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 إهـــــــــــــــــــــــــداء

 . إلى روح والديا طيب هللا ثراهما وأدخالهما فسيح جناته 

وقوتي   سندي  ينبوع  إلى  وتعالى  سبحانه  هللا  بعد  ومالذي 
   .الصبر واألمل نصفي الثاني

وأخواتي    إلى إخوتيإلى أهلي وأخص بالذكر إبني يونس  و 
 . حفظهم هللا

أساتذتنا   والمعرفة  العلم  طريق  لي  مهدوا  الذين  إلى 
الدراسي  مشواري  خالل  عرفتهم  من  كل  إلى  األفاضل 

 وأحبوني بصدق. 

واال الشكر  جزيل  مني  خير  لكم  عني  هللا  وجزاكم  متنان 
 الجزاء.

 ع.الطاهر 
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التقدير   عبارات  تحمله  ما  وبكل  والجميل  بالفضل  إعترافا 
بنور  إلى األستاذة المشرفة "  واالمتنان أتوجه بجزيل الشكر

 " التي زودتني بنصائح قيمة أثارت آفاق بحثي. سعاد

على   المحترمة  اللجنة  أعضاء  إلى  بالشكر  أتوجه  كما 
المالحظات   على  التقدير  كل  فلهم  العمل  هذا  مناقشتهم 

 التي سيسدونها والتي ستثري بال شك هذه الدراسة. 

في   أعانني  من  كل  إلى  بالشكر  أتقدم  أن  إلى  يفوتني  وال 
 إنجاز هذا البحث. 
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 :مقدمــــة

  تجــاوزات، أية من لحمايتها األفراد ناضل طالما التي  الحقوق  أقدس  الفردية الحرية تعد 
  وكان  ، واحد آن في وتأطيرهــا تكريسهــا إلى وقوانينهــا دساتيرها خالل من الدول عمدت لذلك
  الوصول  أجل من العامة المصلحة هما متعارضتين مصلحتين بين التوازن  تحقيق المشرع على
  يحصل ال ،حتى  األفراد حريات حماية  من خالل  الخاصة فعالة، والمصلحة جنائية  عدالة إلى

 الحقوق   ممارسة تعطل قد التي اإلجرائية القواعد بعض وجود في خاصة بينهما العالقة في توتر
 اإلنسان  بحرية الماسة اإلجراءات أخطر  يعد الذي المؤقت الحبس  إجراء للفرد، ومنها  األساسية

التاسعة تكريسا  المحاكمة ،   قبل العالمـــي لحقوق اإلنســـان في مادته  حيــث اعتمد اإلعالن 
 .  أو حجزه أو نفيه تعسفيالحريات األفراد بعدم الجواز القبض على أي إنسان 

  في  األصل  أن رغم المتهم،  حرية سلب إلى يؤدي أنه اإلجراء هذا خطورة تتضح  
 أن نجد ذلك ومع باإلدانة، قضائي حكم بمقتضى إال يوقع ال جنائي جزاء أنه الحرية سلب
  اعتبارات  الجريمة، ولعدة وخطورة طبيعة   تفرضه كإجراء ضروري  أقرته العالم تشريعات   جميع

  احترامها  بمقدار وضوابطه وحدوده ضماناته تقرير  في اختلفت لكنها أيضا وواقعية  قضائية  
 . األفراد وحقوق  لحريات

  أمــر التخاذ الموجبــة  الحاالت وحصر  ضمانــات بعدة الجزائري  المشرع  أحاطــه لقد 
 دقيق نحو  على حدد وقد ماالتها غرفة أمام استئنافه  إمكانية المؤقت، مع  الحبس فـي اإليداع

في المادة    2016حيث ورد في دستور الجزائر سنة  وشروطه،   التمديد وحاالت القصوى   مدده
محاكمة    »  56 إطار  في  إدانته،  نظامية  قضائية  جهة  تثبت  حتى  بريئا  يعتبر  كل شخص 

ال يتابع أحد    »منه    59وكذا المادة    « عادلة تؤمن له الضمانات  الالزمة للدفاع عن نفسه
وال يوقف أو يحتجز إال ضمن الشروط المحددة في القانون، وطبقا لألشكال التي نص عليها،  
تمديده،  وشروط  ومدته  أسبابه  القانون  يحدد  استثنائي  اجراء  المؤقت  الحبس  اعتبر  كما 

التعسفي االعتقال  وأفعال  أعمال  على  القانون  في    «يعاقب  ورد  رقم  ولقد    02-15األمر 
لقانون االجراءات الجزائية     155-66المعدل والمتمم لألمر    2015جويلية    23المؤرخ في  
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مادته اقتضت    »   123في  إذا  أنه  غير  القضائي  التحقيق  اجراءات  أثناء  حرا  المتهم  يبقى 
الرقابة   لاللتزامات  اخضاعه  يمكن  القضاء  أمام  مثوله  لضمان  إجراءات  اتخاذ  الضرورة 

بالحبس  القضا يؤمر  أن  استثنائية  بصفة  يمكن  كافية  غير  التدابير  هذه  أن  تبين  وإذا  ئية، 
 .     «المؤقت

  التحقيق، لقاضي مهمته تناط الذي القضائي التحقيق مرحلة خالل المؤقت الحبس يتخذ
  عليهم التحفظ  تستأهل جريمة  ارتكبوا أنهم حقهم  في  االتهام توجيه  بعد األشخاص  حبس  فيجري 

  قبل  سنوات وحتى  أشهر أو أسابيع  لمدة يحبسون  و الحكم جهة من  نهائي قرار صدور  غاية إلى
 . محدد غير يكون  القانوني فوضعهم بشأنهم، حكما المحاكم  من  محكمة  تصدر أن

لمجابهة   فعال  إجراء  يعتبر  أنه  إال  األجراء  لهذا  الموجهة  االنتقادات  كل  من  بالرغم 
يهددون سالمة وأمن المجتمع، وبما أن الدولة مسؤولة عن تحقيق هذا  أخطر المجرمين الذين  

  ، األفراد  حرية  يهدد  كان  وان  حتى  مناسبا  تراه  الذي  اإلجراء  تطبيق  على  مجبرة  فهي  األمن 
لمعرفة  الموضوع  هذا  اختيار  إلى  دفعنا  ما  وهذا  العام،  األمن  على  الحفاظ  هو  منه  فالغاية 

قان  تعديل  ظل  في  المؤقت  القانونية  الحبس  الدراسة  خالل  من  الجزائية،    االجراءات  ون 
الدولة                   سلطة  بين  القائم  الصراع   مدى  ولمعرفة  الجزائر،  في  المؤقت  للحبس  واالجرائية 

االشكالية   بطرح  لنا  تسمح  ما  هي  وانسانيته  حريته  احترام  في  الفرد  وحق  العقاب،  توقيع  في 
 التالية:

المشر  توفيق  مدى  المؤقت  ما  الحبس  الخاضع إلجراء  المتهم  حقوق  في ضمان  الجزائري  ع 
 وكذا الحماية القانونية له في ظل التعديل  األخير لقانون  االجراءات الجزائية؟ 
يلي:   فيما  نذكرها  التساؤالت  من  جملة  االشكالية  هذه  تطرح  الحبس  حيث  هو  ما 

الج  المشرع  فرضها  التي  القانونية  الشروط  وماهي  الحبس  المؤقت؟  إجراء  لتطبيق  زائري 
 المؤقت؟ وماهي االجراءات المتبعة لصحته في ظل تعديل قانون االجراءات الجزائية االخير؟  
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لإلجابة على هذه اإلشكاالت ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين رئيسيين منتهجين  
قانونية  معالجة  تحقيق  بهدف  وذلك  الوصفي،  التحليلي  المنهج  استعمال  ذلك    لإلشكاالت،  في 
 حيث اعتمدنا إلى تقسيم البحث إلى فصلين وكل فصل يحتوي على ثالث مباحث: 

من خالله تطرقنا إلى مفهوم  للحبس المؤقت و النظام القانوني  تناولنا في الفصل األول  
المؤقت  المبحث  الحبس  المؤقت    األول  في  الحبس  مدة  في   في وإلى  والجنايات  الجنح    مادة 
  فيما خصصنا،  الضوابط القانونية للحبس المؤقتعن  المبحث الثالث  فيما كان    ،المبحث الثاني 
اآلثار المتربة على    الذي تطرقنا فيه إلى  النظام االجرائي للحبس المؤقتلدراسة  الفصل الثاني  
المبحث    أما  ، يالمبحث الثان في    بدائل الحبس المؤقت  إلىو في المبحث األول    الحبس المؤقت

 . التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر فكان عن الثالث 
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 النظام القانوني للحبس المؤقت  الفصل األول:

  جريمة ارتكبوا أنهم  بشبهة وحبسهم األشخاص اعتقال العالم  بلدان من بلد كل في يجرى 
  محكمة  تصدر  أن قبل  سنوات وحتى بل أشهر  أسابيع لمدة األشخاص هؤالء  يحبس  ما وغالبا

تثبت   لم ولكن  متهمون  هم محدد  غير  القانوني  وضعهم  أن  حتى  بشأنهم،  حكما  المحاكم  من
 ومعرفة الحقيقة  إلى الوصول جلأ من  االستثنائي  التدبير  هذا تتخذ  الدولة أن حيث  بعد،  إدانتهم 

 إحاطته  تعين األفراد وسالمة حرية يمس خطير ءراإج  المؤقت الحبس كان ولما الفاعل،
 .قانونا عليها المنصوص لألشكال وفق ومباشرته

  الشروط  من بمجموعة واحاطته المؤقت الحبس تقييد على الجزائري  المشرع ارتأى لهذا
لهذا ارتأينا تقسيم  ،  بإدانته  جزائي  حكم  يصدر  لم  ما بريئا زال  ما باعتبار  حقه  للمتهم  تكفل  التي

وإلى مدة    األول  في المبحث  تطرقنا إلى مفهوم الحبس المؤقت، حيث  الفصل إلى ثالث مباحث
المؤقت   في  فيالحبس  والجنايات  الجنح  الثاني   مادة  كان    ،المبحث  الثالث  فيما  عن المبحث 

 . الضوابط القانونية للحبس المؤقت
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 المبحث األول: مفهوم الحبس المؤقت

  المؤقت،  للحبس وواضحا محددا تعريفا  تضع لم الدول  لمختلف الجنائية  التشريعات إن
 لهذا  ستناراد خالل ومن المؤقت، للحبس  المشابهة األنظمة من الكثير فيوجد ذلك اختالف وعلى

 من  غيره عن  وتمييزه المؤقت  الحبس تعريف فيهما  نبرز بمطلبين  نمر فسوف  المهم المبحث 
 . المشابهة ءاترااإلج 

 المطلب األول: تعريف الحبس المؤقت 

  تحقيق إلى يهدف استثنائي  ءراإج  المؤقت الحبس  أن ترى  الجنائية  التشريعات  غلبأ  إن
  خالل من  المطلب هذا في سنتطرق  تعريفات  عدة المؤقت  للحبس والخاصة، العامة المصلحة
 .القانوني التعريف إلى وصوال الفقهي التعريف ثم الشرعي التعريف ثم اللغوي  التعريف

 المؤقت للحبس اللغوي : التعريفالفرع األول

  عن مسكه أي وحبسه  حتبسهإ أيضا : ويقال  حبس الفعل من مصدرها الحبس كلمة نإ
  أي  في الوادي مجرى  به  يشد كما والحبس  التخلية،  وعكسها ضدها الحبس بأن  ورد  كما وجهه، 
  كما،  القوم ليشرب ليحبسه الماء مجرى  في  يبني خشب  أو حجارة الحبس وقيل حبيس  موضع

  ،( حوابس ( جمعه   المال،  فيه يجمع حوض شبه والحابس  توقف بمعنى  )الكالم في  تحبس (يقال
 كل  فهو"  مؤقت أما،  1محابس  جمعها الدابة معلف بمعنى( الحبس (و  ( حبائس (  جمع  )حبيسة (

 ". تهغاي قدرت ما وكذلك وقتا، أو  حينا لو  قدرت شيء
 المؤقت  للحبس الشرعي : التعريفالفرع الثاني

 بنفسه  التصرف من ومنعه  الشخص، تعويق بأنه الحبس اإلسالمية الشريعة فقهاء فعر  
 أو   عليه وكيل أو  الغريم نفس توكيل من كان أو  مسجد في أو  بيت  في كان سواء شاء حيث 

 .2سرأ  وسلم عليه اله صلى النبي سماه ولهذا مالزمته،
 في  اختلفوا أنهم فكما تحقيق،  ءراإج  أو عقوبة كان  سواء  الحبس التعريف  هذا  يشمل 

 وبعضهم اختيار، حبس أو  احتياط حبس اسم عليه أطلق من منهم االحتياطي، الحبس   تسمية 

 
 . 11ص  ،2003 ،المعارف ةأمنش  اإلسكندرية،  ،المؤقت الحبس ضوابط ،الشهاوي  الفتاح عبد قدري  1

 . 123ص، 1993 لبنان، بيروت، األولى الطبعة العلمية، الكتب دار  األول، الجزء ،العرب لسان منظور، ابن 2
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 ترك واألخر شهر أنها قرر فبعضهم مدته في  اختلفوا أنهم كما ،واستبراء و كشف حبس  سماه
 .1الحالة حسب الوالي أو  القاضي لسلطة تحديدها

 الفقهي للحبس المؤقت  : التعريفالفرع الثالث

 بحكم  التعريفات فت لفاخت  اء، هالفق ادتهالج خصبا حقال  المؤقت الحبس  مسألة تلشك
التحقيق  مهسفت لف  اختالف  إجراءات  من  إجراء  المؤقت  الحبس  كون  في  إشتركوا  فقهاء  فهناك   ،

 .وهناك من اعتبروه قيد من قيود الحرية الفردية أو الشخصيةاإلبتدائي 
 المؤقت  الحبس حول الفقهي االختالفأوال: 

 حكم  صدور دون  التحقيق فترة أثناء الفرد بحرية يمس إجراء المؤقت الحبس  أن  باعتبار
 مما الحقيقة، الى الوصول وتيسير التحقيق سير حسن ضمان ألجل ،بإدانته  يقضي بات ائيهن 

 قلخ  مما الدولية والمواثيق واالعالنات الدساتير فلمخت  في المكفولة ءةراالب  لقرينة دارهإ  يعني
 :لذلك تفصيل ي لي  وفيما معارض واألخر  مؤيد  أحدهما نهي تجاإ رهفظ  اءهالفق بين نقاشا

 المؤقت:  للحبس المؤيد االتجاه .1

رورة  ضهناك فقهاء يعتبرون الحبس المؤقت إجراء من إجراءات التحقيق اإلبتدائي وب 

 .المصلحة العامة على حساب تقييد حرية االفراد بتغلي 

 التحقيق فترة خالل  التوقيف  دار في م هالمت توقيف: "هبأن  وفيتو  ميرل  األستاذان هفعر  
 هوعرف"،  الدعوى  موضوع في ائيهن  حكم بصدور يه تنت  أن الى اهبعض  أو   الهك االبتدائي

 موضوع  في  الفصل لحين  السجن  في الشخص  إيداع تتضمن  ه را اك  ةلوسي : "هبأن  كالرك  األستاذ
 . 2"ضده ةهالموج  الدعوى 

 و هــ ف التحقيق تراضرو  تبرره ءرااج  المؤقت الحبس أن التعريفين اذينه خالل من يتضح
 غايــة لــىإ متهالمــ  حــق فــي ويســتمر إصــداره طةلســ  قانونــا اهــ ل المخــول ةهــ الج  عــن يصــدر أمــر

 المؤسســة داخــل بقــاءه أو  هءتــ راب  لثبــوت متهالم حراس بإطالق اما الدعوى  في ائيهن  حكم صدور
 .اإلدانة ثبوت حالة في العقابية

 
 . 148ص  ه، 1372، مطبعة االتحاد دمشق، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية  ابن القيم الجوزية، 1

  2 Roger Merle, André Vitu, traité de droit criminel, edition cujas,1979, p 369 . 
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 ضمان ه غايت  التحقيق  ءاتراإج  من ءراج: "إه أن  ىلع المنشاوي  الحميد عبد الدكتور هيعرف
 ه استجواب  لتيسير التحقيق قاضي تصرف تحت  مهالمت وضع  خالل  من  االبتدائي  التحقيق  سالمة

 بأدلة العبث أو  ربه ال من  ه تمكين  دون  ولةلوالحي  ذلك،  التحقيق استدعى  مالك هت ه مواج  أو 
 احتماالت من م هالمت  وقاية وكذلك ،ه ي لع المجني ديد ته  أو  ودهالش ى لع التأثير أو  الدعوى 
 اهيلع يؤسس التي واألسباب تراالمبر  ىلع التعريف ذاه ركز،  1"العام رأي ال دئةهوت  همن  االنتقام
 المؤقت  الحبس

" ه أن  ىلع قانيلالش شوقي أحمد الدكتور هيعرف  بين الفترة بعض أو  كل  مهالمت سجن: 
 بمؤسسة إيداع أمر ىلع بناءا العمومية، الدعوى  في ائيهالن  والحكم االبتدائي  التحقيق بداية
 ءاتراإج  من ءراج : "إو ه  المؤقت الحبس بأن المرصفاوي  صادق الدكتور يضيف،  2التربية إعادة

 بقبول  السجن لمدير  را أم ويتضمن الحق، ذاه المشرع  همنح  من عن يصدر   الجنائي،  التحقيق
  يه ينت  حتى دعوى، كل ظروف حسب تقصر أو  تطول قد مدة  محبوسا ويبقى ،  هوحبس مهالمت 

  في  حكم بصدور ماإ المحاكمة،  أثناء أو  االبتدائي،   التحقيق  أثناء  م هالمت  عن باإلفراج ماإ
 والمرصفاوي  قانيلالش ستاذيناأل هعرفكما  ،  3"التنفيذ وبدئ بعقوبة  أو م هالمت  ءةرابب  الدعوى 
 الحبس رهن مهالمت  لوضع التحقيق  قاضي بها  يقوم  التي ءاترااإلج  ىلع بناءا المؤقت الحبس

 عتمد أصحاب هذا اإلتجاه على الحجج التالية : إ و  األخيرهذا  هاثر إ ىل ع ينتهي التي والحاالت
 ولةلوالحي  األدلة ىلع المحافظة لىإ دفهي  التحقيق، أوامر  من أمر  المؤقت الحبس  نإ ✓

 ى لع بالتأثير ه قيام من وخوفا يشاء، ما يفعل  يقالط راح  مهالمت  ترك  ذاإ اهب العبث  دون 
 .4الواقعة ودهش

 
 . 110، ص2004عبد الحميد المنشاوي، أصول التحقيق الجنائي، دط، دار المطبوعات الجامعية، مصر،   1
الجزائري، ط  2 التشريع  في  الجزائية  اإلجراءات  الشلقاني، مبادئ  الجزائر، دس،  1أحمد شوقي  الجامعية،  المطبوعات  ديوان   ،

    280الجزء الثاني، ص
لل  3 القانوني  النظام  بوعمامة،  شهادة بلمخفي  لنيل  أطروحة  الجزائري،  التشريع  في  مبرر  الغير  المؤقت  الحبس  عن  تعويض 

 . 11، ص2016/ 2015دكتوراه في القانون العام، إشراف قرفاط شكري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، 
 . 39، ص2006عي، مصر،  محمد عبدهللا محمد المر، الحبس اإلحتياطي، دراسة مقارنة، دار الفكر الجام 4
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 حة لومص التحقيق، حةلمص ي هو  أال  عامة حة لمص اهتقتضي  ضرورة المؤقت  الحبس  نإ ✓
 من  ه ومنع م،هالمت  ى لع القبض خالل من وذلك وسالم،  أمن  في المجتمع  دراأف يعيش  أن

 1.األحيان بعض في الضحية لهأ  غضب  من هوحمايت  جديدة، جريمة ارتكاب
 الدفاع سياسة اج هانت  في مهالمت  شخصية  فحص لهيس ءرااج  المؤقت الحبس نإ ✓

 . 2النفساني الطب أو  الطبي  العالج ومباشرة االجتماعي،
 متى هالستجواب  م هالمت حضور ضمان خالل من القاضي عمل  ل هيس  المؤقت الحبس ان ✓

 .3لذلك الضرورة دعت
 المؤقت:  للحبس المعارض االتجاه .2

 كل  أن واعتبروا هتطبيق وفكرة هسفت لوف المؤقت الحبس  تجاهاإل ذاه  أصحاب عارض
 هحق في ائيهن  حكم يصدر مالم هحول تحوم التي والشكوك األدلة قوة كانت  ميما برئ  شخص
 .    األساس ذاه ىلع يعامل أن البد وبالتالي

 االبتدائي، التحقيق ءاتراإج  من ءرااج : "هأن  ىلع بيلالح  سالم يلع محمد  هيعرف كما
 مكان في هوضع خالل من ،ه وحريات  مهالمت بحقوق  تمس التي ءاترااإلج   أخطر من و هو 

 ترالضرو  احتياطيا األمر  ذاه المشرع أجاز وقد ائي،هن   بحكم هادانت  تثبت أن دون  التوقيف
 . 4"التحقيق

 خالل   الحبس  في  هبإيداع م هالمت  حرية بلس: "ه أن  ىلع بوسقيعة أحسن الدكتور هيعرف
 5"التحضيري  التحقيق ةلمرح 

 وإعتمد أصحاب هذا اإلتجاه على الحجج التالية : 
 داخل  االنسان وضع كون  وذلك  فرااالعت  ى لع م هالمت  ه را كإ لىإ يؤدي  المؤقت الحبس  نإ ✓

 سبيل  في  شيء أي قول  أو فعل  لىإ تؤدي نفسية صدمة  هل يحدث ه حريت   بلوس الحبس
 

 . 40محمد عبدهللا محمد المر، المرجع السابق ، ص 1
 . 131محمد عبدهللا محمد المر، المرجع نفسه ، ص 2
 . 131محمد عبدهللا محمد المر، المرجع نفسه، ص 3
 . 178، ص2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 1، طالوجيز في أصول المحاكمات الجزائيةمحمد علي سالم،  4
 . 130، ص2009أحمد بوسقيعة، التحقيق القضائي، دط، دار هومة للنشر، الجزائر،  5
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 ىلع والدليل  ا،هيرتكب لم بأفعال  إعترافه لى إ ذلك أدى  ولو حتى  المكان،  هذا  من الخروج
 . 1هحبس أثناء مين ه المت  فاترااعت  رغم ءةرابالب  أحكام اهفي  صدر قضايا عدة هناك ذلك

 واضحا خرقا هجانب  في يحتوي  الشخصية، الحرية ىلع قانوني قيد يعتبر  المؤقت الحبس نإ ✓
 ال  بات، بحكم هدانت إ تثبت أن لىإ بريء االنسان  يعتبر ذإ الشخص، في ءةراالب   ضراالفت 

 . 2مسبقة عقوبة  يصبح هكون  العقوبة لتنفيذ كضمان  األحوال كل في هحبس يمكن
 ءرازدا محل م لهيجع ءراج اإل ذا ه  نأ إذ  المجتمع،  في مينهمت لل إساءة هفي  المؤقت الحبس  نإ ✓

 حتى  م هان هأذ في قائمة  جريمة  بارتكاب مه ومت  سيء الشخص ذاه بأن فكرةال  وتظل  الناس
 .  3ذلك  بعد ه ءت راب  ثبتت ولو 

 ةهوج من المؤقت الحبس  لى إ النظر يجب  ه أن  ال إ  يتهاوجد  نتقاداتاإل قيمة  تكن ماه م
 د ــــــ الب كـــ لذل م، ـــــ ه مت لل هيسبب الذي األذى مـــــ رغ اإلجرام خطر  ة ـــــــ معالج  في  ودوره ة ــــ جتماعيإ نظر 

 التشريعات بلأغ هجسدت  الذي األمر هو و   الحدود ضيقإلى أ وتقييده هاستعمال في يتعسف  ال أن
 .ستثنائيةا طبيعة  ذو  المؤقت الحبس من جعل عندما الجزائري  التشريع اهومن الدولية
 المؤقت  للحبس  االستثنائية الطبيعة أساسثانيا: 

 بشكل الفرد حرية  قيد  ىلع المنصب ءراج اإل  ذلك لزا وال كان  المؤقت الحبس نإ
 دساتير فلومخت  الدولية واالعالنات المواثيق  هيلع أكدت ما ذاهو  التحقيق ةلمرح  ثناءأ استثنائي
 :التالي النحو  ىل ع األساس ذاه بيان ويمكن ئري زاالج  المشرع ذلك في بما الدول، وقوانين

 الدولي:  المستوى  على .1
 9المادة نصت حيث  المؤقت، حبسلل االستثنائية  الطبيعة ىلع الدولية المعايير ركزت

"هأن  ىلع والسياسية المدنية حقوق لل الدولي  دهالع  من3 فقرة  حتجازإ  يكون  أن يجوز ال: 
 استثنائي  ءراج إ وه المخالفة  بمعنى "  العامة القاعدة  وه  المحاكمة  ينتظرون  الذين  األشخاص

:  هأن  ىلع تنص طوكيو  قواعد من السادسة القاعدة  أن كما.  التحقيق  تراضرو  هتقتضي 
 

 . 27، صالسابقمحمد عبدهللا محمد المر، المرجع  1
 . 120، ص2013، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، 1جهاد الكسواني، قرينة البراءة، ط 2
 . 27ص، نفسهمحمد عبدهللا محمد المر، المرجع  3
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 ةلالكام عاةرا الم مع الجنائية  ءاترااإلج   في أخير  كمالذ المحاكمة  قبل حتجازاإل  يستخدم "
 الثاني الدولي المؤتمر  أوصى  كذلك   ، "والضحية المجتمع  وحماية المزعومة مةه الت  في  تحقيقلل

 حالة في الإ المؤقت  الحبس  لىإ جوءلال يجوز ال: "هبأن  العقوبات لقانون  الدولية جمعيةلل عشر
 جوءللواه  حاالت  جميع في المدة قصر عىرا ي أن ىلع الخطيرة والجنح الجنايات في الضرورة

 . 1له"بدائ  لىإ
 الذاتية الحرية حماية  في أساسي دور اهل التي ءةراالب  لقرينة حتمية  نتيجة  ذلك يعتبر 

 رراالق اتخاذ اهل المخول طاتلالس تعسف من حدلل الرئيسي الضامن ا همن  يجعل مما لإلنسان،
 2.المؤقت الحبس نهر  مهالمت بإيقاف

 الوطني:  المستوى على .2

 قانون  صدور منذ  المؤقت حبس لل ستثنائيةاإل الطبيعة  ىلع الوطنية  القوانين  أكدت
 حتياطياإل  الحبس: "اهبقول همن  123 المادة نص في وذلك   1966 لسنة  ئيةزاالج  ءاترااإلج 

 جاء لكن ،"ستثنائيإ إجراء المؤقت الحبس: "اهبقول 08/01 تعديل في  ثم"،  استثنائي ءراج إ
 الطبيعة  ذهه ى لع المؤكد الصريح النص حذفو   2015  يوليو  23  في  المؤرخ  15/02 مراأل

 غير التدابير ذهه أن تبين ذا"إ  :اهبقول المادة نفس من الثالثة الفقرة في اهالي  باإلشارة مكتفيا
   2016 دستور   في  جديد  من  ليعود "،  المؤقت بالحبس  تؤمر  أن ستثنائية إ بصفة  يمكن  كافية

ه  أسباب  القانون  يحدد ستثنائي إ ءراج إ المؤقت الحبس "  :أن  ىلع وينص 2 فقرة 59 المادة في
 .  3"تمديده وشروطه ومدت 

 همرااحت  ضرورة المشرع  ىلع يفرض مما  دستوري  مبدأ ستثنائيةاإل مبدأ بذلك ليصبح
 د هيجت  المشرع  ن أ الإ  ،ه ل المنظمة النصوص دستورية عدم  ةلطائ  تحت يةل فع  بصفةه  وتكريس

 
، مذكرة لنيل شهادة  حماية حقوق اإلنسان أثناء الحبس المؤقت في ظل المعايير الدولية لحقوق اإلنسانخير الدين رابح،    1

،  2005الماجيستير في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، إشراف أحمد رداف، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة بومرداس،  
 . 16،17ص

 . 120مرجع السابق، صجهاد الكسواني، ال 2
، المؤرخة في  14، المتضمن التعديل الدستوري الجزائري، جريدة رسمية العدد2016مارس    06المؤرخ في    01/ 16قانون    3

 . 2016مارس  07
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 بمعرفة تسمح فرصة األخير التعديل ولعل سنوات عدة منذ  المبدأ  مع  النصوص  ذه ه ضبط في
 . 1هستثنائيت إ مبدأ بتحقيق  ةلكفي  المؤقت بالحبس قةلالمتع النصوص  كانت ذاإ ما

 القانوني للحبس المؤقت  : التعريفالفرع الرابع

  على  المؤقت للحبس تعريفا تضع لم الوضعي القانون  في ئيةرااإلج  التشريعات معظم إن
 خالف على به يؤمر حبس كل حتياطياإ حبسا يعد :  بأنه عرفه الذي السويسري  القانون  خالف

 المشرع فإن ذالك خالف على،  2األمن دواعي أو التحقيق احتياجات بسبب  الجنائية الدعوى 
 الحبس إلى االحتياطي الحبس  من  التسمية  في غير بل المؤقت للحبس  تعريفا يضع لم الفرنسي
 في يغير لم ألنه رمزيا، تعديال  ويبقى المصطلح حيث من الحبس في  تعديل فهو  المؤقت،

  3ت.المؤق للحبس ستثنائية اإل الطبيعة يبرز  مما القانوني نظامه 
 تعديالت وساير المؤقت الحبس  خراآل  هو  يعرف لم ئري زاالج  للمشرع  بالنسبة  أما

 مادة في التشريع إن  4،2001ماي   26في المؤرخ  08-01رقم القانون  بموجب  الفرنسي  التشريع
 في ءرااإلج  لهذا توجه  التي لإلنتقادات انظر  ر،راباإلستق يتسم أن يمكن  ال المؤقت الحبس

 مرة كل في مضيفا  التعديالت بعض ءراإلج  أخرى  إلى فترة من المشرع يحاول لذلك ،هأساس
 .المتتالية  التعديالت  ما يفسر هذا لعل  الفردية،  الحقوق  لحماية الضمانات من  مزيدا

 المؤقت عن اإلجراءات المشابهة له المطلب الثاني : تمييز الحبس 

 حرية سلب تتضمن كونها حيث من  له مشابهة ءاتراإج ك  هنا المؤقت الحبس  جانب إلى
 فاصلة حدود وضع ضرورة كبذل حوتطر  المؤقت الحبس  مع  تتداخل  قد ءاترااإلج  ه فهذ، المتهم

 .اإلداري  االعتقال للنظر، التوقيف القبض،  :ومنها بينهما ما
 

 
المجلة    1 الجزائية"،  اإلجراءات  قانون  صدور  يعد  سنة  "خمسون  المؤقت  الحبس  إستثنائية  مبدأ  عال،  "كريمة  درياد،  مليكة 

 . 178-177للعلوم القانونية واإلقتصادية والسياسية، ص الجزائرية
 . 07ص  1992ئر، زا، الجوالمقارن  الجزائري  التشريع في القضائية والمراقبة اإلحتياطي الحبساألخضر بوكيحل،  2
 . 14ص  2006حمزة عبد الوهاب، النظام القانوني للحبس المؤقت، الطبعة األولى، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  3
و   123المادة    4 الفرنسي  الجزائية  اإلجراءات  قانون  المادة  تمن  وفقا   123قابلها  الجزائري  الجزائية  اإلٍجراءات  قانون  من 

 .  2001ماي  26المؤرخ في   08/ 01المتمم باألمر رقم  1966يونيو  8المؤرخ في  155-66للتعديالت األخيرة، األمر رقم 
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 بالقبض  األمر عن الحبس المؤقت تميز: الفرع األول

  كذال بأنه القبض  أمر  ري زائ الج  ج.إ .ق  من منها األولى الفقرة من 119 المادة فتعر  
 هالمنو  ةي العقاب  المؤسسة ىإل وسوقه المتهم، عن بالبحث  العمومية القوة ىإل هيصدر  الذي مراأل"

 في الفرنسي التشريع في الوارد التعريف نفس وهو  "حبسهو  تسليمه يجري  حيث،  مر األ في  عنها
 1.الفرنسي ئيةزاالج  ءاترااإلج  قانون  من   122 المادة نص

 دي تقي  إلى يؤدي التحقيق ءاتراإج  من ءراإج "هو  القبض نأب  القول يمكن سبق، لما وفقا
 استجوابه لتتولى التحقيق، سلطة تصرف تحت وضعه بغرض  من،ز ال من فترة الشخص  حرية

 مر واأل  القضائية قبةراالم تحت وضعه أو  سبيله ء خالإب  إما ذلك أنهش ب  مناسبا راه ت   ما وتقرير 
   ".مؤقتا هسبحب 

 ءات راإج  من فهما واحدة، طبيعة من أنهما في القبض مع المؤقت الحبس كيشتر 
 أيضا يتحدان  هماالفك  ، لهما الخاضع المتهم حرية  سلب وهو  واحد  جوهرهما  نأ كما التحقيق، 

 أسباب عن  غه الإب  من البد  يحبس  أو عليه  يقبض من  فكل  للمتهم، قانونا  المقررة الضمانات في
 كما ،بمحام االستعانة وكذا كبذل غه الإب  يرى  بمن  تصالاإل  في  الحق  له يكون  كما ءرااإلج  هذا

 بين ما السابقة التشابه وجهأ من بالرغم،  إليه المنسوبة  بالتهم  السرعة وجه على  مهال إع يجب 
 :اآلتي في تتمثل ف الاخت  وجهأ بينهما يوجد أنه إال  ءينرااإلج  هذين
   ستجواباإل لزوم مدى حيث من  بالقبض األمر عن تميز الحبس المؤقتأوال: 

 رراف حالة في يكن مل  ما المتهم ستجوابإ سبقه  إذا إال المؤقت بالحبس  مر األ يمكن ال
 ستجوابهإ يمكن  حتى حاضر غير الغالب في فالمتهم،  هذا مز ستلي   ال الذي القبض فالخ  على

 فهذ  ستجوابه، إ  لتتولى  التحقيق  سلطة  إلى هقتيادإ بهدف مواجهته في  بالقبض  األمر  يصدر  بل 
 .بدايته  في ال  القبض بعد عليه بالمقبوض  تتصل  األخيرة

 

 

 

 
 1Art122 al 5 du c.p.p.f :le mandat d‘arrêt est l’ordre donné  a la force  publique de rechercher la personne à 

l’encontre  de la quelle il est décerné et de la conduire à la maison d‘arrêt indiquée sur le mandat ou elle sera 

reçu et détenue. 
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   تصدرهما التي  السلطة حيث من  بالقبض األمر عن تميز الحبس المؤقتثانيا: 
 بالتحقيق المختصة  السلطة بمعرفة  إال تباشر ال  التحقيق ءاتراإج  نأ العامة القاعدة

 باعتبار التحقيق   قاضي ليم  حيث القبض، و أ المؤقت  الحبس ءرابإج  مر األ تعلق  سواء وتطبق 
 المادة عليه   نصت ما هو  حبسه، و المتهم على بالقبض مراأل  فيهما األصلية التحقيق سلطة
ه  هذ  مثل تخاذإ سلطة ك يمل ال  القضائية الشرطة ضابط  نأ على  تؤكد  التي   1ج.إ.ق من 109

 .األوامر
   المجال حيث من   بالقبض األمر عن الحبس المؤقت تميزثالثا: 

 وإحضار  ضبط أو رضالحا المتهم على بالقبض تأمر أن التحقيق  لسلطةا  أن األصل
  محبوس كل  فإنك  وبذل،  المؤقت الحبس فيها زيجو  مما الجريمة  كانت  إذا الغائب  المتهم

 الفقرة 119 المادة إلى ع بالرجو و   مؤقتا محبوسا يكون  نأ قبل عليه مقبوضا يكون  ن أ فيه يفترض 
 : 2ليةالتا ح والجن  الجنايات في القبض مر أ إصدار سلطة خول ع المشر  نجد منها، الثانية
 .العدالة عن مختفي أو هاربا المتهم يكون  أن ✓
 .الجمهورية  إقليم خارج المقيمين األشخاص من المتهم يكون  أن ✓

 بسبب الجريمة تكون  نأ توافرها جانب إلى يشترط عالمشر  فإن الحاالت،  هذ إلى إضافة
 رأي  التحقيق قاضي يستطلع أن  بد ال و  بالحبس  عليها يعاقب جنحة  أو جناية   تشكل  القبض

 . 3القبض ألمر هإصدار  وقت الجمهورية، وكيل
  المدة حيث منبالقبض  األمر عن تميز الحبس المؤقترابعا: 

 لمدة   بالحبس  عليها  معاقب جنحة تكون  التي الجريمة في إال بالقبض  مر األ  يصدر ال
  4. األمر  يبطل ال تبليغها عدم  النيابة، تبليغ بعد إال تكون  وال جناية أو  أكثر فما شهرين

 
الحالة أن يصدر أمرا بإحضار المتهم أو إيداعه   يجوز لقاضي التحقيق حسب ما تقتضيه  ق.إ.ج""من    01فقرة    109المادة    1

 السجن أو إلقاء القبض عليه. 
نستنتج أن التشريع الجزائري يستبعد إصدار أمر القبض في الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط وفي المخالفات وهو ما ينطبق   2

 على األمر بالحبس المؤقت أيضا مع وجود فارق بينهما. 
رزاقي،    3 سنة التننبيلة  االسكندرية،  للنشر،  الجامعة  دار  والمعارف،  الجزائري  التشريع  في  االحتياطي  للحبس  القانوني  ظيم 

 24، ص 2009
 . 2001يناير  01ثنينمقالة طيهار أحمد، الحبس المؤقت، نشرت يوم اإل 4
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 ضبطه ليتم األمر، في المبين الموطن  في  المتهم عن ث بالبح  تقوم  األخيرة ههذ إن
 48 ل الخ  يستجوبه أن التحقيق  قاضي على يشترط م ث  العقابية،  المؤسسة إلى  مباشرة واقتياد
 المؤسسة على المشرف على  توجب استجوابه يتم  ولم المدة انقضت  فإن ، 1القبض من ساعة

 التحقيق قاضي إلى هبدور  يقدمه الذي الجمهورية، وكيل  إلى  تقديمه نفسه  تلقاء منو   العقابية
 سبيل اليخ  كلذ تعذر وإن باستجوابه، ليقوم المحكمة  قضاة أحد إلى وإال موجودا، انك إن

 ويعرض  تعسفيا حبسا محبوسا يعد  القانونية،  المدة أجل مرور بعد المتهم  بقي وإذا المتهم، 
 المادة إلى  الثانية الفقرة ع بالرجو  وهذا  ئيةزاوالج  التأديبية للمسؤولية  العقابية  المؤسسة على القائم
 14 من  أكثر عقابية مؤسسة في وبقي قبض  أمر بمقتضى ضبط متهم كل "ج.إ.ق من 221
 2"تعسفيا محبوسا اعتبر استجواب دون  ساعة

 للنظر  التوقيف عن الحبس المؤقت تمييز الفرع الثاني: 

 شخص  بوضع القضائية الشرطة ضابط به  يقوم  ءراإج ":  بأنه  للنظر التوقيف الفقه ف يعر  
 ما وهو " كلذال التحقيق  مقتضيات دعته  كلما ع المشر  يحددها لمدة كالدر  و أ الشرطةز  مرك في

 جويلية 23 في خالمؤر  02/ 15  مر األ  بموجب المعدلة " ج.إ.ق "من 51 المادة عليه  نصت
 كثر أ   أو  شخصا للنظر يوقف  ن أ التحقيق لمقتضيات القضائية الشرطة  ضابط  ىأر  إذا "2015

 و أ ة ي جنا ارتكابهم  في هشتبااإل على تحمل  دالئل ضدهم توجد   50 المادة في  إليهم أشير ممن 
 رافو  يطلع  و   ارلقر ا بهذا المعني  يبلغ  نأ فعليه للحرية  سالبة  عقوبة القانون  لهذا يقرر  جنحة 
 . 3"للنظر التوقيف دواعي عن راتقري  له  ويقدم ةي الجمهور  وكيل

 موقوف شخص كل عسما محضر يضمن أن قضائية شرطة ضابط كل على يجب
 أو  فيهما حهراس أطلق الذي والساعة اليوم ،كذال تخللت التي حةراال تراوفت  استجوابه  مدة للنظر

 4. المختص القاضي إلى قدم
 

 مر بالقبض تكون مما سبق لنا طرحه نالحظ أن األمر بالقبض واألمر بالحبس المؤقت يختلفان في مدة الوضع، فاأل 1
 ساعة فقط. على خالف الحبس المؤقت الذي تختلف فيه مدته باختالف نوع الجريمة وجسامتها.  48مدة الوضع 

 . 252، ص 2015عبد الرحمان خلفي، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، دار بلقيس، الجزائر،  2
 . 85عبد الرحمان خلفي، المرجع نفسه، ص 3
 . 09سة ونقل الموقوفين والمحبوسين، صرامديرية األمن العمومي، دليل الشرطي في مهام ح 4
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 :اآلتي في  تتمثل هوجو  عدة من المؤقت الحبس  عن للنظر التوقيف  ويختلف
 بمباشرتهما  المختصة الجهة  حيث منأوال: 

،  االتهام غرفة كذا  و ع الموضو   محكمة  أو  التحقيق  سلطة بمعرفة يباشر المؤقت  الحبس
 المادة في  والمحددين القضائية، الشرطة ضباط طرف  من يباشر نأ فيشترط للنظر  التوقيف أما

 حالة في  ستثناءاإ للوالي خولت  "ج.إ.ق  " من 28 المادة أن إلى اإلشارة وتجدر  " ج.إ.ق " من 15
 المشتبه  األشخاص  ضبط  سلطة  فحسب  ستعجال اإل وعند  الدولة أمن  ضد جنحة  و أ جناية  عوقو 

 الحق  هذا الوالي ستعملإ  إذا"  منها الثانية الفقرة في ورد حيث  المادة، ههذ من يفهم ما هذاو  فيهم
 لبدء التالية ساعة  48 لال خ  الجمهورية   وكيل بتبليغ رافو  يقوم أن عليه يتعين فإنه له المخول

 له ويقدم الجمهورية   ليلوك  قرااألو  ويرسل القضائية للسلطة هذا  عن  يتخلى وأن ءاترااإلج  ههذ
 . 1"المضبوطين األشخاص جميع

   المدة حيث منثانيا:  

 حيث  المؤقت، للحبس بالنسبة المقررة كتل عن للنظر للتوقيف المقررة المدة تختلف
،  أيام 10لىإ تصل  ئري زاالج  التشريع في  للنظر مدة وأقصى ساعة 48ـ ب  ئري زاالج  ع المشر  حددها

 . 2شهور لىإ تصل  قد المؤقت  الحبس مدة بينما
   منهما  كل  طبيعة  حيث منثالثا:  

 التوقيف أما  قضائي،  ءراإج  أي  التحقيق، ءاتراإج  من ءراإج  يعتبر المؤقت الحبس
 .ستدالليةاإل ءاترااإلج  من  ءراإج  أنه أي  القضائي، الضبط ءاترااإلج  من فهو  للنظر

 اإلداري االعتقال عن الحبس المؤقت تمييزالفرع الثالث: 

 تحد التي  التدابير  بعض  اتخاذ اإلداري، الضبط  حية ال ص ل الخ  من  للدولة القانون  يخول 
 التدابير ههذ من،  القانون  يحددها لضوابط وفقا العامة والحريات الحقوق  ببعض  التمتع من

 من بعةراال المادة عليه نصت حيث الدولية الناحية من سند يجد والذي االداري   االعتقال
 في للدول"  :فيها جاء حيث 1996 لسنة والسياسية المدنية بالحقوق  الخاصة   الدولية االتفاقية

 مخالفة تدابير  الحدود أضيق   وفي  تتخذ أن األمة وجود يهدد استثنائي  عام خطر حدوث حال
 

 . 46قي، المرجع السابق، صزانبيلة ر  1
 . 48-47، ص نفسهقي، المرجع زانبيلة ر  2
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  التنفيذي رقم  المرسوم من (  02)  المادة حسب  "الدولي القانون  التي يفرضها األخرى  لإللتزامات
  يعرف ئرزاالج  في الطوارئ  حالة بتطبيق  المتعلق ،1992فيفري    20في خالمؤر   92-75

 _شدرا شخص كل حرمان في يتمثل وقائي، طابع  ذو  إداري  تدبير":  أنه على اإلداري  االعتقال
 حريته  من _العمومية حالمصال سير حسن  وكذا  العموميين،  واألمن النظام لخطر سلوكه  يعرض 

 والجماعات الداخلية ير ز و  من  ررابق المحدثة ز  كراالم أحد  في  بوضعه  واإلياب  الذهاب في
 . 1المحلية

 أو  هاالشتبا بسبب  الطوارئ  لقانون  وفقا اإلدارية السلطة من  يصدر أمر" : أنه يعرف  كما
 منع  ءرااإلج  هذا على يترتب و   2"ج.إ.ق عاةرا م دون ،  العام والنظام  العام األمن   على الخطورة
 التي الحدود في إال األعمال   من  عمل أي مباشرة أو  ،هبغير  االتصال أو نتقالاإل من  المعتقل 

 . 3ةالمختص السلطات بها حتسم
  حتياطياإل والحبس  عتقالاإل  بين ما يجمع ماأوال: 

 تقييد  طريق  عن كذلو    بها  المساس  أو الفرد حرية  سلب على ينطوي  منهما  ال ك أن
 أن  كما،  الحرية سلب يتضمن   قضائي  حكم صدور  عدم  من بالرغم والتنقل، الحركة في حريته 

 ما السابق التشابه من الرغم على،  مته الوس المجتمع أمن على المحافظة إلى يهدف منهما الك
 :لآلتي وفقا كوذل عاما تحديدا بتحديدها نقوم بينهما فوارق  توجد  أنه إال  ءين،رااإلج  هذين  بين 
 :  لمباشرتهما  القانوني السند حيث  من .1

 واالستثنائية العادية الحاالت  أحكامه ينظم  الذي ،"ج.إ.ق " إلى المؤقت الحبس يستند 
 ل الخ  تكون  ،4استثنائية  ظروف  في  بها يعمل  تنظيمية نصوص إلى فيستند  عتقال اإل أما
 ههذ بانتهاء  العمل ينتهي و  الحروب  الكوارث، مات،ز باأل عادة ترتبط معينة منية ز   فترة

 .الظروف

 
 . 52-51نبيلة رزاقي، المرجع السابق، ص 1
 . 13، ص2002والقانون، المنصورة، حتياطي، دار الفكر جاد محمد جاد، الوجيز في الحبس اإل 2
البرمجيات، مصر، سنة  أحمد عبد الحكيم عثمان، أحكام وضوابط الحبس اإل  3 للنشر  ،  2008حتياطي)التوقف(، دار شتات 

 . 56ص
 ستثنائية وفقا للدستور في كل من: حالة الطوارئ، الحصار، التعبئة العامة والحرب.تتمثل الظروف اإل 4
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  :مباشرتهما  المختصة والسلطة الطبيعة حيث  من .2
 تهامإ وجود هناعم  القضائية، السلطة عن  يصدر قضائيا ار راق المؤقت الحبس كان إذا

 في ومنعي  قمعي ءراإج  مجرد  عتقال اإل ن إف،  ارتكابها جريمة  عن معين  شخص  إلى مسند
 جريمة يواجه  ال ءرااإلج   هذا أن بمعنى،  الشخص في خطورة حالة قيام سند الوقت، ذات

 منع  بقصد مستقبلية  جريمة رتكابإ احتمال  في تتمثل  خطرة حالة يواجه  وإنما  ال فع حدثت 
 المحلية والجماعات  الداخلية يرز و  في والممثلة التنفيذية  السلطة عن يصدر وهو  1وقوعها
 .تفوضها التي السلطة أو  اإلقليم،  وتهيئة 

 :  مباشرتهما حيث  من .3
 مع  جنحة  أو  لجناية الشخص ارتكاب حالة في  إال به األمر يصدر  ال المؤقت الحبس

 يكن  لم ما للمتهم استجواب يسبقه وأن إليه، الجريمة نسبة على الكافية الدالئل توافر ضرورة
 العام واألمن النظام على الشخص خطورة أساس على فيقوم اإلداري  االعتقال أما،  هاربا

 ءرااإلج  هذا إلى اللجوء يبرر كان إن كذل ومع ،  جهاال وع الخطورة ههذ مواجهة   منه والهدف
 بد ال أنه إال األساسية، المسلمات  من يعتبر الذي مته،ال وس المجتمع أمن  على المحافظة

 .2هإصدار  ودواعي  ترامبر  توافرت إذا إال إليه اللجوء وعدم ضبطه من
 

 

 

 

 
 

اإلج  1 كراالخطورة  عرفها مية  التجاوب   GAROFALO  ما  مدى  مركحها  دائرة  الجنائية  األهلية  اعتبار  أساس  على    تقوم 
نبيلة ر  دائم،  فساد  المجرم من  على  يبدو  ما  هو  الخطورة  معيار  أن  بمعنى  المجرم،  الشخص  لدى  المرجع زااالجتماعي    قي، 

 . 54السابق، ص
 . 12إلى  01من نبيلة رزاقي، المرجع السابق، ص 2
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 المبحث الثاني: مدة الحبس المؤقت في مادة الجنح والجنايات. 

 همدت  طول وتفادي ستثنائيةاإل هطبيعال تأكيد  يعني المؤقت حبسلل معينة مدة تحديد نإ
 لقد  ،الجزائر ذلك في بما النظام ذاهب تعمل  التي  الدول  حكومات أولويات من  لاز  اوم كان

 :تيكاآلالجزائري   التشريع في تالمؤق الحبس  مدة حددت
 في مواد الجنح الحبس المؤقت  ول: المطلب األ 
  1:تية اآل  الحاالت بين  نميز

  واحد رهش لمدة مهالمت حبس: الفرع األول
 سنوات ثالث عن  تقل أو  تساوي  لمدة  هو الحبس  المقررة عقوبةلل   األقصى الحد كان ذاإ

 بالنظام خاللإ لىإ  أدت و أ نسانإ وفاة الجريمة عن نتج  أو  بالجزائر مقيم غير  م هالمت  وكان
 ". ج.إ.ق " 124 لمادة، طبقا لمؤقتا مهالمت حبس يجوز  فال الشروط ذهه  تتوفر لم ذاإ أما العام،

   رهأش 4 لمدة مهالمت حبس: الفرع الثاني
 الحالة ذهه  في يمكن سنوات،   3تفوق   لمدة  الحبس  بعقوبة  ليهاع معاقب الجنحة  كانت ذاإ
 مرة المدة هذه تمديد محبوسا  م هالمت  لىع اإلبقاء الضروري  منه  أن  رأى  ما ذاإ التحقيق  لقاضي

 124 لمادةطبقا ل  المسبب الجمهورية وكيل  رأي  استطالع  بعد وذلك أخرى  ر هأش ألربعة  واحدة
 . "ج.إ.ق"

 في مواد الجنايات  الحبس المؤقت المطلب الثاني: 

 ستناداإ عامة  كقاعدة  ر هأش بأربعة  الجنايات مواد في  المؤقت الحبس  مدة المشرع حدد
 لى إ ستناداإ التحقيق  لقاضي يجوز  هن إف الضرورة اقتضت ذاإ ه أن  غير  " ج.إ.ق" 1-125مادةلل

 مدة بتمديد مسببا أمرا يصدر أن المسبب وريةه الجم وكيل  رأي   استطالع وبعد فلالم عناصر
 : 2تيةاآل حاالتلل وفقا م همت لل المؤقت الحبس

 

 
 المعدل والمتمم المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، المرجع السابق.  66/155األمر  1
، السنة  23"مجلة جيل األبحاث القانونية المعمقة، العدد  15/02المر سهام، "الحبس المؤقت وضمانات المتهم في ظل األمر  2

و  الحقوق  معهد  الجزائر،  الثالثة،  تلمسان،  مغنية،  الجامعي  المركز  السياسية،  ص2018العلوم  خلفي،  20،  عبدالرحمن   .
   .395-394-393، ص 2017، دار بلقيس للنشر، الجزائر،  3اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، ط
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 أن التحقيق  لقاضي يمكن  سنة  20عن تقل  بمدة  اهي لع معاقب بجناية األمر قلتع ذاإ:  أوال
 .مرة كل في ر هأش أربعة لمدة مرتين  المؤقت الحبس بتمديد أمرا يصدر

 أو  المؤبد بالسجن أو  سنة  20تفوق  أو  تساوي  بمدة اهي لع معاقب بجناية األمر قلتع ذا إ:  ثانيا
 كل في رهأش أربعة لمدة( مرات  03ثالث )  لىإ المدة يمدد أن التحقيق لقاضي  يجوز اإلعدام

   .مرة

 وذلك المدة تمديد ام هت اإل  غرفة من  التحقيق قاضي ب ليط أن الحالتين  لتا  ك في يمكن
  كل مع  المسبب  التمديد  ب لط رسالإ يتم  بحيث  حبسلل القصوى  المدة اء هنت إ  قبل  رهش  أجل في

 ى لع أيام 5 خالل القضية  يئةهت العام النائب يتولى حيث  العامة، النيابة  لىإ فلالم أوراق
 األخيرة هذه    ى لع يتعين حيث ام،هت اإل غرفة  لىإ ه بات لط مع ليقدمها أوراقها  استالم  من األكثر 

 الخصوم من كال اهبعد  العام  النائب غلليب  الجاري  الحبس مدة ءهاانت  قبل قرارها تصدر أن
 ساعة 48 مدة  عىا ر ت حيث  سة،لبالج  القضية في النظر تاريخ الهعم موصى  برسالة مهومحامي

  غرفة ضبط كتابة مستوى  ىلع ليودع سةلالج  وتاريخ اليهع الموصي الرسالة  رسالإ تاريخ بين
 امهت اإل غرفة لتفصل العام النائب باتلط ىلع مشتمال الدعوى  فلم ةهلالم ذهه  خالل امهت اإل
 أربعة مدة تتجاوز  أن يجب  فال  المؤقت الحبس مدة تمديد قررت ذاإ حيث ،ه عدم  من  التمديد  في
 .تجديد لل ةلقاب  غير  رهأش

 لجمع  جراءات  إ اتخذ  أو خبرة بإجراء أمر  قد التحقيق  قاضي وكان بجناية األمر  قل تع ذاإ  :ثالثا
  وفي الحقيقة إلظهار حاسمة  تبدو  اهنتائج وكانت الوطني التراب خارج اداتهش  ىقلت  أو  أدلة
 :بين نميز  الحالة هذه

 التحقيق  لقاضي فيمكن  سجنا  سنة   20من بأقل اهي لع معاقب الجنايةهذه   كانت ذاإ ✓
 مرات خمس لمدة التمديد  امتهاإل لغرفة ويجوز مرة، كل في  رهأش  بأربعة لمرتين  التمديد
 .السابقة األشكال بنفس
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 أو  المؤبد السجن أو  سنة  20تفوق  لمدة بالسجن اهي لع معاقب الجناية هذه كانت ذاإ ✓
 في ر هأش بأربعة( مرات  03ثالث)  ل المؤقت الحبس تمديد التحقيق  لقاضي يمكن اإلعدام

 مرات.   بخمس التمديد  امهتاإل  لغرفة يمكن مرة، كل

 المطلب الثالث: تمديد الحبس المؤقت وإنهائه 

بعض    حرص  أو  الجرائم  بعض  في  المؤقت  الحبس  تمديد  على  الجزائري  المشرع 

الحاالت تجسد ذالك في مجموعة من النصوص القانونية توضح حاالت تمديد الحبس المؤقت  

 مكرر من "ق.إ.ج".  125/   1ف 125 /125وحاالت إنهائه من خالل المواد القانونية التالية:  

 : تمديد الحبس المؤقت الفرع األول

 قد ع المشر  كان وإن، االستثنائية طبيعته تأكيد تعني المؤقت  للحبس معينة  مدة  تحديد  إن
 الحبس، في المدة ه  هذ  كل المتهم بقاء وجوب كلذ يعني الف المؤقت، للحبس قصوى   مدة حدد

 علىرع  المش ص ن ي لم ولو  حتى معقول أجل  في  التحقيق إنهاء التحقيق قاضي  على  يتعين  إذ
 الحبس مدة في اإلطالة إلى بالضرورة يؤدياإلجراء   هذا إنهاء  في سراع اإل  عدم  نأل  ،ذلك

 1 معقولة آجال ضمن والمحاكمة جراءاتاإل سرعة في المتهم حق  مع يتعارض  ما و وه المؤقت
 العقوبة وكذا  جنحة   وأ كانت جناية الجريمة  طبيعة  إلى المؤقت الحبس مدة تخضع

 ج. .إ.ق  من  مكرر 125 إلى 124 المواد في2المقررة القانونية الشروط فراتو  ومدى لها قررةالم
  ام هتاإل وغرفة التحقيق قاضي من لكل اهفي يجوز  التي والحاالت  المؤقت  الحبس مدة خيص لت يمكن

 3:االتي الجدول وفق دهاتمدي

 

 

 

 

 
 المؤقت  الحبس تمديد  الحبس مدة النص  الحالة

 
 . 266ص عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، 1
 . 416، ص2013ئر، زا، دار هومة، الج(04)ئري، ط زائية الجزاءات الجراقانون اإلج حأوهايبية، شر  هللا عبد  2

 . 328-327-326، ص2018محمد حزيط، أصول اإلجراءات الجزائية في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،  3
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 قاضي  المؤقت القانوني 
 التحقيق 

 ةفغر 
 ام هاالت

 المدة 
 القصوى 

 الحبس القصوى  اه عقوبت جنحة/ 1
 ثالث  عن تقل أو تساوي  لمدة

 وفاة الجريمة عن ونتج سنوات 
 رهظا اخالل الى أدت  او انسان

 العام  بالنظام

  المادة
124 

 ج ا ق

 ل  ل  شهر واحد 
شهر 

 واحد 

 لمدة الحبس عقوبتها جنحة  3/
 سنوات  ثالث  تفوق 

 125 المادة
 ج ا ق

 
 أشهر  04

تمديد  مرة  
 ـواحدة ب

 أشهر  04
 ال 

08  
 أشهر

 تقل لمدة السجن هاعقوبت جناية  4/
 سنة  20 عن

  المادة
فقرة   125
1 

 ج ا ق
 

 أشهر  04

تمديد  
 ـبتين  مر 
 أشهر  04

تمديد  
 ـواحدة ب

04  
 أشهر

 شهر  16

 

 لمدة السجن اهعقوبت  جناية /5
 المؤبد  أو سنة20 تفوق  أو تساوي 

 اإلعدام  أو

 المادة
125 

 2ف 1/ف
 ج ا ق

 

 ر هأش 40

 تمديد 
مرات  03

  04ب 
 أشهر

 تمديد 
 واحد

 04ب 
 رهأش

20 
 رهش

 تقل لمدة السجن اتهعقوب  جناية/ 6
 التحقيق قاضي وكان سنة 20 عن

  اتخذ  أو خبرة بإجراء أمر قد 
  قيلت أو أدلة لجمعراءات إج

 الوطنيالتراب  خارج ادات هش
 إلظهار  حاسمة تبدو اه نتائج وكانت 

 المادة
125 
 مكرر

 ج ا ق
 

 ر هأش 40

 تمديد 
مرتين  

  04بـ
 أشهر

 تمديد 
04  

مرات 
  04بـ

 أشهر

 شهر  28
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 الحقيقة 

 لمدة السجن اهعقوبت جناية/ 7
 المؤبد  أو سنة20 تفوق  أو تساوي 

 قد  التحقيق قاضي وكان اإلعدام أو
 اتخذ  أو خبرة بإجراءات  أمر

 قيلت أو أدلة لجمعإجراءات 
 الوطني التراب  خارج ادات هش

 إلظهار  حاسمة تبدو اه نتائج وكانت 
 الحقيقة 

 المادة
125 
 مكرر

 ج ا ق
 

 ر هأش 40

 تمديد 
مرات  03
  04بـ

 أشهر

 تمديد 
05  

مرات 
  04بـ

 أشهر

36  
 شهر

 : إنتهاء مدة الحبس المؤقت الفرع الثاني

 قبل الحبس إنهاء ز  يجو  أنه  غير التحقيق، سير مدة مبدئيا المؤقت، الحبس مدة تدوم
 .التحقيق  غلق بعد ما إلى يستمر أن أيضا زالجائ  من أنه كما  التحقيق، غلق

 .التحقيق  بانتهاء المؤقت الحبس مدة تنته أن : فالصل
 :المذكورة القاعدة عن  ستثناءينإزائري الج  المشروع أورد : ستثناءاإل

 التحقيق  نتهاءإ قبل المتهم اإلفراج عنأوال : 
 الجمهورية وكيل العستطإ بعد  وهذا  المتهم على مؤقتا يفرج أن التحقيق لقاضي زيجو 

 بجميع التحقيق  قاضي  إخطار مع التحقيق مراحل  جميع في  بالحضور المتهم  يتعهد أن على
 التحقيق  قاض  وعلى وقت  كل  في المؤقتراج  اإلف طلب  الجمهورية  لوكيل ز يجو  كما،  التالتنق
 ويكون   المتهم عن جافر إلا الطلب تقديمتاريخ   من  ساعة واألربعين الثمانية خالل  كذل في البث

 . "ق.إ.ج"من  126/2 المادة عليه  نصت لما وفقا كذل
 إستمرار الحبس المؤقت إلى ما بعد اإلنتهاء من التحقيق   ثانيا:

 مؤقتا المحبوس  المتهم أن"  ج.إ.ق"  166،  165،  164  المواد أحكام تالوة من تضحي 
 الحكم جهة أمام مثوله غاية إلى "ج.إ.ق" 124 المادة أحكام عاةرا  م مع الحبس في  يبقى
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 األمر صدور تاريخ من راشه المؤقت الحبس مدة تتجاوز ال أن على بجنحة   للمتهم بالنسبة
 . 1بجناية للمتهم  بالنسبة  االتهام غرفة رراق صدور غاية  لىإو  المحكمة أمام المتهم  بإحالة

 
 

 

  

 
 . 141، المرجع السابق ، ص 08أحسن ،الطبعة  بوسقيعة 1
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 لحبس المؤقت  ل الضوابط القانونيةالمبحث الثالث: 

أخطر   بإعتباره  المؤقت  الحبس  المتهم    إجراءات  إن  حرية  من  يحد  ألنه  التحقيق 
استثنائية على    البراءةمع قرينة    ويتعارض المشرع وبصفة  أكد  لذا  بها كل شخص  يتمتع  التي 

وهذا   وقيده بمجموعة من الشروط المحددة في هذا القانون   "ق.إ.ج"في قانون    اإلجراءات    هذه
إيداع    لكي يضع بعض القيود على السلطة التقديرية التي أعطاها القانون للقاضي المحقق في

   .المتهم الحبس المؤقت 
 شروط الحبس المؤقت ول: المطلب األ

 شروط توافر يجب فإنه كلذل المتهم،  على يرد استثنائي  ءراإج  المؤقت  الحبس ن أ كون 
 محددة ضوابط إلى مستندة  تكون  تيوال األمر هذا إصدار سلطة بها تتقيد وموضوعية  شكلية

 .منه للهدف محققا المؤقت الحبس يكون  ما بقدر ءة،راالب  قرينة مفهوم مع  تتماشى
 : الشروط الموضوعية للحبس المؤقت الفرع األول

 المتهم  لحماية ون ان الق اأقره التي  القانونية  الضمانات  أهم من  الموضوعية الشروط تعتبر 
 ةغاي   إلى التحقيق إجراءات طوال ابه يتمتع التي ،البراءة قرينة نطاق في هذاو  مؤقتا  المحبوس

يخضع الوضع بالحبس المؤقت لمجموعة من الشروط  و   الدعوى  عموضو  في نهائي  حكم صدور
ال بتوافر إالشروط ال يجوز وضع المتهم في الحبس المؤقت    ن ضمن هذهأالموضوعية حيث  

المادة   من  مستوفاة  اللج   " ج.إ.ق"   123والمادة    " ج.إ.ق"   118شروط  من  للحد    إليه   وءوذلك 
الج  مجموعة زاوالقانون  وضع  كغيره  أبرز  من    ئري  من  للحبس  الضوابط،  الموضوعية  الشروط 

المؤقت أن يصدر أمر بالوضع رهن الحبس المؤقت من السلطة المختصة، كما يجب أن يكون  
الحبس   يكون  وعندما  بالحبس  القانون  عليها  يعاقب  جنحة  أو  جناية  يشكل  المرتكب  الفعل 

 المؤقت ضرورة لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة أو الوقاية من حدوثها مجددا. 
 المؤقت  الحبس رهن بالوضع األمر بإصدار المختصة الجهات: أوال

إن سلطة إصدار الحبس المؤقت بحسب قانون اإلجراءات الجزائية تؤول إلى النيابة  
 : التحقيق، غرفة االتهام وجهات الحكم، فيما يلي تفصيل لذلك العامة، قاضي
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    :عام كأصل  التحقيق قاضي .1

 الكشف أجل من  التحقيق  سير لحسن كلها تهدف قضائية أوامر التحقيق قاضي يصدر
  1ستثنائيإ  بشكله  إلي  أ يلج  إذ ،اأخطره يعد  الذي المؤقت الحبس أمر بينها ومن الحقيقة، عن
 ". ج.إ.ق"  من يليها ما و  123 المواد نص في محددة شروط وفق

 بالحبس  األمر  يخص  فيما التحقيق  قاضي اختيار  وراء يكمن الذي الهدف  أن  لعل
 سير  أثناء المحايد و  المستقل مركزه   إلى اأساس يرجع ،هبإصدار  األول  المختص   وجعله المؤقت
 لخال  من   ك ذل الحقيقة، عن البحث في اأساس المتمثل عمله طبيعة إلى بالنظر  كوكذل  الدعوى 

 فمهمته تبرئته،  في  وال  المتهم  إدانة في  مصلحة المتهم،  مواجهة  في عدمها  من  األدلة تقدير 
 . 2القانون  تطبيق خالل  من العدالة سير حسن  هي

   :التحقيق كجهة اإلتهام غرفة .2
 المادة لنص طبقا  المؤقت  الحبس  المتهم عبإيدا  أمر إصدار ماتهاإل غرفة سلطات من

 درصا أمر عن  عمرفو  استئناف في فصلت قد تهاماإل غرفة كانت إذا"  "ج.إ.ق" من 192/1
 باإلفراج وأمرت   ألغته  أم رارالق أيدت فسواءا  مؤقت المتهم  حبس  ع موضو  في  التحقيق  قاضي  من
 النائب فعلى  عليه، بالقبض  أو  السجن بإيداعه راأم أصدرت أو  حبسه باستمرار أو  المتهم عن

 ". الحكم تنفيذ على العمل بعد  التحقيق  قاضي إلى تمهل بغير  الملف إعادة العام
 األصل:   من كاستثناء  العامة  النيابة .3

 وكيلو  يالقضائ  المجلس  لدى ماالع النائب  من كل في متمثلة العامة النيابة جهة إن
 المتهم على المؤقت الحبس أمر إصدار سلطة لقانون ا منحها بحيث المحكمة،  لدى الجمهورية

 جنحة،  أنها القانون   يصفها  جريمة بارتكابه فيه شتباهاإل بمجرد كوذل  المحكمة  إلى تقديمه  قبل
 الشروط  توفرت متى المؤقت الحبس رهن اعاإليد أمر إصدار الجمهورية لوكيل زيجو  حيث

 :التالية
 .قضائي  تحقيقإجراءات  تتطلب الجمهورية وكيل  على المعروضة الوقائع تكون  أن ✓

 
 . 272ص 2010(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 02(، ج )05، ط)"ق.إ.ج"أحمد شوقي الشلقاني، شرح  1

 . 12، ص 2009 – 2008، حسين الربيعي، مذكرة ماجستير بعنوان الحبس المؤقت وحرية الفرد، جامعة قسنطينة 2
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 من المرتكبة  نحوالج  كالجرائم خاصة إلجراءات تخضع المتابعة محل الجريمة تكون  أال ✓
 581المادة إلى 573من للمواد طبقا الموظفين  وبعض والقضاة الحكومة أعضاء  طرف

 ."ج.إ.ق"
 .المحكمة أمام للمثول كافية ضمانات المتهم  يقدم أال ✓

 محددة:  حاالت في الحكم قضاة .4

 طرأت إذ يمتثل ولم عنه اإلفراج بعد للحضور  المتهم أستدعي إذ:  االمتثال  عدم حالة ✓
 الحكم  لجهة أو التحقيق فلقاضي ،حبسه الضروري  من تجعل خطيرة أو  جديدة  ظروف

 الثانية الفقرة حددته  ما وهو  السجن بإيداعه جديدا أمر  تصدر أن   الدعوى  اإليهع  المرفو 
 . " ج.إ.ق " 131 المادة من

 فلرئيس  كانت طريقة بأي بالنظام الحاضرين أحد أخل إن  الجلسة:  بنظاماإلخالل   حالة ✓
 أحدث  أو له، يتمثل  لم أن األمر  تنفيذ  الل خ  حدثت نإ  الجلسة قاعة من ه  بإبعاد  يأمر  أن

 فقد وعليه  محاكمته موعد  غاية إلى المؤقت الحبس إيداعه  أمر الحال   في  صدر  شغبا
 وحبسه  التربية  إعادة مؤسسة  المتهم  عبإيدا  أمر  إصدار حق  الجلسة لرئيس  ع المشر  خول 
 :الحالة هذ  في القانونية الشروط توافرت متى  مؤقتا

 ......إلخحالصيا بالهتاف، يكون  وقد الجلسة بنظام اللإخ  هنا يكون  أن -
 .الجلسة رئيس من صادر باإلبعاد أمر هنا يكون  أن -
 . 1التنفيذ عند شغب وإحداث اإلبعاد ألمر متثال اإل عدم -
 صراحة  رعالمش نص   للجريمة(: القانوني الوصف تغيير ( ختصاصم اإل بعد الحكم حالة ✓

 أو  المؤقت الحبس المتهم عبإيدا  أمر إصدار في القضائي المجلسو  المحكمة سلطة  على
 وصف  تحمل ألنها أمامها المطروحة القضية في االختصاص بعدم حكم  إذا  عليه  بالقبض

 . 2الجزائيةاإلجراءات  قانون  من 437والمادة 362المادة من  كل  عليه  نصت ما هذا، جناية 

 
 . 424-423، ص 1992(، دار الهدى، الجزائر، 01ضمانات المتهم أثناء التحقيق، ط )محمد محدة،  1
بدون    ئر،زاري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائقبة القضائية في التشريع الجرابوكحيل األخضر، الحبس االحتياطي والم  2

 . 202سنة النشر، ص
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 رقم مراأل   خالل من  الفوري  المثول إلجراء تعريفا الجزائري  عالمشر  يعط  لم  الفوري:  المثول ✓
 الذي اإلجراءات الجزائية قانون  تعديل المتضمن ، 2015جويلية  23 فيالمؤرخ  15-02

 شخص يمثلالله  خ من جراءإ"  :بأنه  تعريفه يمكن أنه غير،  الفوري  المثول بموجبه  ستحدثأ
 أيضا تعريفه يمكن كما ،"النظر تحت توقيفه مدة نتهاءإ بعد للمحاكمة ح الجن  محكمة  أمام
 بعد فورا  الشخص محاكمة  من  الجمهورية  وكيل  يمكن  الذي تاريخياجراء إ أول هو " : بأنه

 .1اإلجراء بالسرعة هذا زيتمي  حيث ،"للنظر توقيفال مدة نتهاءإ
 ر األم اء إبق عم ا به بسالمتل ة الجريم ط فق صيخ وري الف ول المث  جراءإ إن   إجراءاته:

 : التالية الشروط توافر من للتحقق إقليميا المختص  الجمهورية وكيل  لطةلس امتروك
 .القضائي للتحقيق قابلة غير الجمهورية وكيل  على المعروضة الوقائع تكون  أن -
 طرف من المرتكبة نحوالج  رائمكالج  خاصة، جراءاتإل تخضع الجريمة تكون  أال -

 ."ج.إ.ق " 576إلى 573للمواد طبقا الموظفين  وبعض  والوالة القضاة
 .المحكمة  أمام كافية ضمانات المتهم  يقدم أال -

 نع  نحالج  ةممحك  ارإخط راألخي  اهذ  رريقو  ة الجمهوري  للوكي تهمالم  ديمتق دعب 
 ريخط ذحينئ  ،(هودالش دعاءت اسو  تجواباالسو  التقدمية بعد(  الفوري  المثول  راءإج  قطري 
 الحبس  رهن المتهم وضع  أمر إصدار سلطة  تمل التي ح الجن   ة محكم ةالجمهوري  لوكي

 وري الف ولث الم راءإج  يف عدفا كهيئة المحامي دور زيبر   ،الفوري  المثولراء  إج  على بناءا
 المحادثة غرفة في  بموكله االتصال حينئذ ويمكنه  ة،المحكم رةدائ  يف دعوى ال دخلت  دماعن 

 .الغرض لهذا المعدة
 بطل يف الحق له حالجن  محكمة أمام المتهم يمثل عندما  :والحبس  التأجيل ةمسأل
 القضية  تأجيل يمكن  كما ، هتحضير ل أيام 03أجل له يمن  حيث  دفاعه،   ير لتحض ل التأجي 

 .فيها للفصل مهيأة غير  القضية كانت إذا تلقائيا المحكمة  طرف من
 

 فاصلة عبد اللطيف، إجراءات المثول الفوري واألمر الجزائي، مداخلة غير منشورة ألقيت بمناسبة الملتقى الوطني حول  1
الجديد، المنظم من طرف مخبر تشريعات القانون االقتصادي، كلية الحقوق والعلوم    "ق.إ.ج"إصالح القضاء الجزائي في ظل  

 . 2016أفريل   06يوم السياسية، جامعة مصطفى إسطنبولي، معسكر، 
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 واستحداث التلبس راءاتإج  عن بالتخلي ئري از الج  عالمشر  دفع الذي األساسي الهدف
 من والحد العامة النيابة زجها من المؤقت الحبس سلطة زعن  هو الفوري   المثولراء  إج 

 قاضي  رراغ على  القضائية،  الضبطية  محاضر على بناءا  عاإليدا  في  سلطتها تعسف 
 القضائية، الضبطية محاضر مجرد وليس القضية  ملف  على أوسع نظرة له الذي الحكم

 حجم من الحد ومحاولته العالمية التشريعات  ةب مواك  في زائري الج  رعالمش رادةإ إلى إضافة
 في البت سرعة من  الفوري  المثول راء إج  يحملها التي  اإليجابيات من الرغم على، القضايا
 الطرف خاصة ززهايع وال عالدفا حقوق  يهضم أنه إال حجمها، من  واإلنقاص القضايا
 .المدني

  :الجزائي األمر ✓
 مرحلة في راءاتاإلج  اختصار إلى تهدف التي راءات اإلج  أهم أحد زائيالج  األمر يعد

  تضخم  من  التقليص في  يحققها الذي لفوائدرا  نظ به  يستهان ال  البدي يعتبر  كما المحاكمة،
 وسرعة ةمالمحاك لمخاطر  تعريضه عدم في المتهم تفيد كما المحاكم،  مستوى  على القضايا
 .الخصومة رافأط ولكل  إليه بالنسبة الفصل
  البسيطة رائمالج من معين عنو  يواجه  خاص،  رائيإج  نظام بأنه زائيالج  األمر يتسم كما

 عىرا ت  ال مبسطة، بصورة عنها المترتبة الدعوى  النقضاء حد وضع ،راءاتهاإج   إنهاء بهدف
 عتمدهإ  الذي ،كثيرة تشريعات به  أخذت وقد العادية المحاكمات لنظر  المقررة القواعد فيها

  .1ي ر زائ الج  عالمشر 
 ، 7مكرر 380المادة غاية إلى مكرر 380المادة زائيالج  األمر إجراءات تحكم
 والمعاقب   حجن  ابأنه توصف التي الجرائم في  ويكون  ،02-15األمر رقم  بموجب المستحدثة 

 : 2اآلتية الشروط بتوافر كوذل سنتين، عن تقل أو تساوي  لمدة بالحبس أو رامةبالغ عليها
 .معلومة  الجريمة  مرتكب  هوية تكون  أن -

 
 . 316عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 1
، يعدل ويتمم األمر 07/2015/ 23المؤرخ في    02-15من األمر رقم  7مكرر  380مكرر إلى المادة  380أنظر المواد من  2

 . 2015جويلية  29مؤرخة في   40، ج.ر رقم "ق.إ.ج"المتضمن ، 1966/ 06/ 08المؤرخ في  66-155
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 .وجاهية مناقشة تثير أن شأنها من  ليس بسيطة للمتهم  المنسوبة الوقائع تكون  أن -
 ." ج.إ.ق"  رمكر  380للمادة طبقا الخطورة قليلة للمتهم  المنسوبة الوقائع تكون  أن -
 مع الطبيعي الشخص متابعة حالة ستثناءإب  واحد، شخص المتابعة محل المتهم يكون  أن -

 ستثناءاتاإل  ، "ج.إ.ق " 7مكرر 380للمادة طبقا  األفعال  نفس  على المعنوي   الشخص
 :زائي الج  األمر إجراءات من يستثنىزائي الج   األمرراء إج  على الواردة

 .حدثنا المتهم كان إذا -
 األمر جراءاتإ  تطبيق شروط فيها تتوفر ال مخالفة أو  أخرى  بجنحة الجنحة اقترنت إذا -

 .جزائيال
 من   1مكرر 380للمادة وفقا يتم وجاهية مناقشة تستوجب  مدنية حقوق  هنا  كانت  إذا -

 ."ج.إ.ق"
 طبقا كوذل الواقعة نفس رتكابإ حول شخص من  أكثر  ضد  المتابعة كانت إذا -

 . "ج.إ.ق"  من 7مكرر 380للمادة
 ر مأ بموجب القاضي يفصل العامة، النيابة بطلبات  مرفقا المحكمة إلى الملف يحال 

 وضع أمر إصدار سلطة الحالةه  هذ في  نح الج  محكمة  ك تمل كما رامةالغ أوراءة  بالب   مسبب 
 بحيث   ه،صدور  فور العامة النيابة  إلى األمر  هذا جديد  من  ويحال  المؤقت الحبس  رهن  المتهم

 صدور  ختاري  من حسابها يبدأ عليه، تراضعاإل أجل  من  أيام 10أجل األخيرة ههذ كتمل
 تراضهعإ  لتسجيل شهر أجل لديه الذي المتهم إلى وسيلة  بأي رماأل  يبلغ كما  األمر

 .التبليغ ختاري  من  تبدأ عليه
 محاكمته كذل عن  يترتب المتهم أو  العامة النيابة طرف من سواءراض  عت اإل حالة في

 غير بحكم فيها تفصل التي نحالج  قسم على القضية تعرض بحيث العادية،  إلجراءات وفقا
 رامةغ أو  للحرية سالبة  عقوبة تتضمن بها المحكوم العقوبة كانت  إذا إال ن عط ألي قابل
 طبقا المعنوي  للشخص  بالنسبة دج 100.000و  الطبيعي  للشخص   بالنسبة دج20.000تفوق 

 ح فت  قبل راضه  عت إ  عن صراحة زل يتنا أن  للمتهم أن اإلشارة مع  ،"ج.إ.ق "  4مكرر  380للمادة
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 380للمادة طبقا عادي بشكل وينفذ قوته  زائيالج  األمر   يستعيد  الحالة ههذ في ،رافعةالم باب
 ينفذزائي  الج  األمر فإن المتهم أو  العامة النيابة عتراضإ  عدم حالة وفي  "ج.إ.ق " 6مكرر

 الجزائية.  األحكام تنفيذ لقواعد وفقا
 مطلقا  المؤقت بالحبس األمرفيه  يجوز ال التي  لحاالت: ااثاني

 هذا  كان سواء بالحبس  أوامر إصدار فيها  ز يجو  ال  معينة  حاالت القانون  ستثنى إ لقد
 عليها  نص  الحاالت ههذ،الحكم جهة أو  التحقيق  قاضي أو  الجمهورية وكيل   عن صادر  األمر

-118في المواد  ضمنيا استخالصها ويمكن  األخيرة فقرتها في 59المادة في  "ج.إ.ق" راحةص
 وتتمثل هذه الحاالت في ما يلي:    "ق.إ.ج"من  358-362-473

  أي  بحبس أوامر إصدار العامة  والنيابة التحقيق جهة  على يمنع  :مخالفة الجريمة كون حالة .1
 ههذ كانت ولو  حتى ،ةمخالف القانون  يصفها التي  رائمالج  من جريمة بارتكاب متهم شخص
 .بها متلبسا أو مشهودة  الجريمة

 من األخيرة الفقرة نص بمقتضى الجمهورية ل ي وك  على يمنع  :قاصرا  المتهم كون حالة .2
 هعمر  من عشرة الثامنة سن يبلغ لم الذي المتهم  بحبس را  أم يصدر أن "ج.إ.ق"  59المادة
 .بها متلبس أو مشهودة لجنحة رتكابهإ بسبب مؤقتا حبسا

 المتلبس نح  الج مجال في الجمهورية وكيل على  يمنع   : الصحافة جنح من الجريمة كون حالة .3
 من تعتبر أجلها من المتابع الجريمة كانت إذا مؤقتا حبسا المتهم بحبس راأم يصدر أن بها

 .الصحافة  بواسطة الواقعة

 59المادة من كل عليها نصت  بالحبس: عليها معاقب غير جنحة الجريمة كون حالة .4
 للجريمة المقررة تكون  أن عباإليدا  األمر صحة شروط أن ىلع "ج.إ.ق" من 118والمادة
 .1أشد أخرى  عقوبة أو  الحبس عقوبة تتضمن حبسه، دراالم المتهم أجلها من  المتابع

 
 . 222-221ص  ،2008شرح قانون االجراءات الجزائية بين النظري والعلمي، طبعة فضيل العيش،  1
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 "ج.إ.ق" من المادة بمقتضى التحقيق قاضي على يمنع   :االستجواب قبل باإليداع المر حالة .5
 قبل  لجنحة رتكابهإ أجل  من ع إيدا  أمر بموجب مؤقتا حبسا متهم  أي بحبس  راأم يصدر   أن

 .أيضا التحقيق قاضي على ينطبق ما وهو  رسميا  ستجواباإ ستجوابهإ

  جريمة  في تتمثل حاالت  هي الشكوى: بشرط المقيدة العمومية الدعوى ممارسة كون حالة .6
 والحواشي األقارب بين السرقة وجريمة  " ع.ق" 339المادة في عليها  المنصوص ازن ال

 شهرينز  تتجاو  لمدة أسرته مقر الوالدين أحد رك  ت  وجريمة رابعةال الدرجة لغاية  واألصهار
 حسب  سنة 18سن تبلغ لم ما وإبعادها قاصرة ختطافإ وجريمة " ع.ق"  369المادة حسب
 ،"ع.ق" 442المادة حسب العمدي غير رحوالج  الضرب رائمج   أو  "ع.ق" من 326المادة

 ." ج.إ.ق" من األخيرة فقرتها في 583المادة حسب الوطن خارج المرتكبةرائم الج  ككذل

 أن الجمهورية  وكيل ل ز يجو  ال  "ج.إ.ق" من  59للمادة طبقا  سياسية: جنحة جريمة حالة .7
 جلها أ من  المتابع  الجريمة  فيها تكون  التي الحالة في  مؤقتا حبسا المتهم  بحبس راأم  يصدر
 .بها متلبس جنحة أنها رغم سياسية صفة  ذات جنحة المتهم

 وكيل  على يمنع "ج.إ.ق " من 59المادة حسب  لإلعتقال: مرتكبها تعرض  الجريمة كون حالة .8

 ل فاع رض تع يالت  ةالحال يف ابه بسالمتلح ن الج  المج  يف تالمؤق الحبسب  أمري  أن ة الجمهوري 
 يف عليه المنصوص اإلبعاد أو  عتقالاإل عقوبة إلى فيها المساهم أو بها المتلبس الجريمة

 .تكميلية  عقوبة باعتبارها  "ع.ق" 10ادةالم
 عضو كان إذا " ج.إ.ق" 573المادة  الحكومة: أعضاء ضد العمومية الدعوى ممارسة حالة .9

 جناية بارتكاب تهاملإل قابال  الوالة أحد أو  العليا المحكمة  قضاة أحد أو الحكومة أعضاء  من
 .جنحة  أو 

  كان إذا،  " ج.إ.ق"  573المادة حسب  والوالة: القضاء رجال ضد العمومية الدعوى ممارسة .10
  النواب أو  القضائية المجالس رؤساء أحد أو  الوالة دح أ أو  العليا المحكمة من أحدهما
 يتعين  ، نطاقها خارج أو مهامه  مباشرة أثناء جنحة  أو جناية  بارتكاب  تهامإل لال  مح العامين
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 المحكمة لدى العام النائب إلى الملف يحيل وأن بالقضية  يخطر أن مهورية ج لاكيل  و  على
 . 1المحكمة هلهذ األول  الرئيس  إلى هبدور  يحيله الذي العليا

 المؤقت  الحبس رت مبراثالثا: 

المادة تضمنت  األمر  129لقد  بموجب  المعدلة  في  02-15مكرر    جويلية  23المؤرخ 
 راألم دارإص دعن  قالتحقي يقاض اإليه تنديس يالت  ةالقانوني  المبررات "ج.إ.ق"   من  2015
 يف واردةال التاالح  نم أكثرب  أو  دةبواح  إال رريب  أن هيمكن  الو   المؤقت  بسالح  يف عبالوض

 :2التالي النحو  على ذكرها يمكن  ،الهأع كورةالمذ ادةالم صن 
  (."ج.إ.ق" 123 المادة(كافية  غير  القضائية  الرقابية تزاماتلاإل كانت إذا .1

 .مستقر  موطن  للمتهم يكن لم إذا .2

  .العدالة أمام للمثول كافية ضمانات المتهم  يقدم لم إذا .3

  .خطيرة جد األفعال كانت إذا .4

. المادية األدلة أو  ج الحج  على  للحفاظ الوحيدة الوسيلة هو  المؤقت الحبس يكون  عندما. 

. أو  الضحايا أو  الشهود على  الضغط بواسطة ةالحقيق عن  الكشف عرقلة من  الخشية  دن ع 
 .والشركاء المتهمين  بين  التواطؤ  لتفادي

. من الوقاية أو  للجريمة حد وضع أو  المتهم لحماية ضرورة الحبس  هذا يكون  عندما 
 .مجددا حدوثها

. القضائية الرقابةراءات  إج  على المترتبة  الواجبات  نفسه تلقاء من  المتهم يخالف عندما 
 .جدي مبرر دون  لهذا المحددة

 . 3(" ق.إ.ج"  131/2)المادة  يتمثل ولم عنه راجاإلف بعد للحضور المتهم  ستدعيأ إذا .9

  131/2)المادة المتهم حبس الضروري  من تجعل خطيرة أو  جديدة ظروف طرأت  إذا .10
 . ( "ق.إ.ج"

 
 . 223-222فضيل العيش، المرجع السابق، ص 1
 . 263-262-261عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص2
 . 264، صنفسهعبد الرحمان خلفي، المرجع  3
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 : الشروط الشكلية للحبس المؤقت الفرع الثاني

 بالحرية  يمس  كونه المؤقت الحبس  في الوضع ءراإج  يكتسيها الذي الخطورة لطابع  نظر 
 حتى القانون   عليها نص التي  الشكلية الشروط من بجملة المشرع  أحاطه  فقد ، لألشخاص الفردية

 التي الشكلية القواعد  معظم على."  ج .إ.ق " من  109 المادة رتبتها وقد ءةراالب  قرينة تهدر ال
 عند التحقيق  قاضي على ،1بالتسبي  أو المؤقت الحبس ببيانات  تعلق  سواء  األمر  صحة  تحكم

 قانون  حددها التي الشكلية الشروط  مرابإحت  ملزم يكون  المؤقت  بالحبس بالوضع أمر إصداره
 كاآلتي:  وهي ئيةزاالج  ءاترااإلج 

 المتهم  واستجواب التهمة  توجيهأوال: 

   التهمة:  توجيه .1
 المتابع التهمة  له يوجه  أن أمامه  مرة ألول المتهم مثول عند التحقيق قاضي على يجب 

 مثول  حين  التحقيق قاضي يتحقق نأ على "ج.إ.ق " من  100المادة نص  في جاء وهذا  بها
   فإحاطة،  إليه المنسوب الوقائع من واقعة بكل حةراص علما ويحيطه هويته من لديه  المتهم
 9المادة عليه نصت ما هذا ،2اإلنسان حقوق  من زأيتج  ال جزء إليه ةالمنسوب  بالتهمة  المتهم

 كما القبض  ذلك بسبب عليه يقبض  من كل إبالغ  يجب" والسياسية المدنية الحقوق  اتفاقية  من
 يحيط  أن  التحقيق قاضي على  يجب  ثم  ومن"  إليه توجه  تهمة بكل  تمهل  بغير  بالغه إ  يجب 

 حتى هذا  عليه، المطبقة  القانونية النصوص  وكذلك  إليه الموجهة  اإلتهامات  بجميع   المتهم 
 . 3براءته إثبات من ليتمكن تهم من إليه يوجه ما على والرد دفاعه تحضير يستطيع

 على إما  والحصول التهمة  حقيقة على يوقف  التحقيق  ءاتراإج  من  المتهم ستجواب إ يعد 
 إلى فيها تتم التي المرحلة بحسب المتهم إستجواب ويخضع  ينفيها دفاعا أو  يؤديها منه  فراعت إ 

 : اآلتي النحو  على  نوضحها سوف خاصة ءاتراإج 
 

 
 . 401سابق، صالمرجع ال أوهايبية، عبدهللا 1
،  2006رزقي نبيلة، التنظيم القانوني للحبس االحتياطي في التشريع الجزائري والمقارن، دط، دار الجامعة الجديدة، مصر،    2

 . 113ص
 . 290ص  ،1980طبعة  ،الجزائية االجراءات قانون  في الوسيط ،أحمد فتحي سرور 3
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 :األول الحضور عند اإلستجواب .2
 من خيراأل هذا  يمكن التحقيق قاضي أمام للمتهم األول الحضور عند ستجواباإل

 ءرااإلج  وهذا إليه الموجهة  التهمة  معرفة جهة  من يستطيع الذي المتهم هوية   من  التأكد
 ".إ.جق"  من 157للمادة  طبقا الدفاع بحقوق  تصالهإل  البطالن مخالفتها على يترتب ضروري 

 نهأ على  159المادة تنص إذ ،ذلك خالف على القانون  فيها ينص التي  الحاالت في إال
 عليها المنصوص الحالة أو لمصلحته  المقرر بالبطالن  التمسك  عن  يتنازل  ن أ للمتهم  يجوز

 عن المتهم  ومواجهة  ستجوابإ ءراإج  التحقيق لقاضي تجيز التي  "ق.إ.ج"  101المادة في
 أو الموت حضر في شاهد وجود  عن الناجم ستعجالاإل حالة  في مرة ألول أمامه  المثول
 . 1االختفاء وشك على تراأما وجود

 إتباعها التحقيق قاضي على يتعين شكلية ءاتراإلج  يخضع مرة ألول المتهم سماع إن
 ءاترااإلج   هذه تتمثل ،"ق.إ.ج" من   157المادة لنص طبقا البطالن طائلة تحت وقع الإو 

 : يلي  فيما
  من  واقعة  بكل  حةراص ويعلمه  هويته  من فيتحقق  إليه،  المنسوبة  بالوقائع المتهم  إحاطة ✓

 . إليه المنسوبة الوقائع
  تنبيه  المحضر،  في هذا  إلى ويشار تصريح، بأي اإلدالء  عدم  في حقه  إلى المتهم تنبيه  ✓

  ذلك، طلب  ما إذا محامي  له تعين  أو  عنه للدفاع بمحامي  االستعانة  في حقه  إلى  المتهم
 : 2حالتين أمام نكون  وهنا المحضر في هذا إلى يشار

 هذا إثبات  التحقيق  لقاضي  يجوز الحالة هذه ففي بمحامي، ستعانةاإل عن  المتهم  تنازل -
 . عنه جعراالت  للمتهم يجوز أنه غير بالمحضر  التنازل

،  تعينه التحقيق قاضي من  طلب  أو  بنفسه إختاره سواء بمحامي ستعانة اإل المتهم طلب -
 ولقد  3قانونيا ستدعائه إ بعد محاميه بحضور إال الموضوع في ستجوابهإ يجوز  فهناك

 
 . 28، ص 2004جزائر، بدائل الحبس المؤقت االحتياطي، دار الهدى، العلي بولحية بن بوخميس،  1
 . 72، المرجع السابق، ص02أحسن بوسقيعة، الطبعة  2
 . 72، صنفسه، المرجع 02أحسن بوسقيعة، الطبعة  3
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 كان  األهم،  هو  ءرااإلج  هذا يعتبر  حيث المتهم  ستجوابإ على ئري زاالج  المشرع  نص 
 وفقا والمواجهات ستجواباإل محاضر فتحرر"  ج.إ.ق "  من  108المادة نص في  ذلك

 إقفال  قبل إجمالي ستجوابإ ءراإج  الجنايات مواد في التحقيق لقاضي  يجوز لألوضاع،
 . 1التحقيق

  ستجواباإل أن بإعتبار باطال كان ال إو  الحبس قبل يكون  أن اإلستجواب على يشترط
 اإلستجواب بداية حالة في أما ، الحبس لنهاية  محققا يكون  عليه مقبوض  وهو للمتهم 
 ولجهات  اإلستجواب حق  له يكفل  لم المشرع  فإن المتهم هرب من  المحقق   وخوف 

 المتهم  هروب فسر قد المشرع أن نستخلص يجعلنا مما عليه القبض  في الحق التحقيق
 الحبس  يسبق  فإنه  بهذا،  2الجريمة بإرتكاب فهراعت إ و  إليه مة  الته  نسبة على  بالتأكيد 
 عدم  أن إلى وأسندتهم   القانون  فقهاء ذهب  هذا من  أكثرو  المتهم  إستجواب  المؤقت

 . 3التحقيق ءراإج  في الثقة يضعف للتحقيق  حضوره رغم المتهم ستجوابإ
 المؤقت  الحبس في بالوضع األمر تسبيب ثانيا: 

 ضرورة  على ئري زاالج  التشريع منها الحديثة  الجنائية التشريعات في الوضع إستقر
"  ج. إ.ق"  من  مكرر  123المادة أحكام تكريس  نحو وذلك المؤقت  للحبس الصادر  األمر  تسبيب

 من مستخرجة  معطيات على المؤقت الحبس في بالوضع األمر يؤسس أن يجب : "تنص  التي
 : تفييد الملف

  كانت أو  القضاء أمام  للمثول الكافية الضمانات تقديم عدم أو  للمتهم مستقر موطن نعدامإ .1
 .خطيرة جد  األفعال

  منع أو  المادية دلةاأل أو الحجج على للحفاظ الوحيد ءرااإلج  هو  المؤقت  الحبس يكون  أن .2
  إلى يؤدي قد والشركاء المتهمين بين  طؤ اتو  لتفادي أو  الضحايا أو  الشهود على الضغوط

 . الحقيقة عن الكشف عرقلة

 
 . 64، ص2006قانون االجراءات الجزائية، دار هومة للطباعة، الجزائر، يوسف دالندة،  1
 . 103المر، المرجع السابق، صمحمد محمد عبد هللا  2
 . 77، ص2004السيد احمد، الحبس االحتياطي في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر، اإلسكندرية،  محمد 3
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 .جديد  من حدوثها من الوقاية أو  للجريمة  حد وضع أو المتهم لحماية ضروري  الحبس نإ .3
 .جدي مبرر دون  القضائية الرقابة ءاتراإج  على المترتبة  ماتزالت باإل المتهم  تقييد عدم .4

  األوامر تسبيب وجوبية  ئيةزاالج  ءاترااإلج قانون  على الجديدة التعديالت  تأدخل حيث 
 بالرغم  قضائي طابع أي من مجردا قبل من كان  حيث المؤقت الحبس في الوضع بخصوص

  باإلمكان كان النظام هذا ظل ففي ،حريتهم  على عتداءإ  يمثلو   درااألف بحقوق  يمس أنه من
  والغريب مسبب غير كان  الوضع أمر أن ذلك ،فائقة بسهولة المؤقت الحبس  في المتهم وضع

  تسبيب عليه  كان  العامة النيابة  لطلبات خالفا جرااإلف في المتهم التحقيق  قاضي ترك  إذا أنه
 اآلية  فقلبت المؤقت الحبس درب سلك إلى التحقيق  قضاة من لكثير المجال  فتح  فهذا ،ذلك

 .1ةقاعد ستثناءواإل ستثناء إ القاعدة وأصبحت
 الواقعية األسباب على الحكم  إحتواء المؤقت الحبس في الوضع بتسبيب  المقصود

 من للقاضي واقيا زاحاج يعتبر: "بقوله غارو  عنه عبر كما صدوره إلى أدت التي  والقانونية
  على المؤقت الحبس في بالوضع يحكم أن على للقاضي زاحاج  يعتبر كما"،  البحتة  تراالتصو 

 الذي ءرااإلج  أن من بالتأكد درالألف يسمح التسبيب  أن على عالوة شخصي، ميل  أو   هوى 
 الرقابة في بدورها القيام النقض لمحكمة  ويتيح  الدفاع لحق مخالفة يتضمن لم القاضي  تخذهإ

 ق. الح  هذا مرااحت  من للتأكد الالزمة
  يستجيب وهو القضائية الرقابة حتما  يساوي  المؤقت  الحبس في  الوضع تسبيب  أن  حيث 

  الخطابات  أو العشوائية  تراراالق إتخاذ مع  تتنافى والتي  بالعدالة اللصيقة المنطقية  الحاجة لهذه
  المؤقت  بالحبس  الصادرة األوامر  تسبيب ئيةرااإلج  التشريعات بعض  أوجبت  لذا المختومة، 

 . 2الدستور صلب في الشكلي الضمان هذا على النصر على اآلخ  البعض  وحرص
 

 

 

 
 

 . 85، ص2002فاتح التيجاني، الطابع االستثنائي للحبس المؤقت، المجلة القضائية، الجزائر، عدد خاص،   1
 . 240األخضر بوكيحل، المرجع السابق، ص 2
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 المؤقت  الحبس في الوضع أمر شكلثالثا : 
  والبيانات  المتهم شخص وبيانات المؤقت بالحبس األمر بمصدر المتعلقة البيانات يه
  التي  الجهة وختم   األمر، هذا  مصدر توقيع األمر، تاريخ  القانون، ومادة بالتهمة الخاصة

 : تي كاآل  وتكون  باستالمه  التربية  إعادة مؤسسة رئيس مشرف وتكليف  يتبعها
،  والدته ومكان وتاريخ وأمه والده ولقب واسم،  اللقب،  االسم:  للمتهم الكاملة الهوية  ذكر .1

 . أمكن إذا العائلية  وحالته  مهنته  إلى باإلضافة إقامته محل أو  لمسكنه  الكامل العنوان
 أو المتابعة  وقت القانوني ووصفها طبيعتها وتعيين المتهم إلى المنسوبة الجريمة نوع تحديد .2

 جميعا ذكرها ينبغي مختلفة  أوصاف ذات متعددة ئمراج  جل أ من  متابع  المتهم  كان ذاإو  اإلحالة
 . األخرى  عن واحدة كل يميز بشكل 

  قانون  في  الموجودة المتهم  إلى المنسوبة بالجريمة  المتعلقة القانونية  المواد إلى بدقة اإلشارة .3
 . ئيةزاالج  ءاترااإلج  وقانون  العقوبات

  أصدرها الذي القاضي وتوقيع المؤقت الحبس في بالوضع األمر أصدرت  التي الجهة  ذكر .4
 . الجهة لهذه الرسمي والختم

 . الميالدي  بالتقويم  والسنة الشهر اليوم  يتضمن أن ويجب األمر  صدور تاريخ ذكر .5
 تشر  لم ولكنها البيانات هذه أوردت"  ج.إ.ق"   من 123 والمادة 109 المادة نأ حيث 

 المادة  لنص بالرجوع لكن ،  البطالن طائلة تحت عاتها را م يجب جوهرية بيانات أنها على إطالقا
 الحالة هذه  في يجب: "يلي ما على تنص نجدها ئيةزاالج  ءاترااإلج  قانون  من  02فقرة 111
 التهمة نوعو  المتهم هوية وباألخص األمر أصل  في المبينة الجوهرية البيانات جميع إيضاح

 . 1"األمر يصدر الذي القضاء رجل وصفة واسم
 يستلزم ال أكثر أو  البيانات أحد تخلف حالة في فإنه:  سعد العزيز عبد الدكتور حسب

  تنفيذه توقيف عنه ينجر نماإو  مطلقا بطالنا المؤقت بالحبس  الوضع أمر بطالن بالضرورة  ذلك
 . 2ذالتنفي  في الشروع قبل ممكنا ذلك كان إذا وتكميله عليه الواردة النقائص  تدارك غاية إلى

 
 . 17علي بولحية بوخميس، المرجع السابق، ص 1
 . 12، ص1985الجزائر، ، بفراج المؤقت، المدرسة الوطنية للكتااإلحتياطي و إجراءات الحبس االعبد العزيز سعد،  2
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 المؤقت  الحبس في الوضع  مرأ  تنفيذرابعا : 
  قاضي عن الصادر باإليداع  أمر صورة في الصادر المؤقت بالحبس األمر تنفيذ إن

  وبيدهم  العقابية المؤسسة إلى المتهم يقودون  الذين القضائية الشرطة بواسطة  نفسه  التحقيق
 بيانا بدوره ويسلمهم  السجن مدير إلى األمر  ونسخة المتهم فيسلمون  اإليداع  أمر من نسخة
  اإليداع  أمر  صدرأ  الذي التحقيق  قاضي إلى البيان هذا يرجعون  ثم  بتسليم  رراإق يسمى   بذلك

 قاضي  أن على"  ج.إ.ق "من  02فقرة  38المادة تنص حيث القضية قرا أو  ملف ضمن ليضعه
 ممارسة  على ويرد العمومية  بالقوة مباشرة يستعين أن وظيفته مهام مباشرة سبيل في التحقيق

 تنفيذ   على  العامة النيابة  تعمل  بأن المقررة القاعدة بموجب  التحفظات بعض السلطة هذه
 موافقته   الجمهورية  وكيل  يعطي  أن المبدأ حيث  من  يجب،  والتحكيم التحقيق جهات تراراق

 حال  في حبسه،  المتهم على  القبض مالئمة  تقدير  وحده ويتولى  الحكم  تنفيذ على األولية
 بالقوة  يستعين أن بالقبض األمر  ولحامل  العام بالنظام تخل باتراضطإ حدوث جتماع ا

  صباحا الخامسة  بين الممتدة  الفترة في  مواطن أي  مسكن يدخل  أن،  اللزوم عند العمومية
 . 1الدخول عن المنزل  صاحب  عترضإ  لو  حتى  مساءا والثامنة

  الحقوق  لتدعيم وذلك المؤقت بالحبس األمر  تنفيذ في إيجابية خطوة المشرع خطى  لقد
  إيداع مذكرة التحقيق قاضي  بإصدار المؤقت الحبس  رهن الوضع أمر تنفيذ فربط والضمانات

  مكرر   123ادةـ والم  04فقرة  118ادةــــ الم لنص اـ طبق  ة،ــــــ العقابي  ة ــــ المؤسس يـــ ف م ـــــ المته
 . 2"ج.إ.ق"

 الوضع أمر تنفيذ بموجبه يتم الذي القانوني  ءرااإلج  يعتبر اإليداع  مذكرة إصدار إن
 بالمؤسسة المتهم إليداع تكفي  ال المذكرة هذه أصبحت  التعديل  بعد،  المؤقت  الحبس  رهن

 :هما متميزين ءينراإج وفق يتم أصبح  بل قبل من كان كما،  العقابية
 .المؤقت الحبس في الوضع أمر إصدار في  يكمن .1
 . األول  لألمر تنفيذا عقابية بمؤسسة المتهم  إيداع لمذكرة التحقيق  قاضي إصدار في يتمثل  .2

 
 . 228األخضر بو كحيل، المرجع السابق، ص 1
 . 228األخضر بو كحيل، المرجع نفسه، ص 2
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 المطلب الثاني: الجهات المختصة في مراقبة شرعيته 

  المتهم  لصلح المشرع قرهاأ أخرى  ضمانة بدورها المؤقت الحبس  شرعية على الرقابة تعد
  الشروط في  تتمثل قانونية  بضمانات إليه اإلشارة سبق  كما لمشرعا  أحاطها فقد مؤقتا،  المحبوس

،  المؤقت بالحبس  األمر  في  أحكامها على والتحايل  عليها  التعدي  من خوفا والشكلية الموضوعية
  وتتخذ   المؤقت  الحبس شرعية على بالرقابة يعرف ما وهي  الفرد حرية لحماية الحقة ضمانة قرأ

 غير أو  قضائية تكون  أن فإما صورتين ئري زاالج  التشريع في الحبس شرعية على الرقابة
 : عليه اإلجابة  سنحاول  ما هذا قضائية،

 المؤقت  الحبس شرعية على القضائية غير : الرقابةالفرع األول

 تلقاء من  التحقيق  قاضي برقابة تبدأ المؤقت الحبس شرعية  على الرقابة أن  البديهي من
 مدة يمدد فإما ،لذلك المحددة القانونية شروطلل إستيفائه  مدى  من  يتأكد من أول فهو   نفسه

 التلقائية الرقابة هذه على يؤخذ ولكنه مؤقتا المحبوس المتهم  عن يفرج أن ماإ المؤقت،  الحبس
  للمدة  المؤقت الحبس أمر تجديد إلى غالبا يميل التحقيق  قاضي ألن الروتين دوامة في   تقع أنها

 الرقابة هذه إلى باإلضافة،  األول رارالق عن التراجع تفادي بغية وذلك ا ي قانون  عليها المنصوص
 رقابة المشرع صنف فقد المؤقت،  الحبس شرعية على  التحقيق  قاضي رقابة من  تكون  والتي
 الرقابة تحت صنفها أنه إال الشرعية لرقابته متدادإ تعد أخرى 
 .اإلتهام غرفة رئيس ورقابة العامة النيابة رقابة  وهي القضائية غير

 للحبس المؤقت  العامة النيابة رقابةأوال: 

  إبداء خالل  من  المؤقت  الحبس  شرعية على الرقابة تحقيق  في  مزدوج بدور النيابة  تقوم 
  برقابة تقوم ال العامة النيابة فإن الكيفية بهذه محددة، حاالت في رأيها خذأ ووجوب  طلباته
 العامة النيابة  رقابة أخرى  جهة  من  تتجسد ،1الكلمة  معنى بأتم  قضائية بصفة  المؤقت الحبس 

 من  170 المادة تنص حيث  ، ق التحقي   قاضي أوامر  ستئنافإ في حقها تقرير  خالل من
"أنه  على "ج.أ.ق"  أوامر  جميع اإلتهام غرفة أمام  يستأنف  أن في  الحق الجمهورية لوكيل: 

 ". التحقيق قاضي

 
 . 261-262بوكيحل األخضر، المرجع السابق ، ص 1
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 العامة  للنيابة فيها ويحق التحقيق  قاضي يصدرها التي األوامر من  1/ 171 المادة تنص 
  على  الجمهورية وكيل إستئناف  يختلف المؤقت، بالحبس  المتعلقة  األوامر  تلك إستئناف
    . 1رواآلثا اآلجال حيث من  العام النائب إستئناف

 المؤقت  بالحبس المتعلقة التحقيق  قاضي ألوامر الجمهورية وكيل  إستئناف .1
 أمر ستئناف إ في الجمهورية  وكيل  حق على راحة  ص اإلجراءات الجزائية  قانون  ينص لم
 . األوامر بقية خصوص في  الصالحية هذه على نص كما المؤقت الحبس رهن الوضع

 الوضع ألمر(  العامة للنيابة  بالنسبة  الشأن وكذلك (الجمهورية وكيل  ستئنافإ يبقى  لكن
 من  170المادة اعموم يشملها والتي  القضائية األوامر  من باعتباره ئزاجا  المؤقت الحبس  في

  الحبس في الوضع أمر الجمهورية  وكيل  يستأنف قلما العملية  الناحية  من نهأ  إال ، "ج.إ.ق"
  الحبس في الوضع أوامر في باإلستئناف الطعن الجمهورية وكيل واجب من يبقى المؤقت،

 تسهر  العامة النيابة أن ذلك بذلك، ستئنافاإ المتهم يرفع ولم راءاتاإلج  في عيب شابه إذا السيما
إجه من  المجتمع وحماية القانون  تطبيق  على  يف  الوضع أمر  ستئنافإ القانون  خولها نة 

  حماية  القانون  نفس من "  ج.إ.ق"  170المادة في الوارد العام للنص طبقا المؤقت الحبس
  األمر نفس العامة، النيابة  وظائف من أساسية وظيفة وهي أخرى  جهة من الفردية تياللحر 

 وكيل  حق على راحةص  "ج.إ.ق " ينص لم حيث المؤقت،  الحبس في الوضع تمديد ألمر  بالنسبة
  لوكيل  يحق فإنه  127/2المادة على دائما ستناداإ ذلك يجوز نهأ إال ستئنافه، إ في الجمهورية 
مالم يكون    األخير هذا يطلب كان الذي المتهم عن راجاإلف رفض أمر يستأنف أن الجمهورية

 . 2الزما بقوة القانون 
   العام:  النائب  إستئناف .2

 عن  تميز  نإ و  شرحه  تقدم الذي النحو  على التحقيق  قاضي أوامر  جميع أيضا يشمل 
 . 3"ق.إ.ج" 171للمادة طبقا األثر حيث  ومن اآلجال حيث من الجمهورية  وكيل ستئنافإ

 
 .ئيةزاءات الجراقانون االج  171المادة  1

 جراءات الجزائية.نفس المادة من قانون اإل 2
 . 107-106حمزة عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 3
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 من   تبدأ   20يوما بعشرين  وحددها  العام للنائب أطول مهلة أعطى المشرع   اآلجال: حيث  من ✓
 ما هذا العمومية،  الدعوى  على راف  اإلش من يتمكن  وذلك  التحقيق  قاضي  أمر صدور تاريخ

 ويجب األحوال جميع في العام للنائب أيضا ستئناف اإل يحق: "بقولها  171/1عليه نصت
 " التحقيق  قاضي أمر  لصدور التالية يوما العشرين خالل للخصوم  ستئنافهإ يبلغ أن
  ستئناف اإل رفع وال  الميعاد  هذا  يوقف ال: " على تنص  171/2المادة نإ  : األثر حيث من ✓

 بأمر إال يتعلق ال  الموقف غير األثر نإف  الفقرة هذه خالل ومن" فراجباإل األمر تنفيذ
 بتمديد  األمر أو  المؤقت الحبس  في بالوضع فاألمر األخرى   األوامر أما المتهم  عن راجاإلف

 إعمال  وهذا  تنفيذها دون  يحول  ال العام النائب  طرف من  ستئنافهاإ نإ  ، تالمؤق الحبس
 . المتهم  صالح في  يكون  ال واحد تجاهإ في ستئنافاإل األثر

 للحبس المؤقت  تهاماإل غرفة  رئيس رقابة ثانيا: 
 جميع  في المتبعة التحقيق راءاتإج  سير على رافواإلش الرقابة حق تهاماإل  غرفة لرئيس

  قائمة أشهر ثالثة كل بداية كل في يسلم ،الختصاصه التابع المجلس بدائرة التحقيق مكاتب
 كل  يزور  أن يجوز مؤقتا، المحبوسين بالمتهمين  خاصة وقائمة المتداولة القضايا جميع  ببيان

 بها التي القضايا في مؤقتا المحبوسين حالة من يتحقق لكي  المجلس دائرة في عقابية  مؤسسة
:  نأ على "ج.إ.ق"  203المادة نص في اإلتهام غرفة رئيس رقابة تظهر ،امؤقت  المتهم حبس

  التحقيق مكاتب جميع في  المتبعة  التحقيق  راءاتإج  على  ويشرف تهاماإل  غرفة رئيس  "يراقب
 المقصود وليس  يفوضه من أو  اإلتهام غرفة رئيس بها يضطلع السلطة هذه"، المجلس بدائرة
  لرئيس  فليس ستقالليةإ بكل التحقيق لقاضي تبقى التي،  التحقيق راءاتإج سير في التدخل  منها

 في  راعلإلس وذلك التحقيق لقاضي يعطيها توجيهات بل أوامر، إعطاء سلطة تهاماإل غرفة
 الرقابة تكون  بهذا التحقيق، نجازإ في تأخر  وكل القانونية  األخطاء وتجنب القضايا تصفية 

 . 1قضائية غير إدارية رقابة تكون  تهاماإل  غرفة لرئيس
 

 
 . 111حمزة عبد الوهاب، المرجع سابق، ص 1
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 وسلطة القضايا سير  علىراف اإلش سلطة إلى باإلضافة اإلتهام غرفة رئيس مهمة  تشمل 
  عليه نصت لما وفقا وذلك أوال القانون  عليه نص لما وفقا كونه  حيث من المؤقت الحبس  قبةرام

  المالحظات التحقيق قاضي  إلى وجه قانوني غير الحبس أن له بدا ما إذا"  204/2المادة
 المتعلق القانونية  بالنصوص التقيد  في النظر  تهاماإل غرفة لرئيس  يخول  ما هو ،  1الالزمة"
 فال  ، قانوني غير  محبوسا المتهم  أن  فيها يرى  التي  الحالة في ومعنى،   نصا  المؤقت بالحبس 

 تنعقد التي تهاماإل غرفة إلى طلبا يقدم أن يستطيع بل عنه راجاإلف  تهاماإل رفةغ لرئيس يمكن
 غرفة لرئيس المخولة السلطات هذه أن غير  " ج.إ.ق" 178 و  205للمادتين طبقا منه  بطلب
 .ممارستها تمت  ولو  وفعالة فعلية رقابة تشكل أن يمكن الحبس راقبة م في  اإلتهام

 المؤقت  الحبس شرعية على القضائية الرقابة :الفرع الثاني

 الحبس  شدة من لتخفيف المشرع وظفها التي الوسائل أهم بين من القضائية الرقابة تعتبر 
 الرقابة هذه وتكون  بها القيام جلأ من قضائية جهة إلى المهمة هذه إسناد  بها يقصد المؤقت،

 . العليا المحكمة  من و أ تهام اإل  غرفة قبل من إما
 للحبس المؤقت  االتهام  غرفة رقابة: أوال

 بينها ومن القضائي التحقيق  أعمال  قبةرام صالحية ئيةزاالج  راءاتاإلج  قانون  خول 
 القضائي  التحقيق  درجات من  عليا درجة  باعتبارها تهاماإل غرفة إلى المؤقت  الحبس  أوامر

 بإحدى الدعوى  بملف اتصلت ما إذا التحقيق قبةرام في صالحيتها اإلتهام غرفة  وتمارس
 . 2القانون  في عليها  المنصوص الطرق 

 المؤقت  الحبس شرعية على الرقابة  اإلتهام لغرفة يجوز التي الحاالت .1

 اإلستئناف حالة خالل  من إما المؤقت، الحبس موضوع بنظر تهاماإل  غرفة تختص
 تعرضنا  التي راءاتواإلج  لألشكال  وفقا العام النائب  أو الجمهورية  وكيل  من أمامها  المرفوع

  التحقيق  قاضي تقاعس من تظلما المتهم  من إليها المرفوع الطلب خالل من  إما ،سابقا إليها
 3:له نستعرض  ما وهو  "ج.إ.ق " 126/2المادة به تقتضي لما راجاإلف طلب  في الفصل عن

 
 . 263بوكيحل األخضر، المرجع السابق، ص 1
 .236بارش سليمان، شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، دار الشهاب، الجزائر، )د س(، ص  2
 . 114حمزة عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 3
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  يبلغ: "على  مكرر  2ف  123المادة تنص  المؤقت: الحبس أمر المتهم حالة إستئناف في ✓
 هذا تاريخ من أيام ثالثة له نأب  وينبهه المتهم إلى شفاهة المذكور األمر التحقيق  قاضي
 أن للمتهم  يجوز  التي  األوامر  على المعدلة  172المادة نصت كما"،  ستئنافهإل  التبليغ

 في المتهم  حق وتقرير  المؤقت  الحبس في الوضع أمر  الخصوص وجه على   وهي  يستأنفها
 تاريخ  من أيام ثالثة جلأ في  جائز  ذلك يكون  المؤقت،  الحبس في  الوضع  أمر ستئنافإ

 يكن  أن أي مكرر  123المادة من  2الفقرة في  عليها المنصوص  بالكيفية   المذكور  األمر
 لهذا ويكون  مؤقتا المتهم  حبس  التحقيق  قاضي  فيه  يقرر  الذي الوقت   في شفاهة التبليغ
 . الحين في ستئنافهإ تسجيل  حق األخير

 أضفى قد المشرع  يكون  ،المؤقت الحبس رهن الوضع أمر استئناف جواز تقرير
 المتهم  بأن قضى الصدد هذا  وفي المؤقت الحبس  في الوضع أمر على  القضائية   الطبيعة 

 يرفع أن عليه بل  المؤقت الحبس  في الوضع أمر بطالن طلب يرفع أن  له يمكن  ال
 "ج.إ.ق "  172للمادة طبقا ستئناف اإل ويرفع صحته  عدم  على  يؤسس  والذي بذلك اإلستئناف

 عن القضائي بالمجلس تهاماإل غرفة أمام ستئناف اإل رفع في: "للمتهم أو وكيله الحق  بقولها
و   69و   04مكرر   65المواد  في  عليها المنصوص  األوامر   125،مكرر   123و 74مكرر 

 من هذا القانون.  154 143و   127 2مكرر 125و   1مكرر 125مكرر  125و  1-125و 
 على  بناء أو  نفسه تلقاء من إما الدعوى  بنظر  التحقيق  قاضي يصدرها التي األوامر كذلك

 كتاب قلم لدى تودع بعريضة ستئنافاإل ويرفع  1ختصاصاإل بعدم  الخصوم حدأ  دفع
 هذه تكون  محبوسا المتهم كان  إذا المتهم،  إلى   األمر  تبليغ من  أيام ثالثة  ظرف في  المحكمة 
 في الفور على تقيد حيث  ،التربية إعادة مؤسسة   ضبط كاتب تلقاها إذا صحيحة العريضة

 لقلم العريضة هذه تسليم  التربية إعادة لمؤسسة  الرئيسي قبراالم على ويتعين خاص سجل
  وليس  تأديبية  ءاتزالج  تعرض وإالساعة   وعشرين  أربعة  ظرف في المحكمة كتاب

 
 . 116حمزة عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 1
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 الرقابة أو  المؤقت بالحبس   المتعلقة  األوامر ضد المتهم  طرف من المرفوع  ستئنافاإل
 " موقف ثرأ القضائية
 ضبط أمانة لدى تودع بعريضة يكون  ستئنافاإل نإف الذكر السابقة للمادة طبقا
 تقدم بعريضة  يرفع ستئنافاإل نإف محبوسا المتهم كان إذا أما ،األمر ينفذ  لم إذا  المحكمة 

 ضبط  أمانة إلى وتقديمها الخاص السجل في تقييدها بعد التربية إعادة مؤسسة  رئيس إلى
  تهام اإل غرفة أمام ستئنافباإل الطعن في حقه ستعملإ الذي هو  المتهم  كان إذا ،المحكمة 

  أثر له يكون  ال  طعنه فإن ،المؤقت جرالإلف طلبه  رفض  أمر في أو حبسه  تمديد أمر في
 أعمال يتابع أن المحقق التحقيق قاضي على يتعين بل التحقيق سير ريةراستمإ  على إيجابي

 .المختصة الجهة  تفصل أن إلى طبيعي  بشكل  التحقيق
 المؤقت  الحبس بموضوع  إخطارها عند اإلتهام  غرفة إختصاص .2

 السابقتين للطريقتين وفقا وذلك  المؤقت الحبس موضوع في بالنظر تهاماإل غرفة تختص
 سواء جائز  وذلك العامة النيابة طريق عن أو  وكيله طريق  عن أو  مباشرة المتهم  من يطلب  أي

 . 1إقفاله بعد أو  التحقيق سير أثناء
  قاضي اختصاص فإن تهاماإل  غرفة إخطار وبمجرد التحقيق  سير أثناء  :التحقيق سير أثناء ✓

 ويكون  تهاماإل غرفة إلى القانون  بقوة ينتقل  المؤقت، الحبس موضوع  بنظر التحقيق
 حالة في مباشرة الطلب رفع راءإج  طريق  عن أو  ستئنافاإل راءإج  طريق  عن هنا  اإلخطار 

 126للمادة طبقا أيام  ثمانية جلأ بعد اجاإلفر  طلب في النظر التحقيق  قاضي رفض
 الحبس  في الوضع أمر  عليها بني  التي  األسباب  كفاية في  تهاماإل غرفة  تنظر،    " ج.إ.ق"

 . كذلك راءاتاإلج وسالمة  القانونية الشروط في بالنظر المؤقت
  التحقيق  إقفال بعد  المؤقت الحبس  موضوع  بنظر  تهام اإل  غرفة تختص  :  التحقيق  إقفال بعد ✓

  تكون ":  على تنص "ج.إ.ق "  128/4للمادة طبقا طرفها، من أو  التحقيق قاضي طرف من
 غرفة ن إف ،الجنايات محكمة  على  الدعوى  إحالة قبل  تهاماإل لغرفة هذه راجاإلف سلطة

 
 . 118حمزة عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 1
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  ما الفترة في  المؤقت الحبس موضوع  في  تفصل التي  هي  عندها  الملف لزاالتي ما تهاماإل
 . الجنايات محكمة رات  دو  نعقادإ بين 

 صدور حالة في  المؤقت الحبس موضوع في النظر أخرى  جهة من  تهاماإل غرفة تتولى 
 بعدم رارالق يكون  قضائية، جهة أية إخطار عدم حالة في أو  ختصاصاإل بعدم  قرار

 بعدم  يقضي نهإف ، جناية تشكل  الوقائع أن المجلس فيها يرى  التي الحالة في   ختصاص اإل
 عليها يتعين التي  1"ج.إ.ق"  437للمادة طبقا العامة النيابة إلى الدعوى   وإحالة ختصاصهإ

 أيضا وتختص القانون  نفس من  363للمادة طبقا تهاماإل غرفة على  وجوبا الدعوى  تحيل أن
 قد قضائية جهة أية تكون  ال التي الحالة في المؤقت الحبس  موضوع بنظر تهاماإل غرفة

 العادية القضائية الجهات  بين السلبي اإلختصاص  تنازع  حالة في كما بالقضية أخطرت
 في النظر صالحية  اإلتهام  غرفة تملك ال ،  العسكرية القضائية الجهات  وبين  بينها  فيما

 المشرع خولها بل ، المؤقت الحبس   شأن في مباشرة أمامها المرفوع الطلب أو اإلستئناف
العامة يرأ استطالع  بعد تلقائيا المتهم عن راجاإلف إمكانية   به تقتضي لما طبقا النيابة 
 2".ج.إ.ق" 186المادة

 للحبس المؤقت  العليا المحكمة رقابةرابعا: 

 في العليا المحكمة أمام بالنقض الطعن يجوز  ال: " نهإف"  ج.إ.ق " من   495للمادة طبقا
 المؤقت  الحبس شرعية على الرقابة فإن وبالتالي"  المؤقت بالحبس المتعلقة اإلتهام  غرفة تاراقر 

 وسيلة لها يتيح  أن دون  الحبس  إجراء على  نص  المشرع  كون  العليا المحكمة  رقابة  من  تفلت
 :نه أ  على" ج.إ.ق"  128المادة من الخامسة الفقرة نصت،   شرعيته على بالرقابة  للقيام قانونية

 ختصاصاإل نإف الجنايات  محكمة  من صادر حكم ضد  مرفوعا بالنقض  الطعن كان إذا"
 في للنظر المدعوة العليا  للمحكمة  زائية الج  للغرفة  يكون  المؤقت  الحبس نأش في  بالفصل
 . 3تلقائيا المتهم عن أفرج وإال يوما 45جلأ  في وذلك الطعن

 
 . 120السابق، ص حمزة عبد الوهاب، المرجع 1
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 المحبوس  المتهم قضية أحاله اإلتهام غرفة قرارات في وقع إذا نهأ هو الكالم  هذا معنى
  نهائيا  حكما وأصدرت القضية  هذه في  نظرت المحكمة  هذه ن إ ،الجنايات محكمة إلى حتياطياإ

  حدأ  من العليا بالمحكمة زائيةالج  الغرفة أمام بالنقض  الطعن وقع أو  حصل  ثم الموضوع في
  بين   ما الفترة خالل راجاإلف طلب  في  حقه يستعمل أن المحبوس  المتهم رأي  و  الدعوى  فراأط

  إلى  بذلك طلب يوجه  أن  عليه يتعين فإنه  ،العليا المحكمة  رراق وتاريخ المحكمة  حكم  تاريخ
  النائب طريق عن و أ مباشرة ماإ وذلك المختصة الجهة هي التي العليا بالمحكمة زائية  الج   الغرفة
 .1حبسه ستمر او  طلبه رفض تقرر أو  عنه، راجواإلف طلبه قبول بعد  لتقرر العام

 
 . 214، المرجع السابق، ص08بوسقيعة أحسن، الطبعة  1
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 المؤقتالنظام اإلجرائي للحبس  الثاني:الفصل 

  أن  للحكومات يجوز  لكن حقوقه من  أساسي حق وهذا الحرية في  الحق  إنسان لكل إن
 المعايير   من  مجموعة  الدولة وضعت لذلك  المحددة، الحاالت  بعض  في حريتهم  من  درااألف تحرم 
 حريته جردت  أن  على حرصا الحماية للفرد تكفل  التي  القانونية  ءاترااإلج  مراإحت  على  تنص  التي
 . مشروع غير  نحو على

  إحاطته تعين  بالحرية مساسا التحقيق  ءاتراإج  من ءراإج  خطر أ المؤقت  الحبس  كان  لما
،  المؤقت   الحبس شرعية على الرقابة خالل  من القانون  عليها ينص التي لألشكال وفقا ومباشرته

 األخطاء، هذه  على التعويض وجب  تهاراراق إتخاذ في أالخط من معصومة تليس الدولة أن بما
مباحث ثالث  إلى  الفصل  تقسيم  ارتأينا  حيث  لهذا  إلى  ،  الحبس  تطرقنا  على  المترتبة  اآلثار 

المبحث  المؤقت المؤقتوإلى    األول  في  الحبس  الثاني  في  بدائل  كان    ،المبحث  المبحث  فيما 
 . التعويض عن الحبس المؤقت غير المبررعن الثالث 
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 المترتبة على الحبس المؤقت    اآلثارالمبحث األول: 

حقوق   عن  يترتب وما العقابية المؤسسة داخل مؤقتا المحبوس المتهم وواجبات  إن 
 القانون  وشملها حتواهاإ  أساسية قواعد  تضمنتها قد وعقوبات جزاء من بهذه الواجبات  اإلخالل 

 االجتماعي اإلدماج وإعادة السجون  تنظيم  ، المتضمن06/02/2005المؤرخ في    05/04رقم
 بالمؤسسة مؤقتا المحبوس وواجبات حقوق  مبحث ال هذا في  نستظهر فإننا  وعليه  للمحبوسين

 أعاله.  إليه المشار 05/04رقم: للقانون  وفقا وذلك العقابية
 العقابية  المؤسسة داخل مؤقتا المحبوس المطلب األول: حقوق 

 كثيرة العقابية المؤسسة داخل مؤقتا لمحبوسل  05-05  القانون  منحها التي الحقوق  إن
 : 1يلي فيما الحقوق  هذ  تتمثل ،النهائية  باألحكام المحبوسين  حقوق  عن تختلف ال  وهي

 الصحية  الرعاية في مؤقتا المحبوس  : حقالفرع األول

 الرعاية في الحق: "أن علىاله  أعالمشار    05-04رقم القانون  من  57المادة نصت دقل
:  أنه على  القانون  نفس من  58المادة تنص   ،"المحبوسين فئات  لجميع مضمون  حق الصحية

 المؤسسة إلى  دخوله عند النفساني واألخصائي  الطبيب طرف  من  وجوبا المحبوسين  فحص  يتم"
 كان  سواء  المحبوس أن ك ذل معنى ،  ك"لذل الضرورة  دعت  وكلما عنه جرااإلف وعند  العقابية

 أو الوقائية المؤسسة في الصحية   الرعاية في الحق  له  فإن نهائي، لحكم تنفيذا أو مؤقتا حبسه 
 . ستشفائيةاإل المؤسسة في  أو  التربية إعادة

 وغيرهم  واألصهار األقارب زيارة في مؤقتا المحبوس : حقالفرع الثاني

القانون  66المادة أشارت لقد   : أنه على  نصت حيث  ، الحق هذا على   04-05من 
  وأقاربه  وجته ز و  بعةراال الدرجة  غاية إلى وفروعه  أصوله يارةز  يتلقى  أن  في  الحق للمحبوس "

 ". الثالثة الدرجة غاية على بالمصاهرة
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 بمحاميه  االتصال في مؤقتا المحبوس : حقالفرع الثالث

 أو نفسه تلقاء من  سواء للمتهم،  المحامي على حق زيارة    04-05 رقم القانون  نص لقد
 في  لموك  المحامي  يكون  أن  بشرط  المتهم  أقارب أحد أو مؤقتا المحبوس طلب على بناءا

 يارةز  يتلقى أن في الحق للمحبوس: "هن أ على القانون  نفس  من 67 المادة نصت حيث القضية،
 كانت متى عمومي  ضابط أو  موظف أي  أو  ومحاميه أمواله في والمتصرف عليه الوصي
 يارةز ال رخصة  تقديمه عند  للمحامي: "أن على منه70 المادة وتنص"  المشروعة يارةز ال أسباب

 دون   من  حرية بكل بالمتهم  االتصال في الحق المختصة القضائية طةلالس من له المسلمة
  من  الثانية الفقرة أشارت كماك"،  لذل خصيصا المعدة المحادثة غرفة في سةراالح  عون  حضور

"أنه على المادة نفس  كانت مهما التأديبية التدابير  وال االتصال من المنع يبطل أو  يقيد ال: 
 ". بمحاميه الحر االتصال  في المحبوس  حقا هذاة طبيع

 المراسلة  في مؤقتا المحبوس : حقالفرع الرابع

 رقابة تحت للمحبوس يحق  أنه 04-05رقم القانون  من  74و   73المادتين في جاء لقد
 في سببا كذل يكون  أال شريطة   آخر  شخص أي أو  أقاربه سلةرام العقابية المؤسسة مدير 
 في وإدماجه المحبوس تربية  بإعادة أو  العقابية المؤسسة داخل  النظام وحفظ باألمن لالاإلخ 

 عائلته دراأف إلى الرسائل  يكتب أن بسهولة يمكنه مؤقتا المحبوس المتهم فإن وعليه المجتمع
 الواردة والرسائله  هذ رسائله  تتضمن أال بشرط إليه، والكتابة سلتهرام في يرغب شخص كل وإلى
 مدير  رقابة  إلى الموجهة   الرسائل ههذ تخضع  التربية،  إعادة مؤسسة بنظام يضر  ما  إليه

 74 المادة نصت  حيث ،  مؤقتا المحبوس  طرف من للمحامي الموجهة  الرسائل باستثناء المؤسسة
 محاميه إلى المحبوس من الموجهة لةس راالم العقابية المؤسسة مدير لرقابة تخضع ال: "أنه على

 ما الظرف  على  يظهر  لم إذا إال  كان عذر ألي فتحها يتم وال  إليه  األخير هذا يوجهها التي أو 
 ". منه واردة أو  المحامي  إلى مرسلة بأنها يبين
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 الدينية  بالواجبات القيام في مؤقتا المحبوس حق: الفرع الخامس

  بصدور أو  التحقيق أثناء سواء معينة بتهمة العقابية المؤسسة إلى شخص  أي دخول  إن
 تنظيم قانون  أقر ما وهذا  1العقابيةة  المؤسس داخل شعائر  ممارسة في الحق له ضد، نهائي  حكم 

 الدينية واجباته ممارسة في  الحق للمحبوس" :على  نصت حيث  03 فقرة 06 مادته  في السجون 
 ". ديانته من دين رجل  ةز حيا يتلقى أن وفي

 والشكوى التظلم في مؤقتا المحبوس حق: الفرع السادس

 المساس عند للمحبوس  زيجو : " أنه على  القانون  نفس من 79 المادة نص في جاء لقد
 في  قيدها ه ي عل يتعين الذي ةي العقاب   المؤسسة مدير إلى شكوى  يقدم أن   حقوقه من حق بأي

 مةالز ال القانونية ءاترااإلج  كل واتخاذ   بهذا ورد ما  صحة  من  والتأكد فيها  والنظر  خاص  سجل
  تضمنتها التي الوقائع في  يحقق وأن  الشكوى ه  هذ سةراد المدير على كذل بعد يتعين "،  بشأنها

 أو  ئي زاج  طابع تكتسي  الوقائع أن  العقابية المؤسسة لمدير تبين إذا ،واالهتمام  العناية يوليهاو 
 جعراي  أن عليه يجب فإنه  أمنها، تهديد أو  العقابية المؤسسة داخل بالنظام لالاإلخ  شأنها من

 يبلغ أن يجب،  اختصاصه  بدائرة العقابية المؤسسة توجد التي المحكمة لدى الجمهورية وكيل
 على ردا المحبوس يتلق ولم  العقابية  المؤسسة مدير  تقاعس إذارا  فو  العقوبات تطبيق  قاضي

 تطبيق قاضي إخطار  له زجا للشكوى  تقديمه خ تاري  من  أيام) 10)  عشرة مرور  بعد  ه شكوا 
 والقضاة المؤهلين   الموظفين من كل إلى ه شكوا  يرفع أن ككذل له ويحق   مباشرة العقوبات
 . 2العقابية المؤسسة  موظفي حضور  دون  ومقابلتهم العقابية للمؤسسة الدوري  بالتفتيش المكلفين

 العقابية  المؤسسة داخل مؤقتا  المحبوس المطلب الثاني: واجبات

 االجتماعي اإلدماج وإعادة السجون  بتنظيم  المتعلق  05-04  رقم القانون  تضمن لقد
 ،النظام  على،  والصحة  األمن  على  للحفاظ مةالز ال التنظيمية  القواعد من  مجموعة   للمحبوسين

 أو  ءاتزاالج  على  تشتمل ى ر أخ  أساسية قواعد تضمن كما العقابية، المؤسسة  داخل الطاعة
 أما التنظيمية، القواعد ههذ مخالفة يتعمدون  الذين المحبوسين على تسليطها  يمكن التي العقوبات

 
 . 226 السابق، ص المرجعالعيش،  فضيل 1
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 المشار القانون  من   87إلى    80 من  مواد فهي  القواعد ههذ على  نصت التي  القانونية  النصوص
 وأن االنضباط قواعد يحترم أن المحبوس  على يجب : "أنه على منه  80  المادة تنص حيث عليه

 " العقابية المؤسسة داخل والنظافة الصحة األمن، النظام،  على يحافظ
 مراباحت  المحبوسين ماتزالت إو  واجبات على  تتعرض  التي  القانونية  النصوص  ه هذ مجمل 

 الطاعة،  الصحة،  الداخلي والنظام باألمن المتعلقة للسجون  الداخلية واألنظمة القواعد  كل
 المحكوم أو  مؤقت محبوس أي مخالفة إن   بمهامهم، قيامهم  أثناء قبينراوالم سراللح   مةالز ال

 إلى المخالف يعرض فيها والنظام األمن على للحفاظ مةالز ال والقواعد السجون   ألنظمة عليه
 نص في جاء ما حسب األولى الدرجة من خوالتوبي اإلنذار بين ما تأديبية  وعقوبات ءاتراإج 

  األكثر  على   (02(شهرين ز تتجاو  لمدة تالسراالم وقف  بين  إليه المشار  القانون  من  83 المادة
م01)  واحدا راشه زتتجاو  لمدة  مؤقتا ةز الحيا من والمنع   من  عن الم المحامي، ةز حيا اعدا( 

 لمدة  لةز ع في وضعلا  ،( 02)شهرين زتتجاو  ال لمدة الشخصية  ضراواألغ  باألموال التصرف
  منها أو العقابية للمؤسسة الداخلي بالنظام المخلة األعمال   كانت إذا أما (،30)يوما ثينالث 

،  الضرب،  يدالعم والتخريب فالكاإلت  للمؤسسة  التابعة العامة األموال على  عتداءإ   تكون 
 . العقوبات قانون  عليها يطبق التي ئمراالج  من جريمة حتصب فإنها، القتلح، الجر 

  في تختلف ال مؤقتا المحبوس األجنبي المتهم وواجبات حقوق  أن حظةال الم تجدر
 تعلق  إذا أنه  غير ،  1مةعا بصفة  الوطني مؤقتا المحبوس  المتهم  وواجبات حقوق   عن مجملها

 حسب بالمثل  المعاملة مبدأ إلى ةز الحيا ههذ تخضع فإنها الدهب  قنصلية ممثلي أحد ةز بحيا األمر
 في الحق   األجنبي  للمحبوس: "أنه على  تنص حيث  05-04  القانون   من   71  المادة أوردته ما
 النظام  حدود وفي بالمثل المعاملة مبدأ تعارا م مع كوذل هلبلد القنصلي الممثل ةز حيا يتلقى أن

 . العقابية للمؤسسة الداخلي
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 بدائل الحبس المؤقتالمبحث الثاني: 

ه  هذ كانت سواء المؤقت الحبس توقيع زلجوا توافرها الواجب الشروط بينا وأن سبق لقد
  يجب ته،راومبر  المؤقت الحبس  إلى المؤيدة  األسباب لتزا  إذا  موضوعية  أم شكلية  الشروط

  الضمانات بمثابة  تعتبر  الشروط هفهذ ،رافو  المؤقت الحبس  رهن   هو الذي المتهم  عن جرافاإل
  من ،  لصالحه والمقرر المؤقت الحبس  رهن  المتهم وضع  أمر المصدرة الجهة  على المفروضة

  المؤقت الحبس  رهن بالوضع األمر  إصدار سلطة ع المشر  لها خول  التي الجهة  على يجب   ثمة 
  من مجموعة له خول  ئري زاالج  عالمشر  فإن العقابية  بالمؤسسة المتهم تواجد  أثناء،  عاتهارا م

  : مــــــ رق نـــــ وسيـــ للمحب اجـــ اإلدم  ادةــ وإع  ون ــــ السج  م ــــ تنظي انون ــ ق وجب ـــ بم اــــ حده  اتــــ والواجب وق ــ الحق
05-04.1 

  تبرئ  أخرى  راأمو  تستجد  قد الشروط، ههذ عاةرا م في التحقيق  سلطة ئ  تخط قد أنه  كما
  قد يكون  أنه في كش من  ليس،  المؤقت الحبس عليها بني التي تراالمبر  وتلغي المتهم  ساحة
ا مؤقت  المحبوس لسمعة البالغة اإلساءة فذوق  ،بالغة راراأض  مؤقتا المحبوس المتهم على  ترتبت

 . حبسه  فترة أعماله تعطيل  على ترتب  التي المادية راراألض عنال فض
 المؤقت الحبس مدة خصم هو التعويض من معين عنو  على فقهي  عإجما هنا أنه كما

 من مؤقتا محبوسا المتهم أمضاها التي المدة وخصم  المتهم على بها المقضي  العقوبة من
 من  حبسوا التي  الجريمة  بسبب  سواء بإدانتهم  حكم  صدر  الذي ك أولئ  به ختص إ ع نو  هو العقوبة

 يجب  المؤقت  الحبس شرعية  على الفعالة الرقابة أن  كش ال  أنه  كماه،  غير  أو مؤقتا أجلها
 راقد المؤقت الحبس  أوامر  إحاطة مز يستل ءةراالب  قرينة مبدأ أن  اعتبار  علىه  تنفيذ عند  أعمالها

 التحقيق قضاء أوامر من أمر ، فهو المؤقت الحبس  شرعية  على الفعلية الضمانات من ممكنا
 فأمر  إذن العام، واألمن التحقيق  راءاتإج   سير حسن على والحفاظ الحقيقة عن  الكشف غايته

راء إج  المؤقت الحبس ن إ ولهذا التحقيق  جنتائ  على معلقا يبقى تهراءب نال إع أو  المتهم ةن إدا

 
المتضمن  2005/ 02/ 06في:   المؤرخ 05/04رقم:   القانون   1 االجتماعي   اإلدماج وإعادة  السجون  تنظيم قانون  المتمم، 

 . 2005فبراير 13 في المؤرخ 12 ر، رقم:.للمحبوسين، ج
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 زجوا عدم نتائجها من التي ءةراالب   قرينة   يةدالفر  الحرية مبادئ مع يتعارض ألنه ستثنائيإ
 فبقاء،  1إدانته يثبت فيه المقضي  يءشال لقوة ز حائ  نهائي حكم بصدور إال شخص أي حبس
 إلى محالة ال سيؤدي  قصرت أو طالت سواء التحقيق  مدة  الل خ المؤقت الحبس  في المتهم 

 صور  زهتبر  ما  وهو للمتهم  االجتماعي المستوى  على سواء فيها،  مرغوب غير وآثار ئج نتا
 إلى إضافة  الفردية، دخل لا مصادر  ع وانقطا انعدام  في  تتمثل االقتصادي أو  األسري  كالتفك

 فهذا  بالبراءة، حكم  حقه في وصدر مؤقتا حبس الذي بالمتهم ق ح تل التي المعنوية راراألض
  القانونية  اآلثار إلى إضافة ،هصدور  قبل به أحاطت ذيلا وكالشكزالة  إل كافيا يكون  لن الحكم

 كلتا  ففي البراءة أو  باإلدانة الحكم صدور عند سواء المؤقت الحبس مدة انتهاء بعد تترتب التي
 فهل ؟المؤقت  الحبس في  المتهم قضاها التي المدة مصير  عن التساؤل علينا وجب الحالتين
 ؟ اإلدانة  حال في بها المقضي  العقوبة من وتخصم المدة هذ تحتسب

  ؟ضرر من  لحقه ما ءراج  التعويض طلب حق  وجه بغير مؤقتا حبس الذي للمتهم يحق هل
 ؟ المتهم أصاب الذي والمادي المعنوي  الضرر لجبر  كافي التعويض  هذا هل

 تضمن قوانين عالمشر  لها وضع لتياو  القانونية  المؤقت الحبس آثار إلى التعرض  قبل
،  معنوياته،  وعائلته نفسه في  المتهم  تصيب التي  اآلثار  إلى  كذل قبل اإلشارة علينا وجب  تسويتها

  حوله من تفهم  إلى بالنظر  العادية  حياته  إلى العودة مؤقتا  حبس  الذي المتهم على  يسهل  ما وهو
 األمن  على الحفاظ  ألجل  ضروري  راءإج  محل  كان  وأنه الصحة ب  لها  أساس ال  ك شكو  محل أنه

 المصلحة تحقيق أجل من منز ال من معينة لفترة المتهم حرية سلب ه مؤدا  المؤقت فالحبس،  العام
 فيمس  هضد يوقع لمن بالغ أذى يسبب  خطير  إجراء الحالة ههذ في أنه إال  للجميع،   العامة

 . 2مصالحه ،شرفه وسمعته، شخصه  في اإلنسان
 

 
جامعة   الجنائي، القانون  فرع  -العام القانون -الحقوق  في الماجستير شهادة لنيل مذكرة المؤقت، الحبس حسين، ربيعي  1

 . 128-127، ص2000قسنطينة، سنة
 . 371-370ص السابق، المرجع المر، محمد عبدهللا محمد 2
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  ليس هأن  نم مبالرغ الجسامة، و  رةو بالخط ميتس راءج إ السابق بالمعنى  المؤقت الحبس
  ن يقي  بغيرو  محاكمة  بال  حبس  الحالة هذه  في هوف  األثر، في  اهمع  وى يتسا قد  هأن  ال إ عقبة

،  ه أقربائ ،  لهعم،  هأسرت و  الشخص ىلع خطيرة ثارآ   المؤقت  الحبس ى لع يترتب قضائي،
  صلاأل نم ينال  هأن  ن ع فضال  النفسية،و   المادية نتي هجو  نم  ضرر ه ب ويلحق   ه ب  ن المحيطي 

  عادلة،  كمحاكمة بات  قضائي م بحك هدانت إ  تتقرر نأ لىإ يء بر  هأن  نم ننساإ لكل   الثابت
 شاذ  راءج إ   يبقى هأن  الإبه   باألمر  المشرع اهأحاط التي راتعتباكاإل الضماناتكل  وبالرغم من  

عن    البحث  رةو ضر  الحديثة  الجنائية السياسةخالل ذلك رأت  من    الحرية،  ارض و ع نم عارضاو 
  تحافظ وقتال نفس  فيو  الجريمة واجهة م في فعالية ذات ون تك الخطير راءاالج  ى لهذاأخر بدائل  

  نجد زائري الج  التشريع في ئلالبداهم هذه  أ لعل   ،رامتهم ك ن وتصون المتابعي  وق األفراءحق ىلع
المراقبة   مسمى تحت زائري الج  المشرع اهستحدث إ ى أخر  ليةآو  القضائية،  الرقابةو  ،راجاالف منظا

 اإللكترونية. 
 : نظام اإلفراجاالول المطلب

المتهم   المؤقت حبسلل ةلالبدي  األنظمة مأقد نم راجفاإل إن وهو األصل كون أن وجود 
نته والقاعدة ادإطليق هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن يكون عليه قبل صدور حكم قضائي ب 

اإل التحقيق،  أفراج  في  لقاضي  التقديرية  للسلطة  يخضع  جوازي  الحاالت  إنه  بعض  في  أنه  ال 
 ينقلب إلى وجوبي ولذلك ال يكون بديال للحبس المؤقت. 

 ماهية االفراج الفرع األول:  

  ه قو بمنط ليد هألن قالتحقي  قاضي اهيتخذ التي تراراالق أخطر نم  همالمت  نع جرافاإل إن
  مث  نمو  هتعريف لىإ ق التطر  جبو  ميةهاأل ذههب  نكا كلما ءة،راالب و  اإلدانة نبي  سطو   حالة ىلع

 ه. من  المشرع غاية راأخيو  ءاترااإلج  نم غيره ن ع اهب  يتميز التي الخصائصهم أ  استخالص
 فراجتعريف اإلأوال: 

أهم التعريفات التي وضعها   فراج من الناحية اللغوية، ثم إلىسيتم التطرق إلى تعريف اإل
 فقهاء القانون الجنائي، وصوال إلى التعريف القانوني. 
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    اللغوي لإلفراج: يفالتعر .1
فرجا: شق، وفي تنزيل العزيز الحكيم" إذا السماء  نالشيئي  ن بي  فرج"  نم  تق مش فراجاإل

طلقه:  أنجلوا عنه، وعن الحبيس،  إفرجت" أي انشقت، فرج فراجة: لم يكتم السر، وعن المكان،  
 .1سير وأفرج عن المالفرج عن األأويقال 

  :لإلفراج  التعريف الفقهي .2
الطلب الذي : "عبدالعزيز سعد بأنهفراج فعرفه الدكتور  تعددت التعريفات الفقهية لنظام اإل

يقدمه المتهم أو محاميه أو ممثل النيابة العامة خالل الفترة ما بين بداية التحقيق وصدور حكم  
حدى جهات التحقيق أو الحكم بإطالق سراح المتهم المحبوس حبسا مؤقتا بموجب  إلى  إنهائي  

   .2أمر قضائي سابق"
الدكتور لخضر بوكحيل أنه  المؤقت كون هذا األخير ذو  عرفه  : "وسيلة إلنهاء الحبس 

مدته" كانت  ومهما  اإلجراءات  مراحل  من  مرحلة  أية  في  إنهائه  يجوز  إستثنائي  كما  3طابع   ،
الشلقاني شوقي  أحمد  الدكتور  ذمة    يعرفه  على  مؤقتا  المحبوس  المتهم  سبيل  "إخالء  بأنه: 

التحقيق لزوال مبررات الحبس وقد يكون وجوبيا متى توافرت شروط معينة وقد يكون جوازيا فيما  
 .4عدا ذلك"

الكسواني   الدكتور جهاد  أنه عرفه  قبله  : "عل  المحبوس مؤقتا حتى يصدر  إخالء سبيل 
عرفه الدكتور أشرف توفيق شمس الدين  ، كما  5تصة"أمر حبس جديد أو حكم من المحكمة المخ

على أنه: "إخالء سبيل المتهم الذي سلبت حريته ألن األسباب التي دعت إلى ذلك قد زالت أو 
لموجباتها" تتوافر  خالل  .6لم  التعريفات    من  إقترانها نرى  هذه  وهي  واحدة  حلقة  في  تدور  أنها 

 
شهادة   1 لنيل  أطروحة  مقارنة،  دراسة  الفلسطينية،  الجزائية  اإلجراءات  قانون  في  بكفالة  اإلفراج  الحسن،  أبو  زاهر  أنور 

 . 15، ص 2016الماجيستير في القانون العام، إشراف فادي شديد، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
 . 54، ص2014، الجزائر،  26علي سنوسي، النظام القانوني لإلفراج عن المحبوسين، مجلة الفقه والقانون، العدد  2
 . 134بوكحيل األخضر، المرجع السابق، ص 3
 . 285أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص 4
 . 130جهاد الكسواني، المرجع السابق، ص 5
 . 297، ص 2012أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، الجزء األول،  6
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فالمتهم أفرج عنه لزوال مبررات الحبس غير أن  بموضوع الحبس المؤقت وطابعه اإلستثنائي،  
 التحقيق لم ينتهي وبالتالي يجوز أن يعاد طلبه وتقييد حريته ثانية. 

  :لإلفراج التعريف القانوني .3
تعريفا   له  نجد  ال  لإلفراج  المنظمة  النصوص  إلى  بتبيان    ىكتف إ نما  إبالرجوع  المشرع 

المواد   في  القانوني  اإل    126نظامه  قانون  من  يليها  الجزائية،  وما  كان  جراءات  النظام  هذا 
تعديل   بمقتضى  لكن  المؤقت  باإلفراج  لقرينه    01/08يسمى  تعزيز  حذفت عبارة موقت وذلك 

 البراءة المفترضة في شخص المتهم. 
 اإلفراج خصائصثانيا: 

 :التالي و النح ىلع اهنبين الخصائص نم ةل بجمنظام اإلفراج  يتميز 
 اإلفراج نظام قضائي:   .1

صداره، فهو اختصاص  إفراج الطابع القضائي بالنظر للجهة المختصة ب يكتسب نظام اإل
المادة   عليه  نصت  ما  وهو  القضائي  التحقيق  لجهات    بقولها:  "ج.إ.ق"  1ف    126حصري 

الفقرة    123المواد أن يأمر بتلقاء نفسه باإلفراج" وكذا المادة  "يجوز لقاضي التحقيق في جميع  
بقولها تبين    :1األخيرة  لقاضي  أ"إذا  يمكن  المذكورة  باألسباب  مبررا  يعد  لم  المؤقت  الحبس  ن 

المتهمأالتحقيق   عن  يفرج  يصدر  أباإلضافة  "،  ن  فيصدر  نه  قضائية  وإجراءات  لضوابط  وفقا 
 جب توافرها في األحكام والقرارات القضائية. مسببا مشتمال على البيانات الوا

  اإلفراج نظام إعتراضي:  .2
فتراضي كونه في مرحلة الوسط بين اإلدانة والبراءة، لذلك يبقى  إفراج بأنه  يتميز نظام اإل

أدلة جديدة وبحسب  إتخاذ  إالمتهم معرضا الحتمال   بحقه مرة أخرى في حالة ظهور  جراءات 
  فراج أنه ال يصدر بوصفه حكم نهائي فيعتراضية لنظام اإلن أساس الصفة اإلإف  123المادة  

 
 ، المعدل والمتمم المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، المصدر السابق.66/155األمر  1
  



 النظام اإلجرائي للحبس المؤقت الفصل الثاني 

 

57 

جراءات سير الدعوى العمومية لعدم توفر األدلة الكافية إلدانة إنما يصدر معترضا  إالدعوى و 
 . 1المتهم"

  :وازيج منظااإلفراج  .3
المادتين   إلى  "يجوز"    "ج.إ.ق"   126و   123بالرجوع  "يمكن"،  كلمتين  استعملت  نجدها 

المختصة   التقديرية  للسلطة  يخضع  فهو  الجوازي  باإلفراج  النظام  هذا  تسمية  جاءت  هنا  ومن 
 . 2بإصداره

  اإلفراج نظام مؤقت: .4
اإل استنادا  نظام  وذلك  بطبيعته  مؤقت  نظام  متهم  عن  حالة أفراج  في  إلغائه  يمكن  نه 

وهذا ما نصت عليه المادة    3لحقيقة وتقوي الدالئل السابقةظهور أدلة جديدة تفيد في إظهار ا
ذا طرأت ظروف جديدة أو خطيرة تجعل من الضروري حبسه فلقاضي التحقيق  إبقولها: "  131

 أو لجهة الحكم المرفوعة إليها الدعوى أن يصدر أمرا جديدا بإيداعه السجن"
 الغاية من اإلفراجثالثا: 

 :4في نتكم المؤقت لحبس ل بديل مكنظاراج فاإل نم الغايةإن 
الفرد: .1 وحرية  التحقيق  مصلحة  بين  التوازن  الفعل    تحقيق  يكون  عندما  اإلفراج  يصدر 

المرتكب من الجرائم العادية التي ال يخشى الضياع أو التأثير على وسائل إثباتها أو حسن  
سير التحقيق فيها أو عندما ال توجد ضرورة وأسباب الستمرارية المتهم رهن الحبس المؤقت  

 درءا للمغاالة فيه. 
للمتهم: .2 الشخصية  الحرية  في  ضمان  جهة اإلنس  األصل  تثبت  لم  ما  البراءة  ان 

بيا تم  كما  المؤقت  الحبس  في  أدانته  يجوز  قضائية  ال  إستثنائي  إجراء  سابقا  نه 
 .ستعماله أو اإلفراط في اللجوء إليهإتحويله إلى قاعدة عامة وال المغاالة في 

 
مقارنة،  1 دراسة  الجزائية،  الدعوى  في  المتهم  عن  اإلفراج  محمد،  جوتيار  كوفند  السبعاوي،  أحمد  خضر  المركز    محمد  دط، 

 .  28، ص2017العربي للنشر والتوزيع، 
 ، المعدل والمتمم المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، المصدر السابق.66/155األمر  2
 . 29محمد خضر أحمد السبعاوي، كوفند جوتيار محمد، المرجع نفسه، ص 3
 . 55-54علي سنوسي، المرجع السابق، ص 4
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 مضمون اإلفراجرابعا: 
التحقيق   اهيصدر  التي  امرو األ همأ  ن م جرافاإل أمر  يعد يتصل  قاضي  كونه 
وهو    ،هلصالحو  همالمتبحرية   معه  باألصل   عمال العقابية المؤسسة خارجفيحقق 

  ازياو ج  وأ ،ون القان ةو بق جبارياون إيك نأ  ماإ نعاو ن جرافاإل  ريا،و دست العام المكرس
 سيتم التطرق إليه.  التحقيق وهذا ما لقاضي التقديرية طةلسلل جعرا
 ) القانون بقوة اإلفراج ( الوجوبي اإلفراج .1

 :ي لي  لما فقاو  ه حاالت التطرق إلى تعريفه و  ميت 
 تعريف اإلفراج الوجوبي: ✓

تلقاء  طة لس اهفي م تز لت  ستثنائية إ حالة هو   نم بللط حاجة ون دو  ا هنفس التحقيق من 
 تسمى  محددة حاالت في  شرط  و أ قيد  ون د  مؤقتا سو المحب  هم المت  ن ع حتما   جرافباإل همالمت 

فيتم بمثابة جرافاإل ذاه يعتبر،  1بي و ج و ال جرافاإل بحاالت  للمتهم   كما لهسبي  خالءإ  حق 
 ال هأن  في ي از و الج  جرافاإل نع  يتميز بعد، فيما اهسنبين   التي  الحاالت نم حالة افرتو ت 

 . 2ون القان  ةو بق  ضو مفر التحقيق وإنما  لقاضي التقديرية طةلالسمجال فيه ألعمال 
 :بيوجوال جرافاإل حاالت ✓

 : التالي والنح  ىلع اهردو ن حاالت  في ون القان  ةو بق  هم المت  نع جرافاإل ميت 
 هم:المت ءة رابب مالحك حالة -

 ما وهو  ءةرابالب هي لع م الحك حالة في المؤقت  الحبس هن ر  عو ضو الم هم المت ن ع يفرج
 ه عن  أفرج برئ  وأ العقاب ن م همالمت عفيأ  ذاإبقولها: "  "ج.إ.ق"  311المادة  نص في  جاء

 ىلع ون القان  نفس نم 365 المادة نصت كما"،  خرآ لسبب  ساو محب نيك في الحال ما لم
 . 3ه"ءت رابب  م الحك رو صد  رو ف مؤقتا سو المحب  سبيل المتهم ىليخ ه: "أن 

 
 

 
 . 591-590، ص2006، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،07جراءات الجنائية، طاإلمحمد زكي أبو عامر،  1
 .  435، ص1997جالل ثروت، نضم اإلجراءات الجنائية، دط، دار الجامعة الجديدة، مصر،  2
 . 56علي سنوسي، المرجع السابق، ص 3
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 : بةوالعق ن م عفاءاإل حالة -

،  49،  48،  47  ادو الم في اهي لع صو المنص الحاالت نم حالة افرتو ت  ذاإ ما حالة في
القانون    52 في التيو  باتو العقمن   ه،را كاإل ، ون الجن  في  ةلمتمث  ليةو المسؤ  انعو م تتمثل 

 . 1حاال تهمالم نع يفرج  هن إف العقابن م  معفية أعذار و أ نالس صغر
 : المؤقت الحبس مدة إنتهاء -

 اهب  رو المأم المدة  بانقضاء وراف المؤقت الحبس قيد عو ضو المسبيل المتهم   خالءإ  يجب
 : 2التاليو النح وذلك على

o وال رهش لمدة الحبس ون القان  هافي  يقرر  التي الحاالت في حبسا رهالش مدة اءهنت إ 
 . تمديده زو يج 

o لمدة   بةو بعق  اهي لع المعاقب الجنح في وى القص المؤقت الحبس مدة اءهنت إ الحبس 
 .ر هأش 8 ب المقدرةو  ات و سن  3تفوق 

o الجنايات في هام ت اإل غرفةو  التحقيق قاضي ن قبل م  الممدد المؤقت الحبس  مدة اءهنت إ 
 .رهش 16 ب المقدرةو  سنة 20 نم عليها بأقل المعاقب

o المقدرو  ما هت اإل غرفةو  التحقيق قاضي قبل نم الممدد المؤقت الحبس مدة نتهاءإ 
 20وي أو تفوق  تسا بمدة اهي لع المعاقب الجنايات في رهش   20ـ  ب األقصى اهحد

 م. اإلعدا وأ المؤبد نالسج  و أ سنة
o قبلم الممدد المؤقت الحبس مدة اءهنت إ  المقدرو  هامت اإل غرفةو  التحقيق  قاضي ن 

 وكان  سنة 20 بأقل من اهيلع المعاقب الجنايات في  هرا  ش 32 ـ  ب األقصى  هاحد
 شهادات ىق لت  وأ أدلة لجمع إجراءات  اتخذ  وأ خبرة بإجراء أمر  قد التحقيق   قاضي
 .الحقيقة  إلظهار حاسمة و تبد  اهنتائج  كانتو  وطنيال رابالت  خارج

 
، المتضمن  2015ديسمبر    30المؤرخ في    15/19المعدل والمتمم بالقانون    1966يونيو    08المؤرخ في    66/156القانون    1

 .  2015ديسمبر  30، المؤرخ في 71قانون العقوبات، جريدة رسمية العدد
 . 411-410، ص2009عبدهللا أوهايبية، التحقيق القضائي، دار هومة، الجزائر،  2
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o قبلم الممدد المؤقت الحبس مدة اءهنت إ  المقدرو  هامت اإل غرفةو  التحقيق  قاضي ن 
   20تفوق   أو وي تسا لمدة اهي لع المعاقب الجنايات في شهرا    36  ـ ب األقصى هاحد

 اتخذ  و أ خبرةبإجراء   أمر قد تحقيق  ال  قاضي نكاو  معداإ  و أ مؤبد  ن سج  و أ ن  سج  سنة
 و تبد  اهنتائج  كانتو  وطنيال رابالت  خارج شهادات قيلت  و أ أدلة لجمع جراءاتإ

 .الحقيقة  إلظهار حاسمة
 :متابعةلل هجوألاب أمر صدارإ -

 الوقائع  فية  وجه المتابعباأل التحقيق قرارا  طةلس أصدرت   ذاإ المتهم فورا   يخلي سبيل
 . 1هلي إ بةو المنس

 :إليه ويةمسا  و أ الحبس مدة نم أقل بةو بعق مالحك حالة -
 ما أقصى وي تسا مدة المؤقت الحبس غلب  ذاإوبذلك   2ف  265  المادة اهيلع نصت

 و أ  ذلك  ةلع ،لهأج  نم حبس التي  الجريمة في ن دي أ ه أن  و ل هم المت  ى لع  هب م  الحك نيمك
 . 2اهب ليح التي بة و العق ن م تخص المؤقت الحبس  مدة

 :التنفيذ وقف  مع  بالحبس مالحك حالة -
 بالحبس يقضي محك رو صد حالة في 1ف  365المادة بحسب حاال همالمت نعيفرج  

 . 3التنفيذ وقف مع
 :الحبس دون بالغرامة مالحك حالة -

وينتهي الحبس المؤقت بمجرد صدور    1ف   365يخلي سبيل المتهم فورا بحسب المادة  
 حكم يقضي بالغرامة فقط. 

 
 
 

 
 . 123شاوي، المرجع السابق، صعبد الحميد المن 1
 . 578، ص 2013، منشورات الحلبي الحقيقية، لبنان، 1محمد محمد مصباح القاضي، قانون اإلجراءات الجنائية، ط 2
 ، المعدل والمتمم المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، المصدر السابق.66/155األمر  3
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 :ريةهوالجم وكيل  بل ط في التحقيق قاضي فصل عدم حالة -
 يفصللم  حالة   في هأن  ىلع تنص اهنجد  "ج.إ.ق"   2ف  126المادة   نص لىإ ع و بالرج 

قبل وكيلم مالمقد فراجاإل بلط في   لتحقيقا قاضي  نية و القان  اآلجال في رية هو الجم ن 
 . 1حاال  همالمت نع أفرج ساعة  48ـب  المحددةو 
 هم: المت بلط في هامتاإل غرفة عدم فصل حالة -

 فراجاإل بلط في هام ت اإل  غرفة م تفصلل ذاإ ه ن إف "ج.إ.ق "  2ف    127بحسب المادة  
 له  سبي  يلأخ  وم ي 30 أجل  في التحقيق  قاضي رقرا في نالطاعو  همالمت  ن قبل م مالمقد

 .2نون القا وةبق
 اإلفراج الجوازي:  .2

تعريفيمك الجوازي اإل ن    لألمر  التحقيق   ة هلج  ون القان  اهيقرر  رخصة  ه أن  ى لع فراج 
 بناءا وأ هنفس قاءلت  ن م ه ب  يبادر لو  مقررة طةلس هفي  يراه قاضي التحقيق،   ما بحسب باإلفراج

 . 3ريةهو الجم وكيل  بلط ىلع بناءا  و أ  همحامي  و أ  همالمت بلط ىلع
 :ي لي  فيماوازي الج  راجفاإل رو ص تعددت 

 .فراج التلقائياإل ✓

 : ين رتو ص في ر هيظو : بلط ىلع بناءافراج اإل ✓

 . النيابة العامة  ب لط ىلع بناءا فراج اإل -
 . المتهم أو محاميه  ب لط ىلع بناءا فراج اإل -
 :فراج بكفالةاإل ✓

 :تياآل النسق  ىلع يأتي  همبيان
 
 
 

 
 راءات الجزائية، المصدر نفسه. ، المعدل والمتمم المتضمن قانون اإلج66/155األمر  1
 .نفسه رجعالم 2
 . 405عبدهللا أوهايبية، المرجع السابق، ص 3
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 :اإلفراج التلقائي -
 نيمك ون القان  ةو بق همالمت ن  ع اإلفراج المشرع اهفي  جبو يست  التي الحاالت غير في
 يصدرو  أ همالمت حق في  المؤقت الحبس  أمر صدرأ نأه ل سبق ي الذ التحقيق   لقاضي

كامل  في لوو  هعن  فراجباإل راأم  راتالمبر  كانت ذاإ ما تقدير في طةلالس  ذلك 
 ن ذلكأ ى ير  مل  ذاإف ال، مأ زالت قد المؤقت الحبس اهجبو بم صدر  التي راتكاالعتبا

 الو  دهو الش موقف ىلع يؤثر ذلك على سير التحقيق وال ال هعن  راجفاإل نأو  هلحبس سبب
و سبي  بإخالء راأم أصدر ، الجريمة ممعال تغيير لىإ  ييؤد  ذلك في  يتبع نأ يجبله 

 : 1"ق.إ.ج" تتمثل في ما يلي  126بها المادة  جاءت راءاتاإلج ن م عةو مجم
o رية هو الجم  رأي وكيل ستطالعإ . 

o  التحقيقإج  جميع في رو بالحض همالمت دهتع  قاضي  خطارإ و  هستدعائ إ  بمجرد راءات 
 .ه تنقالت  بجميع  التحقيق

كذلك   التحقيق    قاضي نأ بمعنى "،  اليد رفع"  لح مصط قائيلالت  فراجاإل ى لعيطلق 
 الحبس هنر  هضع و ب أمر حقه في أصدرو  همالمت ىلع يده ضعو   وأن هل سبقي  الذ

 .2سبابهذه األ لتزا عندما يده ورفع عاد معينة وظروف  ألسباب المؤقت
 :ب ل ط ىلع بناءا اإلفراج -

 :تينر و ص في  رهيظ 
o العامة  النيابة ب لط ىلع بناءاراج فاإل: 

ن  م بليط ن أ ريةهو الجم لوكيل   زو يج  ن أي  "ج.إ.ق "  2ف  126المادة ليهع نصت
  ما  ذاإ المؤقت  الحبس هنر  وضوع الم همالمت ن عباإلفراج   مراأ يصدر  نأ قاضي التحقيق 

التحقيق  أرأى   يتوصل مثمرة  نتائج  نع يسفر ملن  هم  الت  إلثبات كافية أدلة لىإ ولم 
 مه تقدي   تاريخ  ن م ساعة  48اها  أقص مدة لب خالل الط في  ن يفصلأ ليهع ،ه لي إ بةو المنس

 
 ، المعدل والمتمم المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، المصدر السابق.66/155األمر  1
الحقوق، جامعة منتوري،   2 كلية  إشراف بن لطرش عبدالوهاب،  دكتوراه،  لنيل شهادة  أطروحة  التحقيق،  قاضي  عمارة فوزي، 

 . 302، ص2010/ 2009قسنطينة، 
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لوكيل    2ف  127المادة بمقتضى المشرع أجاز كما ،ون القان  وة بق همالمت  نع فراجاإلو 
  قاضي  يستجب مل إن  مأيا 3 ظرف   في هامت اإل  غرفة مأما ن باإلستئنافالطع الجمهورية 

 . 1لطلبه التحقيق

o همحامي وأ  هم المت ب ل ط ىلع بناءا راج فاإل: 
  قاضي نم  راجفاإل ب لط "ق.إ.ج"   127المادة   بحسب ه  محامي  وأ لمتهم ل زو يج 
يفصلأ األخير هذا    ىوعل  وقت يأ في  التحقيق  خاص ررابق مأيا  8 أجل  في هفي  ن 
 غليب  كما ،هبات ل ط إلبداء مأيا 5 هل يالذ ريةهو الجمرأي وكيل  استطالع ذلك بعد مسبب،

 زو يج  ال  نكا وإن طلباته  بداءإ  هل يتاح كي  بلالط ذاهب المدني  المدعي  قتو ال نفس في
 . 2التحقيق قاضي قرار في نالطع هل

 القضية في يفصل ملو  وناقان  هل المقررة التحقيق المدة قاضي وزتجا ذاإ ما حالة في
أجل   لتيوا هامت اإل غرفة مأما لبهط  هممتلل جاز  نتعي  الإو  اقرار  إلصدار وم ي  30لها 

 قةلالمتع التحقيقات جراءإ  تقرر قد نيك  ممال ون القان   ةو بقهم  المت  نع فراجاإل قائيالت 
 . 3هب لبط

 رفض مت  ذا إ ما حالة في هأن  ىلعتنص   3ف    127المادة    تجدر اإلشارة إلى أن
 همحامي  و أ هممتلل زو يج  ال هن إفهام تاإل غرفة و أ التحقيق قاضي مأما اءو س فراجاإل بلط

 السابق.  بلالط رفض تاريخ ن م هر ش ةهلم بانقضاء إال طلبه رفع إعادة
 :بكفالة راجاالف -

 اهنظم  ،همعن اإلفراج دراكالم مؤقتا ن سي و المحب  األجانب  لمتهمينل مقرر راءج إ هي
 للحبس ي بديل از و ج  راءج إ وهي  " ج"ق.إ. 135إلى   129نم ةدا الم في ي ئر از ج ال المشرع
 ميت  بحيث همالمت بلط لىع بناءا ميت  ، لقاضي التحقيق   التقديرية طةلسلل يخضع المؤقت

 .مالي  نضما نظير  و أ بسلوك معين لتزاماإل نظير  األخير  ن هذاع راجفاإل
 

 . 331محمد حزيط، أصول اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 1
 . 286أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص 2
 . 286أحمد شوقي الشلقاني، المرجع نفسه، ص 3
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o بسلوك معين  زاملتاإل نظيري ازوالج راجفإلا: 
 ا هعن  بتعاداإل  وعدم  جبرية  إقامة األجنبي هم المت التحقيق على قاضي يفرض  بحيث

الوطني مغادرة نم ه يمنع  كما بتصريح، الإ   129المـــادة ـــهب  جاءت  ما بحسب التراب 
القرار غليب و  "ق.إ.ج"  بمراقبة المختصة هي همصالح  نأ باعتبار  يةلالداخ  زيرو ل هذا 

 . 1الجبرية اإلقامة دو بحد األجنبية  الجنسية  وذ همالمت  تزاملإ

يتعرض  قاضي نع الصادر رراالقهذا   مخالفة حالة في   بةو عقلل همالمت التحقيق 
في   "ق.إ.ج"  129المادة  نص  في المقررة   ات و سن   3لىإ ره أش  3نم  الحبس  وتتمثل 

هاتينبإحد وأ  دج50000 لىإ   500نم ماليةرامة  كغ ذلك   نع فضال ،وبتين العق ى 
 . 2باوجو  مؤقتا سفره ازو ج همن  يسحب

o مالي  غ لمب نظير يازوالج راجفاإل: 
  همالمت نع فراجاإل في  التقديرية  طةلالس زائري لقاضي التحقيق كاملالج  المشرع  منح 
 ذلك   ن م الغرض مالي،  غلمب  نظير ون يك نأ بشرط  خير ذلكهذا األ  بلط ذاإ األجنبي 
جميع   عند هم المت رو حض ضمان في  جهة  وى الدع إجراءات استدعائه    هةج  ومن من 

 .3اه لمستحقي  هاب ومالمحك المبالغ أداء نضما ى أخر 
 :نتضم  الكفالة نأ ىلع نصتعندما  2ف  132المادة  هب  جاءت ماوهذا 
 . الحكم  لتنفيذ وى الدع إجراءات جميع في مثول المتهم   ➢

  ه:بيان  تياآل الترتيب حسب يزيم  ما أداء ➢

 . المدني المدعيها بدفع ن قامأسبق  المصاريف التي ❖

 . مية و العم وى بالدع مالقائ  اهأنفق المصاريف التي ❖

 .الغرامات  ❖

 .هابرد  ومالمحك المبالغ ❖

 
 . 304عمارة فوزي، المرجع السابق، ص 1
 ، المعدل والمتمم المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، المصدر السابق.66/155األمر  2
 . 407عبدهللا أوهايبية، المرجع السابق، ص 3
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 . المدنية يضات و التع ❖

 .لكل جزء المخصص  غلالمب الكفالة قرار في يحدد  نأ ىلع
وكيل   اطالع بعد  ال إ األجنبي همالمت ن ع يتم اإلفراج ال أنه 2ف  133 المادة حسب
الدفع ىلع  الجمهورية  األول  أ ىلع نصت قد 134 لمادةا ،وصل  الجزء    غلمب  نمن 

ون  د  لفهتخ  حالة في أما ،وى الدع جراءاتإ  جميع  حضر ذاإ ه صاحب  لىإ يرد الكفالة
 125   المادة فبحسب  الثاني  الجزء أما ،يؤول للخزينة العامة  هنإف عذر مقبول و أ مبرر

 حالة  في أما ،راءةبالب  م حك و أ متابعة لل ه ج و ألاب  أمر رو صد حالة فيهم المت  لىإ يرد هن إف
 . 1هملممت  الباقي  يردو  ه لمستحقي  يؤول المبلغ  باإلدانة مالحك

 : الرقابة القضائية الثانيالمطلب 

  حرية ىلع بالحفاظ كفيلة  المؤقت الحبس نع  ةلبدي  رائيةإج  ة لي آ القضائية الرقابة إن
القضاء،   اهلي إ ى ــ يسع التي  المصالح ى لع ظ ــــ حافـت  ى أخر  ة هج  ـنمو  ةهج ن م  الشخصية هم المت 

المتهم   لتزاماتاإل  نم  ةــــــ ع و مجم بفرضذلك   بها   يلتزم   على  تنتهي   بالقيام  أن  وترفع  على 
 .المشرع هاحدد بحاالت  عليه 

 تطبيقه  وشروط القضائية الرقابة  مفهومالفرع األول:  
  بيات لسو  ئ و مسا للتخفيف من  المشرع  ا هستحدث إ المؤقت القضائية كبديل للحبس  الرقابة

  إبقاء  ه من  الغرض حتياطي إ ءراج إ نماوإ ه حريت  هم المت بليس ال ءراج إ  هي المؤقت،  الحبس
  ءو ج لال ميت  ءة،راالب  و أ ةاندباإل اءاو س هحق في ماحك  يصدر نأ لىإ القضاءتصرف   تحت همالمت 

التطرق خالل   م سيت  ئية،زاالج  ءاترااإلج  ون قان  اهب جاء  معينة   ط و لشر  فقاو  القضائية الرقابة لىإ
 .اهطو شر  ومن ثم  اهمهو مف لىإ هذا

 القضائية  الرقابة مفهومأوال: 
 ن م الحد في ا هنجاعت  أثبتت التي  ئيةرااإلج  األنظمة ن م القضائية الرقابة م نظا عتبر ي 

 نم و  تعريف لها ضعو  جبو  ميةه األ ذههب  كانت لما بية،لالس ثارهآ والتقليل من  المؤقت الحبس
 :يلي ه خالل ما  م اهخصائص  نتبيا مث 
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 :القضائية  الرقابةتعريف  .1
 . ني و القان التعريف  لىإ الو صو  ياهفق  مث  ياو لغ اهتعريف  مسي 
 : القضائية  لرقابة ل اللغوي تعريفال ✓

 أما،  1"سةراالح  يوه رقابة قبراي  قبرا  نم يه : "رقابة  نقسمي  نم مركبة مةلك الرقابة
إ   القضاء بأنه   انقطاع هو  القطع،والفصل و  مالحك يعنيو  هحكاموأ الشيء مضاء"فيعرف 
 إصابة يه  الحكمة  ،العدل  مالحك معنىو  م الحك بمعنى القضاء يأتيو  ه كانعدام  الشيء
 . 2الحق"
 : القضائية  رقابة لل  يهالفقالتعريف  ✓

 اهفعرف القضائية الرقابة ملنظاتعريف   ضعو  الجنائي ون القان  اءهفق بعضحاول  
"أن  ىلع استيفاني   رجو ج  الفرنسي  اهل يخضع حريةلل مقيدة ءاتراإج  نيتضم منظاها: 

 تحد التي االلتزامات نم عةو مجم فرض مع يقالطرا ح  هبقائ  معالتحقيق  فترةخالل  همالمت 
 الرقابة أمر بإصدار المختصة ةهالج التعريف   ذاأغفل ه،  3"اهبلتس نأ ون د  هحريت ن  م
 . المؤقت حبسللبديل  ءراج إك ا هيلع كدؤ ي  كل ضائيةقال

  ئي راج إ منظا: " اهأن  ى لع محدة محمد رو الدكت  هممن  العرب اء هالفق بعض اهعرف كما
  هم المت ىلع أكثر  و أ مازالت إالتحقيق   قاضي هجب و بم يفرض  المؤقت الحبس   ن عبديل  
  مالنظا: "اهبأن  حافظ محب  يمجد ر و الدكت  اهعرف كما  ، هم"المت و أالتحقيق   حةللمص ضمانا

  نلحي  القضاءتصرف  تحت هضعو تكفل  التي  اجبات و ال لبعض هيل ع المدعى يخضع يالذ
يصل   نأ ون د  المؤقت، ي ز راحت اإل التدبير معنىيتحقق   قبةراالم ذه ه في ، ه محاكمت  مإتما

 نذاه،  4"المؤقت الحبس في المقرر و النح  ىلع نالسج  هيداعإب  هم المت تقييد حد لىذلك إ

 
1 http://ar.m.wikipedia.org  19:04، على الساعة 2019/ 09/04بتاريخ . 
واإلقتصادية،    2 القانونية  للبحوث  الحقوق  مجلة  مقارنة،  دراسة  الشرعية،  مبدأ  لضمان  القضائية  الرقابة  الظاهر،  خليل  خالد 
 .  125، ص2010، كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية، 2لعددا
،  37، المجلد7عيسى غازي الذيب، بارعة القدسي، أحكام نظام المراقبة القضائية ومدى فعاليته، مجلة جامعة البحث، العدد   3

 .  125ص
 . 126، صنفسهعيسى غازي الذيب، بارعة القدسي، المرجع  4

http://ar.m.wikipedia.org/
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 ءراج اإل  ذاهلبديل   اهباعتبار  المؤقت الحبس  ءراج إب  القضائية الرقابة ربطا نالتعريفا
قبل   ةلمرح  في  اهب مر األ ميت  ءة،راالب  بقرينة الماسو  حريةلل  السالب الخطير  التحقيق 

   .وى الدع في  ائيهن  محك رو صد
وإطالق   المؤقت الحبس نبي  سطو  ءراج "إ:  اهأن ىلعبوكحيل   األخضر  رو الدكت  اهيعرف

إ حراالس   نم حد أقصى ه ي لع المدعى  إعطاء  مالنظا  ذاه ف ده ق، التحقي ءاتراج خالل 
  ،مالعا مالنظا ىل ع المحافظةو  الحقيقة نع  فكشللول  صو ال رةو ضر  مع  قافو تت  الحرية

  بعض  هي لع تفرضو  حراالس لقمط  القضائية  الرقابة تحت عو ضو الم هي لع المدعى يبقى
 الرقابة ظيفةوو  مية هأ  ىلع ركز فالتعري  ذاه،  1"الخاصة هحيات و  هتنقالت  في ماتزالت اإل

 همالمت  حرية ىلع الحفاظ  ماه ني ت متعارض نحتيلمص  نبي  ن از و الت قتحق  اهنو ك القضائية
 م،  العا مالنظاو 

 يفرض  المؤقت، حبسلل ل بدي  ئي راج إ  منظا: "اهأن  ىلع حزيط محمد  ر و الدكت  اهيعرف
 ،هم المت   و أ ق التحقي  حة للمص ضمانا همالمت ى لع أكثر و أ مازالت إ  قالتحقي قاضي  هجب و بم

 أمر صدارإ طةلس منح ىلع فالتعري  ذاه  قتصرإ،  2بها" متز لي   نأ  األخير ذاه ىلع يجب
 ذهه ون القان  اهيمنح معينة  طاتلس  اكن ه  نأ نحي في  ق التحقي  لقاضي القضائية الرقابة

 .الصالحية
 : القضائية رقابةلل ني والقان فالتعري ✓

المؤرخ    86/05م  رق ون القان  جب و بم ي ئر زاالج  المشرع  هستحدث إ م نظا القضائية الرقابة
  األخير ذاه نأ الحظ ن  ئية،زاالج  ءاترااإلج  ون لقان  مالمتمو  لالمعد   1986مارس  04في  
 إليجاد  المشرع  ن م سعيا  ئي راج اإل  مالنظا ذا ه مست التعديالت ن  م العديد هي لع لأدخ 

 ف يعر  مل المشرع  كالعادة،  المؤقت حبس لل  بديال  ون تك  حتى اهل ل األمث ني و القان  مالنظا
 متقد ما لخال نم   ،هفقلل لالمجا  تاركا نيو القان  اهنظام نبتبيا كتفىإ نماوإ القضائية الرقابة

"إاهأن  ى لع ا هتعريف نيمك   ا همنح  التي  طاتلالس ن ع تصدر   المؤقت حبس لل ل بدي  ءراج : 
 

 . 377بوكحيل األخضر، المرجع السابق، ص 1
 . 140-139محمد حزيط، قاضي التحقيق، المرجع السابق، ص 2
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 قالتحقي ةلمرح  لخال  همالمت  ىلع  معينة ماتزالت إ اهجبو بم  تفرض الصالحية ذهه ون القان 
 ه". لحريت  تقييد ون د الحقيقة فكش  لىول إصو ال نلضما

 :القضائية الرقابة خصائص .2
 : يلي  فيما لتتمث  الخصائص  نم ةلبجم القضائية الرقابة تتميز 

 :قضائي منظا القضائية  الرقابة ✓
  ختصاص إ هوف هتصدر  التي  ةهالج  لى إ بالنظر ككذل قضائيم  نظا القضائية الرقابة

  1 مكرر  125 المادة نص  في ي ئر زاالج  المشرع أكده ما ذاه ق، التحقي   اتهلج لأصي 
" اهلو بق   بةو المنس لاألفعا كانت ذاإ القضائية بالرقابة يأمر ن  أ قالتحقي لقاضي نيمك: 
 . 1"أشد بةو عق و أ الحبس  بة و لعق  هتعرض قد هممت لل
 :ازموج منظا القضائية  الرقابة ✓

  ك ذل ر هيظ و  صدارهإب  المختصة القضائية  ةهجلل التقديرية  طةلسلل يخضع  ه أن  معنى 
  ن" يمك "  مةل ك تلاستعم ا هنجد إذ ا،هلي إ ق التطر  قسب لتي ا  1مكرر 125المادة ل خال نم
  ه ب  المختصة  القضائية ة هالج بيد طةلس نماوإ هم متللحق   ليست الرقابة نبأ كذل ينتج و 

 . نيةو القان  طو شر لل فقاو  اهتمارس
 : مؤقت ستثنائيإ  منظا القضائية  الرقابة ✓

  المعاقب  الجنحو  الجنايات في الإ ه ب  ليعم  ال ستثنائي إ تدبير القضائية الرقابة إن
  ن أ ككذل المؤقت،و  ستثنائي اإل اهطابع تؤكد  123 المادةو  حريةلل  سالبة  بةو بعق اهي لع

 .عادلة محاكمة بمقتضى  ناو قان  هدانت إ تثبت  مل ما ءةراالب  ناالنسا في لاألص
 القضائية  الرقابة تطبيق شروطثانيا: 

 أمر صدارإ عند طو الشر  نم  عة و مجم ق التحقي  قاضي ىلع ي ئر زاالج  المشرع فرض
 : يلي  فيما اهلي إ  ق التطر  ميت  يةل شك ى أخر و  عيةو ضو م  طو شر  نعاو ن  يوه القضائية الرقابة
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 : عية وضوالم طوالشر .1
 :ماه نأساسيي  نشرطي في  لتتمث و  "ج.إ.ق" ن م مكرر  125 و 123 نالمادتي  اهيلع نصت

 . قالتحقي لسير القضائية الرقابة ماتزالت إ كفاية ✓
 . أشد بةو عق  و أ  الحبس بةو عق لىإ اهصاحب  تعرض هم المت  لى إ بةو المنس لاألفعا ذاإ ✓

 :ي لي  فيما يأتي  همبيان
 ق: التحقي  لسير القضائية الرقابة مات زالتإ كفاية ✓

  فدهالو  الغاية نأ كذلو   "ج.إ.ق"  2 ف  123 المادة نص نم الشرط ذاه صليستخ 
  قالتحقي حةلمص ن متعارضتي  نحتي لمص ن بي  ن از و الت  ق تحقي  القضائية  الرقابة منظا  نم

 رأى ما ذاإف راح  البقاء هحق نم يالذ همالمت حةلكمص  ءاترالإلج  نالحس السير  نكضما
 . 1هب   أمر ن از و الت  ذاه قلتحقي كافي ءراج اإل ذاه نأ القاضي

 : أشد بةوعق وأ الحبس بةوعق لىإ اهصاحب  تعرض همالمت لىإ بةوالمنس لاألفعا كانت ذاإ ✓
 وأ جنحة و أ  جناية رتكابإ هلي إ ينسب يالذ همالمت ىلع القضائية الرقابة تفرض

  1ف1 مكرر 125 المادة ه كرست  الشرط ذاوه الحبس بة و بعق  اهيلع معاقب مخالفة
"لو بق  "ج.إ.ق"  ل األفعا كانت ذاإ القضائية بالرقابة يأمرن  أ قالتحقي لقاضي نيمكه: 

 ءراج اإل ذاهل لمجا ال هبأن   يستنتج ،"أشد بةو عق و أ  الحبس بةو لعق هتعرض هممتلل بةو المنس
 . 2"فقط مةراالغ ي ه المخالفة و أ  جنحةلل المقررة بة و العق كانت ذاإ

 : يةلالشك طوالشر .2
  في  ل تتمث  القضائية  الرقابة ءراج إ اهيتضمن نأ يجب  التي طو الشر  ن م عةو مجم كناه

وجوب  أمر لشك في القضائية الرقابة رو صد مع    ر و صد،  القضائية الرقابة  أمر  تسبيب ، 
 :تي اآل  في ذاه لتفصيو  المختصة ةهالج  ن م  القضائية الرقابة أمر

 
 
 

 
 . 140محمد حزيط، قاضي التحقيق، المرجع السابق، ص 1
 . 78، ص2010، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2عمرو واصف الشريف، التوقيف اإلحتياطي، دراسة مقارنة، ط 2
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 : أمر ل شك في القضائية الرقابة ءراجإ روصد ✓
 ءراج إ اعتبرتو  صريحة جاءت التي "ج.إ. ق" 172 المادة نص ن م الشرط ذاه يستنتج

 . 1ماهت اإل غرفة مأما اهستئنافإ زو يج  التي قالتحقي  قاضي امرو أ ن م  أمر القضائية الرقابة
 : القضائية الرقابة أمر تسبيب ✓

 ضعو ب  رهراق  بتسبيب ق التحقي قاضي مز لي  مل ي ئر زاالج  المشرع  المؤقت الحبس  فخال
 ه محامي  وأ همالمت  ريةهو الجم  لكيو  نم ل لك أجاز ه أن  غير القضائية، الرقابة  تحت همالمت 

  ."ج.إ.ق " 172، 170ن  المادتي  جب و بم  كذلو  ف ستئناباإل هي ف نالطع
 أمر بتسبيب قالتحقي قاضي ألزمت التي  1مكرر 125 المادة في جاء ما لىإ إضافة

 التي   2مكرر 125 المادة جانب  لى ، إالقضائية  الرقابة ماتزالت إ نم  زاملت إل  تعدي و أ إضافة
 . 2مسبب أمر ون د  اهيلع اإلبقاء نيمك الي أ الرقابة ضعو ب  الصادر األمر  بتسبيب ألزمت

 :المختصة ةهالج نم القضائية الرقابة أمر روصد ✓
 أمر صدارإ طةلس إنف " ج.إ.ق"  6مكرر   339و   1ف 125 ن المادتي  لىإ ع و بالرج 

 م الحك ة هج  لىإ إضافة  ل، كأص ق التحقي  ات هج لى إ ولتؤ  القضائية  الرقابة تحت  ضعو ال
 :التاليو النح ىلع اهندرس معينة حاالت  في

 .ماهتاإل  غرفةو  قالتحقي قاضي اهب يقصد   ق:التحقي اتهج صدور أمر الرقابة من  -
 بالرقابة يأمر  ن أ قالتحقي لقاضي نيمك ه ن إف  1مكرر 125 المادة حسب  ق: التحقي قاضي

 اهيلع معاقب مخالفة وأ جنحة و أ جناية ليشك هممتلل بو المنس لالفعن  كا ذاإ القضائية
 . 3المؤقت الحبس فداهأ  قتحقي اهشأن  نمو  مجديةو  كافية كانت ما ذاوإ الحبس بةو بعق

 الرقابة لمجا في  ختصاصإ اهل قالتحقي  درجات نم ثانية درجة اهباعتبار م:  اهت اإل  غرفة
 نالطع م  ت  التي  قالتحقي فاتلم في النظر ل خال ك ذلو  اهلغاءإ و أ ا هضعو ب  اءو س القضائية

 . 1ءستئناباإل اهفي 

 
 . 140محمد حزيط، قاضي التحقيق، المرجع السابق، ص 1
 . 280عمارة فوزي، المرجع السابق، ص 2
 ابق.، المعدل والمتمم المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، المصدر الس155/ 66األمر  3
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 م: الحك اتهج  صدور أمر الرقابة من -
  طةلس م الحك اتهلج صريحة  بصفة  6مكرر 339 المادةو   3ف 125 المادة منحت

 ءراج إب  أمرت و أ القضية  لبتأجي أمرت إن همالمت ق ح  في  القضائية الرقابة أمر صدارإ
 . 2العامة النيابة  باتللط ستماع اإل بعد ك  ذلو  يلتكمي  ق تحقي 

 القضائية  الرقابة إلتزاماتالفرع الثاني: 

 ل بعمام  قي  ون تك نأ ما إ نية،و قان  جباتو بم  القضائية لرقابةلنظام ا  الخاضعهم  المت لتزمي 
 و أ القضاء مأما همالمت رو حض نضماو  معينة غاياتق  لتحقي  ،لبعم  مالقيا نع  متناعاإلو  أ

 ى أخر و  إيجابية زاماتلت إ لىإ  زاماتلت اإل م هذهتقسي  نيمك بناءا على ذلك جريمة، ارتكاب يتفاد
 .بيةلس

 اإللتزامات اإليجابية أوال: 

  دو البن  في اهذكر  رد و  ، اهب  مالقيا هي لع يجب  هم المت  ىل ع معينة مال أع  فرض  في ثلتتم
 :كاالتي  وهي  .إ.ج"ق " 1مكرر  125 المادة من 3-4-7

   التحقيق: قاضيطرف  نم المعينة طات لالس  وأ المصالح أما  رياو د ول المث .1
 ى لع رهو حضو  العدالةتصرف    تحت  هم المت لبقاء مالءمة و  عاو شي  زاماتلت اإل أكثر هو  

 م تز لي  التي طاتلالس هذه  يحدد  زائري لمالج  المشرع  ن لك المعنية،  اتلطالس مأما  رية و د راتفت 
 الشرطة مقس و أ العامة  النيابة سكريتارية وأ  الضبط كتابة ون تك  فقد اهأمامبالمثول   همالمت 

زام لت اإل اهذ نم الغرض،  3قالتحقي  لقاضي التقديرية   طةلسلل اهعو خض يعني مما الدرك، و أ
 اهميس  المحددة اعيدو الم في رهو حض م  عد إنف ربوإن ه حتى  لهروبا ن م هم المت منع  هو 
 .هعن البحث سرعة بالتاليو  ذلك إكتشاف سرعة في

 :  السفر وثائق ميلتس .2

 
الجنائية، ملف رقم    1 الغرفة  العليا،  المحكمة  للمحكمة  1999/ 02/ 23بتاريخ    218653قرار  القضائية  المجلة  ، الصادر في 

 .  502،ص 2002،  22العليا، العدد 
 . 231فضيل العيش، المرجع السابق، ص 2
 . 386األخضر بوكحيل، المرجع السابق، ص 3
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  بحيث ريا،و دست لةو المكف ل التنق حرية ىلع قيد  ه يشكلن و ك زاماتلت اإل أخطر لفم هو 
و المت  ن م السفر  ازو ج  يسحب  اهيعين التي ناألم مصالح و أ الضبط كتابة لىإ مليسهم 
 . 1نطو ال خارج هروبه لمنع  يق التحق قاضي

 :  نية هالم الرخصو  البطاقات ميلتس .3
ن  م الغرض يبقىو  نمعي  نشاط بممارسة هممت لل تسمح لتيئق اثاو ال جميع اهب  يقصد

  هذا  ون يك نأ ما: "إ قراءتين ليحم  هأن  سقيعةو ب  مدأح  رو الدكت  يرى   غامض،  راءج اإل هذا
  همن  هدف ال ون يك نأ ما إو  الإ ليس  رةو المذك لبطاقاتا لاستعما  نم  همالمت منع  وهو  قائيو 

  5 البند في اردو الزام  لت اإل مع متداخال لتزاماإل  ذاه ون يك الحالة ذهه فيو  نةه م ممارسة منع
 . 2"نيةهالم  األنشطة بعض ممارسة ن ع متناعاإل وانبعن 

   :العالجية  صو الفح  بعض لىإ عو الخض .4
  يفرض زاملت اإل ذاوه الطبية صاتو الفح  لبعض  همالمت عو خض في زاملت اإل ذاه ليتمث

أو العق في ةهعا و أ ون جن  بحالة ن المصابي  همينالمت  ىلع هنا   نأ كما نفسي، مرض ل 
م  التسم حاالت في خاصة مستشفى خلدا از و محج   همالمت  يبقىن  أ تقتضي حاالت

 . 3المعالج الطبيب  نم هصو بخص تقرير رو صد حتى المستشفى في همالمت يبقىو  ليو الكح 
 السلبية  اإللتزاماتثانيا: 

-5-2-1دو البن  في زاماتلت اإل هذه  ردتو  نمعي  لبعم ام  القي  نم هم  المت  منع في لتتمث
 :ي لي  فيما اهلي إ ق التطر  م يت  "ج.إ.ق " 1مكرر 125 المادة نم  6-8-9

 
   : معينة يميةلإق دو حد مغادرةعدم  .1

 
 . 123أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 1
 . 124، صنفسهأحسن بوسقيعة، المرجع  2
 . 346محمد عبدهللا محمد المر، المرجع السابق، ص 3
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  وهو ق التحقي  قاضي لقب نم المحددة يميةلاإلق دو الحد زةو مجا بعد هم المت  م تز لي  حيث 
 .القضاء فتصر  تحت همالمت  بقاء همن  الغرض ،1تطبيقا زاماتلت اإل أكثر نم

   ق:التحقي  اضيل ققب ن م المحددة ناألماك بعض لى إ ب هاالذ معد .2
  ن مكا كالحانات، معينة  نأماك  لىإ التردد نم  هم المت  يمنع نأ  ق التحقي  لقاضي  زو يج 

  جريمة رتكابإ لىإ تدفع قد لامو ع ىلع افر و تت  كالتي  الجريمة رتكابإ نمكا  القمار، لعب
 .2جديدة

 : نيةهالم األنشطة ببعض مالقيام عد .3
 رتكبتأ قد الجريمة كانت ذاإ نية هالم األنشطة بعض ممارسة هم المت  ىلع يمنع حيث

 . 3جديدة جريمة رتكابإ منع  زاملت اإل هذا نم  الغرض ،النشاط هذا ممارسة بمناسبةو  أ أثناء
   : األشخاص بعض  رؤية  ن ع متناعاإل .4

ن  الذي  األشخاص بعض  مع  جتماعاإل وأ  ةلمقاب  و أ ل استقبا نم هم المت منع  زو يج  حيث 
 الغرض ، 4األشخاص ؤالءه مع هج و  يأ ىلع عالقات في ليدخ الو  قالتحقي قاضي هميعين

  ا هي لعن  المحرضي و  أ الجريمة،  في  هبشركائ  ل تصااإل ن م همالمت منع  ءراج اإل ذا ه نم
 .هميلع المجني وأ دهو الش ىلع راه كاإل ممارسة ون د لةلو الحي و 

 
 

   :الشيكات  صدارإ ن ع متناعاإل .5

 
التوقيف اإلحتياطي، دراسة مقارنة، ط  1 العامة في  النظرية  الشريف، تقديم سمير عالية،  الحلبي 1عمرو واصف  ، منشورات 

 .66، ص 2004الحقوقية، لبنان،  
 67سمير عالية، المرجع السابق، ص 2
 . 125-124بوسقيعة، المرجع السابق، ص أحسن 3

المتابع قضائيا   • فالمحامي  المحاماة:  المثال مهنة  لنذكر على سبيل  القانونية  النصوص  قد يتصادم مع بعض  اإللتزام  هذا 
بجناية أو جنحة ال يمكن توقيفه من مهامه إال من قبل نقيب المحامين تلقائيا أو بناءا على طلب من وزير العدل وهذا وفق  

 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. 56لمادة ا
 . 70، صنفسهعمرو واصف الشريف، المرجع  4
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 وهو  رصيد ون د ك شي  صدارإ بجريمة  األمر  لقيتع عندما ناألحيا لبأغ في  كذل يكون 
 . 1نيةهالم األنشطة بعض  ممارسة نمهم المت  لمنع إضافي راءج إ

   بإذن: الإ ق التحقي قاضي اهعين التي يةلالمح اإلقامة مغادرة ن ع متناعاإل .6
 في  ثو بالمك  هم المتيلتزم  ا  هفي و  15/02  مراأل  جب و بم  زائري الج  المشرع هستحدث إ امتز إل

هذا  يق كما ،ه من  نبإذ الإ اتهمغادر  معدو  ق التحقي  قاضي اهعين التي اإلقامة  األخيروم 
 الو  ،همالمت  حماية  نضماو  زاملت اإلهذا   تنفيذ راقبةلم القضائية  الشرطة من ضباط في لبتك
 رهأش 3 لمدةو   تخريبيةو  ابيةهر ال إبأفع فةو صو الم  رائمالج  في التزام إلاإل ذاهب األمر زو يج 
ب تت  مةلو مع  يأ يفشي  نم لك نبأ اإلشارة  تجدرو  تمديد لك في   ية مالمح جدوات ن  مكاعلق 

 ع، ق  301المادة  في اهيلع صو المنص 2قالتحقي سرية إلفشاء المقررة باتو عقلل يتعرض
 . 3دج 100000لىإ  2000نم  رامةغو  رهأش  6لىهر إش  نم بالحبس المقدرةو 

زامات لت إ لتعدي في  تقديرية طةلس قالتحقي لقاضي إنف  1مكرر  125المادة حسب
  بناءا ككذل ، قالتحقيوف  ظر  ه تقتضي  ما  بحسب نالنقصا و أ باإلضافة ماإ القضائية،   الرقابة

 172المادة   في جاء ما بحسبه  محامي  و أ همالمت لقب اف منستئن لإل بل  قا مسبب أمر ىلع
 "ق.إ.ج". 170المادة  في جاء  ما  بحسب رية هو الجم  ل كي و  ن م وأ"ق.إ.ج" 
 ونهايتها  القضائية الرقابة مدةالفرع الثالث: 

  نم عة و مجم هم المت  ى لع تفرض  التي  ق التحقي امرو أ ن م أمر القضائية الرقابة نإ
 يهتنت  حاالت و  بمدة اهتقييد ن م بد  ال كبذلو  طبيعي  لبشك  هحيات  ممارسة نم  ه تمنع زاماتلت اإل
 .اهجب و بم

 
 

 القضائية الرقابة مدةأوال: 

 
 . 347محمد عبدهللا المر، المرجع السابق، ص 1
 ، المعدل والمتمم المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، المصدر السابق.66/155األمر  2
 جزائية، المصدر نفسه. ، المعدل والمتمم المتضمن قانون اإلجراءات ال 66/155األمر  3
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  زائيةالج  راءاتاإلج ون قان  في يحدد مل زائري الج  المشرع نإف المؤقت الحبس عكس ىلع
  ق،التحقي لقاضي التقديرية طةلالس منح قد ك بذل ون يكو  القضائية الرقابة أمر  قلتطبي مدة

  قالتطبي  حيز ليدخ القضائية بالرقابة األمر نأ ىلع راحةص  تنص3 مكرر 123 فالمادة
  راء ج إ جبو بم يهنتت و  قالتحقي هةج  نع  الصادر رراالق في المحدد التاريخ نم بتداءاإ

 م الحك ة هج  مأما هم المت  إحالة حالة فيو  ه أن  غير  ،وى الدع ةإلقام ه ج و  دو جو  بعد قضائي
 . 1اهيلع تبقيو أ  اهترفع نأ ةهالج  ذههل ن يمكو  قائمة الرقابة تبقى

 القضائية الرقابة إنتهاءثانيا: 
إأ اهبإلغائ  ماإ القضائية الرقابة يه تنت   بمخالفة و أ وى الدع ه ج و  بانتفاء أمر صدارو 

 :يلي  لما فقاو  زاماتهالت إ
 :القضائية الرقابة لغاءإ .1

 التيو  مالحك ة هج  و أ  العامة النيابة و أ ق التحقي  قاضي ل قب  نم  القضائية الرقابة غى لت 
 :ي لي  كمام دراستها تت 

 :ق التحقي  قاضي لقب نم  القضائية الرقابة  لغاءإ .3
 الرقابة  برفع يأمر  نأ ق التحقي  لقاضي ن يمك "ج"ق.إ.  2مكرر 125 المادة حسب

  سيرن  لحس ريةو ضر  غير أصبحت ذاإ قائيالت  اءو س قتو  لك في  همالمت  نع القضائية
رأي    خذأ  بعد همحامي و  أ هم المت ن م ب لبط و أ   العامة، النيابة بلط ى لع بناءا وأ ، قالتحقي

 لالفص قالتحقي قاضي ىلع يجب هن إف  2ف   2مكرر  125المادة حسب ،  2ريةهو الجم  لكيو 
 .مسبب بأمر هتقديم تاريخ ن م وم ي  15 لخال  همالمت بلط في

 :ماهت اإل  غرفة  لقب نم  القضائية الرقابة  لغاءإ .4
قى  التحقي  قاضي ل فص عد  حالة في  هأن ى لع 3ف  2مكرر 125 المادة نص في  ورد

يمكن   ،ومي   15ـ ب  المحددةو  ناو قان  لمحددةا لاآلجا في القضائية الرقابة أمر رفع  بلط في
  في  لفصلل وم ي  20 لأج اهل كالتي  ، ماهت اإل  غرفة مأما ن الطع  همالمت و ألوكيل الجمهورية  

 
 . 125أحسن بوسقيعة المرجع السابق، ص 1
 . 141عيسى غازي الذيب، بارعة القدسي، المرجع السابق، ص 2
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 في،  القضائية الرقابة اءهنو إأ بلالط رفض  ماإ رارهاق ويكون   القضية رفع تاريخ نم األمر
بحسب   همحامي و  أ هم مت لل زو يج  فال ماهت اإل  غرفة ل قب  نم الرقابة رفع بلط رفض حالة

 .ر هش ةهلم بانقضاء الإ بلالط تجديد  4ف   2مكرر 125المادة 
 م: الحك ةهج لقب نم  القضائية الرقابة  لغاءإ .5

  نإف المحاكمة  ى لع هم المت  إحالة حالة في ه أن  ى لع "ج.إ.ق " 3مكرر  125 المادة نصت
 . 1المعنية القضائية ة هالج  نم  اهرفع ن حي  لىإ قائمة تبقى القضائية الرقابة

 :وى الدع هجو  انتفاء  .2
  ال و أ مخالفة،  و أ  جنحة وأ جناية  ون تك  ال  قائعو ال نأ لى إ قالتحقي قاضي ل صو ت  ذاإ

  بانتفاء أمر  يصدر ال هو مج يزال ال الجريمة  ف مقتر  نكا و أ  ،هم المت  ضد  كافية  لدالئ جدو ت 
  ةو بق القضائية الرقابة اءهنت إ  3مكرر  125المادة بحسب  هعن  ينتج  مما ،2وى الدعه  ج و 

 ون.القان 
 :القضائية  الرقابة زامات لتإ مخالفة  .3

 قاضي ل قب  ن م ه ي لع ضةو المفر  القضائية الرقابةزامات  لت إل همالمت ق خر  حالة في
 لسير رياو ضر  كذل رأى ذاإ المؤقت الحبس هنر  هضعو  األخير ذا له  زو يج  هن إف قالتحقي
 طة لسلل خاضعا زاماتلت باإل لخال اإل حالة في  هعدم  ن م همالمت حبس تقدير يبقى و  قالتحقي

 . 3حقيق الت  اضيلق التقديرية
 
 
 

 : المراقبة اإللكترونية )السوار اإللكتروني(المطلب الثالث 

 
 ، المعدل والمتمم المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، المصدر السابق.66/155األمر  1
، جامعة البليدة، لونيسي علي،  6معمري كمال، األمر باألوجه للمتابعة، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد   2

 . 245الجزائر، ص
 . 151محمد حزيط، قاضي التحقيق، المرجع السابق، ص 3
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تطورات  الج ون  القان  فعر    اكبة و م كبذل وال محا المجاالت لفمخت  في  عديدةزائري 
التوسع حة رو المط باألفكار را متأث و  مالعال في تحدث   التي  التطورات  الحريات دائرة في  حول 

 مل ليه ع لق يط كما  ،الحريات  رو دست  باعتباره ة زائي الج  ون اإلجراءاتقان ن و االنسا وق حق تعزيزو 
 تجاهاإل  في  يالك تصب ه أحكام في متعددة إصالحات  تلفأدخ  ر، و التط ذاه نع ى بمنأ ن يك
 هنا نم ، ى أخر  ةهج  نم الفرد مصالحو   ةهج  ن م المجتمع مصالح ىل ع الحفاظ وليحا يالذ
 المؤقت حبسلل لكبدي و   القضائية الرقابة تدابير ن م تدبيرك نيةو لكتر اإل راقبةالم فكرة رتهظ

 راءة.الب  قرينةو  ننسااإل وق لحق زاتعزي و  العادلة محاكمةلل ضمانا
 ماهية المراقبة اإللكترونية الفرع األول: 
ل  كبدي   15/02 ةزائي الج  راءاتاإلج ون  قان هتضمن  التي نيةو لكتر اإل قبةراالمم  نظا يعتبر

 أثبت ي  الذو  الجنائية السياسة ى لع انعكس  يالذ جي و لو التكن  رو التط أفرزه ماهم  أ   المؤقت حبس لل
 المحاكمة ن  ضماو  المؤقت الحبس ق تطبي  ىلع تترتب  التي  النتائجو   ئ و المسا يتفاد في  ه نجاعت 

 م. النظا هذا يةهما ىلع وفقوللو  العادلة،
 االلكترونية  المراقبة  مفهومأوال: 

  جبو  زائري الج  ون القان  في المستحدثة  لياتاآلن  م نيةو لكتر اإل راقبة  الم نأ باعتبار 
 . اهب  تتميز التي الخصائص همأ  استخالص  مث  ن م و  اهتعريف  لىإ ق التطر 
 اإللكترونية: المراقبة تعريف .1

 لإلشارة  الجنائي هالفق اهستخدمإ التي حات لالمصط تعدد  لىإ اإلشارة تجدر البداية في
  الحبسو  ني،و لكتر اإل ارو السو  قبة،راالم قيد ضعو ال:  اهمنو  نيةو لكتر اإلراقبة  الم  هوم مف لىإ

غم الر  ىلع حاتلالمصط  ن هذهأ يالحظ و  نية، و لكتر اإل قبةراالم  مع  الجبرية  اإلقامة و  المنزلي،
  لىإ التعرض  مسيت  نية، و لكتر اإل قبةراالم وهو   احد و  هوم مف  في  تصب اهأن ال إ اهاختالف  نم

 :ي لي  ما لخال ن م المشرع نظر ةهجو  نمثم   اءهالفق نظر ة هج و  نم  اهتعريف 
 
 
 :نية و لكتر اإل  قبةراالمم لنظا ف الفقهيالتعري .6
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ى  ير  نم همفمن  همنظر  اتهجو  فباختال نيةو لكتر اإل قبةراملل اء هالفق تعريفات فتلاخت 
 :اهم هأ  ي لي  فيماو  بةو عقلل لبدي  راءج إ هابأن  ى ير  نمهم  منو  المؤقت بديل للحبس راءج إ اهبأن 

و  أ هسكن  نمكا في باإلقامة همالمت  زامل: "إاهأن  ىلع الكساسبة فس و ي  هدف رو الدكت  اهعرف
  ضع و  قطري نع هتابعتالل مخ  ذلك من نم  التأكد ويتم محددة قاتو أ لخال  هقامت إ لمح
  في داو ج و م تهمالم نكا ذاإ ما معرفة نم  قبةراالم لمركز   يسمح  يده  ى لع لرساإ ازهج 

  تر و الكمبي يعطي بحيث  ال،  أم التنفيذ ىلع  القائمة ن من قبل الجهة المحددي  نالزماو  نالمكا
 .1"تصاالتاإل  ههذ نتائج ن ع تقارير

 حريةلل السالبة العقوبة  لتنفيذ  المبتكرة األساليب أحد : "اهأن ىلع تاني و أ صفاء اهتعرف
،  3"البيت في  نالسج  يدعى  ما رةو بص  _الحر سطو ال في_السج رو أسا خارج  2المدة  قصيرة

"اهأن  ىلع مرعي السيد لطفي اهيعرف  سالبة بةو بعق هي ل ع ومالمحك كتر  ىلع وميق منظا: 
  في هقبت رامو  ماتزا لت اإل نم لعدد هخضاعإ مع الحر سطو ال في يقالط المدة قصيرة  حريةلل

 ىلع  852 مرق رراالق في  نيةو القان ث و بحل ل العربي المركز اهعرف، كما  4"بعد   نع نياو لكتر إ اهتنفيذ
"اهأن  نع  ل كبدي ليستعم ،لهكاح وأ وم المحك ممعص في ماإ ارو س لشك  في يثبت  نيو لكتر إ ازهج: 

 5ه"عن المفرج همالمت قبةرالم تحفظي  ءراجإك وأ المدة ةقصير  نالسج بةو عق
 

  في ه ي لع وم المحك ون يك  نأ ون د مالحك لتنفيذ  ةلسي : "و اهأن ىلع يفاو الندر  بياغ اهيعرف
،  المحاكمة  سةلج  انتظار في لعتقالإل بديال الجبرية اإلقامة تحت تقرر نأ نيمكو   نالسج 

 
 . 295، ص 2010، وائل للنشر والتوزيع، األردن، 1فهد يوسف الكساسبة، وظيفة العقوبة ودورها في اإلصالح والـأهيل، ط 1
العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، سلب حرية المحكوم عليه بإيداعه المؤسسة العقابية لمدة ال تتجاوز سنة وهي مدة غير    2

 كافية إلصالح المحكوم عليه وإعادة إدماجه اإلجتماعي ومنعه من معاودة اإلجرام.
العقابية    3 السياسة  في  اإللكترونية  المراقبة  تحت  الوضع  أوتاني،  اإلقتصادية  صفاء  للعلوم  دمشق  جامعة  مجلة  الفرنسية، 

 . 131، ص 2009، سوريا، 29، المجلد1والقانونية، العدد
للدراسات    4 اإلسالمية  الجامعات  مجلة  اإلحتياطي،  الحبس  مساوئ  من  للحد  كوسيلة  إلكترونيا  المتهم  مراقبة  إبراهيم،  ساهر 

 . 664، ص 2013هر، غزة، ، كلية الحقوق، جامعة األز 21، المجلد1اإلسالمية، العدد
، مجلة الدراسات  15/02عبدالهادي درار، نظام المراقبة اإللكترونية في ظل تطورات النظم اإلجرائية الجزائية بموجب األمر    5

 . 145، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، ص3والبحوث القانونية، العدد
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 ما  لشخص لمنز  وأ لالمنز  في البقاء ىلع قافو ي  الشخص نأ مبدأ  ىلع ءراج اإل ذاه يستند 
 .1"القاضي اهضعو  محددة قاتو أ في ف يستضي 
 :نيةو لكتر اإل  قبةراالم ملنظا نيو القان فالتعري .7

  نالمتضم  02/ 15م  رق ون القان  جبو بم نيةو لكتر اإل قبةراالم منظا ي ئر زاالج  المشرع تبنى
  مل ه أن  الإ مكرر،  125 المادة في المؤقت حبسلل بديال  باعتباره ئيةزاالج  ءاترااإلج ون  قان 

  يحدد  م تنظي  رو صد لىإ أشار ، هل المنظمة  نية و القان  ص و النص  لىإ ال و  هتعريف لىإ ق يتطر 
 .الساعة لحد  يصدر مل يالذ المستحدث ئي راج اإل مالنظا ذاه ل عم كيفية

 اإللكترونية  المراقبة نظام خصائصالفرع الثاني: 
 : 2يلي  فيما اهجز و ن  الخصائص ن م ةلبجم نيةو لكتر اإل قبةراالم منظا يتميز 

   فني طابع وذ نيةو لكتر اإل  الرقابةأوال: 
 ازهج ل،ستقباإ  ازهج ل،رساإ ازهج  ه نات و فمك ،خاصة تقنية زةهأج دو ج و  بلتتط حيث

 .الصناعية باألقمار لتصاإ زةهأجن األحيا بعض فيو  متابعة لل ترو كمبي 
 مؤقت  طابع  وذ نية و لكتر اإل  الرقابةثانيا: 

  قاءلت  ن م قالتحقي قاضي  نم ررابق إما ي هتنت مستمرة غير نية و لكتر اإل قبةراالم نأ كذل
 و أ ءةرابالب  ماإ وى الدع في لفاص ن م محك رو صد و أ  متابعةلل وجهألا ب  أمر  ر و بصد وأ هنفس

 .اإلدانة
 
 
 

 حرية لل مقيد طابع  وذ نية و لكتر اإل  الرقابةثالثا: 

 
 . 145، صالسابقعبدالهادي درار، المرجع  1
العدد  رامي  2 والقانون،  الشريعة  مجلة  والمقارن،  الفرنسي  القانون  في  اإللكترونية  المراقبة  نظام  القاضي،  كلية  63متولي   ،

 . 286، ص 2015الحقوق، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، 
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هم  المت  ىلع ماتزالت اإلن  م عةو مجم فرض  لخال  نم الحرية تقييد تدابير أحد يهف
 ى أخر  ماتزالت إ إلى باإلضافة  محددة، ساعات لخال  همنزل ن ع التغيب بعد ككذل ا،هل الخاضع

 .ى أخر  إلى قضية نمو  آخر  إلى هممت نم لفتخت  قالتحقي قاضي اهيحدد
 قضائي طابع  وذ نية و لكتر اإل  الرقابةرابعا: 

ق  التحقي قاضي نع تصدر نيةو لكتر اإل فالرقابة  1مكرر 125 المادة نص إلى ع و بالرج 
 .اهتنفيذ متابعة ىلع فيشر  نم وهو 

 اإللكترونية  المراقبة وتطور نشأةخامسا: 

 لى إ اهر و جذ تمتد  التي القديمة األفكار نم نيةو لكتر اإل قبةراالم تحت ضعو ال إن
   فيالمتهم  إقامة نتعيي ميت  نأي  الحر، لعتقاباإل فيعر  ما عرفت التي مانية و الر  ريةو طرااإلمب 
 . 1القضاء مأما لهتمثي  ه امهم نم  هل نضامن تعيي  مع أمنية سةراح  تحت همنزل

 لدخأ ئيراجإ منظا  نع  عبارة هو نيو لكتر اإل ارو الس وأ نيةو لكتر اإل قبةرافالم الحديث  العصر في أما
 يرجع ،1971سنة األمريكية المتحدة الياتو ال في مرة ولأ المعاصرة الجنائية التشريعات لىإ

 ،"Ralph Schwitzgehel"رو الدكت  اهب  مقا التي ميةلالع التجارب بعض لىإ  كذل  فيل  الفض
 رانظ كمكسي  و نيو  ريدالو ف اليتي و  في  1987سنة  ظو ح لم لبشك رو تطو 1983   سنة فعال  طبقا

 الحرية  نع لكبدي هناك نيو لكتر اإل ارو الس ميستخد ،رامج اإلة  حد نم ناليتيو ال ن اتي ه دههتش لما
 . 3المؤقت حبس لل لكبدي  مث  2طو المشر  جرافاإل طارإ نضم ضةو المفر  مات زاااللت  كأحد قبة،راالم

 ل جع  ما ، ومالي  لىإ ق التطبي حيز  هلو دخ  منذ  ةلنجاح  رانظ راكبي  وراتط مالنظا ذاه رو تط
 ن ع لكبدي المؤقت، الحبس نع ل كبدي  هعتمدت إ  التي كندا اهسرأ ىلعو  تتبناه ى األخر   التشريعات

 1989 سنة رات لإنج  في كانت البدايةو  باو ر و أ لىإ هب  لالعم لنتقإ مث  ، 1987سنة قبةراالم الحرية
 

، كلية  3سياسي، العددعبدالهادي لهزيل، نظام السوار اإللكتروني وفق السياسة القضائية الجزائرية، مجلة الفكر القانوني وال  1
 .309الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، األغواط، ص

انقضاء مدتها    2 للحرية قبل  المحكوم عليه بعقوبة سالبة  بمقتضاه يفرج عن  العقابية  المعاملة  أساليب  المشروط، أحد  اإلفراج 
ون أن يخل المفرج عنه بشروط اإلفراج صار نهائي، أما  وذلك لفترة معينة لتأكد من سلوكه واستقامته فغذا إنقضت تلك المدة د

 إذا ثبت خروجه عن تلك الشروط أعيد مرة أخرى للمؤسسة العقابية. 
العدد  3 القانونية،  الدراسات والبحوث  العقوبة، مجلة  لتكييف  الوضع تحت المراقبة اإللكترونية كنظام جديد  ،  9نبيلة صدراتي، 

 . 161، ص 2018جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
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 بةو عقلل لكبدي 1996 سنة  لنداهو  مث حرية،لل السالبة بةو العق نع  لكبدي  1994 سنة يدو السم ث  
 .11997جيكاسنةلب   المشرط، جرافاإلو  حريةلل السالبة

  مكافحةو  حبس لل ل كبدي مرة ول أل كفكرة نية و لكتر اإل قبةراالم طرحت فقد  فرنسا في أما
  ير و بتط لق المتع  1989سنة ون نميسو ب  بيرلج  الفرنسي  النائب ه قدم يالذ التقرير  في ددالع

  الكبن  النائب تقرير كذل  بعد جاء مث  اك،آنذ رفضت  الفكرة نلك العقابية،  المؤسسات عصرنةو 
  عالجةلم لأمث  الح  هخالل  نم قترحإ يالذ ، 1995سنة  دو الع ضد قايةو ال بتعزيزلق  المتع

 . 2نيةو لكتر اإل قبةراالم في ل يتمث  د و الع نم قايةو الو  ون السج  كتظاظ إ
 19 في الصادر  97/1159ون قان  في ال إ مالنظا ذاهب  يأخذ مل الفرنسي  المشرع نأ غير

  ،2000  ناو ج   15في الصادر  2000/516  ون القان  جب و بم  هكمالإ م ت  يالذو 1997 ديسمبر
  ون قان  نم 723-14لىإ  723-7المستجدة ادو الم في نية و لكتر اإل  قبةراالم ردتو  حيث 
  اهمه أ  التعديالت نم  العديد ون القان  ذاه ىلع لأدخ الفرنسي، ئيةزاالج  ءاترااإلج 

 09 في الصادر 204/04 ون قان  م ث  ،2002سبتمبر09 في الصادر  02/1138ون قان 
  2004 ل تعدي   غاية  لىإ ه تبني  منذ  فرنسا في القضائية قبةراالم م نظا إنف  لإلشارة  ،  2004مارس

  24   بتاريخ  جديد ون قان  صدر القضائية التجارب ىل ع طالعاإل  بعد فقط، بة و عقلل لكبدي عتمد أ 
  اإلقامة بتحديد  يسمى  ما مسألة ى لع القضائية قبةراالم منظا ق تطبي  ليوسع    2009نوفمبر
  نع ككذل بديال نماوإ حريةلل السالبة بةو العق ن ع فقط  بديال ليست نيةو لكتر اإل  قبةراالم لتصبح
 . 3المؤقت الحبس

  15/02األمر في  نيةو لكتر اإل قبةراالم منظا  مرةول  أل لأدخ  فقد ي ئر زاالج  التشريع في أما
 حبسلل لبدي ءراج إك ئية زاالج  ءاترااإلج  ون لقان  م المتمو  لالمعد 2015 يةلي و ج   23  في المؤرخ

 
 . 132صفاء أوتاني، المرجع السابق، ص 1
الجزائري،    2 التشريع  العقابي في  للتفريد  المراقبة اإللكترونية كآلية مستحدثة  الوضع تحت  سعاد خلوط، عبدالمجيد لخضاري، 

 . 244، ص 2018، جامعة الوادي، 15، المجلد 2مجلة البحوث والدراسات، العدد 
رونية بديل جديد عن الحبس المؤقت ودعم لقرينة البراءة، حوليات كلية الحقوق والعلوم السياسية،  مروان نسيمة، المراقبة اإللكت  3

 . 161، ص2جامعة وهران
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 الحريات  حماية و  العادلة المحاكمة  كمبادئ ،ننسااإل  وق حق راماحت و   تكريس طارإ  في المؤقت
 م تت  نأ لىإ جرافإ حالة في  هم المت  يبقى المؤقت، حبس لل  ستثنائي اإل الطابع ى لع تأكيدا الفردية،
 هفي  المفترضة ءةراالب  لقرينة زاتعزي  الطبيعية هحيات بممارسة هل حميس و  ه مت راك يحفظ  ما ه محاكمت 

 لخال اهعات را م رةو ضر  ىلع ئيةزاالج  ءاترااإلج  ون قان  مأحكا ثدح كأ رو الدست  اهي ل ع نص التيو 
 نأ قالتحقي لقاضين  يمك هأن  ى لع "ج.إ.ق" مكرر  125 المادة نصت بحيث ءات،رااإلج  سير
 مل  هأن  غير القضائية، الرقابة ماتزالت إ لتنفيذ نيةو لكتر اإل قبةراالم لأج  نم ترتيبات بأخذ يأمر

 تيبازة محكمة اهبعد اختيار  م ت  ،ه ب  لالعم ءاتراج وإ طو شر  نلتبيا تطبيقية صو نص يأ تصدر
 المدة قصيرة حريةلل السالبة بةو العق ن ع لكبدي لأدخ اهبعد،  1التجربة ذههل ليو أ  ذج و كنم

 في المؤرخ  05/04ون قان لل ممالمت  2018جانفي   30في المؤرخ  18/01ون القان  بمقتضى
 . 2ن سي و محب لل االجتماعي دماجاإل عادةوإ  ون السج  متنظي  ون قان  نالمتضم 2005ي فيفر 06

 بليتط يالذ م النظا ذاه تبني في كبيرة ة رأ ج  هل كانت ي ئر زاالج  المشرع نبأ ولالق نيمك
 نيةو لكتر إ تزاي هتجو  رةو متط جد ميةلع إمكانيات فيرو ت و  عالية تقنيات في  مالتحك  هتطبيق لمجا

 ذاه تبنى يالذ فريقيةاإل  التشريعات نبي  ن م ولاأل هو ي ئر زاالج  التشريع  نأ نالحظ كما معقدة،
 .مالنظا

 اإللكترونية  المراقبة نظام تحت الوضع لتنفيذ والتقنية  الفنية الساليب سادسا: 
 لى إ لةو د ن م لفتخت  لياتآ اتباع ن م بد ال نية و لكتر اإل ةراقب الم تحت  ضعو ال منظا لتنفيذ 

 طريقة و  تو الص ن م ق التحق طريقة ،ل اصو المت  البث طريقة في  لتتمث لياتآ ثالثة   وهي  ى أخر 

 .        GPSمكنظا الصناعية األقمار عبر راقبةالم

 المتواصل:  البث طريقة -1

 
الجزائري، مجلة اإلجتهاد    1 التشريع  للحرية في  السالبة  لعقوبة  السوار اإللكتروني إجراء بديل  الطاهر،  عامر جوهر، عبابسة 

 . 185، ص2018، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبدالحميد بن باديس، مستغانم، 16القضائي، العدد
والمتمم، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعي المعدل    2005فبراير    06المؤرخ في    04/ 05القانون    2

 للمحبوسين، المصدر السابق
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 ذا ه يعتمد  بحيث اهيت لفاعو  اهفتلتك ةللق ك ذلو   ستعماالإ األكثر التقنية  وأ الطريقة  هي
ن  أي  ،مالقد ممعص فيو  أ اليد ممعص ولح  لساعةا مثل نيو لكتر إ ازه ج ضعو   ىلع بلو األس

 لبإرسا  ازهالج  ذاه وميق األشعة،و  كالماء الخارجية  لامو بالع  يتأثر ال و  نزعلل لقاب غير ون يك
 نمكا  في اتفيهال بالخطول  صو م لمستقب لىإ مشفرةو   قصيرة ثانية  15 لك راتكإشا جاتو م

 يسمىي  مركز  ماتيلو مع منظا لىإ ماتيكياو تو أ  اإلشارات ل المستقب  ذاه ل ينقو  الشخص إقامة
 ارو الس  نزع  وأ زاماتلت اإلو  اعدو الق  مخالفة مت  ما  ذا غفجزائري  ال التشريع في  ي المركز  بالقطب

إ وميق  ل ستقباغال ازهج  إنف  راءاتاإلج   التخاذ  ي المركز  ترو كمبي لل  تحذيرية راتشابإرسال 
 1.المختصة  اتهالج  ن م المناسبة

 : الصوت من  التحقق طريقة -2

 ي مركز  ترو كمبي  از هج  ىلع للمراقبة الخاضع تو ص بصمة نتخزي  ىلع التقنية وم هذهقت 
بهمنزل ن م نياو فلت  لتصاباإل لمراقبة  ل الخاضع هم المتوم  يق  نأ ى لع ،راقبةالم  مركز في  ذاه 

 لالمتص   تو ص بصمة بمقارنةي  المركز  ترو مبيو الك ومليق  متتابعة،  زمنية فترات ىلع المركز
اإلتصال    في همالمت  هيستخدم يالذ فات هال مرق برصد  وميق كما ية،لاألص تو الص بصمة مع

و قامت إ لمح لداخ  اجدهو ت  ن م تأكدلل متقطعة راتفت لخال  ةراقب الم بمركز  معد  حالة فيه 
  في  ى خر أ  ماتباستخدا  هقيام وأ يةلاألص ت و الص لبصمة لالمتص ت و ص بصمة مطابقة 

م  لنظا همخالفت   ثباتإ تر و مبي و الك ل يسج  ،ل المنز  في بالبقاء هل المحددة قاتو األ لخال  لتصااإل
 .2رات لنج وإ غاريالبكل من  لهتستعم مالنظا ذاوه نية و لكتر اإل راقبةالم
 : GPSونظام  الصناعية القمار المراقبة عبر -3

ي الذ  ن اآل حد  لى إ يد وح ال دلالب  وهي  األمريكية المتحدة الياتلو ا  في تعتمد  الطريقة ذهه
ل  ك يةهو  حسب مشفرةو  مؤمنة جاتو م نيو لكتر اإل ارو الس ليرس نأي الطريقة،  ذهبه ليعم

 مشفرةو  مؤمنة جاتو بم اهرسالإ عادةوإ  اهمعالجت م يت  بحيث  ة،راقب الم تحت عو ضو م شخص
  اجدو ت  اقيتو مو  نمكا لتحديد راقبةالمو  بالمتابعة  لفالمك بالمركز ي مركز  بو حاس لىإ ككذل

 
 . 308-307عبدالهادي لهزيل، المرجع السابق، ص 1
 . 414، ص 2016، مكتبة الوفاء القانونية، 1علي عزالدين الباز علي، نحو مؤسسات عقابية حديثة، ط 2
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ف اصو المت   البث طريقة نع  التقنيةلف  تخت  ، مالنظا ذاهل الخاضع   الشخص  تتبع  اهنو ك يل 
ل  تتمث اهنجاعت ون دم  تحك قاتعو بم م تصطدو  ضةهبا اهفتلتك ن أ كما ، استمرارب  اهل الخاضع

ااستقبا م عد في   بعض  نتيجة  ني و لكتر اإل ارو الس الهيرس التي جات و م لل الصناعية ألقمارل 
،  1جاتلمو ل  عازلة و أ قةهشا مباني دو ج و ل و أ ،وي لج ف االغال في دةو ج و الم الجزئية ناتو المك

 فالت ون إد م تحك الخصائص ن م عةو مجم اهفي فرو تت  نأ بد  ال  الذكر السابقة التقنيات ن م ل ك
  :2يلي  فيما لتتمث همالمت 
 الفتح  و أ سركال ضد  مؤمنا نيو لكتر اإل ارو الس ون يك حيث   راق: خت لإل  يةلالقاب  م عد خاصية ✓

 .لةهو بس لهتعطي   و أ النزع  و أ
لمراقبة ل الخاضع هم المت  راقبة بم فةلالمك اتهالج تستطيع حيث   : فكشلل ية بلالقا خاصية ✓

 .بعيدة المسافة كانت ولو  حتى لةهو بس  همكان  تحديد و ف كش نيةو لكتر اإل
 ذان هكا وإن أعطاب ون د رهو د ني و لكتر اإل ارو الس ي يؤد حيث  ة: قي و ث و المو  النجاعة خاصية ✓

 .جياو لو تكن  أنظمة مأما نفنح  ستبعادهإ ن يمك ال و  محتمال 
 الخاصة الحياة في تدخال  جياو لو التكن  ذهه ل تشك ال ن  أ  ينبغي حيث:  صية و الخص رامحت إ ✓

 .اهل الخاضع فردلل
 م القانوني للمراقبة اإللكترونية االنظالفرع الثالث:  

 ما المؤقت، الحبس نع لبدي  راءج وإ نية و لكتر اإل راقبةالم منظا زائري الج  المشرع أقر
 اعيو دو  يتماشى بما هممت لل الحرية نم قسط أكبر كتر  لىإ ورائها نم هدف ي   عيةو ن  نقمة يعتبر 
 ه لتطبيق طو الشر  نم عة و مجم يحتاج غيرهو  م النظا ذاوه الحقيقة ف  كش لىإ ول صو الو  قالتحقي

 راقبةالم ق تطبي  نأ كش ال  المختص،  القاضي اهيحدد  زاماتلت إل هم المت  أخضع افرتو ت  ما ذاإف
 مماأ فتق  نيةو قان  باتو صعو  بياتلسو  إيجابيات  هعن  ينتج مستحدث راءج إ اهباعتبار  نيةو لكتر اإل

 .ه تطبيق
 

، سلسلة العلوم  39، المجلد4ي، مجلة جامعة نشرين للبحوث والدراسات العلمية، العددألفت محمد فريد باليش، الحبس المنزل  1
 . 546، ص2017اإلقتصادية والقانونية، 

 . 308عبدالهادي لهزيل، المرجع السابق، ص 2
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 اإللكترونية  بالمراقبة المر شروطأوال: 
 ضعو  قطري ن ع كذلو  نية و لكتر اإل قبةراالم ملنظا نياو قان  راطاإ  ي ئر زاالج  المشرع مرس

 أربعة لىإ اهتقسيم  ن يمك التي ،مالنظا ذاه ق لتطبي اهافر و ت  يجب التي طو الشر ن  م  عةو مجم
 تنفيذو  بتقرير المختصة ةهبالج لقيتع ما اهمنو  نمي هالمت باألشخاصلق  يتع ما اهمن طو شر 

 .بةو بالعق لقيتع ما اهمن  نية،و لكتر اإل قبةراالم تحت ضعو ال
 المتهم:  بالشخص تتعلق  شروط .1

في    القضائية رقابةلل ل كبدي  نيةو لكتر اإل قبةراالم منظا ن م لجع  ي ئر زاالج  المشرع إن
 . سابقا اهست راد مت  التي اهنفس يه هم بالمت لقالمتع طو الشر  إن ف 1مكرر 125 المادة

 بإصداره:  تتعلق  شروط .2
 راءاتاإلج  ون قان  لىإ عو بالرج راقبة  الم  تحت ضعو ال أمر إصدار طةلس نبأ نجد

 نكا إن تقرير في التقديرية طةلالس حدهو  له ف قالتحقي  قاضي لىتؤول إ نيةو لكتر اإلزائية  الج 
 ما ذاه المؤقت،  الحبس ملنظا و أ ني و لكتر اإل ارو الس ملنظا يخضع  ه يدي  ن بي ذي  ال همالمت 

 ترتيبات باتخاذ يأمر نأ قالتحقي لقاضي نيمك: " اولهبق 3ف  1مكرر  125المادة   نم يستنتج
  مةلك نم هم يف،  1رةو المذك  بالتدابير  هم المت   زاملت إ ى مد نم  ق تحقلل نية و لكتر اإلراقبة  لمل اأج  نم
 المراقبة  تحت ضعو ال أمر صدارإ في التقديرية طةلالس قالتحقي لقاضي نأن"  يمك "

 .2المتهم ىلع ضةو المفر  تزامالت اإل بعض  لتعدي  و أ إضافة طةلس هل ماك  ، نيةو لكتر اإل
 : بالتنفيذ تتعلق  شروط .3

 جاءت ناه نم و  هبيت  في بالبقاء هممتلل السماح قطري نع نية و لكتر اإل بةراقالم أمر ينفذ 
 ةراقب مو  دةو محد تبقى الشخص تحركات نلك  البيت في نبالسج  بلو األس ذاه  تسمية فكرة
 ، لمستقب لىإ محددة متتالية تراإشا يبثه  قدم لأسف في و أ  همعصم في  مثبت  از هج  عبر

 نالمكا في المعني الشخص دو جوو  زهاالج ل  عم نم التثبت نيمك ت رااإلشا ذهل هخال  نم
 لالعد وزارة أقرت قد     ، 1هحق  في المقررة اتزاملت لإل الشخص راماحت  ن م التأكد م ث  نم و  المحدد

 
 ، المعدل والمتمم المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، المصدر السابق.66/155األمر  1
 . 311. عبدالهادي لهزيل، المرجع السابق، ص147عبدالهادي درار، المرجع السابق، ص 2
 . 144صفاء أوتاني، المرجع السابق، ص 1
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ل  تتمثو   القضائية الرقابة ظامن نضم نيةو لكتر اإل بةراقالم راءج إ لتنفيذ التدابير نم عةو جمم
 : 2تياآل يف

 زةهأج و  القضائية المجالس وى مست  ىلع نيو لكتر اإل ارو الس بتسيير خاصة تطبيقات نشاءإ ✓
 يماتلبالتع همالمت زاملت إ ى مد في نظرلل القضائية  الضبطية  وى مست  ى لع افستكشاإل
 .ق التحقي  قاضي ل قب  ن م هل ة هج و الم

 ارو الس تسيير  مةه بم فةلالمك بالمصالح ليا آ اهربط م يت  مركزية معطيات قاعدة نشاءإ ✓
 .له حامراقبة مو  نيو لكتر اإل

  .فعالةو  مجدية  نتائج اهل نكا التيو  لالنقا  فات هال يلمتعام مع تقنية تجارب عدة راءج إ ✓

 ديسمبر 25 بتاريخ  تيبازة محكمة نم نطالقا إ نيو لكتر اإل ارو الس لتقنية لرسميل اطالاإل ✓
ل  العم حاليا م يت  األبيض،  بالسالح الجرحو  الضرب بقضية  هممت شخص ى لع    2016

 .طنيو ال رابالت  عبر القضائية اتهالج  كافة ىلع تدريجيا اهتعميم  ىعل

 قضاء سلبمج  كانت البدايةو  القضائية الشرطة  ضباط لفائدة تحسيسو  ني و تك جرامب  تنفيذ ✓
 .يعةلبالق لي اآل معالاإل ألنظمة حتياطي اإل المقر وى مست  ىلع زائرالج و  تيبازة

 

 : بالعقوبة  تتعلق  شروط .4

 ازيةو ج  ةلسي و  نيةو لكتر اإل راقبةالم نم  لجع  هلكن  جزائري ال المشرع  هاي لع ينص  مل
 ال األفع كانت ذاإ همالمت ىلع قتطب  هاأن  رو المتص نفم القضائية الرقابة  تنفيذ ىلع ةراقب ملل

 125 المادة ه كرست ي الذ الشرط وهو أشد بةو عقو أ  الحبس بة و عق لىإ هتعرض ه لي إ بةو المنس
 . 1ف 1مكرر

 
 

 اإللكترونية  المراقبة أمر حقه في الصادر المتهم  إلتزاماتثانيا: 

 
 . 314-313عبدالهادي لهزيل، المرجع السابق، ص 2



 النظام اإلجرائي للحبس المؤقت الفصل الثاني 

 

87 

 نم ةللجم عو الخض ارو الس اضعو  هم المت  ى لع يفرض  نية و لكتر اإل المراقبة منظا نإ
 لتزاماتإ نعاو ن  يوه 3ف   1مكرر 125 المادة فيزائر  الج  المشرع اهحدد  التي اتزاملت اإل
 .إيجابية  ى أخر  و بيةلس
 اإللتزامات السلبية:  .1

 : 1تياآل  في ل تتمث  معينة  ل بأعما مالقيا ن ع متناعباإل هم المت  مز لت  التي يه
 ه. من  بإذن ال إ قالتحقي قاضي اهحدد التي يميةلاإلق دو الحد مغادرة مدع ✓

 بعد، ه ينت  مل قالتحقي ممادا قالتحقي  قاضي لقب  نم المحددة ناألماك لىإ ابهالذ معد ✓
 .ق تحقي لل نالحس السيرون د وليح قد ن األماك بعض في همالمت دو ج و  ن أ باعتبار

 .محددة اعيدو م في و  طو بشر  الإ اإلقامة  نمكا مغادرة معد ✓

 :اإليجابية لتزاماتاإل .2

 نص نيةو لكتر اإل بةراقالم منطا فيو  معينة لبأعما مالقيا همالمت ىل ع تفرض التي يه
 ويمثل في:  02/ 15 األمر جبو بم هستحدث إ حيد و  زاملت إ ىلع المشرع
،  األخير  ذاه بإذن الإ اهمغادرت وعدم ق التحقي  قاضي اهيعين يةممح إقامة في ثو المك ✓

  ابيةهإر  ل بأفعا فةو صو الم الجرائم  يوه رائم الج  ن م احد و  ع و ن ى لع زاملت اإل هذا قصر
ل  لك  بةو عق كذل جبو بم  قررو   القضائية الشرطة ضباط اهتنفيذ  ىلع ر÷يس،  تخريبيةو 
 جاءت  التي  اتزاملت اإل إنف كذل لىإضافة إ،  2جراءاإل ذاه نبشأ مةلو مع يأ يفشي  نم
 و أ ليعد نأ ق التحقي لقاضي  نيمكو  ل المثا لسبي  ىلع اردةو  الذكر  السالفة المادة اهب 

 . 3مسبب رقرا  ق طري  نع جديدة ماتزالت إ اهليإ فيضي 

 

 

 

 اإللكترونية  المراقبة أمر تقييمثالثا: 

 
 ، المعدل والمتمم المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، المصدر السابق.155/ 66األمر  1
 .نفسهدل والمتمم المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، المرجع ، المع155/ 66األمر  2
،  2، مجلة إليزا لبحوث والدراسات، العدد 15/02عبدالهادي درار، السوار اإللكتروني ومساسه بالحياة خاصة بمنظور األمر    3

 . 44، ص2017المركز الجامعي إليزي، 
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  تدعي و  القضائية الرقابة مقتضيات ىلع لحفاظم انطا في نيةو لكتر اإل قبةراالم قتطبي إن
  دو تع  التي يجابياتاإلو  زاياالم من  عةو مجم هعن  نتج المؤقت حبسلل ستثنائياإل الطابعو  براءةال
  بات و الصع نم عةو مجم ق الو  بياتلالس نم العديد  رحط لالمقاب  وفي  المجتمع و  هم المت  ىلع
 .يملالع وى المست  ىلع النقائصو 

 : اإللكترونية المراقبة نظام إيجابيات  .1

 :تي اآل  في اهاجمال نيمك
 شخص  في المفترضة راءةالب  قرينة  إحترام ونح ه  ج و ت لل تجسيدا لتشك  نيةو لكتر إاال قبةراالم ✓

 مادية أضرار نم  المؤقت الحبس ىلع يترتب  لما رانظ ،هاب المساسن  م الحد و  همالمت 
 دساتير بلأغ ه صانت و  هت مح  نلإلنسا ق ح   همأ  تعد التي الحرية بلس نتيجة يةو معن و 

 .1مالعال
 محتفظا هت لعائ  دراأف نبي  همالمت ون يكو  ي األسر  كالتفك نم تحمي نيةو لكتر اإل قبةراالم ✓

 فاعال او عض لهيجع مما ه ين و تكو  هست راد و أ لهلعم ممارسا عادية، بطريقةه  بأقارب  هبعالقات 
 فترة في ق عليه نفااإل  يتفاد حيث ن م هأسرت يةزان مي  ى لع  المحافظة بالتالي المجتمع، في

ك  ذل نم األكثرو  المالية اهتكاليف كثرةو   تراالزياكرار  بت العقابية المؤسسة لداخ اجدهو ت 
 بتالءاإل  هيجنب ي  الذ مراأل هم،ي لع ومالمحك نبالمساجي ه  اختالطو  نالسج  هلو دخ عدم  
 . 2ميةراج اإل  لو بالعد

 الشخص  حماية  ن بي و  المجتمع  حماية  ن بي  ن از و الت  ق تحقي اهغرض نيةو لكتر اإل قبةراالم ✓
 . 3المجتمع في كل انحراف ن ع بعيدا الطبيعية  بالحياة ه ربطو  همالمت 
 إنف مث  نمو  ون السج  اكتظاظ نم فالتخفي  في لفعا لبشك متهسا نيةو لكتر اإل قبةراالم ✓

 ذاه فة لتك نأل كذل قتصادية، اإل الناحية ن م العقابية  المؤسسات ىلع  بالفائدة دو يع  كذل

 
 . 114صبوزيد مختارية، المراقبة اإللكترونية ضمن السياسة العقابية الحديثة، جامعة الدكتور موالي الطاهر، سعيدة،  1
العدد  2 والسياسية،  القانونية  العلوم  مجلة  المدة،  قصيرة  للحرية  السالبة  للعقوبة  كبديل  اإللكترونية  المراقبة  سعود،  ،  3أحمد 

 . 681، ص2018، 9المجلد
 . 162مروان نسيمة، المرجع السابق، ص 3
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 ة لطائ  مالية  مبالغ قتنف  لةو فالد المؤقت،  الحبس هنر  ضعو ال فةل تك نم بكثير  لأق مالنظا
 لسائ و ال فيرو تو  الحديثة  العقابية السياسة امنظو  ليةو الد المعايير وفق ون السج  لتشييد
  اءو ي وإ مطعاإ نم  نمي همت لل زمةالال الخدمات فيرو ت  ا،هتسيير  نلحس البشريةو  المادية

م تحق و  النفقات تقتصد فإنها نيةو لكتر اإل قبةراالم أما ،....إلخعالجو   مالية كاسبق 
 .1لةو دلل

 لكترونية اإل  المراقبة نظام  سلبيات .2

 اهبيان ن يمك التي نيةو القان  المشكالت و  بياتلالس نم  العديد  نية و لكتر اإل قبةراالم م نظا أفرز
 :ي لي  فيما
،  قبةراملل معرض همنزل نأ باعتبار هممت لل الخاصة الحياة ددهت نيةو لكتر اإل قبةراالم ✓

 اهحمايت و  ننساإ  للك  األساسية وق الحق في  ا هب  فمعتر  البيت  حرمة  نضما نأو  خاصة
 مالعا مالنظا ت وراضر  اقتضت ذاإ الإ اهيلع  عتداءاإل نيمك ال و  همت رالك حماية تعتبر

 .2كذل
 جو الخر  نبيو  ه بين  وليح  مما همالمت ىل ع صارمة اعدو ق يفرض ءراج إ نية و لكتر اإل قبةراالم ✓

 . 3هبيت  نم
 المجتمع  ن ع يا و منطو  منعزال له يجع مما  لهحام نفسية  ى لع ني و لكتر اإل ارو الس تأثير  ✓

 أخطار لىإ يتعرض قد كما ،نمكا يأ فيو  قتو  يأ في قبرامه  بأن  هحساسإ  نتيجة
 . 4ليو الط ى المد ىلع الإ اهنتائج ره تظ ال  ،ازهالج  ذاهل رتداءهإ نتيجة صحية

 
 

 
يات ترشيد السياسة العقابية المعاصرة(، مجلة بلعسلي ويزة، الوضع تحت المراقبة اإللكترونية باستعمال السوار اإللكتروني )آل  1

 . 147، ص 2018، مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المقارنة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 5الحقوق والحريات، العدد
،  11لعدد بلعربي عبدالكريم، عبدالعالي بشير، نظام المراقبة اإللكترونية نحو سياسة جنائية جديدة، مجلة القانون والمجتمع، ا  2

 . 15مخبر القانون والمجتمع، أدرار، ص
 . 682أحمد سعود، المرجع السابق، ص 3
 . 193عامر جوهر، طاهر عباسة، المرجع السابق، ص 4
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 : لكترونية اإل بةراقالم نظام تعترض التي والنقائص الصعوبات  .3

 النقائص نم  العديد دو جو   أثبت ميل الع وى المست  ىل ع نيةو لكتر اإل بةراقالم قتطبي إن
 :1يلي  ما اهمن نذكر باتو لصعوا
 .اهبارتكاب ن ميهالمت ىلع نية و لكتر اإل بةراقالم قتطبي نيمك التي رائمالج  عيةو ن  نبيا معد ✓

 نتعي ه عن  ةلبدي  ةلسي و  نية و لكتر اإل قبةراالم كانت لماو  ستثنائي إ راءج إ المؤقت الحبس  إن ✓
 ذه ه كون  ا،ه ز و تجا ق التحقي  لقاضي ز و يج ال بحيث  زمنية بمدة اهتحديد  المشرع  ىلع

 .حريةلل تقييد  ىل ع وي تنط اهر و بد قبةراالم

 خاضعا المؤقت حبسلل لكبدي  نيةو لكتر اإل قبةراالم تحت ضعو ال رراق ون يك نأ مز ليست  ✓
 .ه في  نطعلل  لمتكام م نظا ضعو  بليتط  مما القضائية رقابةلل

 المقيدة ءاترااإلج  نم ي وه المؤقت حبسلل يل بد  ءراج إ نيةو لكتر اإل قبةراالم نأ باعتبار ✓
 الخاضعهم  المت  لحقت  التي  ررااألض نع يض و التع مبدأ رراإق جبو تستك  بذل يه ف حريةلل
 .ءةرابالب ه  ي لع مالحك حالة في اهل

  لعد نية و لكتر اإل قبةراالم ى لع المؤقت الحبس  ل مجا في  مالخص مبدأ  قتطبي بة و صع ✓
 .التنفيذ  طريقة ي ل فالتماث 

  

 
 . 117-116-115بوزيد مختارية، المرجع السابق، ص 1
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 المبحث الثالث: التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر 

 ه ي لع يترتب  هنإف الفردية،  الحرية  لمبادئ معارض ستثنائي إ ءراج إ  المؤقت الحبس  كان لما
 وجوب في  يتمثل متابعة، لل ه وج أل اب  يقضي  رراق بصدور أو ءةرابالب  هى انت  ما  ذاإ  قانوني  ثرأ

 الغير  التعسفي الحبس ذاراء هج  هلحقت  التي والمعنوية المادية رراضاأل  عن الشخص تعويض
 .معينة  ءاتراج إو  وشروط  أسس وفق مبرر

 المطلب األول: األساس القانوني للتعويض عن الحبس الغير مبرر 
 بضرورة ؤالءه ندى  ين أ اء،هالفق ءار آ بفضل  القضاء أعمال عن الدولة مسؤولية تقررت

 مهودهج  وتعد المبرر غير المؤقت الحبس رراضأ عن همالمت  تعويض يكرس  جديد  مبدأ إرساء
 لقد القانونية،  النصوص ضمن  هج رابإد التشريعي  المستوى  ى لع المبدأ  ذاه لتبني  يده تم بمثابة

 أسسوا  القضائية اهأخطائ عن  الدولة مسؤولية رراإق في ام ه دور ية ه الفق مةهمسالل كان
 : أساسيتين فكرتين  ىلع إقتراحاتهم

 مساواة  نظرية  ىلع تجاهاإل  ذاه يقومحيث    مسؤوليةلل كأساس الخطأ فكرة استبعاد
 وتنعقد تقوم ينأ العادي، غير   جتماعي اإل الخطر نظرية أو  العامة، األعباء أمام المواطنين

 مجموعة أو لفرد  ستثنائيإو  خاص ضرر حدوث حالة ففي المخاطر أساس ى لع الدولة مسؤولية
 ذاه  إلصالح  التدخل  الدولة لى ع وجب  العامة،  الحياة هتوصي  ما  متجاوزة خرينآ دون  درااألف من
  ىلع تنطبق  التي اهنفس المخاطر ذهه كانت  ذاإ أما  مضرور،لل التعويض منح طريق عن للالخ 

 لصالح  يعمل العدالة مرفق أن بما،  1بالتعويض المطالبة دون  الهبتحم زمون لم همف  الجميع
 .التعويض عبء يتحمل هن إف درااألف بأحد عادي وغير خاص ضرر لحق ما ذاإف المجتمع،

 متى التعويض المؤقت الحبس من ضررت الم منح يمكن ال حيث  الدولة مسؤولية تحديد
 الدولة مسؤولية لتقرير شرطين توافر من بد ال نماإ ءة،رابالب  حكم أو  متابعةلله  وج باألأمرا   صدر

 يمنح ال بحيث الواضحة، ءةرابالب  فيدال هالفقي  اهعن  عبر التي همالمت ءةراب  تأكيد ضرورة،  2

 
 . 64بوجالل حنان، المرجع السابق، ص 1
 . 68-67بلمخفي بوعمامة، المرجع السابق، ص 2
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 أمام المساواة  حد  يتجاوز الضرر أن م هالمت  ثباتإ، مع  مهءت راب  في شك يوجد  لمن  التعويض 
 .العامة األعباء

ه  عن  التعويض  مبدأ  ئري زاالج  المشرع  أقر المؤقت  حبسلل ستثنائية اإل الطبيعة ىلع تأكيدا
 عن التعويضـ: "ب هعنون قسما هل وخصص  26/06/2001المؤرخ في    01/08القانون  في

 المنصوص الدستوري  مبدألل تجسيدا يعد ذاهو  مادة 15هفي  أورد، 1"المبرر غير المؤقت الحبس
 ىلع المادة نصت أين  القضائي اهخطأ عن المسؤولية الدولة  يحمل الذي   61المادة فيه  ي لع
" ي لي  ما  التعويض شروط القانون  يحدد الدولة من  تعويض القضائي الخطأ ى لع يترتب: 

 . 2ته"وكيفيا
 تعويض  يمنح أن يمكن: "هأن  ىلع "ج.إ. ق " مكرر  137 المادة نصت ذلك لىإ  إضافة

 بصدور  هحق في  تهنتإ ئية زاج  متابعة  خالل  مبرر  غير  مؤقت حبس  محل  كان الذي  شخصلل
 التي ،"زاومتمي  ثابتا راضر  الحبس ذاه ألحق  ذا إ ءةرابالب  أو متابعةلل هوجأل اب  قضى ئي هان  رراق

 خالل اإل أساس ىلع وليس الخطأ أساس ىلع  التعويض أسس   المشرع أن اهخالل من يستنتج
 وزير  مةل ك الى  الرجوع عند أكثر  األمر ويتضح  العامة  األعباء أمام المواطنين  مساواة  بمبدأ

 جاء  والتي   01/08 رقم قانون لل همناقشت  أثناء  الوطني  الشعبي س لالمج  أمام اهألقا التي  العدل
"إهفي   حق  معالجة لياتآ لكن  الدستور ه ي لع نص جراءإ القضائي الخطأ عن  التعويض ن: 

  نإف التعويض ىلع الحصول بحق عترافاإل  تم ذاإ هي ل وع تقريبا غائبة حاليا التعويض 
 ي هو  الجديدة المواد من  عدد في يكملع نقترح لذا ،مفتقدة لزات  ما هلي إ تؤدي التي ءاترااإلج 

 
يمكن تعريف الحبس الغير مبرر على أنه: "حبس ال قانوني يقع إخالال بالضمانات الشكلية أو اإلجرائية، كأن يؤمر به في   1

جريمة غير التي يجيز فيها القانون هذا اإلجراء أو أن يؤمر به دون استجواب المتهم، يمكن إعتباره حبسا غير مبرر كذلك إذا  
 عية المقررة لصالح المتهم". أمر به إخالال بالضمانات الموضو 

 ، المصدر السابق.، المتضمن التعديل الدستوري الجزائري 2016مارس  06المؤرخ في 01/ 16األمر  2
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 الشروط وتوضيح ازهالج  ذاه  تأسيس  14مكرر 137 المادة لىإ  1مكرر137 المادة من
 . 1"اهرئيس رئاسة وتحت  يالالع المحكمة  ى لع مرتكز ازهج وهو  ه ب  قةلالمتع

 المبرر غير الحبس عن التعويض الحصول على : شروطالثانيالمطلب 

 الحكم يجوز ال  ه أن  القول يتعين  الذكر السالفة مكرر  137 المادة نص الى بالرجوع 
 :تياآل في تتمثل الشروط من مجموعة توافرت ذاإ ال إ براءته ثبتت الذي محبوسلل بالتعويض
 :مؤقتا حبس قد مهالمت  يكون أن: الفرع األول

 أن مكرر 137 المادة بحسب المؤقت الحبس  عن تعويض بلط دعوى  لسير يشترط
 مرأ التعويض طالب الموقوف حق في صدر قد يكون  أن بمعنى مبرر غير األخير  ذاه يكون 
 ىهنتإ و  "ج.إ.ق" 192،  3ف 123 المواد بحسب امهتاإل غرفة أو   التحقيق قاضي من  إيداع

 مبرر  غير حبسا يكون  فال ة،راءبالب  ائي هن  حكم أو متابعة لل هوج باأل قضى ائي هن  رراق بصدور
 توفر  أو العمومية الدعوى  كانقضاء طارئة لحالة  جرافإ بسبب أو  شامل عفو  بموجب ىهنت إ  ذاإ

 القضائية الرقابة تحت موضوعا مهالمت كان ذاإ هن أ لىإ اإلشارة تجدر،  2العقاب من معفي  عذر
 عن صادر رارق منطوق  في  جاء حيث  ضرر، هصاب أ ولو حتى   بالتعويض  بلالط هل يحق فال

 متابعة نتيجة القضائية قبةراالم عن التعويض نإ"  :يلي  ما يالالع بالمحكمة التعويض لجنة
 . 3"قانوني نص  أي  ىلع يستند ال ئيةزاج 

 ءة راالب أو متابعةلل هوجباأل رراق بصدور المؤقت الحبس اءهنت ثاني: إالفرع ال
 الدعوى  في التصرف أوامر من قضائي مرأ هبأن  متابعةلل هوج باأل  مراأل  تعريف يمكن

 سير هبموجب  فتتوقف بتدائي اإل  التحقيق طاتلس األصل  بحسب يصدره التحقيق،  ةلمرح  خالل 

 
، الفترة التشريعية الرابعة،  2001مايو    16الجريدة الرسمية لمداوالت المجلس الشعبي الوطني، مشروع دراسة، الصادر في    1

 .  87، ص246الدورة العادية الثامنة، رقم  
اللجنة المختصة في طلبات التعويض عن الحبس المؤقت المستفيدين من إنقضاء الدعوى العمومية   2 يخرج عن إختصاص 

رقم   قرارها  في  اللجنة  عليه  أكدت  ما  وهو  العفو  وإجراءات  الوطنية  والمصالحة  السلم  بميثاق  بتاريخ   931عمال  الصادر 
بتاريخ  ال  1646وقرار آخر تحت رقم    12/02/2008 اإلتهام    22/04/2008صادر  قرار غرفة  أن  فيه: "حيث  والذي جاء 

الذي أفاد بانقضاء الدعوى العمومية تنفيذا لميثاق السلم والمصالحة الوطنية يشكل عفوا    2006/ 03/ 14بالبليدة المؤرخة في  
  .ويؤدي إلى عدم قبول الطلب" 01/08مر الذي يخرج من مجال تطبيق القانون األ
 . 12/06/2007الصادر بتاريخ   000579مة العليا، لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائي، قرار رقم المحك 3
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 ويتميز  1باإلدانة اهفي  الحكم دون  يحول موضوعي أو  قانوني  مانع لوجود  العمومية الدعوى 
 :التالية الحاالت في ويصدر  القضائية هبطبيعت  متابعة لل هوج باأل األمر
 .جناية  تشكل  ال الوقائع أن التحقيق قاضي ىرأ ذاإأوال: 

 .م هالمت  ضد كافية دالئل  وجود  عدمثانيا: 
 .ول ه مج  مي راج اإل الفعل مرتكب  كان ذاإثالثا: 

 تصفية المحجوزة، األشياء رد محبوسا، كان ذاإ مهالمت  عن جرافاإلب  األمر ليهع يترتب
 شك  ىلع بناءا اهدار ه إ  يجوز وال  عام  أصل الحقيقة  في  يهف ءةراالب  أما،  القضائية  المصاريف

 قرينة البراءة أو  متابعةلل هوج باأل ائيهالن الحكم يعد بذلك  اإلدانة، ىل ع األدلة كفاية عدم أو 
  .2الدولة مسؤولية  يستوجب الذي المؤقت الحبس مشروعية  عدم  تقدير في القاضي اهب يستدل 

 سواه  دون  باألمر معنيلل مقرر حق  التعويض  أن بالقول مكرر 137 المادة أشارت
 عتبرتأ  كما  .مهمورث توفي  ما ذاإ المؤقت الحبس عن  التعويض بلط  لمورثة  يجوز  ال بحيث
  هفي  يه تنت  الذي وقتال منذ ئي هان رراق متابعةلل هوج ألاب  القاضي قرار  4مكرر 137 المادة

 .الحجية  بذلك ويكتسب  الطعن  مواعيد
 : ضرر  توافر ضرورةثالث: الفرع ال

 أو  قهحقو  من بحق المساس ءراج  من الشخص  يصيب الذي األذىه: "بأن  الضرر يعرف
ه شرف أو  هبمال أو  هجسم بسالمة  حةلالمص كلت  أو  الحق  ذلك تعمق سواء ،هل مشروعة  حةلبمص

 تعويض لل الموجب الضرر يكون  أن مكرر   137المادة نص  في  المشرع  شترط إ،  3"ذلك غير  أو 
 ذلك و "ه   عوابدي عمار الدكتور يرأ  حسبه  ب يقصد والذي ،زاومتمي  ثابتا المؤقت  الحبس ءراج 

 منصبا  الضرر كان ذاإ  أما م، ه بذوات  محددين  درا أف أو ه بذات  معين  فرد  لىإ ينصرف الذي الضرر
 المساس ألن التعويض يستوجب فال المواطنين جميع  ىلع أو  الناس من كبيرة مجموعة ىلع

 
والسياسية،    1 القانونية  والدراسات  البحوث  مجلة  المبرر،  غير  المؤقت  الحبس  من  للحد  المستحدثة  الضوابط  لطيف،  مريم 

 . 297-296، ص2، جامعة البليدة12العدد
 . 297رجع نفسه. صمريم لطيف، الم 2
 . 35، ص1992مقدم السعيد، نظرية التعويض عن الضرر المعنوي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  3
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 عن الناتج الضرر عن يكون  التعويض  أن  معنى ، 1"متحقق غير العامة األعباء أمام بالمساواة 
 في  ه، وضعيت  نفس في  الموجودين  خريناآل واألشخاص  همالمت  بين المساواة  مبدأ مراحت إ عدم
"بوسقيعة أحسن الدكتور يرى  حين   فشرط ينهال باألمر ليس هذات  حد في الضرر ثباتإ أن: 

 . 2"تعجيزيا شرطا يكون  يكاد المتميزة الخطورة
 يرجع والمتميز الثابت الضرر شرط بأن القول الى بهفيذ وبهشي مسعود األستاذ ماأ

 القانون  في المعروفة المساواة  بمبدأ خاللاإل عن  المسؤولية حاالت في اهب  المعمولة  الفكر  لىإ
 أن اهلقيام  يشترط والتي خطأ أي وجود عدم في تقوم التي اإلدارية المسؤولية نطاق في اإلداري 

 .3ستثنائية إ خطورة وذي مألوف غير فاضحا الضرر يكون 
 ثابت " عبارة حذف لىغ الوطني الشعبي سلبالمج  واإلدارية القانونية  جنةلال سعت قد

  الشعبي سلالمج  أن الإ  ،01/08 القانون  بموجب المقترحة التعديالت في اهنظر  خالل"،  ومتميز
،  4يديهالتم  المشروع  في جاءت  كما  مكرر  137المادة نص  ىلع بية لباألغ تصو  الوطني 

 : 5لسببين تعويضلل المقيد الشرط ذاهب ئري زاالج  المشرع تمسك تبرير يمكن
 كان نإو  حتى  الدعوى  هوج بانتفاء أمر من  مستفيد لكل قةلمط بصفة  التعويض منح تجنب أوال:  

   .العامة الخزينة  ل مكا ثقالإ  لىإ يؤدي هكون  قانونية أسباب ىلع مؤسسا

 الشك أحاط مالك قائيةلت  دانةإ ةهج  لىإ تتحول التي القضائية الممارسة ىلع التأثير تجنبثانيا: 
 . بالقضية

 
 

 
المؤقت    1 الحبس  التعويض عن  الدولة في  العدد-دراسة مقارنة-هنية أحميد، مسؤولية  العلوم اإلنسانية،  ، جامعة  18، مجلة 

 .  179، ص 2010محمد خيضر، بسكرة، مارس 
 . 154حسن بوسقيعة، المرجع السابق، صأ 2
العددس  3 السياسية،  والعلوم  الحقوق  مجلة  عنه،  التعويض  قبول  ومدى  المؤقت  الحبس  عن  الناشئ  الضرر  ،  10ليمان عزام، 

 . 312جامعة عباس لغرور، خنشلة، ص
 . 178، ص نفسهحميد، المرجع أهنية  4
القوانين    مزيود  5 في  الماجيستير  شهادة  لنيل  مذكرة  القضائي،  والخطأ  المبرر  غير  التعويض  عن  الدولة  مسؤولية  بوصيفي، 

 .  99، ص2011/2012اإلجرائية والتنظيم القضائي، إشراف مروان محمد، كلية الحقوق، قطب بلقايد، جامعة وهران، 
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 المبرر الغير الحبس عن التعويض : كيفية الحصول علىالثالث المطلب 

 حدد المبرر، غير  الحبس عن التعويض باتلط سةابدر  تختص وطنية  لجنة المشرع أنشأ
 بمنح ماإ  ررابالق النطق غاية  لىإ اهأمام الدعوى  رفع منذ  اهتسيير  وطريقة  اهت ل تشكي   القانون 

 :تي اآل  في ذلك  تفصيل ،هبرفض أو هلطالب  التعويض 
 التعويض  بمنح المختصة جنةلل القانوني النظام: الفرع األول
" اهفي  جاء والتي "ج.إ. ق"  1مكرر 137 المادة بموجب جنةلال ذهه تأأنش  يمنح: 

 يكون  بذلك،  1"التعويض لجنة تدعى يالالع المحكمة مستوى  ىلع تنشأ لجنة   من ررابق التعويض 
 المادة  بحسب مدني قضائي  طابع  تكتسي  ي ه و  يالالع المحكمة مستوى  ىلع جنة لال مقر

  المتسبب  ررالمب  الغير المؤقت الحبس عن التعويض باتل ط في النظر اهمته م ،3ر مكر 713
  ءة، رابالب  حكم  أو متابعةلل هوج باأل يقضي قرار صدور بعد  ذلكو  الموقوف شخص لل  ضرر في

 . الهعم كيفية  وكذا جنةلال ةلتشكي  لىإ ي لي  فيما سنتطرق 
 المختصة بمنح التعويض  جنة لال ةلتشكيأوال: 

 : 2من تتشكل التعويض منح لجنة نإف  3مكرر  137والمادة 2مكرر   137مادةلل طبقا
 .رئيسا لهممث  أو  يالالع محكمةلل األول الرئيس ✓
 أو قسم رئيس أو  غرفة رئيس  بدرجة  المحكمة نفس لدى الحكم  قضاة من  ثنين إ  قاضيين ✓

 . أعضاء مستشار
 . ه نواب  أحد أو  يالالع المحكمة لدى العام النائب ✓
 أمناء  حد أ بين  من  يالالع محكمة لل األول  الرئيس  طرف  من  هتعيين  يتم  الذي جنةلال أمين  ✓

  .المحكمة ضبط
 مكتب طرف  من  همتعيين يتم جنةلال أعضاء أن ى لع  2مكرر 137 المادة أشارت كما
 في يينلاألص األعضاء ستخالفإ حتياطيينإ أعضاء تعيين يتم كما سنويا،  يالالع المحكمة

 .  مانع  وقوع حالة

 
 اإلجراءات الجزائية، المرجع السابق.، المعدل والمتمم المتضمن قانون 155/ 66األمر  1
 .نفسه، المعدل والمتمم المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، المرجع 155/ 66األمر  2
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 أصحاب  من القضاة كبار تضم ةلتشكي  وضع هأن  ري زائ الج  المشرع ىلع همالحظت  يمكن
  في فصللل ضمانا فةلمخت  برتب مستشارون  م هو  العالية التهوالمؤ  والخبرة  والتجربة الكفاءة

  كل مرتين جنةلال تجتمع،  الشك تدع ال بصفة المؤقت الحبس  عن الناتجة  التعويض باتلط
  نعقاد إ توقيت  وتحديد مهاالم توزيع جتماع اإل ذاه من داير  جانفي  رهش في  األولى سنة
 . 1القضائي النشاط تقدير ذلك  من دفه ال ويكون  جوان ر هش في الثانية والمرة ساتلالج 

 المختصة بمنح التعويض  جنةلال طبيعةثانيا: 
 الدولة أن من الرغم ىلع مدنيا طابعا تكتسي  جنةلال نإف  3مكرر 137 المادة حسب

 المعيار كرست التي ،.أ"م .إ.ق"  801المادة لنص مخالفة يشكل ما  ذاه  عزا الن  في طرفا
 التعويض دعوى  بأن القول  يمكن هأن  الإ ،هب المختصة  ةهوالج  زاعالن  طبيعة لتحديد العضوي 

 يتم  ولم اإلدارية المسؤولية من  مهاأحكا  ستمدتأ اهأن  من الرغم ىلع المعيار ذاه من ستثناءإ
 2. 802المادة في اهذكر 

  المبرر غير  المؤقت الحبس  عن  التعويض  لجنة  عن الصادرة القرارات  لطبيعة  بالنسبة
  لقوة  حائزة الطعن طرق  من  طريق  ألي لةقاب  غير  ائية هن  تكون   3مكرر 137 المادة  فبحسب 
  في درجة  خر آ و  أول من يصدر  جنة لال رراق أن  بمعنى  التنفيذية،  القوة  ا هل ه في  المقضي الشيء

 .درجتين  ى لع التقاضي مبدأ و هو  دستوريا مكفول بدأمل دارهإ  يعد  ما يالالع المحكمة 
 التعويض  نحالمختصة بم جنةلال أمام المتبعة اتراءاإلج: الفرع الثاني

 المؤقت  الحبس من  المتضرر  التعويض  طالب ى لع وجب الشروط من  مجموعة  ناكه
 :ي لي  فيما تتمثل  14مكرر  137لىإ 4مكرر 137من  المواد اهأقرت  اهعات را م

 المختصة بمنح التعويض  جنة لال خطارإأوال: 
 ب، لطلل محددة موقعة  مكتوبة بعريضة التعويض  لجنة  تخطر 4مكرر   137المادة حسب

 يشترط الذي ه محامي  طريق  عن  أو شخصيا المدعي  طرف من  سةلالج  أمين لدى  يداعهاإ  يتم 

 
 . 78بوجالل حنان، المرجع السابق، ص 1
 . 181-180هنية أحميد، المرجع السابق، ص 2
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 من اهسريان  يبدأ رهأش  6أجل ذلك في  عىا ير  أن  ىلع، 1يالالع المحكمة لدى معتمدا يكون  أن
 يغلتب  عدم  إمكانية إشكال يثير مما ءة،رابالب   الحكم  أو  الدعوى  هوج  بانتفاء رارالق صدور تاريخ

 ائي هن أصبح الذي القرار  يغل تب  تاريخ من تبدأ ره أش 6 مة هم  جعل  يفضل  مما م تهملل رراالق
 تتمثل البيانات من مجموعة  العريضة تتضمن أن يجب ،  2التعويض لجنة هب  أخذت ما ذاهو 

 :تياآل في
 جاء وقد اهفي نفذ التي العقابية المؤسسة وكذا المؤقت بالحبس أمر الذي القرار وطبيعة تاريخ .1

"ي لي  ما التعويض لجنة عن صادر قرار في  عريضة في يوضح لم المدعي أن حيث: 
 وجود ادةهش فلبالم يقدم لم كما ،زائية ج  متابعة  بمناسبة المؤقت  الحبس  دخل  هأن  الدعوى 

 . 3"08/ 01القانون  مكرر من   137بأحكام المادة يستفيد  ال  ه في  ثم ومن بالسجن،

 ر،راالق ذاه صدور تاريخ  وكذا  ءةراالب  أو  متابعةلل هوج ألاب  رراق أصدرت التي القضائية هةالج  .2
 وأسباب القضية مالبسات ى لع علوالتط اتهالج  ذهه من فلالم بلط  من جنةلال لتتمكن  ذلك

 . 4المؤقت الحبس المدعي إيداع وظروف

 لجنة عن الصادر رراالق في جاء طاراإل ذاه في ا،هب  المطالب راراألض وقيمة طبيعة  .3
 فتتاحإ عريضة وكذلك ه ب  المرفقة والمستندات  فلالم من  يتضح حيث: "يل ي   ما التعويض 

 المادة  هي ل ع تنص  كما ا، هب  المطالب ررااألض وقيمة طبيعة   ا هفي  يحدد لم المدعي  أن الدعوى 
  .5"المدعي بل ط قبول بعدم التصريح يتعين  مما  01/08القانون  من  3ف 4مكرر 137

 . التبليغات  هفي  ىق ليت  الذي المدعي عنوان .4

 
قر   1 القضائي،  والخطأ  المبرر  غير  الحبس  عن  التعويض  لجنة  العليا،  رقم  المحكمة  بتاريخ 0010023ار  الصادر   ،

15/01/2008 . 
 . 10/11/1020، الصادر بتاريخ 5414المحكمة العليا، لجنة التعويض عن الحبس غير المبرر والخطأ القضائي، قرار رقم  2
رقم    3 قرار  القضائي،  والخطأ  المبرر  غير  الحبس  عن  التعويض  لجنة  العليا،  بتاريخ  002673المحكمة  الصادر   ،

 . 161، ص 2010أ( ضد الوكيل القضائي للخزينة، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص،  -قضية)و 09/09/2008
 جع السابق.، المعدل والمتمم المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، المر 155/ 66األمر  4
رقم    5 قرار  القضائي،  والخطأ  المبرر  غير  الحبس  عن  التعويض  لجنة  العليا،  بتاريخ  003806المحكمة  الصادر   ،

 . 165، ص 2010ن( ضد الوكيل القضائي للخزينة، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص،   -قضية)م 13/10/2009



 النظام اإلجرائي للحبس المؤقت الفصل الثاني 

 

99 

  المختصة بمنح التعويض  جنةلال خطارإ بعدثانيا: 
 : 1تياآل في تتمثل األخرى  راءاتاإلج  من  مجموعة  تأتي

 في خزينةلل القضائي العون  لىإ الدعوى  فتتاحإ عريضة من نسخة رسالإ األمين يتولى .1
 من ئيزاالج  فلالم بليط ا،هي لع موصى  رسالة طريق  عن امهاستال تاريخ من يوم 20أجل
 من هي لع طالعاإل  إمكانية مع ءةابالبر  حكم و أ متابعة لل هوج باألرارا  ق أصدرت التي ةهالج 
 .االقتصادي العون  أو  همحامي  أو  المدعي  قبل

 يوم  20 يتعدى  ال  أجل  في جنة لال أمانة  لدى  هت رامذك إيداع  خزينة لل القضائي العون  يتولى  .2
 .الرسالة ه استالم تاريخ من

 اهي لع موصى رسالة بموجب خزينة لل القضائي العون  تاذكر مب المدعي جنة لال مينأ خطري  .3
 ردوده يم لبتس ) المدعي (خر اآل  و ه  يقوم  أن ىلع ا،هيداع إ تاريخ  من يوم  20أقصاه أجل  في

 يقوم قانونا المحددة اآلجال نقضاءإ بعد يغ،لالتب  تاريخ من يوم 30أجل  في جنةلال أمانة لىإ
 .هت رامذك يودع أن هي لع الذي يالالع بالمحكمة  العام النائب لىإ فلالم بإرسال األمين 

 التحقيق  ءاتراإج  بجميع  مر أوت  اهأعضاء بين  من مقرر تعيين رئيسيا ويتولى نةلج ال تجتمع  .4
 أعطى  المشرع  الصدد ذاه في ،  مر األ  قتضىإ ذاإ المدعي  سماع  ا هومن   والضرورية زمةالال
 سبيل ىلع فقط  المدعي  سماع ذكر  نماإو  ا هطبيعت  يحدد  ولم واسعة  صالحيات  جنةلل

 ىلع العام النائب  استشارة بعد وذلك الدعوى  في فصللل سةلالج  تاريخ يحدد ثم من المثال،
 . خزينة لل القضائي والعون  مدعيلل المحدد التاريخ سةلالج  مينأ غليب  أن

 ما، ه ومحامي  القضائي  والعون  المدعي أقوال سماع  ثم  منو   التقرير  تالوة يتم  سةلالج  أثناء .5
 طعن  ألي ةلقاب  غير  تكون  نية،لع سةلج  في تراراالق وتصدر  همالحظات  العام النائب  يقدم

 .اللجنة  وأمين المقرر العضو و  الرئيس  من كل اهيل ع يوقع تنفيذية  قوة اهول

 

 . 500-499مريم لطيف، المرجع السابق، ص 1
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 خزينة  أمين طرف من هب  المعمول تشريعلل وفقاه  دفع فيتم تعويضا جنةلال منحت ماا  إذ .6
 إعفاءه حالة في إال  القضائية المصاريف المدعي يتحمل الرفض حال   في  ئر، زاالج  والية 

 .اهمن

 ويعاد اهي لع موصى برسالة خزينةلل القضائي والعون  المدعي إلى أجل أقرب في رراالق غليب  .7
 . القضائية  ةهالج إلى همن  بنسخة مرفقا ئيزاالج  فلالم
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 الخاتمة: 

 إجراءات أخطر من  المؤقت الحبس  بأن القول يمكن الموضوع  لهذا دراستنا خالل  من
 البراءة لقرينة واضح  خرق  يعد هوف ، للمتهم الشخصية  بالحرية يمس  كونه  التحقيق

 جعله  لىإ الجزائري  بالمشرع دفع ما  الدولية،  والدساتير والمواثيق  أغلب اإلعالنات في  المكفولة
 هذا على ويترتب ليهإ اللجوء في  فراطاإل دون  تحول  بشروط وضمانات مقيد  ستثنائيإ جراءإ

 كرامته، تحفظ خاصة معاملة له الخاضع المتهم معاملة  في تتمثل قانونية ونتائج أثار األخير
 والسهو  للخطأ معرض التحقيق قاضي أن باعتبار  الفعلية الرقابة تفعيل ضرورة لىإ باإلضافة

 المتهم قضاها التي المدة عن سواء التعويض   في يتمثل الدعوى  في الحكم بعد يأتي خرآ وأثر
 والمعنوية  المادية األضرار عن  أو  بها،  المحكوم  المدة من  بخصمها وذلك المؤقت  الحبس  رهن
 جراءإ يبقى  ذلك من وبالرغم أنه الإ  بالبراءة الحكم حالة في  مادي تعويض  منح طريق  عن

 الفردية الحرية تكفل عنه  بديلة أخرى   حلول إيجاد ضرورة لىإ الجنائية بالسياسة  دفع ما خطير،
 البدائل هذه وتتمثل ستقرارواإل  األمن يحقق ما أخرى،  جهة من العقاب في الدولة وحق جهة من
 فرض طريق  عن للتحقيق الحسن السير تضمن التي القضائية الرقابة ونظام فراجاإل في

 نظام لىإ باإلضافة السجن، أسوار خارج وهو  بها يلتزم المتهم على لتزاماتاإل من مجموعة
 لحد بشأنها تنظيم أي يصدر  لم أنه حين في الجزائري  المشرع ذكرها التي  لكترونية اإل المراقبة
 . الساعة

 :تياآل  في تتمثل  الدراسة هذه خالل  من ليهاإ التوصل تم  التي  النتائج أهم نإ
 مجردة فكرة مجرد الإ هي  ما البراءة لقرينة  حتمية  كنتيجة  الفرد بها يتمتع التي  الحرية نإ .1

 يهدم جراءإ األخير  فهذا المؤقت، بالحبس واجهناها ما ذاإ الفعلية الحماية  نوع من  أي من
 من  بالرغم التحقيق بمصلحة  مر األ  يتعلق عندما  الفرد واحترام حرية البراءة قرينة مبادئ
 .المشرع  قبل من  ستثنائيته إب  اإلقرار



 ة ــــــــــــــالخاتم

 

102 

 لهذا الموجهة نتقاداتلإل  نتيجة جاء المؤقت الحبس ستثنائيةإب  صراحة اإلقرار نإ .2
 والموضوعية الشكلية  الشروط من بجملة تقيده خالل من ذلك يوجب تدعيم  ما األخير،

 المشرع به جاء شرط أهم ولعل الحدود أضيق تطبيقه في لىإ واللجوء الفرد حماية بهدف
 عليه حقيقة رقابة تفعيل من أجل المؤقت الحبس رهن الوضع أمر تسبيب في يكمن
 .تعسفي  نهأ أو  مبررا ضروريا كان نإ للنظر

 خاصة معاملة المحبوس  معاملة ضرورة توجب  المؤقت  الحبس ستثنائية إب  اإلقرار نإ  .3
 حبسه  فأمر  بشأنه، قضائي حكم  يصدر مالم فيه  مفترضة  تزال ال  البراءة أن باعتبار 

 .شتباهواإل الشك على مبني
 من الحبس  مدة بخصم ماإ يكون  ستثنائيتهإ على كأثر المؤقت الحبس عن التعويض نإ  .4

المقضي مدة  حالة في مادي تعويض بمنح أو  باإلدانة، الحكم حالة في بها العقوبة 
 .م هبالمت  الذي لحق الضرر لجبر  بالبراءة الحكم

 لكترونيةالمراقبة اإل أو  القضائية الرقابة أو  فراجاإل في متمثلة المؤقت  الحبس بدائل نإ .5
مهمة تعتبر   المؤقت الحبس مخاطر  تقليل على تساعد  فهي المشرع، خطاها خطوة 

 .الفرد كرامة حفظ وبالتالي
 بالحرية مساسا أقل  ألنها البراءة قرينة مع تماشيا أكثر  تعتبر المؤقت  الحبس بدائل  .6

للمتهم  الفردية  تخدمه  أدلة عن والبحث دفاعه إلعداد الكافي والوقت الفرصة وتتيح 
 أثناء تصيبه أن يمكن التي والنفسية المادية تجنبه األضرار كما الحقيقة،  لىإ للوصول

 في الجزائري  التشريع يجعل أن من شأنه هب  العمل نإف لذا المؤقت، بالحبس تواجده فترة
 .الفردية والحريات الحقوق  حماية في المتقدمة التشريعات مصاف

 :التالية قتراحاتاإل  تقديم يمكن اليها المتوصل النتائج  ضوء على
 عنه  ينشأ قد لما ليهإ اللجوء  لتفادي المؤقت الحبس  خطورة بمدى التحقيق  قضاة توعية  .1

 قضايا  في  مختصة قضائية هيئة نشاءإ ضرورة  مع والمجتمع، الفرد سلبية على  أثار  من
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 الماس االجراء هذا تمس قد التي  النقائص وتدارك لتفادي األخطاء وذلك المؤقت الحبس
 .الحرية  في الحق  وهو  أال  لإلنسان حق بأهم

 التمديد  جراءإ وتقييد سنوات   3لىإ تصل قد التي المؤقت  الحبس مدة في النظر إعادة .2
 . بشروط

 بناء طريق  عن العلمية  الناحية  من المحبوس بمعاملة الخاصة القواعد  تطبيق ضرورة .3
 بالبراءة، متمتعا يزال  ال  المتهم  الشخص أن  كون  الدولية للمعاير  وتهيئتها وفقا السجون 

 .المؤقت  الحبس أمر  على المحكمة العليا مراقبة تفعيل ضرورة مع
 .حريته  ستعادةإ للمتهم يضمن  مما فراجاإل طلبات في الفصل في طالةاإل  تجنب .4
 .معينة  بمدة وتقييده القضائية الرقابة أمر  تسبيب .5
 نص دراجإ مع المؤقت، حبسلل كبديل لتفعيلها لكترونيةالمراقبة اإل بشأن تنظيم إصدار .6

 إحدى تطبيق جراء يصيبه قد الذي الضرر عن التعويض في المتهم يقر بحق صريح
 .المؤقت الحبس  بدائل 
  الجزائري   المشرع  بأن القول يمكن  المطروحة،  اإلشكالية على وكإجابة  ذلك على  بناءا

  من  بمجموعة  تقييده طريق عن  وذلك  إستثنائي  إجراء  حقيقة المؤقت الحبس   أمر  من جعل  قد
  نتهاءه،إ عند  أو  المختصة القضائية الجهة قبل من  به  األمر  عند  والضمانات  والضوابط الشروط

  الجزائري  بالمشرع  دفع ما والحريات الحقوق  على خطير جراءإ يبقى  ذلك من الرغم وعلى  أنه إال
  والتي لكترونيةاإل القضائية والمراقبة والرقابة فراجاإل نظام  في تتمثل  بدائل له، عن البحث لىإ

 البقاء في  للمتهم السماح طريق عن جراءاإل وعيوب هذا مساوئ  من الحد في خاللها من وفق
 . التحقيق وحسن سير الفردية الحرية بين التوازن  تحقيق يكفل  ما حرا

 التي توصلنا إليها تتمثل في اآلتي:  توصياتإن أهم ال 
 وذلك    المؤقت الحبس  نظام مجمل على النقائص معالجة شأنها من التي  التوصيات أهم لعل
 الحماية تحقيق يضمنصحيح   بشكل المؤقت الحبس ءراإج  تطبيق مرااحت  ضمان جلأ من

 : أخرى  جهة من التحقيق ومصلحة جهة، من  الفرد لحرية المرجوة
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 الفردية الحريات مرااحت  وضرورة أهمية بمدى  التحقيق قضاة تحسيس ءراو  السعي ضرورة .1
 على  الحفاظ مهمة تتحول  ال  حتى متسرعة بصفة  المؤقت  الحبس ءراإج  إلى اللجوء  وعدم
 بالفرد تلحق التي  السلبية اآلثار إلى بالنظر المجتمع لتدمير وسيلة  إلى العام األمن

 . المؤقت الحبس ءراإلج اللجوء من والمجتمع
 المتهم حبس  موضوع  في الفصل األساسية مهمتها تكون  قضائية  جهة إنشاء ضرورة .2

 أمر وتمديد جرااإلف طلبات  من  ذلك تتبع  في  بالفصل تختص كما  عدمه،   من  مؤقتا
 والتقني  الفني لعمله التفرغ أجل  من  الفرصة التحقيق   لقاضي يتيح مما  المؤقت، الحبس 

 عدمه من مؤقتا المتهم حبس تقدير أمر وترك  الحقيقة عن والتحري  بالتقصي المتعلق
 المؤقت بالحبس واألمر التسرع  تجنب يعني مما  لذلك، ومتفرغة مختصة أخرى  لجهة
 هذه تطبيق  العملي الواقع أثبت الذي الفرنسي للتشريع مسايرة وذلك  واقعية راتمبر  بدون 

 . ونجاحها التجربة
 بين القائم القانوني التعارض حل  شأنها من التي القانونية  التعديالت من جملة اتخاذ .3

 وقررت المؤقت الحبس جدوى  عدم األول قرر حال في التحقيق وقاضي  االتهام غرفة
 . عليها والتأثير الفردية بالحريات المساس شأنها ومن ذلك ضرورة األخيرة هذه

 تقليص وجوب مع المؤقت الحبس لتقرير الجماعي القضاء أسلوب نحو  المشرع تجاهإ .4
 إعادة يجب  ولذلك  فيها مبالغ مددا منها جعل األخير  فالتعديل  ،المؤقت   الحبس مدة

 دواعي عن وبعيدا راءةالب  قرينة نتهاكا من  اإلنسان حقوق   يضمن معقول بشكل تحديدها
 . المجتمع ومصلحة العام األمن

 تشريعيا دعمه خالل من المؤقت الحبس مواجهة في القضائية الرقابة نظام تطبيق تعزيز .5
 غير االجتماعية  العدالة فكرة على تقوم  التي المعاصرة العقابية  التشريعات  بمواكبة
 كيفيات يحدد  الذي التنظيم إصدار بضرورة وذلك   المجال هذا  في برعت التي الجنائية
 المتهمين هروب مواجهة في نجاحاتها أثبتت   التي  اإللكترونية قبةراالم نظام تطبيق
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 من الخشية بداعي المؤقت الحبس  إلى اللجوء عقلنة بالتالي تواجدهم،  معرفة وسهولة
 . المتهم رراف

 التسمية  هذه عن واالستغناء"  المؤقت الحبس "  تسمية  إعادة في بالتفكير  البدء ضرورة .6
 تبتعد أخرى  لتسمية واستبدالها  االستثنائية الطبيعة لمعاني تحمله لما الرغم  على الحالية

 بهذا تليق  التي  والمناسبة البديلة التسمية  أن  لعل الحبس،  لفظ  تعنيها التي  العقوبة  عن
 ". المحاكمة لغاية التوقيف" أو  "االحتياطي التوقيف " هي ءرااإلج 

 من  عليه ينطوي  لما "  والحبس الحريات قاضي "  لنظام ئري زاالج  المشرع  إستحداث ضرورة .7
 القاض هذا أن بإعتبار المتهم اإلنسان لحقوق  ضمانة أولى ناحية من تتمثل  التي يازام

 كما والحياد،  اإلستقالل من  راكبي  راقد يمنحه مما تحقيق، بسلطة  وال اإلتهام بجهة ليس
 هذا  بوسع يكون  إذ  الجنائي، التحقيق  فعالية  في  ثانية   ناحية  من يساهم النظام هذا أن

 المتعلقة المسائل كافة في  النظر  على  أكبر  إنجاز بدرجة  يعكف أن المتفرغ  القاضي
 عن جرااإلف أو  مهلته  تمديد أو  به باألمر سلطة تقدير حيث من سواء المؤقت بالحبس

 لكون  والحبس،   الحريات قاضي إلستحداث ئري زاالج  المشرع  ندعو لذلك،  مؤقتا المتهم 
  ءرااإلج  هذا ألن المؤقت، الحبس أمر بخصوص  واسعة صالحيات يملك األخير هذا

 .ءةراالب  قرينة بمبدأ يمس
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 المؤلفات العامة: .1
ط (1 الجزائري،  التشريع  في  الجزائية  االجراءات  مبادئ  الشلقاني،  شوقي  ديون  4أحمد   ،

   المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزء الثاني.
   .1980الوسيط في االجراءات الجزائية، طبعة أحمد فتحي سرور،  (2
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 مــلخص المذكرة

إن الجريمة ظاهرة أزلية ما جعل الدول بمفهوم الحديث تضع مجموعة من القوانين التي  
تمكنها من التقليل من الجريمة دون المساس بسالمة أمن المجتمعات من جهة و عدم المساس  

 بحرية األفراد وكذا قرينة البراءة للمتهم من جهة أخرى. 

الدول معظم  الحبس    واعتمدت  على  اعتمد  الجزائري  المشرع  أما  المؤقت  الحبس  اجراء 
المؤقت واعتبره اجراء استثنائي وهو اجراء من اجراءات قاضي التحقيق حيث وضع له المشرع  
نظام قانوني يتناسب مع تطبيقه خالل الشروط الشكلية والموضوعية التي يجب أن تتوفر لكي  

 يصح هذا االجراء مع وجوب تسبيبه . 

المشرع بتحديد مدة الحبس المؤقت وحاالت تمديده، ووضع المشرع أجهزة الرقابة على    قام
شرعية الحبس المؤقت من أجل ضمان التنفيذ القانوني لهذا االجراء وبهدف تكريس قرينة البراءة 
للفرد وضع المشرع بدائل للحبس المؤقت ولم يكتف المشرع بذلك بل تعداه    إلى اإلقرار بمبدأ  

تتصل  التعو  التي  القضائية  األخطاء  وجود  إلى  بالنظر  المبرر  المؤقت غير  الحبس  يض على 
    بهذا االجراء والتي تؤدي إلى المساس بحرية األفراد دون وجه حق.
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Note summary: 

Crime is an eternal phenomenon, which made states, in the modern sense, put in 

place a set of laws that enable them to reduce crime without prejudice to the 

integrity and security of societies on the one hand and without prejudice to the 

freedom of individuals as well as the presumption of innocence of the accused on 

the other hand. 

Most of the countries adopted the preventive detention procedure, while the 

Algerian legislator relied on preventive detention and considered it an exceptional 

measure, which is one of the investigative judge’s procedures, as the legislator 

established a legal system for him commensurate with its application during the 

formal and objective conditions that must be met in order for this procedure to be 

valid, with the necessity to cause it. 

The legislator has specified the term of preventive detention and the cases for its 

extension, and the legislator has set up monitoring bodies over the legality of 

preventive detention in order to ensure the legal implementation of this procedure 

and with the aim of enshrining the presumption of innocence for the individual. 

The legislator has put alternatives to preventive detention. The existence of judicial 

errors related to this procedure that lead to prejudice to the freedom of individuals 

unlawfully. 
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