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مقدمـــــــــة
يهدف إىل املوازنة بني حتقيق الفعالية يف مكافحة اجلرمية مبا مينحه ك أّن القانون اجلزائي اإلجرائي ال ش
حريات، ينبثق عنها من حقوق و مانسان و محاية حقوق اإلت واسعة لألجهزة املكلفة بذلك، وبنيمن سلطا

من خالل الضمانات اإلجرائية اليت تقيد تلك األجهزة.                                                                            
أكثر أمهية بصدد مرحلة التحريات ائية، لكنهز اإلجراءات اجلمراحلبالنسبة لكاملهذا الطرح جيدأمهيته

يف إيقاع العقاب على مرتكبيها اليت تناط جبهاز الضبطية القضائية، وبوقوع اجلرمية يتحقق معها حق الدولة
جراءات اإلتكون بذلك الضبطية القضائية أول املتدخلني للبحث و التحري عنو 

هي يف فعالأتيان إباحة يف إلسباب اأالشرعية اجلنائية و ئمن مبادأاخلصومة اجلنائية بدءيفتباعها إالواجب 
صل جمرمة قانونا.                                                                                    ألا

الحقة اجلناة مع ها يف مهمة ماجهزة خمتصة دون سو أنشاء إلغرض من العقاب كان الزما ولتحقيق ا
لإلحكاموفقا ني ، من خالل توفري حماكمة عادلةاحلرص التام على

شخاص وحرمة احلياة اخلاصة هلم                                              األساسية ومحاية حرية ألاحلقوق االدستورية اليت تكفل محاية 
كثر لسيادة أجل ضمانأجهاز القضاء منباقي التشريعاتوجد املشرع اجلزائري على غرار ألذلك 

ىل غاية الفصل النهائي فيها .إيف الدولة من حتالقانون 
كما نص املشرع على جهاز الضبط القضائي الذي يضمن مساعدة جهاز القضاء والذي تنحصر مهامه 
هذه املرحلة تكون سابقة 
لتحريك الدعوى العمومية ، حيث يرتكز عمل الضبط القضائي على البحث والتحري والتحقيق بكافة الطرق 

يق ثراء التحقإريك الدعوى العمومية  وبالتايل بشان حتختاذ القرار املناسب إقانونية ملساعدة رجال القضاء يف ال
اكم .                                                                        احملمامأوالفصل يف القضايا  املطروحة 

إن أعضاء الشرطة القضائية موظفون منحهم القانون صفة الضبطية القضائية وخوهلم مبوجبها حقوق وفرض 
بعد وقوع و م قبلفيبدأ دوره، ستدالالت عنها إلحث عن اجلرائم ومرتكبيها ومجع اعليهم واجبات يف إطار الب

اجلرمية وينتهي عند فتح التحقيق القضائي أو إحالة املتهم إىل جهة احلكم وتتميز الشرطة القضائية عن الشرطة 
اإلدارية يف أن املهمة الرئيسية هلذه األخرية تتمثل يف تنفيذ تدابري الشرطة العامة الصادرة من السلطات املختصة 

قبل وقوع اجلرائم قصد احملافظة على األمن العمومي ومنع أسباب ومراقبة نشاط األفراد واجلماعات 



مقدمة

ب

ضطرابات وإزالتها إذا وقعت فأعمال الشرطة اإلدارية إجراءات وقائية ومانعة يف حني أن أعمال الشرطة إلا
القضائية رادعة.                                                                                     

عضاء الضبط القضائي أجراءات اجلزائية إلمن قانون ا14املادة ولقد قسم املشرع اجلزائري مبقتضى نص 
ىل ثالث فئات هي كااليت :                                      إ

وط ضباط الشرطة القضائية وأعوان الضبط القضائي واملوظفون و  ن امل ان  مهام الضبط م قانونا بعض األعو
.                                                                           القضائي

يتمتعون بصفة «شخاص الذيناألمن قانون اإلجراءات اجلزائية 15كما حدد املشرع اجلزائري يف  املادة 
ضباط الشرطة القضائية وهم  :                                                                                

االس الشعبية البلدية .                                                                      - 1 - 2رؤساء 
ضباط الدرك الوطين .     

من الوطين.  ألة لالشرطحمافظي الشرطة وضباطو سالك اخلاصة للمراقبنيألاملوظفون التابعون ل- 3
الرتب يف الدرك الوطين ورجال الدرك الذين أمضوا يف سلك الدرك ثالث سنوات على األقل ذو- 4

وزير الدفاع الوطين بعد موافقة جلنة.قرار مشرتك صادر عن وزير العدل و والذين مت تعيينهم مبوجب 
مضوامن الوطين الذين أألاخلاصة للمفتشني وحفاظ وأعوان الشرطة للألسالكاملوظفون التابعون - 5
مت تعيينهم مبوجب قرار مشرتك صادر عن وزير العدل ووزير سنوات على3

الداخلية و اجلماعات احمللية بعد موافقة جلنة خاصة .                  
وضباط الصف التابعني لألمن العسكري الذين مت تعينهم خصيصا مبوجب قرار مشرتك ضباط- 6

صادر عن وزير الدفاع ووزير العدل.                                                
مبهام كثرية ومتعددة، وتتلخص  مبعاونة ضباط عوان الضبط القضائي القيام ألجاز القانونأكما 

القضائية يف مباشرة وظائفهم ، وبذلك يقومون بإثبات اجلرائم املقررة يف قانون العقوبات ومجع  الشرطة 
كل املعلومات اليت تؤدي إىل الكشف عن مرتكيب اجلرمية، ممتثلني يف ذلك ألوامر رؤسائهم  السلميني 

.                                                                                اءات اجلزائية قانون اإلجر من 20إليها وذلك طبقا  للمادة مع اخلضوع لنظام اهليئة اليت ينتمون
منح بعض صالحيات يها من قانون اإلجراءات اجلزائيةو ما يل21املشرع اجلزائري يف املادة نإ

نية وعلى وجه أجلرائم اليت تستدعي خربات تقنيةالضبطية القضائية يف الكشف ومعاينة بعض ا
يتمتعون بصالحيات واسعة يف جمال ساسيني ألية استعجال ونظرا لكون ضباط الشرطة القضائإلا
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هنية على تلك العناصر مت تكليفعباء املأللسيما اجلرائم املنظمة واخلطرية ولتخفيف احماربة اجلرمية 
حمددة يف قوانني خاصة.  هي أصنافببعض مهام الضبط القضائي و عوان واملوظفونألخرى من اأفئة 
الشرطة القضائية لزم املشرع ضباطأرائية والتصدي لتداخل الصالحيات جإلطابع الشرعية اضفاءإلو 

ا وظائفهم املعتادة وميكن متديد اليت يباشرون ضمنهقليميةإلاحلدود اختصاص حملي يفإدية مهامهم بأيف ت
مجيع اجلرائم ملختصاص النوعي فيشإلما اأقليم الوطين إلىل كافة اإستعجال إلحالة اختصاصهم يفإ

املنصوص عليها يف قانون العقوبات اجلزائري والقوانني املكملة له مثل قانون حماربة املخدرات وقانون 
.التهريب ....اخل 

دون التطرق  لطبيعة ختصاصاتهإعضاء الضبط القضائي وصالحياته و أنه اليكفي التحدث عن أال إ
وخضوع تتسم بالشبه القضائيعسكرية بوجه عام واليت النظام الضبطية القضائية العسكرية والشبه 

ا املرتتبة عن الضبطية القضائية عماهلأشراف والرقابة على إلدارة واإلىل جهات خمتلفة من اإعناصره 
حكام والنصوص ، حيث خول ألالعديد من ااجلزائية يفجراءاتإلان وهوما نص عليه قانو 

القانون وهذا من يف حدود مايسمح بهشرافإلجلمهورية يف املراقبة واصالحيات النيابة العامة ووكيل ا
طة القضائية شخاص وحىت محاية ضابط الشر أللة وحفاظا على احلريات العامة لجل حتقيق العداأ

.ساومات  وضغوطات مهما كان نوعهاومأأي جتاوزاتمننفسه
اف القضائي يف حد ذاته فهي تكفل شر إلجوهر اجراءات اجلزائية هيإلن الرقابة القضائية على األو 

جرائية ، إلالقواعد اجرائي يرتتب عن خمالفة إذا مل يكن هناك جزاء إجرائية واليت القيمة هلا إلحرتام الشرعية اإ
يقي للمتهم وحقوقه حرتامه وتطبيقه على اجلميع واحلارس احلقإهوالوسيلة لضبط القانون وفرض فالقضاء 

إلخول املشرع اجلزائري غرفة اوضماناته لذلك
القضائية، و يشمل التحريات اليت تندرج ضمن مهام الشرطة ووظائفهم املرتبطة بالتحقيقات و نشاطهـم

اجلهات القضائية التابعة للمجلس القضائي املوجودة به ، كما يؤول إختصاص مراقبة أعمال ضباط الشرطة 
وهلا يف ذلك توقيع ،ام لس قضاء اجلزائر العاصمةالقضائية التابعني ملصاحل األمن العسكري إىل غرفة اإل

صفة الضبطية القضائية.               ىل حد نزع إخرى جزائية تصل أديبية و أجزاءات ت
الضبط القضائي وحتديد صالحياته عضاءأمهام جراءات اجلزائية اجلزائري تبيانإلوقد تضمن قانون ا

مر املطلع على قانون ألنه يف حقيقة اأال إل العديد من النصوص القانونية ، خالمام القانون منأسؤولياته وم
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حصاء وفهم املواد القانونية اليت يستند إمن الغموض واللبس والثغرات يف جراءات اجلزائية يلمس الكثريإلا
الشرطة ختلف حول طبيعة عملإعض الفقه ن بأىل درجة إموريتهم  أا رجال الضبط القضائي يف تنفيذ معليه

ن سابقة لتحريك الدعوى جراءات اجلزائية الشرطية اليت تكو إلمفهومه الواسع وماهو من قبيل االقضائية يف
الصالحيات العادية بتدائي ويبني إلفتتاح التحقيق اإجراءات اجلزائية بعد إلالعمومية وماهو من قبيل ا

الشرعية أي اخلاصة ومدى تطابقها مع مبدتحر ساليب الأك املستمدة من طرق ستثنائية وتلإلوالصالحيات ا
ءا شكالية العراقيل والصعوبات سواإشكالية احلماية القانونية لعناصر الضبطية القضائية و إوكذا طرح ة جرائيإلا

احملض .                                                     و يف جمال العمل امليداين أيف النصوص واملواد القانونية 
ي يف اخلصومة اجلنائية بدءا من  مهية الدور الذي يلعبه جهاز الضبط القضائألمن هذا املنطلق ونظرا 

ىل حتريك الدعوى العمومية والفصل فيها  وكذا إبتدائي وصوال إلىل التحقيق اإجراءات البحث والتحري إ
شخاص سواء متهمني كانوا ألفراد املنتمني له وكذا على األعلى اعضاء هذا اجلهاز أهام اليت يباشرها خطورة امل

وحاالت التلبس وكذا نابة القضائية إلمن خالل الصالحيات املرتبطة باحيث نلتمس هذه اخلطورة،و ضحايا أ
ي يسمح به ال بالقدر  الضروري الذإيث مينع التعرض للحريات الفردية ساليب التحري اخلاصة ، حبأممارسة 

ىل احلقيقة .                                                                          إون  بغرض الوصول القان
ورة املستحدثة يف جمال  تعزيز ثمهية موضوع الضبط القضائي يف الدراسة القانونية خاصة مع الألونظرا 

الدولية اجلزائية متاشيا مع التوصيات جراءاتإلاحكام قانونألل التعديالت املتكررة خالنسان منإلحقوق ا
هام املنوطة جبهاز الضبط املفهومها الواسع ،وكذا وضع مقاربة لتوضيحاملهتمة باحلريات الفردية و العامة مب

حتليلي تباع منهج وصفيإية وهذا بىل املفاهيم العامة لصالحيات الضبطية القضائإرتاينا التطرق إالقضائي فقد 
جابة على إلىل اإيقتضمنتظم 

يف حد ح من قبل  ضباط الشرطة القضائية ستفهام الذي يطرحه الشخص العادي ورجال القانون وقد يطر إلا
ام ، خاصة فيما يتعلق باملهام والصالحيات والصعوبات والعراقيل . ذ

ول ألساسيني الفصل اأىل فصلني إلطات الضبط القضائي تقسييم البحث ي منا دراسة سويقتض
ستثنائية إلندرج فيه سلطات الضبط القضائي اوفصل ثاين القضائيعضاء الضبطألت العادية يتضمن السلطا

.التحري اخلاصةساليبأو 
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تمهيد
ذا  إلطة املخولة هلم قانونا وحبسب ماحسب السأختصاصات إتتنوع 

عن اجلرمية والتحريثالبحإىلفالضبطستثنائياإأو ختصاصا عاديا إكان 
م معينة وخمتلفة منها ماهو منوط القيام به خالل هذه املرحلة مهاعضاء الضبط القضائيأومرتكبيها ، فيباشر 

ما ومنهاخرينألعضاءاألدون بقية اأضباط الشرطة القضائية و عضاء ، ومنهاماهو مقتصرعلىألجلميع ا
عندما تتعلق الإدائه أيقوم بستثنائي الإ، ومنها ماهو يدخل ضمن نطاق املهام العادية لرجال الضبط القضائي

عتماد على التقنيات اخلاصة إلالتحقيق وحىت اصادرة عن قاضينابة قضائيةإبناء على أواجلرمية حبالة تلبس 
.يف التحري
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.عوانهم العادية لضباط الشرطة القضائية وأل  : المهام و المبحث  األ
ا أثناء جباته املكلفإو ية مهمة مأمور الضبط القضائي و لقد حدد املشرع يف قانون اإلجراءات اجلزائ

يناط به من أعمال خالل مرحلة اإلستدالل والبحث ومايلو التحقيق األو املتعلقة مبرحلة التحري تأديةوظيفته
جراءات اجلزائية  إذ نصت على إلقانون امن3الفقرة 12ختصاصات املادة إلوالتحري .وقد حددت تلك ا

أنه :
يناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن اجلرائم املقررة يف قانون العقوبات ومجع األدلة عنها «

1.»والبحث عن مرتكبيها مادام مل يبدأ فيها بتحقيق قضائي 

البحث  والتحري عن اجلرائم  وبناء على نص هذه املادة  فإن مهمة مأمور الضبط القضائي تتلخص يف 
ستدالالت إلى ومجع او او الشكبالغات تلقي الإىلوالبحث عن مرتكيب هذه اجلرائم ، باإلضافة ومجع األدلة 

فتتح التحقيق فإن على الضبط القضائي أالنيابة العامة، وإذا ما إىلوحترير حماضر عن كل تلك املهام وإرساهلا 
اا تطبيقا لنص املادة تنفيذ تفويضات جهات التح ية طلب يق وتلب جراءات اجلزائية  .إلانون امن ق13ق

جراءات طار الضبط القضائي يف قانون اإلإعلى املهام املخولة يف زائري نصن املشرع اجلأكما جند 
.القوانني اخلاصة حسب مهام كل فئةخرى مت النص عليها وفق أاجلزائية ومهام 

القانون المصري ینص على مصطلح مأمور الضبط القضائي أما المشرع الجزائري  ینص على مصطلح ضباط -1
الشرطة القضائیة أو صفة الضبطیة القضائیة.
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جراءات الجزائية إلالواردة في قانون اطة القضائية ل : المهام المشتركة لضباط الشر و المطلب األ
ام اإم متعددة لضباط الشرطة القضائية يف مهاخول القانون ار صالحي ملرتبطة بصفة الضبطية ط

جل التصدي للجرمية وحماربتها بشىت الطرق القانونية .أالقضائية  من 
دلة عن الجـرائم .ألتحـري وجمع ال :البحـث والو الفرع األ

عقوبات والقوانني املقررة يف قانون الومجع الدالئل والقرائن املادية اجلرائموالتحري عنيعترب البحث
هم الواجبات املنوطة بضباط الشرطة القضائية .أاملكملة له من 

: البحث والتحري عن الجرائم :أوال
لضباط الشرطة القضائية القيام بالبحث والتحري عن اجلرائم املقررة يف قانون لقد خول القانون 

والتحريات اليت جيريها مأمور الضبط القضائي هي عبارة عن عملية مجع للقرائن العقوبات والقوانني املكملة له 
أن يراعي الدقة يف وجيب على مأمور الضبط القضائي 1فاعليها إىلواألدلة اليت تثبت وقوع اجلرمية ونسبتها 

األخرى كالتفتيش مثال بالرغم من جبها للقيام ببعض إجراءات التحقيق أو هذه التحريات نظرا ألن املشرع قد 
ستعالمات بالنسبة لقضاة إها من معلومات ، فهي تعترب جمرد تلزم جهات احلكم مبا ورد فين هذه التحريات الأ

2احلكم .

رتكبت سواء إاذ موقف إجيايب من اجلرائم اليت ختإصود بالبحث والتحري هو أن املقإىلوجتدر اإلشارة 
تلك اجلرائم اليت يقتصر  ضررها غ عنها للسلطات املختصة ،ال سيماالتبلييف اخلفاء ومل يتمأووقعت علنا 

ئم ريب املخدرات سعلى عامة النا وتزوير العملة مالك العمومية  ألجتار فيها  وجرائم ختريب ااإلأوكجرا
3قتصاد الوطين.إلاملاسة باأوالعمومي ءالشيوكل اجلرائم املرتكبة  ضد .الوطنية

مل يتم النص الشرطية حيثباإلجراءاتتسمى جراءات ميدانية إن مهام البحث والتحري تقتضي إ
ة لنصوص التنظيميبعض الكن تستمد شرعيتها من خالل اجلزائية ، تاإلجراءاحكام قانون أعليها صراحة يف 

. 110،ص 1991،دار الهدى ، عین ملیلة ، 1ط، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات األولیة ، محمد محدة- 1
. 256، ص 1997، المكتبة القانونیة، 2إبراهیم حامد مرسي الطنطاوي ،سلطات مأمور الضبط القضائي ،ط-2
، ص 1992ة الوطنیة للكتاب، الجزائر موالي ملیاني بغدادي، اإلجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ، المؤسس- 3

168 .
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ام اخلاصة حلرية األمساستنطوي علىن الأاحملددة لعمل الشرطة القضائية بشرط  اد وحرمة حي نذكر 1فر
منها:

شخاص املشبوهني وتكون يف ماكن واأليستهدف األليسي روتيينجراء بو إيقصد باملداهة : المداهمةعملية- 1
صطيافإلعتداءات والسرقات مثل موسم اإليف املناسبات اليت تكثر فيها اأومن الليل متأخرةقات أو 

ارمني خاصة املبحوث عنهم مبوجب الوطنية والدينية واهلدف منها واملناسبات ات  امر بالقبض أو شل حرك
كما تشمل وضع حواجز عرب الطرقات  ودوريات  مع الرتكيز على التلمس ،والقضاء على ظاهرة اللصوصية 

شياء احملظورة .ألجل ضبط اأمن لألشخاصاجلسدي 
قصد ا تتبع ا:التتبععملية-2 وتستهدف عملية تفتيشهم او نتباه إلماكن العامة دون لفت األشخاص يف األي

نها معرفة خل واهلدف مإحلدائق العمومية، الفنادق  .... املسافرين، اماكن العمومية مثل املقاهي ،حمطة ألاالتتبع 
.اهلجرة السريةشرار وتنظيم ألتاجرة باملخدرات وتكوين مجعية امثل املوتأكيدهاشخاص املشتبه فيهم ألنشاط ا

جرائم رتكابإاملشبه فيهم يف لألشخاصيقصد به الرتصد لفرتة وجيزة جراء بوليسي إهو : الترصدعملية-3
الدليل املادي الذي يثبت تورطهم إىلجل الوصول أعوان الشرطة القضائية  من أمعلومة مسبقا لدى ضباط و 

عتداءات املرتكبة ضد إلقات احملالت واملساكن  وخمتلف اسر أورائم مثل حيازة وترويج املخدرات يف تلك اجل
شخاص واملمتلكات .ألا

قصد ذا : شخاصألاهويةمنالتحقق-4 ي سواء املقمني يفلألشخاصعلى اهلوية الكاملة جراء التعرفإلاو
ة دف تسهيل عملية البحث والتعريف األأو ختصاص إلقطاع ا نطق امل نب عن  ه م باألشخاصجا ملشب ا

عند ة يف القضايا وكذا حتديد اهلوية ومرتكيب اجلرائم ناهيك عن تسهيل عملية املطاردة والتحقيق واحملاكم
ظرا للتطور جرام  ونإلشخاص خاصة معتادي األالكوارث الطبيعية وكذا تصنيف اضحاياأواكتشاف جثة
جراء يسمى إلذا اجرام يعتمد ضباط الشرطة القضائية على وسائل تقنية حديثة لتفعيل هوتطور اإلالتكنولوجي 

.2يل على البصمات ألبنظام التعرف ا

، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر 2أحمد شوقي الشلقاني ،مبادئ اإلجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ،ج-1
.168، ص 1998

، 2016یلیة حباش كمال ، رئیس دائرة التعرف األلي على البصمات ،مجلة الشرطة العلمیة والتقنیةالجزائر ،جو -2
.69ص 
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ثانيا  : جمــع األدلـة 
جراءات اجلزائية القيام بعدة إجراءات الغرض إلمن قانون ا12/3اردة يف املادة جبمع األدلة الو ويقصد 

مجع إىل
.1مرتكبيها قانوناإىلإسناد اجلرمية إىلجه اإلثبات أو ختالف أنواعها من إاألدلة والقرائن على 

ن يكون أونية مبعىن أن تكون صحيحة شكال و أن تكون قانن  كل هذه اإلجراءات يشرتط فيها إ
من 214عاينه بنفسه حسب مانصت عليه  املادة أومسعهأوه أو ما قد ر داخل يف نطاقدلةألموضوع ا

ا والتحري عن أوخاص الذين شاهدوا اجلرمية (ق.إ.ج) ويكون مجع األدلة بالبحث والتحري عن األش
.2رتكاب املتهم للجرمية إثبات إة والشبهات القوية اليت تفيد يف والعالمات اخلارجياجلاين وشركاؤه

3واإلجراءات اليت تدخل يف اإلستدالالت هي : 

أوأووهذا بأخذ أقوال املبلغ :تفيدالتحقيقالتياإليضاحاتجميععلىالحصول-1
ا احلادث ومناقشتهم للوقوف على مدى صحتها ومطابقتها للواقع .أو الشهود الذين ر 

مكان احلادث ملعاينة مسرح إىلضابط الشرطة القضائية حيث ينتقل: الحادثمكانإلىاالنتقال-2
رتكاب اجلرمية إستعملت يف أبط ما يوجد به من أشياء قد تكون اجلرمية والتحفظ على ما به من أثار وض

بس ا من واجب اوتعترب املتل ئم  من 42ثارها حسب املادة لتزامات يف هذه اجلرائم حىت ال تطمس أإلاجلرا
جراءات اجلزائية  .إلقانون ا

والشكاوى: تلــــقي البالغات  نيالفرع الثا
: تلقي البالغات أوال

إليهم بشأن اجلرائم اليت اليت ترد قبول البالغاتالقضائيالضبط عضاءأجب القانون على أو لقد 
إذ يتعني عليهم أن حيرروا حماضر بأعماهلم وكيل اجلمهورية املختصإىلوإرساهلا فورا قليمهم إختصاص إتقع يف 

.119محمد محدة، المرجع السابق ، ص - 1
.69، الجزائر ، ص 2018، 4عبد الرحمان خلفي ، اإلجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن ، طبعة - 2
وأعمال اإلستدالل الیعد مرحلة من مراحل  الدعوى العمومیة  بل هو سابق لتحریكها  وهو مجرد جمع المعلومات - 3

اإلستدالل التقطع التقادم في  الدعوى العمومیة ومن خصائصه عدم النص علیها على سبیل الحصر .
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من17علمهم حسب املادة إىلاجلنح اليت تصل خطار وكيل اجلمهورية باجلنايات و إإىلوأن يبادروا بغري متهل 
1مكلفني خبدمة عامة أومن موظفني عموميني أوسواء مايرد منها من عامة الناس جراءات اجلزائيةإلقانون ا

عن أوشفاهةأو من مصدر معلوم كما قد يكون كتابة أو مصدر جمهول يكون ذلك البالغ منوقد
لكل شخص سواء كان متضرر من جرمية  أم وهو حق2،غريه من وسائل األخبار والتبليغ  أوطريق اهلاتف 

.3ال
يفمرتكيب اجلرائم اليت ترتكب تحري عنختصاص مأموري الضبط القضائي أيضا البحث والإومن 

يف املخدرات مثال كاإلجتارواليت مل يقتصر ضررها على أحد معني من الناس  اخلفاء ويبلغ عنها أحد السلطات
4غري ها من اجلرائم .أو

ن البالغ أذا كان قد ثبت بعد التحري إال إة اليرتتب عنه مسؤولية من قام بهالبالغ عن اجلرمينإ
زعاج السلطات والتبليغ عن جرائم ومهية والبالغ الكاذب حسب احلالة املبلغ إنه جرمية  أي وتوافرت يف شومه

5.عنها

الشكاويثانيا : تلقــي 
جراءات إلمن قانون ا13و 12ة يف املادتني يباشر مأمور الضبط القضائي السلطات املوضح

حسب ماجاء يف لية و ستدالالت وإجراء التحقيقات األإلمون جبمع او والبالغات ويقالشكاوىويتلقون اجلزائية 
.جراءات اجلزائية إلىل  من قانون او الفقرة األ17نص املادة 

أوال تكون إال من الضحية الشكاوىختتلف عن البالغات ، حبيث أن الشكاوىواجلدير بالذكر أن 
أواملكلف خبدمة عمومية أواملتضرر من اجلرمية كما قد تكون من أي شخص كان ، كاملوظف العمومي 

ن مصدر جمهول مأوكما قد تكون من مصدر معلوم كفالة أواملمثل القانوين وكل شخص حيوز على  وكالة 
قصود ا فقط إىلاليت ترد الشكاوىعلى السواء ويالحظ أن  امل يس  ئي ل قضا ل بط ا لض اليت الشكاوىمأمور ا

.168أحمد شوقي الشلقاني ،  المرجع السابق ، ص -1
، الدیوان الوطني لألشغال التربویة ،الجزائر 1جیاللي بغدادي، التحقیق دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة ، طبعة -2

.24،  ص 1999
.170موالي ملیاني بغدادي ، المرجع السابق ،  ص -3
.16أحمد شوقي الشلقاني ، المرجع السابق ، ص -4
من قانون العقوبات.300أنظر الماد ة - 5
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تكون بصدد جرمية علق  القانون فيها رفع ال
قدم ا املتضررون من اجلرمية مطالبني مبتابعة اجلناة وتقدميهم  ت العدالة طبقا للقانون ، أي حتريك الدعوى إىلي

1.العمومية ضدهم

أون تكون شفاهة من قبل الضحية أروط معينة لتقييد شكوى حيث جيوز ومل يشرتط القانون ش
كما تعترب من قبيل 2،حىت من احملامي أواملسؤول املدين وذوي احلقوقأو قاربه أحد أأواملتضرر من اجلرمية 

.3ستغاثة إللصياح الصادر من داخل املنازل لالنداءات واالشكاوى
ن يطلب من أكتأخريهاحىت أوعدم قبوهلا أووالجيوز لضابط الشرطة القضائية رفض الشكوى 

دارية  لضابط إلاةاملسؤوليجل ترسيم الشكوى وذلك كله حتت طائلة أساعة من 48غاية إىلالضحية الرتيث 
.4الشرطة القضائية 

.القضائية: تنفيذ التفويضات والتسخيرات الثالثالفرع 
لقضائية  جاز القانون لضباط الشرطة القضائية قيامهم بتنفيذ التفويضات والتسخريات األقد 

وجب التسخرية .مبدارية حمددة إقانونية و بإجراءاتلتزامهم إالصادة عن جهات القضاء مع 
.: تنفيذ التفويضات القضائيةأوال

ضباط الشرطة إىليمات الصادة عن  وكيل اجلمهورية يقصد بالتفويضات القضائية جممل التعل
التفويضات القضائية تصال كاهلاتف مثال والغرض منإلعرب وسائل اشفاهيةأو مكتوبة القضائية سواءا كانت

ضباط إىلدون جلوء الضحية مامهأمباشرة الشكاوىيدخل يف نطاق صالحيات وكيل اجلمهورية بتلقي 
ن الغرض من أكما جراءات اجلزائية إلقانون امن 5الفقرة 36الشرطة القضائية وهذا مانصت عليه املادة 

لية الصادرة عن ضابط الشرطة القضائية   والتفويضات الصادرة و تدارك النقص يف التحريات األوالتفويضات ه

.252اهیم حامد مرسي الطنطاوي ، المرجع السابق ، ص إبر 1
.24جیاللي بغدادي ، المرجع السابق ، ص - 2
.118محمد محدة ، المرجع السابق ، ص - 3
یجب على ضابط الشرطة القضائیة اإلنتباه وأخذ شكوى الضحیة بجدیة والیجب التماطل أوالتهاون أو اإلمتناع عن - 4

ب كان من أجل الحفاظ على حقوق المتقاضین كأن یحدث مثال رفض شكوى الضحیة بتعرضه تلقي الشكوى ألي سب
للتهدید باإلعتداء في الوقت المحدد وبعد مرور مدة زمنیة یتقدم الجاني أو المشتبه فیه إلى مقر الضبطیة القضائیة 

القضیة أمام القضاء  فهنا لتقیید شكوى ضد الضحیة بتهمة تعرضه هو األخر  للتهدید أو اإلعتداء بغرض كسب 
یصعب على ضابط الشرطة القضائیة تكییف القضیة وتحدید الضحیة من الجاني.
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الشاكي واملشتكى منه والشهود ، طرافألما مساع اإالنائب العام تتضمن يف جمملها أوعن وكيل اجلمهورية 
مام أالنيابة والتقدم ختصاصإالغ الشاكي بعدم إبلصفح الضحية ، أوبالغ احلفظ لبقاء الفاعل جمهول إ

مام نيابة أطراف القضية أحباث والتحريات ، تقدمي مام النيابة ،مواصلة األأاملعين ستدعاءإالقضاء العادي ،
الطبية وتوضيح موضوع طلباته الشهادةإلرفاقدعوة املعين ية ،اجلمهورية ، موافات النيابة مبعلومات عن القض

اهولة املتضمنةلنسبة ستغالل باإلستعالم واإل،ا ئل  لرسا خل من إرط املسؤولني يف قضايا فساد  ...تو ل
.أاجلمهوريةالتعليمات اليت يرى وكيل
مباشرة التحقيقات نه عندأجراءاتإلمن قانون ا17حيث تنص املادة 

من اجلهة إالتعليمات أوامر أو تلقي أولقضائية الجيوز لضابط الشرطة القضائية طلب نابات اإلوتنفيذ ا
من نفس القانون 28حكام املادة أال

ممارسة مهام جراءات اجلزائية واليت تنص على صالحيات الوايل يف إلمن قانون ا28دة حكام املاأن إ
ساسيني  بفتح ألضابط الشرطة القضائية اإىلتعليمات مباشرة سداء إالضبط القضائي واليت جتيز له حق 

.من نفس القانون17ختصاصه وهو تناقض واضح مع نص املادة إقضايا تدخل يف جمال حتقيقات يف
ثانيا :  تنفيذ التسخيرات القضائية:                                           

اإلدارية والعسكرية من فرض لعمليات املوجهة للقوة العمومية اليت متكن السلطاتيقصد بالتسخرية  ا
،دفعلىسلطتها وي) ن عي ، مع ي (طب خص  اليت تصدرها اجلهات و التسخرياتحتقيق املصلحة العامةش

القضائية للقوة العمومية جيب أن تكون مكتوبة ومتوفرة على مجيع الشروط الشكلية السيما تاريخ صدورها و 
كذا املهام احملددة  فيها  من قبل أعوان القوة العمومية و اليت تقتصر يف أغلب 

اعدم.                           إام و منع أي و حفظ النظاألحيان على ضمان األمن مس يذ و نف مني بالت ئ لقا دف ا ته يس اء  تد ع
أي أودارية على كيفية تنفيذ األحكام و القرارات إلجراءات املدنية واإلمن قانون ا320شارت املادة أوقد 

ذية و اليت تكون ممهورة  توفر جمموعة من اإلجراءات و إكتساب السند للصيغة التنفيسند تنفيذي و هذا بعد 
... و بناءا على ما تقدم فإن اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية تدعو و تأمر مجيع أعوان «بالصيغة اآلتية  

التنفيذ إذا طلب إليهم ذلك تنفيذ هذا ( القرار ، احلكم...) و على النواب العامني ووكالء اجلمهورية لدى 
ة العمومية تقدمي املساعدة الالزمالالزمة لتنفيذه، و على مجيع  قادة  و ضباط  القوةاحملاكم  مد يد املساعدة  

.    »إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية، و بناء عليه وقع هذا احلكملتنفيذه بالقوة عند اإلقتضاء و 
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جال معقولة تسمح هلم أالقوة العمومية يف إىلأن ترسل التسخرياتنه جيبأإىلكما نشري 
بالتحضري اجليد هلذه املهمة و إختاذ مجيع اإلجراءات املناسبة و يف حالة حدوث أي طوارئ فمن واجب اجلهة 

ختاذ كافة إت التسخـرية و على هذه األخيـرة املسخرة إرسال تقرير مفصل و مسبب للجهة اليت أصدر 
1اإلجراءات اليت تراها مناسبة.

.حكام القضائية ألامر واو فيذ األالفرع الرابع   : تن
ختصاصه يف إالتحقيق ووكيل اجلمهورية كل حسب القضائية الصادرة عن قاضيامرو األألمهيةنظرا 

ضني على حقوقهم وشعورهم ألتنفيذ ا
امر .  و حكام واألأللجيايب  إلل قواهم للتنفيذ اتسخري كامالقضائيةكان واجب على ضباط الشرطة بالعدالة

امر القضائية :و : تنفيذ األأوال
ن األمر باإلحضار هو ذلك األمر الذي يصدره قاضي إنه :أمن ق إ ج على 110تنص املادة 

أوالتحقيق للقوة العمومية القتياد املتهم ومثوله أمامه على الفور ويبلغ ذلك األمر وينفذ مبعرفة أحد ضباط 
أحد أعوان القوة العمومية الذي يتعني عليه عرضه على املتهم وتسليمه نسخة منه أو أعوان الشرطة القضائية 

».ل اجلمهورية أن يصدر األمر باإلحضاروجيوز لوكي
وتقدميه مباشرة باألمرستدعاء املعين  وتبليغه إذ مبعرفة ضابط الشرطة القضائية بينفباإلحضارمر واأل

.مام اجلهة القضائية الطالبة دون توقيفهأ
إىلاألمر بالقبض هو ذلك األمر الذي يصدر بقوهلا :إ جق119بالقبض الوارد  باملادة مر ألما اأ

املؤسسة العقابية املنوه عنها يف األمر حيث جيري تسليمه إىلالقوة العمومية بالبحث عن املتهم وسوقه 
.»وحبسه

أحد أعوان القوة العمومية أوعون الشرطة القضائية أوو يبلغ األمر بالقبض و ينفذ مبعرفة ضابط 
مر بالقبض وفقا لقواعد قانون مر على املتهم و تسليمه نسخة منه و ينفذ األالذي جيب عليه عرض األ

بالقبض يعلق على فاألمرجراءات اجلزائية  اخلاصة بتنفيذ أمر اإلحضار . وإذا تعذر القبض على شخص إلا

كریم جادي ،  محاضرات حول طرق وتقنیات إعداد تقاریر اإلجراءات القضائیة ، معهد الشرطة الجنائیة بالجزائر ، -1
2016.
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يم اإلعلى لوحة اأوباب مسكنه  املق ية  لد ات مبقر الب املادة عمال بنصو حيرر حمضر لتفتيش املسكن عالن
1جراءات اجلزائية  .إلمن قانون ا122

امر الصادرة عن القضاءو نواع األأكراهات البدنية كنوع من إل لضباط الشرطة القضائية تنفيذ اكما جيوز
الشخص الذي صدر ضده حكم كوسيلة للضغط عليه إلجباره على سداد ما عليه من و يكون هذا إزاء 

لة صدر ا حكم بات لدو ات ل تحق و جيب يف هذه احلالة مراعاة كل اإلجراءات اليت نصت عليها املواد مس
متنع الشخص الذي صدر ضده إكراه بدين ممهور خبامت إقانون اإلجراءات اجلزائية، فإذا من 611إىل597

املؤسسة العقابية لتنفيذ عقوبة احلبس املنوه عن إىلو يقتاد القبضه عليىالنيابة التنفيذ عن سداد ما عليه يلق
عدد أيامها يف اإلكراه البدين مبوجب أمر من وكيل اجلمهورية.

و اليت جتيز لضابط الشرطة القضائية القبض ،تلكم هي احلاالت املنصوص عليها يف القانون اجلزائري
سة وظائفهم و تعليمهم األساليب وع يف ممار جال األمن قبل الشر ر على األشخاص، و عليه جيب تلقينها ل

،خاصة أن إجراء القبض خاضع للرقابة القضائيةعها عند القبض على املشتبه فيهمالشكليات اليت جيب إتباو 
و القبض على املشتبه فيه يعد ـة القضائية لذلك فـإن إبالغه بارتكـاب اجلرميضبطيةفوكيل اجلمهورية هو مدير ال

صاحبة االت ينفذ عن طريق النيابة وهيجانب أّن األمر بالقبض يف كل احلإىلفرادحلرية األةضمان
وذلك كله امر قضائيةأو تنفيذه إذا كان صادر عن طريق لالقوة العمومية إىلامر و ختصاص يف إعطاء األإلا

رم فعل القبض على أي شخص بدون أمر السلطة ما جيعل املشرع اجلزائري جيحتت مراقبتها و إشرافها و هو 
2.من قانون العقوبات291لنص املادة اذلك طبقو ليت ينص عليها القانون ااملختصة و خارج احلاالت 

األمر بالقبض الدولي الذي یتم توزیعه بموجب نشرة بحث یجد ضباط الشرطة القضائیة إشكاالت كثیرة في تنفیذ  1
محررة من طرف السلطات األمنیة و الوارد ة عن طریق الدبلوماسي ویكمن اإلشكال في كیفیة تنفیذ األمر دون وجود 
ستحالة الحصول على نسخة طبق األصل في وقت وجیز یكفل حق تنقل  ٕ النسخة االصلیة من األمر بالقبض وا

مكفول دستوریا  كما أن اإلشكال نفسه یطرح أثناء نهایة األسبوع وفي العطل الرسمیة دون توقیف األشخاص  ال
أیام مع أن القانون یمنع توقیف الشخص محل األمر بالقبض إال 06الشخص بمقر الشرطة أو الدرك لمدة قد تزید عن 

قتیاده مباشرة إلى أقرب مؤسسة عقابیة لكن ال ٕ معمول به هو إقتیاد الشخص إلى وكیل الجمهوریة المدة الالزمة لسماعه وا
بعد مكوته بمقر ضابط الشرطة القضائیة ألكثر من یوم مما قد یعرض الشخص إلى مكروه .

من ق إ ج على أن القانون یعاقب على  كل قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من 291تنص المادة -2
ویأمر فیها القانون بالقبض على األفراد.السلطات المختصة وخارج الحاالت التي یجیز أ
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.حكام القضائيةألثانيا   : تنفيذ ا
لصادرة عن الغيابية  احكام والقرارات القضائية ألح ضابط الشرطة القضائية تنفيذ امنن املشرع اجلزائريإ

:يتاألالتنفيذ وتكون بالشكل أو عليق التأوما للتبليغ إليه من قبل وكيل اجلمهورية إجهات احلكم واليت ترسل 
ثبات إدعاء املعين وتبليغه مبوجب حمضر ستإية بذا تضمن احلكم التبليغ يقوم ضابط الشرطة القضائإ- 1

.صدرت احلكمأمام احملكمة اليت أيام للمعارضة أ10ن له مهلة أتبليغ وخيطره 
عالنات مبركز إلقضائية بتعليق احلكم على لوحة اذا تضمن احلكم التعليق يقوم ضابط الشرطة الإ- 2

على نسخة التعليقالتأشريختصاص مقابل إلابإقليمالبلدية الواقعة 
.ستدعاء املعين باحلكمإدون معاونيهحد أأوالبلدي 

إىلاملعين وحتويله مباشرة يقاف إقوم ضابط الشرطة القضائية بضبط و ذا تضمن احلكم التنفيذ فهنا يإ- 3
.ال املدة اليت تستوجب حترير حمضر مساع وتبليغ املعينإيقافه إوكيل اجلمهورية دون 

أوسبوع ألاية اأولقضائية خاصة يف الفرتة الليلية حكام األشكال عملي يف تنفيذ اإيطرح لإلشارة
بقائه باملصلحة ملدة غري إما توقيف املعين باحلكم و إمرين أضابط الشرطة القضائية نفسه بني العطل فيجد

قد يعرض ضابط الشرطة القضائية جراءيناإلخالء سبيله وكال إأو مام النيابة أغاية تقدميه إىلمقبولة 
.1عدم امتثاله يف اليوم املوايل أوللمسائلة يف حالة وقوع مكروه للشخص حمل احلكم 

.الفرع الخامس : حماية الشهود  
خول املشرع اجلزائري صالحيات لضابط الشرطة القضائية يف محاية الشهود يف قضايا تتعلق باجلرمية 

65ادة ن املأجراءات اجلزائية  كما إلمن قانون ا19مكرر 65ق املادة الفساد وفأورهاب إلاأواملنظمة 
بط بطلب من ضاجرائية إخرى غري أجرائية  للحماية و إلختاذ التدابري اإمن نفس القانون جتيز 21مكرر 

يت ذكره :ألالشرطة القضائية على النحو ا
جرائية حلماية الشاهد إتتمثل التدابري الغري ، ج .إ.من ق20مكرر 65نص املادة إىلبالرجوع 

لقة ويته إ:يأيتواخلبري والضحايا بصفتهم شهود فيما  تع امل ات  لوم املع اء  تصال لدى إمتكينه من نقطة أوخف

إن المشرع الجزائري خول تنفیذ وتبلیغ األحكام القضائیة إلى المحضرین القضائیین وضباط الشرطة القضائیة -1
بغرض مثول األشخاص أمام هیئة المحكمة للتنفیذ األحكام والتصرف في ملف القضیة بصفة نهائیة،لكن بالنسبة 

ئیة  كان البد من إعفائهم من مهام تنفیذ وتبلیغ  األحكام  التي تشكل لهم عائق في تنفیذ مهامهم لضباط الشرطة القضا
األصلیة المرتبطة بالبحث والتحري عن الجرائم.
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مكانية توسيعها إضمان محاية جسدية مقربة له مع أومن بوضع رقم هاتفي خاص حتت تصرفه ألمصاحل ا
جيريها أوتسجيل املكاملات اهلاتفية اليت يتلقاها أوئية مبسكنه جهزة تقنية وقاأوضع أوقربائه أعائلته و ألفراد

بشرط موافقته الصرحية .
عدم -:يأيتتتمثل فيما ، ج .إ.من ق23مكرر 65جرائية حسب مانصت عليه املادة إلما التدابري اأ

ين مت أعنوان مقر الشرطة القضائية إىلشارة إلاأو جراءات إلراق اأو يف ذكر هوية مستعارةأوشارة هلويته إلا
1مساع الشاهد بدال من عنوانه احلقيقي .

.ستخراج وتحويل المحبوسين إالفرع السادس : 
شراف ضباط الشرطة إج وحتويل احملبوسني حتت مرافقة و ستخرا إن املشرع اجلزائري نظم عملية إ

.جل ضمان سالمة العملية أالقضائية من 
املؤرخ 99-07ستخراج احملبوسني وحتويلهم يف املرسوم التنفيذي رقم إكيفيات حدد القانون  حيث 

21يف نص املادة رطة القضائية بتنفيذ هذه املهمة صالحيات لضباط الشهمنحعند2007مارس سنة29يف
بوسني وفق تسخرية من الوطين بضمان حراسة قوافل حتويل احملألسوم بقوهلا تقوم مصاحل الدرك وامن نفس املر 

.من النيابة العامة
نه تسند عملية أرسوم التنفيذي السالف ذكره  على الفقرة الثانية من نفس امل27كما تنص املادة 

سبب أليأو متحان إألداءأو حظور جنازة أو العالج أومن سواء للمحاكمة ألمصاحل اإىلستخراج احملبوسني إ
.2ستخراج احملبوسني وحتويلهم إمن املرسوم احملدد لكيفيات 28ة خر حسب نص املادأ

. ةليو الفرع السابع : تحرير محاضـر التحريات األ
تشكل احملاضر اجلانب التطبيقي ملهام الضبطية القضائية و األداء املتميز للشرطة القضائية يتجسد يف 

عدم الوقوع يف اخلطأ بالنسبة كل البيانات الشكلية و ائية كذكر  اجلانب الشكلي املطابق ألحكام اإلجراءات اجلز 
النسبة للموقوف واإلشارة إليها ،هذه اجلوانب كلها ملواقيت الوقف للنظر و التمعن يف الضمانات القانونية ب

155- 66یعدل ویتمم األمر رقم 2015یولیو سنة 23الموافق 1436شوال عام 7مؤرخ في 02-15األمر رقم -1
، ج. ر .ع.م.س، والمتضمن  قانون اإلجراءات الجزائیة1966یونیو سنة 8لموافق ا1386صفر عام 18المؤرخ في 

2015.
.49عمید الشرطة ، كریم جادي ، المرجع السابق ،ص - 2



سلطات الضبط القضائي وحدودهول                    الفصل األ

18

ألن أعماله ختضع التجاوزاتيقع يف األخطاء و حىت الاحلذرضابط الشرطة القضائية احليطةو تتطلب من
.النيابة عرب كل مراحل التحقيق للرقابة من طرف 

اإلام و قد ينجر عن هذا أونسيان قد يرتتب عنه البطالن أوجتاهل أوكل خرق هلا و  ام غرفة  أم لة  ملسائ ا
.سحب صفة الضبطية القضائيةأوتوجيه توبيخ 

احملضر هو الوثيقة املكتوبة اليت حيررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمن ما عاينه ذن فإ
” ختصاصه...إلما قام به من عمليات ترجع أووما تلقاه من تصرحيات 
. ا ضابط الشرطة القضائية مبعرفتهنه تلك الوثيقة الرمسية املكتوبة اليت حيررهأعلىاحملضروميكن تعريف 
تنفيذا إلنابة أويف حالة التلبس أوإلثبات التحريات

قضائية. فهو إذن اإلطار القانوين الذي يعكس كل العمليات اليت يباشرها ضابط الشرطة القضائية .
:الجانب الشكلي للمحضر أوال

تدوين ع اجلزائري فرض على احملرر ذكر و بالنسبة للجهات القضائية فإن املشر ستداللياإإذا كان احملضر 
املعلومات التالية :

،اجلهة املكلفة بالتحقيق( اإلختصاص اإلقليمي)- 
،إسم و لقب ضابط الشرطة القضائية- 
،اهلوية الكاملة للشاكي و املوقوف و الشاهد - 
،التنويه باملواد القانونية اليت متنح اإلختصاص- 
1،تدوين الوقائع و األقوال- 

، شاهد املعين باألمر (ضحية ،مشتبه فيهتوقيع ضابط الشرطة القضائية املكلف بالتحقيق و كذا توقيع- 
2.)مىت كان يتمتع باألهلية القانونية 

جراءات اجلزائية إلمن قانون ا52ت  عليها املادة  ن الشكليات الواجب توفرها يف احملضر نصإ
بقوهلا: 

.50كریم جادي ، المرجع السابق ، ص -1
.51نفس المرجع السابق ، ص - 2
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مساع كل شخص موقوف للنظر ، مدة على كل ضابط الشرطة القضائية أن يضمن حمضرجيب 
إىلقدم أوستجوابه ، و فرتات الراحة اليت ختللت ذلك و اليوم و الساعة اليت أطلق سراحه فيهما إ

،  متناعهإإىليشار فيه أوالقاضي املختص و جيب أن يدون على هامش احملضر إما توقيع صاحب الشأن 
.ن تذكر يف هذا البيان األسباب اليت إستدعت توقيف الشخص حتت النظرأكما جيب 
ن : احملاضر اليت يضعها ضابط الشرطة القضائية طبقا للقانون ينبغي أعلى 54املادة كدت أكما 

1راقها . أو حتريرها يف احلال و عليه أن يوقع كل ورقة من 

ن حيرروا أليت تلزم ضباط الشرطة القضائية بجراءات اجلزائية واإلمن قانون ا18نص املادة إىلوبالرجوع 
بأصولن يوافوه مباشرة أعماهلم أجناز إ....وعليهم مبجرد بأعماهلمحماضر 

والوثائق تلك احملاضر اليت حرروها وكذا  جبميع املستنداتألصولا مطابقة أمؤشر عليها ببنسخة منها
لقة ا وكذلك اامل 2.شياء املضبوطةألتع

تانيا : القوة الثبوتية للمحضر 
و عليها حىت يكون إقتناع شخصيإعتماد القاضيحجيـة احمل

إصدار احلكم بناء على ما يستخلص منها من أدلة إثبات، بشرط أن تكون صحيحة طبقا لألشكال و 
عليها القانون.الشروط اليت ينص

التقرير قوة اإلثبات أوال يكون للمحضر «جراءات اجلزائيإلمن قانون ا214املادة وحبكم نص 

رد فيه عن موضوع أو إال إذا كان صحيحا يف الشكل و يكون قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال وظيفته و 

.»عاينه بنفسهأومسعه أوختصاصه ما قد رآه إداخل يف نطاق 

ت و اجلنح إال جمرد التقارير املثبتة للجناياو ج : ال تعترب احملاضر.إ.من ق215وحسب نص املادة 
.مل ينص القانون على خالف ذلك إستدالالت ما

تدون في المحضر جمیع الوقائع كما هي دون تحریف أو زیادة في مضمونها وهو نفس الشي بالنسبة لألقوال یتم 1
تدوینها وسردها كما یرید الضحیة أو اشاهد أو حتى المشتبه فیه دون ادارة التحقیق من قبل ض ش ق الذي له  

ل إلى الحقیقة.صالحیات المعاینة واالستعانة بالخبراء الثراء التحریات والوصو 
بالنسبة لألشخاص القصر واالشخاص المختلین عقلیا وحتى الشخص المعنوي  یجوز  سماعهم على محضر رسمي 2

إال أنه یحق للولي الشرعي أو القیم أو المسؤول المدني أو الممثل القانوني   التوقیع على المحضر حسب الحالة .
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:نستخلص من نص املادة أربعة شروط تتمثل يف
الواقع: فيجب أن تنقل املعلومات اليت و مطابقة للحقيقةأن يكون احملضر صحيحا ومتضمنا معلومات- أ

التزام الدقـة يف القضائية بكل موضوعية و إخالص و يقرأها ضابط الشرطةأويسمعها أويشاهدها 
هوية األشخاص بصورة دقيقة و مضبوطة، و أن علومات كما جيب أن يذكر الزمان واملكان و ملاتسجيـل 

ّـعرف عن املوصوف، و أن تكون الصياغة يصف الوسائل املستعملة يف اجلرمية وصفا وافيا  يسمح بالتـ
بأسلوب واضح يسهل الفهم، و عادة حتـرر احملاضر و تكتـب باآللة الراقنة و احلاسوب، هذا من حيث 
صحته و مضمونه و شروطه املوضوعية. أما الصحة من حيث الشكل، فتتمثل يف حترير احملضر وفقا 

من 52ية، حيث تنص املادة اجلزائللشكل الذي نص عليه قانون اإلجراءات 
ج من تضميـن حمضر استجواب كل شخص موقوف للنظر مـدة اإلستجواب و فرتات الراحة و .إ.ق

.1ساعة إطالق سراحه و ضرورة توقيع الشخص املعين على هامش احملضر
من قانون اإلجراءات اجلزائية من ضرورة حترير احملاضر يف احلال و توقيع كل ورقة 54ما تنص عليه املادة و 
أو من 

من قانون اإلجراءات اجلزائية. ففي حالة 52إليها حمرره، و يسجل يف سجل احملاضر مثلما تنص عليه املادة
اإلخالل بالشروط الشكلية و املوضوعية للمحضر، فإنه يفقد صفته اجلوهرية و يشوبه البطالن، و قد إعتربت 

"أّن الشكلية تعد جوهرية 58430طعن رقم 1989نوفمرب 28احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ 
أومحايـة حقوق الدفاع إىلا". و يكون اإلجراء جوهريا إذا كان يهـدف عندما متس حبقوق من يتمسك 
2حسن سري العدالة.إىليرمي أوحقوق أطـراف الدعوى اجلزائيـة 

.لية و نواع محاضر التحريات األألثا : ثا
ضابط إىللية على سبيل احلصر بل ترك تقديرها و نواع حماضر التحريات األأن املشرع اجلزائري مل حيدد إ

املستمدة من مباشرة مهام جناز مايراه الزم من حماضرإشراف وكيل اجلمهورية يف إالشرطة القضائية حتت 
ن حيرروا أتلزم ضباط الشرطة القضائية على ج واليتإ.من ق18البحث والتحري وبالرجوع لنص املادة 

.55كریم جادي ، المرجع السابق ، ص - 1
، 1988د العزیز سعد ، أجهزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر عب-2

.50ص
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ن يوافوه أعماهلم أجناز إكيل اجلمهورية ....وعليهم مبجرد خطار و إإىلن يبادروا بغري متهل أو بأعماهلمحماضر 
1.لألصلا مطابقة أمصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها ببأصولمباشرة 

2مهها مايلي:أالشرطة القضائية ومن ومن اجلانب العملي ميكن ذكر العديد من احملاضر اليت حيررها ضابط 

،حمضر بالغ- 1
،شكوىترسيم حمضر- 2
،نتقال ومعاينةإحمضر - 3
،ثبات تبليغإحمضر - 4
،قوال الشهودأحمضر مساع - 5
،جيايبإحمضر تفتيش - 6
،حمضر تفتيش سليب- 7
،حمضر حجز عرضي - 8
،شياء احملجوزة ألحمضر جرد ا- 9

،شياءاألحمضر حجز-10
،حمضر التحقق من الشخصية-11
،بتدائيإفتتاح حتقيق إحمضر -12
،حمضر رفض اخلضوع للتحقق من الشخصية-13
،يقاف وتبليغإحمضر -14
،حمضر حبث بدون جدوى-15

رساله مباشرة إلى وكیل الجمهوریة لكن ماهو معمول به بالنسبة لض -1 ٕ إن القانون ألزم ض ش ق بتحریر المحضر وا
على تحریر تقریر إجمالي مرفق بالمحاضر األصلیة یتضمن ملخص عن ش ق التابعین لسلك األمن الوطني إعتماده

وقائع القضیة وسردها وتحلیلها وخالصة تحقیق یبدي ض ش ق رأیه في أدلة اإلثبات التي وصل إلیها والتي من شأنها 
اإلجراء من ق. إ. ج المشار إلیها أعاله وكذا معارضت 18اإهام المشتبه فیه األمر الذي یتعارض مع نص المادة 
قبل رجال القانون والناشطین في مجال حقوق االنسان.

عمید الشرطة ،شلبي نبیل، المحاضر الشرطیة الخاصة بضباط الشرطة القضائیة ، معهد الشرطة الجنائیة بالجزائر - 2
.16، ص 2016سبتمبر 
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،حمضر مساع قاصر-16
،نابة قضائيةإحمضر تنفيذ -17
،حمضر تنفيذ تعليمة نيابية-18
،كتشاف جثة إحمضر -19
،حمضر حتنيط جثة-20
،حمضر نقل جثة -21
،خراج جثة من القربإحمضر -22
،عادة متثيل مسرح اجلرميةإحمضر -23
،تالفإحمضر -24
،حمضر تتبع -25
،حمضر تشميع-26
.حمضر التوقيف للنظر-27

.بموجب القوانين الخاصة عضاء الضبط القضائيأالمطلب الثاني : مهام  
ئية والقوانني اخلاصة املكملة جراءات اجلزاإلالشرطة القضائية مبوجب قانون ان املهام املتعددة لضباطإ

رة بعض مهام الضبط القضائي من حيث تكلف مبباشخرىألية وقوانني أجياد إحتم على املشرع اجلزائري له
دف مساعدة ضباطعض اجلرائم  اليت تكتسي طابع خاصمن خالل التحقيق يف بيختصاص النوعإلا

الصلة بصفة ساسية ذاتألم حىت يتفرغوا للقيام باملهام امباشرة وظائفهيفسنيااألسالشرطة القضائية 
1.ستثنائيةإني اخلاصة وقانون العقوبات بصفة وبذلك يقومون بإثبات اجلرائم املقررة يف القوانالضبطية القضائية 

فئة تقوم مبهام عامة ،فئتنيإىلعوان الضبط القضائي أن املشرع اجلزائري قام بتصنيف أحيث نالحظ 
جراءات إلمن قانون ا15وص عليهم باملادة متصلة مباشرة باملهام املخولة لضباط الشرطة القضائية املنص

خرى منصوص عليها مبوجب قوانني خاصة ختول هلم أداء مهامهم صالحيات موسعة وفئة أاجلزائية وهلم يف 
2وهلم بذلك صالحيات حمدودة  .ائيممارسة بعض املهام ذات الصلة بالضبط القض

القضائیة في مباشرة وظائفهم ق. إ.ج  یقوم أعوان الضبط القضائي بمعأونة ضباط الشرطة 20تنص المادة - 1
ویثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات.

. 57. صفحة 1981جندي عبد المالك ، الموسوعة الجنائیة ، المجلد الرابع ، دار المؤلفات القانونیة ، بیروت، -2
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.جراءات الجزائيةإلل  : مهام الضبط القضائي بموجب قانون او الفرع األ
لى سبيل احلصر  مهام الضبط القضائي مبوجب القوانني اخلاصة واليت مت ذكرها عإىلقبل التطرق 

عليهم ساسيني واملنصوصألضباط الشرطة القضائية األعوانالصالحيات املخولة قانوناإىلكان الزما التطرق 
.جراءات اجلزائيةإلمن قانون ا19يف املادة 

.جراءات الجزائيةإلان الضبط القضائي بموجب قانون اعو أ: صالحيات أوال
من قانون اإلجراءات اجلزائية  يعد من أعوان الضبط القضائي موظفو مصاحل الشرطة 19تنص املادة 

و ذوي الرتب يف الدرك الوطين و رجال الدرك و مستخدمو مصاحل األمن العسكري الذين ليست هلم صفة 
جراءات اجلزائية مبهام إلمن قانون ا19صوص عليهم باملادة عوان املنألحيث يتمتع ا، القضائيةاط الشرطة ضب

ت والقوانني املكملة هلا  تتمثل يف اجلرائم املقررة يف قانون العقوبادلة ألتتمثل يف البحث والتحري ومجع اموسعة
ساسا فيمايلي :                                               أ

،والشكاوىتلقي البالغات - 1
،ليةو حترير حماضر التحريات األ- 2
،بتدائيةإلجراء التحقيقات اإ- 3
،حضارإلمر بالضبط واألمر بالقبض واألتنفيذ ا- 4
1.ساليب التحري اخلاصة لسيما تقنيات التسربأممارسة -5

.عوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي ألثانيا : صالحيات الموظفون وا
بعض صالحيات الضبطية منح ها من قانون اإلجراءات اجلزائية و ما يلي21ن  املشرع اجلزائري يف املادة إ

را لكون ستعجال ونظإلانية وعلى وجهأتدعي خربات تقنيةتساجلرائم اليتالكشف ومعاينة بعض القضائية يف
ائم املنظمة ساسيني  يتمتعون بصالحيات واسعة يف جمال حماربة اجلرمية لسيما اجلر ألضباط الشرطة القضائية ا

ببعض مهام واملوظفون عوانألخرى من اأملهنية على تلك العناصر مت تكليف فئة عباء األواخلطرية ولتخفيف ا
هي أصناف حمددة يف قوانني خاصة. وميكن تقسيمها ن منحهم صفة الضبطية القضائية و الضبط القضائي دو 

فئتني : إىل

.من ق. إ.ج122-110-12مكرر65-1مكرر65-63أنظر نص المواد-1
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.دارة  الغابات إصالحيات موظفي -1
البحث و التحري و معاينة جنح و خمالفات قانون عوان يف ألهؤالء اإىلتتلخص املهام املسندة 

ضبطها يف األماكن اليت تنقل إليها يقومون بتتبع األشياء املنزوعة و كما لشروط احملددة يف النصوص اخلاصةا
احملالت اليت تأخذ حكم أومل تكن موضوعة يف املنازل راسة ( كاألخشاب املقطوعة) مااحلووضعها حتت 

الشروط القانونية لتفتيش ضابط الشرطة القضائية مع مراعاة هذه احلال ال بد أن حيضر معهم املنازل ففي
1.جراءات اجلزائيةإلمن قانون ا22و21قا لنص املواد طباملساكن

وكيل إىلن يقتادواأالغابات ألعوانجراءات اجلزائية ميكن إلمن قانون ا23املادة لرجوع لنص وبا
مقاومةذا كانت إال إقرب كلألضابط الشرطة القضائية اأواجلمهورية 

.
ن يطلبوا مباشرة مساعدة أابة العامة مباشرة كما جيوز هلم النيإىلصول احملاضر أن يرسلوا أكما يسوغ هلم 

2.القوة العمومية يف تنفيذ مهامهم 

.صالحيات الشرطة البلدية-2
حذف ذوي الرتب يف الشرطة 1995فيفري 25املؤرخ يف 10-95باألمر رقم 19إن تعديل املادة 

من قانون اإلجراءات اجلزائية و 26املادة مل يطرأ تغيري علىحنيالقضائية يفتعداد أعوان الشرطة دية منالبل
وكالءاجلمهورية عن طريق ضابط الشرطة إىليرسل ذوي الرتب يف الشرطة البلدية حماضرهم «اليت تنص 

األيام اخلمسة املوالية لتاريخ معاينة املخالفة على القضائية األقرب، و جيب أن ترسل هذه احملاضرخالل
.1»األكثر

المتضمن القانون األساسي لموظفي إدارة 2011مارس 22مؤرخ في 127-11نفیذي رقم المرسوم التأنظر- 1
التي تنص في حالة معاینة إرتكاب مخالفة یتعین على موظفي الغابات التدخل ولو خارج أوقات 5الغابات لسیما المادة 

ائیة بأمر من المصلحة أو الخدمة كما یمكن لهم التدخل في إطار صالحیاتهم وبصفتهم أعوان أو ضباط شرطة قض
بموجب تسخیرة من سلطة مؤهلة قانونا لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم المكلفین بتطبیقها.

.44، صفحة 2003أحمد غاي،  ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات األولیة، دار هومة - 2
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الشرطة البلدية مهمة معاينة املخالفات املتعلقة بتشريع البناء والتعمري والتعدي ألعوانوعلى العموم  تسند 
شراف إلت احيث تؤدي مهامها حتعلى امللكية العقارية والتعدي على الطرق العامة وحماربة التجارة الفوضوية

.
.القضائي  بموجب القوانين الخاصة الفرع الثاني :مهام الضبط 

أعوان اإلدارات واملصاحل املوظفون و «من قانون اإلجراءات اجلزائية على أن 27تنص املادة 
ضاع و يف احلدود و قوانني خاصة وفق األالعمومية هلم 

.»عشر من هذا القانون
وهذا يف لزم املشرع اجلزائري خضوعهم لتعليمات جهات التحقيق والقيام باملهام املسندة اليهم أحيث

.ختصاصهم النوعي واحمللي إي يف اجلرائم اليت تدخل يف نطاق حالة فتح حتقيق قضائ
.العمل: مهام مفتشيأوال

لفات اليت تقع خرقا خيتصون بإثبات املخاض الصالحيات ملفتشي العمل الذين خول املشرع اجلزائري بع
املتعلق 06/02/1990املؤرخ يف 90/03القانون من14عليها يف نص املادة املنصوصلتشريع العمل

مني العمال ، أالتصريح بالعمال ، عدم تمالقصر ، عدطفالألات مفتشية العمل.لسيما  تشغيل اختصاصإب
بة للورشات البناء واملصانع منية خاصة بالنسألحرتام شروط السالمة اإقات العمل ، عدم أو حرتام إعدم 
.خل إ....

ماكن ألء املعاينات امليدانية وتثبيت اجراإمكان العمل و إىلنتقال إلحيث حيق ملوظفي مفتشي العمل با
كطرف يف اخلصومة والتأسيسستدعاء رب العمل وحترير حماضر السماع وحماضر املعاينة إر فوتوغرافية و بصو 

.مام القضاء أ
1شراف املباشر للسلطات القضائية.إلمهامهم  يعملون مباشرة حتت اتأديةثناء أمفتشي العمل لإلشارة

عبد الرحمان خلفي ، اإلجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن ، الطبعة الرابعة ، دار بلقیس الجزائر - 1
.65، صفحة ،2018-2019،
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.ثانيا : مهام موظفي الجمارك 
املؤرخ 07- 79من القانون رقم 42عوان اجلمارك يف جمال الضبط القضائي قد نصت عليها املادة أن مهام إ

كلت هلم مهمة معاينة املخالفات أو بقانون اجلمارك ، اليت املعدل واملتمم واملتعلق 1979ة جويلي21يف 
ام أك وضباط الشرطة القضائية و اجلمار ألعواننه *ميكن أىل و  عو

ة الوطنية حلراس عوان املصلحأعوان مصلحة الضرائب و أجراءات اجلزائية و إلعليهم يف قانون ااملنصوص
ن يقوموا مبعاينة أسعار واجلودة وقمع الغش ألالتحريات القضائية واملنافسة واعوان املكلفني بألالشواطئ وكذا ا

1.املخالفات اجلمركية وضبطها 

ن يقومو أمهم مبعاينة املخالفات اجلمركية ثناء قياأن القانون قد خول هلم إولغرض حتقيق مهامهم هذه ف
ئع اخلاضعة شياء جند البضاألومن هذه ايها يف قانون اجلمارك شياء املنصوص علألحبجز جمموعة من ا
ي وثيقة أامات املستحقة قانونا و خرى اليت هي حبوزة املخالف كضمان يف حدود الغر ألللمصادرة والبضائع ا

2.شخاص والبضائع وغريها ألائع وميكنهم نتيجة لذلك تفتيش امرافقة هلذه البض

مام وكيل أم على الفور خطارهإيف توقيف املخالفني و ل هلم احلقن القانون قد خو أحوال التلبس جند أويف 
ن يقوموا بتوجيه أمهم مبعاينة املخالفات اجلمركية ثناء قياأعوان أللزم القانون على هؤالء اأكما ،اجلمهورية

من 241يه املادة مركز مجركي ، وهذا مانصت علأوقرب مكتب أإىلالبضائع ووسائل النقل والوثائق احملجوزة 
مكتب مجركي فانه ميكن إىلحوال التسمح بتوجيه الفوري للبضائع ألذا كانت الظروف واإما أقانون اجلمارك 

وضع تلك البضائع حتت حراسة املخالف.
ن القانون نص أعوان اجلمارك غري أماكن اخلاضعة ملراقبة ألأل يف معاينة املخالفات اجلمركية صألوا

هذه احلاالت نصت عليها املادة و ماكن ألمعاينة املخالفات اجلمركية يف ان تتم فيها أيعلى حاالت معينة 

من قانون الجمارك كما أنه ولغرض تسهیل إحضار األشخاص المخالفین أمام وكیل الجمهوریة 251تنص المادة - 1
بغي للسلطات المدنیة والعسكریة أن تقدم المساعدة ألعوان الجمارك عند أول طلب خاصة فقد نص القانون على أنه ین

فیما یتعلق بتوقیف المخالف وتقدیمه أمام وكیل الجمهوریة كما أن القانون یمنع على أعوان الجمارك توقیف األشخاص 
زة ومعاینتها وتحریر محضر سماع بمقر الفرق التابعة لهم وعلیهم  وبعد اإلنتهاء من حجز وجرد البضائع المحجو 

للمخالف تسلیم الموقوف إلى أقرب ضابط الشرطة القضائیة صاحب اإلختصاص النوعي في الجرائم مثل المخدرات.
.65عبدالرحمان خلفي ،  المرجع السابق ، ص -2
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ات اجلمركية بصفة صحيحة يف كل يضا معاينة املخالفأبقوهلا : *وميكن من قانون اجلمارك 2فقرة 252
تية :ألماكن يف احلاالت األا

العني .مرأىاملتابعة على - 1
التلبس باملخالفة .- 2
يف حاالت غياب أوصلها املغشوش من خالل تصرحيات حائزيها أكتشاف مفاجئ لبضائع يتبني إ- 3

ل طلب .أو ثبات عند إلوثائق ا
مر ببضائع خاضعة ألالعني وعندما يتعلق امرأىعوان اجلمارك عند قيامهم باحلجز على ألزم القانون على أوقد 

يف النطاق اجلمركي ةبدأه املتابعة قدتن هأن يبينوا يف احملضر أبضائع حساسة للغش أولرخصة التنقل 
1.نقطاع حىت وقت احلجزإستمرت بدون إو 

.السجون دارة إثالثا : مهام موظفي 
عادة إاملتضمن قانون تنظيم السجون و 2015فرباير سنة 6املؤرخ يف 04- 05طبقا  للقانون رقم 

دارة السجون إه ميارس مديرو وضباط أنواليت تنص على 171جتماعي للمحبوسني حسب املادة إلدماج اإلا
خارجها مبناسبة أو صالحيات ضباط الشرطة القضائية بالنسبة للجرائم اليت ترتكب داخل املؤسسة العقابية 

تندرج يف نظام وط  اليتفراج املشر إلساسا بنظام احلرية النصفية واأنظمة العقابية واليت تتعلق ألحد اأتطبيق 
.البيئة املفتوحة

ام  املتصلة بالشرطة القضائية طار ممارسة إدارة السجون يف إكما جيوز لضباط  شخاص ألمساع اصالحي
إىلخبارية إمين وحترير تقارير ألمبحيطها اأوخارجها أو املوقوفني عن اجلرائم اليت تقع داخل املؤسسة العقابية 

ساسا جبرائم الضرب واجلرح العمدي ، التهديد ، السب ، أجناز ملفات جزائية ضدهم وتتعلق إالنيابة العامة و 
حيازة املخدرات.

.واحل رابعا : مهام حراس الس
املتضمن مهام املصلحة 2017جانفي سنة 02املؤرخ يف 01-17عمال  باملرسوم الرئاسي رقم 

نه تكلف املصلحة الوطنية أمن نفس القانون على 11ت املادة ظيمها حيث نصالوطنية حلرس السواحل وتن
من القومي يف البحر بعمل وقائي وردعي يتميز مبعاينة اجلرائم ومتابعة املخالفني  السيما يف ألبالسهر على ا

.155-154عبد العزیز سعد ، المرجع السابق ، ص - 1
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ثرية ألالبحرية واملعامل ااية البيئة 
نه أمن نفس القانون على 13ما تنص املادة كية املواقع االثرية والتارخييةوالنشاطات املنجمية واحملروقات ومحا

قانون ألحكامفراد العسكريون للمصلحة الوطنية حلرس السواحل مهامهم املتعلقة بالشرطة طبقا ألارس امي
1.ختصاصهم إقوانني اخلاصة اليت حتكم جماالت حري والجراءات اجلزائية والقانون البإلا

هم للتفتيش الدقيق خاصة السفن البحرية عخضاإشخاص و ألق لضباط حراس السواحل بتوقيف اكما حي
سلحة واملتفجرات واملخدرات كما حيق هلم ألشياء احملظورة ، مثل األرية منها واملخصصة للصيد وضبط االتجا

جراءات إلمن قانون ا15عليهم يف املادة مام ضباط الشرطة القضائية املنصوصأشخاص مباشرة ألحتويل ا
اجلزائية .

ستثنائية لضباط الشرطة القضائية  .إلالمبحث الثاني : المهام ا
والقيام ستثنائيةإختصاصات إجلزائية  لضباط الشرطة القضائية جراءات اإللقد خول قانون ا

نابات القضائية وكذا ممارسة إلحاالت التلبس باجلرمية وتنفيذ ابإجراءات هي من إجراءات التحقيق وذلك يف 
رمية على أدلة إثبات اجلاحملافظةاملشرع يف ذلك مراعاة عدة أشياء منها : حاولساليب التحري اخلاصة . وقد أ

ابط الشرطة القضائية شخاص ومحاية ضألاية حقوق ااءات املتخذة وكذا محجر إلمن الضياع ،وضمان سالمة ا
.تعسفات قد تصدر عنهأوعتداءات إنفسه من أي 

حىت ال يعبث ستثناءإقضائية القيام بإجراءات التحقيق لضباط الشرطة الاملشرع اجلزائري لذلك أجاز
.نارة التحقيق والتحرياتإطار إمبعامل اجلرمية وهي سلطة مستمدة من القانون ويف 

.155-154، ص عبد العزیز سعد ،  المرجع السابق- 1
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جراءات اجلزائية على سبيل احلصر وال جيوز إلمن قانون ا41التلبس يف املادة رد املشرع حاالت أو و 
سع من اليت سبق عرضها.أو ختصاصات إمناقشتها و خول فيها رجال الضبط القضائي أوالقياس عليها 

والتلبس اجلرمية وهي التلبس احلقيقيشافكتإثالث طوائف تبعا لوقت وتنقسم حاالت التلبس إىل
1واجلرمية املتسمة بصفة التلبس.عتباريإلا

) حاالت 6جراءات اجلزائية هي ستة (إلمن قانون ا41ولذلك فحاالت التلبس ال
2على سبيل احلصر وال جيوز القياس عليها وهي :

اا .إيف  احلال و مشاهدة اجلرمية عقب رتكاب اجلرمية إ- 1 تك ر
تتبع العامة اجلاين بالصياح إثر وقوع اجلرمية .- 2
.شياء تدل على مسامهته يف اجلرمية يف وقت قريب جدا من وقوع اجلرمية أحيازة - 3
وجود أثار باملشتبه فيه تدل على مسامهته يف اجلرمية .- 4
ستدعاء إكتشافها وبادر يف احلال بإرمية يف منزل وقام صاحب املنزل برتكبت اجلأإذا - 5

اا  . ية إلثب قضائ ل لشرطة ا اط ا أحد ضب
جراءات اجلزائية  .إلمن قانون ا62، أضافتها املادة حالة وجود جثة - 6

أن تتوفر فيه الشروط التالية :جرائية جيب إلة صحيح من الناحية القانونية واولكي يكون التلبس باجلرمي
.أن يكون التلبس سابقا على إجراءات التحقيق الذي جيري- 1
بس ا قد متت مبعرفة ضابط الشرطة القضائية - 2 املتل اجلرمية  اهدة  مش تكون  حتققوا منها أوأن 

.بأنفسهم
أن يكون إثبات حالت التلبس قد مت بطرق شرعية .- 3

ثاره القانونية اليت خوهلا املشرع لضابط الشرطة أن التلبس ال ينتج إو إذا ختلف ركن من هذه األركان ف
3القضائية .

التلبس الحقیقي یعني مشاهدة الجریمة وقت أوعقب إرتكبها أما التلبس اإلعتباري فتكون مشاهدة الجریمة فیه بعد -1
اإتكابها واإلختالف بینهما یكمن في الفارق الزمني بین وقوع الجریمة ومشاهدتها.

، 1989دار الجیل للطباعة ،  القاهرة -17طبعة رؤوف عبید ، مبادئ اإلجراءات الجزائیة في القانون المصري ،-2
. 352ص 

. 186موالي ملیاني بغدادي ، المرجع السابق ، ص - 3
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.ل : صالحيات ضباط الشرطة القضائية  في حالة التلبس  بالجرائمو األالمطلب 
جراءات اجلزائية  على سبيل إلمن قانون ا41ردة يف نص املادة إذا وجدت إحدى حاالت التلبس الوا

ضباط الشرطة القضائية، و لن القانون منح سلطات واسعةإفرت يف الوقت ذاته شروط صحته ، فاحلصر و توا
منها ملرتتبة على توافر حالة التلبس و هذه النتائج اإختصاصات غري إأعطاهم 

هم يف إجراء بعض منها ما هو متعلق بسلطتو ستداللإلئية يف اما هو متعلق بسلطات ضباط الشرطة القضا
يكون من املفيد اإلسراع دا ما تلقي الذعر يف نفوس الناس و قن حالة التلبس كثري حبيث أإجراءات التحقيق

إختصاصات موسعة يف ون لضباط الشرطة القضائية لذا خول القاناذ إجراءات الضبط فيها يف احلني ختإيف 
.لعادية

نـتقال فورا للمعاينة.إلخطـار وكـيل الجمـهورية و اإل: و الفرع األ
خطار وكيل إمن الصالحيات املقررة قانونا لضباط الشرطة ا

املعاينات العينية بغية تقصي احلقائق.إلجراءستعجال إلنتقال على وجه اإلمث االفوراجلمهورية على
.خطار وكيل الجمهورية إ:أوال

جب املشرع على رجال الضبطية الذين أخربوا جبناية يف حالة تلبس أنأو لقد 
ام ذا العمل عند تبليغهم بالعثور على أو مكان احلادث، كما إىلمث ينتقلون اجلمهورية فورا لقي يهم ا جب عل

.1جثة مهما كان سبب الوفاة 
ك هل يتم ذلحصوهلمل حيدد كيفية لك األخطار الضبطية القضائية بذعضاء أواملشرع اجلزائري عند إلزامه 

كتفوا فيه باألخطار إجال الضبطية يفسرونه تفسريا واسع حيث مما جعل ر م شفاهتاشخصيا أم بالكتابة أ
2.شفاهيا 

من ق إج التي تلزم ض ش ق  الذي بلغ بجریمة بالتبلیغ الفوري لوكیل 42یثار اإلشكال حول نص المادة -1
ذا كان التبلیغ غیر حقیقي أو مزیف أو بالغ كاذب  هنا الجمهوریة قبل اإلنتقال للمعاینة حیث یثار اإلشكال حول ماإ

یجد ض ش ق  نفسه في وضعیة حرجة أمام النیابة.
بالهاتف أو الفاكس أو عن یجوز إخطار وكیل الجمهوریة بكافة وسائل المتاحة لضمان السرعة في التبلیغ سواءا-2

طریق كتابة  ضبط النیابة، لكن یجب  الحقا وبصفة إلزامیة تحریر تقاریر إخباریة كتابیة ترسل إلى وكیل الجمهوریة 
بعد اإلنتهاء مباشرة من المعاینة  وتضم في ملف اإلجراءات .
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خطارهذا ليس خاصا حبالة التلبس بل هو موجود حىت يف األحوال العادية عند قيام مأمور الضبط إلو ا
املشرع صريح الداللة و ، حيث الوجوب واضح ائمالقضائي بتحرياته، و لكن إلزامه اإلخطار حسب  نوعية اجلر 

من قانون 62-42ته نص املادة  كدأ، و ذلك ماحالة التلبس و اليت هي حمل إخطاريف حتديد اجلرائم يف 
جراءات اجلزائية ، حيث ينص على اإلخطار الفوري لوكيل اجلمهورية و إن كانت كلمة الفور غري مقيدة إلا

مكان إىلنتقال إلالفوري قبل قيامهم  باخطارباإلبزمن معني إال أن املشرع ألزم ضباط الشرطة القضائية  
ادث من غري متهل، و عليه كان احلمكانإىلاملعاينات ،كما ألزمه من ناحية أخرى أن ينتقل إلجراءاحلادث 

مباشرة مما سرع يف اإلخطار أمرا ضروريا و حتميا للنص عليه من ناحيتني إحدامها مباشرة و األخرى غريإلا
اإلخالل ذا ا عل  املساءلة من الناحية اإلدارية.إىللتزام يعرض ضابط الشرطة القضائية  إلج

.نتقال والمعاينةإلثانيا : ا
املشرع بنصه قد رأى بأن اللحظات ومكان احلادث قصد املعاينةإىلأما الواجب الثاين و هو اإلنتقال

ضياع لبعض املعامل أو متاطل أو أرتكاب اجلرمية و معاينة إىل من و األ
التحريات والتحقيق.يكون لصاحل  املشتبه فيه على حساب احلقيقة وبالتايل عرقلة مسار

واملعاينة متكن منذ البداية ضابط الشرطة القضائية من احلصول على األ
اا ودوافعها وطريقة تنفيذها والو حقيقةتثبيت أسب لك  اجلرمية، وكذ قوع  ومن سائل املادية املستعملة لتحقيقهاو

نتقال إلوجوب ملأمور الضبط القضائي يف اة اإللزام و الج  بصيغإ..من ق62- 42مث جاء نص املادتني 
املادية للجرمية فإن وجد اآلثارواملعاينة هذه القصد منها هو مشاهدة مكان اجلناية املبلغ عنهاإىلالفوري 

1اجلاين .أوأشياء أخري من خملفات  املشتبه فيه أوبصمات أصابع أوثار أقدام أمنها كءشي

املادية اليت متكن احملققني من الوصول ثارألادلة و ألمسرح اجلرمية يف البحث عن اأومكان ألمهيةونظرا 
له يف الدخول ةال صفنه مينع على كل شخص أج على .إ.من ق 43اجلاين وكشف احلقيقة نصت املادة إىل

منها وهذا شيءينزع أي أوماكن ألصلية لتلك األأي تغيري على احلالة ابإجراءن يقوم أرتكاب اجلرمية إملكان 
حوال عوقب ألمعأو ذا كانت للسالمة العمومية إال إلية و قبل بداية التحقيقات األ
بغرض عرقلة سري العدالة. ثارألاالشخص جبرمية طمس 

.30عبد العزیز سعد ، المرجع السابق ، ص - 1
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.المادية وعرضها على المشتبه فيهم ثارألاالفرع الثاني :المحافظة على 
ثبات ضد املشتبه فيه خالل مرحلة إلدلة اأقامة إمهية كبرية يف أاملادية  له ثارألان مهام احملافظة على إ

ارم بتلكثناء التحقيق القضائيأام إلستدالالت وبالتايل توجيه اإلالتحري ومجع ا اجهة  دلة املادية ألاومو
.نواعهاأمبختلف 

.المادية ثارألا: المحافظة على أوال
على ضرورة قيام ضابط الشرطة القضائية بالسهر جراءات اجلزائيةإلمن قانون ا42نصت املادة 
.ظهار احلقيقةإإىلن يؤدي أن يضبط كل ماميكن أختتفي و نأاليت خيشى ثارألاعلى شخصيا على احملافظة 

، املادية ثارألان ضابط الشرطة القضائية ملزم شخصيا باحلفاظ على أيستشف من الفقرة السابقة 
5و4الفقرة 45ملادة نص اإىلولكن بالرجوع ثارألامل يوضح املشرع اجلزائري كيفية التعامل مع تلك لكن

كيس ويوضع أووعاء احملجوزة يف شياء واملستنداتألت اجلزائية واليت نصت على وضع اجراءاإلمن قانون ا
1.شياء احملجوزة من مسرح اجلرميةألخبتمه وحيرر حمضر جرد عن تلك اليه شريط من الورق وخيتم عليهع

لقانون لضابط الشرطة جاز اأن مسرح اجلرمية واحملافظة عليها املادية مثارألاطابع الشرعية على رفع وإلضفاء
ثارألاستغالل على خمتلف إلالتقنية اليت تسهر على البحث واالشرطة العلمية و ستعانة بعناصر إلالقضائية ا

ف ا دوليا على ساليب املعرت ألستعمال خمتلف الطرق واإليت يتم رفعها من مكان اجلرمية بدلة املادية األوا
2.جرامإلة وعلم ادلة اجلنائيألمستوى خمابر ا

ها مع حيث تتكفل عناصر الشرطة العلمية والدعم التقين باملعاينات يف مسرح اجلرمية مهما كان نوع
ورفع بصمات بيض ، مفاتيح أسالح ناري ،سالح مثال :داة املستعملة يف اجلرميةألالرتكيز على العثور على ا

3.البيولوجية بصفة عامةثارألااليد والرجل وكذا رفع بقع الدم  و 

یس یقصد به األحراز سواء تكون مكشوفة أو مغلقة أو تكون من الورق أو من البالستیك  إن مصطلح الوعاء أو الك-1
حسب األشیاء المحجوزة  بشرط تشمیعها ووضع الختم علیه وتسجیلها في سجل مستندات اإلقناع أو سجل األشیاء 

ض المحجوزة .المحجوزة الذي یمسكه ض ش ق ویوقع علیه من طرف كاتب ضبط النیابة بعد إستالمه لألغرا
.74، صفحة  2016عز الدین طیان  ، مجلة الشرطة العلمیة والتقنیة ، جویلیة - 2
.82غرارمي محمد  ، مجلة الشرطة العلمیةوالتقنیة  ، صفحة -3
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.شياء المضبوطة على المشتبه فيهم ألثانيا  : عرض ا
شياء املادية ألرمية وقيامه مباشرة بالبحث عن احني وصول ضابط الشرطة القضائية ملكان وقوع اجل

يف مشخاص املشتبه فيهألشياء املضبوطة على كل األيستوجب عليه بعد ذلك عرض تلك احيثوضبطها،
اإ تك نكارها وهو إأوعرتافهم مبلكيتها إأو ؤالء من التعرف عليها هلحىت يتمكن يف اجلرائم مسامهتهمأو مر
1.جراءات اجلزائيةإلمن قانون ا42انصت عليه املادة م

.شخاص من مبارحة مكان الجريمة ونشر المعلومات عنهمألالفرع الثالث  : منع ا

مشتبه فيه ويف حالة تعذر أوضحية أوضابط الشرطة القضائية فائدة يف مساعدة التحقيق سواء كان شاهد 
عن املشتبه فيهم بغية حباث ألعالم لنشر اإلوسائل اإىلجاز املشرع اجلزائري صالحيات اللجوء أذلك  

.التوصل ملعلومات تفيد التحقيق
.شخاص من مبارحة مكان الجريمةأل: منع اأوال

مكان اجلرمية جيوز هلم منع كل شخص من احلاضرين إىلعوانه أعند وصول ضابط الشرطة القضائية و 
من قانون 50عمال بنص املادة وهذامن التحقيقات امليدانية نتهاءإلة مكان اجلرمية ومغادرته قبل امبارح

2.جراءات اجلزائيةاإل

يبدوا له ضروريا يف جمرى حترياتهستدعاء كل شخص إنون لضابط الشرطة القضائية سلطة وقد خول القا
غري أوشاهد أومن شخصيته ملعرفة عالقته باجلرمية سواء مشتبه فيه أوقصد التعرف والتحقق من هويته 

3.ذلك

.31عبد العزیز سعد، المرجع السابق ، ص -1
افة معینة  كما یمكن أن یكون یستوي أن یكون الشخص حاضر داخل محیط مكان الجریمة أو بعید عنها  لمس-2

الشخص الذي یمنع من مغادرة مكان الجریمة  هو نفسه الضحیة  أو صاحب المسكن أو من أقربائه أو جیرانه أو حتى 
شاهد عیان.

سم- 3 ٕ األبوین والحالة العائلیة ومكان اإلقامة والمهنة یقصد بالتحقق من الهویة  اإلسم واللقب العائلي وتاریخ المیالد وا
والجنسیة و وصفة الشخص محل تحقیق الهویة وتكون عادة من خالل اإلطالع على بطاقة الهویة ،بطاقة تعریف 
وطنیة ،رخصة سیاقة ، بطاقة مهنیة ، جواز سفر. أما التحقق من الشخصیة فیكون بالتأكد من مطابقة الهویة مع 

نجاز الرسومات الوصفیة والقیاس الجسدي  الشخصیة الذا ٕ تیة لألفراد من خالل التعرف على البصمات بمختلف أنواعها وا
وهو مایسمى بنظام التعرف األلي للبصمات .
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ن يستخدم القوة أذن مسبق من وكيل اجلمهورية إالشرطة القضائية بعد احلصول على كما جيوز لضابط 
من 1فقرة 65بنص املادة باملثول وهذا عمال ستدعاءينإلشخاص الذين مل يستجيبوا ألاإلحضارالعمومية 

جراءات اجلزائية . إلقانون ا
.عالم إليا : نشر المعلومات عبر وسائل اثان

أونه يف حالة اجلرم املشهود سواء جناية أجراءات اجلزائية على إلمن قانون ا2/4الفقرة17املادة تنص 
كما جراءات اجلزائية  إلومايليها من قانون ا42املادة 

أن ششهادات مأوميكنهم توجيه  نداء للجمهور قصد تلقي معلومات 
ن أقليميا إمكتوب من وكيل اجلمهورية املختص ذن إالشرطة القضائية بعد حصوله على وميكن لضابط

شخاص جيري أصور ختص أوصاف أو وأشعاراتإعالمي نشر إسند أو لسان أويطلبوا من أي عنوان 
دلة عن مرتكيب اجلرائم بغرض ألستدالالت واإلطار البحث والتحري ومجع اإمتابعتهم يف أوالبحث عنهم 

يقافهم وتسليمهم للقضاء. إ
ستعانة باألشخاص المؤهلـين. إلالفرع الرابع  : ندب الخبراء وا

منه  على أنه لضابط الشرطة القضائية  إمكانية إجراء 49نص قانون اإلجراءات اجلزائية يف املادة 
أشخاص مؤهلني يف جمال االختصاصات التقنية  إذا رأى أن مقتضيات التحري  تستدعي معاينة من طرف

ثار اجلرمية .أطمس املعامل و أوذلك بغرض تفادي  ضياع األدلة  
حالة الضرورة أي أن هذه احلالة ال حتتمل التأخري شرتطإستعانة باخلرباء  إلواملشرع عند نصه على ا

أحد هؤالء األشخاص املؤهلني والذين هلم خربة ودراية يف إىلوذلك بأن تكون هناك ضرورة ملحة يف اللجوء 
هم أيبداء ر إن حيلفوا اليمني كتابة على أستدعائهم إم القانون على اخلرباء الذين مت جمال اختصاصهم ، كما يلز 

ه عليهم الشرف والضمري. مبا ميلي
ستعانة باخلرباء قانونية جيب توفر الشروط التالية: إلنه لكي تصبح اأمن خالل هذه املادة ويتضح

ام ذا العمل .- 1 لقي عي ا تد تس لة ضرورة  اك حا تكون هن أن 
أن يؤدي اخلبري اليمني القانونية كتابة .- 2
ختصاصهم .إدعون هلذا الغرض مؤهلني يف جمال أن يكون املست- 3
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1أن ال تكون هذه اإلجراءات ماسة حبرية األشخاص.- 4

املشتبه فيه وخاصة إذا أحلقت به أضرار من جراء اجلرمية اليت قد تكون لصاحل واخلربة املنصوص عليها 
نكارها إأو نفي القصد اجلنائي ومعرفته باجلرمية أويستطيع بذلك إثبات حالة الدفاع الشرعي حيث ال،رتكبهاإ
يضمن عدم  حيث لصاحل املشتبه فيهأداء اليمني القانونية قد يكونلزام اخلبريإنه ضحية كما أن أدعاء بإلوا

زيادة  احلقائق املتعلقة باجلرمية. أوتزييف أوحتريف 
مون األطباء العا«كر على سبيل املثال : ومن بني  اخلرباء الذين ميكن تكليفهم بإجراء املعاينات نذ 

طباء الشرعيون  و الكيميائيون و الصيادلة و املهندسون املعماريون و املهندسون الكهربائيون و خرباء ألوا
األسلحة ، و خرباء امليكانيك وطالء السيارات ، خرباء حتقيق الشخصية ، خرباء التصوير الفوتوغرايف ، خرباء 

نقال واحلماية املدنية وحراس الغابات اخلطوط و خرباء العملة  ،عمال مؤسسة الربيد ومتعاملي اهلاتف ال
2.»والرتاث   اآلثارواملختصني يف 

ولقبه وصفته مسهإف شخصي كتايب ، يبني فيه احملقق كيفية التكليف فتكون مبوجب  تكليما خبصوص  أ
مل ا وكذا نوع القضية ورقمها ، ذكر هوية إلواملصلحة ودائرة ا ا لع اص ا تص املهمة وذكرصفة اخلبريأوخ

ام ا ، فإذا كان التكليف يقضي مبعاينة جثة مثال ، فيطلب من  الطبيب توضيح النقاط التالية : لقي جب ا ا لو ا
حتديد تاريخ و ساعة الوفاة .- 1
اجلروح  ودرجة خطورا. - 2 نوع   يد  حتد
املستعملة. األداةتبيان نوع - 3
حتديد أسباب الوفاة .- 4
اجلنسية . اجلسديةواتعتداءإلاأومةو ااملقأوثار العنف أحتديد  - 5
3احلصول على كافة املعلومات الطبية والعلمية اليت تفيد التحقيق.- 6

.35عبد العزیز سعد ، المرجع السابق ، ص -1
. 200محمد محدة ، المرجع السابق ،  ص - 2
القضائیة بالخبراء بحیث خول القانون صالحیات تعیین الخبراء حدد القانون طریقة غتصال ضابط الشرطة-3

المؤهلین مباشرة وتكلیفهم بأداء مهام معینة أثناء التحري األولي مثل تكلیف متعاملي الهاتف النقال ، تكلیف األطباء 
تقریر إخباري یوجه العامون ،تكلیف عمال البرید والحمایة المدنیة اما بخصوص األطباء الشرعیین یتم تكلیفهم بموجب
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.حجـز األشـخاصالفرع الخامس:
كثر خطورة لرجال الضبطية القضائية لكونه ماسا باحلرية ألجراءات اإلاألشخاص من بني ايعتربحجز

ختصاص السلطات القضائية ، إال أنه من جهة أخرى إان و املساس باحلرية هو أصال من الشخصية لإلنس
.1

جراء ، إلشخاص حمل األوالشكلية الالزمة لتقييد حرية احتياطات املادية إلختاذ تلك اإواحلجز نعين به 
اءات الالزمة ضده . وضمان حضوره ختاذ اإلجر إفرار و متكني اجلهات املختصة من منعه من الإىل

دلة املتحصل عليها .ألمام القضاء ومحاية اأ
ماكن خمصصة على أي عن طريق التوقيف حتت النظر يف جراء بوليسإشخاص هو ألواملقصود حبجز ا

ا طبقا لنص املادة دون سواهم  وهذمن العسكري ألوفرق الدرك الوطين وكذا مصاحل امستوى مراكز الشرطة 
ن أملقتضيات التحقيق ى ضابط الشرطة القضائيةأذا ر إنه* أجراءات اجلزائية واليت تنص على إلمن قانون ا51

ن يطلع أجراءات اجلزائية  فعليه فورا إلمن قانون ا50ليهم يف املادة إشري أاكثر ممن أويوقف للنظر شخصا 
بذلك ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر.وكيل اجلمهورية 

القضائية يف عطت صالحيات واسعة لضابط الشرطةانه ااملادة السالفة الذكر ن املالحظ على نصإ
ختيار دون إلمنحه حرية اإىلشارة إضابط الشرطة القضائية يف أىذا ر إالتوقيف حتت النظر بقوهلا جراءإختاذ إ
حىت السلطة السلمية التابع هلا.   أو السلطات القضائية  ستشارةإ

يف منع احلقا  منحت ضابط الشرطة القضائية امن ق.إ.ج نالحظ 50نص املادة إىلوبالرجوع 
أوستقافإلباوهو مايعرفبالتقييد اجلزئي حلريات األفرادحيث بدأتمن مبارحة مكان اجلرميةشخصأي

جيابية يف جمرى إنتيجة إىلالوصول جراء بوليسي روتيين اهلدف منه إمين وهو ألاحلجز اأواحلجز التحفظي 
رجال الضبطية صالحيات أكثر و ذلك تبعا ملقتضيات لتخول ج .إ.من ق51التحريات  ،مث جاءت املادة 

ساعة مع ضرورة 48زو اأن حيتجزوا أي شخص مدة ال تتجرة اجلرائم وتشعبها  فأجازت هلمالتحريات وخطو 
نه:ألى عمن الدستور اجلزائري يف نصها 45إ

إلى وكیل الجمهوریة عن حالة وفاة مشكوك فیها  ویتم تسخیر الطبیب الشرعي من قبل وكیل الجمهوریة لتشریح الجثة 
لمعرفة أسباب الوفاة كما یمكن تسخیر جمیع الخبراء في إطار تنفیذ إنابة قضائیة .

، صفحة  2008الهدى،  عین ملیلة الجزائر،  سنة عبیدي الشافعي  ، الطب الشرعي واألدلة الجنائیة ، دار- 1
35.
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ساعة و 48ز مدة و اخيضع التوقيف للنظر يف جمال التحريات اجلزائية للرقابة القضائية ، و ال ميكن أن يتج«
1.*ستثناء وفقا للشروط احملددة بالقانونإكن متديد مدة التوقيف للنظر إال ال مي

يد جراءات اجلزائية و املطبقة خصيصا يف حالة التلبس جندها ال جتيز متدإلحكام قانون اأإىلوبالنظر 
65حيث أن املادة حالة التلبس عن األحوال العادية ، و هذا ما ختتلف به ساعة48احلجز مرة ثانية تفوق 

ائية متديد فرتة احلجز يف لضابط الشرطة القضلية  جتيزو و املتعلقة بالتحريات األجراءات اجلزائيةإلمن قانون ا
ستثنائية و بشروط معينة .إأحوال 

ن االيت جاءت مبهمة وغري واضحة حىت جراءات اجلزائية و إلمن قانون ا50حتليل نص املادة من خالل
السالفة 50ستناد على املادة إلة ومشاكل ميدانية يف حالة اصعوبأرجال الضبطية القضائية و 

بعد إىلالذكر واليت جتيز لضابط الشرطة القضائية صالحيات منع أي شخص من مبارحة مكان اجلرمية 
2.والتعرف على هوية كل شخص والتحقق من شخصيتهنتهاء من حترياته امليدانية إلا

خرين ليسأشخاص أأوبالشهود هو خاص ج إ..ق50املادة وميكن القول  أن مفهوم احلجز يف  
فالقول أن حجز به فيهم فقط دون املشتإلهلم عالقة باجلرمية لكن ميكن ا

من اإلجراءات املتبعة مع ىل و التعرف على هويته و شخصيته و التحقيق معه  أهم أو املشتبه فيه من باب 
خرين كان ألمع األشخاص اساس فلو كان املشتبه فيه حاضرا يف وقت املعاينة فحجز ألعلى هذا  االشهود  و

ساعة معهم ، و هذه املدة غري قابلة للتحديد و ال 48حتجازه مدة إلضابط الشرطة القضائية  احلق يف 
.3التمديد

يل و نتهاء مدة مساع األإساعة ، وهذه املدة ال تبدأ إال بعد 48ز و افاحلجز إذن جيب أن ال يتج
و هو يشمل فرتات الراحة و اإلستماعات ال يبدأ بعد التوقيع على احملضرحيث أن احلجز للشخص املوقوف

و ألن مدة احلجز هذه قد تكون غري كافية فإن الذي أجري و حرر به حمضر احلجز ل و اليت تلي اإلستماع األ

.82عبدالرحمان خلفي ، المرجع السابق ، ص - 1
على أن المشرع الجزائري لم یحدد من هم األشخاص المعنیین في نص المادة ق .إ.ج50یعاب على نص المادة -2

هل المشتبه فیهم أم الشهود أم أقارب الضحیة أم جیرانهم، كما أن التحقق من الهویة والشخصیة كیف یتحقق ذلك من 
معروف لدى الجانب العملي خاصة في حالة ضبط شخص في مكان الجریمة یحوز على وثائق تثبت هویته أو یكون

عامة الناس وحتى رجال الضبطیة القضائیة .
.204-201محمد محدة ، المرجع السابق ، ص- 3
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من غرفة احلجز بإخراجهمث يقوم ساعات 10أو8مدة زمنية الشرطة القضائية  يقوم حبجز الشخصضابط
شياء ألخفاء اإمكان وأقتياده ليدهلم على مكان اجلرمية إلأوذن بالتفتيش ملسكنه العائلي إلمثال  لتنفيذ ا

غرفة إىلمث يعيده من جديد اءات امليدانيةجر إلخل من اإاملتحصل عليها من اجلرمية .... أواملستعملة يف اجلرمية 
احلجز . 

فيها حساب مدة أغفل النص على اللحظة اليت يبدأن املشرع أمن خالل التحليل السابق نالحظ 
ن أأنب العملي والبديهي  ميكن القول لكن من اجلاساعة كاملة48ف للنظر واملقررة بالتوقي

حالة ذا كان الشخص املوقوف بناءا علىإمر بالتوقيف للنظر فألضاع اليت يتم فيها او واأليتم حبسب احلاالت 
بتداءإالتوقيف حتت النظر إلجراءج فيمكن حساب املدة الفعلية  .إ.من ق50و41التلبس طبقا للمادة 

شخاص املوقوفني الذين مت توقيفهم ألذا كان اإما أخر أأي مكان أومن التوقيف اجلسدي يف مكان اجلرمية 
بتدائية  إلطار تنفيذ التحقيقات اإيف أوضابط الشرطة القضائية مكتب إىلنفسهم أتقدموا من تلقاء أوالحقا 

بتداءا من بداية  مساعه على حمضر التحريات إنابات القضائية فتحسب املدة الفعلية للتوقيف حتت النظر إلوا
1.يلو األ

تلك ال يكفي لتوافردانته باجلرم و إا أشو يف حالة قيام ضد الشخص دالئل متماسكة وقوية من
ية يف موضوع الشكوى للحصول و إمنا يتعني أن يبحث ضابط الشرطة القضائدلة  شكوى الضحية فقطألا

حوال ميكن ألويف غري تلك اشهادة الشهودأوعرتافات املشتبه فيه باجلرم إاحلصول على أودلة مادية أعلى  
قتياد إالشرطة القضائية جراء التوقيف للنظر كما يتعني على ضابط إستغناء عن إللضابط الشرطة القضائية ا

ن اساعة مبعىن 48من ألكثرن حيجزه لديه  انتهاء من التحريات دون إلوكيل اجلمهورية  بعد اإىلاملشتبه فيه 
2التلبس.يف حالة فرتة التمديد الجتوز 

جراءات التوقيف للنظر .إتخاذ إ:شروط أوال
بس ا معاقب أوأن تكون اجلرمية جناية -1 نحة متل من قانون 55املادةعليها باحلبس طبقا لنص ج

ضابط أجراء التوقيف ويلجإستغناء على إلخمالفة  فيمكن اأوذا كانت جنحة بسيطة إجراءات اجلزائية ، فإلا
ج  املتمثلة يف توجيه .إ.من ق1مكرر 65خرى املخوله له طبقا للمواد ألجراءات اإلاإىلالشرطة القضائية 

، صفحة  2003عبداهللا أوهایبیة ،شرح قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري ، التحري والتحقیق ،دار هومة الجزائر - 1
242.

.82عبدالرحمان خلفي ، المرجع السابق،  ص - 2



سلطات الضبط القضائي وحدودهول                    الفصل األ

39

ذا تعلق التوقيف للنظر إما أمامه أاهلم حول وقائع القضية املطروحة قو أخذ أشخاص قصد ألاإىلتستدعاءاإ
ال يتم إال يف اجلنح اليت تشكل إخالال ظاهرا ساعة و 24ز مدة التوقيف للنظر و اال ميكن أن تتجباألطفال

1سنوات حبسا و يف اجلنايات .5بالنظام العام و تلك اليت يكون احلد األقصى للعقوبة املقررة فيها يفوق 

احلفاظ ،ق( اخلوف من إخفاء معامل اجلرميةأن تكون هناك مصلحة من وراء احلجز لفائدة التحقي-2
ضمان مثول ،غري الضغط عليه من الأوعتداء إلمحاية املوقوف من ا،املتضمنة يف امللف دلة املاديةألعلى ا

مام النيابة ).       أاملوقوف 
تصال مع وجوب حترير تقرير كتايب مفصل عن إلري لوكيل اجلمهورية بكافة طرق االفو خطار اإل-3
اا وهوية الشخص املوقوف ومهنته  وبداية التوقيف  إقيف للنظر توضح فيه نوع اجلرمية وظروف دواعي التو  تك ر

       .
ساعة بالنسبة 24البالغني و لألشخاصساعة بالنسبة 48عنأال تزيد مدة التوقيف للنظر-4

عليها وفق القانون .صاملنصو ستثنائية إلحوال األسنة  ومتدد يف ا13كثر من أالقصرالبالغني لألشخاص
احلصول على أوضبطه متلبس باجلرمية أون تكون ضد الشخص املشتبه فيه  دالئل مادية أ- 5

ذا توفرت لدى ضابط إما أرتكاب الشخص املوقوف للجرمية  إرمية وكذا وجود شهود عيان تثبت عرتافه باجلإ
دا الدليل املادي  ميكن تفادي اعخرى مأاحلصول على قرائن أوالشرطة القضائية جمرد شكوك حول املشتبه فيه 

جراء التوقيف للنظر.    إختاذ إ
مكرر 51يف املادة ن خيرب الشخص املوقوف حبقوقه الواردةأعلى ضابط الشرطة القضائية جيب -6

جراءات إلمكرر من  قانون ا51حسب املادة ستجواب إلجراءإلمن قانون ا1
ة . اجلزائي

على أنه : 48المادة المتعلق بحمایة الطفل،حیث تنص2015جویلیة 15الصادر في 12- 15حسب القانون رقم -1
سنة المشتبه في إرتكابه أومحاولة إرتكابه جریمة 13ال یمكن أن یكون محل توقیف للنظر الطفل الذي یقل سنه عن 

طة القضائیة أن یوقف للنظر الطفل الذي یبلغ : إذا دعت مقتضیات التحري األولي ضابط الشر 49المادة كماتنص 
سنة على األقل و یشتبه أنه إرتكب أوحاول إرتكاب جریمة علیه أن یطلع فورا وكیل الجمهوریة و یقدم له تقریرا عن 13

دواعي التوقیف للنظر .
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ماكن معلومة مسبقا من طرف النيابةأال يف إاليتم التوقيف للنظر -7
ة حسب نسان وكرامتهم البدنية واملعنوية والنفسانيإلحرتام غرف التوقيف حلقوق اإوقت والوقوف على مدى 

1جراءات اجلزائية .إلمن قانون ا52و36املادة 

تمديد فترة التوقيف للنظر.ثانيا : حاالت 
جراءات اجلزائية متدد فرتة التوقيف للنظر  يف إلانون امكرر من ق65مكرر واملادة 51حسب املادة 

اجلرائم التالية :          
لية للمعطيات .ألنظمة املعاجلة اأعتداء على إلامجرائمرة واحدة يف - 1- 
من الدولة .أعلى عتداءإلمر باألذا تعلق اإمرتني  - 2- 
موال واجلرائم املتعلقة األواجلرمية املنظمة وجرائم تبيضتجرائم املخدرايف ثالث مرات - 3- 

بالتشريع اخلاص بالصرف . 
2ختريبية .أورهابية إل افعأرائم املوصوفة باجليف مخس مرات- 4- 

عدة جرائم رتكاب شخص لإشكالية حساب مدة التوقيف للنظر  يف حالة إيطرح رجال القانون لإلشارة
السرقة وبعد توقيف املشتبه فيه جرمية ئي يف بتداإلمثال نكون بصدد التحقيق افتستدعي التوقيف للنظر

حساب مدة التوقيف شكالية بداية إق يتم ضبط حبوزته على قطع خمدرات هنا تطرح خضاعه للتفتيش الدقيإو 
اا  بناءا على للنظر  ه تم حس م حتسب بداية من أىل املتعلقة بالسرقة و حول القضية األجراءات مساعه إل ي

باخلدرات.  علقة القضية الثانية املت
جراءات اجلزائية ولكن حسب ماهو إلنظم هذه احلالة يف مواد قانون امل ين املشرع اجلزائريأجند 

نسان إللدفاع والناشطني يف جمال حقوق ايت قد تثار من قبل هيئات امعمول به ميدانيا وتفاديا للشكوك ال
ساس أئية حساب مدة التوقيف للنظر على يستحسن على ضابط الشرطة القضاجراءاتإلحول سالمة ا

يف ذلك .اإلشتهادنه الجيوز مجع املدد والجيوزأىل املتعلقة بالسرقة كما و القضية األ

دار المحمدیة ،2طاهري حسین ، الوجیز في شرح قانون اإلجراءات الجزائیة مع تعدیالت مدخلة علیه ، ط-1
.41، صفحة  1990الجزائر 
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ارمني دوليا و جراءات التوقيف إخر حول اشكال إومن الناحية العملية يثار  يم  تسل لى  ا ع اء كذا العبور بن
جراءات متنحه حق تنفيذ إمام أفيجد ضابط الشرطة القضائية نفسه ،هورية راضي اجلمأالدويل للمجرمني عرب 

التوقيف حتت النظر.شخاص و يف نفس الوقت الميكنه وضعهم بغرفألمر القبض على اأ
مام أدة التوقيف للنظر وتقدمي الشخص  نتهاء مإحاالت إىلنتباه إلجيب على ضابط الشرطة القضائية اكما 

ائية فعلى سبيل املثال يتم مع مراعاة موقع احملكمة ومدى بعده عن مقر ضابط الشرطة القضوكيل اجلمهورية 
م وضع املوقوف حتت تصرف النيابة يتنظر يف الفرتة الصباحية  يف حني التوقيع على سجل التوقيف للغلق و

حتياط إلن واجب اأال إجراءات إلذه احلاالت التتعارض مع بطالن ان هأيف الفرتة املسائية ، بالرغم من 
1نتباه الزم على ضابط الشرطة القضائية .إلوا

ثالثا : حقوق الموقوف للنظر :
حاطه املشرع جبملة من الضمانات  منها أحتت النظر على احلريات الفردية التوقيفجراءإنظرا خلطورة 

لزام .إلاجلزائية وعلى سبيل اجراءاتإلقانون ابأحكامماهو مكفول دستوريا ومنها ماهو منصوص عليه 
تصال والزيارة العائلية :إلحق ا-1

بأحدتصال فورا إع حتت تصرف الشخص احملجوز وسيلة أن يضجيب على ضابط الشرطة القضائية
راعاة سرية التحريات وحسن سريها مع مختياره ومن تلقي زيارتهإزوجه حسب أوخوته أأوفروعه أوصوله ا

2.القانونمنفس1مكرر 51جراءات اجلزائية  و املادة إلمن قانون ا11صت عليه  املادة وفق ما ن

نصلية القأوباملمثلية الدبلوماسية أوتصال فورا مبستخدميه إلجنيب  حق األاملوقوف ان للشخص أكما 
ثناء توقيفه أجنيب  ألشخص اذا قام الإفراد عائلته فأحد أستفادته من  زيارة إلدولته باجلزائر بشرط عدم 

مرة ثانية مبمثليه الدبلوماسيني.    تصالإلأوعائلته بأفرادهاتفياتصالإلبا
شخاص ألد ادن املشرع اجلزائري حأجراءات اجلزائية إلمن قانون ا1مكرر 51نص املادة يستشف من 

ذا تلقى الشخص إاملوقوف لزيارة واحدة فقط فمثال كد على تلقي أوقوف  كما واهليئات اليت حيق هلا زيارة امل

نظرا لخطورة هذا اإلجراء على الحریات الفردیة أحاطه المشرع بجملة من القیود حتى الیتعسف ضابط الشرطة في -1
من قانون 51/6جزائیا بالنص على ذلك في المادة إتخاذ هذا اإلجراء بل توعهده بتجریم هذا الفعل ومعاقبته علیه 

اإلجراءات الجزائیة *إن إنتهاك األحكام المتعلقة بأجال التوقیف للنظر كما هو مبین في الفقرات السابقة یعرض ضابط 
الشرطة القضائیة للعقوبات التي یتعرض لها من حبس شخص تعسفیا .

.83عبدالرحمان خلفي ،المرجع السابق ، ص - 2
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على سبيل إلخوتهخرى يف الفرتة املسائية أجراء  زيارة إيف الفرتة الصباحية فال حيق له املوقوف زيارة زوجته
حيق له زيارة ممثله بناءه فالأأوذا تلقى زيارة زوجته إجنيب ألبالنسبة للشخص املوقوف ايالشيئونفس املثال 

بعد ذلك .الدبلوماسي 
ينظم مواعيد الزيارة وال املدة املخصصة لذلك حيث ترك السلطة التقديرية ملجراءات اجلزائيةإلن قانون اإ

ن أن تكون الزيارة يف الفرتة النهارية و أالزيارة العائلية وعمليا يستحسن لضابط الشرطة القضائية يف حتديد 
جراء التوقيف للنظر.إمنية  اليت تلي ألجراءات اإلدقائق وهذا حفاظا على ا05تعدى الت

الطرق والوسائل إىللم يتطرق ال العائلي فنجد املشرع اجلزائريتصإلما خبصوص حق املوقوف يف اا
أوسواءا هاتف املصلحة تصال يكون بواسطة اهلاتفإلتصال بالعائلة لكن ماهو معمول به فاإلاملستعملة يف ا

عوانه حفاظا على أية و الشخصي لضابط الشرطة القضائستعمال اهلاتفإهاتف الشخص املوقوف كما حيظر 
وسائل لوجي وظهور و ونظرا للتطور التكنعلى املوقوفبالتأثريدفع اخلصوم يف الشبهةحقوق املتقاضني وتفادي 

تصال عن إستعماهلم كوسيلة من  إفال مانع جتماعيإلاخرى للتواصل مثل موقع التواصلألكرتونية إمواقع و 
.رسال رسائل نصيةإطريق 

تصال بواسطة الفايسبوك تفاديا إلشرطة القضائية منع املوقوف من االفايسبوك جيوز لضابط الونظرا ملخاطر 
خارج ذا كان املوقوف يقيم إستعمال الفاكس إق بظروف التوقيف للنظر كما جيوز معلومات تتعلأولنشر صور 

1قليمي لض ش ق .إلختصاص ااإل

تصال بالمحامي:إلحق ا-2
بنص املادة تصال مبحاميه وزيارته له وهذا عمال إلرع اجلزائري للشخص املوقوف حق اجاز املشألقد 

جراءات اجلزائية وهذا وفق شروط :إلمن قانون ا1مكرر 51
.ساعة ميكن للمحامي زيارة املوقوف 48يف حالة متديد فرتة التوقيف للنظر احملددة ب - 
ذا كانت التحريات إنقضاء نصف املدة القصوى إبعد ن يتلقى زيارة احملاميأميكن للشخص املوقوف - 

ة جلاملعابأنظمةاجلارية تتعلق جبرائم  املتاجرة يف املخدرات واجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية واجلرائم املاسة 
2رهاب واجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف والفساد.إلموال واألتبيض الية للمعطيات وجرائم ألا

شناف سمیر، ملتقى حول تحریر اإلجراءات القضائیة لفائدة ضباط الشرطة القضائیة ، معهد الشرطة الجنائیة -1
.  2016الجزائر 
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مرات 3كانت مدة متديد فرتة التوقيف للنظر يف جرائم املخدرات مقدرة ب ثالث ذاإفعلى سبيل املثال 
.يام ميكن زيارة احملامي يف اليوم الثالث من التوقيف والتمديد أ6أي مبعدل 
من لتفادي فرار الشخص املوقوف ألاء الزيارة يف غرفة خاصة توفر اجر إشرع اجلزائري نص على ن املأكما 

ن تكون أبشرط ضابط الشرطة القضائيةومرأىشراف إوتضمن سرية احملادثة بني املوقوف وحماميه وهذا حتت 
دقيقة .30مدة زيارة احملامي 
هل اليت يعتمدها احملاميالتأسيسشكال عملي لضابط الشرطة القضائية فيما خيص رسالة إلكن يطرح 

بطاقة احملامي فقط خاصة يف حالة رفض الشخص من التأكدم يكفي أقبل متكينه من الزيارة هاإحضار جيب 
فراد عائلته والتمسك مبحامي خيتاره بنفسه .أة احملامي الذي مت تعينه من طرف املوقوف زيار 

مجيعا زيارته كل شكالية تعدد احملامني مثال تلقي املوقوف لزيارة عدة حمامني هل حيق هلم إكذلك تطرح 
حيث جيد ضابط الشرطة القضائية م عكس ذلك أينهم من مدة نصف ساعة لكل حمامي على حدى ومتك

صعوبة يف التعامل مع  مجيع احملامني .
ية  واليت تنص على تدوين مجيع جراءات اجلزائإلمن قانون ا7الفقرة 1مكرر 51ة نص املادإىلوبالرجوع 

احملامي على حمضر مضاءإجواز إىلشارة إلكنها مل تتضمن أي ،ارة احملامي يف حمضراملتعلقة بزيجراءات إلا
1جراءات مساع القاصر رفقت الويل الشرعي .إمساع املوقوف كما هو معمول به يف 

لزم ضابط الشرطة القضائية أالقانون املتعلق حبماية الطفل ن املشرع اجلزائري من خاللاإىلكما نشري 
منه ومكنه 50نص املادة عطى له نفس الضمانات طبقا لأل الشرعي للطفل بكل الوسائل كما ممثبأخطار

ن ضابط الشرطة القضائية ملزم بتبليغه حبقوقه خاصة حقه يف أإىلشارة إلوحماميه مع ابأسرتهتصال إلمن حق ا
امي خيطر ضابط الشرطة التمثيل الوجويب عن طريق حمامي خالل مساعه على حمضر ويف حالة تعذر حضور حم

ميكن إالتصال و إلن حيضر خالل ساعتني من اأتعيني حمامي تلقائيا والذي عليه القضائية فورا وكيل اجلمهورية ل
جراءات السماع حبضوره .إتستمر متأخرذن من وكيل اجلمهورية ويف حالة وصول احملامي إمساعه بعد 

اصة فیما إن زیارة المحامي شكلیة الغرض منها مراقبة مدى تطبیق السلیم لإلجراءات من حیث الشكل والموضوع خ-1
یتعلق بالضغط النفسي والمعنوي الذي قد یمارس على المشتبه فیه كما یرى بعض الفقهاء أن الزیارة تمكن المشتبه فیه 
من إستشارة قانونیة فوریة ضمانا لحقوقه وفي كل األحوال نجد أن المختصین في مجال القانون یصفون حق زیارة 

معنى  أثناء التحریات .المحامي باإلجراء الناقص والذي لیس له أي 
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انت اجلرمية سنة وك18و16ذا كان سن احلدث بني إيتعلق حبالة ما ستثناءإلكن املشرع وضع لكل ذلك 
جرامية إطار مجاعة إجبرمية مرتكبة يف أواملتاجرة باملخدرات أوختريبية أورهابية إبأعمالما إحمل املتابعة تتعلق 

وشيك فانه عتداء إللوقاية من وقوع أودلة واحلفاظ عليها ألض مجع امنظمة وكان من الضروري مساعه بغر 
1ميكن مساعه دون حضور حمام .

.حق الفحص الطبي -3
حد أأوبواسطة حماميه أوذا ماطلب ذلك مباشرة إجراء فحص طيب للشخص املوقوف إكما يتم وجوبا 

املمارسني يف طباء ألشخص املوقوف من ان جيري الفحص الطيب من طرف طبيب خيتاره الأفراد عائلته  على أ
ضابط الشرطة القضائية احملكمة ويف حالة تعذر على الشخص املوقوف ذلك يعني له تلقائياختصاصإدائرة 

جراءات  حسب ماجاء يف الفقرة إلطبيب عام من القطاع الصحي مع وجوب ضم الشهادة الطبية يف ملف ا
وهو ما مت ضبطه يف الدستور اجلزائري يف املادة جراءات اجلزائيةإلون امن قان1مكرر 51خرية من املادة ألا

منه .    60
نإ
ال إوقيف جراء فحص طيب قبل بداية التإيل اجلمهورية  واليشرتط القانون مام وكأالدرك  وتقدميه أوالشرطة 
ية واية التوقيف فحص طيب عبإجراءلزم ضابط الشرطة القضائية أحبيث القصرشخاصلألبالنسبة  بدا ند 

جراء  طبقا لتعليمات الوصاية إلهذا اإىلن ضباط الشرطة القضائية يلجؤون أللنظر لكن عمليا نالحظ 
أوعوانه بالدفع بالتعسف وممارسة التعذيب من قبل  املوقوف أا محاية لضابط الشرطة القضائية و دارية وكذإلا
2حماميه .أوفراد عائلته أ

ستغناء إللشخص املوقوف دون سواه وميكنه ان الفحص الطيب هو حق خمول لأإىلكما جيب التنويه 
ذا إن الفحص الطيب يتم وجوباأ1مكرر 51عن عرضه على طبيب حيث تنص املادة 

ن حق الفحص الطيب أعائلته  وهذا دليل قانوين على أوبواسطة حماميه أوماطلب ذلك املوقوف شخصيا 
ت ضابط الشرطة القضائية تنحصر ما صالحيات وواجباأختيار الطبيب خمول للشخص املوقوف دون سواه  إو 

القطاع اخلاص لفحص املوقوف.أومن القطاع العام ختياره للطبيب سواءإيف 

.85. عبدالرحمان خلفي ، المرجع السابق ، ص -1
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ن  يكلف أزائية تنص على جواز وكيل اجلمهورية جراءات اجلإلمن قانون ا5الفقرة 52ة ن املادأغري 
ية حلظة يراها مناسبة وهذا ضمانا لعدم املساس بالسالمة اجلسدية للموقوفني .أطبيب لفحص املوقوف يف 

جراءه إكان طرق ومنه مل ينظم أال إعلى الفحص الطيب وتأكيدهن املشرع اجلزائري بالرغم من نصه إ
مكتب ضابط إىليستدعي الطبيب أومكتب الطبيب إىلهل يقوم ضابط الشرطة القضائية بنقل املوقوف 

الفحص على الشخص املوقوف .إلجراءالشرطة القضائية 
ليف طبيب عام باملستشفى التابع جراء املعمول به لدى عناصر الضبطية القضائية هو تكإلن اإ

ام ا  لفحص مكتوبة حتدد فيها هوية املوقوف و مبوجب تسخرية اص دائرة احملكمةختصإل لقي اد ا املر ام  مله ا
1

.حق االستجواب -4

مساع كل شخص ن يضمن حمضر أب على كل ضابط للشرطة القضائية نه جيأعلى 52تنص املادة 
قدم أوطلق سراحه فيهما أللت ذلك واليوم والساعة اللذين ستجوبه وفرتات الراحة اليت ختإف للنظر مدة موقو 
السماع اخلاص بالتوقيف للنظر على شروط وبيانات جيب أن يتوفر حمضرحيث  ، القاضي املختص إىل

ما يلي:تتمثل يف 
تقدميه للقضاء.أووفرتات الراحة اليت ختللت ذلك واليوم وساعة إطالق سراحه ستجوابإلمدة ا- 1
متناعه وذكر أسباب احلجز.إإىليشار أوأن يدون ملحوظة احلجز وأن يوقع صاحب الشأن عليها - 2
أن يذكر هذا يف سجل خاص مرقم وموقع من قبل وكيل اجلمهورية ويكون موضوعا يف كل مركز من - 3

ق إ ج) .52الدرك اليت حتتمل أن تتلقى شخصا حمجوزا حتت املراقبة( املادة أورطة مراكز الش

من الجانب العملي یطرح إشكالیة كیفیة أو طرق إجراء الفحص الطبي خاصة وأن الموقوف یتم نقله إلى مكتب -1
ل في الیدین وفرض أعوان الشرطة القضائیة  لمراقبة جسدیة الطبیب وفق إجراءات أمنیة محكمة مثل وضع األغال

للموقوف في حین نجد الطبیب یرفض هته اإلجراءات األمنیة تحت غطاء السر المهني الطبي وأسالیب معاملة 
المرضى ، فیجب على ضابط الشرطة القضائیة السهر شخصیا والتنقل رفقت األعوان إلى مكتب الطبیب والدخول 

قناع الطبیب بخطورة الشخص وخطورة الجریمة المرتكبة والهدف من حراسة الموقوف داخل مكتب أوالومحاول ٕ ة شرح وا
الطبیب من أجل السالمة الجسدیة للطبیب نفسه كما یجب محاصرة مكتب الطبیب خاصة األبواب والنوافذ والعمل على 

ى مكتبه أثناء الكشف على الموقوف  وهذا الحصول على ترخیص كتابي  من الطبیب في حالة موافقته على الدخول إل
اإلجراء متعارف علیه دولیا.



سلطات الضبط القضائي وحدودهول                    الفصل األ

46

ذكر إشارة الفحص الطيب من عدمها.- 4
52ق إ ج على ( جيب تقييد البيانات والتأشريات على اهلامش املنصوص عليها يف املادة 53نصت املادة 

يف السجالت اليت يلتزم ضابط الشرطة القضائية مبسكها
ق إ ج " احملاضر اليت 54وتنسيخ البيانات وحدها يف احملضر الذي يرسل للسلطة القضائية) كما نصت املادة 

راقها" ويف حالة أو يضعها ض ش ق طبقا للقانون ينبغي حتريرها يف احلال وعليه أن يوقع على كل ورقة من 
ق ع ج ) يعرض ض ش ق للعقوبات نتيجة 107كام املتعلقة بآجال احلجز حتت املراقبة( م نتهاك األحإ

" يعاقب املوظف ق ع ج بـ:107ونصت املادة الفقرة األخرية من ق إ ج51ادةاحلجز التعسفي حسب امل
باحلقوق أوماس باحلرية الشخصية للفرد أوسنوات إذا أمر بعمل حتكمي 10إىل05بالسجن املؤقت من 

أكثر".أوالوطنية ملواطن 
قوال أمساع أوستجواب إلط الشرطة القضائية حترير حمضر انه جيب على ضابأإىللكن جيب التنويه 

توقيف خر خاص بالأالنظر كما جيب عليه حترير حمضر جراءات التوقيف حتتإختذ يف حقه أالشخص الذي 
يع قراءته  وكذا توقأوته للمحضر و الص املوقوف بعد ترواقه من قبل الشخأحتت النظر ويوقع على مجيع 

قوال  مع ضمان حترير  ألحوظات قصرية  مرفقة مبحضر مساع كتفاء بذكر مإل ضابط الشرطة القضائية وعدم ا
1جراء يف حمضر خاص .إكل 

.الفرع السادس : تفتيــش المساكن 
و 2مستودع السر كما عرفه الدكتور حممود حممود مصطفىيفالتفتيش هو البحث عن عناصر احلقيقة 

أوتفتيش األشخاص، أوات املسكن من حدائق وفناء ومراب وملحق,هذا التعريف يشمل تفتيش املساكن
تفتيش متاعه و الغرض من وضع القواعد القانونية و التنظيمية املتعلقة بالتفتيش هو محاية مستودع السر لألفراد 

نتهاكها من احلقوق اليت نصت مواثيق إو عدم و تفتيش املساكن يف اإلطار القانوين و حرمة املسكن
ساتري و كذا التشريعات على محايتها .حقوق اإلنسان و الد

.4، ص 1990إدوار غالي الذهبي  ، اإلجراءات الجنائیة في التشریع المصري،  الطبعة الثانیة ، القاهرة -1
.140، صفحة  12محمود محمود مصطفى، شرح قانون اإلجراءات الجزائیة، دار النهضة القاهرة، طبعة -2
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ال يؤمر به إال من طرف السلطة املختصة صل هو من أعمال التحقيق القضائيإن التفتيش كأ
ستثناءا يف احلاالت اليت حيددها القانون و طبقا لألشكال و إم بتنفيذه ضابط الشرطة القضائية بالتحقيق و يقو 

.رقابة السلطة القضائية و ذلك حتت إشراف واإلجراءات
نه وضع هلا ضوابط أاكن لضابط الشرطة القضائية، إال ن املشرع اجلزائري  أناط صالحية تفتيش املسإ

شروطه القانونية و كل خمالفة هلا تعرض وتضبط حاالت التفتيش،خرقهاأوجتاوزهاو قواعد قانونية ال جيوز 
ئم ا  لقا عرض هلذه الضوابط من خالل نتعليه سجانب بطالن اإلجراءات  و إىلاجلزائيةوالتأديبية املسائلة إىلا

هذه النقاط:
.:الحاالت القانونية للتفتيشأوال

حرصا منه على صيانة حرمة املساكن حصر املشرع اجلزائري احلاالت اليت جيوز فيها لضباط الشرطة 
مساكن األشخاص و تفتيشها، فما هي هذه احلاالت؟.  إىلالقضائية الدخول 

.حالة التلبس-1
جيوز لضابط الشرطة القضائية ال«من قانون اإلجراءات اجلزائية 44هذه احلالة املادة علىتنص 

أشياء متعلقة أوراقا أو أويةناإىلنتقال إلا
قاضي التحقيق مع أوية املرتكبة إلجراء التفتيش إال بإذن مكتوب صادر من وكيل اجلمهورية ئباألفعال اجلنا

ار ذا األإلوجوب ا تظه .1»املنزل و الشروع يف التفتيشإىلمر قبل الدخـول س
قانون اإلجراءات اجلزائية نالحظ حصر القيود و الضوابط ا44من خالل املادة 

كااليت :ضابط الشرطة القضائية
عليهم تظهرممنأورميةرتكاب اجلإسامهوا يف أورتكبوا إون صاحب املسكن حمل التفتيش ممن أن يك- 
راق هلا عالقة باجلناية.أو أوأشياء ونإ

و قد كانت 1982فبرایر 13المؤرخ في 03-82الصیاغة الجدیدة التي وضعها المشرع بموجب القانون رقم - 1
ه المادة " یجوز لمأمور الضبط القضائي اإلنتقال إلى مساكن األشخاص الذین قد یكونوا ساهموا ذالصیاغة القدیمة له

ة أو یحوزون أوراق أو أشیاء متعلقة باألفعال الجنایة و یجري تفتیشا و یحرر عنه محضرا، و بما أن هذه جنایفي ال
تضمن الدولة حرمة المسكن ال «التي نصها1976من دستور 50المادة غیر دستوریة لكونها تتناقض مع نص المادة 

فجاء ». ادر عن السلطة القضائیة المختصةیفتش إال بمقتضى القانون و في حدوده، ال یفتش إال بأمر مكتوب ص
التعدیل لتدارك القصور و التناقض بین التشریع و أحكام الدستور.
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ثنني ، إعتبارين إلقاضي التحقيق و ذلك أوجيب أن يتم التفتيش مبوجب إذن مكتوب من وكيل اجلمهورية - 
و خـوله املشرع يـختصاص السلطة القضائية و هو أصال من أعمال التحقيق القضائإهلما أن التفتيش من أو 
وق و احلريات أن محاية احلقو ثانيها،ليةو ستثناء لضابط الشرطة القضائية ملقتضيات القـيام بالتحريات األإ

حتت رقابتها.ختصاص السلطة القضائية فيجب أن يتم التفتيشإالعامة لألفراد من 
املسكن و مباشرة التفتيش.إىلستظهار باإلذن املكتوب قبل الدخول إلإلزامية ا- 
.بتدائية إلحالة التحقيقات ا–2

من قانون اإلجراءات اجلزائية جندها تنص على قيام ضباط الشرطة القضائية 63نص املادة إىلبالرجوع 
إما بناء على تعليمات وكيل اجلمهورية و إما من تلقاء ئية للجرمية مبجرد علمهم بوقوعهابالتحقيقات اإلبتدا

عاينتها و ضبط األشياء منه على أنه ال جيوز تفتيش املساكن يف هذه احلالة وم64أنفسهم و نصت املادة 
و جيب أن يكون هذا الرضاء بتصريح الذي ستتخذ لديه هذه اإلجراءات املثبتة إال برضاء صريح من الشخص

ويذكر ذلك اره بنفسه تستعانة بشخص خيإلمكتوب خبط صاحب الشأن فإن كان اليعرف الكتابة فبإمكانه ا
من نفس 47إىل44فضال عن ذلك أحكام املواد من رضاه و تطبقإىليف احملضر مع اإلشارة صراحة 

القانون.
.حاالت أخرى لتفتيش المساكن- 3

لضابط الشرطة القضائية تنفيذهالية ميكنو هناك حاالت أخرى لتفتيش املساكن خارج إطار التحريات األ
و هي حاالت نص عليها قانون اإلجراءات اجلزائية و نلخصها فيما يلي:

رف قاضيـذي يكون مفوضا من طـإنابة قضائية فضابط الشرطة القضائية المبوجبزلااملنتفتيش- 
.ختص ميكن أن يباشر التفتيش يف مجيع األماكناملالتحقيق

منها باحملافظة على السر التفتيش يف إطار مكافحة جرائم اإلرهاب و التخريب ما عدا ما يتعلق- 
1.املهين

الواردة على إجراء التفتيش.: القيود ثانيا 
و لة من الشروطمجحرصا من املشرع على محاية املساكن مل يكتف بالنص على هذا اإلجراء بل وضع 

الضوابط اليت جيب على

.141.محمود محمود مصطفى ، المرجع السابق ، ص -1
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اره القانونية و تسهر السلطة القضائية على مدى اإللتزام بذلك ثألهو الذي جيعل اإلجراء مشروعا و منتجا
عن طريق الرقابة القضائية و ذلك بوجوب أن يتم التفتيش وفق الشروط التالية:

من قانون اإلجراءات 44وجوب احلصول على إذن من السلطة القضائية املختصة طبقا لنص املادة - 1
يشرتط إذ ال1عكس ما هو معمول به يف القانون الفرنسي، اجلزائيةو ذلك يف كل احلاالت السابق ذكرها

56نص املادة إلجراء التفتيش حسباإلذن املسبق من السلطة القضائية
الذي 03-82و هـو ما كـان معمول به يف اجلزائر قبل التعديل رقم من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي

التفتيش . يف حالـةا اإلذن شرطمبوجبه أصبح 
حبضـوره و حتت أومن نفس القانون، 15ضابط شرطة قضائية وفق ما حتدده املادة التفتيشبقومأن ي-2

بالتفتيش بصفة منفردة و إال وقع التفتيش باطـال لعدم عوان الضبطية القضائية أه فال جيوز تكليف ـإشراف
2.االختصاص 

أثناء تنفيذأو لية و يف حالة التحريات األأوت القانوين سواء يف حالة التلبسامليقاأن يقع التفتيش يف -3
اخلامسة صباحا و ةـالقانوين مليقات التفتيش هو أنه ال جيوز البدء يف التفتيش قبل الساعإنابة قضائية فالضابط

اجلزائية.من قانون اإلجراءات 47ال بعد الساعة الثامنة مساءا طبقا لنص املادة 
ّ عنوان املسكن الواجب تفتيشه و يكون هذا اإلذن ممهإلإلزام ا-4 وراـستظهار باألمر املكتوب الذي يعني

من ق ا 44تيش طبقا لنص املادة السلطة اليت أصدرته قبل الشروع يف مباشرة عملية التفومؤرخا من طرف
.ج
زم بأن يكلفه ـليه احلضور فإن ضابط الشرطة ملعذر عتأن يتم التفتيش حبضور املشتبه فيه و إذا جيب-5

التفتيش شاهدين من ةستدعى ضابط الشرطة القضائية حلضور عمليإكان هاربا أوبتعيني ممثل له و إذا أمتنع 

إسحاق إبراهیم منصور، المبادئ األساسیة في قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة -1
.95، صفحة  1992ائر الجز 

عكس ماهو معمول به في تفتیش المساكن بوجوب حضور ضابط الشرطة القضائیة شخصیا لتنفیذ عملیة التفتیش -2
نجد أن المشرع أجاز ألعوان الشرطة القضائیة الدخول إلى المساكن لتنفیذ أمر بالقبض ضد األشخاص كما هو 

ق إ ج.122منصوص علیه في المادة 



سلطات الضبط القضائي وحدودهول                    الفصل األ

50

و يتم تسخري مـن  نفس القانـون أعاله 45ادة ـغري املوظفني اخلاضعني لسلطته و ذلك طبقا لنص امل
..1يوقعانه مع الضابطالشاهدين بواسطة حمضر 

اليت أوراق اليت يعثر عليها جرّاء عملية التفتيش و اليت تكون مفيدة إلظهار احلقيقة و ط األشياء و األضبو ت
أن تشكل دالئل مادية يف القضية كما يقوم ضابط الشرطة القضائية جبرد كل املالحظات و يرقمها و ميكن

النيابة إىلالشهود للتعرف عليها و ترسل مرفقة باحملضر أوبه فيه يضعها يف أحراز خمتومة بعد تقدميها للمشت
العامة.

احملامي فعلى أوب غري أنه إذا مت التفتيش يف مسكن يشغله شخص ملزم بكتمان السر املهين كالطبي
الالزمة للحيلولة دون إفشاء املعلومات اليت يطلع عليها حتياطياتإلالشرطة القضائية أن يتخذ مجيع اضابط 

.أثناء عملية التفتيش
ة عند إجراء التفتيش يف هذه يمبسؤويل النقابة هلذه الفئة املعنا و يتعني هنا على الضابط أن يكون مرفوق

.2األماكن
جانب إىلجب القانونأو أما بالنسبة للتفتيش الذي جيريه ضابط الشرطة القضائية خارج حاالت التلبس فقد 

الضوابط القانونية املذكورة أعاله أن يتم التفتيش يف هذه احلالة مبوجب رضا صريح و مكتوب خبط يد 
ستعانة بشخص خيتاره بنفسه و يذكر إلكان ال يعرف الكتابة فبإمكانه االشخص الذي يتم تفتيش منزله فإذا  

3من قانون اإلجراءات اجلزائية.64رضاه و ذلك طبقا لنص املادة إىلذلك يف احملضر و اإلشارة صراحة 

ن املالحظ على شرط رضا صاحب املسكن ملباشرة ضابط الشرطة القضائية تفتيش املساكن خمالف إ
ات واملعاينات فكيف هلذه التفتيشبإجراءط الشرطة القضائية اليت ختول السلطة القضائية منح ضباإلجراءات
جراء تفتيش داخل مسكنه إحالة رفض صاحب املسكن إىلشخاص واملشرع مل يتطرق ألن تستشري اأالسلطة 

قاعدة عنو هو خروج 03فقرة 45على هذه القاعدة و التي وردت في المادة اأن القانون وضع إستثناءغیر -1
أو تخریبیة و حضور صاحب المنزل أو من ینوبه أو شاهدان و هي إذا تعلق األمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابیة

ابط المقررة للتفتیش و هذا حرصا من المشرع بصفة عامة فإنه في هذه الحاالت فقط یجوز الخروج عن القواعد و الضو 
ر المهني.د،على حمایة السكینة و األمن العام و حریات األفرا و ذلك باستثناء ما تعلق منها بالّس

.207محمد محمد شتا أبو السعود ، التلبس بالجریمة ، دار الفكر الجامعي االسكندریة  ، ص - 2
.265بق ، ص عبداهللا أوهایبیة ،  المرجع السا- 3
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ضائية عن مباشرة عملية م يعدل ضابط الشرطة القأعرتاض تنفيذ سند قضائي إحاالتإىليتعرض هل
السلطة القضائية بعد عدم االجناز. إىلذن إلرجاع اإالتفتيش و 

شخصني ج الناصة على تعيني إق 47و45املادة اسيمالجراءات إليعاب على صياغة اخرىأمن جهة 
يقوم ضابط الشرطة القضائية تلقائيا بتعيني شخصني أوشخاص املشتبه فيهم ألحلضور عملية تفتيش مسكن ا

جراء املفروض على ضابط الشرطة إلن هذا اأملني حتت سلطته حيث ملوظفني العامن عامة الناس من غري ا
جراء يراه مناسب يف جمرى حترياته املستمدة من إختاذ أي إالقضائية يتعارض مع الصالحيات املمنوحة له يف 

شخاص ألابط  الشرطة القضائية كونه من اصفة الضبطية القضائية واليت تستدعي الثقة املسبقة يف شخص ض
طة كشهود وماهو دورهم  وما شخاص الذين خيتارهم ضابط الشر ألمن هم احول شكالإكما يثار ،احمللفني 

ضابط الشرطة القضائية يف حضور التفتيش امرأو شخاص تلبية ألختاذه يف حالة رفض اإجراء الواجب إلهو ا
تغيري إىلفراد عائلته أأوصاحب املسكن يتعرضوا هلا منخوفا من أي ضغوطات قد

دم  ا .عمال ضابط الشرطة القضائية أثناء احملاكمة مما يفقد مصداقية أشه
لغاء شرط إعادة صياغتها بإض الوارد يف نص املادة السابقة و وكان ينبغي على املشرع اجلزائري تدارك الغمو 

لقضائية وتسخريهم لتنفيذ عملية تفتيش ليهم ضابط الشرطة اإشخاص مسبقا يلجا أوكذا حتديد الرضا الصريح
.1احملضرين القضائينيأوحياء واللجان ألرؤساء اأوشخاص حملفني أأواملساكن مثل رؤساء البلديات 

.حاالت الخروج عن الميقات القانوني: رابعا 
املتعلقة مبيقات إجراء التفتيش الواردة يف نص العامة لضابط الشرطة القضائية اخلروج عن القاعدة القانونزيجي

من قانون اإلجراءات اجلزائية بني الساعة اخلامسة صباحا و الساعة الثامنة مساءاو ذلك يف احلاالت 47املادة 
التالية:

.في حالة  الضرورةأوطلب صاحب المسكن-1
من نفس القانون جند أن املشرع نص صراحة على جواز اخلروج عن قاعدة 47نص املادة إىلبالرجوع 

الذين أورتكاب اجلرميةإمساكن املشتبه يف مسامهتهم يف امليقات القانوين املقرر إلجراء التفتيش سواء يف
إىلنزل الدخول برضاه ستثناء مىت طلب صاحب املإلا عالقة باجلرمية و يتقرر هذا اأشياء هلأوراقاأو حيوزون 

من قانون اجلمارك 2فقرة 47يف حالة الضرورة و هي احلالة اليت جندها يف نص املادة أونه و تفتيشهمسك

سمعون سیداحمد ،  الملتقى الجهوي لقضاة النیابة وضباط الشرطة القضائیة  بالقطب الجزائي سیدي محمد،  - 1
.2017الجزائر 
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ذلك مبناسبة و اخر النهارأو يف حالة بداية التفتيش يف أوإثر متابعة البضائع حمل الغش على مرأى العني 
مساكن إىلشكاالت يف الدخول إوجود إىلشارة إلكما ميكن ا1عوان اجلمارك .أالتفتيش الذي جيريه 

حيث جيد ضباط الشرطة القضائية صعوبات عملية يف التعامل مع صفة صاحب املسكن مثل شخاصألا
يكون أوفصل املسكن بواسطة جدار أوسكن  الورثة املراد تفتيشه ماملشتبه فيه لغرفة واحدة داخل حيازة 

شكال تفتيش املسكن ولواحقه كما إى اخلواص هنا يطرح لدمستأجرأو سكن صهره مثال املشتبه فيه يقيم يف م
ن أشغولة من طرف املشتبه فيه خاصة و ماكن املأليكتفي ضابط الشرطة بتفتيش اأوهو منصوص عليه قانونا 

ااالعنوان بدقة و حتديدذن بالتفتيش إلاستصدارإالقانون يشرتط يف  بش بع  املت تهمة  .املشتبه فيه ال
.تفتيش الفنادق و المساكن المفروشة-2

الدخول قانون اإلجراءات اجلزائيةمن 02فقرة 47لنص املادة اطبق، جييز القانون لضابط الشرطة القضائية
وما إليها من األماكن الفنادق و املساكن املفروشة و احملالتإىلالنهار أويف أي ساعة من ساعات الليل 

للعامة و تفتيشها و ضبط األشياء إذا تعلق األمر جبرائم املخدرات و الدعارة املعاقب عليها باملواد املفتوحة
2و ما يليها من قانون العقوبات.342

.بمناسبة الجرائم اإلرهابية و التخريبية-3
املؤرخ 95/10من قانون اإلجراءات اجلزائية اليت أضيفت مبوجب األمر 47للفقرة الثالثة من املادة اطبقو
ختريبية ميكن لقاضي التحقيق أوفإنه عندما يتعلق األمر جبرائم موصوفة بأفعال إرهابية ،19953فرباير25يف 

يأمر ضباط أوإمتداد الرتاب الوطين أوحجز ليال أوأن يقوم بأية عملية تفتيش 
الشرطة القضائية بذلك.

ية و وضعها يف 
وإجراءات التفتيش يف بعض القوانني العام و مساسها باحلريات الفرديةنظرا لتعلقها بالنظام إطار قانوين حمدد 

اا بعض مهام الضبطية القضائية فنجد أن نص املادة ياخلاصة و اليت متنح ملوظ أعو ا و  يه من قانون 47ف
اجلمارك حتصر احلاالت اليت جييز فيها ألعوان اجلمارك تفتيش املساكن و معاينة اجلرمية اجلمركية و هي نفس 

.266عبد اهللا أوهایبیة ، المرجع السابق ، ص -1
.215محمد محدة ، المرجع السابق ، ص -2
، الذي أضیفت بموجبه 1995فیفري 25المؤرخ في 95/10األمر هي الجرائم المضافة لقانون العقوبات بموجب-3

تحت عنوان الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة.9مكرر87مكرر إلى 87المواد 
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عترب هذا احملضر أرطة القضائية هذه العملية و إال على وجوب حضور ضابط الشالشروط العامة للتفتيش زيادة
.يف حالة اجلرائم الواقعة يف النطاق اجلمركيأوستثناءا يف حالة متابعة اجلرمية على مرأى العني إباطال إال 

املختصون يف الغابات 
1.إلاقانون اإلجراءات اجلزائية إال من 2122طبقا لنص املادتني 

الـمطلب الثاني :إختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالة اإلنابة القضائية
ضابط الشرطة القضائية إىلامر  الصادرة عن  قاضي التحقيق و القضائية  جممل األباإلنابةيقصد  
نه أغري ،جراءات اجلزائية إلمن قانون ا138طبقا لنص املادة خاصة بالتحقيق  بإجراءاتبغرض القيام 

رمية اليت تنصب عليها جراءات التحقيق املتعلقة مباشرة باملعاقبة على اجلإال باختاذ إن يؤمر فيها أالجيوز 
ذا مت حتديد املدة إماعدا جتاوزهايام كاملة دون أ8ة حمددة ب املتابعة واليت تكون يف حدود مدة زمني

من 139املادة  إىلوبالرجوع جراءات اجلزائية إلالفقرة االخرية من قانون ا141سابقا حسب نص املادة 
لشرطة القضائية فالجيوز له لضابط اجلزائري منح تفويض خاص وليس عام ن املشرع اأفس القانون  جند ن

2قوال املدعي املدين .أمساع أوالقيام مبواجهته أو ستجواب املتهم إمثال 

ختاذإابط الشرطة القضائية يف ممارسة و ن قاضي التحقيق له صالحيات واسعة يف منح ضأونستطيع القول 
:     جراءات التالية إلا

.قوال الشهود أمساع - 
.صة القصرجتماعي  لتحقيق السلوك للمتهمني  خاإلجراء البحث اإ- 
.ج إق 88مكتب قاضي التحقيق املادة مامأطراف التحقيق للحضور أتبليغ -
.شخاص الكاملة لألجراء حتقيق لتحديد اهلوية إ- 
.جراء حتقيق لتحديد هوية مستعملي اهلاتف النقال والفيسبوكإ- 
.متثيل مسرح اجلرمية بإعادةمر ألا- 
.جراء التوقيف حتت النظر إ- 

.212إبراهیم حامد مرسي طنطاوي ، المرجع السابق ، ص -1
.209موالي ملیاني بغدادي ، المرجع السابق ، ص -2
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يل ومواقع التواصل ألعالم اإلجهزة اأتف النقالة و الكرتوين للهو إلجراء تفتيش املساكن والتفتيش اإ- 
.جتماعيإلا

.حضارإلمر بالضبط واألمر بالقبض واألتنفيذ ا- 
طار قانوين دقيق لذلك فقد إال يف إترب جهازا منظما تنظيما حمكما حيث اليعمل ن الضبط القضائي يعإ

جراءات تقنية  خاصة  حمددة إعضاء الضبط القضائي يعملون وفق أجعل إىلجراءات اجلزائية إلاعمد قانون 
سابقا. 

عضاء الضبط القضائي ميارسون تلك املهام حتت الرقابة املشددةأجعل إىلكما عمد املشرع اجلزائري 
م تعسف ضباط الشرطة وعدجل ضمان السري احلسن جلهاز العدالة أجلهات قضائية معينة وكل ذلك من 

.التحري اخلاصة بأساليبداء مهامهم ذات الصلة أالقضائية يف 
وكل هذه االمور نتعرض هلا بالتحليل يف هذا الفصل حسب اخلطة التالية : 

.ل : التسربو املبحث األ
.ل :تعريف التسرب و املطلب األ

.املطلب الثاين : صور التسرب 
.التقنية املستعملة  يف  التسرباملبحث الثاين : الوسائل 

.عرتاض املراسالت إل :و املطلب األ
.لتقاط الصورإصوات و ألالثاين :تسجيل ااملطلب

.سالب التحري اخلاصة أنتقادات الواردة على إلاملطلب الثالث : ا
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 تمهيد:
رض  منها ربقيق  صبحت يف شكل منظم  الغأتطورىا عرب احلدود الوطنية، حيث نظرا لتشعب اجلردية و  

وذلذا شرع القانون لضباط  فالت من العقابإلل على عائدات مادية وبادلقابل ااحلصو جرامية و إىداف أ
جيايب للجردية إجرائية للتمكن من التصدي بشكل إلعمال ادليدانية واعواهنم شلارسة بعض األألقضائية و الشرطة ا
جراءات إاخلاصة بالتسرب وما يتبعو من  ساليب التحريأدلمارسة ئية جراإ جب عليهم ضوابطأو كما ادلنظمة ،

 صلاح العملية .إهنا أصوات  اليت من شألاسالت وتسجيل اعًتاض ادلر إلتقاط الصور و إمثل 
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  .التسرب  ل :و المبحث األ
 إلصلاحهاخرى تكنولوجية أستعمال وسائل مادية و إتطور مستمر من خالل جرامية إلا تعرف العملية 

نية وتقنية ليات  قانو أذي جعل ادلشرع اجلزائري ينص على مر الاأل ،فالت اجلناة من العقاب إرل وبالتا
تقنيات التسرب  بربط  شلارسةعواهنم أالقانون لضباط الشرطة القضائية و حيث خول ،للتصدي لتلك اجلرائم 

 1حباط سلططاهتم  وتوقيفهم متلبسُت باجلردية .إجرامية بغرض كشف و إلفراد العصابة اأعالقات مع 
 ل : تعريف التسرب .و المطلب األ

ة بأنو "يقصد بالتسرب قيام جراءات اجلزائيإلمن قانون ا 12مكرر 65يف ادلادة ادلشرع اجلزائري التسرب  تناول
لية دبراقبة عون الشرطة القضائية ربت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية ادلكلف بتنسيق العمأو ضابط 

ادلشرع  تناولكما خاف "   أوشريك  أوجنحة بإيهامهم أنو فاعل  أورتكاهبم جناية إاألشخاص ادلشتبو يف 
 من بالوقاية ادلتعلق خًتاق وىذا يف القانونإلمصطلح ا لتحري اخلاص وأطلق عليواجلزائري التسرب كأسلوب ل

                                                                                               2منو.56يف ادلادة 06/01رقم ربت ومكافحتو  الفساد
ما  أوتنظيم يصعب الدخول إليو  أوىدف  أوما التسرب من الناحية العملية يعٍت  التوغل داخل مكان أ

 .                                                3يسمى بادلكان ادلغلق لكشف نوايا اجلماعات اإلجرامية
                      .ل : الشروط الشكلية والموضوعية لعملية التسرب و الفرع األ

إلسبام التسرب ونظرا ألمهيتو ومساسو حبريات األفراد وضع لو ادلشرع شروطًا جيب مراعاهتا والتقيد             
بلوغ أىدافهم وىذا يظهر من خالل هبا من أجل احًتام الشرعية اإلجرائية من جهة وتسهيل مهام القائمُت ل

جراءات جراء عملية التسرب يف قانون  اإلإط حًتام اإلطار الشكلي وادلوضوعي ذلذه العملية ،  وتتضح شرو إ
 اجلزائية اجلزائرية  من خالل النقاط التالية:   

                                                         

                                                 
في المغة ورد التسرب في الفصل الخامس من الباب الثاني من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري وتقابمو الكممة 1
ذات المصطمح في قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو كأسموب خاص لمتحري بكممة االختراق  تناولفرنسية ، وتم ال

 وىو ما يجعل المشرع يقصد بالكممتين ذات المعني في نصيا الفرنسي . Infiltrationويقابمو بالفرنسية 
 .27،  ص  7002، مذكرات في قانون االجراءات الجزائية ، دار ىومة الجزائر ،  محمد حزيط2
شويرف يوسف . التسرب كأسموب لمتحري والتحقيق واإلثبات ، مجمة المستقبل ،  مدرسة الشرطة سيدي بمعباس ،  3

 .7002جويمية 
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 عملية التسرب: إلى:أسباب اللجوء  أوال
نظرا خلطورة عملية التسرب على القائمُت هبا فإن ادلشرع قد جعل اللجوء إليها ال يتم إال إذا دعت         

ستدالالت ومجع األدلة وىذا يف نطاق اجلرائم احملددة حصرا يف القانون وىو إضرورة ادللحة جلمع البيانات و ال
حدى إو التحقيق يف ضي ضرورات التحري أقتنص ادلادة:"   عندما ت  11مكرر  65ما يعكسو نص ادلادة 

خطار وكيل إ، بعد  لقاضي التحقيق أوعاله ، جيوز لوكيل اجلمهورية أ 05مكرر 65ادلذكورة يف ادلادة اجلرائم 
 ن يأذن ربت رقابتو حسب احلالة دبباشرة عملية التسرب ضمن الشروط ادلبينة يف ادلواد ادناه ."                     اجلمهورية ، أ

 1وعليو فإن أسباب اللجوء لعملية التسرب تتمثل يف ضرورات التحري والتحقيق.     
 ختصاص بمنح اإلذن بالتسرب :ثانيا :الجهات صاحبة اإل

الشرطة القضائية ربت مسؤولية ضابط  عون أودبا أن التسرب يتم دوماً من قبل ضابط الشرطة القضائية        
فإنو يلزم ىذا األخَت بتقدمي طلب  12مكرر 65الشرطة القضائية ادلكلف بتنسيق العملية حسب نص ادلادة 

دلخولة قانونا دبنح اإلذن دبباشرة عملية اجلهات ا إذلعملية التسرب ويقدمو  إذلمسبق يبُت فيو أسباب اللجوء 
 2وىي :  وكيل اجلمهورية وقاضي التحقيق دون سواىم .11مكرر 65التسرب واليت حددهتا ادلادة 

 ثالثا : الجهات المختصة لمباشرة عملية التسرب:                                                  
ائية القيام بعملية التسرب بشكل عام يف شخص الضبطية القض 12مكرر  65نص ادلادة  حول

ضباط الشرطة القضائية وأعوان الشرطة القضائية بشكل خاص ويتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية  حسب 
 جراءات اجلزائية . من قانون اإل 15رىم يف نص ادلادة ما جاء ذك
مساعدي ضباط  إذلالبلدية باإلضافة  عتبارات ميدانية رؤساء اجملالس الشعبيةونستثٍت منهم إل           

 3جراءات اجلزائية .من قانون اإل 19ىم يف نص  ادلادة الشرطة القضائية وىم األعوان الذين جاء ذكر 
واألعوان ديارسون عملية التسرب ميدانيا ربت مسؤولية ضباط الشرطة القضائية ادلكلفُت بتنسيق         

 13مكرر 65 ادلادةالعملية و الصادر بأمسائهم اإلذن بالتسرب وربت مسؤولياهتم ، كما أنو ورد يف نص 

                                                 
 .72،  صفحة   7002لى ، الجزائر  و عمر خوري ، شرح قانون اإلجراءات الجزائية ،  الطبعة األ1
 . 7002عائشة مختاري . محاضرة التسرب لفائدة ضباط الشرطة القضائية ، مدرسة الشرطة سيدي بمعباس 2
 جراءات الجزائية الجزائري.من قانون اإل872 -00انظر المواد 3
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جانب ضباط الشرطة القضائية  إذلوادلتعلقة بتحديد األشخاص ادلكلفُت يف عملية التسرب كلمة ادلسخرين 
 14.1مكرر  65وأعوان الشرطة القضائية وذلك يف نص ادلادة 

ويقصد بادلسخر كل  شخص من اجلنسُت يراه ضابط الشرطة القضائية القائم بتنسيق عملية  ادلتسرب       
 2بة القضاء.وىنا يبقى التقدير لضابط الشرطة القضائية  منسق العملية ربت رقا مفيدا يف إصلاز مهمتو

 عملية التسرب وضوابطها     :  سيرالفرع الثاني
مراقبة أشخاص مشتبو هبم يف بعض اجلرائم  إذلعتبار أن عملية التسرب منسقة  ومنظمة هتدف إعلى 

جراءات اجلزائية ، فإنو جيب على الضابط ادلنسق من قانون اإل 3فقرة  5مكرر 65ادة احملددة قانونا يف ادل
                  للعملية أن حيدد عناصر سَتىا بدقة وىذا من أجل صلاح العملية ويتم ذلك من خالل ربديد:                                            

                              : من حيث تحديد المسؤولية في عملية التسرب:                       أوال
ابط الشرطة فإن مسؤولية سَت عملية التسرب تقع على عاتق ض 12مكرر 65نطالقا من نص ادلادة إ

ىو من يتوذل عملية التنسيق والتفكَت والتحضَت والتنظيم ذلذه العملية وكل ما  عتبارهإسواه ب القضائية دون
ن أثر يف صلاح العملية ميدانيا حيث يًتتب عليها من إجراءات يكون ىو ادلسؤول عنها كما ذلذا العامل األ
 عملية التسرب. إلصلاحالقانون دل يتكلم عن مسؤولية عون الشرطة القضائية والشخص ادلسخر 

 من حيث تحديد الجهة المختصة برقابة عملية التسرب :انياث 

جراءات اجلزائية  فإن اجلهة اليت خوذلا القانون منح من قانون اإل 11مكرر  65ص ادلادة ن إذلبالرجوع       
إذن مباشرة التسرب ىي ذاهتا ادلخولة لرقابة سَت عملية التسرب حبيث أن وكيل اجلمهورية بصفتو مديرا للشرطة 

عتباره إءات اجلزائية وقاضي التحقيق بجرامن قانون اإل 12صو حسب نص ادلادة ختصاإية يف دائرة القضائ
 نتهاءإز ذلما ادلشرع األمر بوقفها قبل سلطة ربقيق قضائية يتوليان مهمة مراقبة سَت عملية التسرب وقد أجا

 3ادلدة احملددة يف إذن التسرب وىو ما يعد أداة لرقابة يف يد اجلهة القضائية مصدرة اإلذن بالتسرب.
                                                 

 .المرجع سابق –شويرق يوسف 1
من طرف ضابط الشرطة القضائية المنسق لعممية شخاص الذين يتم تسخيرىم لمشرع الجزائري لم يذكر من ىم األن اإ2

م أعطى ليم ضمانات قانونية أجرائم و التسرب حيث نالحظ من الجانب القانوني ان القانون حدد صفة المبمغين عن ال
ط العصابة االجرامية لتوري بأفرادمر الذي قد يؤدي الجزائري األ الفئة الثانية المتعمقة بالمخبرين لم يتطرق ليا المشرع

سبقا  لذلك جرامية منتقام خاصة وانو يعرف النوايا اإلر في مشاركتو في الجريمة بغرض اإلالشخص المسخ أوالمخبر 
 من ق ا ج حتى تكون عممية التسرب سميمة . 87مكرر  56عادة صياغة نص المادة إكان واجب عمى المشرع 

 . 02 – 05عمر خوري ، المرجع السابق ، ص 3
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 ختصاص المحلي واإلقليمي: ثالثا :من حيث اإل
ختصاص اإلقليمي بأنو الرقعة اجلغرافية اليت ديكن أن تباشر فيها عملية التسرب والذي جاء يف  يعرف اإل      

منو واليت  06جراءات اجلزائية اجلزائري وىو يعترب خروجا على نص ادلادة من قانون اإل  7 فقرة 16ص ادلادة ن
ختصاصهم احمللي يف احلدود اليت يباشرون فيها ائية إلالعام الذي يقتضي شلارسة ضباط الشرطة القض ادلبدأفيها 

شراف النائب العام لدى اجملالس طبيعة اجلرائم وخطورهتا ويعملون ربت إ إذلوىذا راجع  (1)وظائفهم ادلعتادة
أن  إذلالقضائية ادلختصة إقليميا ويعلم وكيل اجلمهورية ادلختص إقليميا بذلك يف مجيع احلاالت ونشَت ىنا 

 694ختصاص احمللي واإلقليمي يف قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي يف ادلادة  / اإل تناولادلشرع الفرنسي 
م بإجراء عملية التسرب خارج ترابو الوطٍت ويف ادلقابل مسح بإمكانية مباشرهتا من وقد أجاز القيا 706وادلادة /

 1.تفاقيات وإجراءات خاصة إن دلصاحل دول أخرى على أرضو وفق قبل عناصر األم
 القانونية لتنفيذ عملية التسرب  جالاألرابعا : من حيث 

نص ادلواد ادلتعلقة دبباشرة عملية التسرب فإن ادلشرع قد أجاز للقاضي الذي دينح اإلذن  إذلبالرجوع      
اربعة أشهر وىو ما ورد يف نص  04 يتجاوزدبباشرهتا أن يراعي يف ذلك الوقت الكايف إلسبامها على أن ال 

إمكانية سبديدىا  إذلار جراءات اجلزائية ، وىذا كأصل عام على أنو أشمن قانون اإل 3فقرة  5مكرر 65ادة ادل
حًتام نفس الشروط  الشكلية وادلوضوعية الواجب إضرورات التحري والتحقيق يف إطار عندما تتقضي ذلك 

قتناع اجلهة ادلاضلة لإلذن إ نفس شروط اإلذن وىذا يتم يف حال توفرىا يف اإلذن أي أن يراعي يف إذن التمديد
2.بادلربرات الواردة يف طلب التمديد

                                                 
ل ممارسة عممية التسرب في شكاأميمي بالشكل الوافر، حيث يطرح ختصاص ااالقاإل  إلىن المشرع الجزائري لم يتطرق إ1

عمى  جرائية الناصةتسرب  ومدى تعارضو مع القواعد اإلقميمي والمحمي لضابط الشرطة القضائية المختصاص اإلغير اإل
قميميا  بكل عممية وبالمقابل نجد القانون ينص عمى السرية إلقضائية ووكيل الجميورية المختص خطار ضابط الشرطة اأ

ذن بعممية أة المتسرب ووكيل الجميورية الذي التامة لمباشرة عممية التسرب والتي تكون بالتنسيق بين ضابط الشرطة القضائي
خطار أي إلى  كاالختراق دون و ميمي  في مراحمو األقختصاص اإللتسرب خارج اإلالتسرب وعمى العموم يمكن ممارسة ا

ى ضابط الشرطة ضبط االشياء المحظورة فيتعين عم أوال في حالة التنفيذ النيائي لمعممية بتوقيف المشتبو فييم  إخرى أجية 
 من ق ا ج. 85جراءات المنصوص عمييا بنص المادة تباع جميع اإلإالقضائية المتسرب 

 .37عائشة، المرجع السابق، ص مختاري 2
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 لتزامات منسق عملية التسرب إمن حيث :خامسا
ما ديليو  إذليلزم ضابط الشرطة القضائية يف عملية التسرب بالتزامات أملتها عليو طبيعة ىذه العملية إضافة     

 عليو عملو كضابط للشرطة القضائية حيث يلتزم يف ىذا اإلطار دبا يلي:
 : تحريـر تقريـر -1

يلزم كل ضابط للشرطة القضائية أثناء قيامو بعملو  لتحرير زلاضر وموافاة وكيل اجلمهورية هبا وىذا كأصل      
من قانون االجراءات اجلزائية  وزبتلف تسميات أنواع احملاضر حبسب اإلجراء  18عام حسب نص ادلادة 

جراءات اجلزائية  نصت انون اإلمن ق 13مكرر 65نص ادلادة ادلنجز ويف إطار عملية التسرب خصيصا صلد
نو يقع على عاتق ضابط الشرطة القضائية ادلسؤول عن العملية ربرير تقرير كتايب يتضمن بيان أصراحة على 

حًتام إقرير مراحل العملية كاملة يف ضل مجيع العناصر ادلتعلقة بالعملية وجيب عليو أن يراعي يف إعداد ىذا الت
 ادلعلومات ذات الصلة كاألفعال اجملرمة ويأيت التقرير على ذكر ما يلي: التسلسل الزمٍت وإيراد مجيع 

ألقاهبم ادلستعارة منها األفعال اجملرمة و  -ربديد ىوية العناصر ادلشتبو يف تورطهم يف العملية )أمساؤىم  -
 . ادلعاقب عليها(

وربديدىا كالسيارات ،اآلالت (  ذكر كل طرف مشتبو فيو يف األفعال اجملرمة. الوسائل ادلستعملة )نوعيتها -
 األدلة احملجوزة وربديدىا. 

 ستعماذلا )أماكن التخزين ، طرق التوزيع(. إاليت مت  العناوينربديد األماكن و  -
 ربديد الكيفيات اليت هبا وعربىا تتم سلادعة رجال األمن. -
هنايتها ، وقد ألزم ضابط الشرطة  إذلرلريات عملية التسرب تبقى بتفاصيلها من بدايتها  تناولوعليو فإن  

القضائية بتحرير التقرير الكتايب دون سواه شلن قاموا بعملية التسرب )العون( ألهنم يقومون هبذه ادلهمة ربت 
 .1تنسيقو ومسؤوليتو يف كل األحوال

 
 

                                                 
من  8الفقرة  85مكرر56ن ميمة التسرب تشكل خطر عمى شخص القائم بيا لذلك المشرع الجزائري نص في المادة إ1

عتداء وشممت الحماية حتى افراد عائمتو ومن جية النص عمى جواز سماع إق ا ج  عمى حماية المتسرب من أي 
من ق ا ج ، يعتبر تناقض  82مكرر 56اجيتو مع افراد العصابة في المادة ضابط الشرطة القضائية المتسرب  ومو 

 سرار المتعمقة بالتنفيذ الميداني لمعممية.                                                                األ بإفشاءواضح  لمحماية القانونية المقررة لضابط الشرطة القضائية خاصة 
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 جواز سماع منسق عملية التسرب كشاهد: -2
جراءات اجلزائية  فإن ادلشرع اجلزائري أجاز جلهات التحقيق من قانون اإل 18مكرر  5نص ادلادة طبقا ل   

القضائي مساع ضابط الشرطة القضائية الذي يتم ربت تنسيقو ومسؤوليتو عملية التسرب طبقا للشروط ادلذكورة 
سابقا وىذا يف أي مرحلة من مراحلها وىذا دون مساع األشخاص الذين يباشرون ىذه العملية ربت مسؤوليتو 

 األشخاص الذين يسخرون ذلذه ادلهمة وىذا راجع لكونو. أوالشرطة القضائية  وىم عون
 ىو من يتمتع بصفة الضبطية القضائية. -1
 مسو وربت مسؤوليتو. إىو من يسلم اإلذن ب -2

 المطلب الثاني: صور التسرب.
اليت ديارس يف ضلها القائم بعملية التسرب عملو واألفعال اليت أذن لو  يقصد بصور التسرب  الطرق

طار صالحيات ضابط الشرطة القضائية  ويتم ذلك من خالل الصور إقانون القيام هبا واليت تدخل يف ال
 التالية:                                                                       

 رب كفاعل                                                               ل: المتسو الفرع األ
عون  أوجراءات اجلزائية  يقصد بالتسرب قيام ضابط من قانون اإل 12مكرر  65ص ادلادة طبقا لن

لية دبراقبة األشخاص ادلشتبو يف الشرطة القضائية ربت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية ادلكلف بتنسيق العم
خاف .... اخل ( وادلقصود بالفاعل ىو  أوشريك ذلم  أوجنحة بإيهامهم أنو فاعل معهم  أورتباكهم جناية غ

 أومن  قانون العقوبات  )كل من يساىم مسامهة مباشرة يف تنفيذ اجلردية  41ما جاء بيانو يف نص ادلادة 
 أوالتحليل  أوالسلطة الوالئية  ستعمالإإساءة  أوالتهديد  أوالوعد  أورتكاب الفعل باذلبة إحرض على 

 التدليس اإلجرامي(.              
يف تنفيذ العمل  ومنو يقصد بو أن يوىم ادلتسرب الفاعل ادلشتبو فيهم بأنو فاعل حيتل مركزا مباشرا        

 اإليهامبغَته ومن حيرضهم على القيام بذلك ألن ادلقصود  بإيهاماالجرامي، وىنا جيب أن منييز بُت من يقوم 
 ىو مسايرة ادلشتبو فيو يف مسلكو اإلجرامي حىت يضبط ويداه يف اجلرم، وىذا مشروع ألنو ال يبدو فيو تدبَت

يهام ىو ربريض للحصول على دليل وليس  بتحريض من اإل دفعا لو للقيام باجلردية وىذا النوع أومن ادلتسرب 
 1فكرة قائمة على اجلردية.على اجلردية نفسها وال يوجو ألفراد دل يكن لديهم أيو 

                                                 
،  ضوابط التحري واالستدالل  عن الجرائم في الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي  ، دار الجامعة  عبد العال خراشي1

 . 787،   صفحة   7005لمنشر،  اإلسكندرية مصر ،  
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ستعداد تشجيع من يتوفر لديهم اإل طار يقول الدكتور فتحي سرور )جيوز لرجال الشرطةويف ىذا اإل    
 إذلقتضت الضرورة باإللتجاء إزلددة من اجلرائم اخلطَتة  إذا  رتكاب اجلردية بقصد ضبطهم وذلك يف جرائمإل

 1 سبيل ضبط اجلناة(.حد التحريض يف إذلىذا التشجيع الذي ال يصل 
 12مكرر 65وىو نفس ادلوقف الذي تبناه ادلشرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات اجلزائرية يف نص ادلادة     

 جرائم(.                                                               رتكابإن تشكل ىذه األفعال ربريضا على إارة )ال جيوز ربت طائلة البطالن منو يف عب
ذباه ذىب جانب من الفقو وأقره يف ذلك ادلؤسبر الدورل السابع لقانون العقوبات الذي عقد يف ويف نفس اإل  

تدخل رجل  اجلردية وأما إذلن التحريض ال يتوفر إال إذا كان ىو الدافع أ إذل، حيث خلص 1957أثينا سنة 
 السلطة العامة لكشف اجلردية ال يعد ربريضا.   

 :                                                                           الفرع الثاني  : المتسرب كشريك

نونا جل كشف مرتكيب اجلرائم ادلنصوص عليو قاأليت يتم فيها ادلتسرب عمليتو من وىي الصورة الثانية ا      
قانون  من 12مكرر  65حيث يقوم ادلتسرب بإيهامهم بأنو شريك معهم حسب ما جاء يف نص ادلادة 

من قانون العقوبات اليت تعرف الشريك كاأليت : )يعترب  42نص ادلادة  إذلجراءات اجلزائية  وبالرجوع اإل
الفاعلُت على  أون الفاعل و اع أوشريكا يف اجلردية من دل يشًتك اشًتاكا مباشرا ولكنو ساعد بكل الطرق 

ادلنفذة ذلا مع علمو بذلك( كما يدخل يف حكم الشريك حبسب  أوادلسهلة  أورتكاب األفعال التحضَتية إ
 أوملجأ  أوعتاد أن يقدم مسكنا إحكم الشريك من  يأخذمن قانون العقوبات كل من ) 43نص ادلادة 

األمن  أوالعنف ضد أمن الدولة  أوارسون اللصوصية أكثر من األشرار الذين دي أومكانا لالجتماع لواحد 
 األموال مع علمو بسلوكهم اإلجرامي( .        أواألشخاص  أوالعام 
وعليو فادلتسرب يف صورة الشريك يقوم بإيهام ادلشتبو فيهم من خالل قيامو باألعمال التحضَتية      

ملجأ ... اخل مسايرهتم يف السلوك اإلجرامي  أو مسكن تقدمي أوادلنفذة ذلذه اجلرائم  أوادلساعدة  أوادلستعملة 
 حُت االيقاع هبم متلبسُت جبرمهم.        إذل
 
   

                                                                            

                                                 
 . 788،  صفحة  7005جراءات الجنائية  ،  دار النيضة العربية فتحي سرور، الوجيز في قانون اإل  حمدأ1
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 الفرع الثالث  :المتسرب كخاف:                                                
الصور ة الثالثة اليت يقوم فيها  ادلتسرب دبهمتو من خالل إيهام مرتكيب اجلرائم السالفة الذكر بأنو ىي 

ىا فيها وقد مت ربصيلها من تبديد أوختالسها إإخفائو لألشياء اليت تتم عملية  واحد منهم وذلك من خالل
من قانون العقوبات اجلزائري اليت  387جزئيا وطبقا لنص ادلادة  أورتكاب ىذه اجلرائم سواًء كليا إخالل 

جنحة يف  أومتحصلة من جناية  أومبددة  أوتعرف فعل اإلخفاء كالتارل )كل من أخفي عمدا أشياء سلتلسة 
 06/01من قانون  43يف نص ادلادة  إلخفاءيعاقب عليها ...( كما وردت صورة جزء منها  أورلموعها 
جزءا  أوالفساد ومكافحتو " كل شخص أخفى عمدا كال  ادلتعلق بالوقاية من 02/2006/ 20ادلؤرخ يف 

 1من العائدات احملصل عليها من إحدى اجلرائم ادلنصوص عليها يف ىذا القانون. "
 بها للمتسرب                                 المأذونعمال الفرع الرابع : األ

ىي عدد من األفعال ادلادية والوسائل ادلختلفة الغايات اليت تسهل للمتسرب مهمتو وتوىم مرتكيب           
اجلرائم ادلذكورة سابقا بأن ادلتسرب الفاعل الشريك اخلايف ىو من أفراد ىذه الشبكة اإلجرامية وتبعد كل شك 

جراءات اجلزائية ، على بعض قانون اإل يف الفقرة الثانية من 14/2مكرر 65يف مهمتو وقد نصت ادلادة 
األفعال اليت إذن هبا القانون للمتسرب القيام هبا وىي تعفيهم من ادلسؤولية اجلزائية ادلًتتبة على القيام هبذه 

 2ستعمال ىذه الوسائل وىي:إ أواألفعال 
 تسليم . أوحيازة ،نقل  أوقتناء إ -
 .رتكاهباإادلستعملة يف  أورتكاب اجلرائم إمعلومات متحصل عليها من  أومنتوجات  أوأموال  أوإعطاء مواد  -
ما وسائل ذات طابع القانوين وسائل ذات طابع ادلارل، أوضع ربت تصرف مرتكيب اجلرائم  أوستعمال إ -

 تصال .إليواء ، وسائل احلفظ  ،وسائل اإلوسائل النقل ، وسائل التخزين ، وسائل ا
 
 

                                                 
 األشخاص الذين يتم تسخيرىم لمقيام بيذه العممية. إلىيمتد اإلعفاء من المسؤولية الجزائية 1
عوانو المكمفين بيذه العممية أ أونجاح عممية التسرب من الجانب العممي يجب توفر صفات في ضابط الشرطة إلضان 2

ت الجسمانية  كالتنكر وقوة المالحظة وقوة نتحال الصفاإ4وىي المظير العام والقدرة عمى  صفات جسمانية –نذكر منيا 
داء األ-لخاطر وصفات عممية تتمثل في 4الشجاعة وسعة ا-الذاكرة والصبر والمثابرة وصفات نفسانية تتمثل في 4 

 سرعة الفيم والحركة  والخبرة المينية. –الجسدي والنفسي  باإلرىاق التأثرالحرص عمى عدم  –العصبي اليادئ لمعمل 
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 :                                 الثاني: الوسائل التقنية المستعملة في عملية التسرب المبحث
ستعمال أساليب وطرق خاصة إرب وإصلاحها فإن ادلشرع قد أجاز من أجل القيام بعملية التس              

عدد من الوسائل والتقنيات يف األصل غَت مسموح هبا قانونا  ستخدامإ إذلأتاحت بدورىا إمكانية اللجوء 
وادلواثيق العادلية حلقوق اإلنسان  السماويةألهنا تعترب مساسا دببدأ حرمة احلياة اخلاصة الذي أقرتو الشرائع 

 عتبار أن ىذه اجلردية ليست مطلقةإدت استثناءات على ىذا األصل على وقد ور  وتضمنتو الدساتَت يف موادىا
بل نسبية نظرا لتدخل ادلشرع بواسطة القواعد اإلجرائية لتقييد ىذه اجلردية أحيانا لتغليب ادلصلحة العامة 

احلقيقة على ادلصلحة اخلاصة  إذلوادلتمثلة يف حسن تسيَت التحريات والتحقيقات القضائية لغرض الوصول 
                                                   وادلتمثلة يف ضمان األسرار اخلاصة باألفراد.                  

تقرير وتعيُت تقنيات وأساليب جديدة  إذلوىو ما فرضتو طبيعة اجلرائم اخلطَتة اليت دفعت ادلشرع            
تتم يف إطار عملية التسرب حبيث يكون ما يتوصل إليو من خالذلا أدلة إثبات قضائية فما ىي ىذه الوسائل 

 باستعماذلا يف عملية التسرب؟                          ادلسموح 
 راسالت السلكية والالسلكية:     عتراض المإل : و المطلب األ

جراءات اجلزائية  حيث أجاز من قانون اإل 03مكرر فقرة  65ادة مت ذكر ىذه التقنية يف نص ادل              
بتدائي  جرائم ادلتلبس هبا والتحقيق اإلالتحري والتحقيق يفادلشرع القيام بعملية التصنت إذا دعت مقتضيات  

ة  وادلقصود بالتصنت جراءات اجلزائيمن قانون اإل 3فقرة 47إذا تعلق األمر باجلرائم ادلنصوص عليها يف ادلادة 
 .ادلشتبو فيهم يف التحري والتحقيقستماع للمكادلات اليت تتم بُت التسجيل واإل
تصال سلكية  إللمراسالت وذلك باستعمال وسائل  النسخ أووتتم ادلراقبة عن طريق االعًتاض             

 لكًتوين .ل والربيد اإلالسلكية كاذلاتف النقا أوكاذلاتف الثابت 
يف  نو يدخلأم أراقبة  ىل ىو دليل مستقل بذاتو ختلف الفقو يف التكييف القانوين ذلذا النوع من ادلإو          

غلبية الفقو يعترب الدليل مستقال أئية مثل التفتيش وغَته  لكن صلد جراءات اجلزاجراءات ادلعروفة يف اإلطار اإلإ
 1.بذاتو

                                                 
 800عبدالرحمان خمفي ، المرجع السابق ،  ص  .1
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وضع اخلط  عًتاض ادلكادلات اذلاتفية وبُتإيوجد تفرقة بُت  أنوويرى الدكتور عبد الرمحان خلفي 
بطلب ورضا ادلعٍت والذي ما الثاين أدون رضا ادلعٍت كونو مشتبو فيو ل يكون و ن األأذ إاذلاتفي ربت ادلراقبة 

 غلب االحيان ضحية جردية .أيكون يف 
 لتقاط الصور : إالمطلب الثاني : تسجيل األصوات و 

خاصة ويف مكان  أوشخاص بصفة سرية ادثات الشفوية اليت يتحدث هبا األويقصد هبا تسجيل احمل         
  .شخاص يتواجدون يف مكان خاصأعدة  أولتقاط صور لشخص إخاص وكذلك  أوعام 

اقبة الصامتة عن طريق شريط ما ادلر أن ادلقصود بتسجيل احملادثات يعٍت الصوت البشري ادلسموع إ        
 صواتا ذلا داللة.                                      أالتصدر  ألهنااذلمهمة فال تعد من قبيل احلديث  أوادلوسيقى  أو فيديو

مكرر  65ولقد مسح ادلشرع اجلزائري دبناسبة البحث والتحري يف اجلرائم اخلطَتة ادلذكورة يف نص ادلادة        
رتكيب م أوالفاعل  إذلبغرض الوصول  لألفرادجراءات اجلزائية دبراقبة احملادثات اخلاصة والسرية نون اإلمن قا 5

ن يًتدد عليو ادلشتبو فيو وحىت أي مكا أوسيارتو  أومكتبو  أواجلرائم  وذلك عن طريق وضع مكرفون يف منزلو 
 1.قالم والساعات اجملهزة بوسائل التنصتف احملمولة الذ كية وباستعمال األستعمال اذلواتإب

ن يسخر كل أية  ذبيز لضابط الشرطة القضائية جراءات اجلزائمن قانون اإل 8مكرر  65ن ادلادة أغَت     
خاصة مكلفة بادلواصالت السلكية والالسلكية للتكفل  أوىيئة عمومية  أووحدة  أوعون مؤىل لدى مصلحة 

جراءات اجلزائية  من قانون اإل 10مكرر65ان ادلادة  باجلوانب التقنية للعمليات ادلذكورة وفق القانون ،  كما
ظهار احلقيقة يف إاحملادثات ادلسجلة وادلفيدة يف  أوالصور  أولقضائية بنسخ ادلراسالت تسمح لضابط الشرطة ا

جنبية عند االقتضاء دبساعدة مًتجم يسخر زلضر يودع بادللف وتنسخ وتًتجم ادلكادلات اليت تتم باللغات األ
 ذلذا الغرض .

والنقائص بو الكثَت من الغموض من قانون االجراءات اجلزائية  10مكرر 65و 8مكرر 65ن نص ادلادةإ   
ىلُت لوضع وسائل التصنت ، ىذا مؤ  بأعوانستعانة ضابط الشرطة القضائية إوذلك من خالل النص على 

عادة إجراءات إن أقبل ادلوظفُت ادلسخرين  كما  فشاء السر ادلهٍت منإجهاض العملية يف حالة إجراء ديكن اإل
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تزييف  أوربريف  أوتواطئ  أونسخ الصور وادلكادلات قد يؤثر سلبا على رلرى التحريات من خالل  نسيان 
 1.ىدار حقوق ادلتقاضُتإضابط الشرطة القضائية وبالتارل  لتلك ادلكادلات والصور ادللتقطة من قبل

 أهداف وعيوب عملية التسرب .  المطلب الثالث :
األصل العام  إذلمهام القائمُت هبا وىذا بالرجوع  إذلتتلخص أمهية عملية التسرب من خالل الرجوع 

طبيعة  إذليف قانون اإلجراءات اجلزائية، وكذا بالنظر  ءما جاوادلتعلقة  دبهام رجال الضبطية القضائية وفق 
ة اجلرائم اليت تستهدفها عملية التسرب واليت سبس اجلانب االقتصادي بوجو خاص ونظرا لصعوبة تنفيذ عملي

 نتقاد عملية التسرب .  إ  إذلمر الذي ادى  ببعض خرباء القانون والفقو التسرب من الناحية العملية  األ
 هداف عملية التسرب .أل : و الفرع األ

ليها ضابط الشرطة إقانونية يلجا  كأليةىداف عملية التسرب من خالل الغرض من تشريعها   أتتمثل           
 ىداف معينة نذكر منها: أجل ربقيق أنونية وموضوعية زلددة سابقا من القضائية وفق شروط قا

 هداف التسرب في محاربة الجريمة :أ-1
دلة ىي معاينة اجلرائم و تقصي األ شريعاتإن مهام رجال الضبطية القضائية ويف أغلب الت              

ادلشرع اجلزائري يف قانون  تناوذلارتكاب تلك اجلردية، ونسبتها لفاعلها واليت إواآلثار والقرائن اليت تثبت 
كشف اجلماعات  إذلاإلجراءات اجلزائية ،واألىداف ادلراد ربقيقها من خالل عملية التسرب ىو التوصل 

غَت ادلشروع بادلخدرات والتهريب وجرائم الصرف وتوقيف ادلتورطُت فيها وذلك عرب  ذبارالناشطة يف رلال اإل
تصاالتو وعالقاتو إاقبة دقيقة حول سلوكو وتصرفاتو و مراقبتهم ، واليت نعٌت هبا مراقبة كل شخص مشتبو فيو مر 

ستقرار إعام وهتدد لمع تسجيل كل ما يصدر منو والتصدي بسرعة  و صلاعة ذلذه اجلرائم اليت زبل بالنظام ا
كشف اجلناة يف ىذه اجلرائم ادلتسمة   إذلعتبار أهنا سبس جوانب شىت يف حياة األفراد والوصول إاجملتمع على 

ز شبكاهتا الًتاب الوطٍت ، وال يتم ىذا إال من خالل ىذه التقنية و اخبطورهتا ودقة تنظيم عناصرىا واليت تتج
ة والذي من ت غَت شلكنة قبل التعديل اجلديد لقانون اإلجراءات اجلزائيألن الوسائل اليت يسمح هبا دبوجبها كان

ستعمال ىذه الوسائل نظرا لطبيعة اجلرائم وخطورهتا وىذا من جانب آخر يؤكد إخاللو صار من ادلمكن 
 إذلذبسيد حضور الدولة يف ادليدان ألن القانون ىو رلموعة من القواعد اليت تنظم حياة األفراد وىو يهدف 
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اية ادلصلحة العامة اليت ىي مهددة ومنتهكة يف ظل سبكن اجملرمُت من اإلفالت من قبضة العدالة ومواصلتهم مح
 1ادلساس بأمن اجملتمع.

 : أهداف  التسرب في جانبه االقتصادي -2
 65إن ادلتمعن يف طبيعة اجلرائم اليت أجاز ادلشرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات اجلزائية يف  ادلادة 

إجراء التسرب فيها  لكشف مرتكبيها،  صلدىا تندرج ضمن اجلرائم االقتصادية وادلالية وىي جرائم   5مكرر 
تتسم خبطورهتا وسرعة انتشارىا وىي كذلك من اجلرائم العابرة للحدود الوطنية واليت يتميز الضالعون فيها بدقة 

قتصاد ة ادلتفاقمة ذلذه اجلرائم على اإلالسلبي تنظيمهم ، حبيث أصبح من الضروري وضع حد والتقليل من اآلثار
الوطٍت ،فجرائم ادلخدرات كمثال واليت تعترب إذباز غَت مشروع يف مواد تضر بالصحة العامة ولكنها تدر على 

قتصاد سلبية على الصحة العامة وعلى اإل ادلتاجرين هبا أرباحا طائلة وإثراء بطريق غَت مشروع  وذلا آثار
ذبار غَت ادلشروع يف ادلخدرات تعترب توظيف لألموال  نتيجة تبييض األموال القادمة من اإل أن الوطٍت، كما

امل مع البنوك وتتسبب يف ضياع ذلك  جرائم الصرف اليت هتز الثقة يف التع إذلمشبوىة ، وقياسا  مصادر
يدره من أرباح حيث  قتصادية وال خيفى على أحد أمهية اإلعالم اآلرل ومات اإلستثمارات وحدوث األزمااإل

 ستهداف ادلعاجلة اآللية للمعطيات.إالقرضة فيو عرب الشبكات و  إذليتم اللجوء 
ستهدفت إقتصاد الوطٍت  كوهنا بيان باإل إذلكما أن اجلرائم اإلرىابية قد أضرت بشكل ال حيتاج               

هداف ادلنشآت احليوية )ادلصانع  الطرق ستإدولة مليارات الدوالرات من خالل البنية التحتية وكبدت خزينة ال
الوقوف يف وجو االستثمار األجنيب بإشاعة جو الألمن  إذلادلؤسسات ..... إخل(  إضافة  –اجلسور  –

والفوضى ،وكل ىذا يعطل النمو االقتصادي بل يساىم يف تنامي مظاىر التخلف يف ظل التسارع احلاصل 
 .قتصاديةعودلة وصراع التكتالت اإلبفعل ال

إجياد  إذلعتبارات ادلتميزة باستقراء ىذه اجلرائم كان لزاما على ادلشرع أن يلجأ على ىذه اإل وبناءً           
 2الطريقة ادلثلى للتكيف مع ىذا الوضع للحد من انتشارىا فكانت تقنية التسرب كوسيلة لذلك.
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 الفرع الثاني : عيوب التسرب 
من الناحية القانونية  سواءشكاالت على عملية التسرب إالقانونية و العملية  يطرح عدة  من الناحية

 ألساليبنتقادات إلية ميدانيا  حبيث مت توجيو عدة العملية منها  وخاصة التقنيات ادلستعملة يف تنفيذ العم أو
 منها مايلي:  التحري اخلاصة بصفة عامة من قبل رجال القانون  نورد

حد أ أوما ضابط الشرطة القضائية إزائري عملية التسرب يف شخص واحد شكالية حصر ادلشرع اجلإ -1
ذن الكتايب ينص على شخص ن اإلة عملية التسرب مع بعضهم البعض ألنفراد فالجيوز مباشر إعوانو على أ

تاجو من كم عددي طبيعة القضية وخطورهتا وتشعبها ومارب إذلواحد فقط شلا يؤثر على العملية خاصة بالنظر 
 .  إلصلاحها

جراء ذا اإلكتايب صادر مسبقا من طرف جهات القضاء وى  بأذنال إشكالية الشروع يف عملية التسرب إ -2
طار مجع إوم هبا ضابط الشرطة القضائية يف عمال التحضَتية ادلسبقة اليت يقشرعية اإلقد يؤثر على 

 ستدالالت دلباشرة عملية التسرب . اإل
دوات التصوير والتصنت والتسجيل على مستوى مصاحل ضباط الشرطة أم الوسائل ادلادية والتقنية مثل نعداإ-3

 القضائية  اليت تضمن صلاح العملية .
نعدام التنسيق بُت سلتلف ادلصاحل واذليئات حىت داخل نفس ادلصاحل التابع ذلا ضباط الشرطة إنقص و  -4

الوطٍت وتكون عملية  لألمنضابط الشرطة القضائية التابع  القضائية كان تنسق عملية التسرب من طرف
 من العسكري. مصاحل األ أوخرى موازية من طرف مصاحل  الدرك الوطٍت  أ

 عوانو من طرف رجال القضاء .أ أوشكالية شلارسة الرقابة الفعلية  على ضابط الشرطة القضائية ادلتسرب إ -5
من ق ا ج  يف 16مكرر  65شكالية احلصول على ىوية مستعارة ربت طابع السرية طبقا للمادة إ -6

ن ىذه الوثائق حبوزة إمستعارة قد تكشف العملية خاصة و  جواز سفر هبوية أواحلصول على بطاقة تعريف 
 داريُت اليتمتعون بصفة الضبطية القضائية . إ البلدية وتتم على عدة موظفيُت مصاحل

جرامية ادلوازية واليت تكون خارجة عن اجلردية  عمال اإليف األ شريك أورلرم  إذلكالية ربول ادلتسرب شإ-7
الوقت ادلراد التحقيق فيها كان يقوم بالتسرب لكشف جردية ادلخدرات وضبط البضاعة ويقوم يف نفس 

 خبار السلطة السلمية .إبادلتاجرة يف االسلحة دون 
 خرى .أقوة قاىرة  أوخر آربويلو للعمل يف مكان  أوسبب كان سواء مرض  ألي  شكالية تغيَت ادلتسربإ -8
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فراد الشبكة أية يف حالة تعمد توريطهم من قبل شخاص ادلخربين ادلسخرين يف العملشكالية محاية  األإ -9
 جرامية ادلوقوفون   . اإل

عقد  أو عقارات ملك للعصابة أوشكالية العقود ادلربمة من طرف ادلتسرب وماذلا  كعقد بيع سيارات إ-10
م ىي عقود صورية أطراف ثارىا جلميع األأالعصابة ىل ىي عقود صحيحة تنتج بنت رئيس إمع الزواج 

 تستوجب البطالن .
شخصية وتكاليف التنقل  كأرباحموال ادلتحصل عليها الشخص ادلتسرب  شكالية العائدات ادلادية واألإ-11

 وادلشاركة يف اجلردية كنقل ادلخدرات وتروجيها مثال  وظهور عالمات الثراء على ادلتسرب.
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ن الضبط القضائي باعتباره جهاز يناط به مهمة البحث والتحري عن اجلرائم املقررة يف قانون إ
جراءات اليت خيوهلا له إلبحث عن مرتكبيها وممارسة كافة ادلة عنها والألوالقوانني املكملة له ، ومجع االعقوبات

تمام والدراسة حسب مامت تفصيله .هإلالوزن والدور ما جيعله جديرا باالقانون يف سبيل ذلك له من 
شكاالت إلجابة على جمموعة من اإلهو اوعن الغاية واهلدف احلقيقي من تطرقنا لدراسة هذا املوضإ
.الغموض  و التساؤالت ات الصلة باملوضوع ، بغرض توضيح القانونية ذ

ى جممل  التساؤالت ىل طرح عدة نتائج لالجابة علإستقرائنا هلذا املوضوع توصلناإمن خالل 
ولعل صالحيات ضباط الشرطة القضائية وضوابطه القانونية احملددة سابقا ،  ستفهامات الناجتة عن ممارسةإلوا
ي حال من أستغناء عنه يف إلالميكن ا،الدولةضروري يفعتبار جهاز الضبط القضائي إبرز هذه النتائج هو أ
جتاوزات يف الصالحيات بعض حاالتوجهة له نتيجة تسجيلملنتقادات السلبية اإلحوال ، بالرغم من األا

وضمان فراد واجلماعات أليسهر على محاية حقوق اا ومنظم نه يبقى ميثل جهازا حمكمأال إ،عضاءهألاملخولة 
.السري احلسن جلهاز العدالة

سواء يف ة عنهعمال الصادر ألن اأال إسي والفعال جلهاز الضبط القضائي ساألوبالرغم من الدور ا
حيات بسبب غموض فتتاح التحقيق القضائي ينتج عنها تداخل يف الصالإحىت بعد و أولية ألمرحلة التحريات ا

ا   تبقى غري ملزمة أكما ،تطلبات عمل الشرطة القضائية عادة تكييفها حسب مإبعض النصوص وعدم 
دى كوا يعدها ضابط الشرطة القن احملاضر والتقارير املثبتة للجنايات واجلنح اليت أللقاضي ذلك  ع ت ية الت ضائ

ته وتكوينها يف الدعوى املرفوعة ليها يف بناء قناعإن يستند أستداللية  جيوز للقاضي إو تقارير أجمرد حماضر 
ذا مل تتضمن الشكل القانوين . إن يهملها خاصة أمامه كما جيوز له أ

ارمني فقد ايته مكافحة عتبار جهاز الضبط القضائي جهاز غإوعلى  ا وردع  نه ة م ي لوقا اجلرمية وا
عضائه لسلطة القانون من أنتهاك إىل جتاوز و إمر الذي قد يؤدي ألالت له صالحيات واسعة وهامة ، خو 

طار قيد املشرع اجلزائري رجال الضبط القضائي مبجموعة من إلويف هذا افراد ، ألنتهاك حقوق اإخالل
فراد وحقوقهم ألمهاهلا،حىت يضمن عدم املساس حبريات اإو أو مناقشتها أوز تعديلها الضوابط اليت الجي

ادئ الدستور .من مبأساسية ومبدأالشخصية وهي ضمانة 
لمهام امللقاة على عاتقهم جبدية وحزم مع مراعاة  قيام رجال الضبط القضائي لنأىل ذلك إضف 

بب اون ملن ضياع معاأذ إللمتهم ذاته مبثابة ضمانة جراءات القضائية يعترب يف حدإلسالمة ا بس ثال  اجلرمية م
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حق قد يهدر، دلة املادية وضبطهاألستعالم ومجع اإلنتقال واملعاينة واإلصري رجال الضبطية القضائية يف او تقأ
ن أن نستنتج أن دانته  لذلك ميكإاملتهم بريء حىت تثبت أاملشتبه فيه يف حصوله على الرباءة عمال مببد

الضبط القضائي قد تكون ضمانا للمتهم يف حصوله على الرباءة .عمال أ
جراءات ، ال يكون إال مبشاركة فعالة لقضاة النيابة يف إلهداف اليت تضمن سالمة األإن حتقيق ا

مالئمة مدى جدية التحريات كمربر لتحريك الدعوى العمومية ، إلضفاء الشرعية على أعمال التحري و 
لة املهمة و التحقيق يف هذه املرح

لضبط القضائي وحدوده وكخالصة لنتائج اليت مت التوصل اليها من خالل معاجلة موضوع سلطات ا
قرتاحات التالية :إلجراءات اجلزائية ميكن طرح اإليف قانون ا

دارية  إلداء بعض املهام اأعفائهم من إى ضباط الشرطة القضائية من خالل عباء علألضرورة ختفيف ا- 1
ت حكام القضائية وتنفيذ التعليماألمومي  والشبه القضائية كتنفيذ اكمشاركتهم يف مهام حفظ النظام الع

.اجلنائيةيف اجلرائم فرغ للتحري حىت ميكنهم التو املدين أالنيابية والتسخريات القضائية ذات الطابع العقاري 
خاصة يف حالة التلبس باجلرمية  حكام تفتيش املساكن أنصوص القانونية املتعلقة بالعادة تكييف إضرورة - 2
من النيابة ويف مجيع ذن مسبقإجراء التفتيش دون احلصول على إصالحيات لضباط الشرطة القضائية بعطاء إو 
الثقة املفرتضة أوضبط الدليل املادي وهذا من مبدجيابية يف الكشف عن اجلرائمإوقات حىت تتحقق نتيجة ألا

.رقابة السلطة القضائيةخضوعه لكونه حملف وكذاضابط الشرطة القضائية يف 
ساعة قابلة للتمديد  24حتت النظر ملدة ليت جتيز وضع قاصر بغرفة التوقيفعادة صياغة املواد القانونية اإ- 3

قصر وبالغني فهنا جيد ض شخاص أذا كان املوقوفون يف القضية إكافية خاصة كون املدة السالفة الذكر غري
.نتهاء املدة القانونية للتوقيف حتت النظر للقاصر إمام أش ق حرج 

والدينية وتقدمي سبوع والعطل الوطنيةألوامر بالقبأللزامية تنفيذ اإ- 4
عضاء النيابة على ضمان العمل باحملاكم يف أي وقت يستدعي ذلك وهذا ألزام إمع النيابةمام أاملعين مباشرة 

مما يشكل خطر على سالمة املوقوفيام أمبقر ضابط الشرطة القضائية لعدة تفاديا لبقاء املوقوف حمتجز 
.واألفراد 

جراء قانوين إالتسرب كيات التحري اخلاصة خاصة جراء عدة تعديالت على تقنإجيب على املشرع - 5
ام وباخلصوص تعديل ترخيص أاجلسدية لضباط الشرطة القضائية و وميداين نظرا خلطورته على السالمة  عو

كثر أن العملية تتطلب ألعوان الشرطة القضائية أو ضابط الشرطة القضائية أماإجراء التسرب لشخص واحد إ
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ضابط اره و املخرب الذي خيتأع الشخص املسخر كيفية التعامل مجناحها مع سد الفراغ يفإلمن شخص 
ضابط الشرطة القضائية جراءات  العملية اليت يباشرها  إللتنفيذ عملية التوغل خاصة يف االشرطة القضائية 

اء عملية ألشهر احملددة أربعة ألغاء مهلة إكما جيب ،ذن بالتسرب من وكيل اجلمهورية إلحصوله على اقبل
ضابط الشرطة القضائية  جواز مساع النص على لغاء إخريا أحمددة حتت رقابة القضاء و ها غريالتسرب وترك

.كشاهد يف القضية
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المذكرةمــلخص

لقضائي موظفون منحهم القانون صفة الضبطیة القضائیة حیث عضاء الضبط اأن إ
على مهمة البحث والتحري والتحقیق بكافة الطرق القانونیة لمساعدة عملهم أساسایرتكز

.                          تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتهارجال القضاء في 
مسؤولیاته وقد تضمن قانون اإلجراءات الجزائیة تبیان مهام الضبط القضائي وحدوده و 

جراءات المتبعة في التحقیق اإلبتدائي وتبیان الصالحیات العادیة إلاأمام القانون من خالل 
بس واإلنابة القضائیة المستمدة من طرق أسالیب واإلستثنائیة التي تندرج ضمن إجراءات التل

الشرعیة اإلجرائیة وأخیرا التطرق إلى إشكالیة التحري الخاصة ومدى تطابقها مع مبدأ
الحمایة القانونیة ألعضاء الضبط القضائي والصعوبات والعراقیل التي تعترض مهامهم .                                               

الضبط القضائي./1المفتاحیة:الكلمات
الصالحیات العادیة لضباط الشرطة القضائیة./2
الصالحیات اإلستثنائیة لضباط الشرطة القضائیة./ 3
التلبس. /4
اإلنابة القضائیة ./ 5
التسرب كأسلوب من أسالیب التحري الخاصة./ 6
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