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 مقدمة
          يسود اإلعتقاد بأن العدالة معصومة من الخطأ ، في حين أن الحقيقة قد 

فقد يحدث وأن تخطئ بصدد قياميا بجمع العناصر أو تقييميا . أثبتت خالف ذلك
فإذا كانت الضبطية القضائية . في أي مرحمة من مراحل سير الدعوى العمومية 

تضطمع بصالحيات البحث والتحري لتحديد ىوية الفاعل، فإن قاضي التحقيق ىو 
من يقع عمى عاتقو مسؤولية دراسة الممف دراسة مستفيضة ومركزة ، مستعينا في 

وقد تقوده مقتضيات التحقيق في . ذلك بالصالحيات التي يخولو إياىا ىذا القانون 
سبيل الكشف عن الحقيقة لمجوء إلى إجراءات تنطوي عمى مساس بحقوق الفرد 
وحرياتو كالوضع في الحبس المؤقت، وفي تبرير ىذا االعتداء عمى الحرية يقول 

إنو إذا ما غمت يد العدالة من التعرض لحقوق األفراد ، لكنا إزاء :" DAVISاألستاذ 
فوضى إجرامية، ومن تم يجب أن يتاح لمقائمين عمى تنفيذ القانون نوع من السمطة 

نما ال ينبغي .في إنكار الحريات الشخصية بالقدر الذي يحول دون تسمط اإلجرام  وا 
أن يتجاوز األمر ىذا القدر ، إذ ال فارق بين أن تنتيك حريات األفراد بمعرفة 

أشخاص يعممون تحت ستار القانون ،أو معرفة أشخاص مجرمين يرتكبون آثاميم 
. " بمنآي عن سطوة القانون

           وقاضي التحقيق بعد تمحيصو لألدلة وتقديرىا موازنتيا، يتخذ قراره بوضع 
المتيم رىن الحبس المؤقت ليكتشف فيما بعد أنو قد أخطأ التقدير، فيصدر تبعا لذلك 
أمرا بانتفاء وجو الدعوى وقد يطول ىذا الحبس فيستمر إلى غاية مثول المتيم أمام 

ولكن بعد ماذا ؟ بعد أن يكون ىذا اإلجراء قد سبب لو .المحكمة التي تقضي ببراءتو 
األذى وسمبو حريتو التي ال تقدر بثمن وكذا سمعتو وشرفو وغيرىا من األضرار 

. المحتممة
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       من ىذا المنطمق نصل إلى أن إمكانية حبس الشخص مؤقتا واردة وبالمقابل 
،ـ حسب ما ىو مبين في تعديل قانون االجراءات الجزائية إمكانية تبرئتو واردة أيضا

التي تنص عمى أنو يبقى  (2015 يوليو 23 مؤرخ في 02- 15أمر ) 123المادة 
المتيم حرا أثناء إجراءات التحقيق القضائي غير أنو إذا اقتضت الضرورة اتخاذ 
إجراءات لضمان مثولو أمام القضاء يمكن إخضاعو إللتزامات الرقابة القضائية، 
والحبس في مثل ىذه الظروف يعتبر ىدما لقرينة البراءة من جية،  وعدوانا عمى 

ليذه األسباب بدأت مسألة التعويض عن الحبس . الحريات الفردية من جية أخرى
المؤقت غير المبرر  تطرح وبإلحاح عمى الصعيد الدولي، وذلك من خالل اإلثفاقيات 

 06 في المادة 1989الدولية ومن بينيا العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية لسنة 
لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال بشكل غير قانوني : "التي تنص عمى أنو 

أما عمى مستوى الصعيد الداخمي فكان ذلك من ". الحق في الحصول عمى تعويض
خالل مختمف دساتير الدولة التي أقرت مبدئيا بفكرة مسؤولية الدولة عمى الخطأ 

 ، وكذا 46 في المادة 1989 ، دستور 47 في المادة 1976القضائي بدأ بدستور 
يترتب عمى الخطأ القضائي : "  بنصيا عمى أنو1996 من دستور 49المادة 

. " تعويض من الدولة
      تاركة لمقانون تحديد شروط التعويض و كيفياتو، األمر الذي كرس بمناسبة 

 جوان 26 المؤرخ في 08-01تعديل قانون اإلجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 
 بعد طول انتظار وتردد بين نفي مسؤولية  الدولة عن عمل جيازىا القضائي 2001

وبين تقرير ىذا المبدأ، لتضع الدولة نظاما يتم من خاللو تعويض المتضرر من 
جراء حبسو حبسا مؤقتا غير مبرر، وقد أعمن ىذا التعديل عن ميالد لجنة تختص 

وبيذا تعتبر بالدنا قد خطت خطوة رائدة في سبيل تحقيق العدالة . بمنح التعويض 
المنشودة في ظل دولة القانون، ويكفييا فخرا أن تكون أول دولة عربية تقر ىذا المبدأ 
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مقتضية في ذلك بما توصل إليو التشريع الفرنسي الذي نّصب لجنة إصالح الضرر 
 رغم وجود فروقات بين 643-70الناتج عن  الحبس المؤقت منذ صدور قانونو رقم 

النظامين كما سنتعرض لو من خالل دراسة موضوعنا ىذا ، إال أننا سنجد بالمقابل 
أن مشرعنا قد اعتمد وبشكل واسع عمى ما توصل إليو القضاء الفرنسي بوصفو 

. الخمفية القانونية والقضائية لتبني بالدنا ليذا النظام
         ونشير أنو نظرا لكون نظام التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر 

مستحدث في تشريعنا ، ونظرا أيضا لقصر عمر التجربة القضائية في تطبيقو وكذا 
لقمة األبحاث والدراسات القانونية المتناولة ليذا الموضوع ، فإننا سنحاول قدر 

اإلمكان تسميط الضوء عمى مختمف جوانبو وما تثيره من إشكاليات تدور أساسا 
: حول
  ما موقف تشريعنا من مسألة مسؤولية الدولة في التعويض عن الحبس

المؤقت غير المبرر؟ وكيف تطور ىذا الموقف إلى أن تم التوصل إلى تقنين 
 مبدأ مساءلة الدولة عن عمل جيازىا القضائي؟

  فيما تتجمى الخمفية الفقيية وكذا التشريعية لتبني مبدأ مسؤولية الدولة عن 
 الحبس المؤقت غير المبرر في بالدنا؟

  فيما تتمثل الضوابط التي وضعيا المشرع لتمكين المتضرر من الحصول 
عمى تعويض لجبر الضرر الالحق بو من جراء حبسو مؤقتا حبسا غير 

 مبرر؟
 كيف يمكن اإلستدالل عمى كون الحبس المؤقت غير مبرر؟  
 ما ىو النظام القانوني لمجية المخولة قانونا بمنح التعويض ؟  
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  ما طبيعة األضرار المعوض عنيا؟ وما ىي آليات و معايير تقدير قيمة 
التعويض؟ وكميا تساؤالت سنحاول معالجتيا من خالل تقسيم موضوع بحثنا 

: ىذا إلى فصمين حيث
 مبدأ مسؤولية الدولة في التعويض عن الحبس المؤقت غير :يتناول الفصل األول

المبرر من خالل التعرض إلى مراحل تطور ىذا المبدأ، انطالقا من فكرة عدم 
مساءلة الدولة عن أخطاء جيازىا القضائي وصوال إلى إقرار مبدأ المسؤولية مبينين 

. في ذلك األساس الفقيي وكذا التشريعي لتبني ىذا المبدأ
 أحكام نظام التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر، :يتناول الفصل الثاني بينما 

من خالل التعرف عمى النظام القانوني الذي يحكم الجية المانحة لمتعويض وسير 
اإلجراءات أماميا ، وكذا طبيعة األضرار المعوض عنيا والمعايير المعتمدة في 

. تقدير قيمة التعويض الممنوح
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 :الخطة
.مسؤولية الدولة في التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر: الفصل األول  
.تطور مبدأ مسؤولية الدولة وأسس تقريره: المبحث األول  
  .تطور مبدأ مسؤولية الدولة عن الحبس المؤقت غير المبرر: المطمب األول

إنكار مبدأ مسؤولية الدولة عن العمل القضائي: الفرع األول  
.مبدأ مسؤولية الدولة عن الحبس المؤقت غير المبررإقرار : الفرع الثاني  

.مبدأ مسؤولية الدولة عن الحبس المؤقت غير المبرر أسس تقرير: المطمب الثاني  
.األساس الفقيي والقضائي: الفرع األول  
.األساس القانوني: الفرع الثاني  

.ضوابط اإلستفادة من التعويض: المبحث الثاني  
.الضوابط المتعمقة بالحبس المؤقت: المطمب األول  

.عدم تبرير الحبس المؤقت: الفرع األول  
.الحبس المؤقت بصدور قرار بأال وجو لممتابعة أو بالبراءة إنتياء: الفرع الثاني  

 .الضوابط المتعمقة بالضرر: المطمب الثاني
 .الضرر الثابت: الفرع األول
.الضرر المتميز: الفرع الثاني
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.  أحكام نظام التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر:الفصل الثاني
.  النظام القانوني لمجية المانحة لمتعويض:المبحث األول
 .تشكيمة الجية المانحة لمتعويض وطبيعتيا القانونية:المطمب األول

 . تشكيمة الجية المانحة لمتعويض:الفرع األول
 .الطبيعة القانونية لمجية المانحة لمتعويض: الفرع الثاني

 . اإلجراءات المتبعة أمام الجية المانحة لمتعويض:المطمب الثاني 
.  سير اإلجراءات:الفرع األول
.  دعوى الرجوع:الفرع الثاني

.  طبيعة األضرار المعوض عنيا ومعايير تقديرىا:المبحث الثاني 
.  التعويض عن الضرر المادي:المطمب األول 

.  عناصر الضرر المادي:الفرع األول
.  معايير التقدير:الفرع الثاني

 التعويض عن الضرر المعنوي  :المطمب الثاني 
.  عناصر الضرر المعنوي المعوض عنو:الفرع األول

 معايير التقدير :الفرع الثاني 
الخاتمة 

 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 :الفصل األول
 مسؤولية الدولة في التعويض

عن الحبس المؤقت غير المبرر 
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 مبدأ مسؤولية الدولة في التعويض عن الحبس المؤقت        :الفصل األول 
: و ضوابطو

مبدأ مسؤولية الدولة عن العمل القضائي لم يظير إال حديثا وبالضبط في 
نياية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ذلك أن التوصل إلى إقرار ىذا المبدأ 
لم يمكن باألمر اليين ، كما لم يكن بصفة تمقائية، و إنما حال دون ظيوره جممة من 

. العوامل والعوائق التي شكمت أنقاض مبدأ عدم مسؤولية الدولة الذي ساد طويال
فالفمسفة التي كانت قائمة تأسست عمى فكرة أن الدولة معصومة من الخطأ 
نيا نظرا لما تتمتع بو من إمتيازات السيادة فيي ال تخطئ وال تحدث األضرار  بل وا 
وحتى لو أحدثتيا فان ىذه األضرار يجب تحمميا وقبوليا من األفراد في مقابل ما 
تقدمو من خدمات عامة ،وىكذا ظيرت في انجمترا قاعدة دستورية تؤكد ىذا المبدأ 

فكانت الدولة   (the king can do wrong)وتبرره مفادىا أن الممك ال يخطيء 
. تتمتع بالحصانة ضد المسؤولية

         و لعل مبدأ سيادة الدولة ىو من بين األسباب التاريخية التي أدت إلى تأخر 
التشريعات في إقرار مبدأ مسؤولية الدولة عن العمل القضائي، فالمشرع الفرنسي لم 

 بفضل ما قدمو الفقو من 1970يتوصل إلى أقرار ىذا المبدأ إال ابتداء من سنة 
نظريات، و ما أرساه القضاء من اجتياد في سبيل تقديم تبريرات ليذا المبدأ و إرساء 
دعائمو لدفع الدولة لمتخمي عمى مبدأ عدم مسؤوليتيا، بل و إلزاميا عمى تبني نظام 
قانوني خاص يحكم مسألة التعويض عن ما يسببو الحبس المؤقت غير المبرر من 
أضرار، و إحكام ىذا النظام بجممة من الضوابط و الشروط إلفادة المتضرر من 

. التعويض
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     وعميو فبفضل انتشار الوعي السياسي و االجتماعي و كذا القانوني لدى 
الشعوب بحقوقيا و مراكزىا القانونية في مواجية الدولة، ونظرا لظيور فكرة 

الديمقراطية و دولة القانون وسيادة  مبدأ الشرعية والتي شكمت كميا عوامل و أسس 
جديدة أدت إلى نشأة مبدأ مسؤولية الدولة عن األخطاء التي ترتكبيا أجيزتيا بما فييا 

جياز القضاء، كمبدأ ىام يحقق التوازن بين  فكرة المصمحة العامة و بين حقوق 
. األفراد و حرياتيم

         و لمعرفة مختمف مراحل تطور مبدأ مسؤولية الدولة عن العمل القضائي، 
تطور مبدأ مسؤولية :حيث يتناول المبحث األول . قسمنا ىذا الفصل إلى مبحثين

. الدولة و أسس تقريره
.  ضوابط االستفادة من التعويض:             بينما يتناول المبحث الثاني
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: تطور مبدأ مسؤولية الدولة و أسس تقريره : المبحث األول  
  لقد كانت القاعدة حتى نياية القرن التاسع عشر ىي عدم مسؤولية 

الدولة عن أعماليا سواء اإلدارية منيا أو القضائية أو التشريعية ، ذلك أن مسؤولية 
الدولة كانت تتنافى و تتعارض مع بعض األفكار السائدة في ذلك الوقت، و لعل 
أىميا مبدأ السيادة فالدولة التي لم يكن بإمكانيا أن تخطيء إطالقا كما أن لمدولة 

أرادة تسمو عمى األفراد و بالتالي فال يمكن مساءلتيا ألن من خصائص السيادة أن 
و إذا حدث و أن قدمت . (1)تمزم الدولة الجميع دون أن تمتزم ىي بأي تعويض 

الدولة تعويضا فإن ذلك ال يكون إال عمى سبيل التسامح و التبرع  كمساعدات تقدميا 
. الدولة فحسب

          و تبعا لذلك تم إرساء مبدأ عدم مسؤولية الدولة و تدعيمو بصفة مطمقة 
مما ترتب عنو حرمان المتضرر  من حقو في التعويض عن ما لحق بو جراء أي 

عمل صادر عن إحدى أجيزة الدولة، ولكن عندما يتسبب الخطأ القضائي في 
المساس بحرية الفرد و كرامتو فمن يكون ممزما بتحمل مسؤولية ىذا الخطأ؟ ومن 

الذي يمتزم بتعويض الضرر المترتب عنو؟  
و إليجاد حل ليذه اإلشكالية تطمب األمر تكاتف جيود الفقياء و تدخل القضاء 
لوضع نظام قانوني مناسب و عادل يحمي الشخص المتضرر من جراء الحبس 

: المؤقت غير المبرر، و دلك مرورا بمرحمتين
 إنكار مسؤولية الدولة عن الخطأ  القضائي  :المرحمة األولى

 إقرار مبدأ مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي عموما ، و عن :المرحمة الثانية    
. الحبس المؤقت غير المبرر بصفة خاصة
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: تطور مبدأ مسؤولية الدولة عن العمل القضائي: المطمب األول 
         إن المجتمعات منذ القدم عرفت نظام الوضع في الحبس المؤقت لكنيا لم 
تتوصل الى فكرة التعويض عن الحبس المؤقت عندما يكون غير مبرر، و الذي 
ينتيي بصدور أمر بأال وجو لممتابعة أو بصدور حكم بالبراءة، بل أنو و في ظل 
إنعدام الوعي فإن الشخص المتضرر من جراء ىذا الحبس يكتفي بنيمو حريتو و 
تخمصو من قضبان السجن و ما عاناه داخمو ،دون أن يجرؤ عمى مقاضاة الدولة 

. إللزاميا عمى جبر الضرر الالحق بو
       إن الجزم بفكرة عدم مسؤولية الدولة عن أعمال جيازىا القضائي ىي التي 
كانت تسد الباب أمام أي محاولة لمساءلتيا حول ىذا الخطأ المتميز الذي يمس 

الشخص في حريتو و كيانو ، و ما يترتب عنو من أضرار مادية وأخرى معنوية قد 
إذن فالمبدأ  كان ىو إنتفاء مسؤولية الدولة عن العمل القضائي و . ال تقدر بأي ثمن

الذي تطور مع تطور أسس المسؤولية في التشريع الفرنسي و كذا مجيودات الفقياء 
و التي يجدر بنا إثراء و تدعيم . التي تبمورت في شكل تطبيقات قضائية في فرنسا

 .موضوعنا بيا
 :إنكار مسؤولية الدولة عن العمل القضائي: الفرع األول

       إن أصل تكريس مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية و 
سبب إرساء دعائمو في فرنسا يعود لوجود نظام عدم االختصاص المزدوج الذي 

و الذي يقصد بو عدم اختصاص مجمس  الدولة بممارسة & تصطدم بو الضحية
الرقابة عمى أعمال السمطة القضائية نظرا لما يفرضو مبدأ الفصل بين السمطات من 
جية، و عدم اختصاص المحاكم اإلدارية بنظر الدعاوي الرامية إلى تقرير مسؤولية 
الدولة عن أعمال السمطة القضائية في غياب نص يخوليا ىذه الصالحية من جية 

و من تم فالقضاء اإلداري في فرنسا ال يختص سوى بنظر المنازعات المتعمقة .أخرى
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. بتنظيم مرفق القضاء، أما المنازعات المتعمقة  بسيره فيختص بيا القضاء العادي
األمر الذي تسبب في جعل مبدأ عدم مسؤولية الدولة العقيدة السائدة و الراسخة لفترة 

 . (1 )طويمة من الزمن
       و لكن إلى جانب نظام عدم االختصاص المزدوج ىناك أيضا جممة من 

ففيما . العوائق التي شكمت مبررات ساعدت في إرساء مبدأ عدم مسؤولية الدولة 
تجسدت ىذه المبررات؟ و ماىي الخمفية الفقيية التي أوجدتيا؟ و فيما تتجمى أىم 

اإلنتقاءات الموجية ليذه المبررات؟ 
: المبررات المستمدة من سيادة الدولة- 1

        كما أشرنا سابقا فإن مرفق القضاء باعتباره يمثل سيادة الدولة التي يحتج بيا 
ذلك أن الدولة ال تسأل عن . قبل الجميع دون أن يكون ألحد أن يطالب بأي مقابل

عمى مبدأ "ال فريير" تصرفاتيا حتى و إن ألحقت أضرارا بالغير ،وقد أكد األستاذ 
عدم إمكانية مساءلة الدولة عمى أساس أن ما تتميز بو سيادة الدولة ىي أنيا تفرض 

نفسيا عمى كل شخص دون أن تمتزم بأي تعويض جراء ذلك، غير أن الفيم 
الصحيح لمبدأ السيادة فيما بعد لم يعد يتنافى مع الخضوع لمقانون، إذ تقيد الدولة 

بأحكام القانون الدولي العام عمى مستوى العالقات الدولية، و تقيد بالقانون الداخمي 
عمى مستوى عالقاتيا مع األفراد و بالتالي يمكن مساءلتيا  و تتحمل تبعا لذلك دفع 

 .(2)تعويضات إذا ما ألحقت ضررا باألفراد
:  المبررات المستمدة من إستقالل القضاء عن الحكومة - 2

          تسأل الحكومة عن تصرفات عماليا بحكم ماليا عمييم من رقابة و 
إشراف، فرابطة التبعية القائمة بينيا و بينيم ىي أساس ىذه المسؤولية، و ال وجود 

                                                 
1

 
:

 . ٔ يب ثؼضْب اإلدزٛبؽٙ ٔ يضٖ دمّ انزؼٕٚغ336 ص – انًؼغٔع يٍ انذجؾ –األسؼغ ثٕكذٛم /  انضكزٕع
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لمثل ىذه الرابطة في عالقة الحكومة بالقضاء، فمضمان حياد األحكام و لبث الثقة 
في نفوس المتقاضين تنص الدساتير عمى استقالل القضاء و حضر أي تدخل في 

. أعمالو من قبل أي سمطة
ليست قاطعة – كما كشف الفقو -         إال أن حجة إستقالل القضاء عن الحكومة

فمن ناحية ال يتعمق األمر بمسؤولية الحكومة، و إنما بمسؤولية الدولة، و إذا كانت 
فذلك يكون بصفتيا القائمة عمى إدارة . الحكومة ىي التي تؤدي التعويض المحكوم بو

. أموال الدولة التي ىي تعتبر المسؤولة عن أعمال السمطة القضائية 
        إن ىذا المبرر ينطبق عمى مسؤولية السمطة التنفيذية عن أعمال القضاء و 

ال يصدق بالنسبة لمسؤولية الدولة عنيا ألن األعمال القضائية تعد مظير من 
. مظاىر نشاط الدولة

: المبررات المستمدة من خصوصية تنظيم مرفق القضاء- 3
         لقد كانت خصوصية عمل مرفق القضاء إحدى المبررات الجوىرية لتقرير 
ىذا المبدأ ذلك أن القاضي ال يخضع إال لسمطة القانون تأكيدا و ضمانا الستقاللية 

. (3)السمطة القضائية 
  في (MONTPELLIER)     و لعل أشير اجتياد في ىذا الصدد ىو حكم مجمس 

 م الذي صرح فيو برفض 1923 جويمية 17  الصادر بتاريخ (REVIEL)قضية  
مسؤولية الدولة عن أعمال رجال القضاء بإعتبارىم  ليسوا تابعين ليا طبقا لنص 

 من القانون المدني الفرنسي في حين تكون مسؤولة عن أعمال 1384المادة 
. موظفييا العاديين نظرا لخضوعيم و تبعيتيم ليا

        كما تم تفسير مبدأ إستقاللية السمطة القضائية لصالح مبدأ عدم المسؤولية 
إستنادا إلى أن الدولة ال تتمتع بأية رقابة عمى القضاة و من ثمة فال مجال 

. لمسؤوليتيا
                                                 

3
 353ص يـؼٕص شٕٛٓة انًغجغ انـبثك ص :   
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         و تدعيما لمبدأ حياد القاضي و إستقالليتو فإن العمل القضائي ذاتو يحاط 
بضمانات منيا حق الدفاع، و طرق الطعن في األحكام، و في الحاالت القميمة التي 
يحدث فييا العمل القضائي بعض األضرار فإن النصوص تواجو أىم فروضيا، و 

تنظم جبر نتائجيا كما ىو الحال بالنسبة إللتماس إعادة النظر و دعوى 
إال أنو ليس معنى قمة حاالت اإلصابة بضرر من جراء عمل قضائي .المخاصمة

. يفيد إنعداميا، فال زال إحتمال حدوث ىذا الضرر قائما من األحكام نفسيا

:  ـ المبررات المستمدة من مبدأ حسن سير مرفق القضاء4
        إن القول بمسؤولية الدولة عن العمل القضائي شكل انعكاسا عمى نفسية 

يترتب عن ىده المسؤولية من أثار سمبية عمى  القاضي الذي أصبح يخشى تحمل ما
سير عممو، مما استدعى البحث عن حماية لضمان سير العمل القضائي وجعل 

القاضي في مأمن من احتمال قيام مسؤوليتو الشخصية التي ستتالشى حينيا لصالح 
. (4)مسؤولية الدولة 

       غير أن ىدا المبرر يصدق عمى المسؤولية الشخصية لمقضاة حيث يتعرضون 
. لمتعويض من أمواليم الخاصة، أما في ظل مسؤولية الدولة فال قيمة ليدا المبرر

ذلك أن الدولة ىي التي ستمزم بأداء التعويض وليس القاضي، ولم تثقل ىذه 
التعويضات كاىل الدولة باالعتبار أن اإلجراءات الواجب مراعاتيا في إصدار 

 .األعمال القضائية تقمل من احتماالت الخطأ

:  ـ المبررات المستمدة من حجية الشيء المقضي فيو5
         إن الحجية التي يكتسبيا الحكم أو القرار تفرض شرعيتو، فالمطالبة 

بالتعويض عن األحكام النيائية الحائزة عمى حجية الشيء المقضي فيو بحجة أنيا 

                                                 
4
 .180يـؤٔنٛخ انضٔنخ ػٍ أػًبل انـهطخ انمؼبئٛخ ص . ص دـٍٛ فغٚذخ :  
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يجب أن تتسم بو ىذه األحكام من شرعية واستقرار، كما ييدم  مخطأة يتعارض مع ما
. بطريقة غير مباشرة ما جاء فييا

 1962 ـ 01ـ 9بتاريخ  (DOUAI)         وفي قرار لمحكمة االستئناف  لمدينة 
يمكن أن ترتب   العدالة التي حازت قوة الشيء المقضي فيو ال قرارات": جاء فيو أن

 "مسؤولية الدولة
غير أن ىذا المبرر قد أنتقد عمى أساس أنو إدا كانت األحكام القضائية تتمتع 

بالحجية فإن ذلك ال ينطبق عمى أعمال التحقيق، و بالتالي فإن منح التعويض لن 
. يمس بيذه الحجية ولن يؤدي إلى مراجعتيا

  فالتعويض ىنا ال يقتضي إعادة طرح الموضوع بل يعتمد عمى حجية الحكم
بالبراءة و يبدو كنتيجة منطقية ليا، األمر الذي يؤكد ىذه الحجية و يدعم 

 .و عميو فالمسؤولية ال تعني تقييم الحكم و تقديره. قرينة الصحة المرتبطة بيا
  إن فكرة الحجية و ما ينتج عنيا من عدم جواز إعادة بحث الموضوع  من 

وحدة الخصوم – وحدة الموضوع : جديد تتطمب اجتماع ثالثة شروط  و ىي
وحدة السبب وىذه الضوابط ال تجتمع في خصوص دعوى التعويض عن – 

 .(5)األعمال القضائية
: المبررات المستمدة من قواعد االختصاص- 6

        إن موضوع المسؤولية عن العمل القضائي كان دائما من أصعب 
الموضوعات و أكثرىا تعقيدا و يعود ذلك إلى عدم االختصاص الذي تواجيو 

الضحية فالقضاء اإلداري ال يختص سوى بنظر المنازعات المتعمقة بتنظيم مرفق 
القضاء تطبيقا لمبدأ الفصل بين السمطات بينما كان القضاء العادي دائما يعمق عدم 

                                                 
5
 .12يـؼٕص شٕٛٓة انمبػٙ اإلصاع٘ انطهجخ انمؼبح انـُخ انثبنثخ انضفؼخ : يذبػغاد انضكزٕع:  
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اختصاصو بالتصريح بمسؤولية الدولة عن النشاط القضائي بسبب غياب النصوص 
. لمحكم عمى الدولة

       و بذلك فإن القضاء العادي ال يستطيع أن يحكم عمى الدولة بالتعويض عمى 
ألنو ال يوجد لديو نظرية قضائية في المسؤولية تماثل . أعمال السمطة القضائية

النظرية التي تبناىا القضاء اإلداري، إذ ال يجوز أن يقاضي خارج إطار النصوص 
 أين أقرر مجمس الدولة 1951و قد بقي األمر كذلك إلى غاية سنة . التشريعية

الفرنسي ألول مرة بمسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية عمى غرار مسؤوليتيا 
و لعل حكم محكمة النقض بشأن قضية جيري . عن أعمال الضبط القضائي

(GIRY)  (6)شكل تأكيدا لمبدأ مسؤولية الدولة عن أعمال الضبطية القضائية   .
وتتمخص وقائع القضية في أن رجال الشرطة قاموا باستدعاء الطبيب جيري إلى 

فندق حدث فيو اختناق بعض األشخاص و ذلك لمعاونة التحقيق الجنائي، فأصيب 
وقد قضت محكمة النقص في ىذه القضية . ىذا الطبيب بجروح نتيجة انفجار

 بإقرار مسؤولية الدولة بسبب سوء 1956 نوفمبر 23بموجب حكميا الصادر في 
. إدارة مرفق عام كمرفق القضاء و قد أسست ىذه المسؤولية عمى قواعد القانون العام

 االبتدائية (LYON)     و بعد مرور بضع سنوات عمى قضية جيري، أكدت محكمة 
 عمى أن القاضي المدني يمكنو  BAUD(7))  (الكبرى نفس المبدأ أثناء نظرىا لقضية 

أن يعتمد عمى مبادئ  القانون اإلداري لحل المسائل المشابية لتمك التي تطبقيا عادة 
. المحاكم اإلدارية

 9  في حكميا الصادر بتاريخ BORDEAUX) (       كما استندت محكمة استئناف
 إذ اشتبو فيو خطأ من محافظ الشرطة  و ISSARTIER) (  في قضية1967مارس 

تم تسميمو إلى السمطات األلمانية بعد العمل عمى طرده، عمى قواعد القانون العام في 

                                                 
 

6
 338األسؼغ ثٕكذٛم انًغجغ انـبثك ص / ص:  

7
:  Trib.ord inst Lyon 20 Nov 1961 note VDEL 
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ؤولية الدولة ":    تقرير مسؤولية الدولة مقررة أنو  ِِ  ال يمكن أن يكون مبدأ عدم مِس
المسمم بو منذ أمد بعيد حائال في تعويض األضرار الناجمة عما شاب إدارة مرفق 
العدالة من قصور، و إذا تم إقرار مسؤولية الدولة مبدئيا في حالة ارتكاب الخطأ 

الميني  الجسيم عن طريق دعوى المخاصمة فيتعين قيام مسؤوليتيا من باب أولى 
. "(8)في حالة الخطأ المرفقي العادي 

        و بعد أن استطاعت الدولة أن تتممص من مسؤوليتيا عن أعمال سمطتيا 
إستنادا عمى المبررات السابق ذكرىا، إاّل أنيا لم تسمم من . القضائية ردح من الزمن

االنتقادات األمر الذي أدى تأكيد فشل المبدأ نظرا لعدم تأسيس المبررات التي بني 
. عمييا 

 :إقرار مبدأ مسؤولية الدولة عن الحبس المؤقت غير المبرر: الفرع الثاني
        يعد تقرير مبدأ مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية من إرساء ما 

توصل إليو الفقو من نظريات أوال، ثم من التطبيقات القضائية بتقرير التعويض عن 
الخطأ القضائي وتمديده ليشمل التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر، ىذا 

أما في التجربة الجزائرية فإنو ال توجد ىناك . التطور الذي أرساه القضاء الفرنسي
مما يكون معو من . سوابق قضائية منشورة كما أن المحاوالت الفقيية محدودة جدا

. المفيد الرجوع إلى التطبيقات القضائية الفرنسية
     لقد أفضت التطبيقات القضائية في فرنسا إلى التخمي عن مبدأ عدم مسؤولية 
الدولة عن أعمال السمطة القضائية وذلك بصفة تدريجية، حيث كان ميالد المبدأ 

أنو يمكن تقرير مسؤولية " : 1950عمى يد مجمس الدولة الفرنسي الذي أقر في سنة 
الدولة عن أعمال السمطة القضائية عمى غرار مسؤوليتيا عن أعمال الضبط اإلداري 

.  "المسمم بيا
                                                 

8
:  BORDEAUX , 9 Mars 1967 ISSARTIER, D 1968 note Denichel 
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       غير أن تبني المبدأ قد تأسس عمى عدة أسس فكمما تعرض إحداىا لالنتقاد تم 
. التحول عنو لمبحث عن أساس آخر يصمح ألن يكون مبررا لقيام ىذه المسؤولية

 أول من ميز بين األعمال القضائية واألعمال اإلدارية )دوجي(     كما يعتبر الفقيو 
واعتبر أن أعال قاضي التحقيق  في المواد الجنائية من قبيل األعمال اإلدارية 

المادية التي ترتب عنيا مسؤولية الدولة، ولكن بعد إضفاء الطبيعة القضائية عمى 
. مجمل أعمال قاضي التحقيق استدعى األمر البحث عن أساس آخر لمتمييز

      ىذا الوضع دفع بالقضاء الفرنسي إلى اعتماد مبدأ مسؤولية الدولة عن الحبس 
المؤقت غير المبرر رغم غياب نص يخولو ذلك استنادا إلى حاالت تتوافر فييا 

شروط مخاصمة القضاة لكي يتحصل المتضرر من الحبس المؤقت غير المبرر 
 من قانون اإلجراءات المدنية التي تنص عمى 505عمى التعويض طبقا لنص المادة 

أن دعوة مخاصمة القضاة ترفع في حالة وقوع أي غش أو تدليس أو خطأ ميني 
جسيم من طرف القاضي أو ضابط الشرطة القضائية ، وبالتالي فالقضاة يكونون 
غير مسؤولين عن األخطاء التي قد تنتج أثناء ممارسة مياميم إال إذا بمغت ىذه 

. األخطاء درجة من الجسامة أو الخطورة
       غير أنو فيما يخص قيام قاضي التحقيق بإيداع المتيم رىن الحبس المؤقت 
بعد تقديره لعناصر الممف المعروض عميو، وكذا موازنتو ألدلة اإلثبات والنفي ال 
يمكن أن يكون قد ارتكب خطأ مينيا جسيما أو غشا أو تدليس بعد تداركو لموضع 

بإصدار أمر بانتفاء وجو الدعوى أو بصدور حكم أو قرار بالبراءة عن قاضي الحكم 
فقد يكون قاضي التحقيق قد أساء التقدير أو تسرع بإصدار أمر الوضع بالحبس . 

المؤقت غير أن الخطأ ال يمكن أن ينسب إليو، فيو شرط من شروط بعض حاالت 
.  المسؤولية ولكنو ليس أساسا ليا
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 ذلك الخطأ " : ىو)ىوريو(        و من جية أخرى فالخطأ الجسيم حسب الفقيو 
الذي يكون جسامتو فادحة إذ تجاوز الحد المعقول لألخطاء التي يمكن توقعيا 

وبإسقاط ىذا التعريف عمى عمل قاضي التحقيق فإنو ال يخمو من احتمال اإلفراج 
عن الشخص أو إخضاعو لتدابير الرقابة القضائية ، أو إصدار بحقو أمرا بالوضع 

رىن الحبس المؤقت وبالتالي فإنو ال يمكن بأي شكل من األشكال وصف عمل 
. قاضي التحقيق بالخطأ أصال

         ىجر الفقو األساس القائم عمى مخاصمة القضاة في أحكام الحقة إلى 
فيتم تبعا لذلك إقرار مسؤولية الدولة متى أمكن إثبات . إشتراط توافر الخطأ المرفقي

. وجود خطأ مرفقي وتوافرت براءة طالب التعويض 
       ولقد كانت محكمة باريس االبتدائية الكبرى السباقة إلى إقرار مسؤولية الدولة 
عن الحبس االحتياطي في العديد من أحكاميا الصادرة في الفترة الممتدة بين سنة 

إذ قضت بجواز قيام مسؤولية الدولة متى أمكن إثبات  . 1981 إلى سنة 1966
 ) DUAOUKORRI (وجود خطأ مرفقي وتوافرت براءة طالب التعويض في قضية 

 مارس 9 بتاريخ (9) (PARCEVAUX)، وكذا في قضية 1969أوكتوبر 15بتاريخ 
  VAVON)  (  في قضية1970 ماي 13 ،إلى جانب الحكم الصادر بتاريخ 1970

. الجتماع كل من البراءة الثابتة والخطأ المرفقي 
:  أنو DUAOUKORRI) (وقد كان من أىم حيثيات المحكمة بشأن قضية 

حيث أن الخطأ في التقدير من جانب قاضي التحقيق في األعمال المتعمقة بالحبس " 
االحتياطي وخاصة األوامر الرافضة لطمبات اإلفراج المؤقت التي ليا طابع قضائي 

". يجوز أن يترتب عنو مسؤولية الدولة 

                                                 
رزهشض ٔلبئغ انمؼٛخ فٙ أٌ انـٛض :   Parcevaux ارٓى ثبعركبة جغائى انغش فٙ انـهغ انغظائٛخ ٔرى دجـّ ادزٛبؽٛب فغفغ صػٕٖ 

9
   

.رؼٕٚغ إنٗ انًذكًخ انزٙ نى رـزجت نطهجّ إال أَٓب أكضد ػهٗ يجضأ يـؤٔنٛخ انضٔنخ  
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 الذي أتيم بجريمة إخفاء أوراق نقدية BENYAICH) (        أما في قضية 
مزورة،فمما تمت تبرئتو بموجب حكم قضائي بعد أن حبس احتياطيا لمدة سنتين 

كاممتين رغم تقديمو تسع طمبات باإلفراج عنو قوبمت كميا بالرفض من قبل قاضي 
ويالحظ أن ىذه  . ( Aix-en-Provence)التحقيق وغرفة االتيام لدى مجمس قضاء 

األحكام تميزت بترددىا فيما يتعمق بالشروط الضرورية لتقدير مسؤولية الدولة ،فيل 
يتعين عمى المتضرر من الحبس االحتياطي إثبات خطأ القاضي أم االستفادة من 

. التعويض دون حاجة إلى إثبات الخطأ 
 االبتدائية الكبرى ( Seine)         وقد بقي الحال كذلك إلى أن أصدرت محكمة 

 والتي Guy Vayon (10)) ( في قضية السيد 1970 ماي 13حكميا المؤرخ في 
حكمت لصالحو بالتعويض وذلك ألول مرة في تاريخيا الجتماع البراءة الثابتة والخطأ 

المرفقي الواضح، ذلك أن المدعي المذكور قد تم حبسو بدل والده بسبب إىمال 
قاضي التحقيق وقد فصل القضاة تبرير الحكم عمى أساس توافر خطر اجتماعي 

. L’existence d’un risque (social anormal (غير عادي 

 ضمن قراره الصادر  Blondet) (       كما أعمن مجمس الدولة الفرنسي في قضية 
 عن مسؤولية الدولة بشأن ضياع وثائق الممف القضائي 1958 نوفمبر 14بتاريخ 

من مفوض الحكومة لدى محكمة جيوية بحيث كان ىذا الخطأ مرتبطا بممارسة 
. الميام القضائية 

الميم .          وميما تباينت األسس التي أعتمدت لتبرير قيام مبدأ مسؤولية الدولة
أن ىذا المبدأ قد كرس ليحل محل تممص الدولة من المسؤولية ، والذي لطالما شكل 
مساسا بمصداقية جياز العدالة الذي يتجمى دوره في إقامة العدل في حين أنو ليس 

                                                 
"Une justice injuste" / http.//www.orgnitho.org

10
  انًٕلغ االنكزغَٔٙ   :
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من العدل إطالقا حبس األفراد حبسا غير مبرر دون إمكانية حصوليم عن أي 
. تعويض لجبر األضرار الالحقة بيم

          فكل دولة تدعي تبنييا لنظام ديمقراطي، ممزمة بأن ينعكس ذلك عمى 
موقفيا من أعمال سمطتيا و مدى تكفميا بالتعويض عن األضرار التي تصيب األفراد 

. من جراء ىذه األعمال وفق نظام قانوني محكم
          و بعد أن تعرضنا لمراحل تطور مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي 

عموما و عن الحبس المؤقت غبر المبرر بصفة خاصة إنطالقا من فكرة 
الالمسؤولية ،و صوال إلى تكريس مبدأ المسؤولية سنحاول في المطمب الثاني تسميط 

الضوء عمى الخمفية الفقيية و كذا القضائية التي دفعت بالدولة إلى إعتماد مبدأ 
مسؤوليتيا عن الحبس المؤقت غير المبرر و إنعكاس ذلك عمى نصوصيا الدستورية 

. و التشريعية
 

أسس تقرير مبدأ مسؤولية الدولة عن الحبس المؤقت : المطمب الثاني 
: غير المبرر

         لقد كان من الطبيعي أن يتوج تطور المسؤولية عن اعمال السمطة القضائية 
بالتخمي عن مبدأ الالمسؤولية  و تكريس مبدأ مسؤولية الدولة عن تعويض 

المتضررين من جراء الحبس المؤقت غير المبرر، غير أن ىذا التطور كان ثمرة 
جيود الفقو أوال الذي نادى بضرورة وضع نظام قانوني يكفل لممتضرر من الحبس 

بعد أن أثبت . المؤقت الغير مبرر حق المطالبة بتعويض لجبر األضرار الالحقة بو
مبدأ الالمسؤولية فشمو بفعل االنتقادات التي وجيت لمختمف المبررات التي بني  

األمر الذي أنعكس عمى واقع العمل القضائي السائد الذي و رغم غياب . عمييا
نصوص تبيح مسؤولية الدولة عن عمل السمطات القضائية أصبح يتبنى في عديد 
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من اجتياداتو مبدأ مساءلة الدولة عن أخطائيا القضائية بما فييا الحبس المؤقت 
. غير المبرر

         إن جيود كل من الفقو و القضاء الرامية إلرساء دعائم مبدأ جديد يكرس 
مسؤولية الدولة عن أخطاء جيازىا القضائي كانت بمثابة تمييد لتبني ىذا المبدأ 

عمى المستوى التشريعي بالنص عميو في صمب دستورىا و ضمن النصوص القانونية 
.  التي تنظم سير الدعوى الجزائية

    و قد كانت المبادرة في ذلك لمتشريع الفرنسي الذي كرس ىذا المبدأ في قانون 
 م 1972 م  المؤسس عمى مبدأ المساواة أمام األعباء العامة و كذا قانون 1970

و بما أن الحمول المستخمصة من .  المتعمق بالسير المعيب لمرفق القضاء(11)
القضاء الفرنسي تشكل بالنسبة لمتشريع الجزائري إرثا و إحالة فنية فقد اقتضى 
مشرعنا بما توصل إليو سابقو الفرنسي و أعمن عن حق المتضرر من الحبس 

المؤقت غير المبرر في التعويض ضمن تعديل قانون اإلجراءات الجزائية بموجب 
 بعد أن كرس المبدأ عمى مستوى 26/06/2001 المؤرخ في01/08القانون رقم

. الدستور

األساس الفقيي  : الفرع األول 
         لقد كانت لممساىمة الفقيية دور ىام  و فعال في إرساء دعائم مسؤولية 

و تستخمص ىذه المساىمة من أعمال بعض . الدولة عن اعمال السمطة القضائية
 DURRY) ( و( LEAUTE)  و كذا األستاذين )  ( VEDELالفقياء، منيم العميد 

:  و الذين أسسوا الحمول التي قدموىا في بادئ األمر عمى فكرتين أساسيتين (12)
:  إستبعاد فكرة الخطأ من أساس مسؤولية الدولة:الفكرة األولى  

                                                 
11
  56 ص 2000انًـؤٔنٛخ ػٍ اإلسالل ثًجضأ انًـبٔاح ؽجؼخ : يـؼٕص شٕٛٓة / ص :  

 :   155 ص 1971انًجهخ انفظهٛخ نهمبٌَٕ انًضَٙ نـُخ 
12
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       يرى ىؤالء الفقياء أن العنصر المرتب لمسؤولية الدولة يتعين أال يركز فيو 
عمى توافر الخطأ المرفقي أي مرفق القضاء، و إنما يجب التركيز عمى نظرية مساواة 

. المواطنين أمام األعباء العامة أو عمى نظرية الخطر اإلجتماعي غير العادي
و منو يتعين عمى كل . بمعنى أن تؤسس مسؤولية الدولة عمى أساس تحمل المخاطر

فرد أن يتحمل المخاطر العادية المتعمقة بالحياة اإلجتماعية دون المطالبة بأي 
تعويض متى كانت ىذه المخاطر يتعرض ليا الجميع، و إنما تكون الجماعة ممزمة 

ورغم ذلك ال يكون . بتعويض األضرار في حالة تجاوز المخاطر لما ىو عادي
. التعويض تمقائيا و إنما يظل في حدود ضيقة

 . تحديد مسؤولية الدولة عن التعويض:الفكرة الثانية
           ال يجوز في رأي نفس الفقياء أن تكون مسؤولية الدولة في تعويض 

المضرور عن الحبس المؤقت تمقائيا أو بصفة ألية متى إنتيت سمطة التحقيق من 
إصدار أمر بأال وجو 

.  لممتابعة، أو جية الحكم بإصدار حكم بالبراءة
      فاألوامر الصادرة باألوجو لممتابعة و أحكام البراءة الناتجة عن إجراء الحبس 

و من تم يرى ىذا الجانب من الفقو أنو . المؤقت ال تشكل بالضرورة شيادة لمبراءة
: يجب توافر شرطين لتقرير مسؤولية الدولة عن التعويض

 ضرورة تأكد براءة المدعي، وقد عبر عن ذلك فيدال بالبراءة الواضحة أو :أوال
 ألنو ال يمكن منح أي تعويض لممتيمين ( une éclatante innocence)الساطعة 

. (13)الذين تعزى براءتيم إلى وجود شك في األدلة
أن يثبت المدعي أن الضرر الذي لحقو تجاوز الحد الذي يسمح بو مبدأ :ثانيا

. المساواة أمام األعباء العامة

                                                 
13

 148دًؼح ػجضانْٕبة انُظبو انمبََٕٙ نهذجؾ اإلدزٛبؽٙ ص :  
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     و باعتبار أن مرفق القضاء مرفقا حيويا يسعى إلى تحقيق العدالة بين أفراد 
المجتمع، فإنو أيضا من العدالة تحمل ىذا المرفق عبء تعويض ما يمحق األفراد من 

أضرار في سبيل حسن سير ىذا المرفق عمى أن يكون ىذا الضرر خاصا،وغير 
عادي أي يجاوز األعباء العامة التي تقع عمى الجميع تحمميا بصفة عادية و 

و من تم فإن منح التعويض يضع حدا لحالة الالمساواة التي حصمت .متساوية 
. بسبب سير المرفق

       فمن خالل ما تقدم نجد أن الفقو توصل إلى إقرار مسؤولية الدولة عن أعمال 
السمطة القضائية عموما و بصفة خاصة مسؤوليتيا عن تعويض األضرار الناجمة 
عن حبس الشخص حبسا مؤقتا غير مبررا ،غير أن األساس الذي اعتمدوا عميو لم 

و إنما توصموا الى أن ىذا األساس يجد . يكن مستمدا من فكرة وجود خطأ مرفقي 
تبريره في فكرة مساواة الجميع أمام األعباء العامة فال يتحمل الشخص وحده أعباء 

. ناتجة عن تحقيق العدالة و األمن لمجميع
        و أمام عدم وجود نصوص تشريعية و إجرائية تكرس فكرة المسؤولية عن 
العمل القضائي بصفة قانونية و شرعية قبل تقنين ىذا المبدأ، كان القضاء سباقا 

لألخذ بيذا المبدأ و تكريس مبدأ المسؤولية في شكل استثناءات عن مبدأ الالمسؤولية 
. (14)الذي كان سائدا آنذاك

       فبفضل الحجج العديدة التي ظل الفقو يقدميا لتبرير مسؤولية الدولة دأب 
. القضاء عمى التصريح بيا في أحكام عديدة خاصة في فرنسا

      بينما تمخض عن مساىمة القضاء في موضوع مسؤولية الدولة عن الحبس 
: المؤقت غير المبرر ميالد مبدأين جوىرين ىما

.  التخمي عن قاعدة عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية:أوال

                                                 
14

 185 ص 1990يـؤٔنٛخ انضٔنخ ػٍ أػًبل انـهطخ انمؼبئٛخ صكزٕعح صٔنخ جبيؼخ انجؼائغ : دـٍٛ فغٚذخ: األؿزبط:  
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 DEVOLVE) (       كان ىذا التخمي نتيجة تطور كبير وقد ميد لو مندوب الحكومة
 BAUD) (آنذاك ضمن طمباتو المقدمة أمام مجمس الدولة في القضية المعروفة باسم 

: 95115سنة 
 بأنو يمكن تقرير مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية عمى غرار مسؤوليتيا "

  .عن أعمال الضبط اإلداري المسمم بيا
  في حكميا الصادر بتاريخ  BORDEAUX) (        كما إستندت محكمة استئناف 

 عمى نفس المبدأ في تقرير مسؤولية ISSARTIER) ( في قضية 1967 مارس 9
: الدولة مقررة أنو 

 ال يمكن أن يكون مبدأ عدم مسؤولية الدولة المسمم بو منذ أمد بعيد حائال في "
ذا تم إقرار . "تعويض األضرار الناجمة عما شاب إدارة مرفق العدالة من قصور وا 

مسؤولية الدولة مدنيا في حالة إرتكاب الخطأ الميني الجسيم عن طريق دعوى 
المخاصمة، فيتعين قيام مسؤوليتيا من باب أولى في حالة الخطأ المرفقي 

 .(16)العادي
: إقرار مسؤولية الدولة عن الحبس اإلحتياطي التعسفي: ثانيا  

     كانت محكمة باريس اإلبتدائية الكبرى السباقة إلى إقرار مسؤولية الدولة عن 
 إلى 1966الحبس اإلحتياطي التعسفي في العديد من أحكاميا الصادرة بين فترة 

1971 .
 يجوز " :  بأنو 1966 جويمية 15      فقد قضت في حكميا الصادر في 

لممضرور من الحبس اإلحتياطي رفع دعوى تعويض إذا توافرت شروط مخاصمة 
.  و لكنيا ىجرت ىذا األساس في أحكام الحقة"(17) .القضاء

                                                 
. ٔ رزهشض ٔالغ انمؼٛخ فٙ إؽالق ادض عجبل انجٕنٛؾ انغطبص ػهٗ ٕٚص فأعصاِ لزٛال يؼزمضا أَّ يٍ األشغاع : 

15
  

16
: BORDEAUX. 9 Mars 1967 ISSARTIER d 365 note DEMICHEL 

 341انًغجغ انـبثك ص - األسؼغ ثٕكذٛم/ ص: 
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 فقد ترددت المحكمة فيما يخص الشروط BENYAICH) (      أما في قضية 
الضرورية لتقدير مسؤولية الدولة بين إثبات خطأ القاضي أو االستفادة من التعويض 

. دون إثبات أي الخطأ
 GUY)  ( اإلبتدائية الكبرى بالتعويض SEINE) (      وقضت محكمة 

VAYONألول مرة إلجتماع البراءة الثابتة و الخطأ المرفقي الواضح  .
      ورغم إختالف و تباين األسس التي أعتمد عمييا القضاء الفرنسي ،فإن المبدأ 

األمر الذي أدى إلى تطور . ظل ىو مساءلة الدولة عن أعمال سمطتيا القضائية
التشريع ال حقا لتبني مسؤولية الدولة عن أعمال التحقيق و المتابعة حتى في غياب 

. الخطأ و تكريس ذلك ضمن الدساتير و القوانين اإلجرائية
 

: األساس القانوني : الفرع الثاني
        رغبة من بعض الدول إل إظيار حرصيا عمى حرية األفراد فقد لجأت ضمن 
نصوصيا الدستورية وكذا التشريعية لتقرير مبدأ التعويض عمى الحبس المؤقت غير 

. المبرر بما فييا الدستور والتشريع الجزائري
 التي 47 بموجب المادة 1976       وقد تم إقرار ىذا المبدأ منذ صدور دستور 

نصت عمى أنو يترتب عن الخطأ القضائي تعويض من الدولة ويحدد القانون شروط 
 1989ونفس المبدأ ظل منصوصا عميو سواء ضمن دستور . التعويض وكيفياتو

. 1996وكذا دستور 
        ليكون اإلطار القانوني لتبني نظامنا لمبدأ التعويض عن الخطأ القضائي 

وذلك إلى غاية صدور النصوص التطبيقية ليذا المبدأ بموجب تعديل قانون .عموما 
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 من قانون 531 الذي مس نص المادة (18) 05- 86اإلجراء الجزائية بالقانون رقم 
.  1 مكرر531 مكرر و 531اإلجراءات الجزائية وقد أضاف المادتين 

      ىذا التعديل جاء كاستثناء عمى مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن العمل القضائي، 
عمى أنو يمنح لممحكوم عميو المصرح ببراءتو :  مكرر531إذ جاء ضمن نص المادة 

.  أو لذوي حقوقو تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي سبب فيو حكم اإلدانة 
وما دام ال يمكن تعميم . وذلك بعد أن يؤدي الطعن بالتماس إعادة النظر إلى البراءة

ىذا النص عمى حاالت الحبس المؤقت غير المبرر  استدرك المشرع النقص بإصدار 
 الذي أضاف القسم السابع مكرر لمفصل األول من الباب الثالث 08-01قانون رقم 

 التي تناولت أحكام 14 مكرر 137 مكرر إلى 1137والكتاب الثالث بموجب المواد
. التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر

         و قد تدخل المشرع ليجعل لجنة التعويض المختصة بتعويض المتضررين 
من جراء الحبس المؤقت غير المبرر مختصة أيضا بمنح التعويض لممحكوم عمييم 

المصرح ببراءتيم بعد تقديم الطعن بالتماس إعادة النظر وفق نفس اإلجراءات 
-01 بموجب القانون رقم (19) 14 مكرر  137 مكرر و 1137المحددة في المواد 

. ، وعميو تكون لجنة التعويض عن الخطأ القضائي26/06/2001 المؤرخ في 08
سواء فيما ما تعمق بفترة الحبس المؤقت غير المبرر أو بالمحكوم عمييم المصرح 

. ببراءتيم بعد تقديميم لطمب التماس إعادة النظر طبقا لنفس اإلجراءات
         أما في القانون الفرنسي فقد كان المثال الحي عمى تبني مبدأ مسؤولية 

الدولة عن العمل القضائي ىو القانون المتعمق بمسؤولية الدولة عن أعمال التحقيق  

                                                 
. 1986 نـُخ  10 ، انًُشٕع ثبنجغٚضح انغؿًٛخ ، انؼضص 1986 يبعؽ 4انًؤعر فٙ :  

18
 

 

 

.141انضكزٕع يـؼٕص شٕٛٓة  انًـؤٔنٛخ ػٍ اإلسالل ثًجضأ انًـبٔاح ص : 
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 (20) 1972، ثم المسؤولية عن العمل القضائي المعيب وفقا لقانون 1970لسنة 
الذي أعمن المشرع الفرنسي بموجبو عن تبينو لمبدأ مسؤولية الدولة كمبدأ عام مؤسسا 

 من 149ىذه المسؤولية عمى وجود خطأ مرفقي ،إلى أن توصل في نص المادة 
 من القانون رقم 19قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي المعدل بموجب المادة 

 إلى إقرار مسؤولية الدولة في التعويض 1996 ديسمبر 30  المؤرخ في 96/1235
 La) (. عن الحبس المؤقت عمى أساس اإلخالل بمبدأ المساواة أمام األعباء العامة

théorie de l’égalité des citoyens devant les charges public  
وعميو فإن المتضرر يمكنو الحصول عمى التعويض دون إثبات أي خطأ من جانب 

نما يكفي أن يثبت الضرر الالحق بو والمجرد من أي  القاضي اآلمر بالحبس، وا 
خصوصية عمى خالف المشرع الجزائري الذي اعتمد عمى فكرة وجود الخطأ لتبرير 

 مكرر من قانون 137قيام مسؤولية الدولة، وفقا لما تنص عميو أحكام المادة 
اإلجراءات الجزائية التي تؤكد عمى ضرورة توافر حبس مؤقت غير مبرر بمعنى أن 

. القاضي قد أخطأ في التقدير عندما أمر بالحبس
       وفي ىذا الصدد نستشيد بموقف أساتذة وفقياء القانون و المحامين في 

 والذين بقوا رىن ) كوسيدار ( الجزائر بعد ظيور قضية اإلطارات المحبوسة لشركة
 شيرا لتنتيي محاكمتيم بصدور حكم بالبراءة حيث ثم عمى 56الحبس المؤقت لمدة 

إثر ذلك تشكيل جمعية اإلطارات المحبوسة ظمما التي سعت بقوة لمحصول عمى 
ومن تم فإن تقرير مبدأ مسؤولية الدولة عن تعويض . تعويض إلطاراتيا أنداك

المتضررين من جراء الحبس المؤقت غير المبرر كان وليد جممة من الضغوط 
والنداءات الدولية و الداخمية، مما دفع بوزير العدل لمتدخل واقتراح تعديل ضمن 

                                                 
 انًؼٕع ػُّ ٔفٙ رجٛبٌ دبالد ػضو اؿزفبصح انًذكٕو ع أكثغ صلخ فٙ رذضٚض ؽجٛؼخ انؼغعفٙ ظم َظٕص ْظِ انًٕاص كبٌ انًشغ:  

ػهّٛ يٍ ْظا 
20
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لقانون اإلجراءات الجزائية، يتناول الجياز المختص بنظر طمبات التعويض مع 
تحديد الشروط الالزمة لمنح ىذا التعويض واإلجراءات الواجب إتباعيا من أجل قبول 

. (21)طمب التعويض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ألٌ انزؼٕٚغ ػٍ انشطأ انمؼبئٙ إجغاء َض ػهّٛ :  ٔػٚغ انؼضل انزٙ أنمبْب أيبو انًجهؾ انشؼجٙ انٕؽُٙ ٔلض جبء فٛٓبصكهًخ انـٙ: 

انضؿزٕع نكٍ
21

  

رأؿٛؾ انجٓبػ  14 يكغع137إنٗ  1 يكغع137آنٛبرّ غبئٛخ رمغٚجب ٔيفزمضح نظنك َمزغح ػهٛكى فٙ ػضص يٍ انًٕاص انجضٚضح ْٔٙ انًٕاص 

 يبعؽ 16 انظبصعح فٙ 264انجغٚضح انغؿًٛخ نًضأالد انًجهؾ انشؼجٙ انٕؽُٙ على . انًشزض ًُٚخ انزؼٕٚغ ٔانشغٔؽ انًزؼهمخ ثّ

.08 ، ص 2001  
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ضوابط االستفادة من التعويض :المبحث الثاني
        إن التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر ال يتم بصفة مؤكدة أو 

 بل قيده المشرع بجممة من الضوابط أو الشروط منصوص عمييا في الفقرة  (22)تمقائية
 مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية التي يجب عمى طالب 137األولى من المادة 
. التعويض استيفاءىا

         ىذه الشروط تتعمق أساسا بمدى تبرير الحبس المؤقت الذي خمصنا إلى 
اعتبارىا غير مبرر وذلك في إطار متابعة جزائية انتيت عمى مستوى جية التحقيق 

بصدور قرار نيائي بأاّل وجية لممتابعة، أو عمى مستوى المحكمة بصدور حكم نيائي 
. بالبراءة، مما يجعميا ضوابط لتقييد الجية المختصة في منح ىذا التعويض

 :األول الذي يتناولوسنتعرض ليذه الضوابط بالدراسة والتحميل ضمن المطمب 
. الضوابط المتعمقة بالحبس المؤقت

.  الضوابط المتعمقة بالضرر الواجب التعويض عنو:يتناول المطمب الثاني  بينما 

. الضوابط المتعمقة بالحبس المؤقت: المطمب األول 
 من قانون (2015 يوليو 23 مؤرخ في 02- 15أمر ) 123المادة         تنص  

دون أن تتضمن ". أن الحبس المؤقت ىو إجراء استثنائي: " اإلجراءات الجزائية عمى
لذلك فالبد من التطرق لمفيوم الحبس المؤقت وتمييزه عن . تعريفا لمحبس المؤقت
. األنظمة المشابية لو

 يشتق الحبس من الفعل حبس ويقال احتبسو أي أمسكو عن وجيو ، كما :    لغة 
والحبس كل ما يشد بمجرى الوادي في أي موضع . ورد بأن الحبس ضد التخمية 

ومن تم فمعنى الحبس لغة ىو المنع، ثم . (23)والحبس في الكالم التوقف. حبيس
. أطمقت كممة حبس عمى الموضع الذي يحبس فيو الشخص

                                                 
.342 انًؼغٔع يٍ انذجؾ انًؤلذ ٔيضٖ دمّ فٙ انزؼٕٚغ ، ص –األسؼغ ثٕكذٛم / ص : 

22
  

نجُبٌ-   ثٛغٔد1992 نهزٕػٚغ ٔانُشغ ، دشغكخ انًطجٕػب-  يذًض انجبشب–انكبفٙ يؼجى ػغثٙ دضٚث  : 
23
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 لقد عرف فقياء الشريعة اإلسالمية الحبس بأنو تعويق الشخص ومنعو :شرعا      
سواء في بيت أو مسجد وليذا سماه النبي عميو . من التصرف بنفسو حيث شاء

ويشمل ىذا التعريف الحبس بصفة عامة سواء كان عقوبة أو . الصالة والسالم أسرا
منيم من أطمق عميو . كما أنيم اختمفوا في تسمية الحبس االحتياطي. إجراء تحقيق

 (24).اسم حبس احتياط أو حبس اختيار، وبعضيم سماه حبس كشف واستبراء
 يختمف الفقو الجنائي في تعريفو لمحبس المؤقت خاصة من حيث مداه :فقيا     

 .ونطاقو وذلك انطالقا من السمطة التي يخوليا القانون لمقاضي المحقق في األمر بو
 بالنسبة لممفيوم االصطالحي فمم تتضمن القوانين اإلجرائية لمدول تعريفا :قانونا     

 من قانون 110لمحبس المؤقت باستثناء التشريع السويسري الذي نجده في المادة 
يعد توقيفا احتياطيا كل حبس يؤمر بو خالل إجراءات : " العقوبات ينص عمى أنو

.  (25)التحقيق في الدعوة الجزائية بسبب إحتياجات التحقيق أو دواعي األمن
       أما المشرع الجزائري فقد حدا حدو المشرع الفرنسي فمم يعرف الحبس المؤقت 

 149 ، متأثرا في ذلك بنص المادة (26)بل اكتفى بالتأكيد عمى طابعو االستثنائي 
. من قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي 

        وتبعا لما سبق ذكره يتضح أن مجمل التشريعات تتجنب تعريف الحبس 
غير أنو يمكن تعريف . المؤقت تاركة بذلك المجال الجتياد الفقو في ىذه المسألة

الحبس المؤقت بأنو أمر من أوامر التحقيق تصدره سمطة مختصة قانونا مفاده وضع 
المتيم في مؤسسة عقابية لبعض فترة التحقيق أو كميا أو حتى المحاكمة، اليدف 

 .منو تأمين سير التحقيق وسالمتو

                                                                                                                                            
 

 

 9 ص 1983صاع انشغٔق . انؼمٕثخ فٙ انفمّ اإلؿاليٙ. ادًض فزذٙ ثُٓـٙ / ص  : 
24

  

.348يغجغ انـبثك ص . األسؼغ ثٕكذٛم/ ص : 
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08 -01 يكغع لبٌَٕ إجغاءاد انجؼائٛخ انًؼضنخ ثبنمبٌَٕ على 123انًبصح   : 
26
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سمب حرية المتيم مدة من : " بأنومحمود نجيب حسني         ويعرفو الدكتور 
". الزمن تحددىا مقتضيات التحقيق ومصمحتو وفق ضوابط قررىا القانون

إيداع المتيم السجن خالل : " بأنوأحمد فتحي سرور       في حين يعرفو الدكتور 
 " (27).فترة التحقيق كميا أو بعضيا أو إلي أن تنتيي محاكمتو

إجراء يسمح لقضاة النيابة و : " فعرفو بأنوعبد العزيز سعد         أما األستاذ 
التحقيق و الحكم كل فيما يخصو بأن يأمر بإيداعو السجن لمدة محدودة كل متيم 

بجناية أو جنحة من جنح القانون العام لم يقدم ضمانات كافية لمثولو من جديد أمام 
. " القضاء

سمب حرية المتيم بإيداعو في السجن : " بأنو(28)أحسن بوسقيعة و يعرفو الدكتور 
. " خالل مرحمة التحقيق التحضيري

: أما الفقو األوروبي فقد عرفو بعدة تعريفات منيا
حبس المتيم في دار التوقيف خالل : " بأنو) روجيرمارل(         تعريف األستاذ 

فترة التحقيق االبتدائي كميا أو بعضيا أو إلي أن تنتيي بصدور حكم نيائي في 
  (29). "موضوع الدعوى

و يتعين في البداية تحديد مفيوم الحبس المؤقت الغير مبرر، ذلك أنو توجد عدة 
فيل ىذه المصطمحات . مصطمحات مثل الحبس الال قانوني و الحبس التعسفي

تؤدي نفس المفيوم أم ليا مفاىيم خاصة تختمف عن مفيوم الحبس المؤقت غبر 
المبرر؟ 

       يعتبر الفقو أن المقصود بالحبس الال قانوني ىو ذلك الحبس الذي يؤمر بو 
إخالال بالضمانات و الشكميات التي يتطمبيا القانون، كالحبس الذي يؤمر بو دون 

                                                 
. 1985انٕؿٛؾ فٙ لبٌَٕ اإلجغاءاد انجُبئٛخ، انطجؼخ انـبصؿخ، صاع انُٓؼخ انؼغثٛخ، انمبْغح   : 

27
  

- . 135-انزذمٛك انمؼبئٙ، انطجؼخ انثبَٛخ ص- أدـٍ ثٕؿمٛذخ : 
28

  

.  Roger merle A Titre : traite de droit criminel- PP-  dallez Paris 3
ed

 79 page 369 :
29
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استجواب المتيم ، كما يمكن اعتباره أيضا الحبس الذي يؤمر بو إخالال بالضمانات 
.          الموضوعية المقررة لصالح المتيم كاألمر بو في جريمة ال يجوز فييا ىذا اإلجراء

إذ .          و يبقي مفيوم الحبس التحكمي أو التعسفي مثار جدل و نقاش حاد
تنص المادة التاسعة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عمى أنو ال يجوز القبض 
عمي أي إنسان أو حبسو أو نفيو تعسفيا، وكذلك المادة التاسعة من العيد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنية و السياسية التي تنص عمي أنو لكل إنسان الحق في الحرية 
. و في األمن عمي شخصو ،و ال يجوز تحكميا القبض عمي أي إنسان أو إعتقالو 

       و بذلك فمم يستقر الرأي حول المعاني التي يمكن إعطاؤىا لكممة تعسف، إذ 
رأى البعض أن الحبس التعسفي ىو الحبس الذي يؤمر بو دون أسباب قانونية 

. أوبصفة مخالفة لمقانون
       وعميو فإن الطبيعة القانونية لمحبس المؤقت ىي طبيعة إجرائية شرعت 

لمصمحة التحقيق، وىو إجراء ال يتخذ إال بصفة إستثنائية طبقا لما ورد في النصوص 
. التشريعية

       وبغض النظر عن النقاش الدائر حول ىذه المصطمحات، فإن المشرع 
اإلجرائي قد وضع ما يمكن تسميتو بالقرينة ليستدل بيا عمي الحبس المؤقت غير 
المبرر، فاعتبر أن كل حبس أمر بو خالل متابعة جزائية إنتيى لصالح المتيم 

 .بأال وجو لممتابعة أو بالبراءة يعد حبسا غير مبرر بصدور قرار نيائي
. أن يكون الحبس المؤقت غير المبرر: الفرع األول

يمكن أن : " مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية أنو 137        لقد نصت المادة 
و ىنا تثار إشكالية . يمنح تعويض لمشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر

؟ أو بصيغة أخرى متى يمكن أن نكون "حبس غير مبرر"حول المقصود بعبارة 
بصدد حبس مؤقت غير مبرر؟ 
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 بأن المقصود بالحبس غير المبرر ىو الحبس  األخضر بوكحيل        يرى الدكتور
غير الضروري لسير إجراءات التحقيق، و يكون كذلك إذا أمر بو بناء عمى أسباب 
أو وفقا إلجراءات غير منصوص عمييا في القانون أو تجاوزت مدتو المدة المعقولة 

(30) . 
       ىناك من يرى أن الحبس المؤقت غير المبرر مفيوم غامض وغير دقيق،في 
حين أن البعض األخر يرى أن عبارة  غير المبرر يقصد بيا أنو يوجد تطبيق سميم 

فقد أمر . لمقانون من الناحيتين الشكمية و الموضوعية ، و دون وجود أي خطأ
بالحبس المؤقت و تم تنفيذه بطريقة شرعية ولكن بسبب بعض الظروف الخارجة عن 
إرادة اآلمر بو تبين أنو لم يكن ضروريا، مما ألحق ضررا بالشخص الذي خضع لو 

فمن خالل ىذا التعريف يتضح أن مقتضيات السير الحسن لمتحقيق ىي التي  . (31)
دون أن يخالف الشروط . تدفع بقاضي التحقيق إال اتخاذ ىذا اإلجراء اإلستثنائي

اإلجرائية أو الموضوعية الالزمة إلصدار األمر بالحبس أو يرتكب أي تقصير أو 
. خطأ

        أما المقصود بالحبس المؤقت غير المبرر في القانون الفرنسي فيو تقديم 
البينة عمى أن القاضي قد أساء التقدير عندما وضع المتيم رىن الحبس المؤقت أو 
اإلبقاء عميو، مما يستدعي النظر فيما إذا كان بإمكان قاضي التحقيق تفادي المجوء 

. إلخ..... لمحبس المؤقت و إستبدالو مثال بالرقابة القضائية أو التقميص من مدتو 
       و نظرا لمتساؤالت التي يثيرىا مفيوم الحبس المؤقت غير المبرر و لإلستدالل 
عمى ىذه الوضعية يتطمب األمر التعرض لجممة الشروط المحددة قانونا و المقيدة 

لسمطة القاضي في إصدار أمر الوضع في الحبس المؤقت، حتى يكون ىذا الحبس 
. مبررا قانونا لكي تتجسد شرعية ىذا اإلجراء اإلستثنائي

                                                 
331ص األسؼغ ثٕكذٛم انًغجغ انـبثك ص : 

30
  

يـؼٕص شٕٛٓة انًـؤٔنٛخ ػٍ انؼًم انمؼبئٙ/ يذبػغاد األؿزبط :  
31
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      من ىذا المنطمق أحاط المشرع الجزائري إجراء الحبس المؤقت بجممة من 
 لمحد من المجوء إلى ىذا 01/08الضمانات و القيود وذلك بموجب القانون رقم 

اإلجراء، وتتمثل ىذه الضمانات في ضرورة تسبيب أمر الوضع في الحبس المؤقت 
. ،و جواز إسثئنافو من طرف المحبوس بعد تبميغو بو 

 :ـ تسبب أمر الوضع في الحبس المؤقت  1
مكرر من ( 2015 يوليو 23 مؤرخ في 02-15أمر ) 123       نصت المادة 

قانون اإلجراءات الجزائية عمى ضرورة تسبب أمر الوضع في الحبس المؤقت ،كون 
ىذا التسيب يعد ضمانة وحماية فعالة لمحرية الفردية التي سيحرم منيا الشخص في 

بمعنى أنو يتوجب عمى قاضي التحقيق ذكر األسباب . وجود سبب يبرر حبسو
الموضوعية و القانونية التي أسس عمييا أمر الوضع في الحبس المؤقت، حيث أنو 
من خالل ىذا التسيب ستتمكن غرفة اإلتيام من بسط رقابتيا القضائية عمى األمر 

الصادر عن قاضي التحقيق و ذلك لتجنب إصدار مثل ىذه األوامر الخطيرة 
. ألغراض أخرى غير تمك التي يتطمبيا التحقيق و ينص عمييا القانون

"        إذ كان فيما سبق وضع المتيم رىن الحبس المؤقت يتم بسيولة فائقة أي 
دون أن يكمفيم األمر عناء سوى ملء مطبوعة معدة لذلك، بيد أن "  بجرة القمم 

 (32 ).اإلفراج المؤقت عن المتيم يتطمب منيم مجيودا فكريا لتسبيبو
 من تعديل، و ذلك 08/01         ويعتبر شرط التسيب أىم ما جاء بو القانون رقم 

التي نصت عمى   مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية123 و 118بموجب المادتين 
أنو يتم الوضع في الحبس المؤقت بناءا عمى أمر مسبب بالوضع في الحبس 

. المؤقت

                                                 
32

 2002 نـُخ 02 يُشٕع فٙ انًجهخ انمؼبئٛخ انؼضص –رؼهٛك انـٛض فبرخ انزٛجبَٙ عئٛؾ فغلخ غغفخ انجُخ ٔ انًشبنفبد ثبنًذكًخ انؼهجب :  

 42ص 
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         بمعنى أن أمر السيد قاضي التحقيق بحبس المتيم مؤقتا يصدر في شكل 
. أمر مسبب بالوضع في الحبس المؤقت و الذي يكون متبوعا بمذكرة إيداع 

 كان قرار 26/06/2001        و الجدير بالذكر أنو الى غاية صدور قانون 
و كان إجراء . الوضع في الحبس المؤقت يأخذ شكل مجرد أمر إيداع غير مسبب

الحبس االحتياطي مجرد من أي طابع قضائي مما سيل وشجع المجوء إليو، مما 
األمر الذي دفع . ترتب عنو تعارض صارخ مع الطابع االستثنائي ليذا اإلجراء

شتراط تسبيب أمر الوضع بالحبس المؤقت  بالمشرع الجزائري إلى إحداث التعديل وا 
 من قانون 123،عمى أن يكون مؤسسا عمى األسباب المنصوص عمييا في المادة 

اإلجراءات الجزائية وذلك متى كانت إلتزامات الرقابة القضائية غير كافية في 
: الحاالت اآلتية 

  إذا لم يكن لممتيم موطن مستقر أو كان ال يقدم ضمانات كافية لممثول أمام
 .العدالة أو كانت األفعال جد خطيرة

  عندما يكون الحبس المؤقت الوسيمة الوحيدة لمحفاظ عمى الحجج واألدلة 
المادية ،أو وسيمة لمنع الضغوط عمى الشيود أو الضحايا، أو لتفادي تواطؤ 

 .بين المتيمين والشركاء قد يؤدي إلى عرقمة الكشف عن الحقيقة
  عندما يكون ىذا الحبس ضروري لحماية المتيم أو وضع حد لمجريمة ، أو 

 .الوقاية من حدوثيا من جديد
  عندما يخالف المتيم من تمقاء نفسو الواجبات المترتبة عمى إجراءات  

. الرقابة القضائية المحددة ليا
         وبتحديد المشرع لمحاالت التي يتقيد بيا قاضي التحقيق عند إصداره ألمر 
الوضع في  الحبس المؤقت يكون قد وفر ضمانة وحماية لممتيم ولمقاضي اآلمر 

. بيذه اإلجراءات في نفس الوقت
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        ولكن بالنسبة لحالتي عدم تقديم ضمانات كافية لممثول أمام العدالة و اعتبار 
الوقائع جد خطيرة فيي تخضع لسمطة تقدير قاضي التحقيق حسب وقائع الممف 

ومن الناحية العممية فإننا غالبا ما نالحظ أن قاضي التحقيق يسارع . المعروض عميو
إلى إتخاذ ىذا اإلجراء االستثنائي مع أن الشخص يمكن لو أن يقدم ضمانات كافية 

بل ويمكنو . لممثول أمام العدالة، ورغم أن الوقائع ال يمكن وصفيا بالجد خطيرة
 . استبدال ىذا اإلجراء بالرقابة القضائية

 123       باإلضافة إلى توافر أحد مبررات الحبس المؤقت الواردة بنص المادة 
من قانون اإلجراءات الجزائية، فإنو من الضروري توافر قرائن وأسباب قوية ليتسنى 
لقاضي التحقيق إتخاذ إجراء الحبس المؤقت وىذه الدالئل يجب أن تكون متماسكة 
لتدل عمى نسبة الجريمة  لممتيم، فيكون اإلعتقاد الغالب ىو اإلدانة وليس البراءة، 

. مما يشكل حماية لقرينة البراءة التي يتمتع كل فرد
  :تبميغ أمر الوضع في الحبس المؤقت - 2

 مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية أنو يبمغ قاضي 123        تنص المادة 
التحقيق األمر المذكور شفاىة لممتيم وينبيو بأن لو ثالثة أيام من تاريخ التبميغ 

.   السثئنافو
         إن إمكانية إستئناف أمر الوضع في الحبس المؤقت قد تكرست بموجب 

 ،حيث أنو قبل ىذا 08-01 المتضمن لقانون 26/06/2001التعديل الصادرة في 
التعديل كان أمر اإليداع من قبيل أوامر قاضي التحقيق القصرية الغير قابمة 

لإلستئناف ،ولكن نظرا لخطورة ىذا اإلجراء ومساسو بالحرية الفردية لمشخص التي 
تعتبر من أقدس الحقوق المعترف بيا دستوريا ، وفي سبيل تعزيز مبدأ قرينة البراءة، 
تراجع المشرع وتدارك الوضع ليقر حق المتيم في إستئناف ىذا األمر في ميمة ثالثة 

. أيام من تاريخ تبميغو بو مع ضرورة التنويو عمى ىذا التبميغ في المحضر
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        وعميو فإن تقرير ىذه القيود يرمي أساسا إلى تقييد إجراءات الحبس المؤقت 
و إخضاعو ألكبر قدر من الضمانات قصد التقميص من المجوء إليو تعزيزا لمطابع 

.   االستثنائي لمحبس المؤقت المنصوص عميو قانونا
        ومن خالل ما تقدم نمخص إلى أن المشرع وضع قرينة يستدل بيا عمى أن 

الحبس المؤقت كان غير مبررا، وىي صدور قرار نيائي بأال وجو لممتابعة أو 
بالبراءة دون النظر في مدى إساءة القاضي في تقديره ، ألن ذلك مما يصعب التحقق 

ثباتو  ومن تم فقد كان من األرجح عمى مشرعنا االقتضاء بالمشرع . (33)منو وا 
"  غير المبرر" الفرنسي في حذفو لعبارة 

فطالما أننا منحنا قاضي التحقيق سمطة في . كونيا زادت األمر إبياما وتعقيدا 
اإلختيار بين إصدار ىذا األمر من عدمو فإننا بالمقابل ال يمكننا إعتبار ىذا اإلجراء 

. غير مبرر، ألن القضية إنتيت بصدور قرار بأال وجو لممتابعة أو بالبراءة
إنتياء الحبس المؤقت بصدور قرار نيائي بأال وجو لممتابعة : الفرع الثاني
: أو بالبراءة

        حتى يحفظ حق طالب التعويض المتضرر من جراء الحبس المؤقت ينبغي 
أن يكون قد أودع فعال في المؤسسة العقابية، أي أن حريتو تكون قد سمبت منو فعال 

 مكرر عمى أنو يجب أن ينتيي 137ولذلك فقد نصت المادة . لمدة زمنية معينة
  (34).الحبس المؤقت غير المبرر إما بقرار نيائي  بأال وجو لممتابعة أو بحكم بالبراءة
         ويكون الحكم الصادر بالبراءة نيائيا بعد استنفاده لطرق الطعن، فيحوز 

إنما يثور . بذلك حجية الشئ المقضي فيو وبالتالي فإن ىذا الشق اليثير أية إشكالية
. اإلشكال حول نيائية القرار القاضي بأال وجو لممتابعة

                                                 
.159ص - األؿزبط أدـٍ ثٕؿمٛؼخ انًغجغ انـبثك : 

33
  

 

    
34

فٙ َض انًبصح ثبنهغخ انفغَـٛخ َجض انًشغع أسظ انُض كًب ْٕ يٍ انمبٌَٕ انفغَـٙ صٌٔ يغاػبح أٌ ْظا األسٛغ ًٚٛؼ ثٍٛ انجُخ  :

 انزٙ فٛٓب انذكى  

. فٙ  دٍٛ ال ٔجٕص نٓظا انزًٛؼ فٙ رشغٚؼُب Relax   ثبنزـغٚخ ثًُٛب ٚذكى فٙ انجُبٚبد ثبنجغاءح 
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           فالمقصود أوال بأال وجو لممتابعة ىو أن يصدر قاضي التحقيق أمره ىذا 
باعتباره أمرا من أوامر التصرف  حينما تتوافر لديو ثالث حاالت طبقا لنص المادة 

:  من قانون اإلجراءات الجزائية وىي 163
         إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع ال يغمب عمييا الطابع الجزائي سواء 

جناية أو جنحة أو مخالفة، أي عند غياب الوصف الجزائي لموقائع وىو ما يعرف 
. بالسبب القانوني

  حالة غياب الدالئل القوية والكافية لنسبة الجرم لممتيم المحبوس مؤقتا، وىو
 . ما يشكل سببا موضوعيا إلصرار أمر اإلنتقاء

 حالة بقاء مقترف الجريمة مجيوال  .
       أما الفقو فيعرفو بأنو أمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق يتعمق بصرف 
النظر عن رفع الدعوى لقضاء الحكم لعدم صالحية الدعوى لمعرض عميو ،إال إذا 

وىنا يطرح التساؤل حول مدى . (35)ظيرت دالئل جديدة قبل سقوط الدعوى الجنائية 
 من 175جواز العودة إلجراءات التحقيق إذا ظيرت أدلة جديدة طبقا لنص المادة 

قانون اإلجراءات الجزائية ؟ وىل  يتعين إنتظار تقادم الدعوى العمومية لبث المجنة 
في طمب التعويض؟ ذلك أن إنقضاء الدعوى العمومية عمى أساس  أنو ال توجد 
دالئل كافية ضد المتيم المحبوس ،ىو إعتبار واقعي موضوعي يجعل من الجائز 

  مكرر 173وىنا وبالرجوع لنص المادة .  (36)إعادة فتح التحقيق لظيور أدلة جديدة 
نجد المشرع قد منح لممتضرر من حبس مؤقت إنتيى في حقو بصدور قرار نيائي 
بأال وجو لممتابعة الحق في المطالبة بالتعويض، دون أن يميز بين أسباب إصدار 

. القرار سواء كان سببا قانونيا أو موضوعيا فاألمر سواء

                                                 
.225  ص 1985انضكزٕع أدًض فزذٙ ؿغٔع ، انٕؿٛؾ ، ؿُخ  : 

35
  

.يثم رغٛغ ألٕال انشٕٓص ، ٔظٕٓع أٔعاق جضٚضح نى ٚزى ػغػٓب ػهٗ لبػٙ انزذمٛك ٔ انزٙ يٍ شأَٓب رؼؼٚؼ االرٓبو ػض انششض : 
36
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        ويبقى المقصود بالقرار النيائي في قانون اإلجراءات الجزائية ىو عدم قابميتو 
.  (37)ألي طريق من طرق الطعن 

        ومن جية أخرى يطرح إشكال آخر في حالة ما إذا صدر قرار بالبراءة بعد 
فينا يجوز لو طمب التعويض . إدانة صادرة في حق المتيم وطعنو في ىذا الحكم

ولكن ىل يكون الضرر متعمقا بالحبس المؤقت أو . متى استفاد بقرار نيائي بالبراءة 
بتنفيذ العقوبة، أو بيما معا؟ 

 أن الحبس الذي يقضيو (38)         لقد إعتبرت المجنة الوطنية لمتعويض في فرنسا 
طالب التعويض تنفيذا لمعقوبة يعد بمثابة حبس مؤقت وأجازت التعويض عنو، 
 .                     ويستوي في ذلك أن يكون القرار القاضي بالبراءة لفائدة الشك، أو النعدام الدليل

. الضوابط المتعمقة بالضرر الواجب تعويضو:المطمب الثاني
        حتى يتمكن طالب التعويض من رفع دعوى تعويض عن الضرر الذي 
أصابو من جراء الحبس المؤقت غير المبرر، يجب أن يكون ىذا الضرر بشقيو 

 مكرر من قانون 137المادي و المعنوي ثابتا، ودو خطورة متميزة طبقا لنص المادة 
اإلجراءات الجزائية، و إن كان إثبات الضرر في حد ذاتو ليس باألمر اليين، فإن 

.  شرط الخطورة المتميزة يكاد يكون شرطا تعجيزيا
       و تجدر اإلشارة إلى أن المجنة القانونية و اإلدارية لمحريات بالمجمس الشعبي 

إذا ألحق :" وجوب حذف عبارة"الوطني قد أوصت عند نظرىا التعديالت المقترحة ب
 من نص المادة (39)". بو ىذا الحبس ضررا ظاىرا غير عادي و ذا خطورة متميزة 

 مكرر، وذلك  نظرا ألن أغمب التعديالت تطرقت لضرورة حذف ىاذين 137

                                                 
.142 انُظبو انمبََٕٙ نهذجؾ انًؤلذ ص –دًؼح ػجض انْٕبة  : 

37
  

 
38

 دٛث لغعد نجُخ انزؼٕٚغ رشجّٛ انذجؾ انظ٘ أيغ ثّ كؼمٕثخ ثئجغاء انذجؾ االدزٛبؽٙ ٔلٛهذ انزؼٕٚغ  8/4/1967دكى ثزبعٚز : 

.   انًضػٙ انًظكٕع  Jean-Marie Devauxفٙ لؼٛخ   

 
39

 .274انـُخ انغاثؼخ على , انجغٚضح انغؿًٛخ نهًضأالد انًجهؾ انشؼجٙ انٕؽُٙ :  
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و قصد إضفاء مزيد من الوضوح  ثم إعتماد الصياغة التي . المصطمحين لغموضيما
. (40)ثابتا ومتميزا  تكون أكثر تعبيرا عن المعنى المقصود و ىو كون الضرر

       أما بالنسبة لممشرع الفرنسي فقد تخمى عن شرط الخطورة المتميزة بموجب 
 149 حيث لم تشترط المادة 1996 ديسمبر 30 المؤرخ في 1235-96القانون رقم 

 (41)من قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي إال إثبات الضرر لمحصول عمى التعويض
 .

        وبذلك يكون المشرع قد قصد بيذا الشرط تقييد نطاق التعويض من خالل 
وما يزيد من صعوبة تطبيق ىذا الشرط أن . إشتراط أن يكون الضرر ثابتا أو متميزا

. المشرع لم يحدد مفيوما ليذا الضرر الثابت والمتميز كما جاء في النص العربي
ولكن بالرجوع إلى الترجمة الرسمية نجدىا تتكمم عن ضرر محقق و متميز أو خاص 

. وذو خطورة خاصة
(Lorsque cette détention lui à causé un préjudice avérer et particulier et 

d’une particulière gravité(42 )  (    .
نما في المعني ، فخصوصية         ومن تم فإن اإلشكال ال يكمن في التسمية وا 
الضرر و طابعة غير العادي من وضع القضاء اإلداري في إقراره لممسؤولية من 

وبذلك يكون مصطمح ثبوت الضرر وتميزه ما ىي إال مصطمحات أطمقت . غير خطأ
. عمى الضرر، وىي غير متعارف عمييا في إقرار المسؤولية من غير خطأ

 أن تمسك المشرع الجزائري بيذا (43) أحسن بوسقيعة       ىذا ويرى الدكتور 
:  الشرط مقيد بسببين أساسيين و ىما

                                                 
.33 طفذخ 01/08انزمغٚغ انزكًٛهٙ ػٍ يشغٔع انمبٌَٕ :  

40
  

41
 .159انًغجغ انـبثك، ص . أدـٍ ثٕؿمٛؼخ/ ص:  

42
أٔطبفب أسغٖ نهؼغة دٛث ٔطف ثأَّ ػغع غٛغ ػبص٘ ، . َٔجض فٙ ػغع أؿجبة رؼضٚم انمبٌَٕ انظ٘ أػضرّ ٔػاعح انؼضل  : 

 .ظبْغ ، ٔطا سطٕعح سبطخ
43
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 تجنب منح تعويض بصفة مطمقة لكل مستفيد من األمر بأال :        السبب األول
ن كان مؤسسا عمى أسباب قانونية محضة . وجو لممتابعة . حتى وا 

 تفادي ممارسة قضائية تكون بمثابة الكارثة، تتمثل في اإلدانة :        السبب الثاني
. تمقائيا كمما أحاط الشك بالقضية

 
. الضرر الثابت : الفرع الثاني 

ذلك األذى الذي يصيب الشخص نتيجة التعرض :          يعرف الضرر عمى أنو 
. لحق من حقوقو أو بمصمحة لو يحمييا القانون، وىو إما مادي أو أدبي 

        ويجب عمى المتضرر من جراء الحبس المؤقت غير المبرر أن يثبت أن ىذا 
ذلك الضرر الذي يتجاوز : والذي يعرف بأنو. الحبس قد ألحق بو ضررا غير عادي

أو بصيغة أخرى ىو ذلك . األعباء العامة التي سيتحمميا كل فرد بصفة عادية
  (44).الضرر الذي توجب قواعد العدالة التعويض عنو

نما   والطابع غير العادي لمضرر أو خطورتو ال يتحققان بصفة مطمقة أو نسبية، وا 
يقارن دائما مع وضعية الضحية،اإلجتماعية والمالية، فقد يصيب الضرر الذمة 

ومن تم . (45 )المالية لشخص محدود الموارد مما يشكل لو ضررا خطيرا بشكل كاف
نما في الضرر  فالطابع غير العادي لمضرر ال ينحصر في العمل المسبب لمضرر وا 

. ذاتو
        رغم أن التشريع لم يحدد معايير لتحديد الضرر المعوض عنو، إال أن قضاء 

لجنة التعويض في فرنسا إستند إلى معيار واحد العتبار الضرر غير عادي 
.  ،مستبعدا بذلك المعايير األخرى

                                                 
.260يـؼٕص شٕٛٓة ، يغجغ ؿبثك ص / ص : 

44
 

45
 : Pierre chambon : op cit-page 268. 
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: البراءة لفائدة الشك: المعيار األول
       إن صدور حكم بالبراءة نتيجة وجود شك في تقدير األدلة يمنع من الحصول 

. رغم أن المشرع لم يفرق بين قضاء البراءة وقضاء عدم اإلذناب.  عمى التعويض
        فالشخص الذي يستحق التعويض ىو الذي يقيم الدليل عمى براءتو ويثبتيا 

. ،وليس الذي يمنح البراءة عمى أساس وجود شك في األدلة
        ويستخمص من قضاء لجنة التعويض أن البراءة المحكوم بيا نتيجة توافر 

. الشك تشكل حائال جديا لمحكم بالتعويض

: خطأ المضرور: المعيار الثاني 
           قد يساىم المطالب بالتعويض أثناء سير اإلجراءات بموقفو أو بتصريحاتو 

 طبقا (46)فينا ال يمكنو اإلستفادة من التعويض .الكاذبة في إيداعو الحبس المؤقت 
. ليس ألحد أن يستفيد بسبب فعل غير مشروع  صادر عنو: لمقاعدة الرومانية 

) Ne Mo autinor proprum turpi tudinem ellegans ( 
        ولكن ىذا المعيار يبقى نسبيا ألنو ال يؤدي دائما إلى رفض طمب المتيم 

.  بالتعويض ،حسب ما ذىب إليو قضاء لجنة التعويض

 :الحكم بغرامة أو الحبس مع وقف التنفيذ : المعيار الثالث
نما العقوبة تكون إما بالغرامة أو بوقف تنفيذ الحبس و .         فينا اإلدانة ثابتة وا 

وألجل ذلك كان .من تم فالشخص لم يبرأ وبالتالي ال يحق لو المطالبة بأي تعويض 
. (47)التعويض المقرر مقيد بشروط  وعمى نطاق جد  محدود 

 
 

                                                 
.انظ٘ ؿبْى ثبػزغافّ ثبنجغًٚخ  فٙ دجـّ يؤلزب    Devaux سغجذ نجُخ انزؼٕٚغ ػٍ ْظا انًجضأ ثئلغاع انزؼٕٚغ فٙ لؼٛخ  :   

46
  

.342يغجغ ؿبثك ص - األسؼغ ثٕكذٛم/ ص : 
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: المعيار المعتمد 
إن لجنة التعويض عندما إستبعدت المعايير المذكورة أعاله، باعتبارىا بطبيعتيا 

لتتوصل إلى إعتماد معيار جديد في تحديد . تحول دون إمكانية منح التعويض لطالبو
 ) ( .Les règles de l’équité. الطابع غير العادي لمضرر وىو معيار قواعد العدالة

        فالضرر غير العادي ىو ذلك الضرر الذي تتطمب قواعد العدالة التعويض 
و تبعا لذلك فقد تدخل المشرع الفرنسي بموجب التعديل الذي استحدثتو سنة . عنو

 عمى قانون اإلجراءات الجزائية لينص صراحة عمى عدم اشتراطو في 1996
التعويض ألي أوصاف، ومن ثمة  أصبح التعويض ممكن االستحقاق إذا ما تنج 

. ضررا فقط – حبسا مؤقتا - عن حبس طالبو
         وىنا تختص المجنة بفحص ما إذا كان ىذا الحبس مبررا بالنسبة لقواعد 

.   العدالة
نما طمب (48).       غير أن ذلك ال يعني أن يتم منح التعويض بصفة تمقائية ، وا 

. التعويض يبقى دائما محتمل القبول أو الرفض
          ونشير في ىذا الصدد الى أن محكمة النقض الفرنسية قد اعتبرت أن 

مسالة التأخر االستثنائي الراجع لمعدد الضخم لمقضايا لدى مكتب التحقيق وطول 
إجراءات اإلنابات القضائية 

كما يدخل في .         يجب أن يؤخذ بعين االعتبار في تقدير الضرر غير العادي
.  (49)ذلك تصرفات المحبوس أثناء مرحمة التحقيق أو المحاكمة 

         طبقا لما تقدم فإن الضرر غير العادي ىو ذلك الضرر الذي يؤسس عمى 
. وجود خرق لقواعد العدالة مما يتطمب ضرورة التعويض عنو 

 
                                                 

48
ػهٗ ػكؾ انُظبو انمبئى فٙ أنًبَٛب انفضعانٛخ انظ٘ ٚزجُٗ يجضأ انزؼٕٚغ انزهمبئٙ ػٍ كم دجؾ يؤلذ نألششبص انظٍٚ رثجذ ثغاءرٓى  : 

 .لؼبئٛب
49

 : دـٍٛ فغٚذخ ، انًغجغ انـبثك ص / ص : 



.مبدأ مسؤولية الدولة في التعويض عن الحبس المؤقت وضوابطه: الفصل األول  
 

45 

 

: الضرر المتميز: الفرع الثاني
 مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية اشترطت أن يكون 137           إن المادة 

 أي ذو خطورة une particulière gravite ) (الضرر إلى جانب ثبوتو، متميزا 
. متميزة

 أنو يمكن االستدالل عمى أحمد محيو           وفي ىذا الصدد يرى األستاذ 
الطبيعة الخاصة لمضرر من خالل عدد األفراد المصابين بيذا الضرر، فإذا كان ىذا 

الضرر يشمل عددا كبيرا أو مجموعة من األفراد فإنو  يشكل عبئا عاما يتحممو 
 ما ذىب  وىو نفس. (50)الجميع ،مما يحول دون حقيم في الحصول عمى التعويض 

إليو األستاذ عمار عوابدي و ذلك بحجة أن المساس بمبدأ المساواة  أمام األعباء 
. العامة غير متحقق

 فإنو يستشيد بالمفيوم الذي قدمو مسعود شييوب                 أما األستاذ 
 في إعتبار الضرر الخاص ىو الذي ( MARKARRAM KOUATLY)األستاذ 

، مضيفا أنو من غير (51)يصيب شخصا بذاتو أو مجموعة محددة من األشخاص 
الصحيح ما ذىب إليو بعض المؤلفين من أن خصوصية الضرر و طابعو غير 

العادي يشكالن شرطا واحدا ،في حين أنو إذا كان كل ضرر غير عادي ىو ضرر 
خاص فإن العكس غير صحيح دائما ، إذ يمكن أن يمس التصرف شخصا واحدا 

. دون أن يكون ىذا الضرر خطيرا جدا أي غير عادي 
          و في تحديده لمعنى الضرر الخاص ينطمق األستاذ ديفمولفي من اعتبار 

أن مشكمة خصوصية الضرر تثار عندما يصيب الضرر مجموعة أفراد ، و قد 
: وضع بمناسبة ىذا اإلشكال فرضيتين 

                                                 
50

  .1992 حصٕٚاٌ انًطجٕػبد انجبيؼٙ . حانًُبػػبد اإلصاع٘: أدًض يذٕٛ  : 

 
51
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 أن تكون ىناك فئة كاممة من األفراد تتميز بنفس الخصائص معنية :األولى
. بالضرر، وىنا ىذا الضرر ال يمكن وصفو بالضرر الخاص

 أن يكون ىناك فوج أو مجموعة من األشخاص من ضمن الفئة المعنية : الثانية 
. بالضرر ، فيذا الضرر يمكن وصفو بالخاص

         وعميو فإن مفيوم الخصوصية في الضرر يرتبط عند ديفمولفي بمبدأ 
المساواة أمام األعباء العامة ، فمعنى أن يكون الضرر خاصا في رأيو ىو أن 

الضحية قد عوممت بغير مساواة ، أي أن يكون ىناك تمييز بين الضحية وبين بقية 
.        األشخاص 

        و يجدر التنويو إلى  أن فكرة الضرر الخاص ىي إحدى الشروط التي 
. إبتكرىا القضاء اإلداري و وضعيا لمنع التوسع في تطبيق المسؤولية غير الخطئية

        وبإسقاط المفاىيم السالفة الذكر حول خصوصية الضرر عمى الضرر 
الالحق بالشخص جراء الحبس المؤقت غير المبرر، فإن ىذه الخصوصية غير 

ذلك أن الضرر يمحق الشخص بمجرد حبسو بل أن حرمانو من حريتو و . متوافرة
األمر الذي دفع بالمشرع الفرنسي بموجب تعديل . تقييدىا يعد شرطا كافيا لمتعويض

 1996 ديسمبر 30 المؤرخ في 96/1235قانون اإلجراءات الجزائية بالقانون رقم 
 إلى حذف شرط خصوصية الضرر و طابعة غير العادي و 149في نص المادة 

االكتفاء بإثبات الضرر المترتب عن الحبس لمحصول عمى التعويض بصفة ألية، و 
. يعود سبب  التعديل إلى كون ىذا الشرط ليس لو معنى دقيق ، موضوعي و محدد 
إذ أن القضاة كانوا ىم وحدىم من يقررون و بشكل تحكمي خال من أي أساس أو 

و قد تباينت أحكاميم . معيار موضوعي، متى اعتبر الضرر خاصا و غير عاديا
حسب وقائع كل قضية، فيحكمون بو تارة و ال يمتفتون إليو في قضايا أخرى مماثمة 

. مما جعمو شرطا مصطنعا
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           و رغم كل االنتقادات الموجية ليذا الشرط فإن المشرع الجزائري لم يحذف 
ىذا الشرط قدوة بالمشرع الفرنسي، عمى أساس أن التعويض عن الخطأ القضائي 

مبني عمى فكرة وجود ضرر مترتب عن الحبس المؤقت غير المبرر،كنتيجة لإلخالل 
بمبدأ المساواة مما يستمزم أن يكون ليذا الضرر خصائص تتمثل في كونو خاصا و 

 مكرر ألعضاء المجنة سمطة واسعة بنصيا 137غير عاديا، و قد أعطت المادة 
. عمى عبارة يمكن أن يمنح تعويض

 فإننا نجد (52) من قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي 149      وبالرجوع إلى المادة 
المشرع قد وضع استثناءات عن مبدأ التعويض و حصرىا في ضرورة توافر إحدى 

: الحاالت التالية
  إذا كان القرار بأال وجو لممتابعة أو الحكم بالبراءة قد صدر بناءا :الحالة األولى

عمى تقرير عدم مسؤولية المتضرر بسبب وضعيتو العقمية طبقا لمقتضيات المادة 
 . من قانون العقوبات122

  صدور مرسوم العفو الذي يمس الجريمة التي حبس ألجميا : الحالة الثانية
 .المتضرر، إال إذا لم يفرج عنو في أجل معقول فينا يمكن تعويضو

  إذا تسبب المتضرر بإرادتو في عدم الكشف عن ىوية الفاعل :الحالة الثالثة
كاألب الذي يعترف بجريمة  من أجل  )الحقيقي، وذلك ألسباب يخفييا في نفسو 

أو ألسباب أخرى تدفعو إلى عدم الكشف عن الفاعل الحقيقي  (التستر عمى ابنو
.  مكرر إلى أي استثناءات137في حين لم يتطرق تشريعنا في نص المادة 
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 : Bernard Boulouc : procédure pénale 16
eme 

 édition : (1) édition Daloz 1996 page 590 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 :الفصل الثاني

  أحكام نظام التعويض
 عن الحبس المؤقت غير المبرر
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أحكام نظام التعويض عن الحبس المؤقت غير : الفصل الثاني 
.   المبرر

       إن المؤسس الدستوري بإقراره لمبدأ مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة 
 قد جعل الدولة  ممزمة 1996 من دستور 49القضائية بموجب نص المادة 

بالتعويض عن الخطأ القضائي عموما وعن الحبس المؤقت غير المبرر بصفة 
ولو رجعنا قميال إلى الوراء لوجدنا أن مسؤولية الدولة عن األخطاء . خاصة 

 الذي أقر المبدأ في 1976القضائية لم يكن معترف بيا إال بعد صدور دستور 
.  منو 47المادة 

 المتضمن لقانون 155-66        مع اإلشارة إلى أنو في ظل األمر رقم 
 منو عمى حق المحكم عمييا المبرأ في 531اإلجراءات الجزائية  نصت   المادة 

  لمجية التي تتحمل ىذا التعويض  المطالبة بالتعويض ولكن دون أي تحديد ال
.  وال لكيفيات الحصول عميو 

و بالتالي فمم يكن ذلك تقنينا بقدر ما كان مجرد نقل عن القوانين التي أخذ منيا 
إلى أن حدد النظام القانوني ىذا التعويض .  ىذا المبدأ، جاىال معناه ومغزاه

 المؤرخ في 05-86حينما عدل قانون اإلجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 
 ، ولكن األمر 1 مكرر531مكررو 531 حيث أضاف المادتين 4/03/1986

مما شكل تطبيقا .بقي محصورا في حق طالب إعادة النظر في التعويض فحسب 
. لمبدأ مسؤولية الدولة وتحمميا لمتعويض ولكن عمى نطاق جد ضيق

 تعديالت 2001 جوان 26 المؤرخ في 08-01       بينما أدخل القانون رقم 
من أجل تبسيط ممارسة الحق في التعويض بل وتمديد نطاقو ليشمل الحبس 

  والتي 14 مكرر137 مكرر إلى 137من خالل المواد . المؤقت غير المبرر
تناولت تحديد آليات واضحة وفعالة فأحدثت لجنة خول ليا إختصاص منح 
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التعويض، مع التوضيح  وبدقة اإلجراءات الواجب إتباعيا أماميا إلى غاية 
غير أن المشرع لم يتطرق لمسألة تقدير التعويض ولم .صدور قرار نيائي عنيا 

ولمعالجة مبدأ التعويض عن الخطأ . يضبط معاييره، مما يجعميا إشكالية عالقة
. القضائي نجزيء الفصل إلى مبحثين

الجية المختصة بمنح التعويض واإلجراءات المتبعة :  نتناول في المبحث األول
 .أماميا

 .تقدير التعويض:  نتناول في المبحث الثانيبينما 

 
الجية المختصة بمنح التعويض واإلجراءات المتبعة :   المبحث األول

أماميا 
            إن المشرع الجزائري بعد أن ضبط الشروط الواجب توافرىا في طالب 
التعويض، إنتقل إلى تحديد اإلجراءات المتبعة لمحصول عمى ىذا التعويض أمام 
الجية المختصة ،انطالقا من عممية إخطارىا إلى غاية صدور قرار عنيا  في 

إما من التعويض لطالبو بعد التأكد من توافر شروطو مع تحديد الجية . الموضوع 
ما برفض طمب المعني مع . التي يقع عمى عاتقيا دفع التعويضات المحكوم بيا وا 

. تحميمو مصاريف الدعوى ، إال إذا قررت المجنة إعفاءه منيا 
          ولمتعرف عمى النظام القانوني ليذه الجية من حيث تشكيمتيا وسير 

 تشكيمة الجية المانحة لمتعويض وطبيعتيا  :1المطمبعمميا، سنتعرض في 
. القانونية 

.   اإلجراءات المتبعة أمام الجية المانحة لمتعويض  :2المطمب  بينما يتناول 
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 .  تشكيمة الجية المانحة لمتعويض وطبيعتيا القانونية :المطمب االول  
  المرجع القانوني في إحداث المجنة المختصة  1 مكرر137          تعتبر المادة 

يمنح التعويض بقرار من لجنة تنشأ عمى : بمنح التعويض ، إذ تنص عمى أنو 
. مستوى المحكمة العميا تدعى لجنة التعويض

. ومن خالل المواد المتضمنة لتنظيم وعمل المجنة 
           و لجنة التعويض ىي  لجنة متواجدة عمى مستوى المحكمة العميا،ذات 
طابع قضائي مدني تختص  بالفصل في طمبات التعويض المرفوعة أماميا عمى  
إثر صدور قرار بأال وجو لممتابعة أو حكم  بالبراءة، بغية الحصول عمى تعويض 
لجبر الضرر الحاصل لو نتيجة حبسو حبسا مؤقتا غير المبرر،  من المتضرر 

. شخصيا أو  محاميو المعتمد لدى المحكمة العميا
         إن دراستنا ليذه المجنة تفرض عمينا التعرض لتشكيمتيا وكذا طبيعتيا 

. القانونية،   و كيفية إخطارىا من جية، واإلجراءات المتبعة أماميا من جية أخرى
. تشكيمة الجية المانحة لمتعويض: 1الفرع

         إن عمل المجنة  يستوجب منيا دراسة الممف بتعمق من أجل اإلستدالل و 
الكشف عن مدى شرعية الحبس المؤقت و ىل يشكل فعال حبسا غير مبرر؟ ىذه 
الميمة يقوم بيا األعضاء المشكمين ليذه المجنة بموجب الصالحيات المخولة ليم 

وذلك بعد إخطارىم من طرف المتضرر أو محاميو المعتمد لدى المحكمة . قانونا 
مما يستمزم أن يكون ىؤالء األعضاء عمى درجة من الكفاءة والحنكة والجرأة . العميا

لمفصل في أحقية الطالب في الحصول عمى التعويض من عدمو بصفة نيائية و  
. نافية ألي شك

 من قانون اإلجراءات الجزائية فإنو يتولى 1 مكرر137        وطبقا لنص المادة 
: النظر في طمبات التعويض المجنة المختصة بذلك والمشكمة من 
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. رئيسا لمجنة ..........الرئيس األول لممحكمة العميا/ 1
 رئيس  أو  غرفة   رئيس  برتبة العميا المحكمة   لدى   حكم قاضي/ 2

. أعضاء . .. .... ........ ....... ........... ...  مستشار  أو  قسم    
. النيابة العامة.....................النائب العام لدى المحكمة العميا أو أحد نوابو/ 3
أحد أمناء ضبط المحكمة يتم تعيينو من طرف الرئيس األول لممحكمة العميا / 4

. أمينا لمجنة................................................................
       ويتم تعيين أعضاء المجنة سنويا من طرف مكتب المحكمة العميا، الذي يعين 

أيضا ثالث أعضاء احتياطيين الستخالف األعضاء األصميين،عند حدوث مانع 
. ألحدىم يحول دون ممارسة لميامو

       ويجتمع األعضاء مرتين كل سنة ،األولى في شير جانفي لتوزيع الميام و 
لتحديد األيام التي تعقد فييا الجمسات، و الثانية في شير جوان لتقدير النشاط 

. القضائي
 تجدر اإلشارة إلى صياغتيا 2 مكرر137 من المادة 02         و بخصوص الفقرة 

الركيكة و المبيمة ،ذلك أنيا إعتبرت رئيس المجنة و ىو الرئيس األول لممحكمة 
 من قانون اإلجراءات 3-149العميا عضوا يمكن تعيينو سنويا في حين أن المادة 

 entre ces deux magistrats, ce bureau (نصت عمى أنو . الجزائية الفرنسي
désigne également trois suppléants ( 

  أي استبعاد رئيس المجنة من إحتمال تعيينو من طرف مكتب المحكمة العميا ىذا 
 فيما 2 مكرر 137 من المادة 03من جية ، ومن جية أخرى يسود المبس الفقرة 

يخص صالحيات مكتب المحكمة العميا في أن يقرر حسب نفس الشروط أن تضم 
ىذه التشكيمة عدة تشكيالت، في حين أن التشكيمة محددة قانونا و ىي من النظام 
العام ، بحيث ال يمكن وضع  تشكيمة مخالفة ال بالزيادة و ال بالنقصان في عدد 

األعضاء و ال في صفتيم ىذا عمى فرض أن المقصود من تشكيمة أخرى ىو إدخال 
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أشخاص آخرين ترى المجنة ضرورة و جدوى إلعانتيا في الفصل في الموضوع أما 
إذا فرضنا أن المقصود من ذلك ىو تشكيمة المجنة بعضوية معينة لدراسة مجموعة 

ممفات و تشكيميا بعضوية أخرى لنظر مجموعة أخرى من الممفات ، مما  قد يترتب 
وعميو تبقى الفقرة الثالثة بال مبرر و ال معنى ، . عنو تعارض و تناقض في األحكام 

ذلك أنو من المنطقي أن تبقى المجنة بتشكيمة واحدة  ، كما أن المشرع لم يبين نوع 
. المانع و متى يحدث

            تعترض المجنة عقبة أخرى تتمثل في طول المدة المستوجبة لتجييز 
 لم تبث في 2001الممف،  فالمجنة منذ إحداثيا بموجب القانون الصادر في جوان 

 و ىي المدة التي تطمبيا إعداد الممفات و تبادل 2003أول ممف إال في جانفي 
العرائض بين المدعي و العون القضائي ،عمما أنو منذ انطالق عمل المجنة لم يتم 

 (53) 2001 أوت 21في حين سجل أول ممف في .  ممف فقط45جدولة سوى 
 (54).ناىيك عن إشكالية قمة المعمومات و عدم كفايتيا في أحيان أخرى 

       و تجدر اإلشارة إلى أن عدد لعرائض التي تصل إلى المجنة قميمة مقارنة 
بحاالت اإلفراج عن أشخاص حبسوا حبسا مؤقتا غير مبرر بعد صدور أمر بانتفاء 

و التساؤل المطروح ىنا ىو ىل عدم المطالبة بالتعويض . وجو الدعوى أو بالبراءة
يرجع إلى قمة الوعي القانوني في أوساط المجتمع؟ أم إلى عدم عمميم أصال بمبدأ 

التعويض عن الخطأ القضائي؟ أم إلى تخوف و إحجام المواطنين عن مقاضاة الدولة 
أم أنو يسود اعتقاد؟  لدييم بأن مجرد اإلفراج عنيم ونيل حريتيم المسموبة كفيل بجبر 

الضرر الالحق بيم دون حاجة إلى المطالبة بأي تعويض ؟ 
ويختمف النظام القانوني  لمجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر في 

 من قانون 149التشريع الجزائري عنو في فرنسا ،وذلك بموجب تعديل المادة 
                                                 

53
 لؼٗ ثؼضو لجٕل انطهت نكٌٕ انذكى طبع َٓبئٛب لجم 29/2007 يهف على 11/02/2007دكى طبصع ػٍ نجُخ انزؼٕٚغ ثزبعٚز :  

 يٍ انمبٌَٕ انًضَٙ يًب ٚزؼٍٛ يؼّ انزظغٚخ ثؼضو 02 ٔ ثًب أٌ انمبٌَٕ ال ٚـغ٘ ػهٗ انًبػٙ ؽجمب نهًبصح 08-01طضٔع انمبٌَٕ على 

 . لجٕل انطهت
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 2003-2002رظغٚذبد انغئٛؾ األٔل نهًذكًخ انؼهٛب ػُض إفززبح انـُخ انمؼبئٛخ  :  
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المؤرخ في ( 55)  516- 2000اإلجراءت الجزائية الفرنسي بالقانون رقم 
. و تتم عممية التعويض عمى درجتين  .15/06/2000:

يقدم طالب التعويض لمرئيس األول بمجمس اإلستئناف الذي صدر عمى مستوى :أوال 
نطاق إختصاص مجمسو األمر بأال وجو لممتابعة أو الحكم بالبراءة طبقا لألحكام 

.  من قانون اإلجراءات الجزائية 1-149:المواد 
في حالة رفض الطمب أو عدم رضي المتضرر بمقدار التعويض عن الممنوح :ثانيا 

لو، يحق لو الطعن باإلستئناف أمام المجنة الوطنية لمتعويض المحدثة منذ سنة 
 والذي تعرف 17/07/1970: المؤرخ في 70/643:،  بموجب القانون رقم 1970

: بمجنة  الوطنية لمتعويض والتي تضم تشكيمتيا كل من 
الرئيس األول لمحكمة النقض أو من يمثمو / 1

. رئيسا ................................
  يعينان سنويا من référendaireقاضي حكم برتبة رئيس غرفة أو مستشار / 2

طرف مكتب محكمة النقض كما يعين ثالث أعضاء إحتياطيين 
. أعضاء............................

النائب العام لدى مجمس اإلستئناف / 3
ممثال لمنيابة العامة عمى مستوى مجمس ........................................

ممثال لمنيابة العامة عمى .........أو النائب العام لدى محكمة  النقض. اإلستئناف
. مستوى محكمة النقض 

(56 ).أمين المجنة / 4   

. ويمثل الدولة العون القضائي الخزينة العمومية 

                                                 
 

55
 انًزؼهك ثزمٕٚخ لبٌَٕ انجغاءح َٔؼبو دًبٚخ انؼذبٚب :  

 
56

  1354ـ2000 انًؼضنخ ثًٕجت انمبٌَٕ على 3ـ149ْظِ انزشكٛهخ َظذ ػهٛٓب انًبصح  :  
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ومن خالل مقارنة النظامين نجد أن المشرع الجزائري قد نقل حرفيا نص المادة 
 من قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي وأدرجو كما ىو ضمن نص المادة 149-1:
. من قانونا 2 مكرر137: 

        و تبعا لما تقدم تكون المجنة مكونة من أعضاء أختيروا من أعمى قمة اليرم 
القضائي في الدولة  مما يضفي نوعا من المصداقية عمى أحكام  المجنة ، نظرا لما 
يتمتعون بو  من تجربة و حكمة ،و حتى ال يشك أحد في قدرتيم عمى الفصل في 

خاصة و أن إجراء الحبس يمس بأقدس حق . موضوع بيذه الدرجة من الحساسية
لإلنسان و ىو حقو في حريتو المسموبة نتيجة خطأ في التقدير من طرف قاضي 

 ، ولذلك فاعتماد المشرع ليذه التشكيمة موفق و مجدي في الفصل في (57)التحقيق
  .  موضوع مدى أحقية المتضرر في الحصول عمى التعويض من عدمو

: الطبيعة القانونية لمجية المانحة لمتعويض: الفرع الثاني 
المجنة : "   من قانون اإلجراءات الجزائية بأن 3 مكرر137       تنص المادة 

في حين أن الدولة تعد طرفا في الدعوى ممثمة ". تكتسي طابع جية قضائية مدنية 
 مكرر التي تقتضي بأن التعويض يكون 137في خزينة الدولة طبقا لنص المادة 

. (58)عمى عاتق خزينة الدولة 
       فإذا ما طبقنا المعيار العضوي الذي يتبناه المشرع الجزائري في تحديد 

اختصاص الجيات القضائية بين القضاء العادي و القضاء اإلداري، فكمما كانت 
الدولة طرفا في النزاع أنعقد االختصاص لجيات القضاء اإلداري إال فيما ورد بشأنو 

وبالرغم من أن الدولة .  مكرر من اإلجراءات المدنية7استثناءا طبقا لنص المادة 
طرف في الدعوى إال أن المشرع نص عمى إكتساء  المجنة لمطابع المدني مع أنو لم 

                                                 
57

 ٚظضع أيغا ثبٚضاع انًزٓى عٍْ انذجؾ انًؤلذ:   
58

طْجذ انهجُخ إنٗ لجٕل انطهجبد انًغفٕػخ يجبشغح ػهٗ انٕكبنخ انمؼبئٛخ نهشؼُٚخ فٙ دٍٛ ػهٗ انطبنت أٌ ثغفغ صػٕاِ ػهٗ انضٔنخ :  

 .يًثهخ فٙ انؼٌٕ انمؼبئٙ نهشؼُٚخ كٌٕ انٕكبنخ انمؼبئٛخ نهشؼُٚخ يجغصح يٍ انششظٛخ انًؼُٕٚخ ٔ يٍ ثى ال رذٕػ يمبػبرٓب



.أدكبو َظبو انزؼٕٚغ ػٍ انذجؾ انًؤلذ غٛغ انًجغع: انفظم انثبَٙ  
 

56 

 

يدخل ىذه الدعوى ضمن االستثناءات عن المبدأ العام، و يرجع سبب ذلك إلى فكرة 
الفصل بين السمطات، فكمما تعمق األمر بتنظيم مرفق العدالة وبتنظيم أجيزتو  

و إحداث و إلغاء المحاكم، و كذا تعيين و تأديب القضاة فإنو يؤول االختصاص 
.  لمقضاء اإلداري باعتبار أنيا أمور تتعمق بتنظيم مرفق القضاء

         بينما يؤول االختصاص لمقضاء العادي بشأن المسائل المتعمقة بسير مرفق 
القضاء، وبكل ما تتضمنو من أعمال قضائية بوصف القاضي العادي حامي 

. الحريات و صائنيا من أي تعسف
إذن فالتمييز قائم عمى أساس تنظيم جياز العدالة، و بين تسييره لينعقد في  ىذه 

. الحالة األخيرة االختصاص لمقضاء العادي
         أما من حيث القواعد التي تحكم عمل و تنظيم المجنة فيي قواعد ذات طابع 

 كونيا مستقاة من نصوص قانون اإلجراءات الجزائية، و ) ( Nature hybrideىجين 
يجوز أن تؤسس أحكاميا عمى المبادئ العامة في قانون اإلداري، باإلضافة إلى 

 (59)الطابع المدني الذي أضفاه عمييا القانون
و بعد التطرق لمطبيعة القانونية لمجنة التعويض يبقى لنا التعرض لمطبيعة القانونية 

. لمقرارات الصادرة عن المجنة
قرارات المجنة غير :"  في فقرتيا األخيرة عمى أن3 مكرر137         تنص المادة 

و ليا القوة التنفيذية بفعل تدخل المشرع لينص صراحة عمى أن ". قابمة لألي طعن
القرارات التي تصدرىا المجنة تكون إبتدائية نيائية غير قابمة ألي طعن وليا القوة 

   غير أنو في (60)التنفيذية، وعميو فإن المجنة ال تكون مطالبة بتسبيب أحكاميا 
. الواقع العممي نجد األحكام الصادرة عن لجنة التعويض مسببة
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. 348انًغجغ انـبثك ص - األسؼغ ثٕكذٛم: انضكزٕع  : 
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       وينتقد بعض فقياء القانون قرارات المجنة كونيا نيائية، في حين أنيا تفصل 
بل وأنو ال يوجد أي مبرر من الناحية . في مسألة جد حساسة وىي كرامة وحرية الفرد

كما أنو ال يمكننا أن نسمم بصحة . العممية لمنحيا مثل ىذه السمطات الواسعة
األحكام الصادرة عن المجنة في موضوع خطير كموضوع الحبس المؤقت غبر 

. المبرر بحجة توافر الحكمة والتجربة و األمانة في أعضائيا
         فيل من الضروري لمحفاظ عمى عصمة العدالة من الخطأ إنشاء لجان 
تصدر قرارات تحكمية في حين أن كرامة اإلنسان وحريتو تتعرضان لمخطر؟ إن 

األمر فيو إجحاف بحق المتضرر من الحبس المؤقت غبر المبرر وتقميل لحظوظو 
 .    (61)في الحصول عل التعويض 

       ىذا األمر يختمف عن ما ىو معمول بو في التشريع الفرنسي إذ أن الطمب 
يقدم عمى مستوى مجمس االستئناف كدرجة أولى، ويكون ىناك محل لمطعن في 

القرار أمام المجنة الوطنية لمتعويض مما يعطي لممدعي ضمانة أكبر في الحصول 
وعميو فإن قرارات مجمس االستئناف يجب أن تكون مسببة . عمى التعويض المناسب

. لتتمكن المجنة الوطنية من فرض رقابتيا عمييا

 
 .اإلجراءات المتبعة أمام الجية المانحة لمتعويض: المطمب الثاني

  من قانون اإلجراءات الجزائية وما يمييا جممة 4 مكرر137        حددت المادة 
اإلجراءات التي يتعين عمى طالب التعويض مراعاتيا، بدأ من عممية إخطار المجنة 
عادة الممف الجزائي مرفقا بنسخة من  و وصوال إلى صدور قرار نيائي عن المجنة وا 

.  ىذا القرار إلى الجية القضائية المعنية

                                                 
.إٌ انغبٚخ يٍ ػضو انزـجت ْٕ رفبص٘ إظٓبع األسطبء انًذزًم اعركبثٓب يٍ لبػٙ انزذمٛك : 
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و تتسمسل اإلجراءات المتبعة أمام المجنة وفق الترتيب الوارد ضمن الفرع األول، في 
 .حين نتعرض  في الفرع الثاني لدعوى الرجوع

 .سير اإلجراءات: الفرع األول
: إخطار لجنة التعويض/ 1

   إن الجية القضائية المختصة بنظر طمبات التعويض المتواجدة عمى مستوى 
المحكمة العميا ، يتم إخطارىا من طرف الشخص المتضرر من جراء حبسو حبسا 

مؤقتا غير مبرر أثناء متابعة جزائية إنتيت بصدور قرار بأال وجو لممتابعة أو 
بالبراءة، متى ألحق بو ىذا الحبس ضرارا ثابتا و متميزا، وعممية إخطار المجنة تمر 

: بجممة من الشروط اإلجرائية تتمثل في 
: ميعاد تقديم العريضة / 2 

          يتعين عمى طالب التعويض أو محاميو المعتمد لدى المحكمة العميا أن 
مع اإلشارة إلى أنو معفى من دفع الرسوم .يودع عريضة دعواه لدى أمانة المجنة

. القضائية 
          و قد قيد المشرع المدعي في ذلك بميمة يتعين عميو خالليا إيداع عريضتو 

و يتم إيداع العريضة .  تبدأ من تاريخ صيرورة القرار نيائيا(62)والمحددة بستة أشير
. لدى أمين المجنة الذي يسممو مقابل دلك إيصاال

         و لكن بدأ حساب الميمة المحددة بستة أشير من تاريخ صيرورة األمر 
بانتقاء وجو الدعوى أو الحكم بالبراءة نيائيا يثير إشكالية  حول كون المعني لم يبمغ 
باألمر أو بالحكم مما ينبغي معو جعل تاريخ بدأ حساب ميمة الستة أشير يكون من 
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 ، و ليس من تاريخ صيرورتو نيائيا، ذلك (63)تاريخ تبميغ القرار الذي أصبح نيائيا
أنو كيف يمكن مجابية الطالب بعدم قبول دعواه لفوات األجل المحدد قانونا في حين 

أنو لم يبمغ بالقرار أصال؟ و ىو الحل المعمول بو في قانون اإلجراءات الجزائية 
.  الفرنسي  كونو يجسد ضمانة أكبر لطالب التعويض

العريضة المودعة لدى أمين المجنة يجب أن تتضمن جممة  إّن :بيانات العريضة  
من البيانات، منيا ما يتعمق بوقائع القضية ،و منيا ما يخص المدعي طالب 

 من قانون اإلجراءات الجزائية و المتمثمة 4 مكرر 137التعويض طبقا لنص المادة 
 :في 
 تاريخ و طبيعة القرار الذي أمر بحبس المتيم مؤقتا. 
  المؤسسة العقابية التي نفد بيا أمر الحبس ، و ىو األمر الذي يثبتو المعني

 .عن طريق تقديمو لشيادة الوجود 
  ، الجية القضائية المصدرة لألمر بأال وجو لممتابعة أو الحكم القاضي بالبراءة

 .مع ذكر تاريخ صيرورتو نيائيا وذلك بتضمن الممف نسخو منو
  طبيعة ومقدار الضرر الالحق بطالب التعويض، إذ يجب عميو تحديد مقدار

إذ أن .المبمغ المطالب بو كتعويض لو عن حبسو حبسا مؤقتا غير مبرر
ال ترتب عن مخالفة ذلك عدم قبول  الطمب القضائي يجب أن يكون محددا وا 

 .الدعوى شكال
 2003 أكتوبر 12      و قد قضت لجنة التعويض في قرار ليا صادر بتاريخ 

حيث :" بعدم قبول الطمب شكال إذ جاء في حيثيات القضية127/2003تحت رقم 
أن المدعي لم يقدم أمام المجنة ما يثبت بو مزاعمو فيما بخص طبيعة وقيمة 

األضرار التي كان من المفروض عميو أن يطالب بيا أمام المجنة ألنيا تعتبر من 
                                                 

63
 أشٓغ ػٍ ربعٚز 6 ٚزؼضٖ  يٍ لبٌَٕ اإلجغاءاد انجؼائٛخ انفغَـٙ فئٌ انهجُخ رشطغ أٚؼب فٙ أجم ال2-149ؽجمب نُض انًبصح : 

  .طٛغٔعح  انمغاع
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المسائل الجوىرية في مثل قضية الحال، وبالتالي فإن طمبات العارض لم تكن جدية 
 مما يستوجب عمى المجنة إال 01/08طالما أنيا جاءت مخالفة ألحكام القانون رقم 

."   أن تقضي بعدم قبول الطمب شكال
 مع اإلشارة إلى أن . العنوان الذي يتم فيو توجيو التبميغات إلى مقدم الطمب

. ىذه التبميغات تكون برسالة موصى عمييا مع إشعار باالستالم 
 في تنصيصيا عمى ىذه البيانات لم تتضمن طبيعة 4 مكرر137 إن نص المادة 

. اإللزام ، مما قد يفيد بأنيا  بيانات جوازية
          أما بالنسبة إلمكانية تقديم الطمب من قبل ورثة المعني في حالة وفاتو، فإن 

 يرى أن دعوى التعويض في ىذه أحسن بوسقيعةجانب من الفقو بما فييم األستاذ 
الحالة تكون مؤسسة عمى أحكام التعويض في المسؤولية المدنية وليس عمى أساس 

. نظام التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر
. و بالرجوع لمنظام الفرنسي، فإن عممية اإلخطار تختمف عنيا في النظام الجزائري

  :ذلك أنيا تتم عمى مرحمتين 
  يتم إبتداء إخطار الرئيس األول لمجمس االستئناف طبقا لنفس اإلجراءات

 .المتبعة في النظام الجزائري 
  في حين أن المجنة الوطنية لمتعويض فيتم إخطارىا من طرف المتضرر من

الحبس المؤقت غير المبرر أو من طرف العون القضائي لمخزينة، والمذان 
يمكن أن يمثميما محام معتمد لدى مجمس الدولة أو محكمة النقض، أو محام 

كما يمكن أن يتم إخطار المجنة من طرف . مسجل لدى محكمة االستئناف
. (64)النائب العام لدى محكمة االستئناف

                                                 
.   يٍ لبٌَٕ اإلجغاءاد انجؼائٛخ انفغَـٙ R40 ٔ 5 -   R 40-4انًٕاص  : 
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          وبعد إخطار المجنة عن طريق إيداع عريضة الطمب من طرف الشخص 
المعني ، تبدأ جممة من اإلجراءات التي يتعين عمييم إتباعيا في سبيل الحصول 

وىي اإلجراءات المنصوص عمييا ضمن المواد من . عمى التعويض المطالب بو
 . 14 مكرر135   إلى 5 مكرر137

 فبعد أن يتمقى أمين :إرسال نسخة من العريضة إلى العون القضائي لمخزينة / 3
المجنة العريضة يقوم بإرسال نسخة منيا إلى العون القضائي لمخزينة، وذلك بموجب 

 يوم إبتداء من تاريخ 20رسالة موصى عمييا مع إشعار باالستالم في أجل ال يتعدى 
 يوم من 30إستالمو لمعريضة والتي يجب  أن يوجو رده عنيا ألمانة المجنة في أجل 

. تاريخ تبميغو بيا
 يقوم أمين المجنة بطمب الممف الجزائي من أمانة  ضبط :طمب الممف القضائي/ 4

الجية القضائية التي أصدرت القرار بأال وجو لممتابعة أو الحكم بالبراءة طبقا لنص 
.  من قانون اإلجراءات الجزائية 5 مكرر 137المادة 

 يجوز لممدعي وكذا لمعون القضائي لمخزينة أو :اإلطالع عمى ممف القضية/ 5
    (65)محامييما اإلطالع عمى ممف القضية بأمانة المجنة 

   يقوم العون القضائي بإيداع مذكراتو لدى أمانة :إيداع العون القضائي لمذكراتو/ 6
المجنة في أجل ال يتعدى شيرين من تاريخ استالمو لمرسالة الموصى عمييا، طبقا 

يقوم أمين :  من إخطار المدعي بمذكرات العون القضائي6 مكرر137لنص المادة 
المجنة بإخطار المدعي بمذكرات العون القضائي لمخزينة، وذلك بموجب رسالة 

. موصى عمييا مع إشعار باالستالم في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ إيداعيا
 يوما ابتداء من تاريخ حصول 30في حين يسمم المدعي ردوده عنيا في أجل أقصاه 

. التبميغ
                                                 

انًشغع انفغَـٙ نى ثًُخ ْظِ اإليكبَٛخ إال نًذبيٙ انًضػٙ ٔانؼٌٕ انمؼبئٙ نهشؼُٚخ فٙ دبل يب إطا كبَذ انضػٕٖ يطغٔدخ أيبو : 
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 عند انقضاء األجل المنصوص عميو، يقوم أمين :إرسال الممف إلى النائب العام/ 7
المجنة بإرسال الممف إلى النائب العام بالمحكمة العميا الذي يودع مذكراتو خالل 

.   من قانون اإلجراءات الجزائية 7 مكرر137الشير الموالي طبقا لنص المادة 
 بعد إيداع النائب العام لمذكراتو ، يعين رئيس المجنة من :تعيين المقرر / 8

ويمكن لمجنة التعويض أن تأمر بجميع إجراءات التحقيق الالزمة .أعضائيا مقررا 
 و 8 مكرر137وخاصة سماع المدعي إذا اقتضى األمر ذلك طبقا لنص المادتين 

.  من اإلجراءات الجزائية9 مكرر137
 فينا المشرع أعطى لمجنة التعويض صالحيات عامة ، ولم يحدد طبيعة ونوع ىذه 

.  (66)اإلجراءات باستثناء إمكانية سماع المدعي
 يقوم رئيس المجنة بتحديد تاريخ الجمسة لمنظر في طمبات :تحديد تاريخ الجمسة/ 9

وذلك بعد إستشارة النائب العام ، و يقوم أمين المجنة تبعا لذلك بتبميغ كل . التعويض
من المدعي العام بموجب رسالة موصى عمييا مع اإلشعار باإلستالم، وكذا العون 

القضائي لمخزينة في ظرف شير عمى األقل قبل التاريخ المحدد لمجمسة ة طبقا لنص 
      10 مكرر137المادة 

بعد تالوة التقرير، يمكن لمجنة التعويض أن تستمع : سماع المدعي و العون القضائي
كما يقدم النائب العام  مالحظاتو . لممدعي و العون القضائي لمخزينة ومحامييما

.  من قانون اإلجراءات الجزائية 11 مكرر 137طبقا لممادة 
 تجتمع المجنة في غرفة مشورة وتصدر قراراتيا في جمسة :إنعقاد الجمسة / 10

 بأن عدم إعالن اإلجراءات مسعود شييوبوفي ىذا الصدد يرى األستاذ . عمنية
 . (67)وعقد الجمسة في غرفة مشورة يعتبر خرقا لضمانات  و حقوق الدفاع

:   تتخذ المجنة قراراتيا إما :قرار المجنة / 11

                                                 
.146 انُظبو انمبََٕٙ نهذجؾ انًؤلذ ص –دًؼح ػجض انْٕبة : 
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 ذا ما رجعنا . بمنح التعويض الذي يتكفل بدفعو أمين خزينة والية الجزائر وا 
 فإننا نجده (68) 1991 جانفي  8 المؤرخ في 91/02إلى أحكام القانون رقم 

ينص عمى أن المحكوم عميو بالتعويض يتقدم إلى خزينة الوالية التي يقع بيا 
موطنو مصحوبا بنسخة تنفيذية من الحكم القاضي لو بالتعويض، مع كل 
المستندات األخرى التي تثبت بأن إجراءات التنفيذ لم يشرع فييا بعد وذلك 

 .طيمة شيرين من تاريخ إيداع الممف لدى القائم بالتنفيذ
           وبعد التأكد من تقديم ىذه الوثائق يقوم أمين الخزينة بدفع مبمغ التعويض 
إما باالقتطاع من ميزانية الوالية لتعطيو ىذا المبمغ الحقا من ميزانية الييئة المحكوم 

ولكن تجدر اإلشارة إلى أن . عمييا، و إما باالقتطاع مباشرة من ميزانية ىذه الييئة
المشرع لم يبين الفصل من الميزانية أو الحساب الذي يقتطع منو مبمغ التعويض، 
والمعمول بو في ىذا الصدد ىو أن يقوم أمين الخزينة باقتطاع مبمغ التعويض من 

 أشير 03ميزانية وزارة العدل كونيا الجية الوصية عن الجيات القضائية  في أجل 
وفي حالة إمتناعو عن دفع المبالغ المستحقة يخضع . من تاريخ إيداع الممف لديو 

.  مكرر من قانون العقوبات138ألحكام المادة 
 إال إذا . إما برفض منح التعويض مع تحميل المدعي بالمصاريف القضائية

 من قانون 12 مكرر137قررت المجنة إعفاءه منيا كميا أو جزئيا طبقا لممادة 
 .  اإلجراءات الجزائية 

 بعدما يوقع كل من الرئيس والعضو المقرر وأمين :التوقيع عمى أصل القرار/ 12
المجنة عمى  أصل القرار ، يبمغ في أقرب اآلجال إلى المدعي وكذا العون القضائي 

 137لمخزينة بموجب رسالة موصى عمييا مع إشعار باالستالم طبقا لمنص المادة 
 .  من قانون اإلجراءات الجزائية 13مكرر
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 يعاد الممف الجزائي مرفقا بنسخة :إعادة الممف إلى الجية القضائية المعنية/ 13
 من 14 مكرر 137من قرار المجنة إلى الجية القضائية المعنية طبقا لنص المادة 

. قانون اإلجراءات الجزائية 
ن المصاريف يتحمميا المدعي في حالة رفض دعواه، إال إذا قررت المجنة -  ىذا وا 

  من قانون اإلجراءات 12 مكرر137إعفاؤه كميا أو جزئيا منيا طبقا لنص المادة 
. الجزائية 

 
دعوى الرجوع : الفرع الثاني

 مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية في فقرتيا الثانية 137تنص المادة           
عمى أن التعويض الممنوح يقع عمى عاتق خزينة الدولة ، مع إحتفاظ ىذه األخيرة 

بحق الرجوع عمى الشخص المبمغ سيء النية أو شاىد الزور الذي تسبب في الحبس 
المؤقت أو إطالة مدتو ، عن طريق دعوى الرجوع ذلك أن خزينة الدولة تكون قد 

تضررت ومن ىذا المنطمق يخوليا القانون حق الرجوع عمى من تسبب ليا في ىذا 
وىنا نشير إلى أن الشخص الذي يكون قد رفع دعوى الوشاية الكاذبة عمى . الضرر 

المبمغ سيء النية أو شاىد الزور  ال يمكنو بالموازاة رفع دعوى التعويض عن الحبس 
المؤقت غبر المبرر أمام المجنة الكائن مقرىا بالمحكمة العميا لعدم جواز الجمع بين 

 .   (69)تعويضين فمو أن يختار بين الدعويين 
          والمالحظ  في الواقع العممي أن الشخص المصرح ببراءتو غالبا ما يمجأ 

مما . من قانون العقوبات 300إلى رفع دعوى الوشاية الكاذبة طبقا لنص المادة 
يجعل المجوء لدعوى الرجوع من قبل المتضرر عمى المبمغ سئ النية أو شاىد الزور 

 .أمرا نظريا أكثر منو عممي
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           وبمقارنة سمسمة اإلجراءات المتبعة أمام لجنة التعويض في النظام 
الجزائري، نجدىا تختمف عن تمك المتبعة أمام المجنة الوطنية لمتعويض في التشريع 

 يوم 15 حيث يبمغ المتضرر من الحبس المؤقت غير المبرر في أجل (70)الفرنسي
من تاريخ استالم أمين المجنة لمممف الجزائي وذلك من أجل إيداع مذكراتو في أجل 

ويتم تبميغ النائب العام لدى محكمة النقض وكذا العون . شير من تاريخ تبميغو 
. و يكون لمنائب العام أجل شيرين إليداع مذكراتو.القضائي لمخزينة بمذكرات المدعي

  أما المدعي فيمنح أجل شير من تاريخ تبميغو ليتمكن من إيداع ردوده لدى (71)
. أمانة المجنة والتي يبمغ بيا النائب العام

ن اختمفت عن تمك المتبعة في التشريع الجزائري ، إال            وىذه اإلجراءات وا 
أنيا تتوحد فيما يخص تشكيمة المجنة وطريقة إصدار القرارات ، غير أن القرار 

الصادر يبمغ أيضا لمنائب العام لدى مجمس االستئناف ومحكمة النقض في حين 
. يخمو التشريع الجزائري من ىذا اإلجراء

          كما يكون رئيس مجمس االستئناف ممزما بإرسال نسخة من القرار إلى كل 
 (72). من وزير العدل وكذا لجنة متابعة الحبس المؤقت

        ومن جية أخرى نجد في التشريع الفرنسي تحديدا لمجية التي تتحمل عبئ 
 من قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي بأن 150التعويض، إذ تنص المادة 

التعويضات الممنوحة لممتضررين من جراء الحبس المؤقت غير المبرر يمتزم بأدائيا 
في حين ال يزال تشريعنا لم يفصل بصفة قاطعة في ىذه  . (73)محاسب خزينة باريس

 .المسألة كما أشرنا سالفا
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  R : 36R -37R -   ٔ40R   :10 40.يٍ لبٌَٕ اإلجغاءاد انجؼائٛخ انفغَـٙ: 
71

فٙ انزشغٚغ انفغَـٙ ٚمٕو عئٛؾ انًجهؾ أٔ عئٛؾ انهجُخ انٕؽُٛخ نهزؼٕٚغ ثزذضٚض ربعٚز انجهـخ يجبشغح صٌٔ دبجخ نزجبصل  : 

 . األؽغاف انؼغائغ ثٍٛ
72

 ْٔٙ يشزظخ 2000/516 يٍ انمبٌَٕ على 72 انًُظًخ ٔانًبصح 12/2002 على 10/9/2002انًـزذضثخ ثًٕجت انًُشٕع انٕػاع٘  : 

 . ثضعاؿخ ٔرمٛٛى لغاعاد عئٛؾ يجهؾ االؿزئُبف ٔجًغ كم اإلدظبئٛبد ػهٗ انظؼٛض انٕؽُٙ ٔكظا انضٔنٙ انشبطخ ثبنذجؾ انًؤلذ
73:

  40-8فٙ انًبصح  : R لبٌَٕ اإلجغاءاد انجؼائٛخ انفغَـٙ 
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. طبيعة األضرار المعوض عنيا ومعايير تقديرىا: المبحث الثاني
         بعد تبيين اإلجراءات المتبعة من أجل حصول المتضرر من جراء الحبس 

المؤقت غير المبرر و المنتيي بقرار باألوجو لممتابعة أو الحكم بالبراءة عمى 
. التعويض ، في سبيل جبر مختمف األضرار الالحقة بو من جراء ذلك

فتقرر المجنة إمكانية منح التعويض لطالبيو إذا ما توفرت جممة الشروط المحددة 
: قانونا و المتمثمة في 

 ضرورة حبس الشخص مؤقتا، و صدور قرار باألوجو لممتابعة أو الحكم /1
. بالبراءة بصفة نيائية

 .  ضرورة توافر ضرر  ثابت و متميز/2
 (74).  ضرورة أن يكون الحبس المؤقت غير المبرر/3

       فبعد تبين المجنة و تأكدىا من توافر ىذه الشروط يرجع ليا تحديد قيمة المبمغ 
التعويض المحكوم بو لمطالب ، و ليا سمطة تقديرية واسعة في ذلك، طالما أن 

المشرع لما يحدد األسس التي يجب عمى المجنة اعتمادىا في عممية التقدير، كما لم 
 .يقيدىا بأي جدول حسابي أو مرجعي

        و بالتالي فممجنة التعويض مطمق الحرية في تقدير قيمة التعويض، غير أن 
مبمغ التعويض المحكوم بو لصالح المحبوس البريء من الناحية النظرية ال يعيد 

 .مساواة المواطنين أمام األعباء العامة: التوازن المالي الذي أخمت بو مخالفة قاعدة
        و من تم فإن المشرع ترك لمجنة التعويض سمطة تقديرية في تحديد قيمة 

في حين تدخل و نظم كيفية حساب و تقدير التعويضات في القضايا . التعويض
 ، و (76)  و التأمين عمى السيارات (75)المتعمقة بحوادث العمل و األمراض المينية 
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  يكغع يٍ ق إ ج ج137ؽجمب نهًبصح  :  
75

 02/06/1983 انًؤعر فٙ 83/13لبٌَٕ  :  
76

 19/06/1988 انًؤعر فٙ 88/31لبٌَٕ  :  
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الذي كان يعتبر األساس الوحيد المعتمد في حساب مقدار التعويض عن الضرر 
. المادي و كذا المعنوي طبقا لمدخل الشيري المحدد في ىذا القانون

         أما من حيث اختيار مصطمح التعويض، فإن وزير العدل الفرنسي إقترح 
تعديل ىذا المصطمح بمناسبة تعديل قانون اإلجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 

 المتعمق بتعزيز قرنية البراءة و حماية 15/06/2000 الصادر بتاريخ 516-2000
 30/12/2000 المؤرخ في 2000-1354حقوق الضحايا، إلى جانب القانون رقم 

. المتعمق بتسييل إجراءات الحصول عمى التعويض لممحبوسين المحكوم ببراءتيم
أن الدولة قد ترتكب أخطاء و ىي تتشرف باالعتراف : "حيث جاء في مناقشة التعديل

" التعويض"لذا كان من الواجب إستبدال مصطمح. بيا وتعمل عمى إصالحيا
لمضرر المادي و المعنوي الذي يسببو الحبس المؤقت " إصالح شامل"بمصطمح 
األمر الذي يكون أقرب إلى العدالة ، إذ أنو يكفي إثبات الضرر لتمتزم .لممتضرر

المجنة بمنح المبالغ الضرورية لجبره، في حين أن التعويض يعني أن السمطة 
. التقديرية لمجنة التعويض ىي التي تحدد قيمة مبمغ التعويض الممنوح

 المؤرخ في 01-08المالحظ أن لجنة التعويض المحدثة بموجب قانون 
 لم تكرس أي معايير يمكن اإلعتماد عمييا ، و لكن بالرجوع إلى 26/06/2001

اإلجتياد القضائي لمجنة التعويض في فرنسا يمكن اإلستدالل عمى جممة من 
المعايير المعتمدة من طرف المجنة لمنح التعويض جبرا لألضرار المادية و كذا 

و ىذا ما سنتعرض إليو من خالل . المعنوية الناجمة عن الحبس المؤقت غير المبرر
 .التعويض عن الضرر المادي : المطمب األول الذي يتناول 

 .التعويض عن الضرر المعنوي :  نتطرق في المطمب الثاني إلى بينما
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. التعويض عن الضرر المادي: المطمب األول 
كل ما يمحق الشخص من إساءة إلى :"            يعرف الضرر المادي عمى أنو 

مركزه المالي، كأن يكون الحبس المؤقت المتخذ ضده سببا في إنقطاعو عن وظيفتو 
التي تعد مصدر رزقو ،أو مايمحق مشاريعو اإلقتصادية أو التجارية بسبب تخمفو عن 

إدارتيا نتيجة المدة التي قضاىا في الحبس و ىذا ما يؤدي إلى زعزعة مركزه 
 . (77)المالي

           ىذا و يمكن إجمالو في الضرر الذي يصيب الشخص في جسمو أو مالو 
،مما قد يترتب عنو مساس بحقوقو المالية أو تفويت مصمحة مشروعة يحمييا 

. القانون
           و يتضح من ىذا التعريف أن لمضرر المادي وجيان، أوليما يصيب 

، بينما يمس (78)اإلنسان في سالمة جسده و حياتو و يعرف بالضرر الجسدي 
. الضرر المالي بحقوق أو مصالح مالية لمشخص مما ينعكس سمبا عمى ذمتو المالية
وبالتالي يكون التقدير النقدي لمضرر المادي بقدر جسامة ىذا الضرر حتي يغطي 

. حجم الخسارة التي لحقت بالشخص و مافاتو من كسب
           و ينبغي أن يستجمع ىذا الضرر جممة من الشروط حتى يكون موجبا 

و ىو ما نستعرض لو من خالل الفرع األول، أما الفرع الثاني . لمتعويض 
فسنخصصو لمناقشة المعايير المعتمدة في تقدير مبمغ التعويض و مدى فعاليتيا في 

. جبر ىذا الضرر المادي
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 .258 انًـؤٔنٛخ انُبشئخ ػٍ انؼًم انششظٙ ص –ػبؽف انُمٛت / ص :  
78
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. عناصر الضرر المادي المعوض عنو: الفرع األول
         إن الضرر المادي و إن كان يخضع في تقديره لسمطة لجنة التعويض ، 

فإنو بالمقابل يقع عمى طالب التعويض إثبات تحقق ىذا الضرر و إصابتو بو 
شخصيا، و من تم ضرورة إثبات العالقة السببية بين الضرر الالحق بو و بين 

. حبسو مؤقتا
         و ما يالحظ أن إثبات العناصر المشار إلييا أعاله ممكن  بسيولة عمى 

خالف إثبات خصوصية الضرر، األمر الذي دفع بالمجنة القانونية واإلدارية لمحريات 
" بالمجمس الشعبي الوطني عند نظرىا التعديالت المقترحة اللتماس حذف عبارة 

 من قانون اإلجراءات (79) مكرر137من نص المادة " الضرر الثابت و المتميز
. الجزائية ، إال أن المجمس قد صوت عمى المادة كما جاءت في المشروع التمييدي

. أن يكون الضرر محققا: أوال 
         يجب أن يكون الضرر المدعى بو قد أصاب الطالب فعال، إذ ال يكفي 

. مجرد اإلخالل بمصمحة المادية بل البد أن يكون ىذا اإلخالل محققا 
. و المدعي ىو من يقع عميو عبء إثبات تحقق ىذا الضرر

         كما يمكن لممدعي إثبات الضرر المادي الواقع بو عن طريق تقديم وثائق 
. تثبت تضرره ماديا خالل الفترة التي قضاىا في الحبس

       و طبقا لمقواعد العامة في القانون فإنو يجب عمى الطالب أن يحدد قيمة 
. المبالغ المطالب بيا ، و ذلك بأن يكون طمبو محددا طبقا لموثائق المقدمة

 11/02/2007       و في ىذا الصدد أصدرت لجنة التعويض قرارا مؤرخا في 
حيث أنو ال يمكن منح المدعي تعويضا : "..  جاء في حيثياتو29/2007فيرس رقم 
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بعنوان الضرر المادي ما دام أن حقيقة الضرر و أىميتو لم تثبت و لم تقدم أية 
 ". (80)عناصر عنيا 

.  أن يكون الضرر شخصيا:ثانيا 
      يجب أن يكون الضرر المادي المترتب عن الحبس المؤقت غير المبرر قد 

أصاب الطالب شخصيا فتتوفر فيو المصمحة الشخصية حتي تكون مطالبتو 
. (81)مقبولة

و لذلك فإن ما يطالب بو أفراد عائمة الطالب من تعويضات عن قيمة ما بدلوه أثناء 
و . مثال تكون غير مقبولة- كمصاريف الزيارة– تواجد قريبيم رىن الحبس المؤقت 

. ال يمكن مراعاتيا في عممية تقدير قيمة التعويض
 11/02/2007       و في ىذا الشأن أصدرت لجنة التعويض قرارىا بتاريخ 

حيث طمبات المدعي األخرى : "  (82) جاء في حيثياتو 22/2007فيرس رقم 
المتعمقة بالقفة و النقل و مصاريف العالج لم يترتب عنيا أضرارا لحقت بالمدعي، و 
أن التعويض الذي يمنح بعنوان الضرر عن الحبس المؤقت يمنح لمن لحقو ضرر 

." مباشر والحال غير ذلك بالنسبة لممصاريف التي يقدميا اآلخرون
       و في حالة وفاة المتضرر من الحبس المؤقت غير المبرر بعد صدور قرار 

بأال وجو لممتابعة أو حكم بالبراءة فإنو ال يجوز لذوي حقوقو المطالبة بالتعويض عن 
األضرار المادية التي لحقت بمورثيم أثناء تواجده بالحبس نظرا لضرورة أن تكون 

و أنو لحد اآلن لم ترفع أي طمبات من قبل ورثة المتضررين من . المطالبة شخصية
. جراء الحبس المؤقت غير المبرر
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 أَظغ َض انمغاع كبيال ػًٍ انًالدك انًغفمخ ثبنًظكغح :  
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 .انُبرجخ ػٍ انذجؾ
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 مكرر من قانون اإلجراءات 531         رغم أن المشرع الجزائري في نص المادة 
الجزائية أعطى الحق لذوي حقوق ضحية الخطأ القضائي في المطالبة بالتعويض 

. عن األضرار المادية التي تسبب فييا حكم اإلدانة
.  إثبات العالقة السببية:ثالثا

نما  يقع عميو  صابتو بو شخصيا، وا           ال يمزم الطالب بإثبات تحقق الضرر وا 
عبء إثبات وجود عالقة السببية بين الضرر الذي أصابو وبين حبسو مؤقتا ،بأن 

و يعد حرمان المحبوس من حريتو ىو .يكون ىذا  الضرر ناتجا مباشرة عن الحبس
. السبب المباشر لتضرره ماديا 

 11/02/2007أصدرت لجنة التعويض قرارا مؤرخا في          و في ىذا الصدد
حيث أن المدعي لم بقدم مما يثبت توقف النشاط :"  جاء فيو 24/2007فيرس رقم 

التجاري خالل فترة حبسو أو أنو فقد الدخل الذي كان بدره ىذا النشاط و كان ذلك 
". بسبب حبسو 

        و في فرنسا أيضا رفضت المجنة الوطنية لمتعويض في قرارىا الصادر بتاريخ 
 طمبات المدعي بالتعويض عن الضرر 050/2002 تحت رقم 21/11/2002

.  شيرا20المادي الذي لحق بشركتو أثناء فترة تواجده في الحبس و دلك طيمة مدة 
في حين أن زوجتو واصمت إدارة الشركة خالل ىذه المدة ولم تصب ذمتو المالية بأي 

. ضرر يبرر طمب تعويض يجبرىا
 و بعد أن يتمكن الطالب من إثبات الضرر المادي الالحق بو بصفة شخصية ،و 

يبقى عمى . أن ىذا الضرر كان ناتجا عن تقييد حريتو خالل فترة الحبس المؤقت 
لجنة التعويض تقدير قيمة التعويض لجبر ىذا الضرر المادي مستندة في ذلك عمى 

. جممة من المعايير في عممية تقدير مبمغ التعويض
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. معايير التقدير: الفرع الثاني
.  معيار فترة الحبس المؤقت :أوال 

     تعد الفترة التي قضاىا المحبوس في الحبس المؤقت معيارا ىاما في حساب 
مبمغ التعويض عن الضرر المادي الالحق بو، فيكون المبمغ حسب طول أو قصر 

. الفترة التي قضاىا الطالب في الحبس المؤقت
      و ىو األمر الذي نستشفو من أحكام لجنة التعويض إذ تجعل من فترة الحبس 

 ، بصفة إجمالية حيث تحسب كامل المدة (83)المؤقت مرجعا لتقدير  قيمة التعويض
الفعمية التي يقضيا المتضرر في الحبس المؤقت إبتداءا من التاريخ المدون عمى أمر 

. وضعو رىن الحبس المؤقت إلى غاية تاريخ اإلفراج عنو
.  األخذ في االعتبار الضرر المالي المرتبط بضياع عمل، أجور أو عائدات:ثانيا

      إن ما لحق المحبوس من خسارة و ما فاتو من كسب بسبب تقييد حريتو و 
تواجده بالحبس المؤقت يعتبر معيارا في تقدير قيمة الضرر المادي الالحق بو، 

 (إذا كان عامال  )فتوقفو عن إدارة مصالحو و تسيير أموالو و الحصول عمى أجوره
يبرر مطالبتو بالتعويض عما أصاب ذمتو المالية من خمل و عن حرمانو من 

. تحصيل ألي مكسب
        إن لجنة التعويض عن الحبس المؤقت توازن بين مدة الحبس المؤقت 

والفرصة التي تم تفويتيا و كذا الخسارة التي لحقت بذمتو المالية من جراء تواجده 
. بالحبس المؤقت

         و لذلك فعمى الطالب أن يرفق بممفو ما يثبت توقف نشاطو خالل الفترة 
التي قضاىا بالحبس المؤقت بتقديمو إما كشف الراتب أو قسيمة األجر إذا كان 
. موظفا أو عامال، و إما كشف األرباح أو المداخيل في حالة ممارستو نشاطا حرا
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         و في ىذا الصدد قضت لجنة التعويض في قرارىا الصادر بتاريخ 
حيث أن العارض أثبت أنو كان يعمل : "  بأنو22/07 فيرس رقم 11/02/2007

بصفتو مفتشا لمضرائب وقت وضعو في الحبس المؤقت و أنو كان يتقاضى راتبو 
و أنو يتعين إصالح الضرر الذي لحقو جراء . دينار18182.90شيريا صافيا قدره 

حرمانو من ىذا الراتب مدة الحبس المؤقت التي دامت عشرة أشير بمنحو تعويضا 
".  دج14000.00قدره 

        و الجدير بالذكر أن المحبوس سيعوض أيضا عن كل العناصر التي تدخل 
في تكوين راتبو و كأنو مارس فعال وظيفتو و لم ينقطع عنيا، بما في ذلك الزيادات 

كما يعوض أيضا - العطل المدفوعة األجر- المنح- األقدمية– المترتبة عن الترقية 
عن تمك المدة التي قضاىا الطالب بعد خروجو من الحبس و ىو يبحث عن منصب 

.  عمل جديد عمى أن تكون ىذه المدة معقولة
        ىذا بالنسبة لممحبوس الذي كان يشغل منصب عمل أو لو نشاط حر عند 

أما بالنسبة لممحبوسين الذين لم يكن ليم أي نشاط مأجور أو عمل . دخولو لمحبس
يذر عمييم ربحا عند تقييد حريتيم فإن لجنة التعويض كانت سابقا تعتمد في حالة 
إستحالة إثبات الدخل الشيري عمى الحد األدنى الوطني لمدخل الشيري المضمون 

-88 المعدل و المتمم بالقانون رقم 15-74في تقدير التعويض تأسيسا عمى قانون 
 المتعمق بنظام التعويض عن األضرار الناجمة عن 19/06/1988 المؤرخ 31

لمتتراجع عن ىذا األساس في أحكام الحقة وتقرر أن طالب . (84)حوادث المرور
التعويض الذي يعجز عن إثبات توقف نشاط كان يمارسو بسبب دخولو الحبس فإنو 

.  ال يستحق التعويض
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 34/01 فٓغؽ على 12/02/2004أَظغ دكى طبصع ػٍ نجُخ انزؼٕٚغ ثزبعٚز :  
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 127/07 فيرس 11/02/07          إذ جاء في حيثيات حكميا الصادر بتاريخ 
حيث أن المدعي لم يقدم أي وثيقة تبين بأنو كان يمارس عمال منتظما عندما تم .." 

حبسو، إما بكشف أجرة أو بتصريح لدى الضرائب يثبت بأنو حرم في فترة حبسو من 
و تبعا لذلك فعمى ". أجر أو أي دخل آخر، مما يحرمو من المطالبة بالتعويض

الطالب أن بثبت قيامو بنشاط مأجور أو يدر عميو ربحا و قد توقف عن كسب ىذا 
.  األجر أو الربح بسبب الحبس المؤقت حتى يعوض ماديا

. معيار المصاريف المبذولة خالل الدعوى :ثالثا
   إن المدعي و نظرا لكونو رىن الحبس المؤقت قد يبدل قدرا من المصاريف خالل 

مما يمحق ضررا بذمتو المالية و يبرر بالتالي طمبو . مختمف مراحل سير الدعوى
. لجبر ىذا الضرر

      و قد أخذت لجنة التعويض بعين االعتبار ىذه المصاريف فقد جاءت في 
حيث : " ... 114/07 فيرس رقم 11/02/2007حيثيات حكميا الصادر بتاريخ 

أن الثابت من أوراق الدعوى أن وضع المتيم رىن الحبس المؤقت سبب لو أيضا 
مصاريف لممحامين بمناسبة طمب اإلفراج المؤقت، مما يبرر طمبو بالتعويض جبرا 

". لمضرر المادي الالحق بو 
       و تدخل في ىذا اإلطار المصاريف المتعمقة بتحرير المذكرات الموجية لغرفة 

. اإلتيام، و كذا مصاريف التنقل أمام ىذه الجية
        غير أنو يبقى أمر تقدير مدى قبول ىذه الطمبات و تأسيسيا راجع لسمطة 

. لجنة التعويض
فتستجيب ليا متى ارتأت فعال أن ىذه المصاريف قد بذلت نظرا لكون المدعي رىن 

. الحبس المؤقت و متصمة بو
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       لقد أرسى اإلجتياد القضائي في فرنسا إلى جانب المعايير المذكورة معايير 
، يستند عمييا في تقدير قيمة التعويض المادي الممنوح لممدعي من (85)ثانوية أخرى

: بينيا
 lenteur injustifiée de  (بطء سير إجراءات التحقيق بصفة غير مبررة -1

l’instruction ( 
إصابة طالب التعويض أثناء تواجده بالحبس المؤقت بمرض نتيجة عدوى  -2

 .إنتقمت إليو من أحد المساجين مع التأخر في  التكفل بو
 le mode)يمكن األخذ بعين اإلعتبار شخصية المتضرر و مستوى العيش  -3

de vie) الذي كان يتمتع بو قبل إيداعو الحبس المؤقت. 
ضياع فرصة متعمقة بإمكانية الترشح إلجتياز إمتحان أو مسابقة ، أو  -4

 .إكتساب سكن مثال
وجود خبرة إتضح فيما بعد أنيا غير صائبة أدت إلى توريط المتضرر و  -5

( . expertise contradictoire).حبسو 
 

. التعويض عن الضرر المعنوي: المطمب الثاني 
.        يعرف الضرر المعنوي بأنو كل ما يصيب الشخص في عواطفو و مشاعره 

 partie sociale du patrimoine ( و ىي مسألة ذاتية نفسية ليا طابع خارجي 

moral ( .
          ىذا النوع من الضرر يمحق ما يسمى الجانب اإلجتماعي لمذمة المعنوية 
أو األدبية و قد عرفو الدكتور عبد الرزاق السنيوري بأنو الضرر الذي ال يصيب 

. (86)الشخص في مالو و إنما يصيب مصمحة غير مالية 
                                                 

85
 : Chaistrian Query : détention provisoire édition Dalloz Paris 2001 page 270  
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       والضرر المعنوي يمكن إجمالو في ذلك الضرر الذي يصيب اإلنسان في 
و ىي مسألة ذاتية داخمية ليس ليا . شعوره و عاطفتو و ما يمس السمعة أو اإلعتبار

 . (87)مظير خارجي مؤكد 
        أما فيما يخص معنى الضرر المعنوي بالنسبة لممتضرر من جراء الحبس 

اإلساءة إلى شرف و سمعة المتيم المحبوس :" المؤقت غير المبرر فيو يقصد بو
بسمب حريتو التي ال ثمن ليا و إبعاده عن حياتو اإلجتماعية و األسرية بسبب 

." نظرات اإلحتقار من طرف العامة باعتباره مجرم
إن األضرار المادية الناتجة عن الضرر المعنوي أو المختمطة بو، تقبل التقييم و ال 
تثير صعوبة بذاتيا، و لكن الضرر المعنوي كعنصر مستقل من عناصر التعويض 
كونو ال يترتب عنو خسارة مالية، فإن البعض عارض فكرة التعويض عنو لصعوبة 

مما أثار جدال كبيرا حول مبدأ التعويض عن الضرر المعنوي بين . تقويمو بالمال
. معارض و مؤيد

      فما مدى إمكانية التعويض عن الضرر المعنوي المترتب عن حبس الشخص 
حبسا مؤقتا غير مبرر؟ و فيما تتجمى المعايير التي كرسيا اإلجتياد القضائي في 

تقدير مبمغ التعويض الممنوح جبرا ليذا الضرر؟ 
     ىذا ما سنحاول اإلجابة عنو من خالل التطرق لمدى قابمية التعويض عن 

مع بيان المعايير المعتمدة في عممية تقدير مبمغ . الضرر المعنوي ضمن الفرع األول
. التعويض الممنوح ضمن الفرع الثاني
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 صكزٕع دـٍٛ ػبيغ:  
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. عناصر الضرر المعنوي المعوض عنو : الفرع األول 
 نص عمى حق المضرور (88)         رغم أن المشرع الجزائري و في عدة قوانين 

في التعويض عن التعويض المعنوي الالحق بو ،غير أنو فيما يخص التعويض عن 
الحبس المؤقت غير المبرر لم يحدد طبيعة الضرر الذي يستوجب التعويض، إذ جاء 

 مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية عاما و لم يشر إلى موقف 137نص المادة 
. المشرع من الضرر المعنوي 

          و لذلك فإن البحث عن مدى إمكانية منح المتضرر من الحبس المؤقت 
غير المبرر تعويضا عما يصيبو من ضرر معنوي نجده من خالل األحكام الصادرة 

في حين أن المشرع الفرنسي قد إستدرك األمر في نص المادة . عن لجنة التعويض
 من قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي  و نص عمى أن لممتضرر من الحبس 149

المؤقت الحق في المطالبة بإصالح األضرار المادية و المعنوية التي سببيا ىذا 
.  الحبس

        و لعل مصدر الجدل القائم حول إمكانية قبول التعويض عن الضرر 
المعنوي نجده عند فقياء القانون المدني ،الذي لم يتضمن النص عمى التعويض 

المعنوي و إنما قصر األمر عمى حق الدائن في المطالبة بالتعويض عما لحقو من 
، أي في الجانب المادي فحسب مما أدى إلى إستبعاد (89)خسارة و ما فاتو من كسب

. التعويض المعنوي من مجال التعويض
       إال أن المشرع وضع حد ليذا الجدل و التردد بين األخذ بالتعويض المعنوي 

تارة و بين العزوف عن تمبية طمب المتضرر بالتعويض عن التعويض المعنوي 
و قد تدخل بموجب تعديل القانون المدني بموجب القانون رقم . الالحق بو تارة أخرى
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 مكرر 182 و الذي إستحدث بموجبو المادة 2005 جوان 20 المؤرخ في 05-10
يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو :" التي تنص عمى أنو 
". الشرف أو السمعة 

       و عميو فيذه المادة تكون قد جسدت إتجاه المشرع بالتعويض عن الضرر 
فأي تقييد لحرية الشخص .  المعنوي، كما حددت عناصره بما فييا المساس بالحرية

و حرمانو منيا مدة من زمن يعطيو الحق في المطالبة عن اآلثار المعنوية التي 
. خمفيا لو ىذا المساس و التعرض لحريتو

و بالرجوع إلى أحكام لجنة التعويض نجدىا تعترف بحق المدعي المتضرر في 
باعتبار أن وضع المتيم .الحصول عمى تعويض جبرا لمضرر المعنوي الالحق بو 

رىن الحبس المؤقت يسبب لو ضررا معنويا حقيقيا يتعين جبره، معتمدة عمى معايير 
متباينة حسب الوضعية اإلجتماعية لكل مدعي، إلى جانب معايير أخرى سنتولى 

. دراستيا في الفرع الموالي

. المعايير التقدير: الفرع الثاني
          إن ميمة لجنة التعويض في تقدير قيمة التعويض المعنوي تتخمميا عدة 

. صعوبات، و حتى أن عممية التقدير ىذه تختمف من قضية ألخرى
 و لتبسيط ميمة لجنة التعويض أوجد القضاء الفرنسي جممة من المعايير يستند إلييا 

في عممية التقدير، في حين يستبعد أخرى نظرا لكونيا ال تتصل مباشرة بالحبس 
. المؤقت 

: المعايير المعتمدة في تقدير التعويض المعنوي : أوال
: األخذ بعين اإلعتبار وظيفة المدعي (1

       إن المدعي الذي يوضع رىن الحبس المؤقت يفقد صمتو بالعالم الخارجي فتقيد 
. حريتو ويحرم من كل ما كان يتمتع بو عندما كان حرا



.أدكبو َظبو انزؼٕٚغ ػٍ انذجؾ انًؤلذ غٛغ انًجغع: انفظم انثبَٙ  
 

79 

 

        و فقدان وظيفتو التي كان يشغميا حتما يترك في نفسيتو أثرا بالغا ، و في 
حيث أن : " ... (90)ىذا الصدد جاء في حيثيات حكم صادر عن لجنة التعويض 

المدعي كان يمارس وظيفة عمومية، و نظرا لمدة الحبس المؤقت فيو عنصر يسمح 
بالقول أن المدعي قد لحقو ضرر معنوي جراء الحبس المؤقت غير المبرر مما 

." يتعين منحو تعويضا
 في فرنسا أقرت فيو بحق المدعي (91)       و في حكم صادر عن لجنة التعويض

في التعويض المعنوي نظرا لكونو حبس في نفس المؤسسة التي كان يشتغل فييا قبل 
 .متابعتو بصفتو عون أمن،مما سبب لو إنييارا عصبيا و ىذا الضرر يستوجب جبره

: األخذ بعين اإلعتبار الوضعية العائمية لممدعي (2
        إن الضرر المعنوي الذي يصيب الشخص من جراء حبسو مؤقتا و حرمانو 
من عائمتو خاصة إذا كان متزوجا و رب أسرة لبالغ األثر عمى نفسيتو و كذا عمى 

. وضعية أسرتو 
         و لذلك فقد إعتبرت لجنة التعويض حرمان المدعي فترة تواجده بالحبس 

المؤقت من عطف أسرتو و من تواجده بينيم يسبب لو ضررا معنويا حقيقيا و مؤكدا 
. يستوجب إصالحو 

          فوجود الشخص رىن الحبس المؤقت ،و بعده عن عائمتو يحرمو من رعاية 
بل أن حتى عدم حضور المدعي والدة إبنو يعتبر . أطفالو و اإلىتمام بشؤونيم 

داعيا لمنحو تعويضا معنويا عن ىذا الضرر الذي تسبب فيو حبسو حسب إجتياد 
. لجنة  التعويض في فرنسا
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         و بالمقابل فإن وضع الشخص و ىو أعزب رىن الحبس المؤقت يفوت 
عميو فرصة اإلرتباط أثناء فترة تواجده بالحبس، لذلك فقد أقرت لجنة التعويض بحقو 

.  في التعويض نظرا لما لحقو من ضرر معنوي جراء تواجده بالحبس
        و كذلك األمر بالنسبة لممرأة الغير متزوجة التي يتم حبسيا، فإنو حتما 

سيكون لذلك أثرا بالغا عمى نفسيتيا و وضعيتيا بعد خروجيا من الحبس، و خاصة  
نظرة المجتمع إلييا، وسيفوت عمييا فرص الزواج مما يستوجب حصوليا عمى 

. تعويض عن ىذا الضرر المعنوي الذي مسيا في سمعتيا و كرامتيا
: األثر النفسي الذي يتركو الحبس  (3

         إن األثر النفسي الذي يتركو  قضاء ليمة واحدة بين القضبان كفيل بأن 
خاصة إذا . يؤدي بالشخص إلى اإلصاية بصدمة نفسية أو حتى بإنييار عصبي

كان الشخص المحبوس لم يسبق لو أن مر بيذه التجربة فكيف تكون حالتو إذا ما 
إستمر حبسو  لمدة  طويمة و ىو بين فئة المعتادين و المحترفين في عالم اإلجرام ؟ 
          ليذا فإن لجنة التعويض تراعي عند تقديرىا لقيمة التعويض الممنوح عمى 
أساس الضرر المعنوي كون المدعي لم يسبق وضعو رىن الحبس، حتى تؤكد أنو قد 

. (92)لحقو ضرر معنوي حقيقي و مؤكد يتعين جبره 
        كما أن طول مدة الحبس تؤثر حتما عمى الوضعية النفسية لممحبوس فينقطع 
في نفسو األمل في نيل حريتو مما يسبب لو في إضطرابات نفسية قد تصل إلى حد 

 .اإلنتحار
: شروط الحبس (4
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        إن صعوبة الظروف التي تحيط بالمحبوس تؤثر عميو معنويا، خاصة إذا تم 
وضعو في نظام العزلة لفترة طويمة، أو حتى بوضعو وسط فئة من المجرمين 

. المحترفين و الخطرين
        ففي كمتا الحالتين تسبب لو صعوبة شروط الحبس أثارا نفسية عميقة يستحيل 

. (93)جبرىا و إنما التعويض المعنوي قد يساعد في تخفيفيا 
:  المعايير المستبعدة:ثانيا

       ىذا و إن لجنة التعويض قد إستبعدت بعض األضرار رغم كونيا تصيب 
الشخص معنويا من دائرة التعويض، و ذلك النعدام العالقة السببية المباشرة بين 

الضرر الحاصل وبين تواجد الشخص رىن الحبس و من بين ىذه المعايير 
: المستبعدة

المرض الذي قد يصيب المحبوس أثناء تواجده بالحبس و الذي ليس لو أي  -
. عالقة بالحبس، إال إذا كان المرض قد تداعى بسبب تأخر التكفل الطبي

إن نشر وقائع قضية المدعي في الصحف رغم ما تسببو من ضرر معنوي  -
في نفس المدعي نتيجة التشيير بو ،إال أنو ليس موجبا لمتعويض نظرا 

النعدام عالقة السببية بين ىذا الضرر و بين الحبس المؤقت طبقا لالجتياد 
 .القضائي الفرنسي

و في قرار صادر عن لجنة التعويض أكدت عمى أن الضرر المعنوي الذي  -
أصاب الطالب نتيجة فقد منصب عممو غير مؤسس و ال يمكن  جبره ، ذلك  

أن توقيف العامل لم يكن بسبب تواجده رىن الحبس المؤقت ، و إنما كان 
بسبب ظروف إقتصادية أدت إلي التسريح الالإرادي ألسباب إقتصادية، و 

 .التي ال عالقة ليا بحبس الشخص مؤقتا
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 و عميو فإن لجنة التعويض قد إعتمدت جممة من المعايير التي تتباين حسب  -
كل حالة بين الحالة النفسية،اإلجتماعية،العائمية ،الوظيفية لممدعي فتعوضو 

 . عن كل المعاناة التي تعرض ليا أثناء تواجده رىن الحبس المؤقت
فالمسألة إذن تقديرية تتوفق عمى مدى إقتناع لجنة التعويض بتوافر عالقة  -

السببية بين الضرر المعنوي المدعي بو و بين تواجد الشخص بالحبس 
 .المؤقت

        و ىنا البد من اإلشارة إلى أن لجنة التعويض كانت فبما سبق تعتمد عمى 
  المتعمق بنظام التعويض عن األضرار الناجمة  عن حوادث 88/31القانون رقم 

المرور في تقدير قيمة التعويض المعنوي بصفة آلية و دون مراعاة ألي معيار 
، فكانت تنص عمى أن التعويض المعنوي يحسب عمى أساس ضرب قيمة (94)أخر

الدخل الشيري أو قيمة الحد األدنى الوطني لمدخل الشيري المضمون في حالة 
. 3* إستحالة إثبات الدخل الشيري مضروب 

          و قد أسست لجنة التعويض لجوءىا إلى ىذا التقدير عمى القياس، إذ جاء 
حيث أن القياس مصدر من المصادر :"... 95في أحدى حيثيات حكم صادر عنيا 

البديمة التي يمجأ إلييا القاضي في حالة غياب نص قانوني كما ىو الحال بالنسبة 
." لتعويض ضحايا الحبس المؤقت

       غير أن إتجاه لجنة التعويض قد تغير إقتضاء بالمشرع الفرنسي، و ذلك 
بتبني جممة من المعايير التي أرساىا االجتياد القضائي الفرنسي في تقدير قيمة 

ىذه المعايير شكمت مرجعا فعاال . التعويض عن الضرر المعنوي، كما سبق ذكره
.  معادال في تقدير قيمة التعويض الممنوح
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 الخاتمة
نخمص في ختام دراستنا ىذه التي تناولت موضوع الحبس المؤقت غير 

المبرر إلى  أن المشرع أعاد التأكيد عمى الطبيعة االستثنائية لمحبس المؤقت ،ىذا 
اإلجراء  األكثر خطورة عمى اإلطالق ليس بحرية الفرد بل ىو نقطة اإللتقاء الوحيدة 

، و candonnuenبين اإلجراءات الجزائية و الحرية الفردية عمى حد تعبير العميد 
عمى المشاكل  التغمب ىذه الصمة الوثيقة بالحرية ىي التي تفسر في  نظرنا عدم

المتجددة التي أثارىا و الزال يثيرىا نظام الحبس المؤقت من الناحيتين التشريعية و 
.  التطبيقية 

ىذا اإلجراء يتم اتخاذه أثناء المتابعة الجزائية بحيث يكون قاضي التحقيق ىو 
المحرك األساسي ليذا اإلجراء نظرا لممكانة التي أعطاه إياىا المشرع من اجل 

تكريس استقالليتو في متابعة التحقيق عن النيابة تجسيدا لمبدأ الفصل بين الوظائف 
نظرا لتمتعو  و في سبيل تحقيق التوازن بين مصمحة المتيم في عدم التعرض لحريتو

بقرينة البراءة و مصمحة المجتمع في وقايتو من اإلجرام ، إذ ال يتطمب ىذا التوفيق 
إلغاء نظام الحبس االحتياطي من قاموس القانون الجنائي بقدر ما يستوجب تقييد 

. مجال تطبيقية عن طريق سن ضوابط قانونية دقيقة
 جوان 26 المؤرخ في 08-01 و ىو األمر الذي دفع بالمشرع لسن القانون رقم 

 و ذلك من أجل ضمان شرعية اإلجراءات السابقة لتوجيو التيمة ، و كذا 2006
ضمان حماية المتيم من الخطأ و التجاوزات و بالتالي إرساء نظام قانوني جديد 

لمحبس المؤقت ،  
استجابة لالنتقاءات التي عرفيا في اآلونة األخيرة و مواكبة منو لمنظم الدولية السائدة 

 المتعمق بقانون اإلجراءات الجزائية 155- 66فأقر ألول مرة منذ صدور األمر رقم 
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الحق في حصول المتضرر من جراء الحبس المؤقت غير المبرر عمى تعويض 
.  تتحممو خزينة الدولة تطبيقا لمبدأ مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي 

غير أن تقنين المشرع ليذا المبدأ لم يخمو من االنتقادات التي سجمناىا عند دراستنا 
:  لمموضوع و التي تتجسد أىميا في 

  ضرورة حذف عبارة حبس غير مبرر، ذلك أن ىذه العبارة تزيد األمر تعقيدا
في حين أن صدور قرار باألوجو لممتابعة او بالبراءة كاف لمداللة عمى أن 

. قرار الحبس يتخد عمى أسس متينة 
  حذف األوصاف التي ألحقيا المشرع بالضرر الناجم عن الحبس المؤقت غير

المبرر، بكونو ضررا ثابتا و متميزا و باعتباره شرطا يكاد  يكون  تعجيزيا 
 . فيكفي تحقيق الضرر نتيجة الحبس المؤقت دون حاجة إلثباتو و تميزه 

  إنعدام معايير و أسس محددة لتقدير قيمة التعويض من طرف المجنة مما
 .يجعل عممية التقدير تحكمية  

  جعل لجنة التعويض المتواجدة عمى مستوى المحكمة العميا وحدىا المختصة
بالفصل في طمبات التعويض ، مما ال يحقق مبدأ تقريب العدالة من المواطن 
إذ كان من الممكن اإلقتضاء بالتشريع الفرنسي و جعل إمكانية تقديم الطمب 

ابتداء عمى مستوى المجالس القضائية التي صدرت عنيا قرارات أال وجو 
لممتابعة أو البراءة و ىي التي تتكفل بإرسال الممفات بعد تشكيميا لمجنة 

 . التعويض 
  جعل قرارات لجنة الطعن نيائية مما يفوت عمى الطالب فرصة الطعن فييا

 .ويشكل بذلك إجحافا في حقو
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  من قانون اإلجراءات الجزائية عمى حالة 4 مكرر125تطبيق نص المادة 
التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر كنوع من رد اإلعتبار لممحبوس 

 . المصرح ببراءتو
  ويبقى الحبس المؤقت أذى لمشخص ويعرض سمعتو لمتشويو ويمحق بو معاناة

وليذا يبقى . مادية ومعنوية عمى المستوى األسري والميني وكذا االجتماعي
ما الذي يمكن أن يعوض الفرد عند ليمة قضاىا بين : السؤال مطروحا 

قضبان السجن وىو برئ؟ 
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