتهم أمامهدا مدن مبددأ دسدتوري أساسدي  دو 

م النيابة العامة تحمم ع ء اإلثبات  ويلزمها معاملة المتهم علد  أسداس أندإل أصم البراءة  الذي رلز 
 .بريء  ويتأت   ذا بتحدرد سلطاتها الماسة بحرية المتهم 

 :ضمان حق المتهم في عدم إثبات براءته :الفرع األول
عندد الحدددر  عددن عدد ء اإلثبددات فددي اإلجددراءات الجزائيدة  نجددد أن الدددلرم لددإل أ ميددة تبرددرة فددي 

ق ددايا الجزائيددة  ألنددإل رددؤثر بشددتم مباشددر فددي الحقددائذ القانونيددة ولدديس فددي اإلجددراءات  صاصددة إذا ال
تاندددت األدلدددة متعدددددة ومشدددعبة  والواقددد  أن األدلدددة ال تعتمدددد فقدددل علددد  وجدددود حقدددائذ مردانيدددة فهدددي 
مرتبطدة باألشدصاص  ومددن  ندا رجدد  التمحديص فددي نيدة الشددصص عندد ارتكابددإل لهدذا الفعددم أو ذاك  

باعتبار دا   1تالي فاألدلة الجزائية لها صصوصدية تجعدم مدن النيابدة العامدة محدور إثبدات الحقدائذوبال
  .سلطة االتهام  فهي ملزمة ب ثبات الحقيقة مهما تانت صورتها

 : المقصود بتحمل النيابة العامة لعبء اإلثبات -أوال
دانة أو بدالبراءة  ويشدمم  و التحمم الكلي والكامم أي إثبات للحقيقة مهما تانت صورتها باإل

  و دذا 2اإلثبات  نا إثبات وجود أرتدان الجريمدة مدن عدمدإل  ومددى تدوافر شدروط المسدؤولية الجزائيدة
تلإل استجابة ألصم البراءة فالمتهم بريء إلد  حدرن صددور حتدم نهدائي بدات  فمدن حقدإل عددم إثبدات 

 .براءتإل
سدلطة اإلدعداء  وواجد  تقدديم الددلرم لذا يق  ع ء إثبات التهمة عل  النيابدة العامدة بوصدفها 

  وينقسدم عد ء 3يق  علرها  لذا فمن حذ المتهم أن رتصذ موقفا سلبيا في مواجهة االتهدام الموجدإل لدإل
إثبات األرتان المتونة للجريمة م  بناء عرقة سدببية برنهدا  التدي تقت دي بددءا إثبدات : اإلثبات إل 

ذا الرتن في أنإل من المستحرم إدانة شصص عن فعدم الرتن الشرعي للجريمة  وتبدو أ مية إثبات  

                                                           
1- Pierre Bolz: Le Droit À La Preuve Contraire En Procédure Pénale, Thèse en vue de 

l’obtention du grade de Docteur en droit, Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion, 

Université Nancy 2, France, 2010.P 24. 
 .900  المرج  السابذ  ص ……القانون الجنائي : أحمد فتحي سرور -2
 .102المرج  السابذ  ص : علي الف م البوعنرن -3
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ال يشتم جريمة  بحتم أن  ذا الدرتن مناطدإل الشدرعية المو دوعية  التدي  دي جدو ر اإلداندة وأسدس 
 .1ج.ع.من ق 71القانون الجنائي  تطبيقا لما ورد في المادة 

 ن رأى ممثدم وتطبيقا ألصم البراءة فالنيابة العامة  ي من رتحمم ع ء إثبات  دذا الدرتن  فد
النيابة العامة أن الفعم المشار إليإل في شتوى ال حية ال يق  تحت طائلة التجريم  فعليدإل أن يمتند  
عددن متابعددة  ددذا الشددصص  وفددي حددال العتددس إذا اثبددت أن الفعددم المشددار إليددإل فددي الشددتوى يعاقدد  

 دددوئإل عليدددإل القدددانون  يشدددرر فدددي طلددد  افتتددداح الددددعوى علددد  الدددنص القدددانوني الدددذي أسدددس علددد  
 .2المتابعة

الرتن الثاني للجريمة والذي رج  أن تثبتإل النيابة العامة  و الدرتن المدادي  الدذي رتكدون مدن 
الفعم اإلجرامي السلبي أو اإلرجابي  ونترجة تريطهما عرقة سببية  ف ثبات الفعم اإلرجدابي ال رثردر 

صدرحية وقددرة النيابدة  إشتاالت  عل  عتس الفعم السلبي  وفي  ذا الصددد ثدار جددل فقهدي حدول
العامة في إثبات  ذا الفعم  برن مؤيد لصرحية النيابة العامدة وواجبهدا إثبدات  دذا الفعدم  مؤسسدرن 
 ددذا الموقدد  علدد  تعددارض عدددم اإلثبددات مدد  مددا يقت دديإل أصددم البددراءة  وتتجلدد  تيفيددة إثبددات  ددذا 

م فعدددم سدددلبي واقعدددة إرجابيدددة الفعدددم مدددن صدددرل إثبدددات الواقعدددة اإلرجابيدددة العتسدددية لهدددذا الفعدددم  فلكددد
 .3رت منها

فدددي المقابدددم ردددذ   فريدددذ عصدددر إلددد  عددددم جددددوى إثبدددات الفعدددم السدددلبي مؤسسدددرن  دددذا علددد  
اعتبددارات واقعيددة  تتمثددم فددي عدددم اسددتطاعة النيابددة العامددة القيددام بهددذا النعدددام األثددر الصددارجي لهددذا 

م  واألكردد أن فدي تدرجيح الدرأي األول الفعدم  والحدم فدي إثبدات الجدرائم السدلبية  دو إثباتهدا مدن المدته
 .منطذ قانوني ألن فيإل احترام مبدأ أصم البراءة وحماية لحقوق المتهم

الرتن الثال  للجريمة الذي رج  أن تثبتإل النيابة العامة  و الرتن المعنوي  الذي  و أصع  
ا رصزندإل  دذا األصردر مدن ما رواجها في إثبات الجريمة بدأرتانها  لتعلقإل بالجاند  الدداصلي للمدتهم  ومد

 .أمور نفسية داصلية  ال سبرم أمام النيابة العامة للوصول إلرها إال عن طريذ الدالئم الصارجية

                                                           
 .414  ص 1009 رات في اإلثبات الجنائي  دار  ومإل  الجزائر  امح: نصر الدرن مروك -1
ري  دروان المطبوعات الجامعية  الجزائر  نظام اإلثبات في المواد الجنائية في القانون الو عي الجزائ: دمحم مروان -2

 .921-929  ص 9111
3- Gaston Stefani & George Le Vasseur : Les Règles de preuve Dans Le Procès Pénal, 2

ème
 

èd, Paris, 1962, P 229.  
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 : إشكاليات اإلثبات التي تعتردمحم النيابة العامة -ثانيا
رثار الجدل في حال إبداء المتهم لدفوع تتعلذ بوجدود سدب  مدن أسدبا  اإلباحدة  أو مدان  مدن 

ن تددان المشددرع الجزائددري اغفددم مواندد  المسدد ؤولية أو سددب  مددن أسددبا  انق دداء الدددعوى العموميددة  واال
النص عل  مثم  ذ  الفر يات  فمحتمة النقض الفرنسية أجابت علرها من صرل التفريذ برن  دذ  
الدفوع  حر  أن المتعلقة منها بسب  من أسبا  اإلباحة أو مان  من موان  المسؤولية  فعل  المتهم 

السددب  دون إثباتددإل  أمددا إذا تعلقددت بسددب  مددن أسددبا  انق دداء الدددعوى العموميددة فعلدد  النيابددة  تبيددان
 .1العامة التصدي لهذا النوع من الدفوع باعتبار ا من النظام العام

 : تحرتك الدعوى العمومية عندمتهم الحقوق ضمان  :الفرع الثاني
ي قددد تشددتم مساسددا بحريددة المددتهم التدد  مددن الصددرحيات للنيابددة العامددةبجملددة يعتددرف المشددرع 

صاصددة  فانعدددام نددص قددانوني وا دددح ربددرن حدددود إجددراءات التحدددري والتحقرددذ واالتهددام جعددم الفقدددإل 
الفرنسي يمرم إل  اعتبار األعمال التدي يقدوم بهدا ممثلدي النيابدة العامدة فدي حدال التلدبس مدن صدميم 

  .  وجاء  ذا قبم استحدا  إجراء المثول الفوري 2أعمال التحقرذ

 : تقييد سلطات النيابة العامة عن طرتق المثول الفوري  -أوال
مددا أدى بأغلدد  التشددريعات المقارنددة إلدد    ألن أصددم البددراءة يقت ددي السددرعة فددي اإلجددراءات

  نها التقلردم مدن عددد الق دايا المعرو دة علد  الق داء الجزائديأتبني إجراءات جزائية جدردة من ش
إدصدال العدردد مدن التعدديرت إلد  ا دف  بالمشدرع الجزائدري مدؤصرا من صرل تبسيل إجراءاتإل  و ذا م

التعدديرت إدصدال إجدراء المثدول الفدوري   دذ   ومن برن 15/72بموج  القانون رقم ج .ج.إ.قعل  
 . 3تطريذ إلصطار محتمة الجنح بالدعوى 

الددذي تددم بموجبددإل اسددتبدال إجددراء التلددبس بددالمثول الفددوري تطريددذ مددن طددرق إصطددار محتمددة 
الجدددنح بالددددعوى  و دددو إجدددراء مدددن إجدددراءات المتابعدددة التدددي تتصدددذ ا النيابدددة وفدددذ مبددددأ المرءمدددة فدددي 

ج المعدددل والمددتمم .ج.إ.متددرر مددن ق 333 ةالمددادفددي إصطددار المحتمددة بالق ددية  ورد الددنص عليددإل 
ويهدف إل  تبسيل إجراءات المحاكمة فيما رصص الجدنح المتلدبس بهدا  والتدي ال تحتداج   وما بعد ا

                                                           
 . 199المرج  السابذ  ص : دمحم مروان -1
 .112  ص 1001الدعوى العمومية  دار  ومإل  الجزائر  السلطة التقدررية للنيابة العامة في : علي شمرل -2
  علما أن  ذا االجراء محم مراجعة 1091جانفي  14شرع العمم ب جراء المثول الفوري في الجزائر ابتداءا من تاريخ  -3

ج سنة .ج.إ.  و ذا وفذ مشروع تعدرم ق01-95ج رقم .ج.إ.م  العودة الجراءات التلبس الملغية بموج  تعدرم ق
1019. 
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  فأسند لقا ي الحتدم وحدد  صدرحية البدت فدي مسدألة تدرك المدتهم حدرا ل  إجراءات تحقرذ صاصةإ
أو إص اعإل اللتزام أكثر من التزامات الرقابة الق ائية  أو و عإل ر دن الحدبس المؤقدت  وتدم إلغداء 

ج المتعلقددددة بدددد جراءات اإلحالددددة علدددد  المحتمددددة عددددن طريددددذ .ج.إ.مددددن ق 333و 333و 53المددددواد 
 .التلبس
لتطبرذ المثول الفوري يشترط شروط مو وعية تتعلذ بنوع الجريمة  وأصرى شصصية تتعلذ و 

 :بشصص المشتبإل فيإل وشروط إجرائية  أما المو وعية منها فتتمثم في
ومدن ثمدة فدر مجدال لمدواد المصالفدات أو   أن تكون الجريمة المرتكبة تحمم وص  الجنحة -

 .الجنايات المتلبس بها
 . ج حاالت التلبس.ج.إ.من ق 41ولقد حددت المادة   نحة متلبسا بهاأن تكون الج -
لمتابعدة فرهدا إلجدراءات تحقردذ اأن ال تكون الجنحدة المتلدبس بهدا مدن الجدرائم التدي تص د   -
  والواق  أن  ذا الشرط ال محم لإل باعتبار أن الشدرط األول بدرن شدرط الجنحدة  ممدا يسدتبعد صاصة

 .ي إجراءات صاصة للتحقرذالجرائم الصطرة التي تستدع
لم رنص المشرع الجزائري في تعدرلإل األصرر عل  عدم إمتانية اتصاذ  ذا اإلجدراء بشدأن جدنح 
الصددحافة والجددنح السياسددية  لكددن قانونيددا  ددذا متدداح  ألن جددنح الصددحافة ال يعاقدد  علرهددا بددالحبس  

اتصددداذ  دددذا اإلجدددراء  تمدددا أن الجدددنح السياسدددية غالبدددا مدددا تقت دددي تحقردددذ ق دددائي  وعليدددإل ال يمتدددن
  .بصصوصها

ج المعدل والمتمم  وتتمثم في عدم .ج.إ.من ق 1مترر 333الشروط الشصصية برنتها المادة 
محاكمددة  إ ددافة لشددروط اإلجرائيددة برنتهددا المددواد التقددديم المقبددوض عليددإل ل ددمانات تافيددة لح ددور 

 : تتمثم فيو  4مترر  333و 2مترر 333
 .من قبم وترم الجمهورية عن  ويتإل واألفعال المنسوبة إليإل أن رتم استجوا  المشتبإل فيإل -
 .إصبار وترم الجمهورية للمشتبإل فيإل بأنإل سوف يمثم فورا أمام المحتمة -
 .إبرغ وترم الجمهورية لل حية والشهود بأنهم سوف يمثلون فورا أمام المحتمة -
نإل رج  اسدتجوابإل أمهورية  و حذ المشتبإل فيإل باالستعانة بمحامي عند مثولإل أمام وترم الج -

 . مح ر االستجوا في حرنها من طرف وترم الجمهورية بح ور محاميإل  وينبغي التنويإل بذلك 
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و دد  نسددصة مددن اإلجددراءات تحددت تصددرف المحددامي وتمترنددإل مددن االتصددال بددالمتهم وعلدد   -
 . انفراد في متان مهيأ لهذا الغرض

 333مثولدددإل أمدددام المحتمدددة حسددد  المدددادة  بقددداء المدددتهم تحدددت الحراسدددة األمنيدددة إلددد  غايدددة -
 .4مترر
ألن  دذا اإلجدراء يقددوم علد  مبدددأ السدرعة فددي   تدتم محاكمدة المددتهم فدور مثولددإل أمدام المحتمددةو 

 5متددرر 333نددإل رددرد علدد   ددذ  القاعدددة اسددتثناءرن ورد التنصدديص علرهمددا بالمددادة أاإلجددراءات  إال 
 :و ما 
أن يقوم رئيس الجلسة بتنبرهإل بذلك الحذ  و نا تمسك المتهم بحقإل في تح رر دفاعإل بعد  -

أيدام لتح درر دفاعدإل  ونرحدم  ندا أن المشدرع لدم يحددد الحدد  73تمنحإل المحتمة مهلة ال تقدم عدن 
 .األقص  لهذا التأجرم  صاصة في حال ما إذا تقرر حبس المتهم مؤقتا

تهم بشدا د نفدي  أو إذا رأت المحتمة بأن الدعوى غرر مهيأة للفصم فرها تحالة تمسدك المد -
فددي حالددة مددا تاندددت أوراق الملدد  الجزائددي غردددر تامددة  و نددا تأجددم المحتمدددة الق ددية ألقددر  جلسدددة 
ممتنددة  لددذلك رنبغددي أن تحددرص النيابددة أثندداء إشددرافها علدد  التحقرددذ التمهردددي علدد  اسددتجماع تددم 

هددا عنددد أول لتمتددرن المحتمددة مددن الفصددم فددي الق ددية المعرو ددة علر  العناصددر ال ددرورية الرزمددة
 .جلسة  وذلك تحقيقا لمبدأ المحاكمة الفورية التي تعتبر أصم وأساس  ذا اإلجراء

لكدددن  نددداك   الواقددد  أن المشدددرع الجزائدددري أصدددذ بمدددا جددداء بدددإل المشدددرع الفرنسدددي إلددد  حدددد بعردددد
فمن شدروط الجريمدة محدم إجدراء المثدول اصترف إذ نجد أن  ذا األصرر تجن  الكثرر من الثغرات  

أشددهر فددي  76أن تكددون عقويتهددا تسدداوي أو تفددوق سددنترن  ويمتددن تصفدديض  ددذ  المدددة إلدد   الفددوري 
ف بدرن شدروط .ج.إ.مدن ق 333تما نجد أن المشدرع الفرنسدي فدي ندص المدادة الجنح المتلبس بها  

تطبرددددذ إجددددراء المثددددول الفددددوري ومنهددددا أن يتددددون ملدددد  المتابعددددة مسددددتجمعا لكافددددة األدلددددة والعناصددددر 
ف جعدم المشدرع .ج.إ.مدن ق 331المدادة    وحسد ا لدم رتناولدإل المشدرع الجزائدري ال رورية  و ذا م

 .أسابي  76الفرنسي التأجرم محدد المدة برن أسبوعرن و

 : سلطات النيابة العامة في الجرائم الغير متلبس بها -ثانيا
فدي غرددر  المشدرع الجزائددري النيابدة العامددة مدن التحقرددذ عدن طريدذ جملددة مدن اإلجددراءاتمتدن 

  3الفقددرة/117لنيابددة العامددة حددذ إصدددار أمددر ب ح ددار المددتهم حسدد  المددادة ل  فلجددنح المتلددبس بهدداا
: الح دور الطدوعي للمدتهم أمدام وتردم الجمهوريدة  الثداني: التي حددت فر رن لهذا اإلجدراء  األول
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ر اإلح ددار القسددري للمددتهم عددن طريددذ القددوة العموميددة  ويسددبذ تنفرددذ أمددر اإلح ددار تبليددغ  ددذا األمدد
للمتهم وتسليمإل لإل وعر إل عليإل عن طريذ  باط الشرطة الق ائية  وجاء  ذا إتباعدا لمدا ورد فدي 

لصطدورة  دذا اإلجدراء حداول المشدرع الجزائدري  دمان جملدة   و مندإل 122في ندص المدادة  ف.ج.إ.ق
 53  فللمددتهم االمتثددال لألمددر باإلح ددار بوجددود محددامي حسدد  المددادة تددإلمددن الحقددوق للمددتهم لمواجه

  ج.ج.إ.ق من
مددن  72الفقددرة /53حسدد  المددادة  تمددا أعطدد  المشددرع للنيابددة العامددة سددلطة اسددتجوا  المددتهم

يعد تحقيقا في تم جوان  الواقعة م  مواجهة المتهم بها  رغم ما ربدو عل    ذا اإلجراء  ج.ج.إ.ق
التهمددة   ددذا اإلجددراء مددن مظهددر سددلبي إال أن فيددإل جاندد  إرجددابي للمددتهم  فهددو فرصددة للمددتهم لتفنرددد

الموجهة إليإل  فالمتهم الذي ال يح ر االستجوا  يعد  اريا ما علد  النيابدة العامدة إال الم دي فدي 
  لكددددن فددددي المقابددددم رجدددد  أن رددددتم 1اإلجددددراءات دون اسددددتجوابإل مددددا قددددد رددددؤثر علدددد  مرتددددز  القددددانوني

مددن االسددتجوا  فددي إطددار  القددانوني  مددن صددرل مراعدداة حقددوق ال ددحية الددذي ال رجددوز بددأي شددتم 
 .2األشتال إص اعإل ألي نوع من التعذر  أو اإلكرا  أو ال غل

ال مانة األساسية لصحة  ذا اإلجراء  و حذ المتهم في اإلستعانة بمحامي  ألن وجدود  دذا 
األصرددر فيددإل دعددم وحمايددة وتقويددة لمرتددز المددتهم  ويعطدد  للمددتهم أي ددا الحددذ فددي الصددمت بددرفض 

د من مبدأ أساسي  دو مبددأ عددم تجدريم الدذات  الدذي يسدتند اإلجابة عل  األسئلة   ذا الحذ المستم
األسداس المنطقدي لتطبردذ مبددأ  االنجلوستسدونيالبراءة  فنجد في النظدام  أصمفي تطبيقإل إل  مبدأ 

 .3عدم تجريم الذات  وتتمثم في  رورة اإلبقاء عل  مسؤولية وفعالية النظام اإلتهامي

 .ي التحقيقضمانات المتهم أمام قاض: ثالثالمطلب ال
مقددررة بموجدد   للقيددام بمهمددة التحقرددذ  مددن صددرحيات واسددعة متددن المشددرع قا ددي التحقرددذ

أعطددد  للمدددتهم جملدددة مدددن  دددمانات حمايدددة ألصدددم  وفدددي المقابدددمج  .ج.إ.مدددن ق 1ف/63المدددادة 

                                                           
 .994  المرج  السابذ  ص ......الوسيل : أحمد فتحي سرور -1
 .914رج  السابذ  ص الم  ...... مانات المتهم : دمحم محدة -2
. 9221  وعرف  ذا المبدأ التفعرم والعملية انطرقا من سنة 9149أقر البرلمان االنجلرزي مبدأ عدم تجريم الذات سنة  -3

 :انظر
–تطبرذ مبدأ عدم تجريم الذات في الدعاوى الجنائية في تم من األردن والواليات المتحدة والهند : رائد سليمان الفقرر -

 .909  ص 1099  غرداية  الجزائر  99  مجلة الواحات للبحو  والدراسات  العدد -دراسة مقارنة
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   وأصددرى صاصددة تتعلددذ بددالمتهم1إلدد   ددمانات عامددة تتعلددذ بهرئددة التحقرددذ هايمتددن تقسدديمالبددراءة  
 . ذاتإل

  .للمتهم أمام قاضي التحقيق الضمانات العامة :رع األولالف

من أ م  مانات التحقرذ أن تكون سلطة التحقرذ في رد  رئة مصولدة قانوندا فدي إطدار قواعدد 
االصتصاص  م  توافر جملة من الصفات الصاصة بقا ي التحقرذ صصوصية المهام الملقداة علد  

ج نجددد ا تددنص علدد  أنددإل تندداط بقا ددي التحقرددذ .ج.إ.مددن ق 33عاتقددإل  وبددالرجوع إلدد  نددص المددادة 
 . 2إجراءات التحقرذ  واألصم أن يتون عل  مستوى تم محتمة متت  تحقرذ

  :كضمان للمتهم الشروط المتعلقة بقاضي التحقيق -أوال
بنداءا علد   يشدغم قا دي التحقردذ وظيفدة ق دائية نوعيدة  فردتم تعررندإل بموجد  موسدوم رئاسدي

من القانون  57والمادة  73طبقا للمواد  المجلس األعل  للق اءبعد مداولة اقتراح من وزير العدل و 
11-74األساسي للق اء 

3   

  :استقاللية قاضي التحقيق كضمان للمتهم-1
الدددول التددي تأصددذ بنظددام قا ددي التحقرددذ غالبددا مددا تقددرر فددي دسدداترر ا وتشددريعاتها اسددتقرلية 

الستقرلية نسبية أو تامة حس  األحوال  لكن األكردد أن الق اة المتلفرن بالتحقرذ  وقد تكون  ذ  ا
في استقرلية قا ي التحقردذ  دمان لحيداد  و دمان بدذلك لحقدوق المدتهم أمامدإل  فالنظدام اإلجرائدي 
الجزائددري يقددوم علدد  الفصددم بددرن وظيفتددي االتهددام والتحقرددذ  فأندداط سددلطة المتابعددة واالتهددام لجهدداز 

  وأ م مدا يمردز النظدام 4ج  وسلطة التحقرذ لجهة التحقرذ.ج.إ.من ق 23النيابة العامة طبقا للمادة 

                                                           
للبح  والتحري  تمررزا لإل عن تطلذ تسمية التحقرذ االبتدائي عل  التحقرذ الذي يقوم بإل جهات التحقرذ استكماال  -1

 :انظر. التحقرذ النهائي الذي يقوم بإل قا ي الصتم
  ص 1001/1090قا ي التحقرذ  رسالة دتتورا  علوم  تلية الحقوق  جامعة االصوة منتوري  قسنطرنة  : عمار فوزي  -
01.  

 :انظر. محتمة الواحدة عدة غرفنإل من الممتن أن تكون محتمة دون غرفة تحقرذ  تما رجوز أن تكون في الأغرر  -2
  .91  ص 1009  الجزائر  إلالتحقرذ الق ائي  دار  وم: أحسن بوسقيعة -
  .445-444المرج  السابذ  ص ص : عبد   أو اربية - -3
 مستقلة الق اء سلطة: حر  نصت عل  1010من تعدرم الدستور لسنة  919أكدت استقرلية الق اء المادة  -4
 ".ال رص   إال للقانون  القا ي مستقم  
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الق ائي الجزائري  و عدم جواز الجم  برن سلطة التحقرذ واالتهام  فزمدام التحقردذ والتصدرف فيدإل 
 .في رد قا ي التحقرذ

علدد  مسددتوى متتبددإل لكددن فددي المقابددم ألددزم قا ددي التحقرددذ بتقددديم تقريددر حددول سددرر الق ددايا 
 .1ج.ج.إ.من ق 274و 273ة االتهام  صس  ما تقت يإل المواد لرئيس غرف

 : قاضي التحقيق كضمان للمتهم دياح-2
فدي إطددار ال ددمانات المقددررة للمددتهم وحمايددة لحقددإل فدي تحقرددذ محارددد رددرجح بددرن أدلددة اإلثبددات 

طلد  وأدلة النفي  فالقانون أجاز لوترم الجمهورية أو المتهم أو الطرف المدني لحسدن سدرر العدالدة 
ج  شدريطة .ج.إ.من ق 11تنحية المل  من قا ي تحقرذ معرن لقا ي تحقرذ عصر حس  المادة 

أن رتم ذلك بموج  عري دة مسدببة ربدرن فرهدا أسدبا  طلبدإل تنحيدة قا دي التحقردذ  وفدي حدال قيدام 
ج فدي قا دي التحقردذ  رجدوز .ج.إ.مدن ق 554سب  من أسبا  الرد المنصوص علرها فدي المدادة 

 . من نفس القانون  551رد  طبقا للمادة للمتهم طل  
تبقددي وترددم الجمهوريددة مصتصددا باصتيددار قا ددي التحقرددذ ج .ج.إ.ق مددن 17علمددا أن المددادة 

لكدن  دذ  المدادة مجدال تطبيقهدا المحداكم التدي ال روجدد بهدا الذي ررا  مناسبا للق دية لعر دها عليدإل  
و دددو رصتدددار مدددن يتدددون للعمردددد  عمردددد لق ددداة التحقردددذ  ففدددي حدددال وجدددود  فطلددد  وتردددم الجمهوريدددة

 .2المحققرن من يحقذ في المو وع  و ذا ما اوصت بإل اللجنة الوطنية الصرح العدالة
يشترط في التحقردذ جملدة مدن الصصدائص مدن تددوين وسدرية : مشروط التحقرذ ت مان للمته

ءات وسدرعة فددي اإلجدراءات   ددذ  الصصدائص  ددي فدي الحقيقددة  دمانات عامددة للمدتهم لتعلقهددا بدد جرا
فددالغرض األساسددي مددن تدددوين إجددراءات التحقرددذ  ددو أن يتددون حجددة علدد   التحقرددذ فددي حددد ذاتددإل 

الكافة  فيما توصم إليإل  وحت  تكون  ذ  اإلجراءات أساسا لما قد ربن  علرها من نتائج فقد أوجبت 
ح در أغل  التشريعات ذلك  تما يمتن للمحتمة االستناد علرها ف ذا لدم رجدد القا دي أي سدند أو م

 .رثبت اإلجراء افترض عدم حصولإل ومباشرتإل من قبم المحقذ

  :الشروط العامة للتحقيق كضمان للمتهم -ثانيا
تشدتم فدي مجملهدا  دمانات للمدتهم تتسم اجراءات التحقرذ االبتدائي بجملة مدن الصصدائص  

 .أمام قا ي التحقرذ
                                                           

  .95المرج  السابذ  ص : عمار فوزي  - -1
  .441-445المرج  السابذ  ص ص : عبد   أو اربية -2
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 : تدوتن اجراءات التحقيق كضمان للمتهم-1
فددي عدددة نصددوص منهددا تافددة دون اسددتثناء  د تدددوين إجددراءات التحقرددذ المشددرع الجزائددري أور 

ج  التي تقت دي أن يقدوم قا دي التحقردذ بجميد  اإلجدراءات التدي .ج.إ.من ق 2ف/63نص المادة 
ررا دددا  دددرورية للكشددد  عددددن الحقيقدددة وتحدددرر نسددددصة منهدددا مدددن تاتدددد  ال دددبل أو مدددأمور ال ددددبل 

صددم ثددم تددرقم وتجددرد جميدد  أوراق الملدد  بمعرفددة الق ددائي المنتددد   ويؤشددر علدد  أنهددا مطابقددة لأل
ج المتعلددذ .ج.إ.مددن ق 13تاتدد  ال ددبل بمجددرد تحرير ددا أو ورود ددا علدد  المحقددذ  ونددص المددادة 

مددن  37باالنتقددال إلدد  أمدداكن وقددوع الجددرائم إلجددراء المعارنددات وعنددد التفتددي  وسددماع الشددهود المددادة 
مدددن نفدددس القدددانون  تمدددا أكددددت عليدددإل  173و 177ج  وتددددوين محا دددر االسدددتجوا  المدددادة .ج.إ.ق

 . 2715لسنة  72-15ج بالقانون .ج.إ.من تعدرم ق 11المادة 
عل  أن رتول    فتريا وذ نيا جراءات التحقرذإلفالهدف من التدوين  و تفرغ قا ي التحقرذ 

تمددددا رهدددددف ج  .ج.إ.مددددن ق 173و 35و 34تطبيقددددا للمددددواد  تاتدددد  التحقرددددذ تدددددوينها فددددي مح ددددر
  تمترن الصصوم بما فرصم المدتهم مدن االطدرع علد  أوراق التحقردذ لمناقشدتها   لدذا يعدد التدوين إل

المنصددوص لوجددود مح ددر التحقرددذ  مدد   ددرورية اسددتفائإل الشددروط الشددتلية و التدددوين شددرطا الزمددا 
ج  التدددي توجددد  أن يتدددون موقعدددا مدددن قا دددي التحقردددذ مصتومدددا .ج.إ.مدددن ق 35علرهدددا فدددي المدددادة 
مددن قبددم القا ددي والكاتدد  لتحشددرر   مدد  المصددادقة علدد  تددم شددط  أو تصددريج بصتمددإل  صاليددا مددن ا

 .1والمترجم تلما تان  ناك  رورة لذلك دوالشا 

 : التحقيق كضمان للمتهم سرتة-2
المقصود بالسرية  نا بالنسبة للجمهور أي الغرر والعرنية ألطراف الصصومة الجزائية  تنص 

التحري والتحقرذ سرية ما لم رنص القانون علد  صدرف  ج عل  أن إجراءات.ج.إ.من ق 11المادة 
ذلك  ودون اإل رار بحقوق الدفاع  وتنتهي السرية عادة بعد انتهاء التحقردذ والتصدرف فيدإل  مدا لدم 
تقددرر جهددات الحتددم سددرية الجلسددات لوجددود صطددر علدد  النظددام العددام أو اآلدا  العامددة طبقددا للمددواد 

 .2ج.إج. من ق 437 -235-342
جددرم القددانون الصددروج عددن قاعدددة السددرية  فتددم مددن رتصددم بددالتحقرذ بطريددذ أو بددآصر وعليددإل ر

ن تددم افشداء السددر رتعدرض ملدزم   371المفشددي للعقوبدات المقددررة فدي المددادة بحفدم سددرية التحقردذ  واال

                                                           
  .454-459المرج  السابذ  ص ص : عبد   أو اربية -1
 .111  الجزء الثاني  المرج  السابذ  ص......مبادئ اإلجراءات الجزائية : احمد شوقي الشلقاني -2
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تمددا   177.777إلدد   27.777سددتة أشددهر وبغرامددة مددن ج  و ددي الحددبس مددن شددهر إلدد  .ع.مددن ق
تجدددريم بعدددض صدددور إفشددداء سدددر التحقيقدددات ممدددن اطلعدددوا عليدددإل ج .ج.إ. مدددن ق 46المدددادة  تناولدددت

  .1بمناسبة مشارتتهم فيإل

 : سرعة التحقيق كضمان للمتهم-3
حفاظا علد  الحريدات الفرديدة وإلزالدة نظدرة اإلداندة للمدتهم مدن طدرف الدرأي العدام رلتدزم قا دي 

مدتهم ولمصدلحة المجتمد     و دذ  السدرعة مقدررة لمصدلحة ال2التحقرذ بالسرعة فدي انجداز اإلجدراءات
فمددن مصددلحة المددتهم أن رددتصلص مددن ال ددغل المعنددوي بسددب  االتهددام الموجددإل إليددإل ممددا يمددس شددرفإل 

 114  حسدد  المددادة 3واعتبددار  وقدددر  بددرن الندداس  وصاصددة فددي  ددوء علنيددة اإلجددراءات والمحاكمددة
 .ج.ج.إ.ق

 : مرونة التحقيق كضمان للمتهم-4
بالنسبة لألشصاص عتس الوقدائ   فهدي مرتبطدة بطلبدات رتمت  قا ي التحقرذ بسلطة واسعة 
طدداب  مددرن بالنسددبة لألشددصاص لكددن مقرددد بالنسددبة للوقددائ   وترددم الجمهوريددة  مددا رجعددم التحقرددذ ذو 

  التي تتطلد  العدودة لوتردم الجمهوريدة باعتبدار  صداح  االصتصداص فدي تحريدك الددعوى العموميدة
تح التحقرددذ  علدد  قا ددي التحقرددذ العددودة لوترددم ففددي حددال ظهددور وقددائ  جدردددة لددم تددرد فددي طلدد  فدد

لربددددي طلباتددإل فدددي شدددتم طلدد  إ دددافي  وحتددد  فددي حدددال االدعددداء المدددني أمدددام قا دددي الجمهوريددة 
مددددن  13/71وجدددد  عليددددإل إحالددددة الملدددد  لوترددددم الجمهوريددددة لربدددددي طلباتددددإل حسدددد  المددددادة التحقرددددذ 

  .4ج.ج.إ.ق
 : التحقيقأمام قاضي للمتهم  الضمانات الخاصة: الفرع الثاني

وبدالرجوع إلد  المددادة  مدنح المشدرع لقا دي التحقردذ سدلطات واسدعة مددن أجدم القيدام بدالتحقرذ 
ج نجددد ا توسدد  مددن سددلطات قا ددي التحقرددذ  حردد  تعطيددإل الحددذ فددي اتصدداذ تافددة .ج.إ.مددن ق 63

 .اإلجراءات ال رورية للكش  عن الحقيقة بالتحري عن أدلة االتهام وأدلة النفي

                                                           
  .441-449المرج  السابذ  ص ص : عبد   أو اربية -1
من االتفاقية األوريية  01من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  تما تنص المادة  94و 99نصت عل   ذا المبدأ  -2

 .المتهم صرل وقت معقول لحقوق اإلنسان عل  وجو  محاكمة
 .945-944لسابذ  ص   المرج  ا......الشرعية : أحمد فتحي سرور -3
  .451المرج  السابذ  ص : عبد   أو اربية -4
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 :لمواجهة اجراءات التحقيق متهمضمانات ال -أوال
من أجم التحقرذ يقوم قا ي التحقرذ بعدة إجراءات تمتنإل من تقصي الحقيقة لمعرفة الفاعم 

  .سواء تان محددا مسبقا أو مجهول

 : ضمانات المتهم عند االستجواب-1
 سدتجوا االباسدتجوا  المدتهم  و قا دي التحقردذ يقدوم تش  الحقيقة ولدواع التحقرذ في سبرم 
عند مثول المتهم أمام قا ي التحقرذ أول مرة بعدد إحالتدإل عليدإل  ويسدم  بالح دور : نوعرن  األول
أثناء سرر التحقرذ حر  رتم استجوا  المتهم في المو وع ومواجهتإل باألدلة القائمدة : األول  الثاني

لقا ددي    وأجدداز المشددرع أي ددا دد   تمددا رجددوز مواجهتددإل بغرددر  تال ددحية أو الشدا د أو مددتهم أصددر
 .التحقرذ القيام باالستجوا  االجمالي ولكن قرد  بشروط تشتم  مانات للمتهم

يعندي مثدول المدتهم ألول مدرة أمدام قا دي التحقردذ بعدد إحالتدإل عليدإل  :عند الح ور األول - أ
  التي نصت عل  إجراءات شتلية رتعرن 1ج.ج.إ.من ق 177ويتم استجوابإل وفقا لمقت يات المادة 

ال وقدد  اإلجددراء تحددت طائلددة الددبطرن وتتمثددم فدديعلدد  قا ددي التحقردد إعددرم المددتهم : ذ إتباعهددا  واال
لتمترنإل من تهرئدة دفاعدإل  وتنبرهدإل إلد  حريتدإل فدي عددم اإلدالء بدأي تصدريح   بالوقائ  المنسوبة إليإل

  تمدا 2فلإل حذ االمتناع عن الكدرم بالصدمت وعددم اإلجابدة عدن أسدئلة قا دي التحقردذ الموجهدة لدإل
ج علدد  قا ددي التحقرددذ تنبيددإل المددتهم إلدد  حقددإل فددي االسددتعانة .ج.إ.مددن ق 177مددادة أوجدد  نددص ال

ذا لددم رصتددر محددامي وطلدد  مددن قا ددي التحقرددذ تعرددرن محددام لددإل فربددد علدد   ددذا األصرددر  بمحددام  واال
تعررن محامي لإل وينو  بذلك في المح ر  تمدا رجد  عليدإل تنبيدإل المدتهم بوجدو  إصبدار  بتدم تغرردر 

 .يطرأ عل  عنوانإل
أي االسدددتجوا  الثددداني يظهدددر دور القا دددي المحقدددذ بصدددفة  :االسدددتجوا  فدددي المو دددوع- 

ومواجهتدإل باألدلدة القائمدة  دد    إرجابية  وذلك بطرح أسئلة دقيقة حول الوقائ  المنسوبة إل  المتهم
ليقول تلمتإل فرها تسليما بها أو دح ا لها و و إجراء  روري يعمم بإل وجوبا ولو لمرة واحدة أثنداء 

ج رجدوز للمدتهم االتصدال بالمحدامي  ويتعلدذ األمدر .ج.إ.مدن ق 172  ووفقا لدنص المدادة 3التحقرذ
 نا بالمتهم المحبوس ألن المتهم الطلرذ ليس بحاجة لهذا ال مان  ومدن بدرن ال دمانات األساسدية 

 .ج.ج.إ.من ق 175للمتهم عند استجوابإل الحذ في ح ور محاميإل في الجنايات حس  المادة 
                                                           

 .14المرج  السابذ  ص   ......التحقرذ: أحسن بوسقيعة -1
 .951المرج  السابذ  ص : عبد   أو اربية -2
 . 19المرج  السابذ  ص   ......التحقرذ: أحسن بوسقيعية -3
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محامي المتهم في االستجوا  ال يتون ذا فائدة حقيقية إذا لم يتدن المحدامي ملمدا بمدا ح ور 
وصلت إليإل الدعوى مدن أدلدة وقدرائن ومحيطدا بمدا  دو منسدو  للمدتهم  ومدا  دو قدائم  دد  مدن تلدك 
األدلة والقرائن  فاإلطرع عل  مل  اإلجراءات يمتن المحامي من تح رر أوجإل دفاعإل عن موتلإل 

  وتدد جراء جددوازي يمتددن 1سددئلة المناسددبة التددي تصدددم المددتهم  والدددفوع التددي قددد رتمسددك بهدداواالعددداد األ
مددا مددتهم عصددر أو عدددة متهمددرن أو  لقا ددي التحقرددذ إجددراء مواجهددة يعنددي مواجهددة المددتهم بددالغرر  واال
شا د أو ال حية  بدالترترز علد  مسدائم معرندة بهددف الوصدول إلد  إي داحات حدول  دذ  المسدائم 

غام ددة  أو لتدددعيم النترجددة المتوصددم إلرهددا فددي التحقرددذ  ويتمتدد  المددتهم فددي ظددم  ددذا التددي بقرددت 
  وعلد  قا دي التحقردذ   فالمتهم حر في ابداء أقوالدإلاإلجراء بتافة ال مانات الصاصة باالستجوا 

تمددا أقددرت وال رجددوز تحلردد  المددتهم اليمددرن  ج  .ج.إ.مددن ق 177اعرمددإل بهددذا الحددذ طبقددا للمددادة 
 . رورة االستجوا  الفوري  112المادة 
ج جوازيدددة اجدددراء االسدددتجوا  .ج.إ.مدددن ق 173ت دددمنت المدددادة  :االسدددتجوا  االجمدددالي -ج

مدن نفدس المدادة أن لقا دي التحقردذ  72وأ افت الفقدرة االجمالي  إذ ما تان المتهم متاب  بجناية  
أن رددتم قبددم اقفددال  أن رجددري اسددتجوا  إجمددالي حتدد  فددي مددواد الجددنح  إذ مددا رأى داعيددا لددذلك بشددرط

 .التحقرذ
علدد  أن يغلددذ بعبددارة  والغددرض مددن االسددتجوا  االجمددالي  ددو تلصدديص الوقددائ  وابددراز االدلددة 

 .2" ذا  و استجوابك األصرر فهم لديك ما ي يفإل للدفاع عن نفسك " :محددة  ي
 وتظهر  مانات المتهم عندد االسدتجوا  االجمدالي  فدي أندإل فرصدة لقدول مدا رريدد للددفاع عدن

 .أنإل ال ي ر  أدلة جدردةنفسإل ورد التهمة الموجهة غليإل  إ افة إل  

  :الشهادةلتي تكفل صحة اضمانات المتهمم  -2
تصددول قا ددي التحقرددذ صددرحيات يسددتطي  بهددا الحصددول علدد   مددن إجددراءات التحقرددذ التددي

ة ج  وقددرر لهددا جملدد.ج.إ.مددن ق 99إلدد   88 بعددض مددا يتددون قناعتددإل  ونددص علرهددا فددي المددواد مددن
 ددمانات تكفددم سددرمة الشددهادة وتحمددي المددتهم فددي ذات الوقددت اتجددا   ددذا اإلجددراء  فللمددتهم طلدد  

مددن نفدددس القدددانون لقا دددي  88ج  تمدددا أعطدددت المدددادة .ج.إ.متدددرر مددن ق 63طبقدددا للمدددادة  الشددهادة
التحقرذ تحدرد األشصاص الذرن ررى فائدة في سماعهم أيا تان مصدر وصول علمإل بهم  ول مان 

                                                           
 ج.ج.إ.قمترر من  19حصول عل  نسصة عن اإلجراءات  حس  المادة متن المشرع الجزائري محامي المتهم من ال -1

 . 11-01المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 .111-115المرج  السابذ  ص : دمحم حزيل -2
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شددهادة وصددحتها نددص المشددرع أنددإل قبددم أداء الشددا د لشددهادتإل البددد علدد  المحقددذ أن يحلفددإل سددرمة ال
 . 1اليمرن  ألن من شأن ذلك أن ي   الشا د أمام  مرر  وأمام  

ج  إذا امتند  الشدا د .ج.إ.ق 93سنة طبقا لمادة  16يق  التزام تأدية اليمرن عل  تم من بلغ 
ج .ج.إ.مدن ق 97لحتم عليدإل بالعقوبدات المقدررة فدي المدادة عن حل  اليمرن جاز لقا ي التحقرذ ا

  وقدد يمتند  الشدا د عدن أداء الشدهادة باالمتنداع عدن الح دور أو 2وذلك بحتم غرر قابم ألي طعدن
بعدددد الح دددور  ففدددي الحالدددة األولددد  رجدددوز لقا دددي التحقردددذ إصددددار أمدددر ب ح دددار  بواسدددطة القدددوة 

مددددن  31  وفددددي تلتددددا الحددددالترن طبقددددا للمددددادة 2000إلدددد   200العموميددددة والحتددددم عليددددإل بغرامددددة مددددن 
من نفس القانون فتم شصص بعد تصريحإل عرنية أنإل يعرف مرتكبي  98ج  و طبقا للمادة .ج.إ.ق

جنايدددة أو جنحدددة  ويمتنددد  عدددن اإلجابدددة علددد  أسدددئلة قا دددي التحقردددذ رجدددوز إحالتدددإل علددد  المحتمدددة 
د ج أو ب حددى  10000إلد   1000ن المصتصة والحتم عليإل بالحبس من شهر إل  سنة وبغرامدة مد

 . اترن العقويترن
ج علدد  جددواز إجددراء مواجهددة أو عدددة .ج.إ.مددن ق 96ل ددمان صددحة الشددهادة نصددت المددادة 

مواجهددات بددرن المددتهم والشددهود أو بددرن الشددهود وبع ددهم الددبعض  وو ددح إجددراءات المواجهددة فددي 
نات االسددتجوا   مددن بددرن ج  و ددذا اإلجددراء محدداط بددنفس  ددما.ج.إ.مددن ق 108إلدد   105المددواد 

 ددمانات المددتهم فددي الشددهادة  ددو اسددتماع قا ددي التحقرددذ إلدد  الشددهود فددرادى وذلددك حتدد  ال رلقددن 
الشهود بع هم ما رج  قولإل  وال رتفقون عل  شهادة واحددة  مد   دمان حدذ الطعدن والتجدريح فدي 

 .شهادة للمتهم
الوسائم الرزمة في اإلثبات الجنائي  ائية تونها أحد ز فالشهادة لها أ مية بالغة في العدالة الج

رقددم  ج.ج.إ.قفسددماع الشددهود يعددد الحلقددة رقددم واحددد فددي مرحلددة البحدد  والتحددري  لددذا ت ددمن تعدددرم 
  ويتدون إعمدال  دذ  3جداء بعندوان حمايدة الشدهود والصبدراء وال دحايا استحدا  فصم تامدم 15/72

  وت ددمن  ددذا 4ظمددة واإلر ددا  والفسددادالحمايددة فددي فئددة محددددة مددن الجددرائم تتمثددم فددي الجريمددة المن
 .1وحماية غرر إجرائية 5من الحماية حماية إجرائية: الفصم نوعرن

                                                           
 .929-920المرج  السابذ  ص : عبد   أو اربية -1
متهم أو لصالحإل يعاق  وفقا للمادترن تجدر اإلشارة إل  أن تم من شهد زورا في مواد الجنايات أو الجنح سواء  د ال -2

 .ج.ع.قمن  233و 232
 الفصم السادس من البا  الثاني من الكتا  األول -3
  .95/01المعدل والمتمم بالقانون ج .ج.إ.قمن  91مترر  15المادة  -4
 :التي حددت تدابرر  ذ  الحماية تالتالي 19مترر  15وجاءت بها المادة  :الحماية اإلجرائية -5



.السنة األولى ماستر تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية: محاضرات مقياس ضمانات المتـهم  

 

111 

تتصدذ تدددابرر الحمايددة غرددر اإلجرائيددة فددي أي مرحلددة مددن المراحددم الق ددائية  وحتدد  قبددم إجددراء 
 .15/72ج المعدل والمتمم بالقانون .ج.إ.من ق 21مترر 65المتابعات اإلجرائية  حس  المادة 

 : ضمانات المتهم الجراء الخبرة-3
 143فيمدا رتعلدذ بمو دوع الددعوى محدم التحقردذ  وفقدا للمدادة  منح القانون للمتهم حذ إجدراء

ج  و ي  مانة أساسية للمتهم من صرلها رؤتدد دفاعدإل وقدد ربدرئ بهدا نفسدإل مدن التهمدة .ج.إ.من ق
 143ر  قدرار رفدض حسد  المدادة   وحت  في حال رف ها عل  قا ي التحقرذ تسدب2المنسوبة إليإل

ج  وأوج  المشرع عل  الصبرر قبم بدئإل في أداء المهمة المسندة إليإل أن يحل  اليمدرن .ج.إ.من ق
ج  ويمتدن للمدتهم طلد  الصبدرة طبقدا .ج.إ.مدن ق 143ل مان سرمة الصبرة ووفقدا للمدادة  3القانونية
 ددي التحقرددذ عدددم جدددوى الصبددرة ج  وفددي حددال رأى قا.ج.إ.مددن ق 143متددرر والمددادة  61للمددادة 

رومددا  وفددي حددال لددم ربددت فددي طلدد  الصبددرة صددرل المدددة  37فعليددإل إصدددار أمددر مسددب  بددذلك صددرل 
 .القانونية يمتن للمتهم اللجوء مباشرة لغرفة االتهام

الصبراء رؤدون مهامهم تحت مراقبة قا ي التحقرذ أو القا ي الذي حتدم بد جراء الصبدرة  أمدا 
أعطددت للمددتهم أو محاميددإل إمتانيددة طلدد  الصبددرة  لكددن لددم تلددزم القا ددي  161ادة ج فالمدد.ج.إ.فددي ق

                                                                                                                                                                                     

 .م اإلشارة لهويتإل أو ذتر  وية مستعارة في أوراق اإلجراءاتعد -
 .عدم اإلشارة لعنوانإل الصحيح في أوراق اإلجراءات -
اإلشارة بدال من عنوانإل الحقيقي إل  مرتز الشرطة الق ائية أرن تم سماعإل  أو إل  الجهة الق ائية التي سرؤول إلرها  -

 .النظر في الق ية
 .قيقررن في مل  صاص يمستإل وترم الجمهوريةحفم  وية وعنوان الشا د الح -
وحددت   95/01قانون رقم بال ج المعدل والمتمم.ج.إ.ق من 10مترر 15المادة ت منتها : الحماية غرر اإلجرائية -1

 :التدابرر اإلجرائية لحماية الشهود تالتالي
 .إصفاء المعلومات المتعلقة بهويتإل -
 .و   رقم  اتفي صاص تحت تصرفإل -
 .نقطة اتصال لدى مصالح األمن تمترنإل من -
 . مان حماية جسدية مقرية لإل م  إمتانية توسيعها ألفراد عائلتإل وأقاريإل -
 .و   أجهزة تقنية وقائية بمستنإل -
 .تسجرم المتالمات الهاتفية التي رتلقا ا أو رجريها بشرط موافقتإل الصريحة -
 .تغررر متان إقامتإل -
 .منحإل مساعدة اجتماعية ومالية -
 .374المرج  السابذ  ص   ...... مانات المتهم: دةدمحم مح -2
 .ف.ج.إ.قمن  910جاءت مطابقة لنص المادة  ج.ج.إ.قمن  949المادة  -3



.السنة األولى ماستر تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية: محاضرات مقياس ضمانات المتـهم  

 

112 

بقبددول  ددذا الطلدد   وفددي حددال رف ددإل فددي اآلجددال المحددددة فقددرار  ال مجددال للطعددن فيددإل  وفددي الحالددة 
 .ز للمتهم اللجوء لغرفة التحقرذالعتسية رجو 

  :ضمانات المتهم عند المواجهة-4
مددددن المتهمددددرن أو أحددددد الشددددهود أو حتدددد  ال ددددحية   ر غرددددلقا ددددي التحقرددددذ مواجهددددة المددددتهم ب

تأررد أو نفي الوقائ   ويلجأ إلرها قا ي التحقرذ إذ ما تبرن لإل صرل مراحم التحقردذ والغرض منها 
وتتجلد   دمانات المددتهم عندد مواجهتدإل بغردر  مددن وتدأتي المواجهدة لكشدد  الحقيقدة  وجدود تناق دات 

التددي تشددترط أن تددتم المواجهددة بح ددور ج  .ج.إ.قمددن  171و 176و 175صددرل نصددوص المددواد 
الملد  تحدت محامي المتهم وبعد اصطار  قدانون مدا لدم رتندازل صدراحة عدن ذلدك  مد   درورة و د  

مدد  اعطدداء الحددذ لوترددم الجمهوريددة فددي سدداعة قبددم اجددراء المواجهددة   24تصددرف محددامي المددتهم بددد 
مي المددتهم الددتكلم إال بعددد إذن قا ددي فددي المقابددم ال رجددوز لمحددا الح ددور وطددرح األسددئلة مباشددرة 

 .1التحقرذ  الذي رجوز لإل رفض طرح السؤال عل  أن رو  لذلك في مح ر المواجهة

 :ضمانات المتهم لمواجهة التفتيش-5
بعدد إصطدار وتردم الجمهوريدة الدذي لدإل  ج لقا ي التحقرذ القيام بد جراء التفتدي .ج.إ.أجاز ق

جراء من إجدراءات التحقردذ واسدتثناءا تمتدن ل دباط الشدرطة الحذ في مرافقتإل  فالتفتي  أصر  و إ
الق ددائية القيددام بددإل فددي حدداالت التلددبس أو بندداءا علدد  إنابددة ق ددائية  لصطددورة  ددذا اإلجددراء أحاطددإل 

ج إلد  تطبردذ الشدروط المنصدوص .ج.إ.مدن ق 32المشرع بجملدة مدن الشدروط  وقدد أحالدت المدادة 
نون المتعلقددددة بتفتددددي  المسدددداكن فددددي مرحلددددة جمدددد  مددددن نفددددس القددددا 47إلدددد   45فددددي المددددواد  علرهددددا

االسددتدالالت أمددام ال ددبطية الق ددائية  يمتددن حصددر  ددذ  الشددروط التددي تحددد مددن سددلطات قا ددي 
التحقرذ أثناء إجراء التفتي   أن يتون التفتي  ألسبا  وجرهة ولفائدة التحقرذ  أن رتم تحدرد محلإل 

فدر يمتددن إجدراؤ  صددارج األوقددات  شدرط الميقددات وأن رنفدذ أمددر التفتدي  بح ددور المدتهم  إ ددافة إلدد 
  .المحددة قانونا إال في جرائم محددة

 : اإلنابة القضائية-6
تتمثم في ذلك األمدر الصدادر مدن قا دي التحقردذ  بتكلرد   دابل الشدرطة الق دائية بالقيدام 

 6رة فقدد 63بددبعض إجددراءات التحقرددذ المصولددة أصددر للقا ددي الندداد   و ددذا مددا نصددت عليددإل المددادة 

                                                           
 .112-111المرج  السابذ  ص : دمحم حزيل -1
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  و يرحم أن اإلنابة الق ائية تنطوي عل  طبيعترن متمرزترن؛ طبيعة إداريدة مدن حرد  1ج.ج.إ.ق
تفويض قا ي التحقرذ بعض سلطاتإل في التحقردذ لجهدة أصدرى حرد  تحتدوي علد  عناصدر العمدم 

وطبيعدة ق ددائية حرد  تعتبددر إجدراءا مددن إجدراءات التحقرددذ نظدرا لكونهددا ال تصددر إال مددن   اإلداري 
 ي التحقرذ حر  رهدف بها إل  إظهار الحقيقة عن طريذ إنابة غردر  فدي مباشدرة بعدض أعمدال قا

 .2التحقرذ

 :يشترط لصحة االنابة الق ائية توافر الشروط التالية
 قليميانأن تصدر اإل  .ابة من قا ي التحقرذ المصتص نوعيا واال

  أن يتون الند  صريحا وثابتا بالكتابة. 

 بيانددات الرزمددة منهددا اسددم مصدددر  وِاسددم المددتهم و اإلجددراء المددراد أن رت ددمن قددرار النددد  ال
 .مباشرتإل

  أن رنصدد  النددد  علدد  إجددراء معددرن مددن إجددراءات التحقرددذ؛ بحردد  رلتددزم  ددابل الشددرطة
الق ائية بحدود اإلنابة  وفقا لما يحدد  قا ي التحقرذ فدي أمدر اإلنابدة الق دائية؛ إال أندإل ال رجدوز 

تجوا  المددتهم أو المواجهددة أو سددماع المدددعي المدددني  و ددي مددن أعمددال أن يتددون محددم اإلنابددة اسدد
 .23ف/ 133التحقرذ وقد نصت علرها المادة 

   رجددوز ل ددابل الشددرطة الق ددائية توقردد  الشددصص للنظددر؛ متدد  رددرى أن  ددرورة اإلنابددة
 .ساعة قابلة للتجدرد 43تقت ي ذلك لمدة 

 طلو  مندإل صدرل المددة المحدددة فدي رج  عل   ابل الشرطة الق ائية تنفرذ اإلجراء الم
قرار اإلنابة  ف ذا لم يتن قرار اإلنابة محددا لأللجم  فرجد  عليدإل موافداة قا دي التحقردذ بالمحا در 

 .4أيام التالية النتهائإل من القيام باإلجراءات( 3)صرل ثمانية 

                                                           
إذا تددددددان مددددددن المتعددددددذر علدددددد  قا ددددددي التحقرددددددذ أن يقددددددوم بنفسددددددإل بجميدددددد  "ج .ج.إ.مددددددن ق 01ف /19تددددددنص المددددددادة  -1

جددددداز لدددددإل أن رندددددد   دددددباط الشدددددرطة الق دددددائية للقيدددددام بتنفردددددذ جميددددد  أعمدددددال التحقردددددذ الرزمدددددة شدددددمن  إجدددددراءات التحقردددددذ
 ".941إل   999الشروط المنصوص علرها في المواد 

 .445  ص المرج  السابذ :عبد   و اربية -2
بمواجهتددددددإل أو وال رجددددددوز ل ددددددباط الشددددددرطة الق ددددددائية اسددددددتجوا  المددددددتهم أو القيددددددام :"ج .ج.إ.ق 991/1تددددددنص المددددددادة  -3

 ".سماع اقوال المدعي المدني
 .954  ص المرج  السابذ :سليمان بار  -4
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  :قاضي التحقيقالقضائية لوامر األ ضمانات المتهم في مواجهة  -ثانيا
شرع لقا ي التحقرذ سلطة واسعة منذ بداية التحقرذ لنهارتإل  فأثناء التحقرذ يصدر أعط  الم

القا ي أوامر قسرية تقرد من الحريدات  وأصدرى بالرقابدة الق دائية واإلفدراج  تمدا يصددر أوامدر عندد 
 .في مواجهتها نهاية التحقرذ  ونظرا لصطورة  ذ  األوامر و   المشرع  مانات للمتهم

 (:األوامر القسرتة)أوامر القضاءتهم في مواجهة ضمانات الم -1
يعددد إصدددار األوامددر القسددرية مددن أصطددر مهددام قا ددي التحقرددذ  لمددا تت ددمنإل مددن انتهاكددات 

  لددذا قددام المشددرع بحصددر ا مدد  و دد   ددمانات للمددتهم فددي مواجهتهددا  وتتمثددم  ددذ  1للحريددة الفرديددة
  ويتعدرن 2مدتهم  أمدر إردداع المدتهم الحدبساألوامر في األمر ب ح ار المتهم  األمر بالقبض عل  ال

علدد  قا ددي التحقرددذ أن يحدددد فددي تددم أمددر الهويددة الكاملددة للمددتهم والجريمددة المنسددوبة إليددإل ومددواد 
القددانون المطبقددة علرهددا وتدداريخ إصدددار  وأن روقعددإل ويمهددر  بصتمددإل  ويؤشددر علرهددا وترددم الجمهوريددة 

وتشترك  ذ  األوامر في مرزة و ي عدم     الوطنيويتول  إرسالها  وتكون نافذة في تم أنحاء الترا
ولكن رتم استئناف األمر بالو   في الحبس المؤقت   و ذا قابلرتها لرستئناف من أي طرف تان  
 .تنفرد لألمر بالو   في الحبس المؤقتبناءا عل  أن األمر باإلرداع ما  و إال 

لحريدة المدتهم  لدذا فلدإل  دمانات تون األمر باإلح دار يمدس با: االح ارال بل و األمر ب-أ
لمواجهتإل فعل   باط الشرطة الق ائية عند تنفرذ  ذا األمر اقتياد المتهم عند  دبطإل مباشدرة دون 

ج  مدد  تقددديم نسددصة مددن األمددر باإلح ددار إلدد  .ج.إ.مددن ق 117/1حجددز أو تددأصرر  حسدد  المددادة 
 ج .ج.إ.مدن ق 116لدنص المدادة وعدم استعمال القوة أو العن  م  من رراد إح ار  طبقدا  ،المتهم

ومتن المتهم من حذ رفض االنتقال إذا  بل صدارج دائدرة اصتصداص قا دي التحقردذ مصددر أمدر 
لدددزام قا دددي التحقردددذ باسدددتجوا  المدددتهم فدددورا .ج.إ.مدددن ق 114اإلح دددار و دددذا طبقدددا للمدددادة  ج  واال
سب  يحدول دون أن   أما إن تعذر  ذا لوجود 3ج.ج.إ.من ق 112/1بمساعدة محاميإل طبقا للمادة 

تقديمددإل لوترددم الجمهوريدة الددذي يطلدد  رجدوز  112يحقدذ القا ددي اآلمددر باإلح دار  فعمددر بالمددادة 
  .من القا ي المحقذ أو أي قا ي أصر استجوابإل إال تم اصرء سبرلإل

  فيصددر أمدر القدبض بغدرض يصدر  ذا األمر في حال تان المدتهم فدارا: األمر بالقبض- 
ايقدداف المؤسسددة العقابيةالمشددار إلرهددا  ددمن أمددر القددبض  لددذا فهدددا األمددر فيددإل  ددبطإل واقتدائددإل إلدد  

                                                           
 .91المرج  السابذ  ص   ......التحقرذ: أحسن بوسقيعة -1
 .ف.ج.إ.قمن  914  وتقابلها المادة ج.ج.إ.قمن  901تكون  ذ  األوامر نافذة عل  اإلقليم الجزائري حس  المادة  -2
 .919-912  المرج  السابذ  ص ......المتهم   مانات: دمحم محدة -3
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أن : قددرر المشددرع جملددة مددن ال ددمانات فددي مواجهددة األمددر بددالقبض تتمثددم فددي لددذا للمددتهم وارداعددإل 
 113تكدون الجريمدة محدم األمدر بدالقبض جنحدة معاقد  علرهدا بدالحبس أو بعقوبدة أشدد طبقدا للمدادة 

 431إلد   433ن المتهم  اريا أو مقيما صارج اإلقليم الدوطني حسد  المدواد ج  وأن يتو .ج.إ.من ق
حسدد  مددا  ددو المنصددوص عليددإل فددي المددادة  رأي وترددم الجمهوريددة فددي ذلددك ج مدد  أصددذ.ج.إ.مددن ق
ج علددد  .ج.إ.مدددن ق 121بحرددد  أوجبدددت المدددادة  ج  تحدردددد أجدددم األمدددر بدددالقبض.ج.إ.مدددن ق 113

 .1ساعة من القبض عليإل 43أن يستجو  المتهم صرل قا ي التحقرذ الذي أصدر أمرا بالقبض ب
تفم القانون للمتهم عدة  دمانات اتجدا  أمدر اإلردداع ل دمان حريتدإل ومند  : األمر باإلرداع-ج

عدم جواز إصدار  ذا األمر فدي : تعس  السلطة التي لها حذ إصدار   وتتمثم  ذ  ال مانات في
ج  وأن تكدون الجريمدة جنحدة معاقبدا .ج.إ.مدن ق 113مواجهة المتهم إال بعد استجوابإل طبقدا للمدادة 

  2علرها بالحبس أو بعقوبة أشد  مد  تمتدرن المدتهم مدن الددفاع عدن نفسدإل وتفنردد الدتهم الموجهدة إليدإل
فدداألمر بمجددرد اصدددار األمددر باالرددداع يعددد نافددذالمفعول فددي تافددة أنحدداء االقلدديم الددوطني  علمددا أن 

  .لمتهم الحبس المؤقتباالرداع يصدر تنفرذا لألمر بو   ا

 :الحبس الميقتاألمر بوضع المتهم ضمانات المتهم في مواجهة  -ثالثا
لمعالجددة سددلبيات الحددبس المؤقددت  اتجهددت التشددريعات الجزائيددة الحدرثددة نحددو محاولددة الحددد أو 
التقلرم قدر اإلمتدان مدن صطدورة  دذا اإلجدراء  فاتصدذت  دذ  المحداوالت عددة أشدتال  يمتدن تقسديمها 

ن تدم حبسدإل وتدان : قسمرنإل   القسدم األول زيدادة ال دمانات الممنوحدة للمدتهم لعددم حبسدإل مؤقتدا  واال
في  ذا الحبس تعسفا فهنا يمتن التعويض عن الحبس المؤقت  القسم الثاني وفيإل تأكردد أكثدر علد  
جدد راء الطدداب  االسددتثنائي إلجددراء الحددبس المؤقددت مددن صددرل بدائلددإل المتمثلددة فددي الرقابددة الق ددائية واال

 .الرقابة اإللكترونية

 (.والرقابة القضائية بقاء المتهم حرا) :الطابع االستثنائي للحبس الميقت-1
الحددبس المؤقددت مددن اإلجددراءات التددي رت ددح فرهددا التندداقض بددرن احتددرام الحريددة الفرديددة وحددذ 
ذا الدولددددة فددددي العقددددا   فددددالمتهم بددددريء إذا مددددن حقددددإل أن رددددنعم بحريتددددإل إال بصدددددور حتددددم اإلدانددددة  إ

فمشروعرتإل تتوق  عل  ال دمانات التدي يحيطدإل بهدا القدانون لتأكردد أصدم البدراءة  مدن أجدم و دعإل 

                                                           
 .409المرج  السابذ  ص : عبد   أو اربية -1
 .وما بعد ا 405  المرج  السابذ  ص ...... مانات : دمحم محدة -2
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فددي النطدداق السددليم لتأكرددد  ددذا األصددم  لكددن ال قيمددة لهددذ  ال ددمانات إذا أمتددن إ دددار ا  ممددا رتعددرن 
 .1معإل  بل الحبس المؤقت بقرود تؤتد أنإل إجراء استثنائي يستصدم  د بريء

صدداطر تطبرددذ الحددبس المؤقددت  نظددرا لمددا لهددذا األصرددر مددن تددأثرر مباشددر علدد  للتصفردد  مددن م
123أكدددد المشدددرع الجزائدددري الطددداب  االسدددتثنائي للحدددبس المؤقدددت فدددي المدددادة حريدددة المدددتهم  

 فبددددءا  2
إص دداعإل لجملددة مددن االلتزامددات المددذتورة فددي واسددتثناءا   السددماح للمددتهم باالسددتفادة مددن بقائددإل حددرا

 .  واسددتثناء علدد  االسددتثناء الحددبس المؤقددتج علدد  سددبرم الحصددر.ج.إ.مددن ق 1متددرر 125المددادة 
  و دذا 15/72واستحدا  المراقبة اإللكترونية  من إجراءات الرقابة الق ائية بموجد  التعددرم رقدم 

في حد ذاتدإل  دمانة للمدتهم الدذي أصدبح يعدي  حيداة عاديدة  ألندإل لدو تدان محبوسدا يتدون فدي نظدر 
حت  ولو تمت تبرئتإل ألن المجتم  ال يفرق برن البدراءة واإلداندة  فاألصدم أن العموم مجرما حقيقيا  

المتهم بريء أي أنإل حر م  إمتانية فرض رقابة ق ائية عليإل وفدذ لشدروط محدددة  واالسدتثناء  دو 
 .الحبس المؤقت
 :إ افة تدابرر رقابة ق ائية جدردة   ي تالتاليتم   المعدلة 1مترر 125لمادة رجوعا ل

  ب قامددة محميددة يعرنهددا قا ددي التحقرددذ وعدددم مغادرتهددا إال بددأذن منددإل فددي الجددرائم المتددو  -
 .أشهر في تم تمدرد 73أشهر  ويمتن تمدرد ا مرترن فقل لمدة أقصا ا  73اإلر ابية لمدة 

 .عدم مغادرة متان اإلقامة إال بشروط وفي مواقرت محددة -
 .17و 3و 6و 2و 1 المراقبة اإللكترونية في التدابرر المذتورة في البند -
 .رتم تطبرذ الرقابة الق ائية عن طريذ التنظيم -
سدددلطة فدددرض الرقابدددة الق دددائية لقا دددي الجدددنح  علمدددا أنهدددا  72-15تمدددا أعطددد  التعددددرم  -

 .تانت قبم التعدرم من اصتصاص قا ي التحقرذ حصرا
ن ردتم رفد  رغم  ذا فاألكرد أن الرقابة الق ائية فرها مس بحرية المتهم  لذا تان من األجدر أ

 ذ  الرقابة في الحدال رغدم االسدتئناف  و دذا مدا لدم رتناولدإل المشدرع الجزائدري  مدا رجعدم رفد  الرقابدة 
 .الق ائية قابم لرستئناف ولجمي  طرق الطعن ما رزيد من صطورة  ذا اإلجراء

                                                           
 .9000-111  المرج  السابذ  ص ......الوسيل : أحمد فتحي سرور -1
 .01-95رقم ج بموج  القانون .ج.إ.من ق 919تم تعدرم المادة  -2
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 :تقييد الحبس الميقت بشروط-2
  تتمثدم فدي ندوعرن ماناتبشدروط تعدد فدي حدد ذاتهدا  د المشرع اجدراء الحدبس المؤقدت إحاطة

: فددي شددروطإل الشددتلية و ددي الضــمانات الشــكليةمددن ال ددمانات الشددتلية منهددا ومو ددوعية  وتتمثددم 
ج  وأن يحتدوي .ج.إ.متدرر مدن ق 36و 72الفقدرة/ 63صدور األمر بالحبس المؤقت طبقا للمادترن 

 .ج.ج.إ.من ق 173أمر الحبس المؤقت عل  بيانات جو رية مو حة في المادة 
أن تكون الجريمدة المنسدوبة : فهي الشروط المو وعية وتتمثم في الضمانات الموضوعية أما

تدددوافر مبدددررات الحدددبس المؤقدددت المتمثلدددة فدددي أحدددد  للمدددتهم جنايدددة أو جنحدددة معاقددد  علرهدددا بدددالحبس 
  وأن تقوم  د المتهم دالئم قوية وقدرائن 1ج.ج.إ.من ق 123الشروط المنصوص علرها في المادة 

ج  مددد  .ج.إ.مدددن ق 2-33و 2-51اتهامدددإل بدددالجرم المنسدددو  إليدددإل طبقدددا للمدددادترن  متماسدددتة علددد 
ج يفتدرض أن .ج.إ.ق 1-123اعتبار الحبس المؤقت إجدراء اسدتثنائي طبقدا لمدا نصدت عليدإل المدادة 

 .2يتون مؤقتا تصتل  مدتإل باصترف نوع الجريمة

 :بناء اجراء الحبس الميقت على أسباب-3
برنت أسدبا  التدي رتأسدس علرهدا الحدبس  72-15بموج  القانون مترر المعدلة  123المادة 

  :تفرد الق ية مل  من مستصرجة معطياتالمؤقت  والتي تبن  عل  

تاندت  أو الق داء أمدام للمثدول تافيدة  دمانات تقديمدإل عددم أو للمدتهم مسدتقر مدوطن انعددام- 
 صطررة  األفعال المنسوبة إليإل جد

 لمند  ال دغوط أو المادية األدلة أو الحجج عل  للحفات لوحردا اإلجراء  و المؤقت الحبس أن- 

 الكش  إل  عرقلة رؤدي قدما  برن المتهمرن والشرتاء  لتفادي التواطؤ أو ال حايا  أو عل  الشهود

 عن الحقيقة 

 من جدرد  حدوثها من الوقاية أو للجريمة  حد و   أو المتهم لحماية  روري  الحبس أن- 

                                                           
 :ج فيما رلي.ج.إ.من ق 919تتمثم الشروط المو وعية للحبس المؤقت حس  المادة  -1
أن يتون الحبس المؤقت الوسرلة الوحردة للحفات عل  الحجج واألدلة المادية أو وسرلة لمن  ال غل عل  الشهود أو  -

 .ش  عن الحقيقةوالذي من شأنإل أن رؤدي لعرقلة الك  ال حايا أو لتفادي تواطؤ المتهمرن
 .أن يتون الحبس  روري لحماية المتهم أو و   حد للجريمة أو الوقاية من حدوثها من جدرد -
 .أن يتون المتهم قد صال  من تلقاء نفسإل الواجبات المترتبة عل  إجراءات الرقابة الق ائية -
 .إذا لم تكن التزامات الرقابة الق ائية تافية -
 .11بذ  ص المرج  السا: لص ر بوتحرماأل -2
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  .جدي مبرر دون  الق ائية الرقابة إجراءات عل  المترتبة بااللتزامات المتهم تقرد عدم- 

المؤقددت طبقددا للمددادترن  تســبيب أمــر الحــبسمددن اإلجددراءات المهمددة التددي رجدد  مراعاتهددا  ددو 
 .ج.ج.إ.مترر من ق 125  125

 :تحديد مدة الحبس الميقت كضمان للمتهم-4
أو ي الجدددنح التدددي تقدددم عقويتهدددا ج مددددة الحدددبس المؤقدددت  ففددد.ج.إ.مدددن ق 124حدددددت المدددادة 

رومددا  أمدددا فددي غرددر  ددذ  الحالدددة ال  27تسدداوي سددنترن ال يحددبس المددتهم المقددديم بددالجزائر أكثددر مددن 
 .ج.ج.إ.من ق 125أشهر في مواد الجنح حس  المادة  74تتجاوز مدة الحبس المؤقت 

تعدددرم أكثددر فددي إمتانيددة مددد مدددة  ددذا اإلجددراء  فحسدد  تتجلدد  صطددورة الحددبس المؤقددت لكددن 
ج  فقددددد تغرددددر احتسددددا  تمدرددددد الحددددبس .ج.إ.المعدددددل والمددددتمم لددددذ 72-15ج بالقددددانون رقددددم .ج.إ.ق

الحدبس المؤقدت  المؤقت لرؤتد المشرع الجزائري محاولدة احتدرام أصدم البدراءة مدن صدرل تقلديص مددة
 المدتهم إبقداء مدن ال دروري  أندإل عنددما رتبدرن 2الفقدرة / 125حسد  المدادة ف وحصدر مجدال تطبيقدإل 

مسدببا  أمدرا يصددر أن وتردم الجمهوريدة المسدب   بعدد اسدتطرع رأي التحقردذ لقا دي محبوسا ويجوز
  . واحدة فقل للمتهم مرة المؤقت الحبس بتمدرد

أشهر حس  صطورة الجناية  فيمدد مرترن فدي  74وفي مواد الجنايات ال رتجاوز فالتمدرد تم 
  وفدي الجنايدات التدي تسداوي 1-125لمدادة سدنة سدجن حسد  ا 27الجنايات التي عقويتها أقم مدن 

مدددرات بمعرفدددة غرفدددة االتهدددام  3سدددنة أو المؤيدددد أو اإلعددددام ي ددداع  الحدددبس المؤقدددت  27أو تفدددوق 
 .1مترر 125حس  المادة 

 16شددهرا إلدد   32وبعمليددة حسددابية نجددد أن مدددة الحددبس المؤقددت فددي الجنايددات  تقلصددت مددن 
فرها األمر ب نابة ق ائية دولية  وفي  ذا تأكرد الحترام  شهرا تحد أقص   باستثناء الق ايا التي تم

 .الحرية الشصصية للمتهم وتدعيم ألصم البراءة فيإل

                                                           
مترر   915مرات في الجنايات والجنح الموصوفة بأعمال إر ابية بمعرفة غرفة االتهام حس  المادة  05تان التمدرد  -1

 01-95مترر  لكن القانون  915مرة في الجنايات العابرة للحدود بمعرفة غرفة االتهام حس  المادة  99ويصم إل  
  .دردألغ   ذ  التمج .ج.إ.لذالمعدل والمتمم 



.السنة األولى ماستر تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية: محاضرات مقياس ضمانات المتـهم  

 

113 

 :الحبس الميقتاألمر بالوضع ناف ئضمان الحق في است-5
ناف األمددر ئلمواجهددة سددلبيات الحددبس المؤقددت علدد  مقت دديات قرينددةالبراءة  أجدداز للمددتهم اسددت

ناف الممنددوح للمددتهم ئج  والمرحددم أن حددذ االسددت.ج.إ.مددن ق 112 بددالحبس المؤقددت حسدد  المددادة
  محدود وحصري في صمسة أصناف من األوامر  عل  عتس ممثم االتهام

 :ضمانات المتهم عند انتهاء الحبس الميقت-6
منح المشرع للمتهم المحبوس مؤقتا  مانات حالدة انتهداء حبسدإل سدواء حتدم عليدإل باإلداندة أو 

 لة الحتم باإلدانة وتانت العقوبة المحتوم بها الحبس  صصمت مدة الحبس المؤقتبالبراءة  ففي حا
المعددددل مدددن قدددانون إصدددرح السدددجون  3-12مدددن العقوبدددة المحتدددوم بهدددا  وقدددد أو دددحت لندددا المدددادة 

ج .ج.إ.مدن ق 144أن الحبس المؤقت رصفض بتمامإل من مدة العقوبدة  تمدا ذتدرت المدادة والمتمم  
مددن نفددس القددانون  ددرورة تسددبر  أمددر الحدددبس  145/73وأكدددت المددادة   1أسددبا  الحددبس المؤقددت

 .2المؤقت
إذا تددان الحددبس المؤقددت أجدداز  المشددرع اسددتثناء لمصددلحة التحقرددذ  فرشددك أنددإل رجددوز لقا ددي 
التحقردددذ الدددذي أصددددر  دددذا األمدددر أن يفدددرج عدددن المدددتهم  متددد  رأى أن مبدددررات الحدددبس المؤقدددت قدددد 

/ 126إمدددا إفدددراج تلقدددائي وذلدددك طبقدددا للمدددادة : فقدددا للحددداالت التاليدددة  ويتدددون اإلفدددراج المؤقدددت و 3زالدددت
ج  بعد استطرع رأي وترم الجمهوريدة  بشدرط أن رتعهدد المدتهم بح دور جميد  .ج.إ.من ق 1الفقرة

إجراءات التحقردذ مجدرد اسدتدعائإل وأن رصطدر قا دي التحقردذ بجميد  تنقرتدإل  إمدا بنداء علد  طلد  
ج  أو بنددداء علددد  طلددد  المدددتهم أو .ج.إ.مدددن ق 126/2لمدددادة وتردددم الجمهوريدددة بنددداء علددد  ندددص ا

ج  و ناك اإلفراج المؤقت بحتم القدانون متد  ثبدت أن الواقعدة .ج.إ.من ق 121محاميإل طبقا للمادة 
 .المحبوس بشأنها المتهم جنحة معاق  علرها بالغرامة فقل أو أنها مصالفة

 : تكرتس التعويدمحم عن الحبس الميقت-7
 26المدؤر  فدي  73-71ئدري التعدويض عدن الحدبس المؤقدت بالقدانون رقدم ترس المشدرع الجزا

فدي تعدويض "ج  وذلدك فدي القسدم السداب  متدرر تحدت عندوان .ج.إ.المعدل والمدتمم لدذ 2771جوان 

                                                           
 .491المرج  السابذ  ص : عبد   أو اربية -1
المعدل والمتمم  1000لسنة  591أقر المشرع الفرنسي تعديرت جو رية عل  مرحلة التحقرذ بموج  القانون  -2
 . في التحقرذ أوامر التصرفبعض    باستحدا  قا ي الحريات والحبس وتوترلإل أمر الحبس المؤقت وف.ج.إ.لذ

 .124المرج  السابذ  ص : اني بغداديمليموالي  -3
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وللحصدول ج  .ج.إ.المعدلة مدن ق 14مترر  131مترر إل   131في المواد " عن الحبس المؤقت
ج  .ج.إ.متددرر مددن ق 131بشددروط نصددت علرهددا المددادة  علدد  التعددويض قرددد المشددرع الجزائددري  ددذا

فرج  أن يتدون محدم الحدبس المؤقدت غردر مبدرر  انتهد  بقدرار نهدائي ق د  بدأال وجدإل للمتابعدة أو 
  .بالبراءة  وألحذ بالمحبوس مؤقتا  ررا ثابتا ومتمرزا

يحدددد إن تددان الشددرط األول وا ددحا  فالشددرط الثدداني رثرددر التسدداؤل ألن المشددرع الجزائددري لددم 
مفهومددا لهددذا ال ددرر الثابددت والمتمرددز  فال ددرر غرددر العددادي  ددو ذلددك ال ددرر الددذي توجدد  قواعددد 
العدالة التعويض عنإل  أما ال رر المتمرز ذو الصطدورة الصاصدة فيقصدد بدإل أن تقرديم ال درر يتدون 

تلحدذ حس  تدم حالدة بالنسدبة لنتدائج الحدبس المؤقدت الغردر المبدرر سدواء الماديدة أو المعنويدة التدي 
  ويتدددوافر  دددذرن الشدددرطرن ف ندددإل يحدددذ للم دددرور مدددن حبسدددإل أن يقددددم طلددد  إلددد  الجهدددة 1بالشدددصص

 .المصتصة بالتعويض
تحدردددد الحصدددول علددد  التعدددويض ردددتم عدددن طريدددذ جهدددة مصتصدددة تسدددم  لجندددة التعوي دددات  

ج  .ج.إ.مددن ق 1متددرر 131حسدد  مددا نصددت عليددإل المددادة  2المنشددأة علدد  مسددتوى المحتمددة العليددا
راراتها تصدر عرنية وال تقبم أي شتم من أشتال الطعن  ويتم تقديم طل  التعويض من علما أن ق

أشدهر مددن صدررورة القددرار  76طدرف طالبدإل أو محاميددإل بموجد  عري ددة موقعدة فددي أجدم ال رتعدددى 
القا ددي بددأال وجددإل للمتابعددة أو البددراءة نهائيددا  إذا قددررت لجنددة التعوي ددات مددنح التعددويض فدد ن لهددا 

فددي تقدددرر التعددويض  ويدتم دفدد  مبلددغ التعددويض وفددذ التشدري  المعمددول بددإل مددن طددرف  مطلدذ الحريددة
 . أمرن صزينة والية الجزائر

  :األخرى قاضي التحقيق  أوامرضمانات المتهم لمواجهة  -رابعا
عندما رنتهي قا ي التحقرذ من إجراء التحقرذ ف نإل رتصرف في الدعوى علد   دوء الوقدائ  

أمــرا بــبن ال وجــه ي الملدد  فددي شددتم أوامددر حسدد  األحددوال  فقددد يصدددر واألدلددة  ويتددون تصددرفإل فدد
ــــة تلمددددا رأى أنددددإل ال وجددددإل إلقامددددة الدددددعوى وال رهددددم أن يتددددون أمددددر  مصالفددددا لطلبددددات وترددددم  للمتابع

 .ج.ج.إ.من ق 163الجمهورية  م  تقررد  ذا األمر بجملة من األسبا  ذترتها المادة 

                                                           
 :انظر في  ذا المعيار. 1000سنة  ف.ج.إ.ق ذا المعيار الذي اعتمدتإل اللجنة الفرنسية لتقدرر التعويض قبم تعدرم  -1
 .959-951المرج  السابذ  ص : األص ر بوتحرم -
ئيسا  وقا ري حتم لدى نفس المحتمة  و ي جهة ق ائية ذات طاب  مدني  تتشتم من الرئيس األول للمحتمة العليا ر  -2

 . والنائ  العام لدى المحتمة العليا  وأمرن  بل اللجنة يعرن من طرف الرئيس األول للمحتمة العليا
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نات تتمثددم فددي إصددرء سددبرلإل  إذا رأى قا ددي فبمجددرد صدددور  ددذا األمددر يتددون للمددتهم  ددما
التحقرذ بأن مبدررات صددور األمدر بدأال وجدإل للمتابعدة قدد تدوفرت  ف ندإل بمجدرد إصددار  رجد  إصدرء 

 .1ج.ج.إ.من ق 163/2سبرم المتهم  وفقا لما نصت عليإل المادة 
حدة وترجحدت إذا تبرن لقا ي التحقرذ أن الواقعة التي انته  إلرها التحقرذ  ي مصالفة أو جن

 17لديإل اإلدانة  أمر بد برغ ملد  الق دية إلد  وتردم الجمهوريدة لتقدديم طلباتدإل المتتوبدة فدي ظدرف 
أيددام علدد  األكثددر إمددا بالموافقددة علدد  األمددر أو بالتمدداس تحقرددذ تكمرلددي  وبعددد عددودة ملدد  الق ددية 

الدة الدددعوى إلدد  لقا دي التحقرددذ رتصدرف  ددذا األصردر فددي الددعوى وفقددا لمدا رددرا  مناسدبا  فيددأمر ب ح
المحتمة الفاصلة في المصالفات  إذا تبرن لإل أن الوقائ  تشتم مصالفة  واإلفراج عن المتهم إذا تدان 

ذا مدا رأى أن الوقدائ  تشدتم جنحدة أحدال المدتهم .ج.إ.مدن ق 1الفقرة/164محبوسا طبقا للمادة  ج  واال
/ 163التسبر  حس  المادة  عل  المحتمة الفاصلة في الجنح  ومن أ م  مانات قرار اإلحالة  و

 .ج.ج.إ.من ق 3الفقرة 
مدددن ال دددمانات المقدددررة للمدددتهم بصددددد  دددذا األمدددر إطدددرق سدددراح المدددتهم فدددي الحدددال  إذا رأى 
قا ي التحقرذ أن الجريمة التدي يحدال مدن أجلهدا المدتهم جنحدة معاقد  علرهدا بالغرامدة أو ال تشدتم 

 1الفقدرة/124ثنداء الحدبس المؤقدت  طبقدا للمدادترن إال مصالفة مثر  أو أن يتون اسدتنفذ مددة حبسدإل أ
ج  وعل  قا ي التحقرذ بمجدرد اعتبدار  التحقردذ منتهيدا أن يقدوم ب رسدال .ج.إ.من ق 2الفقرة/164و

أيدام علد  األكثدر  ومتد  رد إليدإل  17المل  لوترم الجمهورية  الذي يقدم طلبات متتوبدة فدي ظدرف 
لمحتمدة ف ندإل ردرد الملد  ثانيدة لوتردم الجمهوريدة  وعلد  وأصدر قا ي التحقرذ أمرا باإلحالة عل  ا

 . 2ج.ج.إ.من ق 165 ذا األصرر أن ررسلإل ألمانة  بل الجهة الق ائية طبقا للمادة 
متدد  رأى قا ددي التحقرددذ أن الوقددائ  تشددتم جنايددة ف نددإل يددأمر ب رسددال ملدد  الدددعوى بمعرفددة 

لددذي يقدد  فددي دائددرة اصتصاصددإل متتدد  وترددم الجمهوريددة إلدد  النائدد  العددام لدددى المجلددس الق ددائي ا
ج  وتجدددر .ج.إ.مدن ق 166قا دي التحقردذ  قصددد عدرض الملدد  علد  غرفدة االتهددام طبدذ للمددادة 

اإلشارة إل  أن المتهم إذا تان حدثا يصدر أمر ب حالتإل لقسم األحدا  لمقر المجلس الق ائي طبقا 
 .ج.ج.إ.من ق 2الفقرة/451للمادة 

نايدة ف سدناد مهمدة اإلحالدة إلد  محتمدة الجنايدات لديس لقا دي م  توفرر  مانات للمتهم بالج
التحقرذ بم إل  غرفة االتهام  تجهة ق ائية أعل  درجة من قا ي التحقرذ وباعتبار ا درجة ثانية 

                                                           
 .452  ص المرج  السابذ: األص ر بوتحرم -1
 .455-454المرج  السابذ  ص : عبد   أو اربية -2
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رفددداق أمدددر اإلرسدددال بقائمدددة أدلدددة اإلثبدددات للتحقردددذ  تبليدددغ  مددد ، ج.ج.إ.مدددن ق 166طبقدددا للمدددادة  واال
ح   .ج.ج.إ.من ق 163اطة  ذا األصرر علما بها حس  المادة األوامر إل  محامي المتهم واال

  .1ضمانات المتهم أمام غرفة االتهام: رابعالمطلب ال
ارتدددأى المشدددرع الجزائدددري أن ال يقتصدددر التحقردددذ علددد  درجدددة واحددددة فأنشدددأ مدددا يسدددم  غرفدددة 

التحقرددذ  االتهددام  التددي تقددوم بدددور الرقابددة علدد  إجددراءات التحقرددذ مددن صددرل مراقبددة أعمددال قا ددي 
تمددام  ددذ  األعمددال إن تانددت تحتدداج إلدد  تحقرددذ تكمرلددي أو إ ددافي أو إعددادة التحقرددذ فددي جواندد   واال
معرنة من الدعوى  باإل افة إل  دور ا الكبرر في اإلشدراف علد  إجدراءات التحقردذ وحسدن سدرر ا  

المددادة  وذلددك بتصددحيح مددا قددد يقدد  مددن مصالفددات وأصطدداء أثندداء مباشددرة تلددك اإلجددراءات  طبقددا لددنص
 .ج.ج.إ.من ق 211إل  المادة 116

  .الضمانات العامة للمتهم أمام غرفة االتهام: الفرع األول
السدرعة فددي : تتمردز غرفدة االتهدام بجملدة مددن الصصدائص باعتبار دا جهدة ق دداء جزائدي  و دي

 .صصائص  مانات للمتهم ذ  التشتم اتصاذ اإلجراءات وح ور الصصوم  والوجا ية والتدوين  و 

 : كضمان للمتهم السرعة في اتخاذ االجراءات -الأو 
ال ترتد  المرحم أن جم اجدراءات غرفدة االتهدام محدددة بمواعردد قانونيدة ال رجدوز  مصالفتهدا واال

عنهددا أثددر يحدددد  القددانون  واألكرددد أن تحدرددد المواعرددد فيددإل تكددريس ل ددمان السددرعة لصددالح المددتهم   
 .2 ج.ج.إ.قمترر من  131و 112و 113ومثال ذلك ما نصت عليإل المواد 

م أيدا 75 لتهرئدة الق دايا صدر م رتدول النائد  العدا أنتدنص علد  ج .ج.إ.من ق 113فالمادة 
 ددذ  علدد   رنويتعددإل إلدد  غرفددة االتهددام  ويقدددمها مدد  طلباتدد  أوراقهددا ماسددترتدداريخ علدد  األكثددر مددن 

ويبددأ حسدا    مدارو  27ال رتجداوز فدي اجدم  الحدبس المؤقدتتصدر حتمها فدي مو دوع  األصررة أن
وأال أفددرج  ج .ج.إ.قمددن 172 المددادةنصددوص علرهددا فددي الماألوامددر  فمددن تدداريخ اسددتئنا  ددذ  المدددة

 .تكمرلي تحقرذرتقرر إجراء  لمتلقائيا ما المتهم عن 

                                                           
  تسمية غرفة االتهام إل  غرفة 1000لسنة  591بالقانون رقم  ف.ج.إ.قغرر المشرع الفرنسي بموج  تعدرم  -1

  .التحقرذ
 .191المرج  السابذ  ص : عبد   أو اربية -2
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  :كضمان للمتهم االتهام تدوتن اجراءات غرفة -ثانيا
ج  ويمتددد .ج.إ.ق مددن 111حسدد  المددادة  التحقرددذ الددذي تجريددإل غرفددة التهددام رجدد  أن يتتدد 
الصصدوم التدي تدودع لددى قلدم الغرفدة حسد  التدوين والكتابة تشرط أمام غرفة االتهام حتد  لطلبدات 

 .ج.ج.إ.من ق 134و 133ما تقت يإل المواد 
فدددي مدددذترات  بتقدددديم طلبددداتهم ن حرددد  رلدددزمهم القدددانو   طلبدددات الصصدددومل ةوتمتدددد  دددذ  الصاصدددي

ج  و ددو مقددرر أي ددا بالنسددبة لطلبددات النائدد  .ج.إ.قمددن  133  حسدد  مددا تقت دديإل المددادة متتوبددة
 . 132من المادة  72العام حس  الفقرة 

 : كضمان للمتهم الحضورتة والوجاهية أمام غرفة االتهام -ثالثا
التددي أكدددت أنددإل  ج .ج.إ.قمددن  134مددن ال ددمانات المقددررة للمددتهم مددا نصددت عليددإل المددادة 

مددن طددرف غرفددة االتهددام أو ال  لددإل ح ددور الجلسددة رجددوز للمددتهم ومحاميددإل سددواء وجددإل لددإل االتهددام 
حقدددوق المدددتهم مدددن  ج.ج.إ.قمدددن  175وتوجيدددإل مرحظاتدددإل الشدددفوية لتددددعيم طلباتدددإل  وتأكدددد المدددادة 
يقددد  تحدددت طائلدددة  ج.ج.إ.قمدددن  132 دددرورة سدددماعإل فدددي ح دددور محاميدددإل  وعمدددر بدددنص المدددادة 

صطددار المددتهم ومحاإالددبطرن  ميددإل بتدداريخ انعقدداد الجلسددة بتتددا  ن لددم يقددم النائدد  العددام باسددتدعاء واال
سداعة قبدم الجلسدة  أمدا إذا تعلدذ األمدر  43موص   ف ذا تعلذ األمر بالحبس المؤقدت صدرل مهلدة 

أيام من تاريخ اإلرسدال  و دذا لتمتدرن األطدراف مدن إردداع طلبداتهم  75بغرر الحبس المؤقت فالمهلة 
 .ومرحظاتهم
 متدن لغرفدة االتهدايمتمدا  ام لسدات غرفدة االتهدح دور ج فلألطدرا الجزائري رجرزشرع إذا الم
بدددداء طلبددداتهم الصصدددوم بالح ددورتكلردد   نمددالددديس للمرافعددة واال   المحتمدددة تحددت تصدددرفليتوندددوا    واال

بح ددور تددم  ن النطددذ بددالقرار يتددو  عتددس  سددرية بالنسددبة للجمهددور فالفصددم فددي الق ددايا يتددون فددي
 .المعنية بمن فرهم المتهم األطراف

 .غرفة االتهام لمواجهة صالحياتت المتهم ضمانا: الفرع الثاني
رج  أن يتون تم إجراء من إجراءات التحقرذ قانونيا  تحترم فيدإل اإلجدراءات والشدتليات  لدذا 
تددتم مراقبتهددا عددن طريددذ اسددتئنافها أمددام غرفددة االتهددام  باعتبار ددا درجددة تحقرددذ ثانيددة مدد  تأكرددد عدددة 

  . مانات للمتهم
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 :ضمان للمتهم قاضي التحقيق أوامرالرقابة القضائية على  -أوال
بواسددطة الطعددن باالسددتئناف أمددام غرفددة االتهددام فددي  تددتم الرقابددة علدد  أوامددر قا ددي التحقرددذ

مددددن  163جميدددد  األوامددددر الق ددددائية التددددي يصدددددر ا  واألصددددم أن ربلددددغ المددددتهم طبقددددا لددددنص المددددادة 
نجدد ا  ج.ج.إ.قمن  1الفقرة/112ج باألوامر التي رجوز لإل استئنافها  وبالرجوع إل  المادة .ج.إ.ق

 :حصرت حذ استئناف المتهم ومحاميإل في صمسة أصناف من األوامر و ي
األوامر التي يصدر ا قا ي التحقرذ حال فصلإل في النزاعات بشأن قبول اإلدعاء المدني  -

 .ج.ج.إ.قمن  14حس  نص المادة 
أوامددر و دد   :األوامددر التددي يصدددر ا قا ددي التحقرددذ بشددأن الحددبس المؤقددت و ددي ثرثددة -

  وأوامددر تمدرددد الحددبس المؤقددت ج.ج.إ.قمتددرر مددن  123المددتهم فددي الحددبس المؤقددت حسدد  المددادة 
 121  وأوامددر رفدض طلد  اإلفدراج حسد  المددادة ج.ج.إ.قمدن  125/1والمدادة  125حسد  المدادة 

 .ج.ج.إ.قمن 
 1رمتدر  125األوامر التي يصدر ا قا دي التحقردذ بشدأن الرقابدة الق دائية حسد  المدادة  -
 .2مترر 125والمادة 
 143/2األمدر بدرفض طلد  إجدراء صبدرة حسد  المدادة : األوامدر ذات الصدلة بدالصبرة و دي -
ج  واألمدددر بددد جراء صبدددرة تكمرليدددة  واألمدددر بدددرفض إجدددراء صبدددرة م دددادة حسددد  المدددادة .ج.إ.مدددن ق

 .ج.ج.إ.قمن  154/2
لدددعوى  إمددا األوامددر التددي بمقت ددا ا يفصددم قا ددي التحقرددذ فددي اصتصاصددإل بددالنظر فددي ا -

مددن  112مددن تلقدداء نفسددإل  أو بندداءا علدد  دفدد  أحددد الصصددوم بعدددم االصتصدداص طبقددا لددنص المددادة 
 .ج.ج.إ.ق

 163أيام من تاريخ تبليغ األمدر إلد  المدتهم طبقدا لدنص المدادترن  3رتم االستئناف في ظرف 
 ا تددنص   نجدددج.ج.إ.قمددن  163  وبددالرجوع إلدد  نددص المددادة ج.ج.إ.قمددن  2الفقددرة/112والمددادة 

سدداعة برسددالة موصدد  علرهددا   24علدد  أن أوامددر قا ددي التحقرددذ تبلددغ للمددتهم ومحاميددإل فددي ظددرف 
ذا حصدددم تدددأصرر فدددي التبليدددغ رترتددد  علددد   دددذا تأجردددم بددددأ سدددريان مهلدددة االسدددتئناف حسددد  مددددة  واال

  وقدددد ردددؤدي الفصدددم فدددي الطلددد  إلددد  تحريدددر حريدددة المدددتهم صصوصدددا فدددي إطدددار الحدددبس 1التدددأصرر

                                                           
 .102المرج  السابذ  ص   ......التحقرذ: أحسن بوسقيعة -9
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صدد األوامر األصرى المذتورة أعر  والتي قد تؤدي بطريقة أو بدأصرى إلد  المسداس المؤقت  وتذا ب
 .بالحريات الشصصية

 :الرقابة على اجراءات التحقيق ضمان للمتهم -ثانيا
سدلطة الرقابدة واإلشدراف علد  إجدراءات التحقردذ ومراقبدة سدرمتها صول المشدرع لغرفدة االتهدام 

وذلددك مددن أجددم صددون الحريددات والحقددوق تونهددا  ج .ج.إ.قمددن  131طبقددا لددنص المددادة  وصددحتها
درجددة ثانيددة للتحقرددذ  فدد ذا رأت فددي اإلجددراءات سددب  مددن أسددبا  الددبطرن ق ددت بددبطرن اإلجددراء 
المشددددو   وعنددددد االقت دددداء بطددددرن اإلجددددراءات التاليددددة لددددإل بصددددفة تليددددة أو جزئيددددة حسدددد  األحددددوال 

اإلجدددراءات أو تحردددم الملددد  إلددد   والمربسدددات وظدددروف الددددعوى  بعدددد اإلبطدددال تتصددددى لمو دددوع
ظهار ددا   قا دي التحقرددذ أو إلدد  قا ددي عصددر غرددر  لمواصدلة إجددراءات التحقرددذ بحثددا عددن الحقيقددة واال
فبمناسبة ذلك ف نها تقوم باتصاذ جمي  إجراءات التحقردذ التدي ترا دا الزمدة ومفرددة طبقدا لدنص المدادة 

 .ج.ج.إ.قمن  136
ن تم المساس ب مانات المتهم فدالجزا   الدذي يتدون إمدا بدنص القدانون حسد  ء  دو الدبطرنواال

ومدددن أ دددم الشدددتليات التدددي تصدددص المدددتهم وتعدددد فدددي عن واحدددد  ج .ج.إ.قمدددن  1الفقدددرة/151المدددادة 
  و ناك البطرن الجو ري الذي ج.ج.إ.قمن  175و 177ت مان بالنسبة لإل مصالفة أحتام المادة 

االبتدددائي  التددي تصددم بحقددوق الدددفاع أو أي رترتدد  علدد  مصالفددة اإلجددراءات الجو ريددة فددي التحقرددذ 
 . ج.ج.إ.قمن  153صصم عصر في الدعوى حس  نص المادة 

ج .ج.إ.مددن ق 153أمددا فيمددا رتعلددذ بحالددة الددبطرن الجددو ري المنصددوص علرهددا فددي المددادة 
فرترتدد  عددن اإلصددرل بحقددوق الدددفاع  ولغرفددة االتهددام وحددد ا أن تقددرر مددا إذا تددان الددبطرن رنحصددر 

جراء المطعون فيإل أو أن البطرن رج  مد  تليا أو جزئيا إلد  اإلجدراءات الرحقدة لدإل حسد  في اإل
ج  فدد ذا ق ددت غرفددة االتهددام بددبطرن اإلجددراء المشددو  بددإل أو عنددد .ج.إ.مددن ق 2الفقددرة/153المددادة 

وع االقت دداء بددبطرن اإلجددراءات التاليددة لددإل تلهددا أو بع ددها  فلهددا بعددد اإلبطددال أن تتصدددى لمو دد
 .1راء وتقوم بالتحقرذ بنفسإلاإلج

 :صالحيات رئيس غرفة االتهامضمانات المتهم في مواجهة  -ثالثا
رراقدد  ويشددرف رئدديس غرفددة االتهددام علدد  مجددرى التحقرددذ فددي جميدد  متاتدد  التحقرددذ بدددائرة 

أعطد  المشدرع لدرئيس غرفدة االتهدام الحدذ فدي طلد  ج  .ج.إ.من ق 273اصتصاصإل حس  المادة 
                                                           

 .421-429المرج  السابذ  ص : عبد   أو اربية -1
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حسدد  المددادة  رزمدة مددن قا دي التحقرددذ المتعلقدة بالق ددايا التدي يحقددذ بشدأنهاجميد  اإلي دداحات ال
  و دددو مدددا ريسدددر لدددإل الوقدددوف علددد  الملفدددات الهامدددة لددددى ق ددداة التحقردددذ ومدددا ج.ج.إ.مدددن ق 274

ولددإل ج  .ج.إ.مددن ق 63مددن المددادة  76و 75ويراقدد  شددروط تطبرددذ الفقددرترن رددواجههم مددن عوائددذ  
فدي دائدرة المجلدس الق دائي لرتحقدذ مدن حالدة المحبوسدرن مؤقتدا  الحذ في زيارة تم مؤسسدة عقابيدة

  ويسددتطي  رئدديس غرفددة االتهددام فددي أي وقددت مددن 1ج.ج.إ.قمددن  2الفقددرة/274طبقددا لددنص المددادة 
أوقات اإلجراءات أن يطلد  اإلفدراج المؤقدت عدن المدتهم المحبدوس  باإل دافة إلد  أندإل رجدوز لدإل أن 

مددن  275سددتمرار حددبس المددتهم مؤقتددا طبقددا لددنص المددادة يعقددد غرفددة االتهددام تددي يفصددم فددي أمددر ا
 .ج.ج.إ.ق

غرفددة االتهددام متلفددة برقابددة العناصددر الماديددة والقانونيددة فددي تددم ق ددية تصددم إلرهددا بوصددفها 
سلطة اتهام  فلها تغررر جذري في أساس الدعوى ب  افة وقائ  جدردة إلرها لم رتناولها التحقرذ في 

تهام بفحص أوراق المل  لمعرفة ما إذا تانت التحقيقدات التدي أجرا دا الدرجة األول   فتقوم غرفة اال
قا ي التحقرذ ناقصة أو أن بعض النقاط فرها ال زالت غام ة تسدتوج  الو دوح  ولهدا أن تقدرر 
إجددراء تحقرددذ تكمرلددي أو إ ددافي  إن تددان التحقرددذ الددذي أجددرا  قا ددي التحقرددذ لددم رتندداول الوقددائ  

 .ض علرها أو لم رتناول تم األشصاص الذرن سا موا في ارتكا  الجريمةالناتجة عن المل  المعرو 
إذا فدددالقرارات التدددي تصددددر ا غرفدددة االتهدددام فدددي مرددددان سدددرر التحقردددذ بوجدددإل عدددام تحقدددذ فعدددر 
 مان للمتهم  باعتبار ا ال تقوم فقدل بأعمدال التحقردذ  بدم تقدوم بوظيفدة أ دم  دي الرقابدة واإلشدراف 

لتدددي بواسدددطتها تدددتم مراجعدددة التحقردددذ ومراقبدددة سدددرمة تلدددك اإلجدددراءات  علددد  التحقردددذ الق دددائي  وا
 .وتق ي معها ببطرن اإلجراء الذي جاء مصالفا للقانون 

علمددا أن لغرفددة االتهددام مهددام أصددرى صددارج مجددال التحقرددذ تالفصددم فددي تنددازع االصتصدداص  
ات  وطلد  ج  والفصم في بعض الطلبات تطل  دمج و م العقوبد.ج.إ.من ق 363حس  المادة 

  .رد االعتبار والفصم في طلبات رد األشياء المحجوزة

                                                           
 .419المرج  السابذ  ص : دمحم حزيل -1
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 :الخاتمــــــــــــة
اآلليدددات االجرائيدددة التدددي تحددديل بدددالحذ فتعطيدددإل صدددورة عمليدددة  تشدددتم  دددمانات المدددتهم جملدددة 

نجددد ا  ددمن قواعددد االجددراءات الجزائيددة  فلكددم اجددراء شددروط وتددم شددرط فيددإل قرددد وتددم قرددد  ددمانة  
وحتد  للمشدتبإل فيدإل   تدم مدن حرتدت الددعوى العموميدة  دد  الدذي  دوت للمدتهم تمنح  دذ  ال دمانا

لدم يتتمدم فدي التشدريعات الحدرثدة لدوال   رغدم أن مرتز مدا مرتز اجرائيا صرل مرحلة البح  والتحري 
التطدددورات السدددابقة وتأثرراتهدددا علددد  مصتلددد  األنظمدددة اإلجرائيدددة  فدددالمتهم تصدددان حقوقدددإل فدددي النظدددام 

  فددي حددرن أن النظددام التفتيشددي إ مددال للحقددوق المددتهم واالعددرء علدد  حسددا  المجتمدد اإلتهددامي العددام 
تمدا تأكدد   المدتهملسلطة االتهدام  لدذا جداء النظدام المصدتلل تحدم وسدل بدرن النظدامرن مراعيدا حقدوق 

و ددرورة  ددمان  التددي جدداءت مترسددة لحقددوق المددتهم ة ددذا فددي مصتلدد  االتفاقيددات الدوليددة واإلقليميدد
 .تفعرلها

  لكددن  ددذا المبدددأ ال رؤصددذ علدد  اإلطددرق بددم علدد  قرينددة البددراءة ونتائجهدداذلددك بتأسيسددها  ويددتم
وأكثددر مددن  ددذا قددد رتحددول رأس علدد  عقدد  مددن أصددم بددراءة إلدد  افتددراض إذنددا  وينصددوص القددانون 

الشدرعية اإلجرائيددة منبثقدة أساسددا مدن مبدددأ رغدم أن قرينددة البدراءة   متد  دعدت المصددلحة العامدة لددذلك
أي مرحلدة االشدتبا  حردد  يمدنح فرهددا وحتد  قبدم االتهددام   للمددتهمحدددود المرتدز اإلجرائدي  مالدذي ررسد

رغددم المشددتبإل فيددإل جملددة مددن ال ددمانات تتعلددذ بالبحدد  والتحددري ذاتددإل و ددمانات تتعلددذ بشصصددإل  
الدددنص علدددد  إجددددراءات التحددددري الصاصددددة المتعلقددددة الجدددرائم األكثددددر صطددددورة  والتددددي بموجبهددددا رجددددوز 

 .حريات الصاصة بالمتهم  مانا للمصلحة العامةاالعتداء عل  ال
ملدزم  أي بعد توجيإل االتهام  حدرن يصدبح المشدتبإل فيدإل متهمدا فهدو غردرأمام النيابة العامة  أما

  رغدم مدا يشدتلإل ويحاط ب مانات أمام قا ي التحقرذ عند تم اجراء أو أمدر رتصدد ب ثبات براءتإل  
لما فيإل من تقررد لحرية المتهم  وتدزداد صطدورة  دذا الحبس المؤقت تعار ا م  أصم البراءة صاصة 

أقدر المشدرع سدلطة المراقبدة واإلشدراف االمدتهم وزيدادة فدي  دمانات   اإلجراء مدن صدرل إمتانيدة مدد 
 .المتهم ألوامر قا ي التحقرذ والتصحيح لغرفة االتهام  م  تحدرد فرص استئناف
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 :قائمة المصادر والمراجع
 :المصادر -أوال
-  ثائق القانونيةالو: 

 :الدساتير -11
المددددددؤر  فددددددي  442-27المرسددددددوم الرئاسددددددي بالمعدددددددل  1336الدسددددددتور الجزائددددددري لسددددددنة  -

المت دددمن التعددددرم الدسدددتوري  الجريددددة الرسدددمية للجمهوريدددة الجزائريدددة الديمقراطيدددة  37/12/2727
 .2727لسنة  32الشعبية  العدد رقم 

 :القوانين الداخلية -12

 :ةالقوانين الجزائرت -

  المت دمن قدانون اإلجدراءات الجزائيدة 1366جدوان  73المدؤر  فدي  155-66األمر رقدم  -
 :  المعدل والمتمم بدالجزائري 

 .المتعلذ بحماية الطفم 15/71/2715المؤر  في  12-15األمر رقم  -

 .21/73/2711المؤر  في  71-11القانون رقم  -

 .11/12/2713المؤر  في  17-13القانون  -

 .37/73/2727المؤر  في  74-27األمر رقم  -

المعددددل والمدددتمم  المت دددمن قدددانون  1366جدددوان  73المدددؤر  فدددي  156-66األمدددر رقدددم  -
 .العقوبات الجزائري 

المعددددل والمدددتمم  المت دددمن قدددانون  1313جويليدددة  21المدددؤر  فدددي  71-13األمدددر رقدددم  -
 .الجمارك الجزائري 

 .لمعدل والمتمما 12/12/1333المؤر  في  21-33رقم القانون األساسي للق اء  -

والمواصدددرت  بالبريددددالمتعلدددذ  2777أوت  75الصدددادر بتددداريخ  73-2777األمدددر رقدددم  -
 .والرسلكية السلكية
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المتعلددذ بتنظدديم حرتددة المددرور عبددر  2771أوت  13المددؤر  فددي  14-71األمددر رقددم  -
 .الطرق وسرمتها وأمنها

ن الفسدداد ومتافحتددإل المتعلددذ بالوقايددة مدد 2776فيفددري  27المددؤر  فددي  71-76األمددر رقددم  -
 .المعدل والمتمم

والمت من القانون األساسدي الصداص  1333أوت  13المؤر  في  433-33المرسوم رقم  -
 .1333أوت  16الصادرة بتاريخ  34ر  ع .بمحافظي الشرطة  ج

والمت من القانون األساسدي الصداص  1333أوت  13المؤر  في  434-33المرسوم رقم  -
 .1333أوت  16الصادرة بتاريخ  34ر  ع .ب باط الشرطة  ج

والمت من القانون األساسدي الصداص  1333أوت  13المؤر  في  432-33المرسوم رقم  -
 .1333أوت  16الصادرة بتاريخ  34ر  ع .بمفتشي الشرطة  ج

 :القوانين األجنبية -

المعدددددل  1357لسددددنة  157قدددانون اإلجددددراءات الجزائيددددة المصددددري الصدددادر بالقددددانون رقددددم  -
 .والمتمم

- Code des douanes français adopté par la loi des 06 au 22 aout 1791 

modifié et complété. 

- Code de procédure pénal français Ordonnance n
o
 58-1296 du 23 

décembre 1958 modifié et complété 

- Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure 

pénale. 

- Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la 

présomption d'innocence et les droits des victimes. 

- Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux 

évolutions de la criminalité 

- Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la 

procédure pénale. 

 :الوثائق الدولية -13
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فدي قصدر  1948 ديسدمبر 17 بتداريخ األمم المتحددةإلعرن العالمي لحقوق اإلنسان تبنتإل ا -
ألدد   211قددرار الجمعيددة العامددة رقددم   أصدددرتإل الجمعيددة العامددة لألمددم المتحدددة فددي بدداريسشددارو فددي 

 (.3-د)

اعتمدددد وعدددرض للتوقيددد  والتصددددرذ واالن دددمام العهدددد الددددولي للحقدددوق المدنيدددة والسياسدددية  -
ديسددمبر  16  المددؤر  فددي (21-د)ألدد   2277: بموجدد  قددرار الجمعيددة العامددة لألمددم المتحدددة رقددم

1366. 
اعتمدد وعدرض للتوقيد  والتصددرذ العهد الددولي للحقدوق االقتصدادية واالجتماعيدة والثقافيدة  -

 16المددددؤر  فددددي ( 21-د)ألدددد   2277واالن ددددمام بموجدددد  قددددرار الجمعيددددة العامددددة لألمددددم المتحدددددة 
 .1966ديسمبر 

 :األحكام القضائية الجزائرتة -14

  71  المجلة الق ائية  العدد 15/75/1334قرار الغرفة الجزائية بالمحتمة العليا بتاريخ  -
  .1333قسم المستندات والنشر للمحتمة العليا  الجزائر  

  51 337فددي الملدد  رقددم  71/73/1333قددرار الغرفددة الجزائيددة بالمحتمددة العليددا بتدداريخ  -
 .1337  قسم المستندات والنشر للمحتمة العليا  الجزائر  72المجلة الق ائية  العدد 

  المجلدة 11.331  ملد  رقدم 23/74/1331زائية بالمحتمة العليدا بتداريخ قرار الغرفة الج -
 .1333قسم المستندات والنشر للمحتمة العليا  الجزائر    71الق ائية  العدد 

05- Jurisprudence Français: 
- Cass. Crim. 7 avril 1993.  

- Cass. Crim, 22 Mai 1938 , n° 56. 

- Crim. 26 mai 1999, Bull. n° 106.  

- Crim. 30 Juin 1999, Bull. n° 176 

 :المعاجم والقواميس - 15

لسددان العددر   المجلددد السددادس  دار المعددارف  : جمددال الدددرن أبددو الف ددم دمحم بددن منظددور -
 .1331القا رة  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/217%28III%29&Lang=A
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/217%28III%29&Lang=A
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المعجدددم فدددي علدددم اإلجدددرام واالجتمددداع القدددانوني والعقدددا   دون ذتدددر دار : محمدددود أبدددو زيدددد -
 .2773النشر  

 (.الترتيب الهجائي حسب)المراجع  -ثانيا

- باللغة العربية: 
 :الكتب -11

الحبس االحتياطي والمراقبدة الق دائية فدي التشدري  الجزائدري والمقدارن  : األص ر بوتحرم -
 .1332دروان المطبوعات الجامعية  الجزائر  

تتدا  الوتالدة   بدا  التوتردم -السدنن الكبدرى : أبو بتر أحمد بن حسرن بن علدي البرهقدي -
 .  دار المعرفة  برروت  دون سنة النشر6  الجزء-مات م  الح ور والغربةفي الصصو 
السياسدددة الجنائيدددة فدددي الشدددريعة اإلسدددرمية  دار الشدددروق  بردددروت  : أحمدددد فتحدددي بهدددنس -
1333. 
 .1311 الشرعية واإلجراءات الجنائية  دار النه ة العريية  القا رة : أحمد فتحي سرور -
  دار 74  الطبعددددة -قسددددم عددددام-ون العقوبدددداتالوسدددديل فددددي شددددرح قددددان: ---------- -

 .1335النه ة العريية  القا رة  
  74القددددددانون الجنددددددائي الدسددددددتوري  دار الشددددددروق  القددددددا رة  الطبعددددددة : ---------- -
2776. 
الوسددديل فدددي قدددانون اإلجدددراءات الجزائيدددة  الكتدددا  األول  دار النه دددة : ---------- -

 .2714العريية  القا رة  
 .2773لتحقرذ الق ائي  دار  ومة  الجزائر  ا: أحسن بوسقيعة -
  17الددوجرز فددي القددانون الجزائددي الصدداص  دار  ومددإل  الجزائددر  الطبعددة : -------- -
2773. 
المصدددالحة فدددي المدددواد الجزائيدددة بوجدددإل عدددام وفدددي المدددادة الجمرتيدددة بوجدددإل : -------- -

 .2713صاص  دار  ومة  الجزائر  
ت الجزائيدددددة فدددددي التشددددددري  الجزائدددددري  درددددددوان مبدددددادئ اإلجددددددراءا: أحمدددددد شدددددرقي الشددددددلقاني -

 .1333المطبوعات الجامعية  سنة 
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 .2711  دار  ومة للطباعة والنشر والتوزي   الجزائر  1التوقر  للنظر  ط: أحمد غاي -

التطبيقات المعاصرة للنظام اإلتهامي فدي القدانون االنجلدوأمريتي  دار : أحمد عوض برل -
 .1333النه ة العريية  القا رة  

-الصدلح فدي قدانون اإلجدراءات الجنائيدة ما رتدإل والدنظم المرتبطدة بدإل: أسامة حسدنرن عبردد -
 .2775  71  دار النه ة العريية  القا رة  الطبعة -دراسة مقارنة
شددددرح قددددانون اإلجدددراءات الجنائيددددة  دار النه دددة العرييددددة  القددددا رة  : أسدددامة عبددددد   قاردددد -
2771. 
اريخ وح ارة أوروبدا العصدور الوسدط   شدرتة الكتدا  قراءة في ت: شرف صالح دمحم سردأ -

 .2773  71اإللكتروني العريي  برروت  الطبعة
  دار الجامعدددة والتحدددري فدددي مرحلدددة ال دددبل الق دددائي إجدددراءات البحددد : بوصدددلعة ثوريدددة -

 .2715الجدردة للنشر  اإلستندرية  
 .1331تندرية  حماية حذ المتهم في محاكمة عادلة  منشأة المعارف  اإلس: حاتم بتار -
الدددددعوى المدنيددددة أمددددام المحدددداكم الجنائيددددة  منشددددأة المعددددارف  : حسددددن صددددادق المرصددددفاوي  -

 .1333اإلستندرية  
إثبددات الجريمدة علد   ددوء االجتهداد الق دائي  الطبعددة الثالثدة  دار  ومددة : جمدال نجيمدي -

 .2713للطباعة والنشر والتوزي   الجزائر  
رددددذ علدددد  أعمددددال ال ددددبطية الق ددددائية  دار رقابددددة سددددلطة التحق: جددددو ر قددددوادري صددددامت -

 .2717الجامعة الجدردة  اإلستندرية  مصر  
الوسددداطة فدددي القدددانون اإلجرائدددي المقدددارن  دار النه دددة العرييدددة  : رامدددي متدددولي القا دددي -

 .2717  71القا رة  الطبعة 
مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانون المصري  دار الفتدر العريدي  مصدر  : رءوف عبرد -
2776. 
اإلجددددراءات الجنائيددددة تأصددددير وتحلددددير  منشددددأة المعددددارف  اإلسددددتندرية  : رمسدددديس بهنددددام -
1311. 
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  دار  ومدة للنشدر والتوزيد   2أبحدا  تحلرليدة فدي قدانون اإلجدراءات  ط: سعد عبد العزيز -
 .2717الجزائر  
شددر مبدددأ الشددرعية فددي قددانون العقوبددات الجزائددري  دار الهدددى للطباعددة والن: سددليمان بددار  -

 .2776والتوزي   الجزائر  
أصددول اإلجددراءات الجزائيددة فددي التشددري  والق دداء والفقددإل  المؤسسددة : سددليمان عبددد المددنعم -

 .1333الجامعية للدراسات والنشر والتوزي   برروت  
  دار الفتر العريدي  -دراسة مقارنة  -الطبيعة القانونية للغرامة الجنائية: سمرر الجنزوري  -
 .1363القا رة  
 .1336تاريخ النظم السياسية  دار النه ة العريية  القا رة  : في حسن أبو طال صو  -
الددوجرز فددي شددرح قددانون اإلجددراءات الجزائيددة  د ط  دار الهدددى للطباعددة : طددا ري حسددرن -

 2713والنشر والتوزي   الجزائر  

 . شرالتنفرذ الجنائي  منشأة المعارف  اإلستندرية  دون سنة الن: عبد الحمرد الشواريي -

  دار بلقديس  2اإلجراءات الجزائية في الترسيم الجزائري والمقارن  ط: عبد الرحمان صلفي -
  .2716الجزائر  
 دددمانات المدددتهم قبدددم وأثنددداء المحاكمدددة  منشدددورات الحلبدددي : عبدددد السدددتار سدددالم لكبيسدددي -

 .2713الحقوقية  برروت 
  دار  ومددددة  (التحقرددددذالتحددددري و )شددددرح قددددانون اإلجددددراءات الجزائددددري :  عبددددد   أو اربيددددة -
 .2713الجزائر  
جدددرائم  دددد األشدددصاص )شدددرح القسدددم الصددداص مدددن قدددانون العقوبدددات : عدددز الددددرن طبدددا  -
 .الجزائر  د س ن –  د ط  دار بلقيس للنشر (واألموال

 دددمانات المدددتهم فدددي مرحلدددة المحاكمدددة  دار النه دددة العرييدددة  : علدددي الف دددم البدددوعنرن -
 .2776القا رة  
حذ الصصوصية في القانون الجنائي  دراسة مقارندة  الطبعدة األولد    :علي أحمد الزعبي -

 .2776المؤسسة الحدرثة للكتا   لبنان  
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السلطة التقدررية للنيابدة العامدة فدي الددعوى العموميدة  دار  ومدإل  الجزائدر  : علي شمرل -
2773. 
عدددات المبدددادئ العامدددة فدددي قدددانون اإلجدددراءات الجنائيدددة  دار المطبو : عدددوض دمحم عدددوض  -

 .1333الجامعية  اإلستندرية  
 .1313الشرائ  العراقية القديمة  دار الحرية للطباعة  بغداد  : فوزي رشرد -
  دار النه ددة العرييددة  القددا رة  -القسددم العددام-شددرح قددانون العقوبددات : فوزيددة عبددد السددتار -
1331. 
رف  اإلسدتندرية  البراءة وأثر ا في رفض الددعوى المدنيدة  منشدأة المعدا: دمحم شتا أبو سعد -
 .1331  73الطبعة 
الدسدددتور المصدددري فقهدددا وق ددداء  دار المطبوعدددات الجامعيدددة  : مصدددطف  أبدددو زيدددد فهمدددي -

 .1336  73مصر  الطبعة 
 . 2713مذترات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري  دار  ومة  الجزائر  : دمحم حزيل -

وليددة  دار الهدددى  الجزائددر  الطبعددة  ددمانات المشددتبإل فيددإل أثندداء التحريددات األ :دمحم محدددة -
71  1331. 

 .1332 مانات المتهم أثناء التحقرذ  الجزء الثال   دار الهدى  الجزائر  : ------- -
نظدددام اإلثبدددات فدددي المدددواد الجنائيدددة فدددي القدددانون الو دددعي الجزائدددري  دردددوان : دمحم مدددروان -

 .1333المطبوعات الجامعية  الجزائر  
تجدريم والعقدا  فدي السياسدة المعاصدرة  دار النه دة العرييدة  أصول ال: محمود طإل جرل -

 .2775  71القا رة  الطبعة 

  دار النه ة العريية  القا رة  -القسم العام-شرح قانون العقوبات : محمود نجر  حسني -
 .1311  74الطبعة 
ن االجتهددداد الق دددائي فدددي المدددواد الجزائيدددة  الجدددزء الثددداني  الددددروا: مدددوالي جيرلدددي بغددددادي -

 .  دون سنة النشر71الوطني لألشغال التريوية  الطبعة 
اإلجدددددراءات الجزائيدددددة فدددددي التشدددددري  الجزائدددددري  المؤسسدددددة الوطنيدددددة : ------------ -

 .1332للكتا   الجزائر  
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 .2773مح رات في اإلثبات الجنائي  دار  ومإل  الجزائر  : نصر الدرن مروك -
 : العلميةوالمذكرات الرسائل  -12

اإلثبات في المواد الجمرتية  رسالة دتتورا   تلية الحقوق والعلوم السياسية  : نةالعرد سعاد -
 .2776  الجزائر  -باتنة-جامعة الحاج لص ر

استعانة المتهم بمحامي في القانون المقارن  رسالة دتتورا   جامعة القدا رة  : حسن علو  -
 .1317مصر  

  رسددالة دتتددورا   -دراسددة مقارنددة–ان الحمايددة الجنائيددة لحقددوق اإلنسدد: صرددري أحمددد الكبددا  -
 .2772تلية الحقوق  جامعة اإلستندرية  مصر  

األمدددر الجزائدددي وأثدددر  فدددي إنهددداء الصصدددومة : عبدددد العزيدددز بدددن مسدددهوج جدددار   الشدددمري  -
 .2773  جامعة نار  للعلوم األمنية  الرياض  -دراسة تأصرلية مقارنة-الجنائية

  رسددددالة (حددددذ الفددددرد فددددي الصصددددومة الجنائيددددة)دي االتهددددام الفددددر : عبددددد الو ددددا  العشددددماوي  -
 .1353دتتورا   جامعة القا رة  مصر  

عليددات البحدد  والتحددري عدددن الجريمددة المعلوماتيددة فددي القددانون الجزائدددري  : سددعرداني نعدديم -
 .2713-2712  1مذترة ماجيسترر في العلوم القانونية  جامعة الحاج لص ر باتنة 

ة دتتورا  علوم  تليدة الحقدوق  جامعدة االصدوة منتدوري  قا ي التحقرذ  رسال: عمار فوزي  -
 .2773/2717قسنطرنة  

ال ددمانات القانونيددة لحمايددة الشددرعية اإلجرائيددة صددرل الدددعوى العموميددة   :تمددال بوشددلرذ -
-2711  تليدددة الحقدددوق والعلدددوم السياسدددية  1أطروحدددة دتتدددورا  فدددي العلدددوم القانونيدددة  جامعدددة باتندددة 

2713. 
 ددمانات المحاكمددة الجنائيددة المنصددفة  رسددالة دتتددورا   تليددة : لعيسددوي نا ددد يسددري حسددن ا -

 .2712الحقوق  جامعة عرن شمس  مصر  

متابعدددة الجدددرائم المتعلقدددة بالصدددفقات العموميدددة فدددي التشدددري  الجزائدددري   :بتدددرار شدددو  دمحم -
ن  مددذترة ماجسدددترر   تصصددص القدددوانرن اإلجرائيدددة والتنظدديم الق دددائي  تليدددة الحقددوق  جامعدددة و دددرا

2711-2712. 
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  أطروحددة (دراسددة مقارنددة)الدددلرم اإللكترونددي ودور  فددي اإلثبددات الجنددائي : لرندددا بددن طالدد  -
 .2713ترزي وزو   -دتتورا   جامعة مولود معمري  

 دددددمانات حقدددددوق اإلنسدددددان أثنددددداء مرحلدددددة البحددددد  والتحدددددري  مدددددذترة : بوحجلدددددة بوعبدددددد   -
 .2713-2712تنون  بن ع   تلية الحقوق 1ماجيسترر  جامعة الجزائر 

 ددمانات المددتهم أثندداء مرحلددة التحريددات األوليددة والتحقرددذ االبتدددائي  : سددلطان دمحم شدداكر -
 .2713  1مذترة ماجيسترر  جامعة الحاج لص ر باتنة 

قاعددددددة اسدددددتبعاد األدلدددددة المتحصدددددلة بطدددددرق غردددددر مشدددددروعة  مدددددذترة  :عبدددددد النبدددددي سدددددلم  -
 .2773 -2771حقوق والعلوم السياسية  لماجيسترر  جامعة الحاج لص ر باتنة  تلية ال

الحمايددة الدسددتورية للحريددات الشصصددية  مددذترة ماجيسددترر  جامعددة : عمروسددي عبددد القددادر -
 .2716-2715  تلية الحقوق والعلوم السياسية  1الحاج لص ر باتنة 

متعدد  ناصددح العتربددي   ددمانات تفتددي  المددتهم فددي نظددام اإلجددراءات الجزائيددة السددعودي  -
ها م  المواثرذ الدولية لحقوق اإلنسدان دراسدة تطبيقيدة مقارندة  مدذترة ماجيسدترر  جامعدة ومدى توافق

 .2712نار  العريية للعلوم األمنية  تلية الدراسات العليا قسم العلوم الشرطية  

تفتي  المستن في قدانون اإلجدراءات الجزائيدة الفلسدطرني دراسدة : دمحم علي مصطف  غانم -
 . 2773فلسطرن  تلية الدراسات العليا   –ر  جامعة النجاح الوطنية نابلس مقارنة  مذترة ماجيستر

 :المقاالت واألبحاث -13
دور شدددرائل التلدددبس فدددي تحقردددذ الكفددداءة المتطلبدددة بددددل : أشدددرف دمحم عبدددد القدددادر سدددمحان -

الجدوف  اإلتهام  مجلة تلية القانون الكويتية العالمية  تلية الشدريعة والقدانون  العددد الثداني  جامعدة 
 .2713المملكة العريية السعودية  جوان 

التفتددي  تدد جراء تحقرددذ تقلردددي لجمدد  أدلددة الجددرائم المتصددلة بتكنولوجيددا : بددن صليفددة إلهددام -
اإلعرم واإلتصال  المجلة الدولية للبحدو  القانونيدة والسياسدية  المجلدد الرابد   العددد األول  جامعدة 

 .2727لص ر الوادي  جانفي 
تطبرددذ مبدددأ عدددم تجددريم الددذات فددي الدددعاوى الجنائيددة فددي تددم مددن : الفقرددر رائددد سددليمان -

  مجلدددة الواحدددات للبحدددو  والدراسدددات  غردايدددة  -دراسدددة مقارندددة–األردن والواليدددات المتحددددة والهندددد 
 .2711  11الجزائر  العدد 
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  مراقبدة المدتهم الكترونيدا توسدرلة للحدد مدن مسداوئ الحدبس االحتيداطي: سا ر إبرا يم ولردد -
 .2713  71  فلسطرن  العدد 21مجلة الجامعة اإلسرمية للدراسات اإلسرمية  المجلد 

العدالددة التصددالحية بدددرم للعدالددة الجنائيددة  مجلددة المفتددر  تليددة : عبددد الددرحمن بددن نصددر  -
 .2714  11  الجزائر  العدد -بسترة–الحقوق والعلوم السياسية  جامعة دمحم صي ر 

ص العقابيدددة فدددي القدددوانرن العراقيدددة القديمدددة وانعتاسددداتها فدددي النصدددو : عمدددر فصدددري لحددددرثي -
 .2777  72القوانرن العقابية الحدرثة  مجلة دراسات قانونية  بغداد  العدد 

تأمرت في الوساطة الجزائية بوصفها وسرلة إلنهاء الدعوى الجزائية  : فارز عارد الظفرري  -
 .2773  72  جامعة الكويت  العدد 33مجلة الحقوق  السنة 

  71أسدددالر  التحدددري الصاصدددة فدددي جدددرائم الفسددداد   مجلدددة القدددانون   ع  :تعردددب  بومددددرن -
 . 2716المرتز الجامعي أحمد زيانة غرلرزان  الجزائر   

قدانون حمدورابي ) تداريخ القدانون فدي المجتمعدات القديمدة : مصطف  فا م تدريم الصفداجي -
 .2713  72لد الثال   العراق  العدد   مجلة مرتز بابم للدراسات اإلنسانية  المج(نموذجا

قرينددة اإلدانددة فددي التشددريعات الجزائيددة  مجلددة الشددريعة والقددانون  تليددة : دمحم نددواف الفراعددوة -
 .2712  43  العدد 26القانون  جامعة اإلمارات العريية المتحدة  السنة 

فدددي  موقددد  الشدددريعة اإلسدددرمية مدددن اسدددتعمال الوسدددائم العلميدددة: محمدددود علدددي السدددرطاوي  -
التعذر   بح  مقدم لندوة العلمية الجوان  الشرعية والقانونية الستصدام الوسائم العلمية الحدرثة في 

 .2771التحقرذ الجنائي  جامعة نار  العريية للعلوم األمنية  الرياض  

جراءاتها  مجلدة المحتمدة العليدا   :مصطف  عبد القادر - أسالر  البح  والتحري الصاصة واال
 .2773     الجزائر2ع 

التفتدددي  فدددي جدددرائم تكنولوجيدددات اإلعدددرم واإلتصدددال  مجلدددة القدددانون : مددوالي مليددداني دالل -
 .2713 سعردة  –والعلوم السياسية  العدد الثاني  جامعة موالي الطا ر 

 :المقاالت اإللكترونية -14
 الموقددد  اإللكتروندددي : الشدددرائ  العراقيدددة القديمدددة وم دددمونها التددداريصي: بهندددام أبدددو صدددوف -

www.abualsoof.com 27:56الساعة   71/73/2713  تاريخ الزيارة. 

http://www.abualsoof.com/


.السنة األولى ماستر تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية: محاضرات مقياس ضمانات المتـهم  

 

133 

 :دلرددم المحاكمددات العادلددة  منظمددة العفددو الدوليددة  الموقدد  اإللكترونددي: ديفرددد فيسددبورت -

www.amnesty.arabic.org  13:15  الساعة 15/74/2713يارة   تاريخ الز. 

- (:اللغة الفرنسية) باللغة األجنبية المراجع 
01- Ouvrages généraux Et Spéciaux:  

- Bonafe-Schmitt J.P: la médiation pénale en France et aux Etats-Unis, 
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- Bouchet- Saulnier Françoise : dictionnaire pratique du droit humanitaire, 

éd la découverte, Paris, 2006. 

- Bouzat et Pinetel: Traité de droit pénal, Tome I, No1265, Dalloz, 1963. 

- Gaston Stefani & George Le Vasseur : Les Règles de preuve Dans Le 

Procès Pénal, 2
 ème

 èd, Paris, 1962. 

- G. Stefani & G. Levasseur & B. Boulouc : Procédure Pénale, 16
ème

 èd, 

Dalloz, 1996.. 

- Jean Pradel: droit pénal comparé, Dalloz, 1995. 

- Lambert-Faivre (Yvonne) et Stéphanie Porchy (Stéphanie): Droit du 

dommage corporel, systèmes d'indemnisation, 6
 ème

 éd. Dalloz, 2009. 

- Merle .MM Et Vitu  : Le Galeté ou opportunité des Poursuites , Tome 

02, N°278 – Éd Cujas, Paris, 1989. 

- Peul robert : Dictionnaire le Petit robert, Paris ,1990. 

- Soyer Jean Claude: droit pénal et procédure pénale, 12
ème

 éd, 1995. 

02- thèses : 

- Bolze Pierre: Le Droit À La Preuve Contraire En Procédure Pénale, 

thèse doctorat, Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion, Université 

Nancy 2, France, 2010. 
- Ferot Patrick : La Présomption D'innocence : Essai 'interprétation 

historique, thèse doctorat, université du Droit et de la Sante - Lille II, France, 

2007.. 
03- Revues Et Articles Et Rapport : 

http://www.amnesty.arabic.org/
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Allix, LGDJ, Paris, 2
ème
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- Marie-Sylvie Dupont-bouchât : Le crime pardonné la justice réparatrice 
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- Marty Mireille Delmas: Procédures Pénal D’Europe, Presse 

Universitaire De France, 1
re 
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- M. E. Cartier: Les principes constitutionnels du droit répressif, dans La 

Cour de cassation et la Constitution de la République, Presses universitaires 
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www.legavox.frموق  قانوني فرنسي 
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 995 ...............  مانات المتهم في مواجهة األمر بو   المتهم الحبس المؤقت -ثالثا
 995 ......... (.بقاء المتهم حرا والرقابة الق ائية:) الطاب  االستثنائي للحبس المؤقت-9
 992 .................................................. تقررد الحبس المؤقت بشروط-1
 992 ........................................ بناء اجراء الحبس المؤقت عل  أسبا -9
 999 ..................................... تحدرد مدة الحبس المؤقت ت مان للمتهم-4
 991 .......................  مان الحذ في استئناف األمر بالو   الحبس المؤقت-5
 991 ....................................  مانات المتهم عند انتهاء الحبس المؤقت-1
 991 ......................................... تكريس التعويض عن الحبس المؤقت-2
 991 .......................  مانات المتهم لمواجهة أوامر قا ي التحقرذ األصرى  -رابعا

 910 ...................................... . مانات المتهم أمام غرفة االتهام: المطل  الراب 
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 911 ............................... .ال مانات العامة للمتهم أمام غرفة االتهام: الفرع األول
 911 ................................... السرعة في اتصاذ االجراءات ت مان للمتهم -أوال
 919 .................................. تدوين اجراءات غرفة االتهام ت مان للمتهم -ثانيا
 919 ........................ الح ورية والوجا ية أمام غرفة االتهام ت مان للمتهم -ثالثا

 919 ....................... .تهم لمواجهة صرحيات غرفة االتهام مانات الم: الفرع الثاني
 914 ..................... الرقابة الق ائية عل  أوامر قا ي التحقرذ  مان للمتهم -أوال
 915 .................................. ن للمتهمالرقابة عل  اجراءات التحقرذ  ما -ثانيا
 915 ....................  مانات المتهم في مواجهة صرحيات رئيس غرفة االتهام -ثالثا
 127 ............................................................................ الخاتمــــــــــــة

 121 ................................................................ قائمة المصادر والمراجع
 141 .......................................................................فهرس المحتويات

 


