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 إهداء
بسم اهلل الذي شرفنا بنوره والحمد هلل الذي أنار به لنهتدي إلى هذا العلم المتواضع و أغننا ختم  

هذه المذكرة لنصل إلى لحظات السؤال لمن أمدي ثمرة بمدي؟ أهدي عملي هذا إلى من أوصي  
 :بهما الرحمان خيرا في قوله تعالى  

اهُ َوِباْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا}  َك أََّلا َتْعُبُدوا إَِّلا إِيا                                                  { َوَقَضٰى َربُّ
إلى أغلى وأروع واطمر امرأة في الوجود إلى أعظم نعمة منحها اهلل لي إلى التي سهرته على  

ا وضمتني إلى صدرها ، إلى رمز الطهارة والحنان و الوف اء التي تفرح  تربيتي و سقتني حلبيه
 لفرحي و تحزن لحزني الى من لبنته كافة رغباتي الى أن صدق فيما قوله

 {مهاتإن الجنة تحت أقدام األ} صلى اهلل عليه وسلم   

 . زينب أطال اهلل عمرها  إلى الغالية و الحبيبة أمي
إلى من أشعر باألمان الوجوده إلى نوره لربتني وسر نجاحي إلى من أفنى حياته و عمره ألجلنا من  

 أجل توفير أحسن الظروفه لتربيتي و تعلمي إلى من لبى كافة رغباتي الى أبي العزيز
 .جا فوق رؤوسنا  ا أطال اهلل عمره وأبق اه تحاج  ال

 مان وعائلتي ريان و روميسة  إلى زوجتي الغالية إسم
 . {نظيرة ، لطيفة ، مروان ، بوزيان و الى روح جدتي رحمها اهلل  } إلي إخوتي األعزاء  

 إلى أصدق ائي وجميع من رافقنني في مشواري الدراسي من االبتدائي إلى الجامعي
 .بوغمامة ، نسيمة ، مسعود  

 إلى كل من ذكرهم ق لبي و نسيم ق لمي
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 شكر
 هلل نستغفره والذي وهبني التوفيق والسداد  الحمد

 ومنحني الرشد والثباته وأعانني على إتمام وكتابة هذا العمل المتواضع
 .والصالة والسالم على رسوله أزكى صالة الذي أوصانا بالعلم والمعرفة

 أتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير وخالص واالمتنان والعرف ان بالجميل
 "  مزيود بصافي "إلى أستاذي الف اضل  

 على تكرمه باإلشرافه على مذكرتي ونصائحه القيمة وتوصياته
 .السديدة فجزاه اهلل خيرا وأسأله أن يثيبها خير الثواب  

 كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع أساتذتنا الكرام واألف اضل
 .الذين كانوا لنا خير عون طيلة السنوات الدراسية
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إن المواجهة الفعالة لإلجرام في المجتمع تقتضي أن تتم أعمال أعضاء الشرطة        
القضائية في إطار الشرعية الجنائية بشقيها شرعية اإلجراءات من جهة و شرعية التجريم و 

 .العقاب من جهة أخرى

الدولة لحقها في معاقبة مرتكبي الجرائم هو في الحقيقة تجسيد لمبدأ الموازنة  واقتضاء  
بين مصلحة المجتمع في المحافظة على أمنه و استقراره و مصلحة األفراد في حماية 
حقوقهم و حرياتهم الشخصية من خالل جهاز القضاء الذي يبسط رقابته للتأكد من مدى 

 . انات القانونية في جميع مراحل الخصومة الجزائيةاحترام القواعد اإلجرائية و الضم

وتحتل مرحلة التحريات األولية المنوطة بجهاز الضبطية القضائية مكانة هامة ، إذ تعتبر    
األساس الذي تبنى عليه إجراءات التحقيق والمتابعة وأي عيب أو قصور يشوب األعمال 

مرحلة يمكن أن تمتد آثارها فتؤثر ال التي يباشرها أعضاء الشرطة القضائية خالل هذه ال
 .1محالة على بقية المراحل و من ثم حسن سير العدالة

وقد أعطى قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري عناية خاصة لهذا الموضوع بتأطيره    
لمختلف اإلجراءات و المهام التي تقوم بها الضبطية القضائية ووضع آليات قضائية لمراقبة 

يما عالقة التبعية و اإلشراف و اإلدارة التي تربطهم بالنيابة العامة وكذا رقابة أعمالهم الس
غرفة االتهام بالتصدي لمختلف التجاوزات الممكنة الحدوث أثناء مباشرة مهامهم و مساءلتهم 

 .تأديبيا بإتباع إجراءات حددها القانون صراحة 

انشغاالت اللجنة الوطنية  كما أن االهتمام بموضوع الضبطية القضائية كان ضمن   
إلصالح العدالة حيث تضمن التقرير النهائي جملة من التوصيات واإلقتراحات الالزمة 
لضمان التكفل وتقويم النقص المسجل على مستوى التحريات األولية كضرورة تجسيد رقابة 

                                                           

، صفحة الواجهة  8002ـ الطبعة الرابعة ـ دار هومة ،  "الوجيز في تنظيم و مهام الشرطة القضائية " : ـ أحمد غاي   1
. 
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الشرطة  نبي وتعزيز العالقات التدرجية الضبطية القضائية أعمال رئاسية وقضائية فعلية على
ة لبلوغ هذه الغاية يجب على ضابط الشرطة القضائية أن  1القضائية والسلطة القضائي

يستوعب ويلم الماما كافيا باألحكام القانونية والقانون األساسي والنظام التأديبي الذي يخضع 
له ليعرف واجباته قبل حقوقه والجزاءات التي يمكن أن توقع عليه عند تجاوزه اللتزاماته 

 لوظيفية والضمانات التي يكفلها له القانون و النظام التأديبي الخاص بضباط الشرطة ا
 .القضائية 

من قانون اإلجراءات الجزائية األشخاص الذين يتمتعون بصفة  51وقد حددت المادة    
وهذا ما جعلنا نركز دراستنا على جهاز الشرطة  2ضابط شرطة قضائية على سبيل الحصر

إهمال باقي األجهزة باعتبارها تتمتع بنفس الصفة وتمارس تقريبا نفس القضائية دون 
وتخضع لنفس الرقابة والمساءلة التأديبية بالرغم من وجود بعض  االختصاصاتالسلطات و 
 .  والتي سنبينها في سياق موضوعنا  االختالفات

كما يخضع رجال الشرطة القضائية لتبعية مزدوجة فهم يخضعون لرؤسائهم 
اشرين سواءا في جهاز الشرطة أو الدرك أو مصالح األمن العسكري من جهة ، كما المب

                                                           

المحددة للعالقات التدرجية بين السلطة القضائية والشرطة  0222جويلية  13التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في ـ 1
 .مجال إدارتها و اإلشراف عليها ومراقبة أعمالها  القضائية في

دارة المتضمنة تعزيز دور النيابة العامة في اإلشراف على الش 0222ديسمبر  02ـ التعليمة المؤرخة في   رطة القضائية وا 
 .أعمالها

ـ رؤساء المجالس الشعبية 5: يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية : "  قانون اإلجراءات الجزائيةمن  32تنص المادة ـ  3
ـ ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك  1. ـ ضباط الشرطة  4. ـ محافظوا الشرطة  3. ـ ضباط الدرك الوطني  8. البلدية

في سلك  الدرك ثالث سنوات على األقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير  الذين أمضوا
ـ مفتشوا األمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثالث سنوات على  6. الدفاع الوطني ،بعد موافقة لجنة خاصة

. زير الداخلية و الجماعات المحلية ،بعد موافقة لجنة خاصة األقل و عينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل وو 
ـ ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية لألمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن 7

 .وزير الدفاع  الوطني ووزير العدل 
 ".وم ـ يحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة و تسييرها بموجب مرس
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يخضعون من جهة أخرى في مباشرة مهامهم بصفتهم ضباط الشرطة القضائية إلدارة 
شراف النيابة العامة ورقابة غرفة االتهام  .1وا 

ويظل ضابط الشرطة القضائية يحتفظ بصفته األصلية كعضو في جهاز البوليس 
اإلداري فيحمل وصفين واختصاصين معا أحدهما إداري أو أمني أو وقائي و اآلخر شبه 
قضائي يأتي عقب فشل الدور األول في منع وقوع الجريمة وهذا ما يطرح تخوفا مشروعا 

ز لصالحياتهم نزوال عند طلب رؤسائهم إال أن عن إمكانية تجاوز بعض أعضاء هذا الجها
المشرع الجزائري وتخفيفا من هذه التبعية المزدوجة تدارك األمر في تعديله لقانون اإلجراءات 

عند مباشرة التحقيقات وتنفيذ :"منه  8فقرة  57ونص في المادة  05/02الجزائية بقانون 
طلب أو تلقي أوامر أو تعليمات إال من  اإلنابات القضائية ال يجوز لضباط الشرطة القضائية

وينطوي تولي وكيل "  82الجهة القضائية التي يتبعونها وذلك مع مراعاة أحكام المادة 
الجمهورية إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية باعتباره مدير الضبطية القضائية في 

جميع اإلجراءات  دائرة اختصاص المحكمة ، وله جميع السلطات والصالحيات التخاذ
عطاء األوامر و التعليمات و إصدار التسخيرات  الالزمة للبحث و التحري عن الجرائم وا 
ومراقبة التوقيف للنظر، كما يشرف النائب العام على الشرطة القضائية وفقا للقانون بحيث 
يحاط علما بضباط الشرطة القضائية المعينين في دائرة اختصاص المجلس القضائي ويمسك 
ملف لكل واحد منهم الوارد إليه من السلطة اإلدارية التي يتبعها الضابط المعني أو من 
النيابة العامة آلخر جهة قضائية باشر فيها مهامه باستثناء ضباط الشرطة القضائية التابعين 

كما . لألمن العسكري تمسك ملفاتهم من طرف وكيل الجمهورية العسكري المختص إقليميا 
التنقيط السنوية التي يرسلها إلى وكيل الجمهورية لتقييم وتنقيط ضباط الشرطة  يمسك بطاقات

ديسمبر من كل سنة على أن  05القضائية العاملين في دائرة اختصاصه في أجل أقصاه 

                                                           

   803و  808صفحة  8002دار هومة سنة  ،"شرح قانون اإلجراءات الجزائية التحري والتحقيق ": عبد اهلل أوهايبية  -5
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ديسمبر من نفس  35ترجع إلى النائب العام بعد تبليغها للضابط المعني في أجل أقصاه 
 .السنة 

بطاقة النموذجية المعدة لهذا الغرض ، ويبدي النائب العام كتابيا ويتم التنقيط وفق ال  
المالحظات المناسبة عليها باعتبار أن سلطة التقييم والتقدير النهائي ترجع لـه ، كما يوضع 
نسخة منهـا بالملف الشخصي لضابط الشرطـة القضائيـة ويرسل نسخة منها للسلطات 

ظاته ،ويؤخذ في تقييم وتنقيط ضباط الشرطة القضائية اإلداريـة التي يتبعها مشفوعـة بمالح
 . 1بعين االعتبار في مساره المهني وعند كل ترقية 

من قانون اإلجراءات الجزائية بدورها رقابة غرفة اإلتهام على  806كما كرست المادة 
أعمال الضبطية القضائية والتي تمارسها إما بنفسها مباشرة بمناسبـة نظر قضية مطروحة 

ليها و إما بطلب من النائب العام أو من رئيس غرفة اإلتهام،لتنظر كهيئة تأديبية في ع
اإلخالالت المنسوبة لضباط الشرطة وهذا بغض النظر عن اإلجراءات التأديبية المقررة في 
القوانين األساسية للضباط المعنيين أو المتابعات الجزائية التي قد تترتب عن األفعال 

 .المنسوبة إليهم 

وتبعا لما جاء في هذا المدخل لدراستنا سنحاول تناول هذا الموضوع من الوجهتين   
         :النظرية والعملية واإلجابة على اإلشكاليات الرئيسية التالية التي يطرحها الموضوع 

ما هي أطر الرقابة القضائية المحددة في قانون اإلجراءات الجزائية الممارسة على    
 ضائية ؟ الضبطية الق

                                                           

يمسك النائب العام ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية يمارس :" قانون اإلجراءات الجزائيةمن  مكرر 31ـ تنص المادة  3
يتولى .من هذا القانون  802ص المجلس القضائي وذلك مع مراعاة أحكام المادة سلطات الضبط القضائي في دائرة اختصا

يؤخذ التنقيط .وكيل الجمهورية تحت سلطة النائب العام تنقيط ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة اختصاص المحكمة 
 ".في الحسبان عند كل ترقية 
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 وما هي أهم الضمانات المقررة في تأديبهم ؟

وما هي الجزاءات المترتبة عن عدم شرعية أعمالهم ومختلف المسؤوليات الملقاة  
 .على عاتقهم ؟

أما فيما يخص المنهجية المتبعة حاولنا مقارنة ما هو عليه الوضع في التطبيق 
ا لمعرفة مدى استجابة القضاء للرقابة القضائي من خالل الرجوع إلى قرارات المحكمة العلي

التي كرسها المشرع على أعمال الضبطية القضائية والضمانات التي أوالها لحماية الحقوق 
والحريات مركزين على فئة الشرطة باعتبارها ذات اإلختصاص العام ، متبعين في ذلك 

 : الخطة التالية 

لمقررة في تأديب ضباط الشرطة الفصل األول  الضمانات القانونية ا تناولنا في  
في الضمانات القانونية في مرحلتي التحقيق والتأديب اإلداري وقسمناه إلى مبحثين  القضائية

المحاكمة المبحث الثاني  الضمانات القانونية في مرحلة التحقيق القضائي و المبحث األول  
 .  القضائية

  فقسمناه إلى مبحثين  إجراءات تأديب ضباط الشرطة القضائية  الفصل الثانيأما  
 .المبحث األولفي عية أعمال ضباط الشرطة القضائية الجزاءات المترتبة عن عدم شر 

الجزاءات التأديبية  و اإلتهامآليات السير في الدعوى التأديبية أمام غرفة  المبحث الثانيأما 
.ونختمها بخامتةواإلدارية والقضائية و اآلثار المترتبة عنها  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل االول



الفصل األول ضمانات المتهم القانونية المقررة في تأديب ضباط الشرطة 

 القضائية  
 

6 
 

إن المهام التي ينفذها عناصر الضبطية القضائية من خالل أعمال البحث والتحري 
عن الجرائم ومرتكبيها وأعمال التفتيش وتوقيف المشتبه فيهم وحجز األشياء ، وغيرها من 

مما يجعلهم  الصالحيات المخولة لهم قانونا قد تمس بالحقوق والحريات األساسية لألفراد ،
عرضة للمساءلة التأديبية وتقويم سلوكهم المنحرف المتفشي في مجال وظيفتهم عن طريق 
تقرير إجراءات وقائية وعقابية ليس الغاية منها العقاب في حد ذاته بل ضمان حسن سير 
المرافق العامة بانتظام و اضطراد على نحو يمّكنها من الوفاء بالتزاماتها واالستجابة 

 . ات المجتمع لمتطلب
لذلك كان من األولويات في أي تنظيم قانوني تبيان حدود أعمال الضبطية القضائية  

وأحسن ما فعل المشرع الجزائري ، بوضع قواعد تحكم ما يرتكبه ضابط الشرطة القضائية 
من مخالفات ومحظورات مع إحاطته بسياج من الضمانات تحميه من تعسف اإلدارة 

ءة استعمال السلطة عبر جميع مراحل التأديب ، مع الوضع في والقضاء ، و من إسا
االعتبار إقامة توازن بين مقتضيات الضمان وبين فاعلية اإلدارة ، وبالتالي ال يكفي مجرد 

 .  1قيام المخالفة لعقاب مرتكبيها بل يتعدى ذلك إلى بحث أسباب ارتكابها لمنع وقوع تكرارها 
هذا الفصل اعتمادا على ثالثة مباحث حيث نتطرق وعلى هذا األساس سنتولى دراسة 

أوال إلى الضمانات القانونية في مرحلة التحقيق و التأديب اإلداري ، ثم نخصص المبحث 
الثاني للضمانات القانونية في مرحلة التحقيق القضائي ، أما المبحث الثالث فيتعلق 

                 .بالضمانات القانونية في مرحلة المحاكمة القضائية 
 

 

                                                           

،منشدأة المعدارف ،اإلسدكندرية سدنة "الضدمانات واإلجدراءات فدي تأديدب ضدباط الشدرطة القضدائية  : "ياقوت محمدد ماجدد  -1
 . 70صفحة  6991
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 : الضمانات القانونية في مرحلتي التحقيق و التأديب اإلداري: المبحث األول 

إذا كان التحقيق اإلداري وسيلة ناجعة لكشف الحقيقة وتحديد المخالفة التأديبية                    
يا و المسؤول عنها وما ينجر عنها من أثار ستنعكس سلبا ال محالة على الكثير من المزا

الوظيفية ، فال بد من توافر مجموعة من الضمانات في المراحل السابقة لصدور القرار 
التأديبي اإلداري والتي سنراها الحقا بالتفصيل باعتبارها من الضمانات الهامة والرئيسية التي 
تستخدم كأساس لقرار السلطة الرئاسية التابع لها ضابط الشرطة القضائية باقتراح الجزاء أو 

وقيعه أو رفع األمر إلى القضاء ، وسنبين في المطلب التالي هذه األهمية والجهة المكلفة ت
 :  في الفرعين المواليين   بإجرائه وكيفية إجراءه

 . أهمية  التحقيق  اإلداري:  المطلب األول 

يبدأ التحقيق اإلداري عند ظهور إتهام لضابط الشرطة بارتكاب فعل يشكل مخالفة      
ة أو مالية مما يتعين معه إجراء تحقيق بشأنها للكشف عن مدى ثبوتها في حقه تمهيدا إداري

 . إلحالته إلى السلطة المختصة بتأديبه 

و لما كان الخطأ اإلداري يقوم على أدلة مادية وقرائن قاطعة وبأية وسيلة أخرى من      
التحقيق وخاصة بالنسبة شأنها إماطة اللثام عن الحقيقة ، األمر الذي تبدو معه أهمية 

للحاالت التي تكون الوقائع ثابتة بوضوح ، وهو مهم أيضا في تقدير سلوك الضابط والزم 
لتحديد الخطأ اإلداري والجزاء المناسب له ، كما يستعمل على وجه العموم كأساس لقرار 

 . 1السلطة الرئاسية بفرض عقوبات محددة أو اإلحالة على المتابعة القضائية 

 

 
                                                           

 . 531و  532المرجع السابق ، صفحة : د ياقوت محمد ماجد  1



الفصل األول ضمانات المتهم القانونية المقررة في تأديب ضباط الشرطة 

 القضائية  
 

8 
 

 .من يتولى إجراء التحقيق اإلداري : لفرع األول ا

ينص المشرع الجزائري في قانون اإلجراءات الجزائية وال في القوانين الخاصة  لم
المنظمة لجهاز الشرطة على الجهة أو السلطة المختصة في إصدار األمر بالتحقيق ،لكن 

ية والجماعات المحلية فبالتالي ومادام أن هذا الجهاز هيئة مدنية نظامية تابعة لوزارة الداخل
تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادة المديرية العامة لألمن 

 .الوطني 

جراءا      نما إجراءا تنظيميا داخليا من أعمال اإلدارة وا  واألمر بالتحقيق ال يعد قرارا إداريا وا 
وال يترتب على إهماله أي بطالن لعدم مساسه مساسا مباشرا بالمراكز  ينبغي اللجوء إليه ،

القانونية للضابط ، كما ال يوجد نص قانوني يحدد أو ينظم األمر به أو يرتب جزاء على 
عدم مراعاة ما يجب إتباعه في هذا الصدد ، على أن ثبوت الحق في األمر بفتح تحقيق 

ني أو من يفوضه بحسب األحوال بإصدار األمر يكون من طرف المدير العام لألمن الوط
بالتحقيق أو بإيفاد لجنة تفتيش ، ال يمنع لمن دونهم من الرؤساء كالرئيس الوالئي لألمن 
الوطني ورئيس المصلحة الوالئية المعنية حق إثبات المخالفات اإلدارية التي تقع من 

إرسال الملف مادام األمر مرؤوسيهم فور حدوثها وخشية ضياع معالمها ، ثم يتم بعدها 
يتعلق بضابط شرطة قضائية إلى اللجنة الوطنية المتساوية األعضاء التي يترك لها األمر 

 .كسلطة تأديبية في تقدير أي إجراء أو تقرير العقوبة المناسبة 

 .طرق جمع األدلة في التحقيق اإلداري : الفرع الثاني 

ة المختصة و هو على غرار التحقيق إن األمر بالتحقيق اإلداري يصدر عن السلط 
الجنائي له إجراءات من حيث جمع األدلة المثبتة لوقوع المخالفة ، وأهم إجراءات جمع األدلة 

 :في التحقيق اإلداري  نوضحها فيما يلي
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وذلك باالنتقال لمكان ارتكاب الخطأ الوظيفي، و تعد المعاينة إجراءا جوهريا  :المعاينة -
 .ا كانت متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها يتعين تنفيذه طالم

قد يتطلب التحقيق اإلستعانة بخبير في المسائل الفنية له إلمام خاص : اإلستعانة بالخبراء -
بأي علم أو فن ، وال يوجد مانع من اللجوء إليه إما بطلب من الجهة القائمة بالتحقيق أو 

 .بناءا على طلب ضابط الشرطة القضائية

يمكن في إطار التحقيق اإلداري سماع شهادة كل شخص يعلم حقيقة : سماع الشهود -
الوقائع التي يجري التحقيق بشأنها ، ويكون علمه بحقيقتها إما مباشرة برؤية الواقعة بنفسه أو 
بصفة غير مباشرة بسماعها من شخص آخر رواها له فتكون شهادته شهادة سمعية وقد 

 .                              بين الناستكون بطريق التسامع أي بالرأي السائد 

والشهادة المباشرة هي التي تصلح دليال كامال لإلدانة أو البراءة ، وال يشترط أن تكون 
منصبة على نفس الواقعة موضوع التحقيق ، فقد تنصب على مالبسات لها تأثيرها في ثبوت 

هادة يمكن للمحقق سماع كل شاهد الواقعة أو تقدير العقوبة ، أما بالنسبة لكيفية أداء الش
على انفراد أو مواجهة الشهود بعضهم بالبعض األخر و كذا مواجهتهم مع الضابط 
المتابع،وهذا بطبيعة الحال بعد التأكد من هوية الشهود وعالقاتهم بالضابط وتحرير أقوالهم 

 .1في محضر مع توقيعهم

ا له من خطورة على شخص ضابط هو أحد إجراءات التحقيق اإلداري ونظرا لم :التفتيش
 "مفتشية عامة لألمن الوطني" الشرطة القضائية ويمس بكرامته وصالحياته، أنشأت 

باعتبارها  إحدى المديريات المركزية لألمن الوطني ، يمتد نشاطها عبر كامل التراب الوطني 
) الشرق (  وهران) ، الغرب ( البليدة ) الوسط : مفتشيات جهوية ( 1)، يتفدرع عنها ستة

                                                           

 547صفحة من  المرجع السابق، ،"الضمانات واإلجراءات في تأديب ضباط الشرطة القضائية "  :ياقوت محمد ماجد د   6
 . 542إلى 
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،الجنوب الغربي                   ( ورقلة ) ، الجنوب الشرقي(تمنراست) الجنوب (قسنطينة 
، تعد بمثابة امتدادات تنظيمية للمفتشية العامة وتؤدي نفس الدور والمهام المنوطة (بشار) 

ألمن بهذه األخيرة، تخضع للمفتشية العامة لألمن الوطني ، كل مصالح المديرية العامة ل
الوطني في إطار مهام التفتيش والمراقبة ويحدد مهامها وهياكلها المرسوم التنفيذي رقم 

المعدل و المكمل للتنظيم الجديد للمديرية العامة  3229أكتوبر 13المؤرخ في 29/29
لألمن الوطني ومن بين مهامها األساسية معاينة وحصر اإلختالالت المتواجدة بين المصالح 

ابير المالئمة لتصحيحها ، القيام بتفتيشات مبرمجة وأخرى مفاجئة تمس جميع واقتراح التد
المصالح التابعة لألمن الوطني قصد الوقاية ولتفادي كل خلل أو تقصير، إجراء التحريات 
الضرورية في حالة تسجيل تعدي خطير قد ترتكبه اإلطارات العليا سواء لوحظ مباشرة أو إثر 

 .1جراءات المالئمة التبليغ عنه واقتراح اإل

إن مكان العمل الذي يمارس فيه الضابط واجبات الوظيفة سواءا في مهمته األصلية أو 
المنتدب إليها ملك للمرفق العام ، وليس ملكا خاصا للضابط العامل فيه ، ونتيجة لذلك فإن 

من موجودات ال تكون لها أية حصانة تعصمها من قيام لجنة التفتيش  تلك األماكن وما بها
جراء التفتيش على أعمال الضابط باالطالع على األوراق المتعلقة بالعمل    باإلشراف عليها وا 
ضمانا لحسن سير العمل على وجه يكفل انتظامه بما يحقق المصلحة العامة ، كما يجوز 

ه من الوسائل التي يستعملها في حضوره ، أو أثناء لها تفتيش مكاتب الضابط وما يحوي
غيابه إذا تعلق األمر بمخالفة إدارية أو مالية ويخشى من العبث بأدلة اإلثبات والسيما إذا ما 

 .2تأكدت صحة المخالفة المسندة إليه وليس في ذلك خروج على القواعد القانونية

                                                           

دد ورد المقدال بددون ذكدر 63و  65صدفحة   5773، مجلدة الشدرطة الجزائدر ، عددد خداص د جويليدة " تحقيقدات خاصدة " دد 6
 .المؤلف

 . 541د 542المرجع السابق،صفحة "الضمانات واإلجراءات في تأديب ضباط الشرطة القضائية :"د ياقوت محمد ماجد 5
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تقوم بالتحقيق مع ضابط الشرطة  يجب على الجهة التي: سماع ضابط الشرطة القضائية -
القضائية إثبات أقواله على محضر دون مناقشتها وال مواجهته باألدلدة القائمة ضده تاركا لده 

 . الحرية في اإلدالء بما يشاء من تصريحات 

إن مواجهة الضابط المخطئ بغيره في مرحلة التحقيق اإلداري ،هي وضعه وجها  :المواجهة 
لوجه إزاء ضابط مخطئ آخر أو شاهد أو أكثر ليسمع بنفسه ما قد يصدر منهم من أقدوال 

 .في  صدد ما أدلوا به من معلومات متعلقة بالواقعة فيتولى الرد عنها تأييدا أو نفيا 

في أنها تتضمن معنى المواجهة بالدليل أو بأدلة قائمة و المواجهة تشبه اإلستجواب  
المخطئ ، ولكنها تختلف عنه ألنها مقصورة على دليل واحد أو أكثر فحسب  قبل الضابط

 .واب قد تدفع الضابط إلى اإلعترافوالمواجهة كاالستج.بالنسبة لواقعة واحدة معينة أو أكثر 

لتفتيش فضال عن توجيه التهمة لضابط يمكن للجنة ا :إستجواب ضابط الشرطة القضائية
الشرطة مواجهته باألدلة المختلفة القائمة قبله ومناقشته فيها تفصيال ، ليفندها إن كان منكرا 

 . التهمة أو يعترف بها 

وللمحقق أو السلطة التدرجية التابع لها ضابط الشرطة القضائية أن يرتب إجراءات     
كثر مالءمة لطبيعة الجريمة ولظروفها الخاصة فله أن يبدأ جمع األدلة بالترتيب الذي يراه أ

تحقيقه بسماع الشهود أو بالمعاينة إذا خشي العبث بأدلة الجريمة مثال أو يبدأ باستجواب 
الضابط المخطئ إذا كان معترفا ويخشى أن يعدل عن اعترافه وهكذا ، دون أن يقيده أي قيد 

 .مبادرة إلى الدليل قبل طمسه وتضليله غير ما يمليه عليه حسن التصرف وواجب ال

وتجدر اإلشارة إلى نوع من التماثل بين كل من النظامين التأديبي والجنائي ، فتطبق     
على وسائل اإلثبات المتعددة التي قد تستمدها اإلدارة من القاضي الجزائي، ما قرره المشرع 



الفصل األول ضمانات المتهم القانونية المقررة في تأديب ضباط الشرطة 

 القضائية  
 

12 
 

لك إال القواعد التي ال تتفق بحسب في قانون اإلجراءات الجزائية من قواعد وال يستثنى من ذ
 . طبيعتها مع القضاء التأديبي بنصوص صريحة 

واإلثبات هو إقامة الدليل على ارتكاب الضابط المخطئ للخطأ المنسوب إليه ، هذا دون     
أي أن الضابط المعني بريء حتى  "قرينة البراءة " نسيان إعمال المبدأ القانوني والدستوري 

 .1لمختصة بتأديبه قرارها أو حكمها في اإلتهام المنسوب إليهتصدر السلطة ا

حقوق ضابط الشرطة القضائية في مرحلتي التحقيق والتأديب اإلداري : المطلب الثاني 
 .واآلثار المترتبة عن عدم احترامها 

إن مواجهة ضابط الشرطة القضائية باألفعال المسندة إليه ومنحه حق ممارسة الدفاع لن     
مجديا وال محققا للغاية المرجوة من التأديب إال إذا توافرت ضمانات أخرى بجانبها ال  يكون

تقل عنهما أهمية بالرغم من أن هذه الضمانات في القانون األساسي الخاص بموظفي األمن 
 ، 3النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية وحتى في القانون األساسي،  2الوطني

الزالت موضوعا خصبا تحتاج للكثير من العناية والبحث و الدراسة ، هذا على عكس النظام 
الذي عرف مراحل  4التأديبي للموظف العمومي في القانون األساسي العام للوظيفة العامة 

متقدمة من التطور ويكرس ضمانات كافية للموظف سواءا على مستوى التحقيق اإلداري أو 
 .رحلة التأديب ، تجعله ال محالة في منأى عن تعسف اإلدارة التابع لها حتى على مستوى م

                                                           

و  541المرجدع السدابق ، صدفحة  ،"الضمانات واإلجراءات في تأديدب ضدباط الشدرطة القضدائية " : د ياقوت محمد ماجد  6
540 . 

،المتضددمن القددانون األساسددي الخدداص بمددوظفي األمددن  6996ديسددمبر 52المددؤرخ فددي  96/254د المرسددوم التنفيددذي رقددم  5
 .الوطني

ساسدي النمدوذجي لعمدال المؤسسدات و اإلدارات المتضمن القدانون األ 6922مارس  53المؤرخ في  22/29مرسوم رقم  -3
  .العمومية 

 .  ،المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية  5771جويلية  62المؤرخ في  71/73األمر رقم    -4
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 .أهم الضمانات القانونية :  الفرع األول 

سواءا كان القرار التأديبي صادرا عن اللجنة التأديبية أو حتى من قبل السلطات   
نفسها  الرئاسية ، البد من توفر مجموعة من الضمانات التأديبية األساسية و هي تقريبا

المقررة في قانون الوظيف العمومي باعتبار أن ضابط الشرطة القضائية هو موظف عمومي 
 .في األصل ، و سنورد أهم هذه الضمانات في مرحلتي التحقيق والتأديب اإلداري 

يقصد بالمواجهة بصفة عامة تمكين ضابط الشرطة الذي تتعرض حقوقه  :المواجهة
به وتقدير خطورة موقفه حتى يستطيع أن يدلي بأوجه ومصالحه لتصرف ما من اإلحاطة 

          دفاعه ، و في نطاق المساءلة التأديبية تعني المواجهة وضع الضابط أمام حقيقة التهمة
أو التهم المسندة إليه ومواجهته بغيره و إحاطته علما بمختلف األدلة التي تشير إلى ارتكابه 

ويتعين أن تتم المواجهة على نحو يستشعر . 1ا أو سلباالمخالفة ، فيتولى الرد عليها إجاب
منها الضابط أن اإلدارة في سبيلها لمؤاخذته إنما تبحث عن أدلة إدانته وكذا أدلة براءته ، 
كما ال يشترط في هذا اإلعالم شكال معينا ، وعلى المحقق أن يثبت في محضره المواجهة 

الشاهد أو شهود اإلثبات والنتيجة التي أسفرت و  االتهامالتي تمت بين الضابط القائم ضده 
 .عنها 

 : حق اإلطالع على الملف التأديبي

يمثل حق اإلطالع على الملف التأديبي وما يحتوي عليه من مستندات ومحاضر، 
إذ ال يكفي إعالم الموظف بالمخالفة المنسوبة ،  إحدى الضمانات الجوهرية المقررة للمتهم

                                                           

المتضددمن القددانون  6996ديسددمبر  52المددؤرخ فددي  96/254مددن المرسددوم التنفيددذي رقددم  42ددد هددذا مددا نصددت عليدده المددادة 6
 6922مدارس  53المدؤرخ فدي  29د  22مدن المرسدوم رقدم  659طبقدا للمدادة " األساسدي الخداص بمدوظفي األمدن الدوطني ، 

جراء تأديبي ، الحق في أن تبلغ لهم األخطاء المسجلة فدي المذكور أعاله ،يكون لموظفي األمن الوطني الذين هم موضوع إ
 ".حقهم وكافة ملفاتهم الفردية 
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إليه لتمكينه من إعداد دفاعه بشكل فعال وسليم ، بل البد من إتاحة الفرصة له لإلطالع 
و مستندات تتعلق باإلتهام  على الملف التأديبي بما يحتويه من أوراق و تحقيقات و أدلة

الموجه إليه، وهذا بطبيعة الحال يتعذر معرفته بشكل واضح من خالل إخطاره بالتهمة 
المؤرخ في  000902من المرسوم  11ا ما جاءت به المادة الموجهة إليه، وهذ

يحق للموظف الذي يحال على لجنة ": و التي نصت على ما يلي 10/01/3221
الموظفين المجتمعة في مجلس تأديبي اإلطالع على ملفه التأديبي بمجرد الشروع في 

  ".إجراءات الدعوى التأديبية 

التأديب على ملف الدعوى التأديبية تفرضها والحقيقة أن حق إطالع الضابط المعني ب
مبادئ العدالة لتوفير الضمانات التي تكفل اإلطمئنان و سالمة التحقيق كما تقتضيها 
المبادئ العامة للقانون الرتباطه بضمانة تأديبية ودستورية جد هامة ، أال وهي حق الدفاع 

 .الذي يمهد له و يحكمه حق اإلطالع 

الدفاع حقا مقدسا وجوهر المبادئ والضمانات المكرسة دستوريا يعد حق : حق الدفاع -
من المرسوم  13ووسيلة ضرورية لتمكين الضابط المتابع من إثبات براءته وقد نصت المادة 

يمكنه أن : " المتضمن قانون التأديب المطبق على موظفي األمن الوطني 000902 رقم
عند اإلقتضاء أي توضيح كتابي أو شفوي يقدم أمام مجلس التأديب أو أمام لجنة الطعن ،

أو يستحضر شهودا ، كما يمكنه اإلستعانة بأي مدافع يختاره للدفاع عنه من بين موظفي 
 ".األمن الوطني

نما يشكل ضمانة  للمعني إلتاحة  1وتقرير حق الدفاع ليس غاية في حد ذاته ، وا 
كأصل عام د تمكينه من إبداء الفرصة أمامه للرد على التهم المنسوبة إليه حيث يتعين د 

                                                           

، كمدا ." ولهدم الحدق فدي مسداعدة مددافع عدنهم :".... 96/254من نفس المرسدوم التنفيدذي السدابق رقدم  42تنص المادة  د 6
 ".  ن يستعين بأي مدافع يختاره للدفاع عنه كما يمكنه أ:" ....  22/29:من نفس المرسوم السابق رقم  659نصت المادة 



الفصل األول ضمانات المتهم القانونية المقررة في تأديب ضباط الشرطة 

 القضائية  
 

15 
 

ن تكفل له مبدأ الحرية في إبداء هذا الدفاع وأن يسمح  دفاعه بالطريقة التي يراها مناسبة، وا 
لضابط الشرطة باإلستعانة بمدافع يكون من بين زمالءه الضباط باإلضافة إلتاحة المجال 

أو شفاهة أو لسماع أقوال من يتقدم بهم كشهود ، وهو يمارس هذا الحق إما كتابة 
 .بالطريقتين معا كأن يبدي دفاعه الشفوي مدعما بمذكرات مكتوبة تتضمن أسانيد دفاعه 

ومع أهمية هذه الضمانة ، إال أنه يجب أال تكون أداة طيعة للتسويف و المماطلة 
األمر الذي يؤدي إلى  وعائقا يحدول دون سرعة اإلنتهاء من التحقيق و المساءلة التأديبية ،

اإلخالل بالتوازن الواجب توافره بين مبدأي الفاعلية والضمان ، لذلك يكون للسلطة التأديبية 
إذا ما تبين لها انحراف ضابط الشرطة أو من يدافع عنه عن الموضوعية و المماطلة تهربا 

االستجابدة مثال من توقيع الجزاء على موكلده ، أال يسمح له بالتمادي على رؤسائه و عدم 
طلب إحضار الشهود يعلم بتعذر استدعائهم أو طلب التأجيل المتكرر بغير   لإلفراط في

 .1موجب

مما الشك فيه أنه ال جدوى وال فائدة من إعالم ضابط الشرطة : الحياد وعدم االنحياز -
القضائية بالتهم المنسوبة إليه وسماع أوجه دفاعه ما لم تتصف الهيئات الرئاسية للتحقيق 
والمحاكمة بالحياد والنزاهة الموضوعية ، ومن بديهيات الحياد أال تكون اإلدارة خصما وحكما 

ع به ضابط الشرطة في مواجهة اللجنة الوطنية باعتبارها في ذات النزاع ، وهذا ما ال يتمت
سلطة تحقيق ومحاكمة في آن واحد لضباط الشرطة القضائية ، األمر الذي يؤدي إلى إفراغ 
الضمانات التأديبية من مضمونها ومحتواها لذلك كان من األرجح تنظيم قواعد اإلختصاص 

ن سلطة توقيع الجزاء وكذلك بتقرير عدم بما يمنع الجمع بين أعمال التحقيق واإلتهام وبي

                                                           

دراسدة مقارندة د أطروحدة ماجسدتير فدي القدانون  -" ضدمانات المسداءلة التأديبيدة للموظدف العدام: "أمجد جهاد نافع عياش د  6
  . 63 – 65صفحة  5770العام بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية نابلس ،فلسطين ،سنة 
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صالحية من تحيط به إعتبارات شخصية أو موضوعية أو وظيفية من شأنها التشكيك في 
 . 1حياده 

 :ضمانة الحياد وعدم االنحياز في مرحلة التحقيق اإلداري  - 

للتحقيق اإلداري أهمية بالغة كضمانة لضابط الشرطة القضائية، ألن الهدف 
نسبها له وما إذا إجرائه هو كشف الحقيقة كاملة والتحقق من ارتكابه للمخالفة و  األساسي من

 أو ساهم مع غيره في وقوعها ومدى مساهمته في ارتكابها والظروف التيارتكبها وحده 
باإلضافة إلى تقديم التوصيات إلى الجهة المختصة بإيقاع الجزاء التأديبي أحاطت بارتكابها  
ثر خطورة وأهمية خاصة في التأديب الرئاسي ، حيث يكون التحقيق في ، ويكون التحقيق أك

 . 2الغالب هو المستوى الوحيد للمساءلة التأديبية

ولمبدأ الحياد وعدم اإلنحياز طبيعة شخصية تتمثل في ضرورة تجرد القائم بالتحقيق 
التي  اإلداري من كل مظاهر التحيز والميل والهوى باإلضافة إلى الطبيعة الموضوعية

تقتضي ضرورة الفصل بين سلطتي اإلدعاء والجزاء ، كما يجب أن يجري التحقيق بعيدا عن 
 .تأثيرات السلطة اآلمرة به وبشكل مستقل 

 :ضمانة الحياد وعدم اإلنحياز في مرحلة توقيع الجزاء  -

يعتبر مبدأ عدم جواز الجمع بين صفتي الخصم والحكم في نفس الوقت من أهم 
بداء الرأي المبادئ لضم ان حياد السلطة التأديبية ، لذلك فمن سبق وأن اشترك في التحقيق وا 

يمنع عليه اإلشتراك في اتخاذ القرار التأديبي حتى ال يكون عرضة لتصورات وأفكار مسبقة 
تكونت لديه من خالل مباشرته إحدى إجراءات التحقيق فيها ، هذا باإلضافة إلى ضرورة أال 

                                                           

 . 63نفس المرجع ، صفحة : نافع عياش  أمجد جهادد 1
 . 50 – 51نفس المرجع ، صفحة :  د  امجد  جهاد  نافع  عياش  3
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التحقيق أو توقيع الجزاء  أي سبب من أسباب الرد والتنحي ، ومع ذلك  تتوفر لدى من يتولى
ال يستفيد ضابط الشرطة في الجزائر من هذه المبادئ لعدم التنصيص عليها ، ولخضوعه 
لسلطة رئاسية تأديبية من الصعوبة بمكان تصور مبدأ الفصل بين سلطة االتهام والتحقيق 

 . 1اب من جهة ثانية من جهة والسلطة المختصة بتوقيع العق

 : حق الضابط في مناقشة األدلة  -

اقتراف الضابط للخطأ وتبعا لذلك يكون من  تقدم السلطة اإلدارية أدلتها التي تثبت بها
حقه مناقشة األدلة المقامة ضده بتقديم المستندات التي تؤيد دفاعه أو بغير ذلك من طرق 
اإلثبات األخرى وتفنيدها بالطرق الجائزة قانونا ، وال يمكن حرمانه من هذا الحق أو اإلعتماد 

 . 2في قرارها على دليل نوقش في قضية أخرى

 : ناقشة الشهود واإلستشهاد بهمحق م -

يعتبر حق ضابط الشرطة القضائية بسماع شهادة الشهود ومناقشتهم واإلستشهاد 
السابق ذكرها  13بشهود الدفاع من الحقوق المعترف بها وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 

:" المتضمن قانون التأديب المطبق على موظفي األمن الوطني  000902من مرسوم رقم 
يمكنه أن يقدم أمام مجلس التأديب أو أمام لجنة الطعن عند اإلقتضاء ،أي توضيح كتابي 

ن كان من حقه اإلستشهاد بالشهود باعتباره من  ..."أو شفوي أو يستحضر شهودا  وا 
مقتضيات حق الدفاع فإن إغفال المحقق سماع أقوال شهود النفي رأى  في تقديره عدم 

فاء بما سبق أن أدلوا به أمام محقق آخر ، يشكل  قصورا في الجدوى من سماعهدم أو االكت
 .التحقيق يمكن أن  يكون مبررا لطلب استكماله إال أنه ال يعتبر سببا للبطالن 

                                                           

صدفحة  6990دراسدة مقارندة د القداهرة ،مكتبدة النهضدة العربيدة سدنة  -"السدلطة التأديبيدة : " دد  بركدات عمدر فدؤاد أحمدد ( 6)
523 . 

.546المرجع السابق ، صفحة  ،"ت في تأديب ضباط الشرطة القضائية الضمانات واإلجراءا"  :د  ياقوت محمد ماجد ( 5)  
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 :حق ممارسة الطعن اإلداري -

يمكن لضابط الشرطة القضائية الذي تعرض لعقوبات تأديبية إدارية نتيجة إلخالله  
بواجباته المهنية أو مساسه الصارخ باإلنضباط أو ارتكب أي خطأ خالل ممارسة مهامه أو 
بمناسبتها ، أن يشكل طعنا أمام اللجنة الوطنية المتساوية األعضاء التي تم إنشاؤها في 

لألمن الوطني ، يرأسها المدير العام األمن الوطني أو ممثله ،مكونة  جهاز المديرية العامة
لمدة  من أعداد متساوية من ممثلي اإلدارة و الموظفين واألعضاء اإلضافيين المعينين للعمل

  سنوات قابلة لتجديد ، للنظر في العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة المرفوعة إليهدا 01
 . 1يوما 31خالل مدة ال تتعدى 

أما عقوبات الدرجة األولى التي توجهها السلطة د التي لها صالحية التعيين وباقتراح 
 .من رئيس المصلحة د لإلطارات من ضابط الشرطة فما فوق غير قابلة ألي طعن 

عدم توقيف ضابط الشرطة القضائية من وظيفته وأجره قبل ثبوت إدانته بموجب حكم  -
 :نهائي

إن مسالة توقيف ضابط الشرطة القضائية عن عمله و بصفة مؤقتة تقتضيها إما  
مصلحة التحقيق سواءا كان إداريا أو جنائيا ، و إما صونا للوظيفة وحرصا على كرامتها من 
العبث واإلخالل بها، ومع ذلك يتقاضى المعني باألمر طوال مدة توقيفه التعويضات ذات 

شهرين إبتداءا  5وى وضعية المعني الموقوف في أجل أقصاه الطابع العائلي ويجب أن تس
من اليوم الذي صدر فيه مقرر التوقيف ، ضف إلى ذلك وخالل هذا األجل يجب طلب 

                                                           

 .        55 – 62، صفحة  5774مجلة الشرطة ، الجزائر،عدد خاص جويلية " تحقيقات خاصة " د  6
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ذا اعترضت على قرار التسريح يتقاضى المعني كامل راتبه وتعاد  موافقة لجنة الموظفين وا 
 .1إليه حقوقه ويتقاضى كامل راتبه 

 : شرعية العقوبة -

والمقصود بشرعية العقوبة عدم جواز معاقبة ضابط شرطة على مخالفة إدارية مرتين 
بالحدود المقررة قانونا للجزاء بعد إتباع  وااللتزامووجوب تناسب الجزاء مع المخالفة 

 .2اإلجراءات القانونية المقررة لذلك

 .اآلثار المترتبة عن اإلخالل بهذه الضمانات : الفرع الثاني 

رغم من أهمية هذه الضمانات في مرحلتي التحقيق اإلداري وتوقيع الجزاء على ال 
التأديبي إال أن القضاء اإلداري على عكس القضاء الجزائي في الجزائر لم يأخذ موقفا مشددا 
من حيث ترتيب جزاء البطالن على مخالفة هذه الضمانات ، حيث أخذ بالتمييز بين 

، ...الدفاع ، وعدم طلب رأي اللجنة االستشارية مسبقا الشكليات الجوهرية كعدم احترام حق
التي تترتب على التحقيق المشوب بقصور البطالن ما لم يتم تدارك هذا العيب أمام نفس 
الجهة التأديبية أو جهة أعلى منها أو ثبت أنه ال يؤثر في القرار التأديبي من حيث الموضوع 

ة ، كالعقوبات التي يقترحها رئيس أو لم ينقص من ضمانات ضابط الشرطة القضائي
المصلحة الوالئية التابع لها ضابط الشرطة وهذا بعد سماع هذا األخير على محضر و 
إرساله رفقة الملف إلى اللجنة الوطنية دون تمكينه من حقه في الدفاع أو مناقشة الوقائع 

الضمانات أمام  المنسوبة إليه، ودون أن يشكل ذلك خرقا مادام أن هذا األخير سيمنح كل
اللجنة الوطنية لدى المثول أمامها ومن ثم فالتحقيق أو الجزاء التأديبي المشوب بالقصور 

                                                           

المتضمن قانون التأديب المطبق  6993مارس  37المؤرخ في  777579:من المرسوم رقم  52، 50، 51، 52د المواد  6
 .موظفي األمن الوطني على 

 .  45المرجع السابق ، صفحة : د ياقوت محمد ماجد 5
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يبطل ما لم يتم تداركه أو قام مقامه تحقيق قضائي وبالتالي يمكننا االستنتاج مما سبق بأن 
ى عدم مراعاة هذه الضمانات في مرحلة التحقيق أو عدم صحتها ال يؤدي بالضرورة إل

إبطال القرار التأديبي إذا تم تالفي هذا الخلل في المرحلة الالحقة للتحقيق وهي مرحلة توقيع 
الجزاء ، و لكن إذا لم تراعى هذه الضمانات في مرحلة توقيع الجزاء فإن ذلك يقتضي على 

 .1القضاء الحكم بالبطالن لعدم وجود مراحل الحقة يمكن من خاللها تدارك هذا الخلل

 . التصرف في التحقيق اإلداري : لثالث المطلب ا

يتم التصرف في التحقيق اإلداري بمعرفة الجهة التابع لها الضابط المعني والتي 
قامت بالتحقيق سواءا من طرف رئيس المصلحة الوالئيدة أو من طرف المفتشيدة العامة لألمن 

وذلك إما بإحالة الملف إلى  الوطني أو اللجندة الوطنية المتساوية األعضاء كمرحلة أخيرة ،
و بتوقيع الجزاء أو بإحالة األمر السلطة الرئاسية أو التأديبية المختصة للتصرف فيه بحفظه أ

 .الى القضاء 
 . حفظ التحقيق اإلداري : الفرع األول 

تولت  يصدر القرار بحفظ التحقيق من السلطة الرئاسية المختصة بالتأديب سواءا
، والحفظ يكون لألسباب التالية التحقيق الجهة اإلدارية التابع لها الضابط أو المفتشية العامة 

 .الحفظ لعدم وجود مخالفة  -: 
 حفظ التحقيق لعدم كفاية األدلدة على ثبوت وقوعها ونسبتها إلى الضابط الذي يجري  -

 .التحقيق معه
 2.حفظ التحقيق لعدم األهمية  -
 

                                                           

 . 20صفحة  5773، دار الهالل للخدمات اإلعالمية ، سنة  " البطالن في المواد الجزائية: " نبيل صقر د  6
 .  527د  549المرجع السابق ، صفحة : د ياقوت محمد ماجد  5
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 .اإلحالة على التأديب و المتابعة القضائية : الثاني الفرع 

إذا باشرت الجهة التابع لها الضابط التحقيق وثبت لها إدانته و كان الفعل مما 
بجزاء من الدرجة األولى تدخل في نطاق اختصاص رئيس المصلحة  يستوجب فيه المعاقبة

المؤرخ في  000902لمرسوم رقم الفقرة الثانية من ا 11الوالئية على نحو ما بينته المادة 
المتضمن قانون التأديب المطبق على موظفي األمن الوطني ، جاز لهذا  3221مارس  10

األخير توقيع الجزاء المناسب ، أما إذا كان الفعل مما يستوجب العقاب بجزاء يدخل ضمن 
م يرسل الملف الدرجة الثانية أو الثالثة يقترح رئيس المصلحة العقوبة حسب درجة خطورتها ث

إلى اللجنة الوطنية وهذه األخيرة إما تقرر نفس العقوبة المقترحة أو تقوم بإعادة تصنيفها 
أما إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة من جرائم القانون العام . وتسليط الجزاء المناسب لها 

خطار المدير العام لألمن  الوطني أو الخاص تقوم اللجنة الوطنية بإعداد ملف قضائي وا 
الذي بإمكانه اتخاذ قرار العزل مباشرة من الوظيفة باإلضافة إلى إحالة الملف إلى النيابة 

 .1العامة التي تتولى المتابعة القضائية
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 المحاكمة القضائية والضمانات القانونية في مرحلة التحقيق القضائي : المبحث الثاني

إن صدور أي إخالل في الواجبات من طرف ضباط الشرطة القضائية التابعين لدائرة 
اختصاص المجلس القضائي أثناء ممارسة وظيفتهم يجعل غرفة االتهام باعتبارها جهة رقابة 
وتأديب ألعمالهم مجبرة على البث في هذا اإلخالل وذلك بإجراء تحقيق إلزامي في الموضوع 

شراف على الضبطية تستمع خالله لطلبات ا دارة وا   .لنيابة العامة كونها جهة متابعة وا 

وال تجوز إحالة الضابط المتهم على غرفة االتهام دون سماعه وتمكينه من تقديم 
، وأن تبلغ إليه األخطاء التي ارتكبها أثناء ممارسة وظيفته كمأمور ضبط  1أوجه دفاعه

من اإلطالع على ملفه المحفوظ لدى قضائي قبل إحالته على غرفة اإلتهام حتى يتمكن 
من  902النيابة العامة  واإلستعانة بمحامي يحضر التحقيق معه وهذا نصت عليه المادة 

إذا ما طرح األمر على غرفة اإلتهام فإنها تأمر بإجراء تحقيق : " قانون اإلجراءات الجزائية 
صاحب الشأن ، ويتعين وتسمع طلبات النائب العام و أوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية 

أن يكون هذا األخير قد مكن مقدما من اإلطالع على ملفه المحفوظ ضمن ملفات ضابط 
ذا تعلق األمر بضابط الشرطة  القضائية  الشرطة القضائية لدى النيابة العامة للمجلس وا 
لجمهورية لألمن العسكري يمكن من اإلطالع على ملفه الخاص المرسل من قبل وكيل ا

 .2"ي المختص إقليمياالعسكر 

 

 

                                                           

النيابدة )ضدد ( ر د ا/ ب د ز)،قضدية  541045،تحدت رقدم  64/70/5777د القدرار الصدادر عدن الغرفدة الجنائيدة بتداري   6
 . 332إلى  335صفحة من  5776،المجلة القضائية العدد الثاني سنة ( العامة

دد دار هومدة للطباعدة و النشدر والتوزيدع "شرح قدانون اإلجدراءات الجزائيدة الجزائدري د التحدري والتحقيدق : "عبد اهلل أوهايبية د  5
  .  372د 374صفحة  5772،الجزائر سنة 
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 .ماهية التحقيق القضائي :  المطلب األول 

تعد مرحلة التحقيق القضائي من أخطر المراحل التي تمر بها الدعوى الجنائية والتي 
لدى مثوله  قد يتعرض فيها ضابط الشرطة القضائية إلى المساس بحريته ومساره المهني ،

أمام غرفة االتهام التي يمكنها أن تأمر بفتح تحقيق في الوقائع المنسوبة له وذلك بتعيين أحد 
أعضائها كمحقق أو تعيين قاضي تحقيق يكون خارج دائرة اختصاص النطاق الذي يعمل 

 .في دائرته ضابط الشرطة القضائية 

، و إنما الوصول من وراء و إن كان ليس الغرض من التحقيق اإلدانة والجزاء فقط 
جمع األدلة و تمحيصها إلى معرفة ما إذا كانت تلك األدلة كافية على اتهامه وترجيح إدانته 
عن الجريمة التي اقترفها لدى محاكمته والتحقق من اتهامه وليس الجزم بإدانته ألن هذا من 

 .اختصاص مرحلة المحاكمة 

ة بمكان نظرا لكونها توفر لضابط ن مرحلة التحقيق القضائي تبدو من األهميإ
الشرطة المتابع قدرا كبيرا من الضمانات قد تكون سببا في استرجاع جميع حقوقه وتضع حدا 
للتهم التي كونت منها السلطة التأديبية عقيدتها واقتناعها بمعاقبته ،هذا دون اإلخالل 

يام المسؤولية الجنائية بإمكانية تصور وجود مسؤولية تأديبية ومن ثم عقوبة تأديبية دون ق
وهذا لعدم توقف نتيجة المسؤولية التأديبية على نتيجة المسؤولية الجنائية دائما و كذا 

 .1الختالف طبيعة ونطاق كل من المسؤوليتين

 .عناصر التحقيق القضائي : الفرع األول 

ن كان يشبه إلى حد بعيد ذلك إ ن التحقيق القضائي مع ضابط شرطة القضائية وا 
حقيق الذي يخضع له أي متهم إال أنه ونظرا للصفة التي يتمتع بها ضابط الشرطة الت

                                                           

                                 .                                                         525المرجع السابق ، صفحة : ياقوت محمد ماجد د  6
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القضائية جعلته ينفرد ببعض الخصوصيات تقتضيها المبادئ العامة للقانون وتكفلها مختلف 
النصوص واألحكام التي يخضع لها ضابط الشرطة القضائية ، كسرية إجراءات التحقيق 

اع الشهود وتسجيل كل إجراء يتخذه في محاضر تحتوي واستجواب الضابط المخالف وسم
على جميع البيانات الضرورية مؤرخة وموقعة ومختومة من طرف الضابط المتهم والمحقق 

 .وكل شخص تم سماع أقواله في التحقيق بعد تدوينها 

كما يجوز للمحقق في حالة الضرورة أو اإلستعجال أن يقرر اتخاذ اإلجراءات كلها أو 
 .غيبة الضابط المخالف على أن يحاط علما بها بعد إتمامها  فيبعضهدا 

وعلى المحقق فور انتهاء التحقيق إعداد تقرير يتضمن بيانا وافيا لموضوع القضية 
والوقائع والتحقيق فيما تضمنته و األدلة والنصوص القانونية ، مع بيان مدى صحة كل 

ه من مخالفة واجبات الوظيفة أو واقعة ومدى نسبتها إلى ضابط معين وما تنطوي علي
الخروج عن مقتضياتها وخرق قانون العقوبات ، ويخلص في النهاية إلى تحديد الوصف 
القانوني للواقعة أو الوقائع موضوع التحقيق مع تحديد مواد اإلسناد إلى كل مخالفة على 

من حيث  ليهحدى إن تعددت ، والظروف المشددة أو المخففة للواقعة والرأي الذي انتهى إ
 .1وجه للمتابعة تقرير المسؤولية أو بأال

 .سلطات المحقق أو قاضي التحقيق : الفرع الثاني 

تعتبر سلطات المحقق أو قاضي التحقيق في التحقيق مع ضابط الشرطدة القضائية 
            االطالع على الدفاتر والسجالت : واسعدة ومهمة نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر 

و األوراق ، تفتيش مكان العمل ومتعلقاته كالمكاتب والدواليب ، نذب الخبراء و المختصين 
إجراء المعاينات الالزمة والقيام باإلنابات القضائية و ضبط األشياء ، كما يتمتع المحقق 

                                                           

 . 524المرجع السابق، صفحة ،"الضمانات واإلجراءات في تأديب ضباط الشرطة القضائية " : د  ياقوت محمد ماجد  6
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يتمتع بمرونة في التحقيق ، تختلف بين ما إذا كان األمر يتعلق بالوقائع أو األشخاص فهو 
بسلطة واسعة بالنسبة لألشخاص ال يتمتع بمثلها بالنسبة للوقائع ، كما ال يلتزم بالنسبة 
إلجراءات التحقيق المقررة قانونا بترتيب معين لها ، وال يلتزم باتخاذ إجراء معين دون اآلخر 
فهو الذي يختار حسب كل قضية معروضة عليه اإلجراء الذي يقدر أنه يفيد التحقيق ومن 

 .1أنه أن يساعد في إظهار الحقيقة ويرتبها بحسب ما يراه وما تقتضيه تلك المصلحةش

 . حقوق ضابط الشرطة القضائية في مرحلة التحقيق القضائي : المطلب الثاني 

إن ضمان حقوق ضابط الشرطة القضائية في مرحلة التحقيق الذي تأمر به غرفة 
من الدعائم األساسية التي يقوم عليها بناء اإلتهام باعتبارها جهة رقابة وتأديب ،أضحت 

العدالة الجنائية في المجتمعات المعاصرة وهي ضرورة الزمة ال مفر منها ألن مصلحة هذا 
األخير إذا حظيت بحماية القانون تصبح مصلحة قانونية ، وكل مصلحة يحميها القانون هي 

لحقوق هو اعتداء على على تلك ا مصلحة عامة واجبة اإلحترام ومن ثم فاي اعتداء 
 :مصلحة المجتمع ، ويمكن أن نجمل ضمانات التحقيق فيما يلي

 .أهم الضمانات القانونية : الفرع األول 

مما الشك فيه أن تبيان الضمانات الممنوحة لضابط الشرطة القضائية أثناء التحقيق 
براز الفائدة منها مهم في تحقيق العدالة الجنائية ويوفر ا إلطار المناسب لضابط وتوضيحها وا 

الشرطة القضائية لكي يدلي بأقواله بكل حرية ودحض ما هو قائم قبله من أدلة اتهام ، 
 : وتتمثل هذه الضمانات في 
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كما  حق ضابط الشرطة القضائية في اإلطالع على ملفه المحفوظ لدى النيابة العامة ، -
لضابط األمن العسكري أيضا حق اإلطالع على ملفه الذي يرسله وكيل الجمهورية العسكري 

 .1المختص إقليميا 

يجب تمكين ضابط الشرطة من اإلطالع على ملفه التأديبي قبل جلسة المحاكمة بنفسه أو  -
ي كل عن طريق محاميه ، حيث يودع الملف لدى أمانة غرفة اإلتهام التي تمكنه من ذلك ف

وقت ، هذا ويمكنه أيضا أن يطلب مهلة لتحضير دفاعه وتوكيل محامي ونتيجة لذلك إذا 
قامت غرفة اإلتهام بإسقاط صفة الضبطية عنه دون تمكينه من تقديم أوجه دفاعه ومحاكمته 
دون سماعه كان قضاؤها منعدم األساس القانوني ومخال بحقوق الدفاع مما يستوجب 

س األعلى بأنه كان على النائب العام لدى المجلس القضائي أن كما قضى المجل. 2نقضه
يستفسر رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اإلخالالت المنسوبة إليه بحيث إذا تبين له أن 
هذا األخير قد ارتكب خطأ أثناء مباشرة وظيفته كمأمور ضبط قضائي قدم إلى غرفة االتهام 

أن تفصل في طلباته بقرار مسبب طبقا  عريضة مسببة وتعين حينئذ على هذه الجهة
 3223نوفمبر  30قرار صادر يوم ) من قانون اإلجراءات الجزائية  930و 902:للمادتين 

، وبالتالي يتعين على غرفة االتهام أن ( 92022من الغرفة الجنائية األولى في الطعن رقم 
يبية التي أقامتها من تلقاء تستطلع رأي النائب العام لدى المجلس قبل النظر في الدعوى التأد

ذا كان ضابط الشرطة القضائية المتابع من مصالح  نفسها أو بناء على طلب رئيسها ، وا 

                                                           

ح األمر على غرفة اإلتهام فإنها تدأمر بدإجراء تحقيدق وتسدمع إذا ما طر :"من قانون اإلجراءات الجزائية  572تنص المادة  د6
طلبات النائب العام و أوجه دفاع ضابط الشرطة صاحب الشأن ،ويتعين أن يكدون هدذا األخيدر قدد مكدن مقددما مدن االطدالع 

ذا تعلدق األمدر بضداب ط الشدرطة على ملفه المحفدوظ ضدمن ملفدات ضدابط الشدرطة القضدائية لددى النيابدة العامدة للمجلدس ، وا 
القضائية لألمن العسكري يمكن من اإلطالع على ملفه الخاص،المرسل من قبل وكيل الجمهورية العسكري المخدتص إقليميدا 

 .ويجوز لضابط الشرطة القضائية أن يستحضر محاميا للدفاع عنه .
ة العامددة ،المجلددة ،قضددية ضددد النيابدد 503297عددن الغرفددة الجنائيددة ،ملددف رقددم  52/65/5776د قددرار صددادر بتدداري   5

 . 325إلى  324صفحة من  5775القضائية العدد األول سنة 
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األمن العسكري فإنه ال يقع الفصل في القضية إال بعد استطالع رأي وكيل الجمهورية 
 .المختص 

تحري و التحقيق حرص القانون على سريدة اإلجراءات والبحدث أثناء ال :سرية التحقيق  -
ضابط الشرطة القضائية ما لم ينص القانون على خالف ذلك دون اإلخالل بحقوق  مع

 34الدفاع وأن كل من أفشى سر المهنة وهو مؤتمن على كتمانه يعاقب طبقا للمادتين 
 . 1من قانون العقوبات 103من قانون اإلجراءات الجزائية والمادة  21و

األساسية أيضا الفصل ما بين السلطة الرئاسية التي ترفع  من بين الضمانات التأديبية -
الدعوى التأديبية و سلطة التحقيق، سواءا كان مجلس التحقيق المختص أو المفتشية العامة 

 .و المراقبة أو غرفة االتهام 

و لتحقيق هذا المبدأ يجب أن يجري التحقيق بعيدا عن  :مبدأ حياد جهة التحقيق   -
ضغوطات وتوجيهات السلطة اآلمرة وأن تتمتع جهة التحقيق باإلستقاللية في عملها وعدم 
التأثير عليها لالنحياز لجهة معينة وينبغي على من يتولى التحقيق أن يتجنب القيام بأي 

، كأن يدفعه إلى قول ما ال يريد وأن يتدخل عمل من شأنه التأثير على إرادة الضابط المتابع 
بأية صورة في إجاباته، وعليه أن يترك له الحرية الكاملة في اإلدالء بتصريحاته ،بحيث 
يكون قد قصد فعال وبإرادته الكاملة أن يدلي بما ذكره و ال يرجع ألي سبب آخر، لذلك 

نسوبة إليه من خالل تهديده بوقفه يحظر استخدام اإلكراه لدفعده لإلعتراف بارتكاب التهمة الم
عن العمل أو إنهاء خدماته أو تقديم الوعود له بتخفيف العقاب أو إعفاءه من المسؤولية إن 

  .2اعترف بما هو منسوب إليه من مخالفات

                                                           

دد دراسدة مقارندة نظريدة وتطبيقيدة د الطبعدة األولدى ،الدديوان الدوطني لألشدغال التربويدة سدنة " التحقيدق"جياللدي بغددادي د .د د 6
 .        11صفحة  6999

 . 59المرجع السابق ، صفحة : د أمجد جهاد نافع عياش 5
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إن التحقيق اإلداري الذي تتواله اإلدارة هو أكثر حاجة إلى ضمان حياد الجهة القائمة به من 
 : لألسباب التالية التحقيق القضائي 

للرئيس اإلداري الذي ( في الغالب ) ال يتمتع المحقق اإلداري بضمانات القضاة للتبعية  -
 . يتولى توقيع الجزاء 

الضابط بصفدة عامة،ولهذا يتخذ التحقيق اإلداري في جميع األحوال أساسا لتقدير سلوك   - 
 .المناسب له أهمية خاصة في تحديد الخطأ اإلداري والجزاء التقدير 

يكون التحقيق اإلداري هو المستوى الوحيد لمساءلدة الموظف عندما يكون التأديب  -  
 .رئاسيدا إذ  تجمع في بعض األحوال بين صفتي القاضي والخصم في آن واحد

عدم وقف الضابط إال لمصلحة التحقيق وهو إجراء قانوني يتم من خالله تنحية الضابط  -
وظيفته إما لصالح تحقيق يجري سواء كان التحقيق إداريا أو جنائيا  بصفة مؤقتة عن أعمال

وصونا للوظيفة وحرصا على كرامتها وصيانتها وال يباشر خاللها وظيفته وال يتولى سلطة ، 
ذا كان الوقف يقتضي قيام الضابط عن وظيفته ليجري التحقيق في جو خال من  وا 

حقيقة ومراعاة للمصلحة العامة والجهة التي ،وبعيدا عن سلطاته توصال إلظهار ال مؤثراته
يعمل بها الضابط ينبغي تقدير الوقف بقدره وال يستعمل في غير محله حتى تتحقق الغاية 
منه وهي وجوب حماية الضابط وأن يتم توقيفه حيث تقتضي مصلحة التحقيق بعد إجراء 

 .1تحقيق إداري أو جنائي معه
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 .إلزامية التحقيق القضائي  :الفرع الثاني 

إن التحقيق وجوبي في القضية المتبعة ضد ضابط الشرطة القضائية المعني ،وال 
يجوز إحالته على غرفة االتهام ومحاكمته دون سماعه وتمكينه من حق الدفاع ، وهذا ما 

ى ،الغرفة الجنائية األول 3220جويلية  31قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر في 
يتعين على النائب العام أن يستفسر ضابط الشرطة " :بأنه  94421:في الطعن رقم 

القضائية المتابع وأن يبلغ إليه األخطاء التي يرى أنه قد ارتكبها أثناء ممارسة وظيفته 
كضابط شرطة قضائية قبل إحالته على غرفة اإلتهام حتى تتمكن من اإلطالع على ملفه 

يفعل وقضت غرفة اإلتهام بإسقاط الصفة دون أن يتمكن من  ومن تحضير دفاعه فإن لم
ال بحقوق الدفاع مما يستوجب تقديم دفاعه كان قضاؤها منعدم األساس القانوني ومخ

 . 1"نقضه

 .إمتياز التقاضي لضباط الشرطة القضائية : المطلب الثالث 

الضبط  إذا ثبت قيام مسؤولية ضابط الشرطة القضائية بمناسبة مباشرته وظيفة 
القضائي كأن يرتكب جريمة من جرائم القانون العام ،أو أية تجاوزات أو انتهاكات أو اعتداء 
على الحقوق والحريات الفردية ،بشرط أن يرقى الخطأ المنسوب إليه إلى درجة الخطأ 

 .الجزائي ،يستلزم متابعته قضائيا 
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جراءات الجزائية لفئدة ضباط لكن ما يميز هذه المسؤولية الجزائيدة هو تمييز قانون اإل 
الشرطدة القضائية بمتابعة وتحقيق و إجراءات خاصة، على خالف فئة األعوان و الموظفين 

 : وتظهر هذه الخصوصية فيما يلي  1القضائية فالمتابعة تكون عادية  اآلخرين للضبطيدة

 .في مرحلة التحقيق : الفرع األول 

يقوم وكيل الجمهورية بمجرد إخطاره بالقضية بإرسال ملف الدعوى إلى النائب العام  
لدى المجلس القضائي التابع لدائرة اختصاصه ضابط الشرطة القضائية ، فإذا ما رآى أن 
ثمة محال للمتابعة عرض األمر على رئيس المجلس القضائي الذي يأمر بتعيين قاضي 

غير قضاة جهة االختصاص التي يتبعها ضابط الشرطة التحقيق في القضية يكون من 
إذا كان "  :من قانون اإلجراءات الجزائية 122القضائية المتابع وهذا ما نصت عليه المادة 

أحد ضباط الشرطة القضائية قابال لإلتهام بارتكابه جناية أو جنحة خارج دائرة مباشرة أعمال 
يختص فيها محليا اتخذت بشأنه اإلجراءات طبقا وظيفته أو أثناء مباشرته في الدائرة التي 

 " . 201ألحكام المادة 

إذا كان :" من قانون اإلجراءات الجزائية أنه  201وقد جاء في محتوى المادة  
اإلتهام موجها إلى قاضي محكمة قام وكيل الجمهورية بمجرد إخطاره بالدعوى بإرسال الملف 

آى أن ثمة محال للمتابعة عرض األمر على رئيس إلى النائب العام لدى المجلس فإذا ما ر 
المجلس الذي يأمر بتحقيق القضية بمعرفة أحد قضاة التحقيق يختار من خارج دائرة  ذلك

 ..."اإلختصاص القضائية التي يباشر فيها المتهم أعمال وظيفته 
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ما نستخلصه من هاتين المادتين أن القصد من أن تكون جهة االختصاص بمتابعة 
الشرطة القضائية غير الجهة التي كان يباشر في دائرتها اختصاصه هو الحياد وعدم ضابط 
 .التحيز

بأمدر تعيين "و لكي تكون دراستي تطبيقية أكثر، قمت بتدعيمها بالنموذج الخاص 
خارج محكمة مقر وظيفة الشخص المتابع باعتباره حامل لصفة الضبطية "قاضي تحقيق 

  بعد  - بطبيعة الحال  -هذا  و  وهران  قضاء  جلسم  القضائية ، صادر من رئيس
 . 1والمستندات المرفقة بالتماسات النائب العام لدى نفس المجلس  على الوثائق   االطالع

و ما تجدر اإلشارة إليه أن هذا اإلجراء جوهري يترتب على مخالفته خرق القانون 
المحكمة العليا في قرارها المؤرخ  غرفة اإلتهام للنقض ، وهذا ما قضت به وتعريض قرار 

من المقرر قانونا أنه إذا كان أحد : " ، و أهم ما جاء في هذا القرار  52/70/6992في 
ضباط الشرطة القضائية قابال لإلتهام بارتكابه جناية أو جنحة اتخذت بشأنه إجراءات 

 .المذكورة أعاله  201وفقا للمادة المتابعة 

أن الشكوى رفعت ضد شخص وهو ضابط شرطة قضائية ولما ثبت في قضية الحال 
ساءة استعمال السلطة ، ورغم هذا قام  بتهمة الضرب والجرح العمدي واستغالل النفوذ وا 
قاضي التحقيق بتلمسان بتكليف زميله بمغنية أين يمارس المشتكى منه وظيفته بالتحقيق مع 

األمر الذي يعرض قرارها إلى النقض المتهم ولم تقم غرفة اإلتهام بمراقبة سالمة اإلجراءات 
 ...".و اإلبطال 
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  .في مرحلة المحاكمة : الفرع الثاني 

بعد أن سبق لنا اإلشارة إلى كيفية عرض القضية للمتابعة ضد ضابط الشرطة 
القضائية و ذلك بإرسال الملف إلى النائب العام والذي بدوره يعرضه على رئيس المجلس 

ج دائرة اختصاص الجهة التي يعمل بها ضابط الشرطة القضائية القضائي ليعين محققا خار 
من قانون اإلجراءات  124المتابع ، نأتي لمرحلة المحاكمة و التي نصت بشأنها المادة 

إذا رأت غرفة اإلتهام أن ضابط الشرطة القضائية قد ارتكب " : الجزائية في فقرتها الثانية 
ضال عما تقدم بإرسال الملف إلى النائب العام ، و جريمة من جرائم قانون العقوبات أمرت ف

إذا تعلق األمر بضابط الشرطة القضائية لألمن العسكري ، يرفع األمر إلى وزير الدفاع 
 ".الوطني التخاذ اإلجراء الالزم في شأنه 

 : في مرحلة المحاكمة القضائية الضمانات القانونية : المطلب الرابع

كفل القانون للضابط المحال إلى المحاكمة القضائية قدر معقول من الضمانات 
القانونية الجوهرية توفر له االطمئنان أمام الجهة التي تتولى محاكمته و ذلك تكريسا للمبادئ 
عماال بقواعد العدالة المجردة وضمير اإلنصاف واألصول العامة في  القانونية العامة وا 

لم يرد عليها نص ويستلهم من المبادئ األولية المقررة في القوانين المحاكمات ،هذا إن 
 .الخاصة باإلجراءات سواءا في المحاكمات الجنائية أو التأديبية 

من الضمانات التي يجب توافرها أمام الجهات القضائية المختلفة والتي يمتثل أمامها  
 : 1لتي اقترفها ما يليالقضائية وذلك بحسب خطورة وجسامة الجريمة ا ضابط الشرطة
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 .الضمانـات القانونية المقررة أمام محاكم القسم الجزائي : األول الفرع 

سواءا أحيل ضابط الشرطة القضائية على محكمة المخالفات أو الجنح أو محكمة 
من قانون اإلجراءات الجزائية خاصية ينفرد  122الجنايات ، منحه المشرع بموجب المادة 

عن باقي المتهمين المحالين على إحدى الجهات القضائية المذكورة أعاله ، والتي نصت  بها
إذا كان أحد ضباط الشرطة القضائية قابال لإلتهام بارتكاب جناية أو جنحة :" على أنه 

خارج دائرة مباشرة أعمال وظيفته أو أثناء مباشرتها في الدائرة التي يختص فيها محليا 
 ". من نفس القانون 201راءات طبقا ألحكام المادة اتخذت بشأنه اإلج

 1من قانون اإلجراءات الجزائية 201ويقصد بهذه اإلجراءات المقررة بموجب المادة 
،بعد انتهاء التحقيق يحال الضابط المتهم عند االقتضاء أمام الجهة القضائية المختصة بمقر 

لقضائي ،هذا فضال عن باقي قاضي التحقيق أو أمام غرفة االتهام بدائرة المجلس ا
الضمانات التي يكفلها له القانون للوصول إلى محاكمة عادلة كاحترام حق الدفاع عن نفسه 
وتحقيق دفاعه ، وممارسة الطعون القضائية وجعل الجلسات علنية مالم ينص القانون خالف 

 .ذلك ، والمواجهة وتسبيب الحكم وشرعية العقوبة 

 .و المخالفات أمام محكمة الجنح:  أوال

إذا ارتكب ضابط الشرطة القضائية أي فعل من األفعال المجرمة ، تستوجب ال  
محالة قيام مسؤوليته متى أتى هذا الفعل و هو بكامل إرادته الحرة ودون مراعاة لحساسية 

 .وأخالقيات وظيفته وصفته كعضو من أعضاء الضبطية القضائية 

دون قيام المسؤولية التأديبية وال يتعرض للمساءلة  إال أنه قد تقوم مسؤوليته الجزائية 
من طرف السلطة الرئاسية التي يتبعها كالمخالفات البسيطة التي يرتكبها خارج إطار وظيفته 
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والمتعلقة بمخالفات قواعد المرور والتي يترتب عنها عادة غرامة دون أن تتجاوز هذا الحد ، 
ا من أجل جريمة معينة تتطلب مثوله أمام ومع ذلك فقد يحدث أن يتابع الضابط جزائي

القضاء و إسناد مخالفة أو جنحة محددة إليه ، و من أهم ضمانات المحاكمة العادلة التي 
 :لمتابعة الجزائية نذكر ما يلي  يتمتع بها الضابط شأنده في ذلك شأن أي متهم تحت طائلدة

وجوب إحاطة الضابط المتهم بما هو منسوب إليه حتى ولو سبق مواجهته بالتهمة أو  -
التهم المنسوبة إليه في التحقيق وبمختلف أدلتها التي تشير إلى ارتكابه المخالفة أو الجنحة 

 .المتابع بها حتى يستطيع أن يدلي بأوجه دفاعه 

قاضي من إجراءات وما يصدر عنه علنية الجلسة ليكون الجمهور رقيبا على ما يتخذه ال -
من أوامر وقرارات ، هذا في مواجهة لشهود اإلثبات والنفي والضحية والمحكمة ، ويستوي في 
هذا الشأن أن تكون القضية جزائية أو مدنية أو إدارية، ففي جميع األحوال يجب أن تتم 

محضر الجلسة  المحاكمة وأن تسمع المرافعة  بالجلسة وتدون إجراءات هذه األخيرة في
والحكم بأنها جلسة علنية ، وال يستثنى من هذه المبادئ إال في حالة ما إذا اقتضت الضرورة 
عقد جلسة سرية أو اقتضى حفظ النظام واآلداب العامدة ذلك على أن يكون النطق بالحكم 

 . 1من قانون اإلجراءات الجزائية 921في جلسدة علنيدة طبقا لمقتضيات المادة 

محامي للدفاع عنه وأخذ نسخة عن الملف القضائي وما اشتمل عليه من وثائق  توكيل -
 .ومحاضر 

سماع المحكمة لشهود النفي الذين يقدمهم الضابط المتهم وعدم جواز إهمال المحكمة  -
 .لسماعهم أو منعهم من ذلك أو إعاقة مناقشتهم 
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حكمة يجوز للضابط احترام مبدأ التقاضي على درجتين ،أي أن أي حكم تصدره الم -
التعرض له بكافة طرق الطعن العادية منها وغير العادية كالمعارضة واإلستئناف والنقض 
في األحوال التي يجيزها القانون صراحة ، ومن ثم إعادة النظر في الدعوى من جديد من 
حيث الوقائع والقانون ، وفي هذا ضمانة للضابط إذ يكون أمامه فرصة إلعادة النظر في 

لعقوبة الصادرة في حقه وتقديم دفوع جديدة في موضوع الدعوى لم يتسنى له تقديمها سابقا ا
 .أو تم إساءة تقديرها 

بها على قسم المخالفات أو  عدم جواز إسناد للضابط المتهم أفعاال غير التي تم إحالته -
 .الجنح

،وهي قاعدة قانونية عدم جواز اإلضرار بطعن الضابط المتهم بطعنه و اإلساءة إلى مركزه -
تنطبق على طرق الطعن جميعهدا ، وجب على المحكمة والمجلس مراعاتها مع  إجرائيدة 

األخذ بعين اإلعتبدار الجهة التي رفعت الطعن وما إذا كان جميع األطراف أو بعضهم قد 
 .تصدوا للحكم أو القرار بالطعن 

فعال التي ارتكبها ونظرا لخطورة إذا تطلب وقف ضابط الشرطة للنظر ، وذلك لخطورة األ -
، عدة 1من قانون اإلجراءات الجزائية  مكرر 13هذا اإلجراء ، كفل المشرع بموجب المادة 

ضمانات وجب احترامها تحت طائلة المتابعة الجزائية كعدم جواز وقف الضابط للنظر أكثر 
ته، حق الزيارة ، ساعة إال بترخيص من وكيل الجمهورية ، تمكينه من اإلتصال بعائل 32من

 .وكذا إجراء الفحص الطبي للتأكد من عدم تعرضه لإلكراه والتعذيب 

و  12في حالة إحالة الضابط على القضاء وفقا إلجراءات التلبس طبقا لنص المادة   -
أيام ، و على  02من قانون اإلجراءات الجزائية يجب محاكمته خالل مدة ال تتجاوز  112
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الرئيس تنبيهه بأن له الحق في طلب مهلة لتحضير دفاعه وينوه عن ذلك التنبيه في الحكم و 
ذا كانت الدعوى غير مهيأة للفصل فيها و قرر الرئيس تأجيلها يجوز  عن إجابة المتهم ، وا 
للضابط المتهم أو بواسطة دفاعه تقديم طلب لإلفراج عنه مؤقتا بكفالة أو بدونها إن كان ثمة 

 .1من قانون اإلجراءات الجزائية  112ذلك طبقا لنص المادة محل ل

 .أمام محكمة الجنايات :  اثاني

يحال ضابط الشرطة القضائية على محكمة الجنايات إذا ارتكب جريمة ذات طبيعة 
جنائية أو مخالفة أو جنحة مرتبطة بها أو جريمة موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية 

 .ار نهائي من غرفة االتهام والمحال إليها بموجب قر 

وقد أحاط المشرع ضابط الشرطة القضائية المحال أمام محكمة الجنايات بجملة من 
 :الحقوق والضمانات نوردها فيما يلي 

تبليغ الضابط المحبوس مؤقتا بقرار اإلحالة وقائمة المحلفين المعينين إذا لم يتم تبليغه  -
 .بهما بسعي من النيابة العامة

كانت القضية غير مهيأة للفصل فيها خالل الدورة المنعقدة وقرر الرئيس من تلقاء إذا  -
من النيابة العامدة تأجيلها إلى دورة أخرى، يجوز للضابط المحبوس بنفسده أو  نفسه أو بطلب

 .بواسطة دفاعده طلب اإلفراج عنه مؤقتا

مواجهة الضابط المتهم بالوقائع المنسوبة إليه و منحه الوقت الكافي والضروري لدرء  -
التهمة عن نفسه و تقديم حججه وأدلتده وكذا شهود النفدي وجميع الوثائق و المستندات 

 .2لتفنيدها بالطرق الجائزة قانونا

                                                           

 . 46و  47، المرجع السابق ص " الوجيز في تنظيم و مهام الشرطة القضائية : "د أحمد غاي  6
 . 45المرجع السابق، ص : د أحمد غاي  5
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 . الضمانات القانونية المقررة أمام غرفة اإلتهام: الثاني  فرع ال

بر غرفة اإلتهام الدرجة الثانية للتحقيق تراقب صحة إجراءات التحقيق ومدى تعت
قابليتها للبطالن والجهة القضائية الوحيدة المنوط بها مراقبة أعمال الضبطية القضائية 
ذا تعلق األمر بضباط الشرطة القضائية لألمن العسكري ،تختص بهم غرفة  وتأديبهم ،وا 

 . االتهام بالجزائر العاصمة 

إن مرحلة مثول ضابط الشرطة القضائية بمناسبة ارتكابه ألفعال تتنافى و وظيفته 
ومبادئ القانون تمهيدا لتوقيع الجزاءات المالئمة عليه حماها المشرع وقرر عدة ضمانات 
تحت طائلة البطالن ،لذلك سنوضح هذه الضمانات وأهميتها في الفرع األول، واآلثار 

ي توقعها غرفة اإلتهام على ضابط الشرطة القضائية في الفرع المترتبة عن الجزاءات الت
 . الثاني 

 . اهم الضمانات القانونية :  أوال

أورد المشرع الجزائري في قانون اإلجراءات الجزائية جملة من الضمانات لدى مثول 
من نفس القانون  902ضابط الشرطة القضائية أمام غرفة اإلتهام ،حددت أهمها المادة 

المذكور أعاله و تتمثل في عدم جواز إحالة الضابط المتهم على غرفة االتهام دون سماع 
أقواله وتمكينه من تقديم أوجه دفاعه وتوكيل محامي يتولى الدفاع عنه وضرورة تبليغه 

 .باألخطاء والتهم المتابع بها والتي ارتكبها لدى ممارسته لوظيفته 

كما يجب أن يكون التحقيق الذي تجريه غرفة اإلتهام مدونا وتتم اإلجراءات أمامها 
بحضور األطراف بما فيه ضابط الشرطة القضائية و محاميه إلبداء مالحظات شفوية 

من قانون اإلجراءات الجزائيدة ،  323تدعيما لطلباته الكتابية و هذا تطبيقا لنص المادة 
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تبليغ الضابط المتهم ودفاعه بتاري  الجلسة للنظر  1ئلة  البطالن وعلى النائب العام تحت طا
في القضية بكتاب موصى عليه ويوضع الملف مشتمال على طلبات النيابة العامة لدى قلم 

من قانون اإلجراءات  329كتاب الغرفة لتمكينهم من اإلطالع عليه مسبقا طبقا للمادة 
 .الجزائية 

تفصل في القضية المعروضة عليها مجتمعة في ضف إلى ذلك أن غرفة االتهام 
غرفة المشورة بعد تالوة تقرير المستشار المنتدب والنظر في الطلبات الكتابية المودعة من 
طرف النائب العام ودفاع ضابط المتهم بمعنى تراعي غرفة االتهام وهي بصدد الفصل في 

 2"مبدأ السرية " القضية 

المتخذة ضد ضابط الشرطة  اء من إجراءات المتابعةالبطالن في أي إجر  إذا تقرر    
القضائية على قاضي التحقيق أو غرفة اإلتهام إذا تبين لها ذلك ، أن تتصدى لموضوع 

أو تعيد الملف إلى قاضي التحقيق  اإلجراء بحيث ال ينتج هذا األخير آثاره القانونية المعتادة
ن كان ال يجوز للمتهم الضابط . ق نفسه أو قاضي تحقيق آخر لمواصلة إجراءات التحقي وا 

الطعن بالبطالن أمام غرفة االتهام ، والتنازل عن التمسك به صراحة ، فإنه ال يجوز هذا 
 .التنازل إال بحضور المحامي أو بعد استدعائه قانونا 

 

 

 

                                                           

ضدد النيابدة ( ب ع ومدن معده )قضدية  609222عن الغرفة الجنائية ملدف رقدم  54/73/6992د القرار الصادر بتاري   6 
  603إلى   607صفحة من  6999العامة  ،المجلة القضائية العدد األول سنة 

 .     11المرجع السابق ، صفحة " التحقيق " د جياللي بغدادي  5
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 .أسس قيام المسؤولية الجزائية والتأديبية لضباط الشرطة القضائية :   اثاني

الجنائية والتأديبية على أساس الصفة المزدوجة للشخص،فضابط  تقوم المسؤولية
الشرطة هو مواطن وشخص عادي أوال وموظف عام يتمتع بصفة الضبطية القضائية في 

 .مرفق األمن الوطني ثانيا 

وصفته كموظف عام ال تحجب صفته كشخص عادي وبالتالي فهو يخضع ككافة 
ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا  المواطنين ألحكام قانون العقوبات إذا ما

القانون فيتعرض للمسؤولية الجنائيدة كما أنه يتعرض في الوقت ذاتده إلى المسؤولية التأديبيدة 
لكونه ضابط شرطة فرض عليه القانون الخاص بموظفي األمن الوطني والقانون األساسي 

أو خرج عن مقتضياتها عرض نفسه  لضباط الشرطة واجبات وظيفية و أساسية إذا خالفها
 .للعقاب والمسؤولية

إذا كان األصل هو استقالل الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية حتى ولو كان ثمة 
ارتباط بين الجريمتين بحيث ال تتوقف المسؤولية التأديبية على نتيجة المسؤولية الجنائية 

قوام الجريمدة التأديبيدة مخالفة الموظف الختالف طبيعة ونطاق كل من المسؤوليتين ، فإن 
لواجبات وظيفتده ومقتضياتها أو   لكرامة الوظيفة و سالمتها، بينما الجريمة الجنائية قوامها 

قانون العقوبات والقوانين الخاصة ذات الصلة   خروج الضابط على ضوابط المجتمع وخرق
 .1به

 

 

                                                           

، محاضرات ألقيدت علدى طلبدة جامعدة الجزائدر بدن يوسدف بدن خددة كليدة "اإلجراءات الجزائية شرح قانون: "د عمر الخوري  6
 . 17و  29ص   5770الحقوق فيفري 
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 .مظاهر التمييز بين المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية :  الثالث  فرعال

قد يصدر عن ضابط الشرطة القضائية فعل يشكل في ذات الوقت جريمتين جريمة  
جنائية و أخرى تأديبية كارتكابه لجريمة اختالس المال العام فهي جريمة تقتضي مساءلته 

شكل جريمة تأديبية تقتضي من السلطة التابع لها طبقا لقانون العقوبات ،وفي الوقت نفسه ي
أو حتى غرفة االتهام ،معاقبته كونه أتى سلوكا مجرما قصد به المتاجرة بكرامة وظيفته 

 .والخروج عن مقتضياتها 

و إذا ما كونت األخطاء المنسوبة إلى الضابط جريمة جنائية وجريمة تأديبية في نفس 
الجنائية والتأديبية،وسنبين فيما يلي مظاهر استقاللية الوقت ، فإنه يتعرض للمسؤوليتين 

الجريمتين من حيث الوصف والتكييف في الفرع األول ، فيما نخص الفرع الثاني لدراسة 
 .1مظاهر اإلستقالليدة من حيث الموضوع واإلجراءات 

 .من حيث الوصف والتكييف :  أوال

إن المخالفة التأديبية تستقل عن الجريمة الجزائية في الوصف  :من حيث الوصف -3
القانوني ،لذلك إذا أخذنا بالوصف اللغوي فجرائم التزوير واإلختالس والرشوة ذات معاني 
ن كان ضابطها في قانون العقوبات، ولكنها إذا نسبت إلى الموظف العام كمخالفة  متعددة وا 

ا من الزاوية الجزائية وطبقا ألحكام النصوص العقابية، تأديبية فإنه ال يمكن أن يحاسب عليه
ومن التطبيقات في هذا الشأن عرضت في بلد ما قضية وقائعها بإيجاز أن موظفا بصفته 
رئيسا لألمانة العامة إلحدى الوزارات مهمته تسليم األوراق وحفظها لكنه أتلف بعضها 

وهذا الفعل معاقب عليه جزائيا ،ولكن والمتعلقة بقضايا األمانة العامة التي يعمل فيها ،
المحكمة التأديبية دفعت بأنها ال تملك تطبيق النصوص الجزائية بالنيابة لألفعال ذات 

                                                           

 . 15ص   المرجع السابق،د عمر الخوري  6
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الطبيعة المزدوجة ، ذلك أنها ال تملك سلطة معاقبة الموظف جزائيا وبالتالي عدم تطبيقه ، 
وظف وتكون جريمة إنما مجال اختصاصها ينحصر على ما يتولد من أفعال يأتيها الم

 .1تأديبية وهذا ما قضت به

يظهر استقالل المخالفات التأديبيدة عن الجرائم العاديدة في التكييف : من حيث التكييف - 9
توقيع العقوبات التبعية المقررة نتيجة الحكم في جرائم جزائية بذاتها ونقصد   حيث ال يجوز

ييفها للفعل التأديبي بقواعد وضوابط قانون التأديبية أن تقيد تك بذلك أنه ال يجوز للسلطة 
العقوبات ، فال تكتفي بالوصف الجزائي للفعل ولكنها تستخلص الخطأ التأديبي و وصفه من 
مجمل الوقائع التي تشكل الجريمة التأديبية إلى نحو ما هو مفهوم في خصوصية القانون 

 .اإلداري 

وبالتالي فالجهات التأديبية يتحدد اختصاصها في األخطاء التأديبية التي تتمثل في 
مخالفة الواجب الوظيفي و الخروج على مقتضياته وترتب الجهة التأديبية في تقدير قيام 
الجريمة وفي تناسب العقوبات اإلدارية التي توقعها ، غير أنه يتعين على الجهة التأديبية أن 

التأديبية بحالتها المعروضة عليها و أن تنظر إلى الوقائع المادية المطروحة تأخذ القضية 
عليها نظرة مجردة للوقوف على ما إذا كانت تلك الوقائع تشكل جريمة تأديبية ثم توقع 
العقوبة اإلدارية المناسبة إذا توافرت عناصر تلك الجريمة ، ال أن تنظر في تلك الوقائع من 

 .زاوية جزائية 

قد يكون للوصف الجزائي للواقعة أثر قانوني في المجال اإلداري أو التأديبي ففي كما 
مواد قانون العقوبات نجد نصوصا ترتب آثارا إدارية أو تأديبية في المجال الوظيفي وذلك 
بناءا على أحكام جزائية و في هذه الحالة تلتزم الجهة اإلدارية أو التأديبية بالوصف الجزائي 

من قانون العقوبات وبالتالي إذا جمع الفعل  312و  313جاء في المواد    على نحو ما 
                                                           

 . 57صفحة  5772،مارس  21،مجلة الشرطة الجزائرية ،العدد"دراسات قانونية : "د قادري أعمر 6
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الواحد بين مخالفة تأديبية و جريمة جزائية فليس من شأن هذا الجمع أن يؤثر على استقالل 
كل منهما عن األخرى ، و من مظاهر هذا االستقالل أنه ال يجوز للجهة التأديبية أن تنتظر 

 .جرم لتقيم مسؤولية الموظف التأديبية ما يترتب على الفعل الم

ومن المبادئ المقررة أن نظام التأديب هو نظام مستقل استقالال تاما عن النظام 
الجزائي وهذا الختالف النظاميدن ونوع الجزاءات التي توقع باسم كل منها و بالنتيجة نتوصل 

 .1إلى أن المسؤوليتيدن مستقلتين و إن تولدتا عن الفعل نفسه 

 .من حيث الموضوع واإلجراءات :  انيثا

المتضمن  3221مارس  10المؤرخ في  000902أورد مرسوم : من حيث الموضوع  -3
قانون التأديب المطبق على موظفي األمن الوطني مجموعة من األخطاء والمخالفات 

وفرق بينها بحسب جسامتها  التأديبية التي يمكن أن يرتكبها ضابط الشرطة القضائية ،
 ال و هيودرجة خطورتها ال على وجه التحديد كون أن  الجرائم التأديبية ال يمكن حصرها 

الوظيفة و  لإلخالل بكرامة و إنما مددهدا  "إال بنص عقوبة و ال جريمة ال"لمبدأ  تخضع
 .الخروج عن مقتضيات الواجب 

قيام الجريمة من عدمه خاضع لتقدير اإلدارة ، أما الجرائم في المجال كما أن تقرير 
 .الجنائي أو في القوانين الخاصة ذات الصلة به جاء بها المشرع على وجه التحديد والتدقيق 

أما من حيث الغاية فيهدف النظام التأديبي إلى حسن أداء الموظفين ألعمالهم وضمان سير 
اضطراد ، في حين أن النظام الجنائي فاألمر يختلف ويتعلق المرافق العامة بانتظام و 

 .2بحماية األفراد والمجتمع ككل وضمان استقراره و أمنه 

                                                           

 .  57المرجع السابق ، ص  :د قادري أعمر 6
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 إن العقاب التأديبي يتعلق بالمساس بمركز الموظف ومتعلقاته ، :من حيث اإلجراءات  5
ويكون بتوقيع مجموعة من الجزاءات محددة على سبيل الحصر ترتب آثارا محددة هي 

 .األخرى سلفا 
في حين أن النظام العقابي في المواد الجزائية يتعلق بالمساس بحرية األشخاص 
وحياتهم وأموالهم وللقاضي الجزائي الحرية في تقدير العقوبة بالنظر لمعطيات الملف 

 .في الحدود التي يسمح بها القانون  والظروف المحيطة به
كما يمتد هذا التمايز بين الجريمتين إلى اإلجراءات المتبعة وهذا منذ ارتكاب الضابط 

 .المعني للجريمة وبدء مساءلته عنها وتوقيع الجزاء المناسب عليه 
هذه اإلجراءات في الجريمة التأديبية تنظمها قوانين خاصة السيما منها األمر رقم 

المتضمن القانون  21/12 المتضمن قانون الوظيف العمومي والمرسوم رقم 01/04
 23/193األساسي النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية ، والمرسوم التنفيذي رقم 

المتضمن القانون األساسي الخاص بموظفي األمن الوطني ، أما الجريمة في المجال 
 . ا قانون اإلجراءات الجزائيةالجنائي فلها أصولها الخاصدة ينظمه

غير أن اإلختالفات السابقة ال تنفي وجود نوع من الترابط والصلة بين الجريمتين 
التأديبية والجنائية فالجريمتان عبارة عن سلوك شاذ يعاقب عليهما القانون وجب التصدي 

مثابة عقوبات لهما تحقيقا للمصلحة العامة مما يجعل في بعض األحيان العقوبات التأديبية ب
 .1تكميلية للعقوبات في المجال الجنائي

                                                           
 . 56و  57نفس المرجع ، صفحة : د قادري أعمر  1
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يقصددبالنظامددنتادظبددلبيلطاظلددلن ادظضددي  ادظقلددناي اباددكادظقادجددبااد   ددنتااد  دديد د ا
دظعقنليددد ادظبدددطاببمدددهاهدددطا ددداد هبهتاجادددباديب دددنلهتا منظادددن ادالدددلن ي ا  ادددن ا  ني ددد ا هدددن هتا
لصددابهتا ددل ايضادظلددل ادظقلددناطاضا يدديايملددعاااهددطاهظددكاظي نلدد اسيهدد اد بهددنتالددنظ  ا ا

 داا دنااااد  ديد د ادظ يدايد ادظبدطاا602اهدهداب ليقدناظدالادظ دنب ادظقلناطادظدهضايبلعااد،اضا
اصدددد الددددلااسيهدددد اد بهددددنتابيد دددداا ج ددددناالددددلن ادظضددددي  ادظقلددددناي اادظ ددددامايااااد جدددداداا
دظ اا دددد الهدددتالعدددضا هدددنتادظلدددل ادظقلدددناطادظدددهيااي ني ااهددددنا  ددداادظضددديا ادظ  دددبب اهدددطا

ا.ا نايايهنا اااا ادظقنااااا62دظ ادبا
 بيدتاهههاد  يد د ادظبلبيلي اادظبدطاهدطاهدطا دباهدبهدنا  نيد ا نااايد اهعنظد ااظ نا نااد

ال بددديدتالدددنل ادظضدددي  ادظقلدددناي اظاد لنبددد،ادظاميايددد اضاهقدددباالددد ادظ ضدددي الدددياايدددبضاد بدي ا
  دددا  ايان دددي اصدددو ين ا نااايددد ا  لدددنيهاجادددوادظقيدددنتالاد لنبددد،اادظ  ددد اظين ادظ اقدددن اجادددوا

د بانمهددددنالصددددو ين ادبمددددنهاد  دددديد د ادظبلبيليدددد ادظوي دددد اجنبقدددد،اجاددددوا   ددددااا دددد،اضا دددد ا
ا.ظ بنلعب،اابا ي ادظعقنااجاي،ا بوا ل اإه نظ،اابقصييهااد بانج،اجاادظقينتال نا  اباإظي،ا

الا ا ادظم لادظبلبيلطابابقاادظقادجبادظ الداجي اظاقدناااادظبدلبيلطا داا ي اد ادظب ييدباإظدوااااا
يد د ابلبيلي ابعبليال  نل اه دي ااصداالديااديب دناادظلدنل ا ي ا ادظب ليقاضااهظكالإبلن اإ 

ا.اظام لادظبلبيلطاابا ي ادظعقال ادظبلبيلي ا اادظقلناي ااصبايادظقيديادظبلبيلطا اادظقلناطا

ايبيبدددااجدددااجدددبتاإبلدددن اهدددههاد  ددديد د ادظبلبيليددد ا اادظب نلدددطاجاهدددنال دددواادظعقدددناا
ي اد  يداي ادظبطابقبلطا ااي دااادظقديديادظبدلبيلطاادظضيج.ادظبلبيلطا ااصبايها منظاناظاقناااا

ا.ا1دظصنبيا    ناا  للناا  بابداإظوادظقنااا

ا

ا
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 الجزاءات المترتبة عن عدم شرعية أعمال ضباط الشرطة القضائية : المبحث األول 

إاا ج دددناادظلدددل ي ادظقلدددناي ا  ن هدددنادظ ضدددي العانيددد امنصددد اضلبلددد ياهناهدددطاإ دددنيا
ادل ااضدد اين اظ  ني دبهناجادوادظا داادظددهضاي  اهدنا داادظب ديضاهددطا دناااطا  دبباضاالد الد

دظ يداتاادظباصااإظوا قيق اا ناعهناادظبعيفاجاواهايد ا يب لهدناهدطاإ دنيادظضديجي اد  يدايد ا
د هددديدبضااهدددهدا ددنا بةالن ام ددد اد  يدايددد ااب نضددينا ددد اب دددايا بااادظ  ددن ال قددداقاا ييددن 

ااااااااااا ادظصدديواادظقادجددباظ  نيدد ادظ صددا  ادظعن ددد ادظبضددييعن ادظقنااايدد اجاددواإي ددنبا ا دد
  داادظ  ب دد ااد هدديدباضااهظدكالإملددن ا ج ددناادظلددل ي ادظقلدناي اظلددادل ااضدد اين ااي نلدد ا
دظ ا  ادظقلناي اابقيييال وااد  يد اسييادظ ضيا اا نه ا نايبيبااجا،ا ااابناجاضا دنبدتا

بعادقالدن يدب ااد هايدد اد  يدايد اا دنايب الدد،اظدتاببداهياهدطادظع ددااد  يدادطاضديا ا الدداجي اب
دظقدددناااا دددااضددديا امنصددد النظ  ددداادظ اصدددااجايددد،ادظع دددااا دددلاادظقيدددنتالددد،ااضددديا اببعادددقا

 .لنظض اادظهضاي اا اايصنغاهي،ادظع ااد  يداطا

 .المسؤولية التأديبية واإلدارية : المطلب األول 

ااااااااااابقدددداتا  دددد اظيبهتاد بدييددددد اي ددددلاالددددلن ادظضددددي  ادظقلددددناي ا  اددددن ادظقيددددنتال هددددن هتا
 اادظ يدايدد ا اادظ بايدد ا اادظبلبيليدد ضابلعددناظ ليعدد ادظع دداادظددهضايقا ددااالدد،ضاه دداا هدد اي ااددااا
  ددد اظيااجددداا ج دددنظهتادظبدددطايقا دددااالهدددناهدددطاإ دددنيا ه دددبهتاد صددداي ادظ ب  اددد اهدددطادظلدددل ا

تاسيهدد اد بهددنتالددنظامياهددطاد بديضا  ددنتادظ ددا  اد بدييدد ادظبددنلعيااظهددنضاا دداا هدد ا مدديةابقدداا
دظبجاةادظبلبيلي ادظ يهاجد الدبهتاظابصدبضاظام دن ادظبدطاديب لهدنالدنل ادظضدي  اظدبةا ين د،ا

جاهددددنابجدددداةاج ا يدددد اا قددددناالاميابدددد،اد بدييدددد ا اادظقلددددناي ضاهددددههاد ميددددي ادظبددددطا ددددبايددددا تا
يضا ددقادظ  ب دد اهددطابا يدد ادظعقددنااا ددقادظ بلددييا دداادظ يي دد اهددطا ادداادظبعدداا:ا بلنياددنا

 .ا1ا ليادظلييادظو قال،
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ا ااههدادظ ا اقاي  اانادظقااا االلن ادظضي  ادظقلدناي اي دلظااا  دنتا دا بهتاد بدييد اااا
دظبدنلعيااظهدنا  د اظي اإبدييد اضااا  دنتاسيهد ادالبهدنتا  دا  اي نلد اااإضديدفاابلبيداا  دد اظي ا

ا.1بلبيلي اضابااادظ  ن النظ   اظي ادظ يداي اادظ باي اجاباإموظهتال هن هتادظقلناي 

 .المسؤولية التأديبية : األول الفرع 

ظتايل ادظ ضي ادظ يدايضابعييانا  ببداظا يي  ادظبلبيلي اضا  ناهاادظضلااهدطادظ يي د ا
ادال دنا دظ انايد اضاد بادواهدطادظ نظداالدإييدبادظاد لدن اادظ  مدايد ضااادلاجادوا اا داا امدف

اي باد اجدااا االنل ادظضي  ادظقلدناي اهداا امدفاج دا طاداي داا اايابديتالهدههادظاد لدن 
 . اا نايماالهنا

ايقصددبالنظ يي دد ادظبلبيليدد ا ددااهعدداا ااد باددن اإيدبضايصددبياجدداادظ امددفا ددااضددلا،ا
د مدددواالاد ددداا ددداااد لدددن ادظاميادددد اايددداع  اجايهدددناإي نلدددنا اا دددالنضا  دددناي دددبا اا يدددنتا

 .لييا تاالاا   اظيب،اد بديي ا اد داابجاجاد،

ظلل ي ادظقلناي اال  داادظهياد ادظبدطاياب داااادا و نا ااههدادظ اهاتاهإاا جلن اد
إظيهددنايملددعاااظ  ادد ا دداادظاصددالادظقنااايدد اادظبامي يدد ادظبددطاب ددببا هددن هتاا دداا ددنايبعاددقا
ل  ناادظباميدفاادظب داياااببلد اظا  دنيادظ هادطاابدلبطاجدنب اهدههادظاصدالاهدطاضد اا داداياا

ا26/96يددام هتاد  ددياي ددتا  ن ددي اضا  ددناهدداادظضددلاالنظا ددل ا جلددن ادظددبيكادظددا اطادظددهياا
ضدظ بلددد اادظقدددنااااد  ن دددطاظلدددلن ادظصدددفاظا دددي ادظدددا اطاا12/20/2626دظ ددد يياهدددطا

دظ د يياهدطا 22/211دظضعلطاضا  نالنظا ل اظا اماياادظبدنلعيااظا داادظدا اطاهيدام هتاد  دي
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دظدددددهضاي دددددبباد   دددددنتادظ ضدددددبي  ادظمنصددددد ادظ  لقددددد اجادددددوا ددددداماطاد  دددددااا2691أوت  21
  .1 ا، 13،12،13 ي نادظ ادبادظع ا طااال

ال ددنا اا جلددن ادظضددي  ادظقلددناي ا دداالددلن اا جدداداايملددعاااجاددواا دداا ددنالياددنها
إضديدفايان دطا داا ديفاي  دناهتادظ لنضدييااهدطا:ا اانا ضيدفا يباجا اا هبدياا مباابدياا

 دا هتاد صداطا داد دا دنااداضدي  ا اابيكاا ادطاااإضديدفافمديااميادطال ان دل ا  ني دبهتا
ظع اهتاهطاإ نيادظلل ي ادظقلناي ا اا يفادظاينل ادظعن  اضا  ناي عااهدههاداليباد يد اهدطا
د ضيدفا  نالا   ناي اديباد ي ادظ  ن ظ ا اا يفا هبطاد ضديدفاجاديهتاضاهي دناالدنل ا

هدطاا2دظضي  ا ااي  نا،ادظ ا يياادظ لنضيياا ضاي  ن ادظهيا ادظبطايبلعهناهطا ا ،اد صاط
،القادجبادظع اادظ قيي ا ناااناضا نااياهيا اايا فاجاادظع دااظابدي ا  دبب ااب لدقا نظ اإموظ

هيهنا ادجباا   نتاد ام  ادظقناااي ادظ قيي اظ ااصافا دااد صدانفاضاا  دن ظ ا مديةاهد ا
 ليعددد ابلبيليددد ا ددداا ددديفاسيهددد اد بهدددنتالنجبلنيهدددنا هددد ادظي نلددد اجايددد،ا با ياددد،اجددداا  ني ددد ا

ي ا  ايدددنا ااا ايدددنا ااإ دددقن ادظصدددا اجاددد،الصدددا ا   بددد ا ااااهنايددد ضاامياددد ادظضدددي  ادظقلدددنا
لن لددنه اإظددوا ددنايا هدد،اظدد،ادظانادداادظعددنتاجاددوا  ددباةادظ  ادد ادظقلددناطاضاا يدداادظ  هاييدد ا
جاوا  باةادظ     ا دااهي دنايمدبلالد،ا لقدناظقادجدبادالمبصدنلاضا داا و مدن اظعلداا

 .ااضيدفاجاوا هنيادظضي  ادظقلناي دظضي  ادظقلناي النجبلنيه نا هبناد بدي ااد 

 .المسؤولية اإلدارية : الفرع الثاني 

إااه ي ادظ   اظي اد بديي اظللن ادظضي  ادظقلناي ا ه ي النظ  النجبلنيهدناإ دبةادظا دناااااا
ظا ادياددد الدددياالدددياي ادظبدددبمااهدددطاإ دددنيادظلدددل ادظقلدددناطا ااد بديضاضاالدددياي اااد  ن دددي 
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 .75 ص

ـ م  أ    جز  اش الش  رلة  و ال  در  ال  ولني  و ما  الر األم  أ العس  كر   و    جز  اش قا  ر عصول    ن ام    الق  انوني     ة  6

  .الض طية القضائية 



 إجراءات تأديب ضباط الشرطة القضائية                                 الفصل الثاني 
 

48 
 

دظبدددطا دددباببعددديضاظيابهدددنكضاهياضدددلا دددقادظ لدددياياهدددطادظبعدددايضاالددد ناادظ قددداقاادظ ييددددن 
ا".   اظي ادظباظ اجاا ج ناادظضي  ا"اابب  ا،ادظباظد اإ بانبداظ لب 

ا با نااظاقلن ادظايا طادظ لقاهطاال اههدادظ لب اضل يديا صدل  اامييد ا ب ن اد ا
ا.ا1ب بنيالمصاصيبهناا  ييدبهناإ بانبداظااضن ادظ  ييا ج ناادظضي  

ا  دد اظي ادظباظدد اجدداا ج ددناادظضددي  اظي دد ا  دد اظي اجن دد ااالا  اقدد الددااظهددنا ادجددبا
ا   امنص اضابمبادفالدنمبوفا ن د ادظ يهدقاالدياي ادظباهيدقالدياا قداقادظباظد اادظ قداقا

ا:دظمنص ا

ا:المسؤولية اإلدارية للدولة على أساس الخطأ المرفقي  -

دظضددي  ا دداادظان يدد ادظعلدداي ااايعددبادظم ددلادظ يهقددطاهددطا دداهيهام ددلاضمصدديناظلددنل ا
ظ ددااامدديداالبصددنظ،النظاميادد ادظعن دد ادبصددنالا نبيددناا عاايددناضايصددلوالصددل  ادظاميادد ادظعن دد ا
هيب دداااإظددوام ددلا يهقددطاا دداا ددتا  دد اظي ادظ يهددقاابي دد اظددهظكا ددناجاددوادظضددملادظ لدديايا

 دللهنااهادناظا صاااجاوابعايضا اةاإ لن ام لادظلنل ا  ان ابلبي ااد لنب،ادظامياي ا اال
بب اااه ي ادظم لادظضمصطادظ يبااظا   اظي ادظضمصي اإظواه ي ادظم دلادظ يهقدطاا  د اظي ا

 .دظ ا  اد بديي ا

دظضهيي اادظبطادجبليا داابالنكو ا نا ادظالا اد اظواظهههادظ   اظي اضدا و نا اا لي ا
با ددقاد هدديدبال ددلاا  دد اظي اد بدي اجددااد لدديديادظبددطا"موظهددناا  ادد ادظباظدد ادظايا ددطا اا

بصددديهن اد ضدددمنلادظدددهيااب دددبمب هتاهدددطادظ يهدددقادظعدددنتاالاي  ددداا ااب   هدددنادظ لدددنب ادظبدددطا
 ".يقييهنادظقناااادظ باطاظاعو ن اهي ناليااد هيدبا

ا باجيه اهههادظاميي ا  نالاظاب ليقا داا ديفادظقلدن اد بديضاهدطادظ يدادياهدطاجدب ا
 يديادظ يه اد بدييد النظ    د اا–لباايييادظبدماي اا"سماتي نبيل " لي ا: لنينااه يا اهنا
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إااهادنكا"...ادظبدطا دن اهدطا ي يدن ادظقديديادظصدنبيالضدلاهنا 63/03/2632دظعاينا  يياهطا
م لا  داباظا يهدقادظع دا طاضاظ دنا دناادظم دلادظ يهقدطاهدطا  ن د،ا صدوام دلاضمصديناسيديا

بعدددايضادظلددد ي ا ددداا هددد ا ااصدددااجددداادظامياددد اضاالنظبدددنظطايا دددااظا يهدددقااهظدددكاظلددد ناا
ا"ا.ا  ني اي اادظضي  ا اا ه ا مية

ا ددبمالا ددااهددهدادظقدديديا اادظم ددلادظ يهقددطاهددااهظددكادظم ددلادظددهضاالاي  ددااهصددا،اجدداا
دظ يهدددقاضادظدددهضاب دددلااهيددد،ا  دددبادظ ددداماياالإه نظددد،اابقصدددييهاايبيبدددااجايددد،ا  ددد اظي اد بدي ا

 داا  دن ظبهنا  دنتادظقلدن اد بديضادظعن  اجااد لديديادظ ا قد ااب  ياهدنابلعد ادظبعدايضااي 
جادددوا اابي ددد اهدددههاد ميدددي اجادددوادظ عادددطاظبعدددايضادظم دددنايادظبدددطاظ قددد ادظميياددد ا ددداا ددديد ا

اجادواإ ديا.ا1بعايضادظ بلييا اادظ يي  ا اادظع ااسييادظ ضديا اظعلداادظلدل ادظقلدناط
ي اهدددهدادظقدددديدياد  ن ددددطاضد ددددبقيادظقلددددن اد بديضاهدددطاهددددهدادظصددددببال يدددديا صددددل  ادظ  دددد اظ

دظم دلاضدظلديياادظعو د ادظ دللي الدياادظم دلاادظلدييا:د بديي اظاباظد ابقداتاجادوا ي دناا و د ا
دظ بيبددداضااي ددداااهيهدددنادظم دددلا ل دددن ا دددناااطايلييهدددناايا دددياب  يددداادظ  ددد اااجلددد اابنا هدددنا
ضجاباددهايب يدديادظم ددلادظ يهقددطادظددهضايا ددااهيدد،اد ه ددناا اادظبقصدديياإظددوادظ يهددقادظعددنتاهدبدد،ا

ضاهظدكا اد،اهدطادظصداي اد اظدوابقد ا(دظ امدف)لادظضمصطادظهضايا ااإظوادظلنل اضجاادظم 
ا دددبهااب دددااالنظبدددنظطا اي ددد الدددنظبعايضا(ادظ   اجددد ادظع ا يددد )دظ  ددد اظي اجادددواجدددنبقاد بدي ا

 06-09 دداا ددنااااا902ضاياعقددبادالمبصددنلاهيهددناظاقلددن اد بديضاضب ليقددناظددالادظ ددنب ا
ا.2اد بديي اادظ بل اا نااااد  يد د ادظ باي 

 :المسؤولية اإلدارية للدولة على أساس المخاطر   -

 دددنييادظقلدددن اد بديضادظ يداددديضا  اددد ادظباظددد ادظايا دددطاهدددطاب ليقددد،اظ لدددب ادظ  ددد اظي ا
اادمباادناهدطااق د اا يدب ا دااا اادظ يهد اد بدييد النظ    د ا د بديي اجادوا  دن ادظ مدن ياادا
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هدطا دياا  اد ادظباظد ا(ا les risques spéciaux )دظعايدنابدب اتاجداادظ مدن يادظمنصد ا
 (ا.ا les risques exceptionnelles)دظايا طايضيياإظوادظ من يادال ب اناي ا

ا ددباجيهدد اهددههادظ  دد اظي اجددب اب ليقددن ا دداا دديفادظ يهدد اد بدييدد النظ    دد ادظعايددنا
دظبدددددطاصدددددبياهيهدددددنا ددددديديا ددددد يياهدددددطا(ااضت)اددددده يا اهدددددنا لدددددي اايدي ادظبدمايددددد الدددددبادظ ددددديب ا

 يددديا اددد،اإهدا ناددد ا  ددد اظي ا صدددنظ اد  دددااالا":  يددديا دددن اهدددطا ي ينبددد،اا22/06/2632
يتاضهددإاا  دد اظي ادظباظدد ابقدداتاباااا ددابا ضام ددناي  دداا اابقددنتاإالاجاددوا  ددن ادظم ددلادظ  دد

جادددب ناب دددبع اا صدددنظ اد  ددداا  دددا  اانييددد ا دددبابضددد اا مدددن يامنصددد النظا دددل اظاضدددمنلا
  دنا لقد اهدهها."ااد  اداابب ناياد لديديادظان  د اجاهدنادظ دبابادظعنبيد ادظبدطاي  دااب  اهدن

دمايد ضابدباملاا دنا اهدههالدبااييديادظب"الاا  ناا   دب"دظ   اظي اهطا يديافمياهطا لي ا
دظقلدددي اهدددطاداا دددنيامددديداادظلاددديياال  نهمددد ادظضدددي  ادظ ي ييددد الدددنظ يدايادظعنصددد  اهلصددديل ا
جناا الاا  ناا   باللليديالنظ  اض ييا بةاد اا نياإظوااهن ايا ب،ادظ ن ااادلابد،اضا دبا

 الدع،ا داا لداا ييا ا،اإهدا ناامديداادظلاديياا دبابدت:"ا ن اهطا ي ين ا يديادظ يه اد بديي 
 اا يدكااضي  ا نظ نتاهههداالايعاطاللضا ناا ااد  اداادظ ا  ادظع ا يد ا داا  د اظيبهنا
ضا ااا ددداباهدددهدادظمددديداايضددد اا م دددنيداد دددب اناي اجادددواد ضدددمنلاادظ  با دددن اا ااد لددديديا

ا.1"ادظانب  اهطاهههادظ نظ ابب نايال  ن بهدناد جلن ادظبطاي  ااب  اهنا اا لااد هيدباجنب 

 :مسؤولية الدولة على أعمال الشرطة على اإلخالل بالمساواة أمام األعباء العامة  -

ظقباضهبادظقلن اب ايدا ا امناهطا  ناادظ   اظي الدبااام دلاضهلعدبا ااضد ا ا دااا
دظ   اظي اهدطاا–  اادظ نال اا– منهيادظاضن ادظ نبضاظيبدي ا ييا  نتادظقلن اادظبضيي ا

 ادظ مددن ياضالعددباهظددكا ددناااللددبا اابضدد ااهددههادظ  دد اظي ادظبصدديهن اهددهدادظ  ددنااجاددوا  ددن
دظقنااايدد ادظ ضددياج اجاددوا  ددن ا لددب ادظ  ددناد ا  ددنتاد جلددن ادظعن دد اضابعبلددياهددههادظامييدد ا دداا
صددددا ادظاقدددد،ابلييددددبداظا ددددي اد ددددبقواادظ  دددد اظي ادظعن دددد ااد ددددب نل اظ اددددنهيتادظعبدظدددد ادال ب نجيدددد ا
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 ادظبددطابايلددهنادظ ددا  اب قيقددناظا صددا  ادظعن دد ابدداي النظب ددناضاضالنظبددنظطاهددإااد جلددن ادظعن دد
 .جاوا هيدبادظ  ب  ا

ظ ددداا دددناب ادددنالصدددببابيد ددد ا  ددد اظي ادظباظددد اجددداا يهدددقا  دددن ا  يهدددقادظضدددي  اهدددإاا
ضديا اجن د اامنصد اظصديق ال داا(ا3)دظبصيي ال   اظي ادظباظد اجاهدنا يهدااالب قيدقا دويا

إها ادد،ايقصددبالنظضدديا ادظعن دد اللاهددناباددكادظ  االدد اهددطا نظدد ا دداا ددنال اد مددواالنظ  ددناد اضا
دظ   اظي ابااام لالا ،اجنتاض ييايال طابادهياي ادطادظلديياادظعو د ادظ دللي اضا  دنااللدبا
 ااي ددددااادظلدددديياهيهددددنا  يددددبداا لنضدددديداا  ققددددنضا  ددددنادظضدددديا ادظمنصدددد اههددددطاباددددكادظ بعاقدددد ا

نال اد مدديةاظا  دد اظي اسيدديادظم ايدد النظ  دد اظي اجددااد مددواال لددب ادظ  ددناد اهقدد ابااادظ دد
اببعاقالمصنالادظلييادظ  دبا ااظقيدنتادظ  د اظي اجدااد مدواال لدب ادظ  د اظي اضإهااللدبا

 . ااي اااههدادظلييامنصنااسيياجنبضا

ا ميدديدالنظا دددل اظاضدديا اد لدددنهي اههددطاببعادددقال دداا نظددد ا دداا دددنال ادظ  دد اظي اجددداا
اظي ال ددددلااد  باددددن اجددددااباايددددهاد   ددددنتاادظقدددديديد اد مددددواال لددددب ادظ  دددد اظي اضهاددددطادظ  دددد ا

دظقلدددناي ا ددد وايضدددبي ا ااي دددااا  ددددتاد  بادددن اجددداادظباايدددهااهنايدددنضاا ااي دددااال دددااب قيدددقا
 .1ظابي اي اي ا عيا  دظامنتادظعنتااا ااي ااادال بان ا دباد ب ي

 :الدولة المسؤولية المدنية على أساس التابع والمتبوع كاستثناء لقيام مسؤولية  -

ظقددددبا مددددهادظقلددددن اد بديضادظ يدادددديضاضا ن ددددب ان النظ   اظيددددد ادظ بايدددد ضاج دددد العددددضاا
دظقلنينادظبطا لقاهيهنا ادجبادظقناااادظعدنتافمدهدالنظ  د اظي اجادوا  دن ادظم دلااادظ مدن يضا

ا بهاا مدهالنظ  د اظي اا69/06/6000 سييا ا،اهطادظقيديادظصنبياجاا  ا ادظباظ البنييخ
 د اايدي ادظبدمايد ااأرملةة عمةور عبةد اهدظ باي اجاوا  دن ادظبدنل ااادظ بلدا ال ان دل ا لدي ا

ااا ا ا ابايي اظاضدي  ادظ ديباج داياجلدبادها62/06/2663ابباملاا ناعهناهطا ا،البنييخا
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دظددهضالددل ااااد بنببدد،اإظددوا ي دديادظضددي  ال  ددب ناتاظاب قيددقا عدد،ا ددااا صددبيا هددنيادظيدبيددا
(اجددداااد  ددداادظع دددا ط)ل ايبددد،اسيددديا اددد،اااظدددبةاميا ددد،ا ددداادظ ي ددديابعددديضاظددد،ادظ دددني ا

  دددبع وا دددو ،ادظادددنيضا صددديلناإيدددنهاليصنصددد اجادددوا  دددباةاي  ددد،ا يببددد،ا بددديواهيهددد اهاضا
دظ قدداقابجدداةالددباجدداااد  دداا ددااايدي ادظبدمايدد اهقلدد ادظ يهدد اد بدييدد ال  ادد ا  ددب ناتا

دظقلدددي ا يدايدددنالدددباجددداااد  ددداادظع دددا طضاسيددديا اا  اددد االددديهضادظبعدددايضال دددلاا ادددم
ااااااااااااا ددددداادظقدددددناااادظ دددددباطا212دظ دددددنب ادظباظددددد ا  ددددديا  ددددد اظي اايدي ادظبدمايددددد اظ دددددااجادددددوا  دددددن ا

 .1ااظعبتاإ لن ام لادظل ي ا لوالنظبعايضاظصنظ اهاضادظ قاقا(ادظبنل ااادظ بلا ا)ا

ج دددددد ادظقلدددددنينادظ دددددنلق ا مددددددهااااامادددددلا  دددددنا ددددددلقا اادظقلدددددن اد بديضادظ يداددددديض
هدددطا دددياا دددناالإ  ناددد،اإ ن ددد ادظ  ددد اظي اجادددوا  دددن ا(ادظبدددنل ااادظ بلدددا )لنظ  ددد اظي ادظ بايددد ا

دظ مددن يا  ددبابداجاددوادظم ددلادظل ددي ا ددااا اادظلدد ي اهددطا لددي ادظ ددنااهددطا عايدد الع دداا
د دبع نظهنادظضي  اضاهظكا ا،ااا  اا ناي يانهابقاتا   اظي ادظباظ اجاا ج ناادظضي  ا  ادن ا

ظا ددا  ادظانييدد اجاددوا  ددن ادظ مددن ياجاددب ناب ددااادظلدد ي اسيدديا عايدد الع ايددن ادظضددي  ضا
  دنابقداتاجاددوا  دن ادظم دلادظل ددي اجادب ناب دااادظلدد ي ا عايد الهدههادظع ايددن ااااده ياهددطا
هددهدادظ ددينقا ددنا لددوالدد،ا  ادد ادظباظدد ال ان ددل ا لددي ادظ بيييدد ادظعن دد اظا دداادظددا اطالددبا

ادظددددهضايفةا اا  دددد اظي ادظ بيييدددد ادظعن دددد ا 02/06/2666اا دددداا عهددددناهددددطاأرملةةةةة لشةةةةاني
ظاضي  ابقاتا نابدتا اادظليياانبجاجااد بع ناادظ وحادظادنيضاضااابدبمالاا دنا ادظقليدد ا

  دداب اظاضددي طاجلددبادظي  ددناا ه دد ادظ يد دد الالددن ا ددباطاا21/06/2660هددطا اددد،البددنييخا
سيدديا ادد،ا ه دداا اصددااج ادد،ا با هددناإظددوا ددن  ال  ددباب ا يبددياادظ يدادديال ا ددبيابددنهاي اضا

دظضهبد اظيضبيضالعضادظااديتا ن وا ع،ا و ،ادظانيضادظمدنلالع اد،ااادظدهضاد دبع ا،الدبا
 صدديلناإيددنهال ددياحام يددي ا هلدد اظاهنبدد،اضاااجاددواإ دديادظددبجاةا"اظضددناطااددايادظددبيا"دظ ددبجاا
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دظدددا اطا صدددبي ادظ يهددد اادظبدددطايهعبهدددنا ي اددد ادظلددد ي ادظ باهدددن الدددبادظ بيييددد ادظعن ددد اظا دددا
د بديي ال  ا ا لن ادظ يداديا ديديداصدي  اهيد،ال  د اظي ادظ بيييد ادظعن د اظا داادظدا اطااا

 ددااادظقددناااادظ ددباطا ددااا اادظضددي طاا219 ظي بهددنالددنظبعايضضاااهظددكاجاددوا  ددن ادظ ددنب ا
  دد االاا نادد اظدد،اا دد ادظا ددنا ا يد دد ا ددو ،اااد ددبع نظ،اااإبديبدد،ااا يد لبدد،االنظبددنظطاي دداا

ج ناي بيال،ا االيياضااا ا،اظتاي دااا د ادظا دنا الالن د،ادظي د طاااظدتاي دااهدطامب بد،ضا
سيدديا اا  ادد ادظباظدد ااا.لددااهددطاالددعي اسيددياضدديجي ضاظ اادد،ا ه دداالإيدببدد،ا اصددااج ادد،ا

جاددواإ ددياد  ددباانفادظ  دد اا دداا لدداا بيييدد اد  دداادظددا اطضاا ددبها يددبا دديديادظ يهدد اد بدييدد ا
المتبوع مسةؤول " اادظقناااادظ باطااادظبطابالاجادوا ااا212جاوادظ نب ا    نا لن ها

عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعةا فةي حالةة تأديةة وهيفتةه 
ضاااي ةا اابهدددد ادظ بيييدددد ادظعن دددد اظا دددداادظددددا اطادظقنادددداالددددلاادظضددددي طا"أو بسةةةةبب وهيفتةةةةه

دظ نب  ادظ ي ي ادظ ن ا اجادوا دو ،ادظادنيضضااا اد،اادظ ب لااهطااهن ادظل ي ا نا اظ،اا  
 :ا1ظتاي ااهطادظمب  ا يباباجاي،اااههدا اا هبيا

 اادظ ددوحادظاددنيضا دداتاإظيدد،ال ددلاااميابدد،ضااا ادد،ا ددنااجاددواد بدي ادظبل ددبا دداا:اأولهمةةا  -
  اا،اظااي بع اا و ،اهطاإ بديالييالنظ يي

اددنيضال ان ددل ااميابدد،ضال عاددوا اااميابدد،اهددطا اادظضددي طاد ددبع اا ددو ،ادظ:اوثانيهمةةا  -
ا.دظبطا ها اظ،اديب ناادظ يي  

ااجايدد،اا ددبا  ادد ادظباظدد اد ددباباهددطا دديديهاجاددوا  ددن ادظ  دد اظي الددبااام ددلاااهددهداا
 :ضيا اهطاا01جاوا  ن اد بع ناادظ وحادظانيضااادظم يياااهظكالبادهيا

 .لاااد  اداد بع ناا  ا  ا اافال اهد ا من ياد ب اناي اظاضمن -

 . ااب اااد ليدياابي  اظهظكاد  بع نااا-
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 ااب دااابادكاد لديديا ب يدي اهدطا  ددن بهنااابب دنايادظ  دنا ادظعنبيد ادظانب د اجدااا دداباا-
ا . صنظ ادظضي  ا

ااجايددد،اهي ادددطاإهااظبقددداتا  ددد اظي ادظ بيييددد ادظعن ددد اظاضدددي  ا ااي ددداااهادددنكا دددو نا
هظددددكادظ ددددوحابااادظبا يددددياهددددطاا ددددابادظم ددددلا تاالااانييددددنضاا ااياددددبجادظلدددديياجددددااد ددددبع نا

 نبد  اد بدي اهطادظبطا ا  ادظ وحاظاضي طضاهل ن ادظ   اظي اهدطادظ مدن يا اام داي ا
ا.1دظ وح

 .المسؤولية المدنية: المطلب الثاني 

ب ليقددناظاقادجددبادظعن ددد اهددطادظ  ددد اظي ادظ بايدد اي  ددداا  ددن ظ ا جلدددن ا هددنيادظضدددي  اا
دظقلناي ا  ن ظد ا باي اج دنا دبايا دااظهدتا داا م دن ا بايد اظبعدايضاد لديديادظبدطا ظ قهدنا

 اا ااا  اجاي،ادجببد اسييا ضيا اهدطا:ا"ا اادظقناااادظ باطا74لنظ لياياهبالادظ نب ا
ظضمصيب،ا ااي ادااا دفادالجبدبد اادظبعدايضاج دناي دااا دباظ قد،اا قا اادظ قاقادظ وي  

ا". االيي

 يب ددداادظ انيدددن ادظ اصدددالا:ا" ددداا دددناااادظعقالدددن اجادددوا ااا801ابدددالادظ دددنب ا
   اااضمصدينا  د اظي ا بايد اا دهظكادظباظد اجادوا ااي داااظهدنا دقاا804جايهناهطادظ نب ا

 د ابجداةا  دنتادظقلدن ادظ دباطاد بجدن ااظا ليايا اادظ يي  ا قاإ ن".دظي ا اجاوادظانجاا
 دااج داا يدنا:"ا داادظقدناااادظ دباطادظبدطابدالاجادوا اا827 باينا  ن ،اب ليقناظ  دتادظ دنب ا

 ااب ليقدنا.ا2" نااييب ل،ادظ ي ااي دلاالدييداظا يدياياديتا داا دناا دللناهدطا با د،الدنظبعايض

                                                           

      . 20زلى  23المرجع السابق   حة مأ  ،فراح بولعيوا ـ 1

ن س الماطلر عوجد في النص باللتة في حيأ  ا " الخطأ"سقط من  ماطلر  121نالحظ  ا النص العربي للمادة  ـ 2

:ال رنسية   

"Tous fait quelconque de l’homme qui cause a autrui a autrui un dommage ,oblige celui par la faute 

duquel il est arrive ,a le reparer" . 

الواردة في نانوا  6،2،2،7د مأ القانوا المدني ، حكام الموا 121ـ وما عؤاد سقول ماطلر الصطأ في نص المادة  

اإلجراءات الجزائية التي تقرر حق المضرور مأ جرعمة جناعة  و جنحة  و مصال ة في المطال ة بالتعوعض عأ 

 .     الضرر الر  لحق   مام    مأ القضاءعأ القضاء  المدني  و الجزائي وفق األحكام التي عضعزا القانوا 
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يبعاقادظ قاهطادظدبجاةا:"ا ا،ا اا نااااد  يد د ادظ يداي ادظبطابالا8هقي اا2ظ  تادظ نب ا
دظ بايدد اظا  نظلدد البعددايضادظلددييادظاددن تاجدداا انيدد ا اا ا دد ا اا منظادد ال دداا دداا صددنلهتا

 دداا ددنااااد  دديد د اا8هقددي اا3ضاابددالادظ ددنب ا"ضمصددينالددييا لنضددياب ددلااجدداادظ يي دد ا
 هددد ااد دددبا  دددنتادظاي دددايا لنضدددي ادظدددبجاةادظ بايددد ا ددد ادظدددبجاةادظعن ددد اهدددطاا ددد :"ادظ يدايددد ا

ا.1"دظقلناي ااا هن

 .المسؤولية المدنية لعناصر الضبطية القضائية واركانها: الفرع األول 

دظ   اظي ادظ بايد اهدطا   اجد ادظقادجدبادظبدطاباديتا داا ظ دقالدييدالدنظ ييال لدياهدهداا
د ميياااهظكاجاا ييقابعدايضايقب د،اظا لديايضاااجادوادظع داتاهدإااهدهدادظبعدايضادظدهضا

 .ااابي  اإموظ،النظبيدتا نلقايبل،ادظعقبا اادظقنااايب  ا،ادظ   اااه

ااه ددهداهددإاادظ  دد اظي ادظ بايدد اباضددلاجاددباد باددن ادظ  دد اااجددااباايددها ددنابعهددبالدد،ا دداا
إظبيد ددن اجقبيدد ا اادظقيددنتالددنظبيدتا ددناااطا قبلددنها الايلددياد ا ددنااسيدديهضاهددنظ يضا ددااهددهدا

هدداابعددايضادظ لددياياجدداادظلددييادظددهضاد ظبدديدتادظ بيددبادظددهضاهدداا  ددااظا  دد اظي ادظ بايدد ا
 صددنل،ال دددلااد بادددن ا اابمادددفادظ  ددد اااجدددااباايددها دددناب  اددد،ا دددااإظبيد دددن ا دددنلق ال  دددضا

 .إيدبب،ضا اال ا اادظقنااااضاهنظ   اظي ادظ باي ابعيفالاامادظلييااادظبعايض

ااظقيددنتادظ  دد اظي ادظ بايدد اظعلدداا دداا جلددن ادظلددل ي ادظقلددناي اي دداابدداهيا و دد ا
 .2دظاعاادظ اض اظا   اظي اضادظليياضااادظعو  ادظ للي الياه ن:ااا يهناهي ناياطا ي نا

                                                           
 . 265ـ  262السابق ، ص المرجع : ـ ع د هللا  وهاع ية  1

ليس هنا  ما عمنع الر  لحق  ضرر ماد   و جثماني  و  دبي مأ الجرعمة  ا عت ع القاعدة األ ج في القانوا المدني ›› ـ 

، وهي رفع الدعوى المدنية  مام القضاء المدني ـ وهو القضاء المصتص اأ ج ـ باالستقالل عأ الدعوى العمومية 

يجوز مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن " :مأ نانوا اإلجراءات الجزائية على  ن   1 فقرة 1،فتنص المادة 

و في هره الحالة عجب تط يق  ناعدة الجنائي  عونف المدني  و الجنائي ععلق المدني متى توافرت " الدعوى العمومية 

 . ‹‹  رول تط يقزا

.12، ص  6006دار هومة  للنشر  ل عة  ، "العمل المستحق للتعويض -اإللتزامات " :علي فياللي ـ  2  
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إمباددفادظاقهددن ا ددااابعييددفادظم ددلاه دداهتا دداايعيهدد،اللادد،ا: ة الفعةةل المنشةةم للمسةةؤولية  2
إمواالنظبيدتا نلقضاااهانكا ااجيهد،اللاد،اإمواالاد اا ناالن   ناا عيهب،ااا يدجنبد،اضا

 بيياهييةا اا ااإا يدفاهطادظ ااكا ااإمواالاد اابايل،ادظقادجبادظقنااايد ا  نادظبينيادظ
 ااظام دددددلااااإا و دددددنا دددددااهدددددههادظبعدددددنييفاي دددددبمال.اي دددددااا نهيدددددناظا دددددابادظم دددددلادظ دددددباط

 :جاصييا

ا:اادظهضايب  ااهطادظبعبضااادظهضايقاتاهطا نظبياا:عنةصر مادي -

هطاد مواالاد اا االقنجب ا ناااي ا ن مواالنظاصدالادظقنااايد ادر دي ا:اااألولى الحالة 
ا.ا1دظ ام  اظ ااكادظلل ي ادظقلناي ا  ان ا لنضي اج اهتا

اادظبدددطابلمدددهاصددداي ادظبع دددفاهدددطاد دددبع ناادظ دددقاااهدددطاد الدددن ادظبدددطااالحالةةةة الثانيةةةةاا
ااهدددهداإ دددنالقصدددبااي دددني اهيهدددنا دددل ايادظلدددل ادظقلدددناطا قا ددد،اظ ددداال ييقددد اسيددديا ضدددياج 

د ليديالنظ ييضا اادظ صاااجاواهناب ا اياد النظا دل اظالدييادظانضد اظا يديا اا دناادظ ديضا
 . ا،ادظ صاااجاواهناب اسييا ضياج 

اادظدددهضايب  ددداا  ن دددناهدددطادظب ييددديالددديااصدددو ي ادظاددديباظ  ني ددد العدددضاا:عنةةةةصر معنةةةوي -
 . قا ،اااب  االعضاابناجا هعنظ،

 دددلظ اب ييددديا جلدددن ادظلدددل ي ادظقلدددناي اسيددديا  يا ددد اهدددطااا  دددنا دددلقاه ددديهاهدددإاا 
 ساااد  يناضا نابد  ادظ هن ادظ مبص النظباميفا اد اد  داادظدا اطا اادظدبيكادظدا اطا

االنظبنظطاالاي  داابصددايا نظد اهقدبا.ابايتادظ بيض ياالبقبيتا ناي ل ا بيدبهتادظا يي ااادظلباي 
ااجلدداادظلددل ي ادظقلددناي الصددا ا ان ددل ا  اددن ادظب ييددياإالاهددطا نظدد ادظ اددااادظددهضا ددبايصددي

 لنضددي ا هن دد،اظمدديافااا ددي اااظهددهدا صددل  ا هددن ادظباميددفاهددطادظ ددااد اد ميددي ابع ددطا

                                                           
.12، ص ، المرجع السابقعلي فيالليـ  1  
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 اظاي اااجاني امنص النظب ااالنظ نااادظاا دطا جاداهدناامديداظصدعال ا هدنتا دل ايضادظلدل ا
 .1دظقلناط

دظددهضايصددياادظضددملا دداا دديد اهدددانكا دداايعدديفادظلدديياجاددوا ادد،اد هةا: ة الضةةرر  2
دظ  ددن ال ددقا دداا قا دد،ا اال صددا  ا ضددياج اظدد،ا دداد ابعاددقاهظددكادظ ددقا ااباددكادظ صددا  ا

ا:ل و  ا   ،ا ااجن اب،ا اال نظ،ا اا ييب،ا ااضديه،ا ااسيياهظكااادظليياااجناا

اهااادظم ني اادظ نبيد اادظبدطابا دقااظا لديايااابي د اادظ  دن ال دقاا دااا:ضرر مادي  -
:ا"ا نال ادظلييادظ دنبضاالقاظد،اسعيد مقدم،ا اا صا ب،ادظ ضياج ااا باجبباد  بنها قا 

دظدددهضاايصدددياادظضدددملاهدددطا  ددد ،ا اا نظددد،ا ااإاقدددنلا قا ددد،ادظ نظيددد ا االباايددد ا صدددا  ا
 ضياج اظد،اهد اا ي د ا نظيد اضال عادوا ااا دنقادظبعدايضايقبصدياجادوادظلدييادظدهضايا دقاا

 ".لنظه  ادظ نظي ا

هدهدادظادا ا:ا"ادظلدييادظ عاداضالقاظد،امحمد جمال الةدين زكةييعيفاد  بنهاا:ضرر معنوي -
ظي داااهدطادظعدنب اد  ب دنجطاظاه د ادظ عاايد ا ااد بليد ا اادظلييايا قال ناي د والنظ ناداا

 قبياناللليديا نبي ا اايا قالنظعن ا ا اادظضدعايالدنرالتادظبدطاي دب هناهدطادظداا اااد  ديداا
دظعددن اطاظاه دد ادظ عاايدد اظيقدداتاا ددبهاسيدديا صدد ااالللدديديا نبيدد اااا دداا ددتاياعدد النظ ناددا

ي ددااا ددباظ ددقا  ددايدا مدديةاهد ا ليعددد اسيدديا نظيدد اضا نظعقيددب ادظبيايدد ا ااد ه ددنيادظماقيددد ااا
لنظبدددنظطاهدددإاادظلدددييادظ عاددداضاج ددد ادظلدددييادظ دددنبضاههدددااالايصدددياادظه ددد ادظ نظيددد ااهدددهدا دددنا

لدياا  يدبااا عدنيضاضاظ داا ساداادظبضدييعن اي يحاإضد نظي ادظبعدايضاجداادظلدييادظ عاداضا
  دنا.ادظ بي  ا ي  ادظبعايضاجداادظلدييادظ عاداضا  اد،ا  داادظبعدايضاجداادظلدييادظ دنبض

دظ ضي ادظ يدايضاهقبا  باهطاجب ااصالابضييعي ادظبعايضاجاادظلييادظ عااضاجادواا داا
اااا نا ن اهطادظ ا قا اادظقناااا4 اا نااااد  يد د ادظ يداي ادظاقي اا1 نا ن اهطادظ نب ا

                                                           

 1836ستير جامعة الجزائر سنة رسالة ماج، "التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية": السعيد مقـدم ـ 1
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دظ بعادقالإظيد يد ادظبدل يااجادوادظ دينيد االامدنتاا99/12دظمن  ا اادظاقي ادظ نظ د ا داا دناااا
ا.1دظبعايضاجااد ليدي

اايقصبالهنالإمبصنياا ابام دلا داا ناداادظضدملادظ ديدبا  دن ظب،ا:  ة العالقة السببية 1
اباجو دد الددياادظم ددلااادظلدديياااإظ ددنقالددييا دداد ا ددناا نبيددنا اا عاايددنالنظ لددياياااا دد

ل عادوافمديضاي دداا ااي دااام دلادظ  دد اااهداادظ ب ددلااهدطادظلدييا ضادظعادد ادظبدطا ا ددب ا
ا.2دظلييادظ نصااجاوادظل ي 

اإلجةةةراءات القانونيةةةة التةةةي تحكةةةم المسةةةؤولية المدنيةةةة ألعضةةةاء الضةةةبطية    : الفةةةرع الثةةةاني 
 :القضائية

ي يادددنا دددنلقنا ااإ ددديد د ادظ  دددن ظ ادظ يدايددد ابملددد اظقادجدددبامنصددد اجادددب نايبعادددقاد  ددديا
 داا دنااااد  ديد د اا210لعلاا اا جلن ادظلل ي ادظقلناي اال دي نا دناايباهدطادظ دنب ا

دظ يداي ضاظي نيادظب ن ااجاا ليع اد  يد د اهطادظ  ن ظ ادظ باي اهاابمل اظاقادجبادظعن  ا
 .تا اادظقناااايقييا ادجبامنص الضلاهنا؟دظ  بب ا نااانا 

ظي نل اجااههدادظ  دااالالبا اابيد  ادظاصالادظقناااي ااادظي ا اإظواد   نتادظاديب ا
 داادظقدنااااا264هطا اا اادظقناااادظ باطااا نااااد  يد د ادظ يداي اضاهقبااصد ادظ دنب ا

يايادديتا دداا ددناا ددللناهددطا با دد،ا ددااج دداا يددنا ددنااييب لدد،ادظ ددي ااي ددلاالدديياظا يدد"ادظ ددباطا
ظ ددداا دددااا ددد اجايددد،ادجبدددبد اسيددديا:"ا ددداادظقدددناااادظ دددباطااا43ضااابدددالادظ دددنب ا"لدددنظبعايض

 ضدديا اهددطا ددقا دداادظ قدداقادظ وي دد اظضمصدديب،ا ااي اددااا ددفادالجبددبد اادظبعددايضاج ددنا
:"ا دداا ددنااااد  دديد د ادظ يدايدد اا2هقددي اا26ضاهي ددنااصدد ادظ ددنب ا"ي ددااا ددباظ قدد،ا دداالدديي

يبعاددقادظ ددقاهددطادظددبجاةادظ بايدد اظا  نظلدد البعددايضادظلددييادظاددن تاجدداا انيدد ا اا ا دد ا اا
هقدي اا21ضااا دهظكادظ دنب ا" منظا ال اا اا صنلهتاضمصينالييا لنضياب لااجداا يي د ا

                                                           

.65 السابق ،صالمرجع ، "التعوعض عأ الضرر المعنو  في المسؤولية المدنية" ،ـ السعيد مقـدم1  

 . 12 ،المرجع السابق ، ص" العمج المستحق للتعوعض ،اإللتزامات" ،ـ علي فياللي6
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ي ايا لنضي ادظبجاةادظ باي ا  ادظدبجاةادظعن د اهدطا:"ا اا نااااد  يد د ادظ يداي القاظهنا2
 "ا. ه ادظقلناي ااا هناا  ااد با  نتادظ

 دداامددواا دديد  اهددههادظاصددالايبلدد اظدددانا اادظقادجددباد  يدايدد اظا  ددن ظ ادظ بايدد اظعلدداا
 اادظلل ي ادظقلدناي ابملد اظاقادجدبادظعن د ابااابقييديا   دنتامنصد ض  ناي د  اظادنادظقدااا

  دداالإج دن ادظ ضدي ادظ يدادديضاظا لديايا دقادالمبيددنيالدياادظقلدن ياادظ ددباطا اادظ ادناطال
 ددنايدديدها  ققددناظ صددا ب،اااهددطا نجددب اجن دد اب لددقاجاددوا ددااد ضددمنلادظعددنبيياا اا دداماطا
دظباظ ال دناهديهتا جلدن ادظلدل ي ادظقلدناي اضا د اا داااد بديدتادظ لدنب ااادظقادجدباد  يدايد ا
 قنجددب ادظ اددناطايقيددبادظ ددباطال عاددواإيقددنفادظاصددااهددطادظددبجاةادظ بايدد اإظددوا ددياادظاصددااهددطا

ايدددد ادظبددددطا ي دددد ادظاينلدددد ادظعن دددد الضددددلاهنابجدددداةاج ا يدددد ضالن لددددنه اإظددددوابقيددددبادظقلددددي ادظ يد
 .دظقنلطادظ باطالنظ  تادظ يداطا

 دداا ددنااااد  دديد د ادظ يدايدد اهددطا نظدد اا2هقددي اا1  ددنا ج ددوادظ ضددي ال ا دداادظ ددنب ا
  ددنا ج دد ا.ادمبيددنيادظقلددن ادظ اددناطا ااب ددااابجددادهادظ بايدد ا  ن دد،ابلعيدد اظاددبجاةادظع ا يدد 

 دددنب اد اظدددوادظاقدددي ادظ نظ ددد ا دددااااددد ادظقدددناااا دددقادظ ددديفادظ لدددياياهدددطاب ييدددكادظدددبجاةادظ
 ددداا دددنااااد  ددديد د اا42دظع ا يددد ا لقدددناظاضددديا ادظ  دددبب اهدددطاهدددهدادظقدددنااااال دددي نادظ دددنب 

 .دظ يداي اجاا ييقاد بجن ادظ باط

 ليدقا اا نااااد  ديد د ادظ يدايد ااصد اجادوابا101اب بياد ضني اإظوا اادظ نب ا
 دااهدهداا626إظدواا624هطاضلاا منص  ادظقلن ادظقادجبادظ اصالاجايهناهطادظ ادبا داا

ضااهااالاصيي اهطا صدياامدنتادظ منصد  اجادوادظقلدن اا دبهتاباااسيديهتا داا1دظقنااا
دظ اماياادرمديياادظدهيااييبل دااا اايبلعدااا هدنيادظقلدن اضااالدلن ادظضدي  ادظقلدناي االا

لضا دددناا دددااد  ددداداضا يددديا اادظقدددنااااد  ن دددطاظاقلدددن اي دددبباي  ددداهتادجبلدددنيهتا لدددن الددد
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دظااددن ادظبدددطابب بددد الصدددا ا نلدددطضاااجايددد،اهدددإاا جلدددن ادظضدددي  ادظقلدددناي الدددلن ااا جادادددنا
 ا8.ب لقاجايهتادظقادجبادظعن  اجاوا با اد 

 .المسؤولية الجزائية : المطلب الثالث 

ب دنايد ا اادجبدبد د اجادوادظ قداقا باييب ااجلاادظلل ي ادظقلناي ادابهن ن ا اا
دظايبي اااهطا م ن ابي واإظوابي  ادظم لادظ يداطااهقا ناهاا  بباهطا دناااادظعقالدن ااا

  دداااددا ادظ يي دد ادظ يب لدد ضاادظقدداداياادظ   ادد اظدد،اضااالنظبددنظطا ددياب ادظ  ددنااظ  ددن ظ ا يدايدد 
دظادددي ا)ا دد اظي ادظ يدايددد  لدداادظب ددديقاإظددوادظ  دددلظ االالددبا دددااإج ددن ابالدددي ا ددااا ي دددناادظ 

 (ا.دظاي ادظ ناط) تاا نهجاظلعضادظ يداتادظبطاي  ااظعلاادظلل ي ادظقلناي اإبينادهنا(اد اا

 .أركان المسؤولية الجزائية : الفرع األول 

ااإااد بيددنااجاددوا يي دد ا نبيددناالايدد بضا ب ددناإظددواب ليددقادظعقالدد ادظ قدديي ا ناااددناظ يب لهددن
الاإهدا  لددد ادظقنلدددطا  ددد اظيب،ادظ يدايددد ااادظبدددطابب  دددااهدددطاإظبددديدتاهدددوايعن دددااهدددهداد ميدددياإ

اضمل

اا ددداا دددتاهدددإاادظ  ددد اظي ادظ يدايددد اظي ددد اي ادددنا ددداا ي دددناا.الب  دددااابدددناجاهعاددد،اد  يد دددط
دظ يي دد اااإا ددناهددطا  يهددناااابي بهددنادظقنااايدد ااالنظبددنظطابقدداتادظ  دد اظي ادظ يدايدد اجاددواي اددياا

 :ه نا

عاا  يتااا عن ااجاي،ا اد اجاا صبا ااجااسييا صباضاهنظم دلاااهااإبينااه:االخطأ -
 صدبا ادناطا:اظي ا  ن ناظا   اظي ادظ يداي الاادظاعاادظ نبضاهاا  ن هناضااادظم لاااجدناا

 .اام لاسيياج بض
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الاي  ددداادظقدددنااااضمصدددناجدددا ابصددديهنب،اإالاإهدا دددناا دددنبيداجادددواد بيدكااادظاهدددتاا:األهليةةةة
بي اجقايدد اب عادد،اياقدد،ا ج نظدد،اااب عادد،ا دديداهددطاإمبينيهددنا دد ا عيهدد ا ااب دداااظبيدد،ا قددال عاددو

هوابقاتادظ   اظي اجاواضملاالا دبي اظد،اجادواإبيدكاااههدتا دنايقداتالد،ا.ا نهيبهناااابنا هن
ا.اا8 نظ  اااا اابصيهن ا

اابعبا  ني  ادظ ا  اجاوادظا اادظقناااطا للنا اا  لنااد لن  ااا  دنااهظدكاباايدها
إبديضااد اادظ نج ااا  نلقاظاقناااضا دن  يادظصدنبيا دااا يداادظ  هاييد اإظدوا  ياياي ا

دظضدي  ادظقلدناي البابددي ا ادياا دبهتالنيب ددناا يي د ا ددناضهدوايعبلديا جدداداادظضدي  ا دديب لياا
ا:ظ يي  اإابهنكا ي  ا ايااضيي  ابادهيادظضيا ادظبنظي ا

 .د  ياصبايا  ياياي اإبديضايماظ،ادظقناااا ا  اإصبدياههدا-

 .ملا ادظ ي ا اإبدييناظاياي اا-

ا.  نلق اد  يادظصنبياظاقناااا-

هددإهدابدداهي اظددبةادظ امددفادظضدديا ادظ و دد ادظ ددنظا ادظدده يا دد ا  دداادظايدد اااد جبقددنباا
ل ضددياجي اهعادد،الاددن داجاددوا  ددلناا عقاظدد ااا ددلقادظب لدد اادظب دديضاضاهاددطاهددههادظ نظدد اباباددطا

 اهواي لااالاجاا يي د اج بيد ا ااسيدياج بيد ضا  دناإهدا دناادظ   اظي ادظ يداي اظالنل ا اي
 ددنابدداهياظددبةادظ امددفاهدداا  دداادظايدد اهقدد ابااا ااب ددبمالادظ    دد اإجبقددنبهال ضددياجي ا
هعاددد،الادددن داجادددوا  دددلناا عقاظددد اا ين ددد،النظب لددد ااادظب ددديضاهإاددد،االاي دددلاا يدايدددناجددداا يي ددد ا

ا.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بي اج بي اااإاا نيا  ن ظب،ايستاهظكاجاا يي  اسيياج

اظ دنا:ا"22/20/2694لبنييخاا40436ا با ن اهطا يديادظ     ادظعايناهطا افااا
 ددناا نلبددناهددطا لددي ادظ ددناا اا لددن ادظ الددا اظددتايب ققددادا دداابددادهيا  دد اظي ادظ ددنجااجاددبا

اي دد،اهااددههنالنجبلددنيهابنلعددناظدد،ضا ين د،النظاعدداضاهظددكا ادد،ا بجددوابا ددنال اادد،اباقددوابعاي ددن ا دداايا
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النظبدنظطاهددناادظقلددن اهددطادظددبجاةاظ ددنا لددادالإبدادد ادظ ددنجاابااادظب قددقا دداابددادهيادظ  دد اظي ا
جادوادظقديديادظ  عداااادظاعدط ناا يديهتا ضالنالنظقصاياهطادظب لياادااا بوا نااهظدكاداهدإاا

ا.1"هي،النظا ،ادظ  نيا اادظ نجااهطا  ا،اااي با اا لاظ،

 .المخالفات واألخطاء المهنية الخاضعة لرقابة غرفة االتهام : الفرع الثاني 

 لددييادظ دديداتادظبددطاييب لهدددنالددلن ادظضي ددد ادظقلددناي ال ان ددل اااددي  دداباناااهددطاهددهدادظ
  ني دددد اصدددو ينبهتادظ لياددد اهدددطا نادددداااد  ددديد د ادظ يدايددد ضاااهظدددكالنظبعدددبضاجادددوا قدددداقا

 . ادظعن  ادظ  ي  اب باييند هيدباااجبتاصينا ادظ يين

اا دددبا ايبادظ ضدددي ادظ يداددديضاهددددطا دددناااادظعقالددددن اجدددببدا ددداادظصدددايادظبدددطابقددداتاهيهدددنا
ظللن ادظضي  ادظقلدناي اادظمنلدع اظي نلد اسيهد ادالبهدنتاضاي  دااإ  نظهدناايداي دظ   اظيد ادظ 

 :هطادظ يداتادظبنظي 

 .جرائم اإلعتداء على الحريات: أوال

 ددداا دددناااادظعقالدددن اإظدددواا203  ادظقلدددناي ال قبلدددوادظ دددنب ايبعددديضالدددنل ادظضددديا
 دددااد اابي ددد ادظ  دددن ال ييددد اد هددديدبااا قدددا هتادظا ايددد ضاااا80إظدددواا5جقالددد ادظ ددد اا ددداا

او ما اادظ ضي اضبباهطااصفاهههادظ يي  النجبلنيهنا اني ااميدا ه ي ادظ ييدن ادظايبيد ا
هددههادظ دديداتادظبددطاي  دداا اابيب دداا ددااااايب ا ددااإ ددديد ا اا  دديايضدد اا  ن ددنالهددنضااا هددت

ا: يفالنل ادظضي  ادظقلناي ا ناياطا

ا
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 : جريمة التعذيب بغرض الحصول على اإلعتراف-2

 ضاج ددااياددبجا ادد،ا:ا"جيهدد اإبان يدد اد  ددتادظ ب ددب ادظ انهلدد اظابعددهيااهددهدادظاعددااللادد،
  دبادظ دامايااا ظدتا ااجادن اضدبيباضا  دبينا دناا ااجقايدنضايدبتاإظ ن د،اج دبدالضدملا دنالاعدا

 االب دددييضا اددد،اضا سددديدضا  ددداادظ صدددااا دددااهدددهدادظضدددملا اا دددااضدددملافمدددياجادددوا
 عاا ددددن ا اادجبدددديدفا اا عن لبدددد،اجاددددواج ددددااديب لدددد،ا اايضددددبل،اهددددطا ادددد،اديب لدددد،ا اابمايادددد،ا

ااالايضدد اادظبعددهيااد ظددتا اادظعاددن ادظددهضاي دداااانضدداناجدداا  دديبا دديد د ا.ا ضددمنلافمددييا
اا بيبلددناجايهددناهددطا ددبابابب نضددوا دد اباددكادظقادجددبادظا اه يدد ادظددباينا ضددياج ا اا وي ددناظهددنا 

 .1ظ عن ا ادظ  ان 

نةةةوفمبر  20دظ ددد يياهدددطاا04/23ااب نضدددينا ددد اهدددههادالبان يددد اهقدددبا دددن ادظقدددنااااي دددتا
اا دنايايهدنضاامكرر 621ظي ي اب ييتاهههاد هعنااهطا ناااادظعقالن اال ي نادظ ادباا6004

 يدياجديفادظ ضدي ادظ يداديضادظبعدهيااللاد،ا دااج داايادبجاجاد،اجدهداا اا ظدتاضدبيباضا  ددبينا
اادجبلدديادظبعددهياادظ  ددني ا دداا لدداا.ا ددناا ااجقايددنايا ددقاج ددبدالضددملا ددنا ه ددنا ددناا ددلل،

 امدددفا ددداا  ددداادظ صددداااجادددواإجبيدهدددن ا اا عاا دددن ا اا ضا دددلاا مدددياميهدددنا ضدددببدااا
 ددا ااال يد دد ا دداا(ا20) ددااد اإظددواجضدديياا(ا80)دظ   دد ا ددااجضدديايعن ددااجايدد،النظ دد ا

بجضااا هداد  يالنظا ل اظا امدفادظدهضايادهدقا ااي د  اا8.000.000بجاإظواا850.000
 ددااد اإظددواجضدديا(ا05)جددااد هعددناادظ دده اي ا ددنلقنااا عن لبدد،النظ دد اادظ   دد ا دداام دد ا

اظيضني اهإاد،اإهدا دلقا.ابجاا8.000.000بجاإظواا800.000 ااد ااال يد  ا ااا(ا80)
 .دظبعهياا ااصن اا ااباوا اني اسييادظقباادظع باهب ااادظعقال ادظ  اادظ  لب

ظدددهظكاهنظقدددناااادظ يداددديضايعبلدددياهدددهدادالجبددديدفالدددن واااجدددبيتاد  ددديا ا دددنا دددنااابي ددد ا
ظ  ني ددد اا دددناااسيدددياإا دددناي اادظبدددطاالاب ادددماظيا دددناا يد بددد،اااإا دددنايب،اااب ددد ال دددو ب،ا

دظددهضاي ددني الددبادظ ب دديضا عدد،ااظا عاددطايدايدد اهددهدا ددنايبيبددااجايدد،ادظ  دد اظي ادظ  ،دظ  ددبي 
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 ددداا دددنااااامكةةةرر 220جبددديدفضاهبدددالادظ دددنب اد ا دددنااادظبعدددهياال ددديضادظ صددداااجادددوا
 دددداا امددددفا اا  ددددبمبتاي ددددني ا اايددددل يال  ني ددددد ادظبعددددهيااظا صدددداااجاددددواا«:دظعقالددددن ا

اهطادظاقي اد ميي ادظبطابتابعدبياهنا .«إظوا و  ا ااد لنظ ل ا اا ب ا ضهيا إ يديد ايعن ا
 .2007ااه لياا80دظ  يياهطاا04/23ل ا اا نااااي تا

 :جريمة القبض على األفراد و التوقيف دون وجه حق -6

ظقدبا يدبادظ ضدي ادظ يداديضادظ دنال ادظبدطاي داياهيهدناظلدنل ادظضدي  ادظقلدناي ادظا دا اا
لنجبلنيهدنا يدبدايديباجادوا ييد اد ا دناااضقلضاجادواد ضدمنلااادظاضهيهناإظوادظبا يفاظاامي
 دددداا ددددنااااا32ااهددددههادظ ددددنال ا اصددددالاجايهددددنال ا دددداادظ ددددنب ااضهددددطادظب دددديكاادظب ددددادا

د  دديد د ادظ يدايدد ضاهددهدالن لددنه اإظددواب بيددبادر ددناادظقنااايدد اظابا يددفاظاامدديضااا دداامدديقا
هقدي ا ميدي اا32 ديالد،ضا  دناادلاهدطادظ دنب اظالنل ادرايداي ظهههادظقادجباييباادظ   اظي ادظ 

إهدابدتادابهدنكادر دناادظ قديي اظابا يدفاظاامديايعديضالدنل ادظضدي  ادظقلدناي اإظدوا"جاوا ا،ا
ا.1"دظعقالن ادظبطايبعيضاظهنا اا ل اضملابع اين

:ا ددداا دددناااادظعقالدددن اادظبدددطااصددد اجادددوا203اايعبلددديا ل دددنابع ددداينا  ددداادظ دددنب ا
ظ   ددد ا ددداام  ددد اإظدددواجضددديا دددااد اإهدا  ددديالع دددااب   دددطا اا عن لددد ادظ امدددفالنظ ددد ااد"

ا801ضاا لدنه ادظ دنب ا"  ن النظ يي ادظضمصي اظاايبا االدنظ قاقادظا ايد اظ داد اا اا   دي
  دددد اااا804لددددلاا يب دددداادظ انيددددن ادظ اصددددالاجايهددددناهددددطادظ ددددنب ا" دددداا ددددناااادظعقالددددن ا

اا"ا.ظي ا اجاوادظانجاضمصينا   اظي ا باي اا هظكادظباظ اجاوا ااي اااظهنا قاد

ا:ا ااصاياد م ن ادظ اناي ا يلن

                                                           
، "احترام حقوق اإلنسان في مرحلة التحقيق اإلبتدائي"(: وايج الجمزورعة لدى محكمة نالمة ) ـ ج ار  ع د المجيد  1

،  6005جواا  60محاضرة  لقيت بمناس ة اليوم الدراسي حول عالنة النيابة العامة بالشرلة القضائية مجلس نضاء نالمة 
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ا52د بان النل ادظضي  ادظقلناي اجاابقبيتادظ  اادظمنلادظ اصالاجاي،اهدطادظ دنب اا-
ا. اا نااااد  يد د ادظ يداي اإظواد ضمنلادظ مبصياالإ يد ادظي نل اا3هقي ا

ا دددداا ددددناااا58 لقددددناظا ددددنب ادجبدددديدضالددددنل ادظضددددي  ادظقلددددناي ايسددددتاد اد ددددديادظصددددنبي اا-
د  دديد د ادظ يدايدد ا ددااا يدداادظ  هاييددد ا  دديد ادظا ددلادظ لددطاظضددملاهددااب دد ادظ يد دد ا

  دييا دااضدهياا880دظقلناي ادظاد ع اب  ا ا ب،ااهاادظاعاادظ عن ااجاي،ال ا داادظ دنب ا
جا االإ ددددبةاهنبيددددداادظعقددددالبياابا800.000إظددددواا20.000إظددددوا و دددد ا ضددددهياال يد دددد ا دددداا

ا.1 هق

 االدنل اضدي  ا لدناي ادظدهضاي ديضا بنلعدن ا اايصدبيا  ديدا اا   دنا اايا د اجايه دنضاا-
ا. ااد اا03 ضهياإظواا00 اا ناااادظعقالن النظ ل ا ااا888يعن اا لقناظا نب ا

إالا ااهددههادظ دديداتا ددنظ يداتاد مدديةضاي دداا اايبدداهياهيهددنادظقصددبادظ اددناطاجاددبادظقددناتا
ل يدياا د،ا دقضااهدطادب دنهاإيدب ادظلدنل اإظدواديب دنااهعداالقصدبالهنالبع بهاإ دبديادظقدلضا

 ي نااهيبا نا اا ييب،اهطادظب ااااادظ ي  اباااا ،ا قا  اجا د،الدهظكضاهدهدا داا هد ضا
اا اا ه ا ميةاهدإاادظ ضدي اضدببادظعقالد اظبصدااإظدوادظ د اادظ   د ا داام د اإظدواجضديا

ظع ا يدددد ضا اادظ  ااددددااالنظضددددي  ا ددددااد اهددددطا نظدددد اجددددبتا يددددنتادظ اماددددااضا ااي ددددناادظقددددا اد
د بدييد ضا اادظلددل ادظقلدناطالددنظبلايواجداا ضااد عدد ا  دياسيدديا دناااطضا ااب   ددطاا د اهددطا

 ااهددطاد  ددن اادظ مصصدد ال  دديادظ قلدداضاجادديهتا ااهددطا ضا  ددناا مددياااالااضدظ    ددن 
اااا ددداا دددنا206ي لبدددااا اهدددتاد اعدددادادظ دددا  ادظيان ددد اجدددااهظدددكضاااهظدددكا لقدددناظدددالادظ دددنب ا

ا.دظعقالن 

                                                           

 اا نااااد  يد د ادظ يداي ا ااا ياادظ  هاييد ا  يد ادظا لادظ لطاظضملاهااب  ادظ يد  اا58 نب ادظا-ا 1
  ييا ااضهياإظوا و  ا ضهياال يد  ا ااا880دظقلناي ادظاد ع اب  ا ا ب،ااهاادظاعاادظ عن ااجاي،ال ا اادظ نب ا

ادظعقالبيااهق بجا االإ بةاهنبيدااا800.000إظواا20.000
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ه   اظي ا امفادظضدي  ادظقلدناي ا نا د اإهداظدتابيدجدطا ضدياجي اد  ديادظصدنبياجداا
ي  نا،اااالايعاي،ا ااباكادظ   اظي ا اا،اباقواد  يا اا   اظي،اهدإهدااادها  ديا دلضاسيديا

اامدنيجادظ دنال ااض ناااطاباقنها ااي  ن هابااا اايدل يالد،ا داادظ دا  ادظقلدناي ادظ مبصد 
انضي ييهنادظقنااااب ااا   اظيب،ا نا  ضاهن  ياالاي ااا دنلواظاباايدهاإالاإهدا دناا ضدياجدظبطا

ااالاي  ددااظا امددفا اايددبه العددهياباقيدد،اد  دديا ددااي  ددنا،اهددهظكاالايددبماالدد ااد جددهديا
 اابمادفا اهدنضاإظدوا نادااهظدكايبعديضالدنل ادظضدي  ااضدظقناااي ادظبطابعادطا داادظ  د اظي 

إظددوادظ  دد اظي ادظبلبيليدد اااهظددكاظب ددنايهااط اادظقددناتالباايددهاهددهداد  دديد ادظ يدديا ددنااااضدظقلددناي 
ا.1 بابا ا ب،اااإبينااج ااسييا ناااط

 . جرائم إساءة استعمال السلطة ضد األفراد: ثانيا

 دااا835يسل ا اادظ ضي اهطاصيناد ا ي د ادظ انياا ايبادظ ضي ادظ يدايضاهطادظ دنب ا
ب يي ددنامنصددناجاددوا دداا دداا  ددن اد ددبع ناا ددا ب،النابهن دد،اظ ي دد ادظ اددنياادظعقالددن اا ددنااا

اا ااالصبباهههادظ ا د ا بدوا دنتالدنل ادظضدي  ادظقلدناي الصداب،اهدههالنظدبماااإظدوا ادياا
اامدنيجادظ دنال اضا اد اضا اا  اا   ااضا اا عدباظا د اال يديايلدن ا اا ادهقد اصدن ل،ا

 .  اد  يد د ادظاديب ال،اابااا يدجناضدظ اصالاجايهناهطادظقنااا

اابب يددديا ا ددد اإ دددن  اد دددبع ناادظ دددا  اجددداا ا ددد ادابهدددنكا ي ددد ا اددديااهدددطاصدددا ا
دظانجدداضاهددإهدا ددناادظانجددااهددطادظ يي دد ادظ نايدد اهدداا دداا دداد ااهددإاادظانجددااهددطا يي دد اإ ددن  ا
اد بع ناادظ ا  ايال طا ااي ااا امانا االنل ناظاضي  ادظقلناي ا ااياب طاإظوا هيدبادظقدا 
دظع ا ي ضااايال طا ااي دااادظدبماااإظدوادظ  د االهدههادظصدا ضاهدإهدابمداادظلدنل الصداب،ااا
هااي بضاج ا،ااهقاظاقناااضا اابماادظ اياالصاب،ا د ايلدن اصدن اادظ اديااهدإاادظ يي د ا

 .الابقات
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ااإهدابه ا  باجانصيادظلل ي ادظقلناي اللاابماظ،اإظوا اياادظضملا دبابدتاباايدهدا
ضااا اي د،اد بديضااا ناد اسيديا نااايد االايعدباهدهدا داا ليداا دناي يديهادظقدناااظبعاي ن ا داايا

ا دددبا اهدددناظدددتابدددالاجادددوامددديافا ضدددبب الدددااد باددد الصددداي اا835لددنظي ا اإظدددواادددلادظ دددنب ا
ا20.000اد ددب اهددطادظ يي دد ادظعنبيدد ادظبددطايعن ددااجايهددنا ددااضددهييااإظددوا ددا ااال يد دد ا دداا

 دددداااادددد ادظقددددناااادظبددددطابضددددبباهددددطاا804دظ ددددنب اابجضاإالا اهددددنا ضددددني اإظددددوا800.000إظددددوا
دظعقالددد اهبصدددل ادظ ددد اادظ   ددد ا ددداام ددد اإظدددواجضددديا دددااد اإهدا ناددد ا يبل ددد النظ  دددن ا

ا.1اصفلنظ يين ادظايبي ضاااهانابصل ا اني اجاباد بيدههنالههدادظ

 :جريمة إفشاء الّسر المهني  -6

ضا ددددداادظ قدددددييا نااادددددنا ااإ ددددديد د ادظب ددددديضادظ ان ددددد العانصددددديادظلدددددل ي ادظقلدددددناي ا
 داا دنااااد  ديد د ادظ يدايد ضاااجاد اهظدكاا22ي با ااهيهنادظ ديي اااهدهدال قبلدوادظ دنب ا

ب  ااهطاد ه ي ادظبطا لانهنادظ ضي اجاوادظ قناقااادظبالااادظبطا دبايب صدااجايهدناهد ال ا
ابي د اظبادكاد ه يد اااظا دنل ادظضمصدطادظدهضاب  اد،العدضاهددههااهدطا دليااإمهدنيادظ قيقد ضا

 ددداا ددناااادظعقالددن اب يي دددناظ دداا دددااا102دظددبالااضاهقددبايبددداادظ ضددي ادظ يدادديضاهدددطادظ ددنب ا
 هضوا عاا ن ا اابالااا دناا داادظ ادياضا اابلقدوا ديدا هايدنضاإالاإهدابعادقاد  ديالنظ نظد ا

ال النظضددهنب اهددطا دديداتاد  هددنضاإهدالاددواإظددواجا هددتادظدداديب اهددطادظاقددي اد ميددي الإظيد يدد اد ب
 .ل ان ل ا  ني  ا هابهتا

دظ دده اي ا جددوهاظددتابدده ياصدديد  اجانصدديادظلددل ي ادظقلددناي اا102اايسددتا اادظ ددنب ا
هددطابعددبدبادظقنا دد ادظ ضددنياإظيهددنضاإالا ااهظددكايد دد اإظددوا اادظ ضددي اظددتايضددلا صددياد ضددمنلا

لددداا اددد،اد بادددوالددده يادظدددلعضا ددداهتالدددبظيااجلدددني ا اااضادظدددهياايقددد اجادددواجدددنبقهتااد ددداادظ ب دددن
  ي اد ضمنلادظ  ب اياال  دتادظاد د ا اادظ هاد ا اادظامياد ادظبدا د ا اادظ   بد اجادوا  ديديا
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 ددااا22 بظدوالهددناإظدديهتضااهددهدا ددنايا لددقاجاددواجانصديادظلددل ي ادظقلددناي ا لقددناظددالادظ ددنب 
 . نااااد  يد د ادظ يداي 

إلددنه اإظددواصددا ا دداا  ب ددااجاددوادظ دديادظ هاددطا اايقدداتاهددهدااابضددبي اهددههادظ يي دد ا
د مييالإهضنا،ضااايعبا يدا اا نايعيه،اد  ياا  ان ا اال ان ل ا  ني د ااميابد،ا اا هابد،ااا

 .1  نااإهضن ها ي ناظ ييه

 : إنتهاك حرمة منزل -

 دداا امددفاهددطادظ دداكاد بديضا اا:"ا دداا ددناااادظعقالددن القاظهددناا835اصدد ادظ ددنب ا
دظقلناطااا االدنل اضدي  ااا داا نادبا اا  دباي دناادظقدا ادظع ا يد ابمداالصداب،ادظ ده اي ا
 اياا  بادظ اد اياال ييايلنهاضاااهطاسييادظ نال ادظ قيي اهطادظقناااااال يياد  ديد د ا

بجاإظدواا20.000دظ اصالاجايهناهي،ايعن ااالدنظ ل ا دااضدهييااإظدوا دا ااال يد د ا داا
اادا و دددددنا دددددااهدددددهدادظ اهددددداتاي  اادددددنا."ا804مدددددواالب ليدددددقادظ دددددنب ابجاباااد ا800.000

ا:إج ن اضيا ابادهياهههادظ يي  اااهط

صا ادظ ناطااايض اا اا امفاهطادظ اكاد بديضا اادظقلدناطااالدنل ادظضدي  ااا دااا-
 ناددبا اا  ددباي ددناادظقددا ادظع ا يدد ضاااهاددنادظ ضددي ا صددبالددلن ادظضددي  ادظقلددناي ااا جدداداهتا

ا.ااااااااااادا اا هنيادظضي  اضادظبيكا ااد  اادظع  يضا اد دا ن

ا.بمااادظ   اال عاوادظب نايااادظبعبضاظ بابادظ   ااإظوابدما،ااابادلع،ادظ يبل  ال،اا-

 ددداا دددنااااا07ض74ض77دظدددبماااهدددطاسيددديادظ دددنال ادظ  دددبب ا نااادددنال عادددوا منظاددد اظا دددادباا-
ظدديهاادظصددنبيا دداادظ ددا  ادظقلددناي اادظضدديا اد  دديد د ادظ يدايدد ااهددطادظ ددادبادظبددطابب دديقا

ا.دظي ناي اظابابي ااايلن اصن اادظ  اا
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لن لددنه اإظددوا ددنا ددلقاه دديهاهولددبا دداابدداهيادظقصددبادظ اددناطاااهددااجاددتاجلدداادظلددل ي اا-
ا.دظقلناي اللا،ايبماا   ااسييهاهطاسيياد  اداادظ   احالهنا نااانا

اامبن دددناهدددإاابقييددديادظ  ددد اظي اللاادجهدددنادظبلبيليددد اضادظ بايددد ااادظ يدايددد اجادددواجلددداااا
دظلدددل ي ادظقلدددناي ادظبدددطا  يهدددنادظ ضدددي اظي ددد ا ددداالدددنااد  ددديدها اادظلددد  اااإا دددنا ج دددن ا

ا.1دظ صبد ي ااا ضياجي ا ج نظهتا اا ه ااا  ني ا قاقااا يين اد هيدبا اا ه ا مية

الجةزاءات التأديبيةة ااالسير في الةدعو  التأديبيةة أمةام غرفةة االتهةامآليات :المبحث الثاني 
اواإلدارية والقضائية و اآلثار المترتبة عنها

بامدددددياسيهددددد ادالبهدددددنتا هياددددد ابلبيليددددد اهدددددطاد مدددددوال ادظ ا دددددال اظعانصددددديادظلدددددل ي ا 
دظقلناي اادظهياا لقاب بيبهتضههدالق د ادظامدياجدااد  ديد د ادظبلبيليد ادظ قديي اهدطادظقداداياا

ا.د  ن ي ادظبنلعيااظهنضا اادظ بنلعن ادظ يداي ادظبطا باببيبااجااد هعناادظ ا ال اإظيهتا

 ادظ ا ال اظللن ادظضي  ادظقلناي اببعاقاهق النظ هنتادظ اا  الهدتاااهههاد موال 
 لدددل ا لدددناطااادظبددددطا دددلقاد ضدددني اإظيهددددنضاه يهددد ادالبهدددنتاجايهددددنابقدددبييام ددداي اد م ددددن ا
دظ يب لدد اادظبددطاظددتاي ددببهنادظقددناااضااابدديكا ددا  ابقددبييهناإظددوادظهياددن ادظقلددناي ادظي يلدد اجاددوا

اا دناادظ ي داتاي دتا دظ بلد اا ددنااااا2661مةارس  10دظ دد يياهدطاا000606 ج دنظهتضاادا
دظبلبيدداادظ  لدددقاجادددوا ددداماطاد  دداادظدددا اطا دددبا دددبباهددههاد م دددن ااصدددااهنا  ددداابي ددد ا
م ايبهددددناا  ددددن بهناض  ددددنا اادظبعاي دددد ادظايدييدددد ادظ ضددددبي  ادظ  ددددبب اظاعو ددددن ادظببي يدددد الددددياا

جايهددنااا يد لدد ا ج نظهددناااادظ ددا  ادظقلددناي اادظضددي  ادظقلددناي اهددطا  ددنااإبديبهددنااد ضدديدف
 ددبااصدد الددبايهناجاددوالعددضاد مددوال ادظ هايدد اظلددلن اا6000جويليةةة  12دظ  يمدد اهددطا

دظضي  ادظقلناي ادظبطاي  اا بنلعبهتاجاوا  ن هنا  نتاسيه ادالبهنتاضااجاي،ااا لاادظب ديقا
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لدبا داادظب ديقاإظوافظين ا ييادظبجاةادظبلبيلي ا  نتاسيه ادالبهدنتاإظدواسنيد ادظاصدااهيهدنضاالا
 .إظوا ليع اد م ن ادظ هاي ادظ يب ل ا

 .مراقبة غرفة االتهام ألعضاء الضبطية القضائية : المطلب األول 

 دداادظصددو ين ادظهن دد ادظ ب يددي ادظبددطابلدد ا الهددناسيهدد ادالبهددنتاهددطا  ني دد ا ددا  ا
 ددددداا دددددنااااا602دظي نلددددد اجادددددوا ج دددددناادظلدددددل ادظقلدددددناطااهظدددددكا لقدددددناظ قبلدددددين ادظ دددددنب ا

 ددديد د ادظ يدايددد ادظبدددطابمددداااظ يهددد ادالبهدددنتا هياددد ا لدددناي ا يد لددد ااضدددن الدددلن ادظضدددي  اد 
دظقلدددناي اادظ ددداماياااد جددداداادظ اا ددد الهدددتالعدددضا هدددنتادظلدددل ادظقلدددناطا  ادددن ا  ني دددبهتا

 . ج نظهتادظقلناي ا

دظاقدي ادظ نايد ا داا دنااااد  ديد د ادظ يدايد الدلااا26اهطاههدادظ الدا ااصد ادظ دنب ا
ظواا يدداادظ  هاييدد اإبدي ادظضددي  ادظقلددناي اايضدديفادظانادداادظعددنتاجاددوادظلددل ادظقلددناطايبدداا

 .لبداي ادمبصنلا اا  ا ا لناطااهظكاب  اي نل اسيه ادالبهنتالهظكادظ  ا ا

ا اددد،اي دددبانبا ااسيهددد ادالبهدددنتاهدددطاهياددد ا لدددناي اببددداظواامياددد ادظي نلددد اجادددوا ج دددناا
دظب قيددقادظقلددناطاهددطاإ ددنياد  دديد د ادظبددطايباالهددنا لددن ادظب قيددقاض  ددنابقدداتا يلددنال يد لدد ا
اضددن ادظلدددل ادظقلددناطادظ ب  دددااهدددطا ج ددناادظل دددياادظب دديضادظدددهضايقددداتالدد،الدددلن ادظضدددي  ا

يااجاددددددددددوادمددددددددددبوفا صددددددددددانههتادظبددددددددددطا ددددددددددبببهتادظ ددددددددددادبادظقلددددددددددناي اادظ دددددددددداماياادظ مبصدددددددددد
 .ا1 اا نااااد  يد د ادظ يداي  61،66،62،23

ظقبادمبافادظضيدحاهطاب بيبا ليع اهههادظي نل اهطا ااهناي نل اإبديي ا تا لناي اسيديا
 اادظددديد  اهدددطادظاقددد،ايب ددد،اإظدددوادجبلنيهدددناي نلددد ا لدددناي الدددنظامياإظدددوا الددداجهنااد  ددديد د ا

هنا دتادر ددنيادظبدطابيبلهددناادظ هد ادظ مبصدد الاميهنضظ اد،ا دداايدايد ادظعقالددن ادظبددطادظ بلعد الضددلا

                                                           

 . اا نااااد  يد د ادظ يداي ا 61،66،62،23دظ ادباا-ا 1
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با عهددناهددطا  ددناادظبلبيددااهددناادسادداادظاقهددن ايضدد  اااهددطادجبلنيهددنا دديديد ا لددناي الددنظ اهاتا
 .ادظقناااطامنص اا اهنا يديد اسييا نلا ا ضا عااإبديضا اا لناطا

نا ددااصددو ين اا ددا ن اهددطا  ددناادظي نلدد ااجاددوا يدد ا ددنااهددنااسيهدد ادالبهددنتال ددناظهدد
:اجاوااضن ادظلل ادظقلناطابمبلال يد ل ا ج ناادظل ياادظب ديضا يديابضد ااهدههادظي نلد 

 .اد ج ناا  ناب بباإظواد ضمنلاهطا نال امنص ا

ب ددني اسيهدد ادالبهددنتادظي نلدد اجاددوا ج ددناادظلددل ادظقلددناطا دداا: الرقابةةة علةةى األعمةةال  -
الد اجايهدنالعدبابا دلاإ ديد د ادظب قيدقادظبدطايقداتالهدنالدلن اا جداداامواادظقلنينادظ عيا

دظضددي  ادظقلددناي اا ددبةاصدد بهنااضدديجيبهنااجددبتا منظابهددناظاقددناااا ااب ددنايا ددبابادظ ددا  ا
  دددنال ا  دددياد ضدددمنلا ااد  ددداداال ددديقاسيدددياضددديجي اادا ددديد د ادظبابدددي امدددنيجا دددبابا

يددددن اا  ني دددد اد ج ددددناامددددنيجادظاميادددد ادظقددددنااااادظب ددددنايد ادظبددددطابضدددد اادجبددددبد اجاددددوادظ يا
ادالمبصددنلااسييهددناض يدديايعبلدديا ددااب ددناياظهددههادظ ددبابا منظادد اظاقددناااايبيبددااجادد،ا دديد ا

ا204دظددل وااهلددواجدداادظ  ددن ظ ادظبلبيليدد ا دداا دديفاسيهدد ادالبهددنتا لقددنا   ددنتادظ ددنببيا
ا1  بلن ا اا نااااد  يد د ادظ يداي اهلواجاادظ   اظي ادظ يداي اجابادا201ا

ههدادظاا ا اادظي نل اهااهطادظ قيق ايبمااهطاإ نيادظي نلد اجادوا: الرقابة على األشخاص -
د ج ناا يلناظ ااهناببصاا لنضي النظاضن ادظهضاي ني ،النل ادظضي  ادظقلناي اضسيدياداد،ا
اميداظ اااهههادظي نل اباصااجاواد ج ناا اا ه اادظبصيهن ادظايبي ادظبطا بابصدبياجداا

نل ادظضددي  ادظقلددناي اضمصددينا دداا هدد ا مدديةاه ددااهددههادظيدايدد اييدهددنادظددلعضا اهددناي نلدد الدد
ا.جاواد ضمنلا

ايب اددواهددهدادظاددا ا دداادظي نلدد النظمصددالاهي ددناب ني دد،اسيهدد ادالبهددنتا دداا ددا  اهددطا
 بنلع اي ناادظلل ادظقلناطالضدناادظبصديهن ادظ يديا ضدياج ادظصدنبي اجداهتاضمصدينا  ادن ا

                                                           

 . اا نااااد  يد د ادظ يداي اهلواجاادظ   اظي ادظ يداي اجاباد  بلن ا201اا204دظ نببياا-ا 1
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دظاميايدد ا اال ان ددلبهنا  نظدد اب ددنايا ددبابادظ ددا  ا اادظبماددطاجدداادظاد ددااابددلبيبهتا ج ددنظهت
اجبتاد بيدتاد هيدباادظ  ن ال و بهتادظضمصي ادظ نبي اادظ عااي اابعييلهتاظام ياضالهدهدا
دظ اهدداتاهددناا دداابصدديفاسيدديا   ددابايصددبياجدداالددنل ادظضددي  ادظقلددناي اهددطاضدد ااج دداا

 دددنبهتايعدددبام دددنابلبيليدددنال اهددداتا دددنااااد  ددديد د ادي دددنلطا اا دددالطادب دددنهاد ضدددمنلاا  با
ا.1دظ يداي 

 تصنيف األخةطاء المهنيةة لضبةةاط الشرطةةة القضائيةةة حسةب قانةةون التأديةةب: الفرع األول 
 . المطبق على موهفي األمن الوطني 

إاادظصو ين ادظ ماظ اظالدل ي ادظقلدناي ال ا داادظقدنااااادظادادا ادظبامي يد اضي داا
 ااب ني اهطاإ نيهنادظي  طاادظضيجطالض اايلد اادظ  نيد اظاهديدباا  با دنبهتاانهيدكاجداا
  اادظ  ب  ااد بقيديهاا ضابقصييا اابهناااي  ال يد د ااميابد،ا داد دا  ادن ا بد ا هن د،ا اا

 هايددناابلبيليددناي ددبايتادظبصددبضاظدد،اظددهظكاي ددااب بيددباد  ددنيادظعددنتاظاهعددناامني هدنايعددبام ددلا
اا دددناادظ ي ددداتا دظبدددطاي  ددداا اابمدددااللمو يدددن اافبداادظضدددي  ادظبدددطاالاي  ددداا صددديهناضادا

دظمدنلال داماطاد  داادظدا اطا دبا دن اا2661 دني اا10دظ د يياهدطاا000606دظبلبيلطا
ا صدددانفال  دداام ددداي ادظم ددلااا  دددن ب،االبصددايفاظام ددن ادظ هايددد اا  دد هناإظدددوا و دد ا

دظبددددطابملدددد الددددبايهناظي نلدددد اسيهدددد ادالبهددددنتااال ددددي ناد م ددددن ادظضددددبيب ادظ  ددددن  اااد م ددددن ا
 :دظ  ي  اضدظبطا ا ببهناجاوادظبادظطا

 داادظ ي داتاا61اصد اجايهدنادظ دنب اا:ة األخطةاء الشةديدة الجسةامة أو األخطةاء الثقيلةة  2
 ادظ هاي ادظضبيب ادظ  ن  ادظبطاي  اا اايا ياجاهناجقالد ا داابب  ااد م ن"دظ ه ايا جوها

ا:دظبي  ادظ نظ  اهي ناياطا

ا.يهضاباايهادظبعاي ن ادظبصنجبي ادظ بعاق الن ظبيد ن ادظ هاي ابااا لاا عقااا-
                                                           

اتاب مسجج لدى دائرة ،في التحقيق القضائي ،،المجلد الثاني "الموسوعة في اإلجراءات الجزائية" ،علي جروة ـ  1

 . 515- 512 ، ص 6002ع القانوني  والدولي اإلعدا
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دظعاددددفاا  ددددنظياادظبعددددبضاجاددددوا  دددد ااا اا ددددل ايا ااي يدددداا  اددددن ا بد ادظمب دددد اضاإهضددددن اا-
ا.د  يديادظ هاي ا

دظ ضني  اهطادظبا فادظ  نجطاادظ دبلياجداادظع داا د امديقاد   دنتادظبضدييعي اادظبامي يد اا-
دظ ع دددااالهدددناهدددطاهدددهدادظ لددد نيضابادددنااادظ  دددااا اادظ مدددبيد اهدددطا  دددن اادظع دددااضاإظ دددنقا

ا.ا ليديا نبي النظلانين اادظ اضآ ا

 ضاصدددافا ددداااجدددبتادظاهدددن الدددنظبيدتادظدددب اماادظ دددهيضادالامددديد اهدددطا  عيددد ا ين دددي ا ااهدددطا-
ا. صانفادظ  عين اد ميةالبااابيميل

ا72م لا اصدالاا عن دااجايد،ال ا داادظ دنب ا)سيناا ب نبةالعبابلايواد جهديا ناااناا-
ا.ا1ا( اادظقناااادظمنلال اماطاد  اادظا اط

ا(.   يا اا ويا يد )اسينلن اسييا ناااي اا ب يي اا-

ا.إ بقنظ ا بلاج النظبا فاجاادظع اا-

ا. اصاادظع اا اادظمب  ا  ان اهبي ادظ  يا  ابيبااجاد اام يي اابيكا-

ا.دظبا يفا اادظ ل ادظبع اطاضدابهنكا ي  ا اياا ااد بوااسيياضيجطاظ   ااا-

ا.لين ا وحادظ صا  ا ااجبنبا ااجبنبادظب هيياا-

ا...(.بقصيياهطاد ضيدفاجاوادظ ا  اضا يبابابااادظ  باة)ابقصييا هاطا ب يياا-

هدديديادظ  لا ددياضايضددا اادمددبو ضاد ددبع ناادظاادداهضاب ايدداا ااإماددن ا يدد اا يقدد ا ددااا ددناقاا-
ا.دظ صا  ا

                                                           

 ا-ا 1
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ا. بااسيياج بضا اا ياحام لا يب ل ا  ان ادظمب  اا ب لل اهطاإظ نقاج يابداتاا-

ا(. باا اا ياح)اد بع ناا وحادظ صا  البااا لااضيجطا بيبلناجا،اجاد ااظا يياا-

 نظ ددد نحاظ ددداد اا دددناجلدددايا)ام ددد ادظ صدددنظ اادظبعاي دددن ادظبصدددنجبي اج دددبدجدددبتاد بددديدتاداا-
ا(.دظ باباجاوادظيستا ااا ابادظباميتادظمنلالهظك

ا.جبتادظبصيي الاضن ادظقيياا-

ا.بعببادظامنافا اادظاضن اا-

ا.يهضادالظب نقال اصاادظبعييااا-

 دددااااددد اا22بب  دددااد م دددن ادظ هايددد ادظ  دددي  ا  ددداادظ دددنب ا: ة األخطةةةاء الجسةةةيمة 6
ا:اا1هي ناياط(ا2)دظ ي اتضاادظبطاي  ااداايبيبااجاهناجقال ا اادظبي  ادظ ناي ا

 .ابهبيبد ا ااضبناتاإيد ا اد اا  ان ا  ني  ادظاميا ا-

 .إه نااهطا عنظ  ادظقلنينا -

دظبديبباجادوا  دن اادظا دنبضا د ياجاادطضا)إجببد د اجاواد موقا ااجاوا بلين ادظضدي  ا -
 ...(.  نيتاد موقضابياااسييا بهع اإجببد اجاو

 .جافاابعبضاإيد اد هيدبامنيجا ا ن ادظمب   -

 .بقبيتاضهنب ا لي ااه ي  -

 .جبتادظبصيي النظيادجا -

 .جبتاد بيدتادظبعاي ن ادظعن  ا اادظمنص  -
                                                           

  اااا ادظ ي اتا22دظ نب اا-ا 1
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 .لين ادظل ن  ادظ هاي  -

 .دظب لااهطا نبيا يايال يني ادظ صا  ا -

 .اايهاال يد     نتا ل ا  اا فادظب -

 .د هيد اهطاد بمبدتاجبنبااب هييد ادظ صا  ا ااد بع نظهنا سيدضاضمصي ا -

 .ب ناياا نقادظ اتادظبصنجبض -

 .جبتادظبصيي العااداادظ  اوادظ بيبا -

 .د ه نااهطاصينا ادظعبنبا اادظب هييد ادظ بيبااجا،ا ليديا-

  .دظمياجا اادظبيداادظا اطالوابيميل -

 . وحادظ صا  البااا لااضيجطاادظ بيبااجا،اجاد ااظا ييااد بع نا -

 (.جافاابعبضا  ان ا  ني  ادظاميا ضادظبمايفال مبافا ض نظ،ا)ب نايادظ ا  ا -

 .إاب ناادظامنافا اادظيبل ا -

 .ا ينتااههداإظواسني ابلايواد جهديا(ا7)سينااسييا ناااطاب نايا يلع  -

ا38بب  ددااد م ددن ادظ هايدد ادظل ددي  ا اادظمايادد ا  دداادظ ددنب ا: ةةة األخطةةاء البسةةيطة   1
 :1 اااا ادظقناااضادظبطاي  اا اايا ياجاهناجقال ا اادظبي  اد اظواهي نايلبطا

 .دظااتا  ان ادظمب  ا-

 . ااكااهيا اسيياالاق ا  ان ا بد ادظمب  اا-

                                                           

  اااا ادظقناااا38دظ نب اا-ا 1
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 .بلميا ب ييال ييا ليياا-

 .دظ صا  دظب بيا  ادظ  هايال ييا لاابقبلي،ا -

 .دظببمياا اادظب اقا  ان ا بد ادظمب  اا-

 ...(.دظقيد  ضادظاهاا)داعبدتادظيقم ا  ان ادظمب  ابااابيبااجاد ااامي  اا-

 .لين اضني اي تادظهدبي ا اادظيضادظي  طا اا بد ا اا باد ادظب هيياا-

 .د بقلناا ي اظا اد ايااهطاد  ن ااد بديي ااا-

 .ا اا يلع ا ينتسينااسييا ناااطا  ااا-

 .  نبي اد  ايتادظ ليضالبااايمص اا-

 .أعضاء الضبطية القضائية الخاضعون للمراقبة : الفرع الثاني 

ا96/01 اا نااااد  يد د ادظ يدايد ا لداابعدبياهنالنظقدنااااي دتا1ا602 نا ادظ نب اا
بماااسيه اد بهنتا قا يد ل ا ج دناا جلدن ادظلدل ادظقلدناطاا21/06/2696دظ  يياهطا

  دنا جداداادظلدل ادظقلدناطاادظ امادااااد جداداا.ادظهيااظهتاصا النل ادظضدي  ادظقلدناي ا
دظ اا دد الهددتالعددضا هددنتادظضددي  ادظقلددناي اضاهددإاا ج ددنظهتا نادد امنلددع اظ يد لدد اي  ددناهتا

ادظبدددطاجدددبظ اا2696فبرايةةةر  21هدددطاادظ ددد ييا96/01د بدييدددياا بدددواصدددبايادظقدددنااااي دددتا
                                                           

بماااسيه اا21/06/2696دظ  يياهطاا96/01 اا نااااد  يد د ادظ يداي ا لاابعبياهنالنظقنااااي تاا602دظ نب ا -  1
  نا جاداادظلل ادظقلناطا.اد بهنتا قا يد ل ا ج ناا جلن ادظلل ادظقلناطادظهيااظهتاصا النل ادظضي  ادظقلناي ا

اا ج نظهتا نا امنلع اظ يد ل اي  ناهتاد بديييااادظ اماااااد جاداادظ اا  الهتالعضا هنتادظضي  ادظقلناي اضاهإ
بيد ااسيه ا:ا" نظبنظطا602ادظبطاجبظ ال قبلنهنادظ نب اا2696فبراير  21دظ  يياهطاا96/01 بواصبايادظقنااااي تا

ناد بهنتا ج نااللن ادظضي  ادظقلناي ااادظ امايااااد جاداادظ اا  الهتالعضا هنتادظلل ادظقلناطادظهيااي ني ااه
ا نايايهنا اا نااااد  يد د ادظ يداي ضاظ اادظ ضي ا ي ا ميةااا اامواادظ ادباا28  اادظضيا ادظ  بب اهطادظ نب ا

 اا نااااد  يد د ادظ يدايي اظتايبانااادالجادااادظ اماااادظ اا  الهتالعضا هنتادظلل ادظقلناطاا200دظبنظي اظا نب ا
 . للن ادظضي  ادظقلناي اهقااد باواله ي
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بيد دددااسيهددد اد بهدددنتا ج دددناالدددلن ادظضدددي  ادظقلدددناي ااا:ا" نظبدددنظطا602ل قبلدددنهنادظ دددنب ا
دظ دددامايااااد جددداداادظ اا ددد الهدددتالعدددضا هدددنتادظلدددل ادظقلدددناطادظدددهيااي ني دددااهنا  ددداا

ضددي ا ددي اا ددنايايهددنا دداا ددنااااد  دديد د ادظ يدايدد ضاظ دداادظ ا28دظضدديا ادظ  ددبب اهددطادظ ددنب ا
 دددداا ددددنااااد  دددديد د ادظ يداييدددد اظددددتايباددددناااا200 مدددديةااا دددداامددددواادظ ددددادبادظبنظيدددد اظا ددددنب ا

لدلن ادظضدي  اادالجادااادظ امادااادظ اا د الهدتالعدضا هدنتادظلدل ادظقلدناطااد بادوالده ي
جدداادظاناددب ا ددااهددهدادظبعددبياا؟ضا هددااا"جياللةةي بغةةدادي"اهاددناب ددن ااد  ددبنها.ادظقلددناي اهقدد 
ضاظب دديديا دداماطاا جددادااإبدي ادظ نلددن ادظددهياامدداظهتادظقددناااادظقيددنتالددلعضا هددنتا  دديباباددنب

دظضددددي  ادظقلددددناي ا تا ادددد،اب بيددددباظ ددددا  اسيهدددد اد بهددددنتاهددددطا يد لدددد ا دددداادظ دددداماياااد جدددداداا
دظ اا  الهتالعضا هنتادظلل ادظقلدناطاجادوادمدبوفا ادادجهتال دناهديهتادظ اماداااا جداداا

 داا دنااااد  ديد د ادظ يدايد اا63 ادظ اصالاجايهتاهطادظ دنب اد بديد اادظ صنظ ادظع ا ي
بدددب اتاجادددوالدددلن ادظضدددي  ادظقلدددناي ابااادرمدددييااهدددإااا622إظدددواا603؟ايسدددتا اادظ دددادبا

دظ     ادظعاينا با ل اللااسيه اد بهنتابيد اا ج دناالدلن ادظضدي  ادظقلدناي اادظ داماياا
طادظبدطاي ني دااهنا  داادظضديا ادظ  دبب ااد جاداادظ اا  الهدتالعدضا هدنتادظلدل ادظقلدنا

ا نايايهنا اا نااااد  يد د ادظ يداي ااظهناهطاهدهدادظصدببا اابصدبيا ديديد اا62هطادظ ادبا
 .إبديي ا اابلبيلي ابااا اديادظ عااهيهنا

اا دددباجادددقاد  دددبنها يوظدددطال دددبدبضاجادددواهدددهدادظقددديديا ااهدددهدادال بهدددنبا مدددنظفاظ دددنا
اظواظا  ا اد جاواهطاجب ا يديد ا داا هد ضا  دنا اد،االايدبو تا ل ال،ادظ يه ادظ اني اد 

 داا دنااااد  ديد د ادظ يدايد ادظبدطاالاب يديادظ عدااا463  ا   نتادظاقي اد اظدوا داادظ دنب ا
لنظاقضاهطادظقيديد ادظصنبي اجااسيه اد بهنتاإالاإهدا نا اببعاقالنظ ل ادظ   د ا داا هد ا

 1 مية
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 .ر غرفة االتهام طرق إخطا: المطلب الثاني 

 دداا ددنااااد  دديد د ادظ يدايدد الددلااييهدد اد  ددياإظددواسيهدد اد بهددنتاا603اصدد ادظ ددنب ا
إ ددنا دداادظانادداادظعددنتا اا ددااياي ددهناجددااد مددبوال ادظ ا ددال اظلددنل ادظضددي  ادظقلددناي اهددطا
 لنضدددي اامدددنااهتاضااظهدددنا اابامدددياهدددطاهظدددكا دددااباقدددن ااا دددهنال ان دددل اامددديا لدددي ا  يا ددد ا

 .جايهن

سيددديا ااسيهددد اد بهدددنتالدددنظ يدايادظعنصددد  ابعبلدددياا دددبهناصدددن ل اد مبصدددنلاهي دددنا
يبعاقالللن ادظضدي  ادظقلدناي اظا داادظع د يضا يدياب دناادظقلدي اجادواسيهد اد بهدنتا داا
 ددددديفادظاناددددداادظعدددددنتالعدددددباد دددددب و اي ضاا يددددداادظ  هاييددددد ادظع ددددد يضالنظ    ددددد ادظع ددددد يي ا

 .دظ مبص اإ اي ينا

نكا و د اصدايابيهد الهدنادظ منظادن ادظ يب لد ا داا ديفالدلن اا ا،اي دبمالا ااهاد
دظضي  ادظقلناي ا  نتاسيه ادالبهنتاا ايةاهطا ناياطادظصايبيااد اظبيااهدطادظادي اد ااا دتا

 .1دظصاي ادظ نظ  اهطادظاي ادظ ناطا

 .عن طريق النائب العام أو غرفة اإلتهام : الفرع األول 

 اا نااااد  ديد د ادظ يدايد اهدإاادظانادااا26لوادظ نب ال قب: عن طريق النائب العام  -2
دظعنتايضيفاجاوادظلل ادظقلناطاجاوا  باةابداي ادظ  ا ادظقلناطادظهضايع داالد،االهدهها

اجايددد،اهدددإهداال دددماا دددابا.ادظ ان دددل اههدددااييد ددداالدددلن ادظضدددي  ادظقلدددناي اابقدددايتا ج دددنظهتا
اا اد،اب دنايد اجادوادظا د،ادظ ضدنيا منظا ا يب ل ا اا  باللن ادظضي  ادظقلدناي ا اا صد

إظيدد،افااددنا دداد داهددطاإ ددنيادظ يد لدد ادظ لنضددي ا ااجدداا ييددقا  ددنجبي،اهددطاإ ددنيادظبقددنيييادظبددطا
بصا،ا ااا و ادظ  هايي اجاوا  باةادظ  ن تا ااجاا ييقادظض ناةاادظلوسن ادظ يهاجد ا
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ظ منظاد العدباب قيددقا ااإظيد،ا دااد هديدبا اا ددا ن ا مديةاضا دنااجايدد،اإم دنياسيهد ادالبهددنتالن
لبااددددد،ااهظدددددكال ا دددددااجييلددددد اب ددددديياظهدددددهدادظ ددددديضاببلددددد اادظا دددددنا ادظ ضددددد ا اظا منظاددددد ا

 .ادظ  بابد ادظ لابي اإااا ب ا ضااج ال النب،اهطادظ الا ا

 :عن طريق رئيس غرفة اإلتهام  -2

إهداال دددمايادددي اسيهددد ادالبهدددنتا يدددنتا منظاددد ا يب لددد ا ددداا ددديفا  دددبالدددلن ادظضدددي  اا
دظقلناي ا اد اهطاإ نيادظي نل ادظ  ب ي اجاوا  يين ادظب قيقادظقلناطادظ بل اجاوا  دباةا
سدديفادظب قيددقاض ااجاددتالهددناجدداا ييددقا لددن ادظب قيددقا اال ا ددااجييلدد ا يهاجدد اإظيدد،ا دداا

ةا قب  ا اا  باد ضمنلادظ عاييااض نياظد،العدبا مدهاي ضا  ن طادظبهن ا االان اجاواض اا
دظانادداادظعددنتاجددديضاد  ددياجادددواسيهدد ادالبهدددنتالصددابهنا هددد اظابلبيدداادظبدددطاي  اهددنا اابدددل يا
الدددددإ يد اب قيددددقاهددددطادظقليددددد الاد دددد  ا  ددددبا جلددددناهنا ااهياددددد ا مدددديةا  اادددد ا ددددتاباصددددااهددددط

 .1 اا نااااد  يد د ادظ يداي ا206دظ الا اهطاسيه ادظ ضاي ا لقناظا نب ا

 .حالة إكتشاف المخالفة أثناء نهر الدعو  : الفرع الثاني 

ي دددااا ددداا دددقاسيهددد ادالبهدددنتالصدددابهنا هددد اجايدددناظاب قيدددقاادظي نلددد ا ااببددداظوابا دددلا
إ يد د ادظب قيقاادظبل با ااضيجيبهناضاالهههادظ ان ل اهإهدابليااظهناجادباامديادظدبجاةاا دابا

 مددنظفاظاقدددنااااديب دداا ددداا  دددبالددلن ادظضدددي  ادظقلددناي ا  ادددن ا لنضددديب،اابصدديفا ااإ ددديد 
  يد د ادظب قيقا اال ان لبهنا ااضلا،ا اايض اا منظا اب ب قادظبلبياا دنياظهدنا اابقدييا
 بنلعب،ابلبيلينضااهطاهدههادظ نظد ايبعديااإجدبدبا ادفامدنلاظابلبيداايعديضاجادوادظاناداادظعدنتا

 االبااد،ا دتاي دناادظضدملادظ مدنظفاجادوا هد ادالبهدنتالصدابهنا لبد اي ي،اهيد،العدبادظب قيدقا
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ا609  ا نابلبيليناظبقيياهطاضلا،ادظ يد ادظ ان داا  دااد  ديد د ادظ قديي اهدطادظ دادبا داا
 .1 ااههدادظقناااا622إظوا

 .اإلجراءات التأديبية المتبعة أمام غرفة اإلتهام : المطلب الثالث 

لن ادظضدي  ادظقلدناي ا  دنتاسيهد اد بهدنتااداجياابب اااج اي ادظبلبيااهطا اد هد الد
 ددااد  دديد د ا اظه ددناضدد اي ابمددلاب دداياادظ اددفضاا نايه ددناإ يدايدد اببعاددقالددإ يد د ادظ ددييا

ادظبددطاي  ددااإ ن بهددنالددبا ضالددنل اضددي  اا يددنا نادد ادظ هدد اد بدييدد اا2هددطادظددبجاةادظبلبيليدد 
 لنضدي ا هن د،ا لقدناظقدنااااد  ديد د اادظبطاياب طاإظيهنا اا  ااد موال ادظ ا ال اإظي،اهط

 .دظ يداي ا اد ا صااهظكاهطا ي ا ا   ادال ببالال ا ااهطا ي ا ا   ادظب يين اد اظي 

ابقدد ادظ بنلعدد ا  ددنا ددلقا ااي ياددناهددطادظ  ادداادظ ددناطا جددوهالاددن داجاددوا ادداادظانادداا
لاددن اجاددوا اددداادظعددنتاظددبةادظ  ادد ادظقلددناطااهددهدا ددناي صددااسنظلددناهددطادظاد دد ادظع اددطا اا
ا603إظدواا606ياي اسيه ادالبهنتاهطاإ نيادظ ا ن ادظمنص ادظبطاماظبهناإيدنهادظ دادبا داا

 دداا ددنااااد  دديد د ادظ يدايدد ضا  ددناي دداياظ يهدد ادالبهددنتا اابامددياهيهددنا ددااباقددن ااا ددهناظددبةا
اميهدددناهدددطادظدددبجاةادظ  يا ددد اجايهدددنا  دددناهددداادظ دددناابدا دددناهدددطا دددادبادظ انيدددن ا ااجادددواد ددديا

 دددباانفا  ددديا ددداا اد ددديا نلدددطادظب قيدددقاضا  دددناجددداادظ هددد ادظ مبصددد الدددنظامياهدددطادظدددبجاةاد
دظبلبيليدد اههددطاسيهدد ادالبهددنتالددنظ  ا ادظبددنل اظددبداي ادمبصنصدد،الددنل ادظضددي  ادظقلددناي اض اا
دظ امفا اادظعااادظ اا اظ،العدضاصدو ين ادظلدل ادظقلدناطا دناظدتايبعادقاد  دياللدلن ا

ظ صددددنظ اد  دددداادظع دددد يضضادظددددهيااي ددددنظاااجاددددواسيهدددد ادالبهددددنتادظضددددي  ادظقلددددناي ادظبددددنلعياا
لدددنظ يدايادظعنصددد  اامددديداظعدددبتاا ددداباسيهددد ادبهدددنتاجادددوا  دددباةادظ  دددن تادظع ددد يي ا ددداا هددد ا

ا.اظ اااه ال ادظللن اي ني ااا هن هتاجاوا  باةادظبيداادظا اطا اا ه ا مية

ا.تكوين ملف التأديب : الفرع األول 
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دظبلبيدداابمباددفالددنمبوفادظ ييقدد ادظبددطابيهدد الهددنادظددبجاةاإظددواإاا  ددنظ اب دداياا اددفاا
ا:1سيه ادالبهنتاظهظكاا يياليا

 نظدد ا ددااادظددبجاةادظبلبيليدد ا يهاجدد ا دداادظانادداادظعددنتاهددطاإ ددنياج ايدد ادظ يد لدد ااد ضدديدفاا-
جاددددوااضددددن ادظلددددل ادظقلددددناطاهنادددد،ايبعدددديااجاددددواهددددهداد ميددددياإجددددبدبا اددددفايبلدددد ااجاددددوا

اوادظا نا ا الا ادظبلبيااادظ  بابد اادظب قيقن ادظبدطا  ييد ادظمصالاجييل اب باضاج
لضلاهناضاهلواجاادظ عاا ن ادظمنص اللنل ادظضي  ادظقلناي ادظ يدبابلبيلد،اايبلبد،اا  دناا
ج اددددد،ااجادددددبادال بدددددبد ا ددددداادظ عاا دددددن اادظا دددددنااادظ لابيددددد ادظبدددددطابددددد بضاإظدددددوا يدددددنتادظ منظاددددد ا

دالبهدنتادظبدطابامدياهيد،ا  دااد الدن ادظ قديي اادالاللن ي ا دتاي يدااهدهدادظ ادفاجادواسيهد 
ا.هطالنااسيه اد بهنتا

 نظددد ا ددددااادظ منظادددد ا ددددبالددددل  ا دددداا دددديفاسيهدددد اد بهددددنتااا ددددهنال ان ددددل اامدددديا لددددي اا-
 عيالدد اجايهددنا اال عيهدد ادظددياي اهددطاإ ددنيا يد لدد اإ دديد د ادظب قيددقا اادظبقددنييياادظضدد ناةا

 دااجديضاد  دياجادوادظاناداادظعدنتا لدبد اي يد،اضادظمنص ادظ يهاج اإظيد،ضاهادطاهدههادظ نظد ااا
العباإ يد ادظب قيقن ادظوي  اباصااهههادظ هد اهدطادظدبجاةادظبلبيليد اي  دااهيهدنادظاناداادظعدنتا

ا.بدا ناصا ادظ بجطا

هدددطا  يددد اد  دددادااإهدا ناددد ادظ منظاددد ا دددباد بضدددا ا  ادددن ابيد ددد ا لدددي ا عياددد اا ددداا
قيدقا داد ا ناد ا  نلدياا  دبابد ا ااضدهنبد اد دبميدجاجانصديهنا داا  بايدن ا ادفادظب 

اسييهدددنضاسيددديا اددد،االاي دددايادظاصدددااهدددطادظدددبجاةادظبلبيليددد ا بيد اددد ا ددد ادظاصدددااهدددطادظدددبجاةا
دظ انايددد ادظبدددطاد بضدددا اهيهدددنادظ منظاددد اضااهدددطا نظددد اإهدا ناددد ادظ عاا دددن ادظددداديب اهدددطا ادددفا

دظب قيقدن ادظب  يايد ادظبدطادظبلبياالمصالادظ منظا اسييا نهيد اضا   دااظ يهد ادالبهدنتاإ ديد ا
بيدهناالي د ا داد الدإ يد ادظ عنيادن ا اا د ن ادظضدهنبد ا اادظقيدنتالملديد اهايد ااهظدكالاد د  ا
  با جلناهنا ااجاا ييقادظاينل ادظعن  ا اا ه ا ميةا مبص ا  اإظيد يد ابلاي هدنا  ديدفا
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 د ا ناادد ادظددل واا داا ددنااااد  دديد د ادظ يدايد ااهظددكابا234دظدبجاةا لقددنا   دنتادظ ددنب ا
ا.2يبعاقال قاقادظبهن اا1ظ منظا اإ يد ا اهيض

 .اإلجراءات التأديبية : الفرع الثاني 

ب دناابجداةادظبلبيدااجاددواسيهد اد بهدنتالصدابهنا  ا ددنابلبيليدنا يدياي دببجوا  ن هددنا
لددنل ادظضددي  ادظقلددناي ال عيهدد ا نبدداادظلددل اظددبةاهددههادظ هدد ا لدداادظ ا دد الددليل ااجضدديياا

د  دااااهددطادظ هادد ادظ قديي اظلدد ناا قدداقادظدبهن ا دد الددياي اب  داادظ عاددطا ددااا دنج اجاددو
دال و اجاوا اا،ادظبلبيلطالاا ،ا ااجاا ييقا  ن ي،ا يياياب ادظ افاظدبةاد  ناد ادظبدطا

 .ب  ا،ا اا قاد  و اهطا ااا  ا

هدا نااد  يايبعاقاللنل ادظضي  ادظقلناي اظا اادظع  يضاهي  ا،اد  دو اج ادواادا
ا.ظ مبلاإ اي ينا  ااد الن ااا هن اا،ادظمنلادظ ي اا ااا ياادظ  هايي ادظع  يضاد

بامياسيه اد بهنتاهطابجاةادظبلبياادظ  يا د ا  ن هدنالعدباد دب اداادظ عادطالدن  يا
ا دد ن ا الددن ادظاينلدد ادظعن دد اا ا دد،ابهنجدد،ا يددياي  ادد،ادال ددبعنا ال  ددن طاظاددبهن اجادد،اض ددتا

 ددداا دددنااااا292ااا293سيهددد ادظ ضددداي ا لقدددناظ قبلدددين ادظ دددنببيااباصدددااهدددطادظدددبجاةاهدددطا
 .د  يد د ادظ يداي ا  اادظ نال 

هددإهداي  اسيهدد اد بهددنتا االددنل ادظضددي  ادظقلددناي ا ددباديب دداا منظادد اي ددب قاجايهددنا
دظ يد ادظبلبيلطال اهاتا نااااد  يد د ادظ يداي ا ل الإبداب،اا ا  اجاي،اإ بةادظعقالن ا

إ دددددنالبا يددددد،ا. دددددااهدددددهدادظقدددددناااابلعدددددناظبي ددددد ادظم دددددلاا606يهدددددناهدددددطادظ دددددنب ادظ اصدددددالاجا
دظ و من ا  ادظااتاضا االإيقنه،ا   بناجاا لنضي ا ج ناااميابد،ا لدنل اظاضدي  ادظقلدناي ا

                                                           
ضد النيابة العامة ( .ق)، نضية  295270، ملف رنم  2001/ 12/ 22نرار  ادر عأ الترفة الجنائية بتارعخ  ـ 1

 . 6006المجلة القضائية ،العدد األول سنة .

 . 208ـ  203 مجلد األول ،المرجع السابق ، صعلي جروة ، ال ـ 2



 إجراءات تأديب ضباط الشرطة القضائية                                 الفصل الثاني 
 

83 
 

ظ ب ا  بب اضا  نالإ قن اجا،اباكادظصا ااهنايدنضاهلدواجداادظعقالدن ادظبلبيليد اد مديةادظبدطا
 .الااإبديب،اهطاإ نيا  نيهادظامياط بابا قالنظضملادظ بداا اا 

هداي  اسيه اد بهنتا االنل ادظضي  ادظقلناي ادظهضا دناا  دااجقالد ابلبيليد ا دباا ادا
ديب داا يي دد ا دداا دديداتادظقددناااادظعددنتاي ددبلهااجايهددنادظعقالدد ادظ يدايدد ا  ددي العددبادظاصددااهددطا

هدا دنااد  ديايبعادقاللدنل ابجاةادظبلبياالإي ناادظ افاإظوادظانااادظعنتاظ بنلعب،ا يدايناضهإ
دظضدددي  ادظقلدددناي اظا ددداادظع ددد يضايهددد ادظ ادددفاجددداا ييدددقادظاينلددد ادظعن ددد اإظدددوااييددديادظدددبهن ا

 دددداا ددددنااااد  دددديد د اا620دظددددا اطضاالبمددددنهاد  دددديد د ادظوي دددد اهددددطاضددددلا،ا لقددددناظا ددددنب ا
 .1دظ يداي 

 الجزاءات التأديبية و اإلدارية و القضائية و اآلثار المترتبة عنها :  المطلب الرابع

ظددددتاي ددددببا ددددنااااد  دددديد د ادظ يدايدددد ااالادظقددددنااااد  ن ددددطادظمددددنلال دددداماطاد  دددداا
دظددا اطادظ منظاددن ا ااد م ددن ادظبددطاي  دداا ااب ددااا  ددااي نلدد اا  ددن ظ ا  ددنتاسيهدد ادالبهددنتا

بيلطادظ  لددقاجاددوا دداماطاد  دداادظددا اطادظددهضاجاددواا دد،ادظب بيددباضجاددوامددوفادظامددنتادظبددل
 ببهنااصدااهناإظدوا و د ا صدانفال  داابي د ام ايبهدناا  دن بهناادظبدطا دلقاظادنادظب ديقا
إظيهددنالنظباصدديااضسيدديا اادظ لددب ايقبلددطا اا ددااب ددنايا اابهددناااهددطاامدديا ددنااااد  دديد د ا

دظبددلبيلطاجدداا ييددقاسيهدد اادظ يدايدد اادظقدداداياادظعقنليدد ايضدد اام ددلادالددلن يناي ددبلهاادظ دديد 
د بهنتضااهاادظم لادظهضايمبادفاجداادظم دلاد بديضادظدهضايضد اا منظاد ا هايد ال  د ال اهداتا
دظقددددنااااد بديضضايملدددد اهيدددد،ادظ مددددنظفاظا دددديد ادظبددددلبيلطالددددنظ اهاتادظددددامياطاضابا عدددد،اد بدي ا

اياادظمنصد اضاهدطالاد   ا  نظ هنادظبلبيلي ادظ مبص اهطاإ نياد  ديد د ادظبدطابقييهدنادظقداد
 ددديااب دددااادظ منظادددن ادالالدددلن ي ال اهددداتا دددنااااد  ددديد د ادظ يدايددد ا منظادددن اهد ا دددنل ا
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"امنلاااإ يد د ااجقالن امنص ا ب يي ابابيجال اادظقاداياادظ اناي اادظبدطاي ادقاجايهدنا
ا.1"لنظامنتادالاللن طاظللن ادظضي  ادظقلناي ا

طةرف غرفةة  لمسلطةة على ضابط الشرطةة القضائيةة مةنالعقوبةات التأديبيةة ا: األول  فرعال
 .االتهام 

 ددااا603إهداجدديضاجاددواسيهدد ادالبهددنتال  ددااد الددن ادظبددطابددالاجايهددنادظ ددنب اا
 ددددنااااد  دددديد د ادظ يدايدددد اضا  دددديايبعاددددقال يي دددد ا اا منظادددد اد بيههددددناجلدددداا دددداا جلددددن ا

ناضا ديي العدباإ ديد اب قيدقادظلل ي ادظقلناي اض اا ا،اب نايا بابادمبصنصد،ادظ قدييا ناااد
 دداا ددنااااد  دديد د اا609ا دد ن ا ا دد،ابهددن ادظ عاددطاا الددن ادظاينلدد ادظعن دد ا لقددناظا ددنب ا

دظ يدايدددددد اهدددددديضا دددددديد د اهد ا ليعدددددد اإبدييدددددد ا اابلبيليدددددد ابمباددددددفال  دددددداام دددددداي اابددددددل ييا
ا:اد موال ادظ يب ل اجاوا  يين ادظع اادظقلناطاادظ هاطاضاابب  ااهههادظعقالن اهطا

ا.المالحهات والعقوبات :  أوال

ي دداياظ يهدد اد بهددنتا:" دداا ددنااااد  دديد د ادظ يدايدد اا606اصدد ادظ ددنب ا: ةةة المالحهةةات 2
باااد مددواالددنظ يد د ادظبلبيليدد ادظبددطا ددبابا دد اجاددوالددنل ادظضددي  ادظقلددناي ا ددااي  ددنا،ا
دظبدبي يياا اابا دد،اإظيدد،ا و مددن ا اابقدديياإيقنهدد،ا   بددناجدداا لنضددي ا ج ددناااميابدد،ا لددنل ا

ا".ناظاضي  ادظقلناي ا االإ قن اباكادظصا اجا،ااهناي

ا ددددبمالا ددددااهددددههادظ ددددنب ا ااظ يهدددد اد بهددددنتادظ ددددقاهددددطابا يدددد،ا ددددنابدددديدهاالي ددددنا دددداا
 و من اظالنل ادظ منظفابب  ااهطاد اهديادظضااضا اادظ بنلطا اادظباليخا د اب د ياهناهدطا

ا. اا،اد بديضا
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بب  دددااهدددطادظبا يدددفادظ   ددد اجددداادظع ددداالصددداب،الدددنل اظاضدددي  ااا:العقوبةةةات التأديبيةةةة ا-2
جاددوا  ددباةابداددي ادمبصنصدد،ادظعنبيدد ا ااجاددوا  ددباةادظ  ادد ادظقلددناطا اا بددواادظقلددناي 

ا.جاوادظ  باةادظا اطضا  ناظهنا ااب ق اجاي،اصا ادظلل ي ااهناينا

د ادهديادادظبداليخادا:   نالنظا ل ا جلن ادظبيكادظا اطاضاهنظعقالن ادظبلبيلي ابب  ااهط
ياااجيدد ادظ اصدداا اادظعددياضا دد اد ضددني اإظددوادظبا يددفادظل ددي ا اادظبا يددفاجدداادظع دداا ااب ييدد

 اا مبادددفادظ ددديد د ادظبلبيليددد ادظ قددديي ا جلدددن ادظلدددل ي ادظقلدددناي اببلددد اهنا بااددد اامدددنتا
دظمب ددد اهدددطادظ دددي ااهدددطادظبدددطاب دددببا يلدددنادظقادجدددبادظبامي يددد ادظ  لقددد اجادددوا هددديدبادظ دددي ا

ا.اادظمب  ادظع  يي ادظضعلطال ناهيهنادظاد لن اادظ قاقاادظقادجبادظ بعاق النظقينب ا

 اا نااااد  يد د ادظ يداي اجاوا ا،اإهداي  اسيه اد بهنتا ااا620ا لنه ادظ نب ا
لنل ادظضي  ادظقلناي ا باديب اا يي  ا اا يداتا دناااادظعقالدن اض  دي اهلدواج دنابقدبتا

هدابعادقاد  دياللدلن ادظضدي  ادظقلدناي اظا داادظع  د يضالإي ناادظ افاإظدوادظاناداادظعدنتضاادا
ييهدد اد  ددياإظددوااييدديادظددبهن ادظددا اطاالبمددنهاد  دديد ادظددويتاهددطاضددلا،اضااهددهداب هيددبدا  نظبدد،ا

ا.1  نتادظ ه ادظقلناي ادظ مبص ا

 .أهمية تبليغ القرارات التأديبية لضابط الشرطة القضائية :   اثاني

دظقلددناي اإظددوابلاددوادظقدديديد ادظبلبيليدد ادظبددطاببمددههناسيهدد اد بهددنتالددبالددلن ادظضددي  ا
دظ عادددطاضمصددديناضا  دددنابلادددواإظدددوادظ دددا  ادظبدددطايبلعهدددناإبدييددددنالادددن اجادددوا اددداادظاناددداادظعدددنتا

 .ال  يبابلاي هناب ب ااصي د ادظباايها ييايابيتالنل ادظضي  ادظقلناي الل  ن هنا

ا ددبا سادداا ددنااااد  دديد د ادظ يدايدد ادظددالاجاددواا ددااابلايددوادظقدديدياظا عاددطالددن  يضا
قادجدددبادظعن ددد ابقلدددطالا ددددااابلاي ددد،ال ددداا ددديديايبمددددهالضدددلا،اض اددد،اضدددي الدددديايضاإالا اادظ
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ظ  ددن ظب،اهي ددنالعددباجدداا ددبةاد بيد دد،اظا ادد ا دداادظ  ني دد ادظ قدديي ض ضال ي نادد،ا دداا  ني دد ا
 .1دمبصنصنب،ا  اينا ااا اينالصا ا   ب ا اا  ب ي ااابدا  ا

دظ ددناضاهددإهدا ددنااد  دديايبعاددقاا  ددنابابدديتادظ ددا  ادظبددطايبلعهددناإبدييددنالباايددهادظقدديدياهددط
لعقالدد ادظبا يددفاجدداا لنضددي ااميابدد،ا لددنل اظاضددي  ادظقلددناي الصددا ا   بدد ا اابدا دد ابعددياا
جايدد،ادظبماددطاجدداا  ني دد ادظب قيقددن ادظ انايددد ااجددبتا لنضددي ا ددا ن ادظلددل ادظقلددناطالدددلضا

 دددااا246ضددد اا دددااد ضددد نااب ددد ا نااددد ادظعقالدددن ادظ يدايددد ادظ اصدددالاجايهدددناهدددطادظ دددنب ا
 ددناااادظعقالددن ادظبددطابعن دداا دداا امددفا االددنل اجددياا ااا ددفا اا دديتا ناااددنا دداااميابدد،ا

ال يد دددد ا دددداا(ا2) ضددددهياإظددددوا ددددابياا(ا0)اي ددددب ياهددددطا  ني دددد ا ج نظدددد،الددددنظ ل ا دددداا ددددب 
 .بجاا800.000بجاإظواا20.000

اجايد،اهددإهدا ددبيا اا دنتالددنل ادظضددي  ادظقلدناي العددبابا يادد،الدإ يد اب قيقددن ا انايدد ا
ب ييددديا  نلددديا اا عنيادددن ادجبلدددي اهدددههاد  ددديد د الن اددد ال وادددنا  اقدددناضا  دددنابعبلدددياا ا

دظبصيهن ادظبطابصبياجا،الصاب،النل ناظاضي  ادظقلدناي العدباايجهدنا اد،ا اابا ياد،اج دوا
ا دناا646 اناينايدبماالد اا ديداتاداب دناادظامدنافااد ظقدناادظ اصدالاجايهدناهدطادظ دنب ا

ا. العبهنا اا ناااادظعقالن

 داا هدد ا مدديةاهدإاا ددااج دداايلبيد،الددنل ادظضددي  ادظقلدناي اهددطا اد هدد اد ضددمنلا
لعدددبايهددد اجاددد،اصدددا الدددنل ادظضدددي  ادظقلدددناي ا ددداد ابعادددقاد  ددديالإيقدددنههتااالدددعهتاب ددد ا
دظ يد لدد ا االدددإ يد ادظبابدددي اادظ  ددديااسيددديها ددداا ج دددناادظبعدددبضااب دددنايا دددبابادظ دددا  اي دددلاا

ا.جاهناإبدييناا لناينا
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هدددإاا دددقا اصدددا الدددنل ادظضدددي  ادظقلدددناي اجدددااصدددن لهناالاب اعددد،ا دددااا ددد اهظدددكا
 .1  ني  اد ج نااد بديي الصاب،ا اماناج ا يناهطاإ نيادظقنااااد بديض

 .اإلجراءات والعقوبات اإلدارية المسلطة على ضابط الشرطة القضائية : الثاني فرع ال

ج ا يدددداااإبدييدددداااا دددلق اد ضددددني اإظدددوا االددددلن ادظضددددي  ادظقلدددناي اهدددددتا امادددااا
 مباادددد ضاا ااامياددددبهتاد صدددداي اهددددطااميادددد اإبدييدددد ضاظ دددداادظقددددناااابددددبماا بدددنلعاااظ صنظددددد ا

ا صلواجايهتاصا ادظلدل ي ادظقلدناي اا ملدعهتاظي نلد ا  د اظيهتادظ لنضدييااهدهدالن لدنه ا
 اإظدددوادظهياددد ادظبدددطاياب ددداااإظيهدددنااهدددطادظ بيييددد ادظعن ددد اظا ددداادظدددا اطاالدددن طادظا دددناادظا ايددد

ادظ  ايددد ادظبدددطا اضدددا امصيصدددناظ بدددنلعبهتا  ادددن ابلبيددد ااميادددبهتاد بدييددد اههدددتالدددهظكاي دددلظااا
  دد اظي اإبدييدد ا  ددنتاي  ددناهتادظ ددا يياا ااجدداا ييددقاهياددن ا مبصدد الددهظكالنبلددن اإ دديد د ا
 عيا اظال النل ادظضي  ا  نتا   اظينب،اد بانبداظاامدنتادظدبدماطاادظامدنتادظبدلبيلطاادظقدناااا

طاظا دداادظددا اطاادظقدداداياادظمنصدد اللددن طادظااددن ا دداد ا ددناادابيكا االددلن اضددي  اد  ن دد
 .2ظا اادظع  يض

 .مباشرة الدعو  التأديبية و إجراءاتها :  أوال

بمددددبلادظ ددددا  ادظبددددطاظهددددناصددددو ي ادظبعيددددياا اادظ ددددا  ادظ ماظدددد اجاددددباد  بلددددن ااا
دظبدطاب ب د اهدطا  اد ا"اظ اد ادظ دامايا"لنظ ا  ادظبلبيلي ااب ني اهههادظ ا  العدباد بضدني ا

ابيه ادظ منظان ااد م ن ادظبطاييب لهنالدنل ادظضدي  ادظقلدناي اهدطاضد اابقييديا داا.بلبيلط
ابلددتا   ادديااجددااد بدي ا"ادظا ادد ادظ ب ددناي اد جلددن "ظبددطاب دد وا دديفاظ ادد ا  دداادظااليدد اد

ا   اددديااجددداادظهياددد ا اادظااددد ادظبدددطاياب دددطاإظيهدددنالدددنل ادظضدددي  ادظقلدددناي ادظ  دددناا  دددنتاهدددهها
دظا ادد ادظبددطايي  ددهنا ددبييا  دداادظااليدد اضايعدديااظاضددملادظ بددنل ا ددبدهعنايبدداظوادظددبهن اجادد،ا دداا

  ب ي ايمبنيا ااينالعبا ادهق اد بدي ادظ ي يي اضالإ  دنااليااللن ادظضي  ادظقلناي اد   يا
                                                           

  . 216 – 211المجلد األول، المرجع السابق ، ص ،ـ علي جروة 1
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هدابعاقاد  ياللنل اضي  ا لناي ابي داا هههادظا ا ادظ  اي ا اابصبياجقالن اإبديي اضاادا
دظبدددطابقددداتالن دددببجن ادظلدددنل ادظ عادددطاإظدددوا"اظ اددد ادظبلبيددداادظا ايددد "هدددههادظا اددد ادظ ادددفاإظدددوا

العدددبا ددد نج،ابقدددييادظعقالددد ادظ ان دددل اابلا ددد،الهدددناادظب قيدددقاابعيدددياا دددبده ايبددداظوادظدددبهن اجاددد،
ل ا اا  ليابلايوا بوايب اواظ،ا  ني د ا قد،اهدطادظ عداضااهدطا نظد اإ نظد ادظ ادفاجادوا
دظقلددن ا دداا  دداادظ بنلعدد ادظ يدايدد ضابي دد ادظا ادد ادظا ايدد ادظ ب ددناي اد جلددن ادظاصددااإظددوا

 .ا1ديي اظ بنلع ادظ عاطاإبديينسني اصبايا  تااهناطاظبقاتاهي نالعبالبلايوادظ ا ن اد ب

  نا اضل ادظ بييي ادظعن  اظا اادظا اطا ابضي اجن  ا  بييي ا ي يي ابنلعد اظا دا  ا
دظ لنضي اظا بييادظعنتاظا داادظدا اطا ادا الهدنادظبابدي اا يد لد ا ج دناا داماطادظضدي  اجادوا

 داااهديدااادظصعيبياادظدا اطااادظ هداضاجداا ييدقا دب ا ابضدين ا هايد اظاضدي  ابلدتا دا
ضدظلايب اضا  ا يا اضاب ايد  اضااي ا ااالضنيضابعبال  نل اإ ببدبد ابامي يد اظا ابضدي ادظعن د ا
بقاتالإم نيادظا اد ادظا ايد ادظ ب دناي اد جلدن اهدطا نظد اإ ديد اب ييدن الضدلااا دابابعدبضا

 ددبييام يدديا ددبايددا تاجددااد  ددنيد ادظعايددناظالددل ي ادظقلددناي ااهددههاد ميددي الددبايهنابم دديادظ
دظعددنتاظا دداادظددا اطالعددباإ دديد اب قيددقاإبديضااظا ددبييادظعددنتادبمددنهادظقدديدياإ ددنالددن بيدحاجقالدد ا

 .جيظ،ا ااإ نظب،اجاواظ ا ادظبلبياا اادظ بنلع ادظقلناي ا لنضي ا

 .العقوبات اإلدارية :  اثاني

امدديداظا ليعدد ادظمنصدد ادظبددطابب ددتالهدددنادظ هددنتادظ ا ادد اإظددوالددنل ادظضددي  ادظقلدددناي ا
در ددنيادظم يددي ادظ بيبلدد اجددااد مددواالنالظبيد ددن ادظ هايدد اضاالددع ادظ بيييدد ادظعن دد اظا دداااا

دظددا اطاامددنتابددلبيلطابدماددطامددنلال هددنيادظضددي  اي لددقاجاددوا  يدد ا هدديدبادظضددي  ال ددضا
دظامددياجدداايبددلهتااصددابهتاضإالا اا ددنايو ددماجاددواهددهدادظامددنتادادد،اد ددبا وا   دداا   ن دد،ا

اادظدا اطا دااد  د ادظضديجي اظاقدنااااد  ن دطادظا داه طاظع دناادظ  لق اجاوا اماطاد  د
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ا8705دظ د يياهددطا اااي دااجدنتاجددنتاا93/36 ي دداتاي دتا)دظ    دن ااد بديد ادظع ا يد ا
 ي دداتا)ضاا دداادظقددناااادظمددنلال دداماطاد  دداادظددا اطا(8215 ددني ا23ه دديضادظ ادهددقاا
ا25ه ددددددديضادظ ادهدددددددقااا8782  دددددددنبةادظ نايددددددد اا81دظ ددددددد يياهدددددددطا 62/364باايدددددددهضاي دددددددتا

ضاا ددداليااهدددطا دددنايادددطا اددداد ادظعقالدددن ادظبدددطاي  ددداا اايبعددديضاظهدددنالدددنل ا1ا(8225بي ددد لي
 :دظضي  ادظقلناي امواا  نيهادظ هاطا

دظ بلدد ااا8223 ددني ا30دظ دد يياهددطاا000606 دداا ي دداتاي ددتاا6اصدد ادظ ددنب ا
بيليددد اب ددببابلعدددنادظعقالدد ادظبل:ا" ددناااادظبلبيدداادظ  لددقاجاددوا دداماطاد  ددداادظددا اطاجاددوا ا

ظبي دد ام دداي ادظم ددلاادظمدديافادظ ماادد ا اادظ ضددبب اا  دد اظي ادظلددنل ادظ عاددطاا ددهداجاد دداا
بي دن اجادواا1دظم لاادظلدييادظ ا دقالنظ صدا  اضاا دباصدافاهدهدادظ ي داتادظعقالدن اإظدوا

دظ بلدددد اادظقددددنااااد  ن ددددطادظمددددنلاا62/364سدددديديا ددددنا ددددن الدددد،ادظ ي دددداتادظباايددددهضاي ددددتا
 :اادظا اطااهطال اماطاد  

 :ااابض اادظعقالن ادظبنظي ا:ااعقوبات الدرجة األولى -

 .د اهديادظضااضا -

 .د اهديادظ بنلطا -

 .دظباليخا -

 .دظبا يفاجاادظع اا ااياتااد باإظوا و  ا ينتا -

بددبااادظعقالددن ادظ و دد اد اظددواهددطا اددفادظلددنل ادظ عاددطا دد ابالددي ا  ددلنااد اددهدياا
ظدد،اا ددهداإظبيد دد،البقددايتا دداا ،ااجددبتاديب نلهددنا  ددببداضا دد اإ  نايدد اإظ ددن اا اادظبدداليخادظ ا دد،ا

 . ينتاا1بقنلطادظ ا  اظ ب االايال طا اابب نايادظ ا ا اابا ياهنا   بناظ ب االابب نايا
                                                           

.8225بي  ليا25دظ ادهقااه يضاا8782  نبةادظ ناي اا81دظ  يياهطا 62/364 ي اتاباايهضاي تاـ  1  
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ضبعددددبا1دظ ددددنلقاه دددديها000606 دددداادظ ي دددداتاي ددددتاا6هقددددي اا13وادظ ددددنب ااد ددددبانبداإظدددد
جقالددن ادظبي دد اد اظددوادظبددطابا ههددنادظ ددا  ادظبددطاظهددناصددو ي ادظبعيدديااالددن بيدحا ددااياددي ا

 .دظ صا  اظي نيد ا االنل ادظضي  اا ناهاقاسييا نلا ا ضا عاا

ا:اابض اا ناياطا:ااعقوبات الدرجة الثانية -

ا. ينتا(ا1) ينتاإظوا  ناي ا(ا7)دظع اا اا يلع ادظبا يفاجااا-

ا.دظض اا اا بااادظبي ي اا-

با ،ادظعقالن ا اادظبي  ادظ ناي القيديا لييا اادظ ا  ادظبطاظهدناصدو ي ادظبعيدياااا
ضاالايعن دددداالددددنل ا(ا000202 دددداا ي دددداتاي ددددتاا85دظ ددددنب ا)لددددن بيدحا ددددااياددددي ادظ صددددا  ا

لقديدياصدنبيا داادظ دبييادظعدنتاد  داادظدا اطاالدن بيدحاادظضي  اه ناها ،ا اايباالدنظ  ياإال
 دددااياي ددد،ادظبصدددنجبضااالاي  ددداابا يعهدددناإالاجادددباد بددديدفادظ عادددطا م دددن اب ددد الن الدددلن ا
ا مو يددن ادظضددي  ضااب ددببادظ دديقادظب ليقيدد ادظمنصدد الباايددهاإ دديد ادظ  دديال ا دداادظ اضددايا

ضل يددديايلقدددوادظلدددنل ادظ عادددطاا8221 دددلب لياا25د  ناددد ادظ ددد يياهدددطا/تاتاا/ ا/555ي دددتا
لنظ  ياهطا قيادظضي  ا  ا اع،ا اا  نبيبد،ا ياد اهبدي ادظ  ديالدباااديبدبد ادظلبظد ادظي د ي ا

  ناي  اا اابص اا ااهههادظعقالدن اد دب انايناإ ديد د ا.ااد ب يديهاهطا بد ا ج نااامياب،
ا.إظ ن ادظ ا  اظ ب ا  صنهنا ا ا

ا:اظعقالن ادظبنظي ااابلتاد: عقوبات الدرجة الثالثة ا-

ا.دظاقااد  لنيضا-

ا.بايياادظيبل اا-

ا.دظب يي ا  اد ضعنيادظ  لقاااد  بانمالنظبعايلن اا-
                                                           

دظ نلقاه يها000606 اادظ ي اتاي تاا6هقي اا13دظ نب اـ  1  
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ا.دظب يي اباااإضعنيا  لقاا اابااابعايلن اا-

با دد،ادظ ددا  اظهددناصددو ي ادظبعيدديااجقالددن ادظبي دد ادظ نظ دد العددباإبال اظ ادد ادظ دداماياالي يهددنا
دظ بلددد اادظقدددنااااا62/364 ددداادظ ي ددداتادظباايدددهضاي دددتاا44 دددنب ادظ  دددنلقااد دددبانبداإظدددوادظ

د  ن ددطادظمددنلال دداماطاد  دداادظددا اطاي  ددااإصددبدياجقالدد ا دداادظبي دد ادظ نظ دد ا يلددناهددطا
ا:دظ نال ادربي ا

ا.دظ ضني  اهطاإاهن ا بلياظاع اااا-

دظدددبجا اإظدددواج ددداا  دددنجطاظاعصددديناادظ اصدددافا اادظ ضدددني  اهيددد،ض ااهدددطاج ددداا  دددنجطاا-
ا. منظفاظاامنتادظع ا طا اادظبجا اإظواإاهن ا بلياظاع اا

 :مسألة التوقيف عن العمل -

إاادظلددنل ادظ عاددطالددنظبا يفاادظددهضاي ددااا الددا ا بنلعددن ا انايدد االاي دد  الإلقنادد،اا
هطادظ اصاضاا اا تاي اابا يا،اهايداجاادظع اااالاب اةاالعيب،الصا ااهنايد اإالاجادب نا

ااالاي  ددااب ليددقاهددههاد   ددنتاجاددب ناب ددااادظبنلعددن ا.اتااهددناطاياصدداادظقلددن ال ا دداا  دد
 ددداادظ ي ددداتاي دددتاا210ال قدد اظم دددلا هادددطا  دديتاي  ددداا اايا دددياجادد،ادظاصددداااهقدددناظا ددنب ا

دظ بلددددد اادظقدددددنااااد  ن دددددطادظا ددددداه طاظع دددددنااا2693مةةةةةارس  61دظ ددددد يياهدددددطا 93/36
ا.1دظ    ن ااد بديد ادظع ا ي ا

 نا بايا تاجا،ا ااف نياامي  اجاوا  ي ادظلدنل ادظ عادطاا يدجن اظاال اد ا ناطااا
 ددداا دددناااادظبلبيدددااي ددداا ااب ددداةاالدددعي ابا ياددد،اهدددطا  دددااا63اد دددبقيديهنااا لقدددناظا دددنب ا

  صنهاضهيياادلبدبد ا داادظيداتادظدهضاصدبياهيد،ا قدييادظبا يدفاهدهدال ليعد ادظ دناا دناظدتاي داا
هددهداد  ددااي دداا ادداا ادهقدد اظ ادد اا  ددنالاجاددوادظقلددن اظاامددياهددطا  ددلظ ا بنلعبدد،ضاامددوا

                                                           

دظ بل اادظقنااااد  ن طادظا اه طاظع نااا2693مارس  61دظ  يياهطا 93/36 اادظ ي اتاي تاا210ظا نب اـ  1
 دظ    ن ااد بديد ادظع ا ي 
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هدادجبيلدد اجاددوا دديديادظب دديي ايبقنلددوادظ عاددطا ن دداايدبلدد،اابعددنباإظيدد،ا قا دد،ضا دظ ددامايااادا
هددطا دديااإهداظددتاب ب دد ادظا ادد اهددطادر ددناادظ  ددبب ا ااظددتايلاددوادظقدديدياظا عاددطاهددطااادد اهددهها

ا.1در ناادظ  بب اابعنباإظي،ا قا ،اايبقنلوا ن اايدبل،

لنظا ددددل اظا دددديداتاهد ادظ ددددنل ادظ اددددناطاادظبددددطاي  دددداا ااييب لهددددنالددددنل ادظضددددي  ا  ددددنا
دظقلددناي ا دداد امددواابلبيدد اج ادد،ا اامني دد،اايصددبياهيهددنا   ددنتااهنايدد العقالدد اانهدده ا ددنظل ا

ا.ظا يي اي  اا اايبيبااجاهنادظب يي ادظاايضا

بقددداتادظا اددد ا ضا دددناجدددبةاهظدددكا دددااد م دددن اال دددي ناد م دددن ادظ هايددد ادظضدددبيب ادظ  دددن  ا
ا:دظ ب ناي اد جلن ادظ  ب ع اهطا  ا ابلبيلطالبقيي هناابقيياإ نا

ا.د ابقنااد  لنيضا-

ا.بايياادظيبل اا-

ا.دظب يي اا-

يعبليادظعاباميهنا ضببداظاعقال اضاي  اا اايبيبااجا،ابعدبيااصدافادظم ددلاا:حالة العود  -
 جاوا اابي د ادظم دلادظ قبديفاضا  دناإهدادظلنل ادظ عاطاظعقال ا صاا اهطابي  ااهيبعيضا

ا. ناادظعاباهطا منظا ا عن ااجايهنالعقال ا اادظبي  ادظ نظ  اب ااادظعقال اهطادظب يي ا

ايعبلياجنابدا اا امفاجا اا اا لااجاام لااييب اا اا بيدبام دلا  دن وا داا
ا.2اا اصافادظم لادظهضاجا اا اا  ا،

 

 

                                                           

.  1775مارس   50الاادر في   000207مأ المرسوم  السابق  21،  29،  22،  22، 21، 17، 11ـ المواد 1   
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ا.اآلثار المترتبة عن الجزاءات التأديبية و اإلدارية والقضائية :ااالثالث فرعال

إاادالبهدددنتادظ دددد بضاإظدددوادظ  ن  دددد ادظبلبيليددد ا  ددددنتاسيهددد اد بهددددنتا اادظقلدددن ا اا بددددوا
دظ ددا  ادظيان ددي ادظبددنل اظهددنالددنل ادظضددي  ادظقلددناي اهددااإ ددانبادظم ددلادظبددلبيلطالعددباا اجدد،ضا

يبلعدد،ا دددااإ ددديد د اا ددديديد اظهدددناف دددنيام يدددي ااادظ ضددفاجاددد،اادظب لددد ا دددااصددد  اإ دددانبهاا دددن
 دب  ياالا  نظدد اجادوا  ددنيهادظ هادطاا ي دديهادظقددناااطالدنظامياإظددوادظعقالدن ادظ  ددا  اجايدد،ااا

ا:اه ياهي ناياطا هتاهههادر نيا

 . اآلثار القانونية :  أوال

يبددددداادظقدددددنااااجدددددب اف دددددنيام يدددددي ال يدددددياإهداي  اسيهددددد اد بهدددددنتا االدددددنل ادظضدددددي  ا
ي ا باديب اا منظا اي ب قاجايهنادظ ديد ادظبدلبيلطا لد الإبدابد،اا دا  اجايد،اإ دبةادظقلنا

 اا دنااااد  ديد د ادظ يدايد ابلعدناظبي د ادظم دلااا202دظعقالن ادظ اصالاجايهناهطادظ نب ا
ااال ي نا يديالإيقنه،ا   بناجاا لنضي ا ج نااامياب،ا لنل اضي  ا لناي اظ ب ا  دبب ا اا

 اجا،ااهنايناهلدواجداادظعقالدن ادظبدطا دبابا دقادظلدنل ادظ عن داا داا لداالإ قن اباكادظصا
إبديب،اهطاإ دنيا  دنيهادظدامياطضااجايد،ايعدبادظلدنل ادظدهضاي دااا الدا ا بنلعدن ا انايد االا
ب دد  الإلقنادد،اهددطادظ اصددداا ا اهددناجدداادظع دددااهددايداالنظبددنظطايددبتاإ دددقن اااليدد ادظاميادد اجاددد،ا

هداإ قن نا   بنضاهوايباظواموظه نا ا  ااالايلنضياظامياب،اج دوايدبماالد اادمبصنصد،اادا
لنضددديادظلدددنل ايسدددتاا اددد،اج دددوا ددداا ج دددناااميابددد،ادجبلدددياهدددهدادظع ددداا اعدددب ناظصدددبايها ددداا
ضددملاالاااليدد اظدد،ا صددواظاقيددنتالدد،اضا بددوااظددااصددبيالعددبابظددكا   ددنالبليابدد،اابقدديياإي نجدد،ا

بهناهطابدنييخاصدبايهنابااادظامدياظامياب،اض ااد صااهطادظبصيهن اد بديي ا اابقبياص 
إظدددواد جبلدددنيد ادظو قددد ااهظدددكا دددناظدددتابصددد  ابصددديهن ادظلدددنل ادظ ا دددافاامييددد ادظ امدددفا

ا.دظاعاطاإهدابادهي اضيا هنا
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جدددوا اجادددواهظدددكاالايبقنلدددوادظ عادددطالدددن  يا ضايدبددداا ددداداا دددب ادظبا يدددفا دددناجدددبةا
يددفا ضددااجنالإلقددن اضدد يا دداادظ ددنل ادظعددنااطااي  دداا ااي ددااا دديديادظبا ادظبعايلدددن اهد ا

 ضددهياضالعددباهددههادظ ددب االاا00د  دديادظقنجددبضاالايب ددنايا و دد ا يلددن اد  دديادظ دده ايااظ ددب ا
يبقنلددوادظلددنل ادظ عاددطا ضاإ دديد الن ددب ان ادظبعايلددن ادظعناايدد اضااهددطا نظدد اد جاددن ا دداا

اميابد،اإالا اد،اادظبه  ا اادظبلياد ا ااإصدبديا  دتال يدياجقالد ا دنظل اظا ييد ااي دبعيبادظلدنل 
ا.1ظي الإ  نا،ادظ  نظل الب بيبا  ايا ب اد  بيبد 

ا ميددديداا ددداالدددياادر دددنيادظم يدددي ا يلدددنادظانب ددد اجدددااا دددفا ااب ددديي ادظلدددنل القددديديا
صنبيا ااسيه اد بهنتضا اد الدنل ادظضدي  ا داادظبي يد ادظ  دنااجادوادظ  ن  د ادظ انايد ا اا

دظبي يد اظدي العقالد ابلبيليد ضااظ اد،اإ ديد ا دناااطااادظ ا ا ا.ادظ ا افا اادظ  يحاجاادظع اا
   ددد اإظدددوا دددياادظلدددياهدددطاد  دددلناادظبدددطا ا لددد اد  نظددد اجادددوادظ  ن  ددد ا ددداا لددداادظ دددا  ا

ا.دظ مبص ا

 . مد  جواز الطعن في القرارات التأديبية و اإلدارية و القضائية :  اثاني

 : ة القرارات التأديبية2

 دداا ددنااااد  دديد د ادظ يدايدد ضااادظمنصدد ااا622إظددواا602لددنظي ا اإظددوادظ ددادبا دداا
ل يد لدد ا ج ددناادظلددل ي ادظقلددناي االاا ددبادظ ضددي ايددالاجاددوا ضا ييقدد ا دداا دديقادظ عدداا

ا.لبادظقيديد ادظبطابصبيهناسيه ادالبهنتاهطاهههادظ نظ ا

ااظقباههل ادظ     ادظعايناهطاههدادظصبباإظوابقييياجبتا داديادظ عدااهدطادظ قدييد ا
ل ان ل ااميهدناا03/02/2661بيلي ادظبطابصبيهناسيه ادالبهنتاهطاد بهنبهنادظ  يياهطادظبل

 دداادظ قدددييا نااادددنااا:ا"ضااا هددتا ددنا دددن اهدددطاهددهدادال بهددنبا ادد،ا203323هددطادظقلددي اي ددتا
 لددددن ا اابيد ددددااسيهدددد ادالبهددددنتا ج ددددناالددددلن ادظضددددي  ادظقلددددناي ااادظ دددداماياضاااد جدددداداا

                                                           
.المتضمأ نانوا التأدعب المط ق على موظ ي األمأ الولني  000207مأ المرسوم السابق  22،  21،  20ـ المواد  1  
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لل ادظقلناطادظبطاي ني دااهنا  داادظضديا ادظ  دبب اهدطادظ دادبادظ اا  الهتالعضا هنتادظ
اا دددنايايهدددنا ددداا دددنااااد  ددديد د ادظ يدايددد ضاااظ يهددد اد بهدددنتا اابصدددبيا ددديديد ابلبيليددد اا28

إبدييددد ابااا ددداديادظ عدددااهيهدددنا نااادددنضاااظ دددنا دددناا نلبدددناهدددطا لدددي ادظ دددناا ااسيهددد ادالبهدددنتا
دظ ددنجااظ ددب ا ددابياادلبددبد ا دداابددنييخاصددبايا صددبي ا دديديد ابلبيليدد اببلدد اابا يددفاصددا ا

الاي دداياد ددبع ناا ييددقادظ عددااا-جاددوامددوفاد   ددنتادظ يدايدد اا-دظقدديديضاهددإااهددهدادظقدديديا
ا"ا.هي،ضا  نايبعياايهضادظ عاادظ نظطاظعبتا اديها نااان

إظددوا ددبادظ دديتالدددلاادظ عدداالددنظاقضالددباا" Brouchotبروشةةو "  ددناههددااد  ددبنها
ضاظ اادناادديةا ااهدهدادال بهدنبا مدنظفاظ دنا لد الد،ادظ يهدد ا1بهدنتاسيديا دنايد ا ديديد اسيهدد ا

دظ اناي اد اظواظا    د ادظعايدناهدطاجدب ا ديديد اظهدنا داا هد ضااادظبدطا دلقاد ضدني اإظيهدنا داا
 داا دنااااإ ديد د اا725 لااض  نا ااههدادظي ضاالايبو تا  ا   نتادظاقي اد اظوا اادظ نب ا

ب يدديادظ عدداالددنظاقضاهددطادظقدديديد ادظصددنبياجددااسيهدد ادالبهددنتاإالاإهدا نادد ا يدايدد ادظبددطاالا
ااهدهدا ددناي عاادنااقبدديحاإبيدجا .ببعادقالدنظ ل ادظ   دد ضااادظي نلد ادظقلددناي ا داا هدد ا مديةا

 ددنب اهددطا ددنااااد  دديد د ادظ يدايدد اببعاددقال دداديادظ عدداالددبا دديديد اسيهدد ادالبهددنتادظمنصدد ا
اي اض ااهطااسيناادظالاي عاادال بهنبا ابداحاااهدهدا دنا دبال يد ل ا ج ناادظلل ي ادظقلن

ا.ي  اااجنا نالنظ قاهطادظبقنلطاجاوابي بياا

 : ة القرارات اإلدارية 6

إااد  ددديادظصدددنبياجددداادظ دددا  ادظ مبصددد ادظبدددنل اظهدددنادظلدددنل ادظ عادددطالإ نظبددد،اجادددوا
يعددباا ااي دداااإ دديد اادظب قيددقاد بديضاضالاي ددايادظ عددااهيدد،ا اادد،اظددي ا دديديداإبدييددناض  ددناال

ب هيددبضا ددنلقناظابلبيددااد بديضاادظ  ن  دد ااظددي ا  دد ا صددا  ابعدداباجاددوادظلددنل ا دداا دديد ا
 عا،ا اابما ،ا ااههدادظقيدياضااجاوادظع  ا ااهظدكاهدطا  دناادظامياد ادظعن د اييبداا ديديا

                                                           
1ـ   J. BRAUCHOT: La chambre d'accusation, rev, science crime, 1959, p 351.                                                                                                                                                
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  ددنتادظا ادد ااد  نظدد اإظددوادظب قيددقاف ددنيدا نااايدد اضب دد  النجبلددنيها دديديداإبدييددنا ددنلواظا عددااهيدد،
ا.دظ مبص الهظكا

اهددطا نظدد اصددباياجقالددن الددبالددنل ادظضددي  ادظقلددناي اضي  ادد،ادظ عددااهيهددنااهظددكا
جاددوا نظدد ادظبعدديضاا000606 دداا ي دداتاا13ل  دداابي دد ادظعقالدد ال يدديااصدد ادظ ددنب ا

ظعقالدد ا دداادظبي دد اد اظددواادا  نايدد ابقددبيتا عدداابصددنجبضالعددبادظبلايددوالنظعقالدد اضاهددطامدديفا
ابعددبا.يا ددناضادظددهضايي دداالعددبهناإظددوادظ ددا  ادظبددطاظهددناصددو ي ادظبعيددياا(ا85)م  دد اجضدديا

جقالددن ادظبي دد اد اظددوادظبددطابا ههددنادظ ددا  ادظبددطاظهددناصددو ي ادظبعيدديااالددن بيدحا ددااياددي ا
  ددناي  دداادظ عدداا.ادظ صددا  اد  ددنيد اض دداالددنل ادظضددي  اا ددناهدداقاسيدديا نلادد ا ضا عددا

ظ نايدد امددواادظضددهيادظددهضاياددطادظبلايددوالصددبايادظ قدديياهددطا نظدد ادظبعدديضاظعقالدد ا دداادظبي دد اد
ظبع طاي يهناهطاهظدكا د اجادتا(ادظ  اي ا اادظا اي )إظوادظا ا ادظ ب ناي اد جلن ادظ مبص ا

ا.1ا( اااا ادظ ي اتا12دظ نب ا)دظ ا  ادظبطاظهناصو ي ادظبعيياا

عددااهيهددنا  ددنتا دداااادد ادظ ي دداتاي  دداادظ ا13  ددناجقالدد ادظبي دد ادظ نظ دد ا لقددناظا ددنب ا
ااا21يا دددنا  دداادظضدديا ادظ  ددبب اهددطادظ نببيدددااا23ظ ادد ادظ عدداامددواا ددب ام  دد اجضدديا

ا.ا2693مارس  61دظ  يياهطاا93/36 اادظ ي اتاي تاا24

دظ بلددد اا ددددناااادظبلبيدددداادظ  لدددقاجاددددوا دددداماطاا000606ا ميددديدا لددددنفا ي دددداتا
 ادد،ضاإ  نايدد ادظ بعدديضاظاعقالدد ا ااياددب  اضدد لهنالبقددبيتاا19د  دداادظددا اطال ا دداادظ ددنب ا

ا: اااإظوادظ يبادظ بييادظعنتاد  اادظا اطاضااههدالعبادظ ب ادظبنظي ا

ا.اد ب ا(ا8)جقال ادظبي  اد اظوالعبا ا اا♦ا

ا. ااد ا(ا3)جقال ادظبي  ادظ ناي العبا وياا-

                                                           

  اااا ادظ ي اتاا19إظواا35 ادبا اادظـ  1
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ا. ااد ا(ا5)جقال ادظبي  ادظ نظ  العبام  اا-

ي ددااادظضدد ااإالاهددطا نظدد اجددبتابعدديضادظ امددفاظعقالدد ا مدديةاضالعددباإج ددن اي ضاظ ادد ااالا
ا.دظ اماياا

 : ة األحكام و القرارات القضائية 1

يب بددددد الدددددنل ادظضدددددي  ادظقلدددددناي ادظ  دددددنااإظدددددوادظ  ن  ددددد ادظقلدددددناي ا  دددددنتادظ هدددددن ا
تافمدديااادظ مبصدد ضالعددباصددبايا  ددتا اا دديديالإبدابدد،الدداا ادظ قدداقادظبددطايب بدد الهددنا ضا ددبه

ال ددي نا اهددنا ددقا  ني دد ا  يدد ا دديقادظ عدداااهددهداب دديي اظ لددب ضادظبقنلددطاجاددوابي بددياا
 .ادظ  ن   ادظعنبظ ا

ظدددددهظكا   دددددااظالدددددنل ادظ دددددبهتا  ني ددددد ا ددددديقادظ عددددداادظعنبيددددد ال دددددناهيهدددددنادظ عنيلددددد ا
اد  باانفاضاا يقادظ عااسييادظعنبيد ا نظاقضاادظب ن اإجنب ادظامدياههدا داا هد اضاا داا

 ميةاي  ااظلنل ادظضي  ا ااي اكا ييقادظقلن اد بديضضااهظكالدنظ عااهدطا ديديد ا هد ا
دظا ابياادظ  اي اادظا اي اادظ بييادظعنتاظا اادظا اطضاإ نا ظ ناهنا ااظ ااادظبعدايضاجاهدنا

 .اظعبتا ضياجيبهناا  ن هنال قا ،اا ي يهادظقناااط
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لقدددا لنالمدددن  ددد  لدددرة ددددة  هل دددةاط  اطه دددر اددددو هلمقدددن  هل ددد     طددددن  ا دددا  هلط ن دددر            
علدددددا اع دددددنة هل ددددد   ر هلق دددددنر ر و ا   ددددد ال ر عمنددددددطدن ا   دددددطه ه  ا ا   دددددر  ددددد ا   و و 
 لنال   هل  ا ا علا ا   لا ا هل اه   هلقنمام ر هل    ق ا ا دممو اع دنة هل د   ر هلق دنر ر 

ا هل دد    دد  ا  م ددن دددة  هعل ددط  إددطع   ن ا  ل ددنع ن لط ن ددر هل ددل ر هلق ددنر ر ا  ط  دد   و
هل  دد ال ر هر طهر ددر ا هلإلددد ر علددا ال   ددناه للددااا دددة  هلإددطع ر ا ددط  ددطاطل ل ددا  ط 
هل دد نمن  هلان لددر لل إدد     دد  و ا ل ن ددر اا ددط لللقدداف ا هللط ددن  هل طا ددر ا  اددط   اا ددط 

 .لاالر هلقنما  

لادد  ةلددر ك ددط اددن    ددة   دد  ا    دد ق   دداه  ط الددطت   نلددف  نم قددن  ا  اددا   ال دد         
هلنمنددط للل لدنف     ددر هل د   هلق ددنر  ع  ةلدر و دددا  اه در هيد  ددنو   دا  ط هل دد نمن  

 .رو ا  ن  ا ط       نمن  لأل طهاهل طاط ر ل م  ة هلقنما  و ا هل طهو   اا هلإطع ر هر طهر 

  ن ه   ا هل إط      ا ع هلق داا ا هل داه   ا هلط ن در هلق دنر ر علدا هر دطه ه          
ا هعع دددنة هل ما دددر  نل ددد   ر هلق دددنر ر و هل ددد   م دددة ا مدددن  هل لط دددن  هعال دددر   قدددا ال ددد  
  ن  دا ل   هل  نط هلط نة ا ل د   ادا م و ا  عداهادو لل د ر    دة  هل   در هلم  لدر 

إن قيمةةا قواةةنقتين  اةةمة  ايمةةا " :  دداو  ددنة " عمط اددا   ددطل"لددر هلإدد  ط  و ادمددن   دد ا  م  هل قا 
 .  "قوةجال قومكلفين   ط ياها 

ا ددن ا   ددطاط   لا ددا ا   دد   هلنر ددر هلا  قددر  دد     ددنه هل دد   ر هلق ددنر ر اهل ددل ر       
ه  هلق ددنر ر ا ددط  لهه دد  ا ددطاطل ل لق ددف هعددداهل هل إدد طار هل دد   ط دد   ل  ددن دددةه  هل  ددنه 

ل ا ددة الدداد ن هفلددط  دد    ددنط هل   ددر هع ن دد ر هل    لددر  دد  لا ددر هل    ددع اهلل ددنم علددا 
 .ا م  اه  قطهط  ا لق ف هلناة اطا  هل طهرو ا ط ا   ن  نل    ف هلدنطو للقاهم   ا هعمم ر 

ا ع ةلر   لمن امل   داا  ل من اه دنلمن  إ دنطه  هلإدط ر هلق دنر ر  داي    اددطه  ا     
ل ر  ا اا  قد ط    هللقاف اهل  نمن  هل قطط  ل  ن  هلإط ر هلق دنر ر لدات   دن ل  و  ن
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  ا   ن ا نو هل  ن  هراهط ر هل      نام ن ل ا ي مقاة     ا هلن ة  نلمداص ا قنر ن ل دطه 
علا اطف و مند ر ع  هرلري  هل   لر    هل نم  هل إط ن  اهل مم   و   دن  دا نمن  لدا 

 :نض هي  طهلن  عل ن    ا     ننل ر  ن إن      داط اد  ن  قا و  

هر ددددطه   دددد     دددد   مقن ددددر ل  ددددنه هلإددددط ر  اددددا    دددد قلر اددددة هي دددد قرل ر عدددد  هع  دددده   -
هل اامددر لل ا ط ددر هلنن ددر لأل دد  هلددا م  ا هر ددنطه  هلقددنر    علددا   دد  طدنو  ددة ا ل ددا اههط  

 .ععلا هل ن ع ل ن   نه هلإط ر    هل ههرط هلاهلل در  نع  نطدن هل  ردر هلطرن  ر ه

 لغدددن  هل  ن دددر هل هاا دددر ل ددد ن  هلإدددط ر هلق دددنر ر و ا  ن دددة ااطددددن هلق دددنر   ددد  هلمنل دددر  -
هلا  دددر اهلا   دددر  لددد   اهط  ا  إدددطهل اا دددة هل   اط دددر اهلمنرددد  هلندددنو ا طه  دددر كط دددر هر  دددنو 

 .  و  نل  ل  هلق نر  هلةل   نط ا     اهرط  هل دند    ن

  طاط  هرإ طه  د   ر ع  هلإطا  هلنن ر هلاه    اه طدن    ط دنة هلإدط ر  دد ر 
عن رد  اه ط هلل ط          مح ل  د ر هل د   ر هلق دنر ر علدا كدطهط  دن ددا  قدطط 

 دددماه   ددد    دددنة هل ددد   ر  5 ددد  هلقدددنما  هل طم ددد  وعلدددا اي  قدددة  دددا  هلل دددط  عددد  
 .هلق نر ر 

   هل   دددد    ددددنما  هل  ا دددد  هل   ددددف علددددا  000200 دددداو  دددد   ط  22 نددددا ة هل ددددنا
 دددام   هع ددد  هلدددا م  اةلدددر   قط دددط لدددف هل دددن    ددد  هللدددداة علدددا  ندددا ض اا 

 .  ا ا ا اط  ا   ا      نا دااط لاو    طر   اا  ع ن      هلنقا ر 
  ل ددن  هل ددهه ه  هل  ا   ددر ل  دداا هل إددطاع ر و   نمددا  لا ددا لاددة  ط  ددر اا  لنل ددر 

ا ددن   نددة هلقدداهم   هل منر ددر ا لدد   هرا  ددن    دددم   ن  دد     اعددن   ل دد   عقا   ددن
ل اط  دددن ا   دددن   ن ا قط دددط عقا دددر اهلدددا  لادددة  م دددنو اددددةه  دددن   ددد ح هل دددن  لل دددل ر 
هل  ا   ددر  دد  ا   ل ددنط  دد  هلنقا ددن   ددن  ددطه   رر ددن ل دد   قددا طدن     ددا  اا  مإدد   

 .عقا ر لو  طا   ن مص 
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  هل ددددد نمن  هل ن دددددر هل ددددد  اك دددددة هلقدددددنما  هل ددددد ا    اهلقدددددنما  هل مدددددد ص علدددددا  ندددددض
هع ن ددد  علدددا ةاطددددن الدددني  همق دددن  هلددداعات هلن ا  دددر ا هل دددهه  هل ددد ا     نلا دددن  
اهل دددل  اهل لدددا ا هرلغدددن  ا  ددد  هل ددددا  و ا همق دددن   دددا   قدددناو هلددداعات هل  ا   ددددر 

 .اآ نة  ط نم 
 ل  ا   ر وال    دنا   در  اهط در  ن  دط  اط     اا هل  ا   علا اط        هل لنا ر ه

   ن ددر   ددر ه دد رمنل  ددا  ددطهطه  هلل مددر هلا م ددر و ا دد  دددةه  دد نمر الددطت لل ددن   
و ة  اا  ا ن    طدر رعنا  هلممط    هلنقا ر هل ا ندر عل د  ا قدا و ا دا   ا دا   د  

 . ا ا  هل  ن لر هل  ا   ر

إددط ر  دد  ال  لددا اددن  دددا  دد  ادددو هلدداعنرو ا  دد  هلل ددنو ي   ددنمن  ي هلقدداة ا    ددنه هل   
هل دد    دد ما عل  ددن هلاالددر  دد  هل لن مددر علددا هع دد  ا هر دد قطهط علددا اط دد ن  ة  ن  ددط  ددةلر 
لنط  ن هع    و ا ي   ا  علدا هر درف علدا ط دنة هلإدط ر ه د غرة هل دل ن  هل  مالدر 

هلدا    دة ا اا دط  د  ةلدر  ل و ا   ناه لااادو  لطف هلقنما   ة  ن  طا   اه  ر  ع ا طها
 نع  نطدو ااطت  نلقاهم   ا هلممو هل   قر و ا   و   ن ل  و عما ال  لدرة اا ل د   ط ا امد  
 قدع  لد   نرلدر هلقدنما  و ا  د  ةلدر  نلددا  دن   هلإدط ر ا   ند  ل دو هل  د ال ر ا هل قددر 

ق لدر عل د   ل ل دن  ندهو هل   اال  ن ل  اال   و ا ا   اطر   دنو هراطهر ا  علدا عن قد  ا نمدر  
ا ددد ط ا اي   نددة  دد    م دد  مق ددر  ددة من ددر عل دد  هلل ددنم عل  ددن ا ا   لددناة ا   ا   ددن 

  . لا  ن    ا هلا   ا هرم نم ر   نن 
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  : المراجع باللغة العربية  -1

 :المؤلفات -

ننن العس نن  الةاس نن  ن ماة لقزنن  الزننف  ا ق  "الننقز ف  ننق ال ننلخقب ال ننل  : "أحسننب سقسنن     -
 .3002سخ  

ننن العس نن  الةاس نن  ن ماة لقزنن  "الننقز ف  ننق مخونن ا ق زشننلا الضننةع  ال  ننل    : "أحزننم يننل  -
3002. 

ننن م ننقاب الزعسقعننلا الزلز  نن  ن العس نن  ال لزسنن  سننخ  "الزخلفعننلا ااماة نن  : "أحزننم زح ننق -
3002. 

نن مةاسن  ز لةخنن  ن ال نللةب زكمسن  الخش ن  ال ةس نن  "السنطع  المدم س ن : "سةكنلا عزنة  ن ام أحزنم -
 .7991سخ  

، مةاسنن  ز لةخنن  خوة نن  ق معس   نن  ن العس نن  ا قلنن  ن الننم قاب "المح  نن : "ز اللننق ساننمام .م -
 .7999القعخق لألضال  المةسق   سخ  

المحنة  ق المح  ن  ن ماة  -" ضنة  انلخقب اازننةا اا الزفا  ن  الزفا نة " ׃عسنم ا  أقلل س ن   -
 . 3002لقز  لطعسلع  ق الخضة ق المقف ع  الزفا ة سخ  

، النننم قاب النننقعخق لألضنننال  "زننناكةاا  نننق انننلخقب اازنننةا اا الزفا  ننن : "عسنننم ال ف نننف سننن م  -
 .3002المةسق   ، سخ  

، الززطنم ا ق  ن  نق الزملس نن  ال  نل    ن "الزقسنقع   ننق اازنةا اا الزفا  نن : "عطنق زننةقب -
 .3002ماة ااسماع ال لخقخق الزفا ة سخ  
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، الززطنم الانلخق ن  نق المح  ن  ال  نل ق ن "اازنةا اا الزفا  ن الزقسنقع   نق : "عطنق زنةقب -
 .3002ماة ااسماع ال لخقخق الزفا ة سخ  

 .3003، ماة لقز  لطخضة عس   "االمفازلا ن ال ز  الزسمح  لطم ق ض: "عطق   اللق -

زحل نننةاا أل  نننا عطننن  عطسننن  زلز ننن  ، "ضنننة  انننلخقب اازنننةا اا الزفا  ننن : "عزنننة ال نننقة  -
 .3001ة سب  قسف سب  مب كط   الح ق    فة  الزفا 

ماة الشننال  لط ننمزلا ، "الننم قع الزقلة نن   ننق الزننقام الزفا  نن : "زننةقاب زحزننم ق خس نن   نن ة -
 .3003ااعالز   سخ  

 .3002، ماة الشال  لط مزلا ااعالز   ، سخ  "السعالب  ق الزقام الزفا   : "خس     ة -

، زخضندب "ال زلخلا ق اازةا اا  ق مدم ب  سلع الضةع  ال  ل   : " لاقا زحزم زلزم  -
 .7992الز لةف ااسكخمة   سخ  

 :الرسائل الجامعية  -2

، ةسننلل  زلزسننم ة "الم ننق ض عننب ال ننةة الز خننق   ننق الزسنن قل   الزمخ نن  : "السنن  م ز ننما  -
 . 7923زلز ن  الزفا ة سخ  

ننن مةاسنن  ز لةخنن  ن " ننزلخلا الزسننل ل  المدم س نن  لطزقوننف ال ننلا: "شأززننم زشننلم خننل ع ع ننل -
 . 3001أعةقح  زلزسم ة  ق ال لخقب ال لا زلز ن  الخزل  القعخ   ، خلسطس  طسع ب، سخ  

، زنننناكةب الم ننننةج لخ نننن   زننننلفب "الزسنننن قل   ااماة نننن  عننننب أعزننننل  الضننننةع : "سقل  ننننقب  ننننةا    -
 . 3002ن  3002  عضة سخ  الزمةس  ال ط ل لط  ل  الم    الةاس 
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 :المجالت و المقاالت   -3

ن قةم سنمقب اكنة  3002نن ززطن  الضنةع  الزفا نة ، عنمم  نل  زق ط ن  " مح   نلا الززطن  " -
 الز لف ن 

ن قةم سنمقب اكنة  3002ن ززط  الضةع  الزفا ة ، عمم  ل  زق ط ن  " مح   لا ا ل    "  -
 الز لف ن 

 . 3002زلةس  22ن ززطن  الضةع  الزفا ة ال مم "مةاسلا الخقخ   " :المة  أعزة  -

زنلمب الضنةع  ( ضنلعقخلف)مةقس مكق خ   ل سلع الضةع  ال  ل    الزمةس  ال ط ل لطضةع   -
 (.عزما  الضةع  ) ال  ل     الم    

ق احمننةاا ح ننق  ااخسننلب  نن(: "قك نن  الززشقة نن  لننمة زحكزنن  اللزنن  ) زسننلة  عسننم الزز ننم   -
، زحل نةب أل  ننا سزخلسننس  ال نقا المةاسننق حننق  عالان  الخ لسنن  ال لزنن  "زةحطن  المح  نن  ااسمننما ق

 . 3001زقاب  30سللضةع  ال  ل    ززطق ا ل  اللز  
 .7999الززط  ال  ل    لطزحكز  ال ط ل ال مم ا ق  سخ   -

 .3007الززط  ال  ل    لطزحكز  ال ط ل ال مم الالخق سخ   -

 .3003الززط  ال  ل    لطزحكز  ال ط ل ال مم ا ق  سخ   -

 : النصوص التشريعية   -4

 7922 قخ ننق  02لننن الزقا نن  لننن  7222 ننفة عننلا  72الزنن ةف  ننق  22/722ا زننة ةاننا   -
 .الزم زب الخقب اازةا اا الزفا    الزفا ة  الز م  ق الزمزا 

 7922 قخ نننق  02لننن الزقا نن  لننن  7222 ننفة عننلا  72الزنن ةف  ننق  22/722ا زننة ةاننا  -
 .الزم زب الخقب ال  قسلا الزفا ة  الز م  ق الزمزا 
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 7922زننقاب  03لننن الزقا نن  لننن  7222 ننفة عننلا  73الزنن ةف  ننق  22/722ا زننة ةاننا  -
 .الزم زب ال لخقب ا سلسق ال لا لطقو ف  ال زقز   الز م  ق الزمزا 

 32لننن الزقا نن  لننن  7273ززننلمة الالخ نن   72الزنن ةف  ننق  97/232الزةسننقا المخف ننا  ةاننا  -
 .الزم زب ال لخقب ا سلسق ال ل  سزقوفق ا زب القعخق 7997م سزسة

 7922أقا  72لننن الزقا نن  لننن  7202اق ال  ننمب  02الزنن ةف  ننق  22/227الزةسننقا ةاننا   -
  .الا   حمم ا حكلا الزضمةك  ال ل   الزعس   عط  زقوفق ا زب القعخق

 7922أقا  72لننن الزقا نن  لننن  7202اق ال  ننمب  02الزنن ةف  ننق  22/222ا الزةسننقا ةانن -
  .الزم زب ال لخقب ا سلسق ال ل  س سلع الضةع 

الزم ننننننزب ال ننننننلخقب ا سلسننننننق  7922زننننننلةس  32الزنننننن ةف  ننننننق  22/92الزةسننننننقا ةاننننننا   -
  .الخزقازق ل زل  الز سسلا ق ااماةاا ال زقز   

 7922زنننننلةس  32لنننننن الزقا ننننن  لنننننن  7202زنننننب ة  7الزننننن ةف  نننننق  22/29الزةسنننننقا ةانننننا  -
  .الزم زب ال لخقب ا سلسق الخزقازق ل زل  الز سسلا ق ااماةاا ال زقز   

الزم ننننزب ال ننننلخقب ا سلسننننق ال ننننلا  3002زق ط نننن   72الزنننن ةف  ننننق  02/02ا زننننة ةاننننا  -
 .لطقو ف  ال زقز   

ا سلسنننق ل نننسلع  الزم نننزب ال نننلخقب 7929أكمنننقسة  27الزننن ةف  نننق  29/29ا زنننة ةانننا  -
 .ال ف لطز ش القعخق الض سق 

الز ننم  ق الزكزنن  لطمخونن ا  7993أكمننقسة  27الزنن ةف  ننق  93/13الزةسننقا المخف ننا  ةاننا  -
الزم ننم لطزم ة نن  ال لزنن  لألزننب الننقعخق الزم ننزب ال ننلخقب ا سلسننق ال ننل  سزننقوفق ا زننب 

 .القعخق

الزحنممب لط الانلا الممةز ن  سن ب  3000 زق ط ن  27الم ط ز  القفاة ن  الزضنمةك  الز ة ن   نق -
 .ززل   ماةمشل ق ااضةاف عط شل قزةااس  أعزللشل  السطع  ال  ل    قالضةع  ال  ل     ق
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الزم زخ  م ف ف مقة الخ لس  ال لزن   نق ااضنةاف  3002م سزسة  30الم ط ز  الز ة    ق  -
ماةب أعزللشل  .عط  الضةع  ال  ل    قا 

الزم نزب  7992زنلخفق  09ا زلخن  الزن ةف  نق / ا.ا.ا ا / ق.أ/ 32ال ةاة النقفاة  ةانا  -
 .  خضل  الطزلب القعخ   ق الزحط   الزمسلق   ا ع ل 

 :المراجع اإللكترونية   -5

-  www.dgsn.dz  .  

-   www.ehoroukonline.com  .  
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 المذكرة مــلخص

 

 

أعطى قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري عناية خاصة لهذا الموضوع بتأطيره  
لمختلف اإلجراءات و المهام التي تقوم بها الضبطية القضائية ووضع آليات قضائية لمراقبة 

العامة وكذا رقابة أعمالهم السيما عالقة التبعية و اإلشراف و اإلدارة التي تربطهم بالنيابة 
لتهم ءلحدوث أثناء مباشرة مهامهم و مساغرفة االتهام بالتصدي لمختلف التجاوزات الممكنة ا

 .تأديبيا بإتباع إجراءات حددها القانون صراحة
كما أن االهتمام بموضوع الضبطية القضائية كان ضمن انشغاالت اللجنة الوطنية  

لالزمة ئي جملة من التوصيات واإلقتراحات اإلصالح العدالة حيث تضمن التقرير النها
لضمان التكفل وتقويم النقص المسجل على مستوى التحريات األولية كضرورة تجسيد رقابة 
رئاسية وقضائية فعلية على أعمال الضبطية القضائية وتعزيز العالقات التدرجية بين الشرطة 
القضائية والسلطة القضائية لبلوغ هذه الغاية يجب على ضابط الشرطة القضائية أن 

الماما كافيا باألحكام القانونية والقانون األساسي والنظام التأديبي الذي يخضع  يستوعب ويلم
له ليعرف واجباته قبل حقوقه والجزاءات التي يمكن أن توقع عليه عند تجاوزه اللتزاماته 
الوظيفية والضمانات التي يكفلها له القانون و النظام التأديبي الخاص بضباط الشرطة 
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