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  �لمــــة ش�ـــــر

  الحمد � الذ� ساعدني على انجاز هذه المذ�رة وأنار لي در�ي ووفقني في مهمتي

  العلم�ة 

  ةالد�تور  ةي الفاضلتللتعبیر عن ش�ر� وامتناني ألستاذإن �لمات الش�ر قد ال تبدو �اف�ة 

  ني �عان�ة ومتا�عة دائمة إلنجاز هذا ال�حثتي أحاطتال  مرابط حبیبة 

الذ� لم یبخل علي ��ل ما لد�ه من   زواتین خالد  والعز�ز الد�تور �ما ال �فوتني أن أش�ر

   معلومات، لك مني �ل الود واالحترام واإلخالص والتقدیر، �ا من أعطیت دون انتظار مقابل   

  بن عبو عفیف   إلى األستاذ واالحترام التقدیر ،الش�رخالص أتقدم ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  إهــــــــــــــداء

الحنان، الحب نا على وهن، إلى أعز ما أملك في الوجود، إلى من منحتني وهالتي حملتني إلى 

  أمـــــي والقوة لدعواتها 

إلى من علمني العزم واإلصرار على الشموخ وحرص في ح�اته وحتى �عد رحل�ه على أن أنال 

  جزءا من اسمه أبـــــــي رحمه هللا

  ولتي وش�ابيإلى من قاسمت معها الدن�ا وتحمل في جیو�ها ذ�ر�ات طف

  أختــــي 

  إلى جد� وجدتي أطال هللا في عمرهم أطال هللا في عمرهم ورزقني برهم

  إلى أعمامي وأخوالي وأوالدهم 

  إلى رف�قة ح�اتي

  إلى أصدقائي وجم�ع من وقفوا بجوار� وساعدوني ��ل ما �ملكون وفي أصعدة �ثیرة

  إلى �ل أساتذة، طل�ة وعمال �ل�ة الحقوق والعلوم الس�اس�ة بجامعة مستغانم 

  إلى �ل هؤالء أهد� ثمرة عملي
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ته �حتل م�انة هامة، حیث لم یتوقف ال�حث ف�ه نتیجة لما عاناه و�عان�ه إن موضوع حقوق اإلنسان وحر�ا

اإلنسان من ظلم واضطهاد طیلـة عهـود خلـت �مـا تعـددت اإلعالنـات والمواثیـ� الخاصـة بهـذه الحقـوق علـى �افـة 

  .المستو�ات الداخل�ة والدول�ة

وحرصـــا مـــن الـــدول علـــى ضـــمان احتـــرام هـــذه الحقـــوق والحر�ـــات، أولـــت الدســـاتیر الحدیثـــة عنا�ـــة خاصـــة 

�مضامینها، مستجی�ة للنداءات التي تضمنتها تلك اإلعالنات والمواثی� وت�عا لذلك فقـد جـاءت الدسـاتیر الجزائر�ـة 

ق والحر�ـات األساسـ�ة للمـواطن ممـا للحقـو حما�ـة الدولـة علـى جم�ع الدساتیر  نصتمؤ�دة على هذه األخیرة، فقد 

�ل المخالفات التي تقع إضرارا بها، و�ل ما �مس سالمة اإلنسان البدن�ـة والمعنو�ـة المالحـ�  ویز�د في أهمیتها، 

أن مختلـــف الحقـــوق والحر�ـــات المســـتثناة فـــي الدســـاتیر الـــثالث تناولتهـــا اإلعالنـــات واالتفاق�ـــات الخاصـــة �حقـــوق 

علیهــا قانون�ــا ائـر طرفــا فیهــا، وصـادقت علیهــا و�مــا هـو معلــوم أن المعاهــدات المصـادق اإلنسـان التــي �انــت الجز 

في سلم القواعد القانون�ة �عد الدستور وقبل القانون ولهذا ال �م�ن لقـانون مخـالف أن  تحتل الجزائر المر�ز الثاني

  .1ا م�اشرة أمام المحاكم�حوز على التطبی� إذ تتغلب عل�ه نصوص االتفاق�ة ألنه ال �م�ن االستناد إلیه

وعلى هذا األسـاس و�اعت�ـار القـانون الجزائـي اإلجرائـي أحـد فـروع القـانون الجزائـي فقـد سـعى إلـى الموازنـة 

حما�ـة هـذه بین تحقیـ� الفعال�ـة فـي م�افحـة الجر�مـة �مـا �منحـه مـن سـلطات واسـعة لألجهـزة الم�لفـة بـذلك، و�ـین 

  .ود تض�� عمل تلك األجهزةالحقوق والحر�ات من خالل وضع ضوا�� وقی

�ط�ة ضـأهم الدوافع الخت�ار هذا الموضوع هو نظرا ألهمیته مرحلة التحر�ات التي تنـا� بجهـاز الولعل أن 

القضائ�ة، فالعمل الض�طي من أهم األعمال المحر�ة لنشا� األجهزة القضائ�ة، �ونها أول المتدخلین عند حدوث 

والكشــف عــن مرتكبیهــا وذلــك مــن خــالل م�اشــرة إجــراءات االســتدالل العاد�ــة الجر�مــة �غ�ــة ال�حــث والتحــر� عنهــا 

  .واالستثنائ�ة المخولة لهم بناء على حالة التل�س �الجر�مة �ما قد ینیبهم قاضي التحقی� لم�اشرة إجراءات التحقی�
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هــو الكافــل الحتــرام مــا تــنص عل�ــه الدســاتیر �افــة، فهــو الــذ� یرســي  1فــانون اإلجــراءات الجزائ�ــةومــن هــذا �عتبــر 

حر�ـات األفـراد والمجتمـع لحصانات األفراد قواعدها و�ورد �التالي قیودها فإن �ان لزاما على هذا القانون أن �مس 

لـك مـن اإلجـراءات �ـي �حقـ� رسـالته، وحر�اتهم واستقرارهم، فیجیز الق�ض علیهم وتفت�شهم أو حجـزهم، أو غیـر ذ

وٕادانــة البــر�ء تــؤذ� المجتمــع أكثــر مــن بــراءة الجــاني وهــذا مــا �عــرض عنا�ــة وتــدبر أكبــر �ــي ینحصــر المســاس 

�حر�ــات األفــراد فــي أضــی� الحــدود و�القــدر الــالزم للوصــول إلــى الحق�قــة، ومــن هــذا فــإن اإلجــراءات التــي ی�اشــرها 

تحا� �قیود العدالة على أقو� صورة و�طر�قة تنأ� بها من �افة المؤثرات التي ض�ا� الشرطة القضائ�ة ین�غي أن 

  .تعوقها أو تنحرف بها

ـــى الموازنـــة بـــین ــي تطرحهـــا معالجـــة هـــذا الموضـــوع هـــي مـــد� قـــدرة المشـــرع عل مـــا منحـــه   واإلشـــ�ال�ة التـ

ات وتكر�سـا للشـرع�ة للض�ط�ة القضائ�ة من سلطات، وما أفضى علیهـا مـن قیـود وضـوا�� حما�ـة للحقـوق والحر�ـ

اإلجرائ�ـــة مـــنن جهـــة؟ ومـــن جهـــة أخـــر� مـــد� فعال�ـــة النظـــام اإلجرائـــي الـــذ� یـــنظم المســـاس المشـــروع �ـــالحقوق 

والحر�ــات الفرد�ــة؟ خاصــة إذا علمنــا أن القــائمین علــى هــذه المرحلــة ال یتمتعــون �االســتقالل�ة �ــونهم أعضــاء فــي 

راءات التـي تتمیـز بهـا هـذه المرحلــة �قلـل مـن فـرض الـدفاع عــن السـلطة التنفیذ�ـة أو العسـ�ر�ة �مـا أن سـر�ة اإلجــ

في أدائهم لمهامهم تؤد� فعال الغرض المشت�ه ف�ه، وهل أن ترسانة العقو�ات التي تح�م ض�ا� الشرطة القضائ�ة 

المرجو منها؟ وأن تراجع المتهم عند استجوا�ه من طرف رئ�س الجلسة عن تصر�حاته المدلى بهـا أمـام الضـ�ط�ة 

    .قضائ�ة مرده أن اإلدالء بها نتیجة إكراه وضغوطات أم ت�قى مجرد حیلة منه للتهرب من المسؤول�ة الجزائ�ة؟ال
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أن تمر الـدعو� العموم�ـة قبـل أن تصـ�ح بـین یـد� القضـاء للفصـل فیهـا �مرحلـة أول�ـة �طلـ� علیهـا  ین�غي

والتــي یــتم مــن خاللهــا جمــع المعلومــات الخاصــة �الجر�مــة �ــالتحر� عنهــا، وال�حــث عــن مرحلــة ال�حــث والتحــر�، 

كبیها �شتى الطرق والوسائل القانون�ة، و�تولى ذلـك أعضـاء الضـ�ط�ة القضـائ�ة، فمـا المقصـود �مرحلـة ال�حـث مرت

  والتحر�؟ وماهي مختلف الضوا�� والقیود التي تح�م القائمین على هذه المرحلة؟

  ماه�ة ال�حث والتحر� : الم�حث األول

العموم�ــة، إال إذا تــوافرت لــدیها مجموعــة مــن المعلومــات الن�ا�ــة العامــة ال تســتط�ع الق�ــام بتحر�ــك الــدعو� 

تم�نها من مالئمة تحر��ها، وهذه المعلومات یتم جمعها من طرف الض�ط�ة القضائ�ة من خالل إجراءات ال�حث 

والتحــر�، وعل�ــه مــن خــالل هــذا ال�حــث ســوف نحــاول التعــرف علــى المقصــود �ال�حــث والتحــر�، أهمیتــه وطب�عتــه 

  .نحاول التعرف على القائمین بهذه المهامالقانون�ة �ما س

  مفهوم ال�حث والتحر�، أهمیته وطب�عته القانون�ة: المطلب األول

ال�حــث التمهیــد� أو االســتدالل نظــام شــ�ه قضــائي تعرفــه األنظمــة التشــر�ع�ة، وتم�ــن أهمیتــه فــي ال�حــث 

جراءات �أنها إجراءات ش�ه قضائ�ة وتوصف هذه اإل 1والتحر� عن الجرائم، وعن مرتكبیها وجمع المعلومات عنها

تســاعد علــى الوصــول إلــى الحق�قــة، إذ تجمــع فیهــا االســتدالالت عــن الجر�مــة، وعــن المســاهمین فیهــا فــاعلین أم 

   . شر�اء لذا سنحاول من خالل الفروع التال�ة تسل�� الضوء على هذه النقا� بنوع من الشرح

  مفهوم ال�حث والتحر� : الفرع األول

ا المفهوم �ستدعي �الضرورة تمییز هذه المرحلة أولى سا�قة لها اصطلح على تسمیتها �مرحلة تحدید هذ إن

منــع الجر�مــة وهــي المرحلــة التــي تســتدرك فیهــا الحــوادث المخلــة �ــاألمن والنظــام قبــل وقوعهــا، و�ــذلك فهــي مرحلــة 

   .وقائ�ة تنتهي عند الفشل في وقف الجر�مة

  

.07، ص، 2004قانون�ة اإلجراءات الجزائ�ة، دار هومة للط�اعة، الجزائر، عبد هللا أوهاب�ة، شرح  1
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و�اقتراف هذه األخیرة تبـدأ مرحلـة ال�حـث والتحـر� �ـأولى مراحـل اإلجـراءات الجنائ�ـة، والتـي تسـب� تحر�ـك 

ث عن اآلثـار الماد�ـة والـدالئل المتعلقـة �الجر�مـة، ومعاینـة م�ـان وقوعهـا، الدعو� العموم�ة والتي تهدف إلى ال�ح

وعل�ــه فالتحر�ــات األول�ــة أو جمــع االســتدالالت مصــطلح �طلــ� علــى اإلجــراءات الجزائ�ــة التــي ینفــدذها أعضــاء 

قـاب مـن الض�� القضائي عند ارتكاب جر�مـة مـا تمهیـدا لتحر�ـك الـدعو� العموم�ـة القتضـاء الدولـة لحقهـا فـي الع

مرحلـة التحـر� واالسـتدالل هـي إجـراءات تمهید�ـة  : مرتكب تلك الجر�مة و�عرفها الد�تور دمحم سالم الحلبي �مایلي

والمعلومـــات بهـــدف إزالـــة إلجـــراء الخصـــومة الجنائ�ـــة، ومســـتمرة �عـــدها، وضـــرورة الزمـــة لتجم�ـــع اآلثـــار واألدلـــة 

  .1  ها الغموض والمال�سات المح�طة �الجر�مة ومالحقة فاعلی

یتضح لنا أن ال�حث والتحر� هو مجموعـة اإلجـراءات التـي ی�اشـرها أعضـاء الضـ�� القضـائي  إذا من هذا

بمجرد علمھم بارتكاب الجریمة التي تھدف إلى البحث عن اآلثار واألدلة والقرائن التي تثبت  )الشرطة القضائیة(

مـن   2ارتكاب تلك الجریمة والبحث عن الفاعل والقبض علیھ وإثبات ذلك في محاضر التمھید لل�دعوى العمومی�ة 

  :الن�ا�ة العامة وعل�ه فإن العناصر األساس�ة للحر�ات األول�ة هي �اآلتي طرف

 .أنها مجموعة من اإلجراءات الجزائ�ة -1

 .ینفذها أعضاء الض�� القضائي -2

 .تبدأ �عد ارتكاب الجر�مة وتنتهي بتحر�ك الدعو� العموم�ة -3

 .مضمونها معاینة الجرائم وجمع األدلة وال�حث عن مرتكبیها -4

 .تستهدف التمهید لتحر�ك الدعو� العموم�ة وم�اشرتها والسیر في التحقی� القضائي -5

  

  

  

  

  .دمحم علي سالم ع�اد الحلبي، ضمانات الحر�ة الشخص�ة أثناء التحر� واالستدالل في القانون المقارن، مط�عة جامعة الكو�ت 1

أحمد غا�، ضمانات المشت�ه ف�ه أثناء التحر�ات األول�ة، دراسة مقارنة للضمانات النظر�ة والتطب�ق�ة المقررة للمشت�ه ف�ه في  2

  .19، دار هومة، الجزائر، ص، 2003والتشر�عات األجنب�ة والشر�عة اإلسالم�ة، ط�عة التشر�ع الجزائر� 
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 أهم�ة ال�حث والتحر� : الفرع الثاني

�قوم رجال الض�� القضائي �مجرد وقوع الجر�مة �عمل التحر�ات واإلجراءات الالزمة عنها وعن مرتكبیها 

ر بذلك ف�ما �عد على الن�ا�ة العامة التصرف ف�ه ولذلك فإن أهم�ة مرحلة ال�حث والتحر� في وتحر�ر محض

  :اإلجراءات الجزائ�ة تتخذ صورا نتناولها �اآلتي

  :أهمیتها من حیث عالقتها �الخصومة الجنائ�ة -/أ

إن إجــراءات ال�حــث والتحــر� ال تخــرج عــن �ونهــا إطــار �عطــي صــورة واضــحة عــن وقــوع الجر�مــة و��ف�ــة 

التي رافقتها ومحاولة الكشف عن الغموض المح�� بهـا ومالحقـة مرتكبهـا وضـ�طه، وهـي بـذلك حدوثها والظروف 

قیــ� االبتــدائي والمحاكمــة فــي إجــراءات تمهید�ــة تســاعد علــى تهیئــة أدلــة الــدعو� إث�اتــا أو نق�ــا وتســهیل مهمــة التح

علـى المسـؤول�ات التـي تقـع علـى عـات� رجـال الضـ�� القضـائي أثنـاء ق�امـه �ال�حـث  وهذا مـا یـدل �1ش� الحق�قة 

والتحر� لكشف الحق�قة �شأن الجر�مة وفاعلیها ف�سمح ذلك بتقد�م التهم م�اشرة في إتخاذ إجراءاته وهـو مـا �حقـ� 

و�غني عـن مضـاعفة عـدد قضـاة التحقیـ� ولـذلك نجـد و�یـل الجمهور�ـة ��لـف  سرعة الفصل في الدعو� العموم�ة

رجال الض�� بجمـع االسـتدالالت، بـل و�قومـون بـت مـن تلقـاء أنفسـهم دون انتظـار هـذا التكلیـف أو حتـى اإل�ـالغ 

  .�2الجر�مة 

  :أهمیتها من حیث اإلسهام في اختصار اإلجراءات الجزائ�ة -/ب

ال�حــث والتحــر� الــذ� �قــوم بــت أعضــاء الضــ�� القضــائي �م�ــن الن�ا�ــة العامــة مــن توج�ــه القضــ�ة للوجهــة 

الســلم�ة �عـــد أن ��تســب و�یـــل الجمهور�ــة ف�ـــرة ال �ــأس بهـــا اســتنادا لمحضـــر جمــع االســـتدالالت ونوع�ــة األدلـــة 

  و�یل �م�ن أن �قوم تلك المحاضرحیث بناء على  3والقرائن التي تم جمعها والمعلومات التي تم الحصول علیها 

    

  .331، ص، 1993أحمد فتحي سرور، الوس�� في قانون اإلجراءات الجزائ�ة، الط�عة السا�عة، دار النهضة العر��ة، الجزائر،  1

،ص، 1998الجامع�ــة،أحمــد شــوقي الشــلقاني، م�ــاد� اإلجــراءات الجزائ�ــة فــي التشــر�ع الجزائر�،الجــزء األول، دیــوان المطبوعــات  2

166.  

   .34دمحم علي سالم ع�اد الحلبي، مرجع ساب�، ص،  3
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الجمهور�ة �حف� القضـ�ة إذا رأ� أنـه ال محـل للسـیر فیهـا و�ـذلك تسـمح هـذه المرحلـة �حفـ� الشـ�او� وال�الغـات  

  .1غیر المدعمة وهي بهذا النحو تساهم في سرعة اإلجراءات الجنائ�ة 

�مثا�ة إعداد وتحضیر للدعو� الجنائ�ة، فالمعلومات التي �م�ن جمعها من هذه المرحلة �م�ن أن  �ما تعد

  .تنتج أدلة في الدعو� 

  : أهمیتها من حیث المحافظة على أدلة الجر�مة وأثارها -/ج

أهم�ـة ال�حـث والتحـر� مـن خـالل الكشـف عـن األدلـة الماد�ـة للجر�مـة والق�ـام بتجم�عهـا، ألن هـذه  تظهر  

اآلثار واألدلة هي التي تقود للكشف عن الغموض وهنا تظهر أهم�ة المحافظة علیها من الزوال ومنع الحاضـر�ن 

لتحقیــ� وهــذه اإلجــراءات مــن لمســها أو إضــافة أ� شــيء علیهــا حتــى ت�قــى فــي حالــة ســل�مة لحــین وصــول رجــال ا

ین�غي أن �قوم بها رجال الض�� القضائي فور اإلعالم بوقوع الجر�مة، فقد ألزم المشرع ض�ا� الشـرطة القضـائ�ة 

االنتقال إلى م�ان الحـادث لمعاینـة مسـرح الجر�مـة، وهنـاك �عـض الجـرائم �عتبـر انتقـال ضـ�ا� الشـرطة القضـائ�ة 

، وهذا مـا نصـت عل�ـه 2ات حتى ال تطمس آثارها وهي الجرائم المتل�س بها إلى مسرح ارتكابها من أوجب االلتزام

بجنا�ة في حالة تل�س أن یجب على ض�ا� الشرطة القضائ�ة الذ� بلغ  من قانون اإلجراءات الجزائ�ة  42المادة 

الالزمــة  یخطــر بهــا و�یــل الجمهور�ــة علــى الفــور ثــم ینتقــل بــدون تمهــل إلــى م�ــان الجنا�ــة و�تخــذ جم�ــع التحر�ــات

  .عنها 

    الطب�عة القانون�ة إلجراءات ال�حث والتحر� : الفرع الثالث

  :تتحدد هذه األخیرة من خالل تحدید الطب�عة القانون�ة لمهام الض�ط�ة القضائ�ة، وأساس هذه الطب�عة

   :الطب�عة القانون�ة لمهام ض�ا� الشرطة القضائ�ة/ 1

�الل�س وعدم الوضوح في تحدیـد أعمـال الضـ�ط�ة القضـائ�ة، هـل یتسم قانون اإلجراءات الجزائ�ة الجزائر� 

  .هي نفسها التحق�قات االبتدائ�ة أو إجراءات أول�ة تسب� التحقی� االبتدائي؟

  

  .331أحمد فتحي سرور، مرجع ساب�، ص،  1

.142، ص، 1986سل�مان �ارش، شرح قانون اإلجراءات الجزائ�ة الجزائر�، الجزائر،  2
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وعل�ه نستط�ع القول �أنها مرحلة تحـر واسـتدالل، وهـو الـراجح �ـون �ـل خصـومة جنائ�ـة مـن األصـل تمـر 

  .)المحاكمة(مرحلة التحقی� النهائي  -مرحلة التحقی� االبتدائي -مرحلة التحر� : بثالث مراحل

مـــن قـــانون اإلجـــراءات  13والمـــادة  11/1التقســـ�م �ســـتنتج مـــن النصـــوص القانون�ـــة، فنجـــد المـــادتین وهـــذا 

  .1الجزائ�ة تنصان على ذلك 

بینت أن عمل الض�ط�ة القضائ�ة �قف عند بدا�ة التحقی� ألنه لو �ان عمل الض�ط�ة تحقیـ�  13والمادة 

ضـائ�ة تنفیـذ تفو�ضـات جهـاز التحقیـ� القضـائ�ة وتلب�ـة إذا ما افتتح التحقی� فإن علـى الضـ�ط�ة الق: لقال المشرع

  .2طل�اتها 

و�نـا� �الضـ��  مـن قـانون اإلجـراءات الجزائ�ـة الفقـرة األخیـرة  12وما یؤ�د هذا المعنى �ذلك نـص المـادة 

القضائي مهمة ال�حث والتحر� عن الجرائم المقررة في قـانون العقو�ـات وجمـع األدلـة عنهـا وال�حـث عـن مرتكبیهـا 

  .ما دام لم یبدأ فیها بتحقی� قضائي

ال تعتبـر المحاضـر والتقـار�ر المثبتـة للجـرائم أو  من قانون اإلجراءات الجزائ�ة  �215اإلضافة إلى المادة 

  .الجنح إال مجرد استدالالت ما لم ینص القانون على خالف ذلك 

ج یجــدها موضــحة توضــ�حا دق�قــا لعمــل عضــو الشــرطة .إ.مــن ق 17نــص المــادة �مــا أن المطلــع علــى 

 13و 12ی�اشــر ضــ�ا� الشــرطة القضــائ�ة الســلطات الموضــحة فــي المــادتین  القضــائ�ة فنجــدها تــنص علــى أنــه 

ــذا 3 و�تلقون الش�او� وال�الغات و�قومون بجمع االستدالالت وٕاجـــراء التحق�قــات االبتدائیــة    أن  ني�ع وهــ

المحاضـــر التـــي �حررهـــا رجـــال الضـــ�ط�ة القضـــائ�ة تســـمى محاضـــر التحر�ـــات األول�ـــة، وٕان �ـــان تجـــاوزا �طلـــ� 

  .محاضر التحقی� االبتدائي تمییزا لها عن محاضر التحقی� القضائي التي تحررها سلطة التحقی�

  
تكــون إجــراءات التحــر� والتحقیــ� ســر�ة، مــا لــم یــنص القــانون علــى خــالف ذلــك ودون إضــرار �حقــوق  ج .إ.مــن ق 11/1المــادة  1

  .الدفاع
  .إذا ما افتتح التحقی� فإن على الض�� القضائي أن ینفذ تفو�ضات جهات التحقی� وتلب�ة طل�اتها ج .إ.من ق 13المادة  2
ألن المتقصي للنص الفرنسي المقابل لهذه المادة في نص القانون یجد المشرع ال �قصد �المهمة األخیرة من مهام الض�ط�ة  3

وهي   L’ENQUETE PRELIMINAIRE: االبتدائ�ة وٕانما التحر�ات األول�ة، فالص�غة المستعملة �الفرنس�ةالقضائ�ة التحق�قات 

  .األول�ة التحر�ات
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  :أساس تلك الطب�عة 

یتحتم الحدیث عن قانون اإلجراءات الجزائ�ة أن نصف أعمال الض�ط�ة القضائ�ة تحر�ات أول�ة وذلك 

أن الخل� القائم في المواد التي تنظم مهام الض�ط�ة  خاصة، استنتاجا من النصوص الدستور�ة والقانون�ة

  .القضائ�ة

  القائمین �مهمة ال�حث والتحر� : الثانيالمطلب 

عند الق�ام بتنفیذ إجراءات ال�حث والتحر� فقد یتم التعرض لحقوق الناس، والمساس �حر�اتهم، وحرماتهم 

لقائمین �مهمة ال�حث والتحر� یجب أن �قتصر على فئات معینة الشخص�ة، لذلك فإن إضفاء الصفة على ا

�صدر عن السلطة التشر�ع�ة، ونظرا ألهم�ة مهام ض�ا� الشرطة القضائ�ة  الموظفین یتم اخت�ارهم �موجب قانون 

فمن الضرور� أن ��ون رجالها على قدر معین من العلم والتأهیل لضمان عدم اإلخالل بواج�ات الوظ�فة وٕاساءة 

و� استعمال سلطاتهم وصالح�اتهم، لذلك فإن عمل�ة اخت�ار وتجنید أعضاء الض�� القضائي تخضع ل�عض الشر 

المطلوب توافرها فیهم، �ما أن صالح�اتهم غیر مطلقة بل مقیدة �حدود اختصاصهم فال یجوز لهم م�اشرتها 

  .خارج هذا النطاق
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  ض�ا� الشرطة القضائ�ة وأعوانهم: الفرع األول

�شـمل الضـ��  : مـن قـانون اإلجـراءات الجزائ�ـة أصـناف الضـ�ط�ة القضـائ�ة فتـنص 14المـادة  لقد حـددت

  :القضائي

 .1ض�ا� الشرطة القضائ�ة  -1

 .أعوان الض�� القضائي -2

 .الموظفون واألعوان المنو� بهم �عض مهام الض�� القضائي  -3

فئات المـوظفین واألعـوان  من قانون اإلجراءات الجزائ�ة بتحدید 28،23،22،21،19،15وتكلفت المواد 

ج، أو أولئــك الــذین �م�ــن .إ.مــن ق 14الــذین تثبــت لهــم صــفة الضــ�ط�ة أو الشــرطة القضــائ�ة المحــددة �المــادة 

مــن  15مـن نفــس القــانون، فجـاءت المــادة  27إضـفاء الصــفة علـیهم وفقــا لقواعــد حـددها نفــس القــانون فـي المــادة 

طائفـة  20،19، وحـددت المادتـان ضـا�� شـرطة قضـائ�ة ضـا�� ج محددة األعوان الذین تثبت لهـم صـفة ال.إ.ق

طوائـــف المــوظفین المو�ـــول لهــم �عـــض مهـــام  28،21األعــوان المو�ـــول إلــیهم مســـاعدة الضــ�ا�، وتحـــدد المــواد 

صـــفة الضـــ�ط�ة القضـــائ�ة علـــى علـــى القـــوانین الخاصـــة إلم�ـــان إضـــفاء  27الضـــ�� القضـــائي، وأحالـــت المـــادة 

  .الموظفین واألعوان

  :یتمتع �صفة ض�ا� الشرطة القضائ�ة ج .إ 15تنص المادة  :ض�ا� الشرطة القضائ�ة /1

  ،2 رؤساء المجالس الشعب�ة البلد�ة/ أ

  ض�ا� الدرك الوطني، /ب

  محافظو الشرطة،/ ج

  ض�ا� الشرطة،/ د

  

  

  
وهو نفس المصطلح الذ� �ان �ستعمله   مأمور الض�� القضائي و�سمى ضا�� الشرطة القضائ�ة في �عض األنظمة التشر�ع�ة  1

  .المشرع الجزائر�، و�سمى أعوانهم أعوان الشرطة القضائ�ة أو أعوان الض�� القضائي
صفة  ...على أنه للرئ�س المجلس الشعبي البلد�  07/04/1990المؤرخ في  08- 90من القانون البلد� رقم  68تنص المادة  2

                                                                                          .ضا�� الشرطة القضائ�ة 
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ذو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الـدرك ثـالث سـنوات علـى األقـل والـذین تـم تعییـنهم / ه

  �موجب قرار مشترك صادر عن وز�ر العدل ووز�ر الدفاع الوطني، �عد موافقة لجنة خاصة، 

�موجــب قــرار  مفتشــو األمــن الــوطني الــذین قضــوا قــي خــدمتهم بهــذه الصــفة ثــالث ســنوات علــى األقــل وعینــوا/ و

  مشترك صادر عن وز�ر العدل ووز�ر الداخل�ة والجماعات المحل�ة، �عد موافقة لجنة خاصة،

ضــ�ا� وضــ�ا� الصــف التــا�عین لمصــالح األمــن العســ�ر� الــذین تــم تعییــنهم خص�صــا �موجــب قــرار مشــترك / ر

  . صادر عن وز�ر الدفاع الوطني ووز�ر العدل

  : تتضمن فئات ثالثة من ض�ا� الشرطة القضائ�ة، وهيومن خالل قراءة هذه المادة نجدها 

  :صفة الضا�� �قوة القانون  –الفئة األولى 

هناك فئة من جهاز الض�� القضائي، تضفى علیها صفة ضا�� في الشرطة القضائ�ة �قوة القانون، وذلك 

هــي صــفات حــددتها �مجــرد تــوافر صــفة معینــة فــي المرشــح �حــددها القــانون، دون حاجــة الستصــدار قــرار یــذلك، و 

ج حصـرا، وهـي صـفة رئــ�س المجلـس الشـعبي البلـد�، أ� رئـ�س البلد�ــة، وصـفة ضـا�� فـي الــدرك .إ 15الماجـة 

  .الوطني، وصفة محافظي الشرطة في األمن الوطني

  :صفة الضا�� بناء على قرار –الفئة الثان�ة 

فئــة ثان�ــة مــن جهــاز الضــ�� القضــائي، ال تضــفى علیهــا صــفة ضــا�� الشــرطة قضــائ�ة �قــوة القــانون  وهــي

م�اشرة، وٕانما ترشح ذلك، و�جب إلضفاء صفة ضا�� علیها استصدار قرار مشترك من الوز�ر�ن المعنیین، وز�ـر 

ت التـــي حـــددها قـــانون العـــدل مـــن جهـــة ووز�ـــر الـــدفاع أو وز�ـــر الداخل�ـــة مـــن جهـــة أخـــر�، وهـــو قـــرار �عنـــي الفئـــا

اإلجراءات الجزائ�ة فق�، ألن الصفة وحدها ال تكفي، و�جب أن یتوفر فـي المرشـح لرت�ـة ضـا��، الشـرو� التال�ـة 

1:  

  

  

     

، ص، 2012، دار هومة، الجزائر، الط�عة الثالثة )التحر� والتحقی�( عبد هللا أوهاب�ه، شرح قانون اإلجراءات الجزائ�ة الجزائر�  1

205.  
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م�ن  5،6أن یكون المرشح لصفة ضابط ف�ي الش�رطة القض�ائیة م�ن الفئ�ات الت�ي ح�ددھا الق�انون ف�ي البن�دین  -1

  .جراءات الجزائیةمن قانون اإل 15المادة 

سنوات على األقل، من  )3(أن یكون المرشح لضفة ضابط في الشرطة القضائیة قد أمضى في الخدمة ثالث  -2

ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الوطني بوجھ عام، أما بالنسبة لمفتشي األمن الوطني فیشترط أن 

  .مفتش في األمن الوطني  سنوات خدمة قد قضاھا المرشح بصفة  )3(تكون مدة الثالث 

ممثــل لــوز�ر العــدل حــاف� األختــام رئ�ســا،  عضــو ،1أن تواف��ق اللجن��ة الخاص��ة، والمكون��ة م��ن ث��الث أعض��اء  -3

  .وعضو ممثل لوز�ر الدفاع واآلخر لوز�ر الداخل�ة، على إضفاء صفة ضا�� للشرطة القضائ�ة

مشـترك، أو العـدل والداخل�ـة قـرار  ن، وز�ـر العـدل حـاف� األختـام ووز�ـر الـدفاع،أن �صدر الـوز�ران المختصـا -4

 .المعن�ة�س�غ صفة ضا�� الشرطة القضائ�ة على المرشح من الفئات 

  :مستخدمو مصالح األمن العس�ر�  –الفئة الثالثة 

�ضـــفي القـــانون صـــفة الضـــ�ط�ة القضـــائ�ة إلـــى �عـــض قطاعـــات الجـــ�ش الـــوطني الشـــعبي، وهـــم صـــنف 

مســـتخدمي مصـــالح األمـــن العســـ�ر� مـــن الضـــ�ا� وضـــ�ا� الصـــف، الـــذ� �ضـــفي علـــیهم صـــفة ضـــا�� شـــرطة 

فر قضائ�ة، و��ون ذلك بناء على قرار مشترك بین وز�ر� العدل والدفاع الوطني، ولم �شـتر� القـانون �شـأنهم تـوا

، -وهــي شــر� الصــفة والمــدة وموافقــة اللجنــة والقــرار المشــترك  –مجموعــة الشــرو� التــي تطلبهــا فــي الفئــة الثان�ــة 

وٕانمــا اشــتر� �شــأنهم فقــ� شــرطا واحــدا، وهــو أن ��ــون المرشــح مــن ضــ�ا� مصــالح األمــن العســ�ر� أو ضــ�ا� 

  .الصف ف�ه، �اإلضافة إلى إصدار القرار المشترك

  

  

  

  

  

 

والــذ� یــنص علــى  08/06/1966المــؤرخ فــي  167 -66وتســییرها �موجــب المرســوم رقــم �حــدد تكــو�ن اللجنــة المنصــوص علیهــا  1

تشـــ�یل اللجنـــة مـــن أعضـــاء ثالثـــة ممثلـــین للـــوزارات المعن�ـــة العـــدل والـــدفاع والداخل�ـــة، وهـــي اللجنـــة التـــي تخـــتص �اخت�ـــار المرشـــحین 

  .ج.إ 15من المادة  5،6،7من بین القئات المحددة في البنود المؤهلین لرت�ة ضا�� في الشرطة القضائ�ة
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  :أعوان الشرطة القضائ�ة/ 2

و�طلـ� علــیهم أ�ضــا أعــوان ضــ�ا� الشــرطة القضــائ�ة و�ـذلك أعــوان الضــ�� القضــائي، وقــد حــددتهم المــادة 

ي، ي الــدرك الــوطني، رجــال الــدرك الــوطنذو� الرتــب فــ مــوظفي مصــالح الشــرطة،: ج أنهــم �ــاآلتي.إ.مــن ق 19

  .مستخدمي مصالح األمن العس�ر� 

�اإلضافة لتلـك الفئـات، هنـاك نظـام الحـرس البلـد�، الـذ� أضـ�فت علـى أعضـاء هـذا الحـرس صـفة أعـوان 

 1996أوت  03المؤرخ في  266-96ط�قا ألح�ام المرسوم التنفیذ� رقم  الض�� القضائي أو الشرطة القضائ�ة

المتعل� �القـانون األساسـي لمـوظفي الحـرس البلـد�، و�التـالي یؤهـل أعضـاء الحـرس البلـد� لم�اشـرة اختصاصـات 

  .الض�� القضائي

  :األعوان الم�لفون ب�عض مهام الشرطة القضائ�ة/ 3

ج، بل إنه .إ 19ة القضائ�ة في األعوان الذین وردت بت المادة �حصر القانون الجزائر� صفة الض�ط� لم

وسع من مجال إضفائها لفئات أخر� من الموظفین واألعوان، وذلك في قانون اإلجراءات الجزائ�ـة، وهـي مـن فئـة 

العاملین الموظفین في الدولة، ف�ضفى مرة على صنف صفة عون للض�� أو الشرطة القضـائ�ة م�اشـرة، وصـنف 

  .ل إلى قوانین خاصة إلم�ان إضفاء صفة الم�لف ب�عض مهام الض�� القضائي عل�ه ط�قا لهاثان �حی

  :صنف محدد في قانون اإلجراءات الجزائ�ة وهما/ أ

ــات*  �عتبــر الموظفــون واألعــوان المختصــون فــي الغا�ــات وحما�ــة  :الموظفــون واألعــوان المختصــون فــي الغا�

، قهم یختصون �ال�حث والتحر� 1ج .إ 21ضائي حسب نص المادة األراضي واستصالحها من أعوان الض�� الق

عن الجرائم المتعلقة �الجنح والمخالفات المرتك�ة انتهاكا لقانون الغا�ات وتشـر�ع الصـید ونظـام السـیر فیهـا، �تت�ـع 

األش�اء المنزوعة من األراضـي وضـ�طها فـي أمـاكن وجودهـا، ووضـعها تحـت الحراسـة، ولهـم حـ� اقت�ـاد المتلـ�س 

ج، و�جوز .القضائ�ة تطب�قا لح�م المادة  إ الشرطةأو إلى أقرب ضا�� من ض�ا�  �الجنحة إلى و�یل الجمهور�ة

لهم االستعانة �ض�ا� الشرطة القضائ�ة متى رأوا ضرورة لذلك، وال یجوز للض�ا� االمتناع عن مصاحبتهم إذا ما 

  .طلب منهم ذلك

  

   

، ص، 2012، دار هومـة، الجزائـر، الط�عـة الثالثـة )التحـر� والتحقیـ�(اإلجـراءات الجزائ�ـة الجزائـر� عبد هللا أوهاب�ه، شـرح قـانون  1

208.
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مــا دعــت مقتضــ�ات ال�حــث والتحــر� عــن الجر�مــة ومرتكبیهــا إخــالال �القــانون الــذ� �عملــون فــي وعل�ــه إذا 

قانون اإلجـراءات الجزائ�ـة یلـزم المـوظفین نطاقه، االنتقال إلى المساكن والمعامل والم�اني المسورة المتجاورة، فإن 

واألعوان المختصین في الغا�ات وحما�ة األراضي واستصالحها �ـأن �حضـر معهـم ضـا�� شـرطة قضـائ�ة عمل�ـة 

دخول تلك األماكن، الذ� ال یجوز له رفض مصاحبتهم في هذا الدخول، �اإلضافة إلى وجوب احترام القیـد العـام 

فال یجوز لهم جم�عا دخولها �غیر إذن مـن السـلطة القضـائ�ة المختصـة، وفـي غیـر في دخول المساكن وتفت�شها، 

الم�قات المحدد قانونا، مـع وجـوب توق�ـع الضـا�� علـى المحضـر، ولهـم أثنـاء مهـامهم االسـتعانة �ـالقوة العموم�ـة، 

مـن عملهـم �حـررون و�جوز لو�یل الجمهور�ة وقاضي التحقی� وللض�ا� االستعانة بهؤالء األعوان، وعند انتهائهم 

محضـــرا یثبتـــون ف�ـــه جم�ـــع اإلجـــراءات التـــي قـــاموا بهـــا مـــن ضـــ�� واقت�ـــاد ودخـــول المســـاكن واألمـــاكن المســـورة، 

  .و�رسلونها لرؤسائهم التدر�جیین

وهم الفئة الثان�ة ممن �ضفي علیهم قانون اإلجراءات الجزائ�ة صفة الض�ط�ة القضـائ�ة، ف�ضـفى علـى  :الوالة* 

منــــه  28، فتخولــــه المــــادة 1والة الوال�ــــات الصــــفة فــــي مجــــاالت محــــددة �ــــالجرائم التــــي ترتكــــب ضــــد أمــــن الدولــــة 

جنا�ـة أو جنحـة ضـد أمـن یجـوز لكـل وال فـي حالـة وقـوع  صالح�ات الض�ط�ة القضائ�ة فـي هـذا المجـال فتـنص 

الدولة وعند االستعجال فحسب إذا لم ��ن قد وصل إلى علمه أن السلطة القضائ�ة قد أخطرت �الحادث، أن �قوم 

بنفسه �اتخاذ جم�ع اإلجراءات الضرور�ة إلث�ات الجنا�ات أو الجنح الموضحة آنفا أو ��لف بذلك ض�ا� الشرطة 

سـلطة جواز�ـة ولـ�س إلزامـا وواج�ـا  الي فـي مجـال الضـ�� القضـائي �أنهـا، وتتمیـز سـلطة الـو القضائ�ة المختصین 

و� اختصـاص الـوالي بـ�عض تلـك المهـام شـر  �28مارسها وف� ما تقتض�ه ظـروف الـ�الد، و�سـتخلص مـن المـادة 

  :وهي

  

  

  

�قـــوم رؤســـاء األقســـام والمهندســـون واألعـــوان الفنیـــون المختصـــون فـــي الغا�ـــات وحما�ـــة األراضـــي واستصـــالحها  ج .إ.ق 21المـــادة  1

�ال�حث والتحر� ومعاینـة جـنح مخالفـات قـانون الغا�ـات وتشـر�ع الصـید ونظـام السـیر وجم�ـع األنظمـة التـي عینـوا فیهـا �صـفة خاصـة 

  .لخاصة وٕاث�اتها في محاضر ضمن الشرو� المحددة في النصوص ا
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  .أن یتعل� األمر بجنا�ة أو جنحة ضد أمن الدولة من الناح�ة الس�اس�ة أو االقتصاد�ة/ 1

أن تتــوافر حالــة االســتعجال، ومضــمون هــذه الحالــة یتحــدد �عــدم علــم الــوالي أن الســلطة القضــائ�ة قــد أخطــرت / 2

  .�منعه من م�اشرة إجراءات الض�ط�ة القضائ�ة النتفاء حالة االستعجال�الحادث ألن علمه بذلك 

ساعة التال�ة التخاذه تلك اإلجراءات  )48(أن یبلغ الوالي و�یل الجمهور�ة المختص خالل الثماني واألر�عین / 3

  .والتخلي عنها للسلطة القضائ�ة

المشت�ه فیهم �ارتكابهم الجرائم المحددة �المادة أن یرسل األوراق لو�یل الجمهور�ة، و�قدم له �ل من ض�� من / 4

  .1ج .إ 28

وهــي فئــة مــن مــوظفي وأعــوان اإلدارات والمصــالح العموم�ــة العاملــة  :األصــناف المحــددة فــي قــوانین خاصــة/ ب

�أجهزة الدولة، یخولون صفة العون في الض�� القضائي �موجب نصـوص خاصـة حسـب �ـل قطـاع یـر� المشـرع 

والمصـالح ی�اشـر الموظفـون وأعـوان اإلدارات  ج فتـنص .إ 27المـادة ة عل�ه، وهو ما تقـرره ضرورة إلضفاء الصف

العموم�ة �عض سلطات الض�� القضائي التي تنا� بهم �موجب قوانین خاصة وف� األوضاع وفي الحدود المبینة 

�صـفة العـون فـي الضــ�ط�ة  ومـن المـوظفین واألعـوان الـذین یتمتعـون ط�قــا لتلـك القـوانین الخاصـة. بتلـك القـوانین 

  :القضائ�ة مایلي

�قـرر القـانون اختصاصــا �الضـ�ط�ة القضـائ�ة لمفتشـي العمــل �ال�حـث والتحـر� وٕاث�ـات الجــرائم : مفتشـو العمـل/ 1

 1990ف�فـر�  06المـؤرخ فـي  03-90مـن القـانون رقـم  14التي ترتكب انتهاكا لتشر�عات العمـل، فتقـرر المـادة 

المتعل� �اختصاصات مفتش�ه العمـل علـى أن مفتشـي العمـل یختصـون بإث�ـات المخالفـات التـي تقـع خرقـا لتشـر�ع 

  �الح� مفتشو العمل و�سجلون مخالفات التشر�ع الذ� یتولون السهر العمل، فتنص 

والمتضــمن قــانون اإلجــراءات  1966یونیــو  08المــؤرخ فــي  155-66مــن األمــر  27علــى تطب�قــه وفقــا للمــادة 

  . تتمتع محاضر مفتشي العمل �قوة الحج�ة، ما لم �طعن فیها �االعتراض ،  الجزائ�ة 

  

   

ومــا یلیهــا مــن فــانون العقو�ــات، مثــل الجنا�ــات والجــنح ضــد أمــن الدولــة �التجســس  61وهــي الجــرائم المنصــوص علیهــا فــي المــادة  1

والجـنح والتجمهـر والخ�انة والتعد� على الدفاع الوطني والتآمر ضد سلطة الدولة وسـالمة أرض الـوطن والتمـرد والتجمهـر والجنا�ـات 

      .على الحر�ات والجنح ضد الدستور واالعتداء
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یتمتع أعوان الجمارك �صفة عون فـي الضـ�ط�ة القضـائ�ة أو الشـرطة القضـائ�ة، فیخـول لهـم : أعوان الجمارك/ 2

منه  41تفت�ش ال�ضائع، فتنص المادة  1979یولیو  21المؤرخ في  07-79قانون الجمارك الصادر �األمر رقم 

�مـا . وز ألعوان الجمارك تفتـ�ش ال�ضـائع ووسـائل النقـل وال�حـث علـى مـواطن الغـش تطب�قـا ألح�ـام القـانون یج 

�مــا �عطــیهم قـــانون الجمــارك ســلطة تفتـــ�ش ، 1مــن نفـــس القــانون  42یجــوز لهــم تفتــ�ش األشـــخاص ط�قــا للمــادة 

المســاكن لل�حــث عــن ال�ضــائع التــي تمــت ح�ازتهــا داخــل النطــاق الجمر�ــي �شــر� االلتــزام �قواعــد التفتــ�ش العــام 

ووجـــوب الحصـــول علـــى اإلذن مـــن الســـلطة المتعلقـــة بتـــوافر الم�قـــات المقـــرر قانونـــا لـــدخول المســـاكن وتفت�شـــها، 

�� الشرطة القضائ�ة لهم أثناء دخولهم وتفت�شهم للمساكن تطب�قا للقواعـد العامـة، القضائ�ة المختصة، ومرافقة ضا

وذلك �اعت�ار أن دخـول المسـاكن وتفت�شـها �عتبـر مـن أعمـال التحقیـ� أصـال ت�اشـره السـلطة المختصـة �ـالتحقی�، 

ة ممــثال فــي وهــي الســلطة القضــائ�ة، یخــول اســتثناء لجهــة غیــر قضــائ�ة وهــي مــن أعــوان جهــاز الشــرطة القضــائ�

  .ض�ا� الشرطة القضائ�ة وحدهم، خروجا على األصل العام

أضـفى القــانون المتعلـ� بتنظــ�م حر�ــة المـرور عبــر الطــرق : المهندسـون ومهندســو األشـغال ورؤســاء المقاطعــة/ 3

وســـالمتها وأمنهـــا، صـــفة العـــون فـــي الضـــ�ط�ة القضـــائ�ة علـــى المهندســـین ومهندســـي األشـــغال ورؤســـاء المنـــاط� 

غشـت  19الصـادر بتـار�خ  14-01ان التقنیین للغا�ات وحما�ة األراضـي واستصـالحها، وهـو القـانون رقـم واألعو 

المتعل� بتنظ�م حر�ة المرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها، و�التالي فإن هؤالء األعوان �ملكون صـالح�ة  2001

ة المفتوحـــة للســـیر العمـــومي وتحر�ـــر المخالفـــات المتعلقـــة �ـــالمرور المتر��ـــة علـــى المســـالك الغاب�ـــ ضـــ�� ومعاینـــة

   .محاضر �شأنها

  

  

    

الجمر�ـي یجـوز ألعـوان الجمـارك أن  – vérificationsو�قصـد بـت المراق�ـة  –فـي إطـار التحقیـ�   07-79مـن قـانون  42المادة  1

  .�قوموا بتفت�ش األشخاص في حالة ما إذا ظن أن الشخص یخفي بن�ة الغش �ضائع أو وسائل للدفع عند اجت�از الحدود 
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 1995 ینـــایر 25فـــي  المـــؤرخ 06-95ون رقــم مـــن القـــان 78ط�قــا للمـــادة : مفتشــو األســـعار ومفتشـــو التجـــارة/ 4

المتعل� �المنافسة، ��لف �ال�حث فـي المخالفـات التـي تقـع خرقـا للتنظـ�م الـوارد ف�ـه ومعاینتهـا وضـ�طها لمجموعـة 

مــن هــذا القــانون فــإن الم�لفــین �ضــ�� المخالفــات التــي تــتم خرقــا لهــذا  39مــن المــوظفین، وتطب�قــا ألح�ــام المــادة 

والمنافســة واألســعار والجــودة وقمــع الغــش، المقــررون قتصــاد�ة القــانون، هــم أعــوان اإلدارة الم�لفــون �التحق�قــات اال

التا�عون لمجلس المنافسة وتثبت تلك المخالفات في محاضـر یوقعهـا عونـان ممـن قـاموا �معاینتهـا شخصـ�ا، وهـي 

محاضــر لهــا حج�ــة لحـــین الطعــن فیهــا �ــالتزو�ر وثبـــوت ذلــك التزو�ــر �ح�ــم، عمـــال �األح�ــام الــواردة فــي المـــواد 

  .1من نفس القانون  87،86،85

اختصـاص أعـوان الصـحة الن�ات�ـة  1987أوت  01المؤرخ في  17-�87قرر القانون : أعوان الصحة الن�ات�ة /5

 منـــه  �52ال�حـــث ومعاینـــة المخالفـــات التـــي تخـــرق أح�ـــام هـــذا القـــانون والنصـــوص التطب�ق�ـــة لـــه، فتـــنص المـــادة 

ومــا یلیهــا مــن قــانون اإلجــراءات الجزائ�ــة، والمــادة  �15صــرف النظــر عــن األعــوان المنصــوص علــیهم فــي المــادة 

قانونا والمحلفون لد� المحاكم المختصة  المفوضون من قانون الجمارك، یؤهل أعوان سلطة الصحة الن�ات�ة  241

  .2 للق�ام �ال�حث ومعاینة مخالفات أح�ام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطب�قه 

، الـذ� �حـدد القواعـد العامـة 2000أوت  05المـؤرخ فـي  03-�200قـرر القـانون : أعوان البر�ـد والمواصـالت /6

المتعلقــة �البر�ــد والموصــالت الســلك�ة والالســلك�ة، إضــفاء صــفة العــون فــي الشــرطة القضــائ�ة، �ضــ�� المخالفــات 

عــالوة عــن  منــه،  �121ة، فتــنص المــادة التــي تــتم خرقــا ألح�ــام القــانون المتعلــ� �المواصــالت الســلك�ة والالســلك

ضــــ�ا� وأعــــوان الشــــرطة القضــــائ�ة، یؤهــــل لل�حــــث عــــن مخالفــــات أح�ــــام هــــذا القــــانون ومعاینتهــــا، أعــــوان البر�ــــد 

  . والمواصالت السلك�ة والالسلك�ة الذین لهم رت�ة ال تقل عن رت�ة المفتش والمتمتعین �صفة الموظف

  

    

المتعلــ� بتنظــ�م المــرور عبــر الطــرق وســالمتها تطب�قــا لح�ــم المــادة  1987فبرایــر  10در بتــار�خ الصــا 09-87ألغــي القــانون رقــم  1

  .14-01من قانون  139

  .منه 136إلى حین ق�ام دلیل ع�سي على ما ورد فیها، ط�قا للمادة المحاضر المحررة ط�قا لهذا القانون تكون لها حجیتها  2
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، المتعلـــ� �الصـــید 2001یونیـــو  03المـــؤرخ فـــي  11-01عمـــال �القـــانون : مفتشـــو الصـــید وحـــرس الشـــواطئ/ 7

ال�حــر� وتر��ــة المائ�ــات، یخــول مفتشــو الصــید وقــادة الســفن والقــوات ال�حر�ــة وأعــوان المصــلحة الوطن�ــة لحــرس 

قــا ألح�ــام هــذا القــانون، ف�حــررون �شــأنها محاضــر تكتســب حجــة لحــین الشــواطئ �ضــ�� المخالفــات التــي تقــع خر 

  . 1إقامة الدلیل من المتهم �ارتكاب المخالفة على ع�س ما ورد بها، وهي محاضر ال تخضع للمصادقة

 2005أوت  04المتعلــ� �الم�ــاه، المــؤرخ فــي  12-05یخــول الســاهرون علــى تطبیــ� القــانون : شــرطة الم�ــاه/ 8

الم�ـاه صـالح�ات الشـرطة القضـائ�ة، ف�ضـ�طون و�تحـرون عـن المخالفـات التـي تـتم خرقـا ألح�امـه، أعوان شرطة 

منه أن هؤالء األعوان �مارسون تلك السلطات ط�قا لقانونهم األساسـي  160وتحر�ر محاضر بذلك، فتقرر المادة 

  .المتعل� �الم�اه 12-05ولألح�ام المحددة في القانون 

  القانوني لعضو الشرطة القضائ�ةالتأهیل : الفرع الثاني

أهم ما �میز الشرطة القضائ�ة في أنظمة الدول الحدیثة أنها تقوم على أساس من القانون وتستند إل�ه  لعل

فـــي وجودهـــا، وفـــي تنظ�مهـــا، وتحدیـــد اختصاصـــاتها ومجـــاالت عملهـــا، وفـــي ب�ـــان واج�اتهـــا والتزاماتهـــا وفـــي رســـم 

لقضــائ�ة فــي الــدول الحدیثــة تعتبــر مــن أهــم الضــمانات لتحقیــ� نظــام الــدول أســالیبها ووســائلها، �مــا أن الشــرطة ا

�القدرات القانون�ـة التـي تم�ـنهم مـن الق�ـام �مهـامهم  ، ومن هنا یجب أن یتسلح ض�ا� الشرطة القضائ�ة2القانون�ة 

  .ووجوب تدر�سهم حقوق اإلنسان

ین�غــي أن یلــم عضــو الشــرطة القضــائ�ة إلمامــا �اف�ــا �القواعــد العامــة لقــانون العقو�ــات  :العلــم �القــانون الجنــائي

الس�ما ما تعل� منها �أر�ان الجر�مة خاصة الجرائم األكثر وقوعا ولما �انت وظ�فة عضو الشرطة القضائ�ة هي 

مــا یخــص مرحلــة ال�حــث  ال بــد عل�ــه أن یلــم �أح�ــام قــانون اإلجــراءات الجزائ�ــة الســ�ما�شــف الجر�مــة ومرتكبیهــا 

والتحــر� ألن طــا�ع تلــك اإلجــراءات هــي الســرعة وقــد ال تت�ســر لهــم مراجعــة أح�ــام القــانون فــي �عــض األح�ــان، 

اإلجراءات و�طالنها وأن ��ون فالمعلومات التي یتزود بها تساعده على أداء مهمته إذ یجب عل�ه أن یلم �صحة  

  ألن إلمامه بها �م�نه متا�عا لإلطالع على أح�ام المح�مة العل�ا 

     

  

  .الشرطة والقانون، مجلة األمن والقانون تصدرها �ل�ة الشرطة، دبي، السنة األولى، العدد األول: ثروت عدو�  1

.45، ص، 1990حسن صادق المرصفاو�، المحق� الجنائي، منشأة المعارف �االس�ندر�ة، الط�عة الثان�ة  2
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  . 1 من تجنب مواطن الخطأ أو الضعف في اإلجراءات

حقــوق اإلنســان یبــدو هامــا وضــرور�ا فــي جم�ــع  تعلــم إذا :تــدر�س مــادة حقــوق اإلنســان لطل�ــة مــدارس الشــرطة

مراحــل التعلــ�م ولكــل التخصصــات فإنــه �صــ�ح أكثــر أهم�ــة وأشــد ضــرورة �النســ�ة لألشــخاص المنتمــین إلــى فئــات 

مهن�ة تعینها تلك الحقوق بوجه خاص مثل رجال األمن الذین قد مستهم انتهاكات لحقوق اإلنسان ألس�اب متعددة 

جهـــاز األمـــن لجهـــة اإلدارة، إلـــى جانـــب أن مهامهـــا فـــي الكشـــف عـــن الجر�مـــة وضـــ��  منهـــا ت�ع�ـــة ضـــ�ا� وأفـــراد

وسـائل قـد تنطـو�  مرتكبیها ل�س �المهمة السهلة، ور�ما تدفعهم حماستهم ورغبتهم في تحقی� نتائج سر�عة بإت�ـاع 

ل�س في صالح أ�  على انتهاك حقوقه، ف�سوء معاملة المواطنین یؤد� إلى فجوة بین نظام الح�م والمواطنین وهو

  . 2نظام 

وفي األخیر نخلص إلى ضرورة توفیر جهاز شرطة على درجة عال�ة من الكفاءة، والتأهیل القانوني �م�ن 

رجــال الشــرطة مــن أداء التزامــاتهم علــى أحســن وجــه و�عطــیهم علمــا بخطــورة وأهم�ــة المهــام التــي یؤذونهــا و�عــرفهم 

تأهیــل القــانوني لرجــال الشــرطة هــو الــذ� �م�ــنهم مــن معرفــة مــد� �مــد� وحــدود الســلطات التــي یتمتعــون بهــا، وال

  .خطورة تجاوز هذه السلطات، وما �م�ن أن تعرضوا له من مساءلة أمام القضاء

  اختصاصات عضو الشرطة القضائ�ة: الفرع الثالث

م إلى داد �السلطة مما �سهل انزالقهرجال الشرطة القضائ�ة �شر غیر معصومین من أس�اب الغرور واالعت

التعسف والجور على الحقوق، ومن هنا بدت ضرورة وضع ضوا�� وحدود تلتزمها الشرطة القضائ�ة في استخدام 

ســـلطتها وممارســـة اختصاصـــاتها وذلـــك صـــونا لحر�ـــات المـــواطنین وحقـــوقهم األول�ـــة مـــن جهـــة، وتأكیـــد الســـلطات 

  .القانون�ة من جهة أخر� 

الشــرطة القضــائ�ة ســلطات واســعة تم�ــنهم مــن النــوعي مــن وقــد أعطــى قــانون اإلجــراءات الجزائ�ــة لضــ�ا� 

  .الق�ام �أدوارهم في الحدود التي تضمن للمشت�ه ف�ه حقوقه

  

 

    
1 Jean Aldrson ; les Droits de L’homme et La Police ; Les éditions du Conseil De L’europe ; 1992 ; 

P 19. 
.أخطئوا أو أهملوا أو تراخوا في أداء مهامهم 2
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 –الزمنـــي  –االختصـــاص الشخصـــي : عناصـــر جوهر�ـــة 04و�لمـــة االختصـــاص فـــي حـــد ذاتهـــا تضـــمن 

  :  ندرسها بإیجاز ف�مایلي 1اإلقل�مي –النوعي 

األصــل أن �قــوم الموظــف بنفســه �أع�ــاء وظ�فتــه وال یجــوز لــه أن ینیــب أو  :االختصــاص الشخصــي والزمنــي* 

یجیـز لــه ذلـك اعتبــر ذلـك غصــ�ا للسـلطة، وعل�ــه لكـي �مــارس وض غیـره فــي عمـل وظ�فــي إال إذا �ـان القــانون �فـ

ضـــا�� الشـــرطة القضـــائ�ة وظ�فتـــه البـــد أن ��ـــون مختصـــا مـــن الناح�ـــة الشخصـــ�ة، فـــال یجـــوز لـــه تفـــو�ض ذلـــك 

یـر أعـوان الضـ�� االختصاص ما لم ��ن یجیز لـذلك، وعل�ـه فـإذا فـوض ضـا�� الشـرطة القضـائ�ة شخصـا مـن غ

القضائي للق�ام �عمل من أعمال الض�� القضائي فإن هذا اإلجراء ��ون �ـاطال، �مـا أنـه بخـروج أعضـاء الشـرطة 

فـإنهم �فقـدون سـلطة الضـ�ط�ة القضـائ�ة المخولـة لهـم وتعتبـر اإلجـراءات القضائ�ة سا�قوا الذ�ر عن اختصاصـهم 

االختصــاص الزمنــي ف�قصــد �ــه تلــك الفتــرة الزمن�ــة التــي ین�غــي ، أمــا 2وال أثــر لهــا  التــي قــاموا بهــا غیــر صــح�حة

للمواطن أن ی�اشر اختصاصه فیها �انتهائه یزول عنه عنصر من عناصر اختصاصه فی�طل اإلجراء الـذ� �قـوم 

  .�ه

واألصل �قاعدة عامة أن ال �مارس الموظف سلطاته إال �عد إسناد الوظ�فة العموم�ة إل�ه قانونا وفي أثناء 

عید الرسم�ة وال یجوز ممارستها إذا �ان في إجازة أو �ان موقوفا، ما یلتزم ضا�� الشـرطة القضـائ�ة �مراعـاة الموا 

من قانون اإلجراءات الجزائ�ة �ـأن  47الزمن الذ� �حدده القانون ب�عض اإلجراءات، ومن ذلك ما تضمنته المادة 

نة مساء، و�ذهب عدد مـن التشـر�عات الجنائ�ـة إلـى بین الساعة الخامسة ص�احا والثام��ون تفت�ش المساكن ف�ما 

الـذ� ی�اشـر عملـه قبـل حلـف ال�مـین القانون�ـة أو �عـد إخطـاره نهائ�ـا النص على عقو�ة الح�س والغرامـة للموظـف 

  .3ورسم�ا بإنهاء خدمته �العزل أو الوقف 

 

  

ـــــائي، الط�عــــــــة  1 ـــــامعي الحــــــــدیث، اإلســــــــ�ندر�ة2عبــــــــد الفتــــــــاح مــــــــراد، التحقیــــــــ� الجنــــــــائي الفنــــــــي وال�حــــــــث الجنـــ -، الم�تــــــــب الجـــ

  .244،ص،1991مصر

ــول المحاكمـــــات الجزائ�ـــــة، الجـــــزء األول، مط�عـــــة دمشـــــ�  2 -1976ط�عـــــة ) ســـــور�ا(محمـــــود محمـــــود مصـــــطفى، الـــــوجیز فـــــي أصـــ

  .208،ص،1977

�ــل قــاض أو موظــف أو ضــا�� عمــومي فصــل أو عــزل أو وقــف أو حــرم قانونــا مــن  الجزائــر� مــن قــانون العقو�ــات  142المــادة  3

وظ�فته �ستمر في ممارسة أعمال وظ�فته �عد استالمه التبل�غ الرسمي �ـالقرار المتعلـ� �ـه �عاقـب �ـالح�س مـن سـتة أشـهر إلـى سـنتین 

   .دج 100000إلى  20000و�غرامة من 
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و�قصد �ه العنصر الموضوعي في االختصاص أ� تحدیـد األعمـال مـن حیـث نوعهـا أو  :االختصاص النوعي* 

موضوعها و�تفاوت أعضاء الشرطة القضائ�ة فـي مـا بیـنهم وفـي داخـل اختصاصـهم مـن حیـث مـد� الجـرائم التـي 

�شــــملها هــــذا االختصــــاص، ف�عضــــهم ذو اختصــــاص عــــام وقــــد حــــددت اختصاصــــهم نصــــوص �ثیــــرة فــــي قــــانون 

و�نـا� �الضـ�� القضـائي مهمـة ال�حـث والتحـر� عـن الجـرائم  : التي تـنص علـى 12/3زائ�ة المادة اإلجراءات الج

ونصـت  المقررة في قانون العقو�ات وجمع األدلة عنها وال�حـث عـن مرتكبیهـا مـا دام لـم یبـدأ فیهـا تحقیـ� قضـائي 

 13و 12وضحة فـي المـادتین ی�اشر ض�ا� الشرطة القضائ�ة السلطات الم من نص نفس القانون  17/1المادة 

  .الش�او� وال�الغات و�قومون بجمع االستدالالت وٕاجراء التحق�قات وٕاجراء التحق�قات االبتدائ�ة  و�لتقون 

 14/3وال�عض اآلخر ذو اختصاص نوعي محدود �قتصر علـى فئـة خاصـة مـن الجـرائم وقـد بینـت المـادة 

  .نا �عض مهام الض�� القضائي الموظفون واألعوان المنو� بهم قانو  هؤالء �قولها 

مــــن قــــانون اإلجــــراءات الجزائ�ــــة و�نحصــــر  21 ذو االختصــــاص الخــــاص تــــنص المــــادة  ومــــن هــــؤالء

مــن قـــانون  2االختصــاص الــذ� یتمتــع بــت هــؤالء فــي الجــرائم التـــي یتعلــ� �أعمــال وظــائفهم وقــد حــددت المــادة 

ی�اشـر الموظفـون وأعـوان اإلدارات  اإلجراءات الجزائ�ة عمل الشرطة القضائ�ة ذات االختصاص الخـاص بنصـها 

الضــ�� القضــائي التــي تنــا� بهــم �موجــب قــوانین خاصــة وفــ� األوضــاع وفــي والمصــالح العموم�ــة �عــض ســلطات 

، وٕاذا رجعنا إلى نصوص قانون اإلجراءات الجزائ�ـة نالحـ� أن المشـرع الجزائـر� قـد الحدود المبن�ة بتلك القوانین 

 منــه التــي 28أخــذ �ف�ــرة االختصــاص النــوعي لضــا�� الشــرطة القضــائ�ة �صــفة خاصــة ومحــددة فــي نــص المــادة 

أعطـت لــوالي الوال�ــة ســلطة م�اشــرة الضــ�� القضــائي فــي حـاالت محــددة حیــث ال �حــ� لــه أن یجــر� تحر�ــات فــي 

  .جم�ع الجرائم بل حدد اختصاصه بنوع معین و�شرو� معینة

�قصــد �ــه تحدیــد محــ�� الــدائرة اإلقل�م�ــة مــن الناح�ــة الجغراف�ــة والتــي تتحــدد بنــاء علــى  :االختصــاص اإلقل�مــي* 

  ینص  ع أنــا �منــاك مـــس هنــــة إال أنه لیـــم الدولـــــزء من إقلیــأن االختصاص الم�اني یتحدد غال�ا بج القانون، أ�
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العامـة أنـه  الموظف أح�انا التراب الوطني على حد سواء، فإذا �انـت القاعـدة 1 القانون على أن �شمل اختصاص

تنطـو� عل�ـه مـن سـلطات فـي حـدود م�ـان معـین حیـث تـنص المـادة تثبت لرجال الضـ�ط�ة القضـائ�ة صـفتهم �مـا 

�مــارس ضــ�ا� الشــرطة القضــائ�ة اختصاصــهم المحلــي فــي الحــدود التــي ی�اشــرون  : ج علــى أنــه.إ.مــن ق 16/1

االختصـاص المحلـي لمحـافظي وضـ�ا�  ، وتـنص الفقـرة الخامسـة مـن نفـس المـادة علـىضمنها وظائفهم المعتادة 

وفي �ل مجموعة سـ�ن�ة عمران�ـة مقسـمة إلـى دوائـر الشـرطة، فـإن اختصـاص محـافظي والضـ�ا� الـذین  الشرطة 

غیر أن هنالك طائفة مـن ضـ�ا� الشـرطة القضـائ�ة  �مارسون وظائفهم في إحداها �شمل �افة المجموعة الس�ن�ة 

مــن  07، �مــا أن الفقــرة  2محــددة بــل �متــد إلــى �امــل اإلقلــ�م الــوطني ال ینحصــر اختصاصــهم فــي دائــرة م�ان�ــة 

د�سـمبر  20المـؤرخ فـي  22-06مـن قـانون اإلجـراءات الجزائ�ـة المضـافة �موجـب تعـدیل القـانون رقـم  16المادة 

غیر أنه ف�ما یتعل� ب�حث ومعاینـة جـرائم المخـدرات والجر�مـة المنظمـة عبـر الحـدود  : تنص على ما یلي 2006

الماسة �أنظمة المعالجة اآلل�ة للمعط�ات وجرائم تبی�ض األموال واإلرهاب والجـرائم المتعلقـة فـإن الوطن�ة والجرائم 

ئرة التـي یت�عونهـا فقـ� إضفاء صفة الشرطة القضائ�ة مقصورة على من أعطیت لهم هذه الصـفة ضـمن حـدود الـدا

�مــا �عتبــر إجــراء معینــا یجــوز إ�طالــه، إال أن تقییــد عضــو الشــرطة القضــائي  وخارجهــا تســق� عــنهم تلــك الصــفة،

�حدود اختصاصه الم�اني ضمن الدائرة التي �عمل فیها ل�س مطلقا و�جوز له أن یخرج عنه استثناء ط�قـا للمـادة 

جال أن ی�اشـروا مهمـتهم فـي �افـة دائـرة اختصـاص المجلـس القضــائي إال أنـه یجـوز لهـم فـي حالـة االسـتع  16/2

و�جوز لهم أ�ضا في حالة االستعجال أن ی�اشروا مهمتهم في �اقـة اإلقلـ�م  ، وجاء في الفقرة الثالثة  المحلفین �ه 

الـذ� الوطني إذا طلب مهم أداء ذلك من القاضي المختص قانونا، و�جب أن �ساعدهم ضا�� الشرطة القضـائ�ة 

  .�مارس وظائفه في المجموعة الس�ینة المعن�ة

ــه مـــن مـــادة مخـــدرة إال خـــارج  ـــو نـــدب لتفتـــ�ش شـــخص فحـــاول الهـــرب �مـــا معـ وتتحقـــ� هـــذه الحالـــة �مـــا ل

  هذا األخیر إلى مالحقته لض�طه وتفت�شه وعلة ذلك أن  فاضطرالض��  ضواالختصاص الم�اني لع

           

  
  .330، أحمد فتحي سرور، مرجع ساب�، ص، 295، رؤوف عبید، مرجع ساب�، ص، 140سل�مان �ارش، مرجع ساب�، ص،  1

علــى ضــ�ا� الشــرطة القضــائ�ة التــا�عین لمصــالح األمــن العســ�ر� الــذین لهــم  5-4-3-2ال تطبــ� أح�ــام الفقــرات  : 1/6المــادة  2

   . االختصاص على �افة اإلقل�م الوطني 
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ضا�� الشرطة القضائ�ة ��ون في حالة ضرورة إجرائ�ة تبرر له تجاوز حدود اختصاصه الم�اني لم�اشرة اإلجراء 

  .1 المطلوب

إال  القانون لم �حدد ضوا�� انعقاد االختصاص المحلي لضـا�� الشـرطة القضـائ�ة، أنوتجدر اإلشارة إلى 

مسـتقر علــى أن هـذه القواعـد هـي نفســها القواعـد المحـددة لالختصـاص المحلــي لكـل مـن و�یــل  2أن الفقـه الجنـائي 

، ومن ثمة فإن معاییر تحدید االختصاص الم�اني لضا�� الشرطة القضائ�ة تتحـدد 3الجمهور�ة وقاضي التحقی� 

الم�ـاني المـذ�ور، إما �م�ان وقوع الجر�مة أو �محل إقامة المتهم أو �م�ـان ضـ�طه وتتسـاو� صـور االختصـاص 

�ان العمل قد جر� على تقلیب االختصاص �محل وقوع الجر�مة، أ� فال توجد أولو�ة إلحداها على اآلخر�ن وٕان 

الم�ان الذ� تحققت ف�ه عناصر الر�ن الماد� �افة، إذا وقعت الجر�مـة تامـة أو تحققـت ف�ـه �عـض عناصـر هـذا 

  .4الر�ن إذا وقعت عند حد الشروع المعاقب عل�ه 

   الضوا�� القانون�ة التي تح�م عمل الض�ط�ة القضائ�ة في مرحلة التحر� : الم�حث الثاني

تتمثل الخطورة عند ق�ام ض�ا� الشرطة القضائ�ة �ال�حث والتحر� والكشف عن الجرائم في تقیید الحر�ـات 

صــى ســرعة مم�نــة، والحقــوق التــي �فلهــا الدســتور، إذ أنهــم یر�ــدون الوصــول إلــى هــدفهم �الكشــف عــن الجــرائم �أق

لــذا ، 5حتــى لــو �ــان ذلــك �ــالتعرض لحقــوق األفــراد وحر�ــاتهم لینــالوا بــذلك التقــدیر ول�ظهــروا �فــاءاتهم فــي العمــل 

حرص المشرع علـى وضـع القیـود والضـوا�� التـي تـنظم عمـل هـذه السـلطة عنـد ق�امهـا بواج�اتهـا فـي التحـر� عـن 

هذا ال�حث الوقوف عند مختلـف الضـوا�� القانون�ـة التـي  والكشف عن مرتكبیها، وسوف نحاول من خاللالجرائم 

  .تح�م الض�ط�ة القضائ�ة عند ق�امها �مهامها

  

  

  

  .339، أحمد فتحي سرور، مرجع ساب�، ص، 295، رؤوف عبید، مرجع ساب�، ص، 140سل�مان �ارش، مرجع ساب�، ص،  1

  .61إسحاق إبراه�م منصور، الم�اد� األساس�ة في قانون اإلجراءات الجزائ�ة، دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر، ص،  2

جــالل ثــروت، ســل�مان عبــد المــنعم، أصــول المحاكمــات الجزائ�ــة، الموســوعة الجامع�ــة للدراســات والنشــر والتوز�ــع، الط�عــة األولــى،  3

  .390، ص، 1996

  .389، ص، 1982ي، شرح قانون اإلجراءات الجنائ�ة، دار النهضة العر��ة، محمود نجیب حسن 4

.56، ص، 2006عبـــد العـــال خـــراش، ضـــوا�� التحـــر� واالســـتدالل عـــن الجـــرائم فـــي الفقـــه اإلســـالمي والقـــانون الوضـــعي، ط�عـــة  5
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  لماسة الحر�ةالضوا�� المتعلقة �اإلجراءات ا: المطلب األول

وفقا لمبدأ الشرع�ة اإلجرائ�ة یجب أن تعنى مرحلة التحر� االستدالل �الموازنة بین ح� الدولة فـي العقـاب 

وقر�نة البراءة، وهو ما �قتضي التوفیـ� بـین مقتضـ�ات فعال�ـة اإلجـراءات و�ـین ضـمان الحر�ـة الشخصـ�ة للمشـت�ه 

الجزائ�ة التي من طب�عتها المساس �الحر�ة الفرد�ة للمشـت�ه ف�ـه فـي ف�ه، بناء على ذلك سنتولى دراسة اإلجراءات 

سبیل جمع األدلة، والقیود المفروضة على سلطة الض�ط�ة القضائ�ة حین م�اشرتها تحق�قا للعدالة وضمانا لحقوق 

  .المشت�ه ف�ه

  الضوا�� المتعلقة �االست�قاف �غرض تحقی� الهو�ة: الفرع األول

دار� ال قضائي، وهو ل�س سال�ا للحر�ة وٕانما �عتبر مجرد تعطیل حر�ة شخص من االست�قاف هو إجراء إ

أجل التحر� عن حق�قة شخصیته ووجهته �سبب مشاهدة هذا الشخص في وضع  تحوطه الر��ة والشبهات و�نبـئ 

  .1عن حق�قته عن ضرورة تستلزم تدخل رجل السلطة العامة للكشف 

مجـرد إ�قـاف إنسـان وضـع موضـع الر��ـة فـي سـبیل  عرفـت مح�مـة الـنقض المصـر�ة االسـت�قاف �أنـه وقـد 

التعــرف علــى شخصــیته وهــو مشــرو� �ــأال تتضــمن إجراءاتــه التعــرض للمتحــر� عنــه �م�ــن أن ��ــون ف�ــه مســاس 

  .2 �حر�ته الشخص�ة أو االعتداء علیها 

االسـت�قاف لتحقیـ� الهو�ـة یجـب بدا�ـة تحدیـد الطب�عـة القانون�ـة ولتحدید موقف المشرع الجزائر� من إجـراء 

  .له، فما إذا �ان من إجراءات االستدالل أم التحقی�؟

واإلجا�ــة تــأتي ســر�عة فــي عــدم اعت�ــاره مــن إجــراءات التحقیــ� �ونهــا تتضــمن معنــى المســاس �حرمــة جســم 

  ألخیر ال یتم إال �عد وقوع الجر�مةالمتهم ومس�نه مما ال �م�ن اعت�اره من إجراءات االستدالل ألن ا

  

  

  

  

، دار الثقافـة للنشـر والتوز�ـع، الط�عـة األولـى، ص، )شرح لقانون أصـول المحاكمـات الجزائ�ـة (دمحم سعید تمور، أصول المحاكمات الجزائ�ة  1

120.  

، 4، �ل�ة الحقوق، جامعـة القـاهرة، العـدد دمحم محي الدین عوض، حدود الق�ض والح�س االحت�اطي على ذمة التحر� في القانون واالقتصاد 2

  .514، ص، 1972د�سمبر  31
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، ولمعرفة السند القانوني لالسـت�قاف فـي القـانون 1بخالف االست�قاف فهو �قع مجردا من أ� جر�مة �قاعدة عامة 

الجزائر� البد أن نمیز االست�قاف الذ� �قع بناء على حالة التل�س والذ� �قع مجردا عن أ� جر�مـة، فاالسـت�قاف 

وهمـا نصـان واردان  60،50وني مـن نـص المـادتین التلـ�س فـ�م�ن اسـتخالص أساسـه القـانالـذ� �قـع نتیجـة لق�ـام 

�شأن جرائم التل�س، فإذا �ان المشرع سمح لضا�� الشرطة القضائ�ة منـع األشـخاص مـن مغـادرة مسـرح الجر�مـة 

و�ذلك لرجال السلطة العامة ض�� المشت�ه ف�ه واقت�اده لضا�� الشرطة القضـائ�ة فإنـه مـن �ـاب أولـى یجیـز لهمـا 

  .است�قاف األشخاص

، إلـى 2ما االست�قاف الذ� �قع مجـردا مـن أ� جر�مـة فاختلفـت �صـدده اآلراء، فقـد ذهـب جانـب مـن الفقـه أ

القول �مشروعیته ألن المادة المشار إلیها الحال األول فقد قصر هذا الح� على حال التل�س �ما أنه ال ��ون إال 

  .�عد ظهور دالئل �اف�ة على وقوع الجر�مة

ولمعرفــة الســند القــانوني لــه فــي هــذه الحــال البــد مــن التمییــز بینــه و�ــین االقت�ــاد فأمــا االســت�قاف فســنده هــو 

ج التــي أعطــت فقــ� لضــ�ا� الشــرطة القضــائ�ة فــي ســبیل التحــر� ســلطة اســت�قاف .إ.مــن ق 12/3نــص المــادة 

�ملك تجاوز هذا االقت�اد شر�طة  أشخاص أما االقت�اد فهو ال یجوز إال لضا�� الشرطة فق� فمن �ملك االست�قاف

  .أال یتضمن أ� مساس ��رامة الشخص وأال یتم إال في حال الشخص عن إث�ات شخصیته أو رفض إث�اتها

و�ذلك نخلص إلى مشروع�ة االست�قاف الذ� �أتي نتیجة لق�ام التل�س �مشروعیته في غیر حالة التل�س لذا 

وال یجوز وقوعه فـي هـذه الحـال علـى اإلطـالق مـن أحـد  12/3دة وقع من ضا�� الشرطة القضائ�ة أخذا إلى الما

أعوان الض�� القضائي إال إذا �ان تحت إشراف ورقا�ة ومن هذا ین�غي أن یوضع نص االست�قاف في غیر حال 

  :التل�س على النحو التالي

  

  

    

ب�ــه، تحــت عنــوان ضــمانات المشــت�ه ف�ــه أثنــاء مــذ�رة ماجســتیر مــن إعــداد الطال�ــة دلیلــة معفــي تحــت إشــراف األســتاذ عبــد هللا أوها 1

  .2001التحر�ات األول�ة سنة 

  .126، ص، 1، العدد 1986رفی� دمحم سالم، االست�قاف وضمانات المواطن المصر�، مجلة المحاماة المصر�ة، ط�عة ینایر  2



  ماھیة البحث والتحري والضوابط القانونیة للقائمین بھالفصل األول                                     
 

31 
 

إال �معرفـــة ضـــا�� الشـــرطة القضـــائ�ة المخـــتص م�ان�ـــا وال یجـــوز ال یجـــوز اســـت�قاف شـــخص راك�ـــا أو راجـــال / 1

  .وقوعه من األعوان إال تحت إشراف ضا�� الشرطة القضائ�ة و�أمر منه

وال یجوز اقت�اد الشخص إلى قسم الشرطة إال في حالة رفضه أو عجزه عن إث�ـات شخصـیته، وتـوافرت هنـاك / 2

  .شبهات تبرر هذا االقت�اد

الجزائــر� لــم ینظــر إجــراء االســت�قاف بنصــوص صــر�حة، فإنــه نظــم المشــت�ه ف�ــه بواســطة وٕاذا �ــان المشــرع 

أو رجل السلطة العامة في حالة الجنا�ات والجنح المتل�س بها وٕاجراء األمر �عدم الم�ارحة علـى  أحد عامة الناس

  :النحو التالي

شـرع لعامـة النـاس صـالح�ة ضـ�� خـول الم :ض�� المشت�ه ف�ه بواسطة عامة الناس ورجال السـلطة العامـة/ أ

المشت�ه ف�ه واقت�اده إلى أقـرب ضـا�� شـرطة قضـائ�ة وهـو تعـرض مـاد� لحر�ـة المشـت�ه ف�ـه ال یجیـزه القـانون إال 

�ح� لكل شـخص فـي  : ج.إ.ق 61المعاقب علیها لعقو�ة الح�س، ووفقا للمادة في الجنا�ات والجنح المتل�س بها 

بهــا والمعاقــب علیهــا �عقو�ــة الحــ�س ضــ�� الفاعــل واقت�ــاده إلــى أقــرب ضــا��  حالــة الجنا�ــات أو الجــنح المتلــ�س

�ــان القــانون لــم �علــن صــراحة حــ� رجــل الســلطة العامــة فــي ضــ�� المتلــ�س �الجنا�ــة أو وٕاذا  للشــرطة القضــائ�ة 

فراد فإنه الجنحة المعاقب علیها �الح�س واقت�اده إلى أقرب ضا�� شرطة قضائ�ة فإنه إذا خول هذه الصالح�ة لأل

مــن �ــاب أولــى أن یخولهــا لرجــال  الســلطة العامــة �اعت�ــارهم الم�لفــین األوائــل �ضــمان النظــام وأمــن األشــخاص 

، وعل�ــه فــإن ضــوا�� وقیــود ق�ــام عامــة النــاس أو رجــل الســلطة العامــة بهــذا اإلجــراء 1والممتلكــات والســ�ینة العامــة 

  :تتمثل في

فـــي جر�مـــة جنا�ـــة أو جنحــة متلـــ�س بهـــا وفقـــا لمــا �قـــرره القـــانون فـــي أن ��ــون المـــراد ضـــ�طه واقت�ـــاده فــاعال / 1

   وال ��في أن تكون الجر�مة وحدها في حالة تل�س وٕانما یجب أن �ض�� المشت�ه ف�ه 55و 41المادتین 

  

  

  

   

المرسـوم المتضمن القانون األساسي الخاص �محـافظي األمـن العمـومي األوائـل، و  1983-08-13المؤرخ في  490-83المرسوم  1

  .المتضمن القانون األساسي الخاص �محافظي األمن العمومي 1983-08-13المؤرخ في  83-491
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  من الناس أو لرجل السلطة العامة من غیر ض�ا� الشـرطة القضـائ�ة إذا شـهد الجر�مـةمتل�سا بها فال یجوز لفرد 

  . في حالة التل�س أن �سعى لل�حث عنه لض�طه )دون المشت�ه ف�ه  (

ال ینصب ض�� واقت�اد المشت�ه إال على من ارتكب الجر�مة المتل�س بها جنا�ة أو جنحة و�التالي ال ینصرف / 2

  .لغیره من األشخاص

أن الض�� واالقت�اد ال �حول القائم بت تفت�ش من ض�� تفت�ش�ا قانون�ا منتجا آلثاره، إال أن هذا ال �منعه من / 3

  .تفت�شه وقائ�ا �غرض نزع سالحه مثال الذ� قد �ستعمل في المقاومة على من �قوم �الض�� واالقت�اد

  .1رطة أو الدرك الوطني تقد�م الفاعل الذ� ض�� إلى أقرب مر�ز للض�� القضائي من الش/ 4

ال یجوز للفرد وال لرجل السلطة العامة الذ� یثبت له ح� اقت�اد المشت�ه ف�ه أن �سمع أقواله وال أن یثبتهـا فـي / 5

محضر و�ل ما له أن �حتف� على جسم الجر�مة وأن �سلم المشت�ه ف�ه أن �سمع أقواله وال أن یثبتها فـي محضـر 

لجر�مــة وأن �ســلم المشــت�ه ف�ــه ومــا تحفــ� عل�ــه إلــى ضــا�� الشــرطة القضــائ�ة و�ــل مــا لــه أن �حــتف� علــى جســم ا

  .2األقرب 

�ون أن الض�� هو مجرد تعرض ماد� یجب أن ��ـون فـي الحـدود التـي تسـمح فقـ� بتسـل�م المشـت�ه ف�ـه إلـى / 6

ذا الوقـت �ـان هـأقرب ضا�� شرطة قضائ�ة، فال �صح احتجازه مدة تفوق الوقت الكافي لهذا التسـل�م فـإذا تجـاوز 

قا�ضا �غیر ح� وتقدیر الوقت الالزم للتسل�م من اختصاص مح�مة الموضوع والفصل ف�ه �عد فصـال فـي مسـألة 

  .3موضوع�ة 

یجــوز لضــا�� الشــرطة القضــائ�ة منــع أ� شــخص مــن  ج .إ.مــن ق 50تــنص المــادة  :األمــر �عــدم الم�ارحــة/ ب

تحر�اتــه وعلــى �ــل شــخص یبــدو لــه ضــرور�ا فــي مجــر�  م�ارحــة م�ــان ارتكــاب الجر�مــة ر�ثمــا ینتهــي مــن إجــراء

  استدالالته القضائ�ة التعرف على هو�ته والتحق� من شخصیته أن �متثل له في �ل ما �طل�ه من

  

   

  .34عبد العز�ز سعد، مذ�رات في قانون اإلجراءات الجزائ�ة، المؤسسة الوطن�ة للكتاب، ص،  1

  .283عبد الفتاح مراد، مرجع ساب�، ص،  2

  .471، ص، 1988مأمون دمحم سالمة، اإلجراءات الجنائ�ة في التشر�ع المصر�، الجزء األول، جار الف�ر العر�ي،  3

  

ماھیة البحث والتحري والضوابط القانونیة للقائمین بھ             الفصل األول                         



    القانونیة للقائمین بھ والضوابط والتحري البحث ماھیة                                    الفصل األول 
 

33 
 

، وعل�ــه فــإن القــانون خــول لضــا�� الشــرطة القضــائ�ة استحضــار �ــل شــخص مــن إجــراءات فــي هــذا الخصــوص 

األشــخاص ســواءا �ــان موجــودا فــي م�ــان الجر�مــة المتلــ�س بهــا أو غیــر موجــود �قصــد المثــول أمــامهم مــن أجــل 

  .1التعرف على هو�ته والتحقی� من شخصیته وعلى �ل من استدعي لهذا الغرض أن �متثل و�لبي دعوتهم 

أن المشرع خول لضا�� الشرطة القضائ�ة منع من �ان حاضرا من م�ارحة م�ان الجر�مة إال  و�الرغم من

  :أنه أحا� هذا اإلجراء �مجموعة من الضوا�� التي تكفل حما�ة المشت�ه ف�ه والمتمثلة ف�ما یلي

هـذا لــم المشـرع خـول لضـا�� الشـرطة القضـائ�ة منــع مـن �ـان حاضـرا مـن م�ارحـة م�ــان الجر�مـة إال أنـه مـع / 1

یخــول لهــم الحــ� فــي إلزامــه علــى الكــالم، وذلــك ألن هــذه اإلجــراءات التــي �قــوم بهــا هــي مجــرد تحر�ــات فــي حالــة 

  .التل�س

ال یجــوز لضــا�� الشــرطة القضــائ�ة اللجــوء إلــى اســتعمال الســلطة القهر�ــة قصــد عــدم ابتعــاد الحاضــر�ن عــن / 2

لـه �ـر محضـر بـذلك برسـله إلـى و�یـل الجمهور�ـة لیتسـنى م�ان الجر�مة وفي حالة عدم االمتثال ألوامره عل�ه تحر 

و�ــل مــن خــالف الفقــرة الســا�قة �عاقــب   50/3متا�عــة هــذا الشــخص متا�عــة جزائ�ــة وهــو مــا نصــت عل�ــه المــادة 

  .دج 500أ�ام و�غرامة  �10الح�س مدة ال تتجاوز 

ین وقــوع الجر�مــة واالنتهــاء مــن المنــع المخــول لضــا�� الشــرطة القضــائ�ة مقصــور فقــ� علــى الفتــرة الفاصــلة بــ/ 3

  .إجراء التحر�ات فإذا تمت هذه األخیرة منع ضا�� الشرطة القضائ�ة من احتجاز الحاضر�ن وف� هذا النص

یجـوز لضـا�� الشـرطة  ج .إ.ق 61أن ��ون األمر موجها لمن یتواجد �م�ـان ارتكـاب الجر�مـة فتـنص المـادة / 4

  .جر�مة القضائ�ة منع أ� شخص من م�ارحة م�ان ال

  

  

  

  

  

  

دلفوف جمال الدین، محاضرة �عنوان حقوق اإلنسان في التحقی� االبتدائي، الیوم الدراسي لفائدة ضا�� الشرطة القضائ�ة، ص،  1

16.  



 البحث والتحري والضوابط القانونیة للقائمین بھالفصل األول                                       ماھیة 
 

34 
 

االسـت�قاف یخـول لضـا�� الشـرطة القضـائ�ة التحـر� عـن الجـرائم شـر� أن ومن خـالل مـا سـب� یتضـح أن 

��ون مبرر �ظروف الحال وأن یلتزم رجل الض�� القضائي عند تنفیذه �الضوا�� المذ�ورة وذلك �عدم التوسع ف�ـه 

  .1واالكتفاء �است�قاف ذو� الشبهة الذین یدل ظاهر حالهم على أنهم ممن لهم عالقة �الجر�مة المرتك�ة 

  .وٕان �ان له الح� في سماع أقواله دون إلزام

   فیهم الضوا�� المتعلقة �ق�ض واقت�اد المشت�ه: الفرع الثاني

أمـا ، 2الق�ض لغـة هـو اإلمسـاك، واصـطالحا هـو تقییـد حر�ـة الشـخص فـي التجـول لفتـرة طالـت أو قصـرت 

المشرع الجزائر� لم �ضع له تعر�فا في قانون اإلجراءات الجزائ�ة وعل�ه اتجـه الفقـه إلـى وضـع تعر�فـات لـه فعرفـه 

، �مــا �عــرف �أنــه حرمــان الشــخص مــن حر�ــة 3الحجــز علــى حر�ــة المــتهم بتقییــد حر�تــه فــي التجــول الــ�عض �أنــه 

نظــرا لمـــا ینطــو� عل�ـــه مــن اعتـــداء علــى حرمـــة التجــول ولــو لفتـــرة �ســیرة وهـــو بهــذا المعنـــى إجــراء شـــدید الخطــر 

المقبوض وحرمانه من حر�ته �حر�ة لذا أحاطـه القـانون �ضـوا�� تجـد مبررهـا الشـرعي فـي الحما�ـة القانون�ـة التـي 

مـن دسـتور  47لحر�ة تنقل األشـخاص حیـث تـنص المـادة  4أقرتها مواثی� حقوق اإلنسان ودساتیر الدول الحدیثة 

ا�ع أحـد وال یوقـف أو �حجـز إال فـي الحـاالت المحـددة �القـانون وط�قـا لألشـ�ال التـي نـص ال یتـ على أنه  1996

  .علیها 

و�ما تمت اإلشارة إل�ه فالمشرع الجزائر� لـم �عـرف القـ�ض و�ـل مـا ورد �شـأنه هـو تعر�ـف األمـر �ـالق�ض 

ج وما �ستخلص .إ.ق   119الصادر عن السلطات القضائ�ة المنفذ من قبل الشرطة القضائ�ة ط�قا لنص المادة 

هم تمن المادة أن أمر الق�ض هـو ذلـك األمـر الصـادر عـن السـلطة القضـائ�ة إلـى القـوة العموم�ـة �ال�حـث عـن المـ

ـــــم تسل�مـه وسوقه ـــــث یت ــــل الجمهور�ـــــة حی ـــى و�ی   الق�ض وح�سه ونظرا لخطورة إجراء إلى المؤسسة العقاب�ة أو إلـ

  

  

             

  .40أحمد فتحي سرور، مرجع ساب�، ص،  1

  .233مأمون سالمة، مرجع ساب�، ص،  2

  .217محمود محمود مصطفى، مرجع ساب�، ص،  3

  .192أحمد شوقي الشلقاني، مرجع ساب�، ص،  4
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التحقیـــ� ال �قـــوم �ـــه فـــي األصـــل إال القـــائم علـــى الحر�ـــة الفرد�ـــة فـــإن المشـــرع الجزائـــر� قـــد اعتبـــره مـــن إجـــراءات 

ج وٕایجازه صراحة لض�ا� الشرطة القضائ�ة في إطار متا�عة قضائ�ة قانون�ة یناء .إ.ق �119التحقی� ط�قا للمادة 

  .ج.إ.من قوما یلیها  113ا للمادة على أمر قضائي تطب�ق

الشــرطة القضــائ�ة دون اشــترا�  هــذا فإنــه مــن الم�ــاد� المســتقرة فــي القــانون أن القــ�ض یجــوز لضــا��ومــع 

وٕاذا قامت ضد شخص   51/4األمر القضائي في الجرائم المتل�س بها وهو ما �م�ن استخالصه من نص المادة 

دالئـل قو�ــة ومتماســ�ة مــن شــأنها التــدلیل علــى اتهامــه یتعـین علــى ضــا�� الشــرطة القضــائ�ة أن �قتــاده إلــى و�یــل 

المشـــرع الجزائـــر� قـــد اســـتعمل مصـــطلح  أنســـاعة، مـــع اإلشـــارة  48ن الجمهور�ـــة دون أن یوقفـــه للنظـــر أكثـــر مـــ

  .االقت�اد للتعبیر عن تقر�ر ح� ضا�� الشرطة القضائ�ة في الق�ض على األفراد في الجرائم المتل�س بها

ج فإنـــه یجـــوز لضـــا�� .إ.مـــن ق �65اإلضـــافة إلـــى أنـــه فـــي إطـــار التحر�ـــات األول�ـــة وط�قـــا لـــنص المـــادة 

الق�ض عل�ه أوال وال فإن ذلك ال یتم إال �عد  إذا رأ� أن من المفید للتحقی� إ�قاف شخص للنظرالشرطة القضائ�ة 

القضــائ�ة القــ�ض علــى األشــخاص  ســاعة، �مــا یجــوز لضــا�� الشــرطة 48یجــب أن تز�ــد مــدة الوقــف للنظــر عــن 

�ه من مستحقات للدولة وٕاج�اره على سداد ما عل ضغ� عل�ه تنفیذا لإلكراه البدني لمن صدر ضده ح�م �وسیلة لل

  .1ج .إ.من ق 611إلى  597وهنا یجب مراعاة �ل اإلجراءات المنصوص علیها   �المواد 

الـالزم ا�� تحـد مـن االلتجـاء إل�ـه إال �القـدر ونظرا لخطورة هـذا اإلجـراء فقـد أحاطـه المشـرع الجزائـر� �ضـو 

  :الضوا�� ف�ما یليشخص وتتمثل هته للتحر� عن الجرائم و�الش�ل الذ� �ضمن �رامة ال

  

  

  

  

  

یلقــى القــ�ض علــى الشــخص و�قتــاده إلــى المؤسســة العقاب�ــة لتنفیــذ عقو�ــة الحــ�س المنــوه عــن عــدد أ�امــه فــي اإلكــراه فــي هــذه الحالــة  1

  .البدني �موجب أمر من و�یل الجمهور�ة
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ال یتــا�ع أحــد وال یوقــف أو �حجــز إال فــي الحــاالت المحــددة علــى أنــه  1996مــن دســتور  47نصــت المــادة / 1

�القــانون وط�قــا لإلجــراءات التــي تــنص علیهــا، و�ــذلك ر�ــ� المشــرع الدســتور� بــین شــرع�ة الغا�ــة وشــرع�ة الوســیلة 

انطالقــا مــن نصــه علــى جــواز القــ�ض علــى األشــخاص متــى اشــت�ه فــي أمــرهم، و�جــب أن  یــتم القــ�ض بوســائل 

  .اصتصون �رامة األشخ

التل�س �ل جنا�ة  �مة متل�س بها، وتخضع ألح�امحتى ��ون االقت�اد والق�ض قانون�ا یجب أن ��ون هناك جر / 2

  .ج.إ.من ق 55متل�س بها أما الجنح فیجب أن ��ون هناك معاق�ا علیها �عقو�ة الح�س ط�قا للمادة   

التدلیل على أنه هـو مرتكـب الجر�مـة المتلـ�س بهـا أن تقوم ضد المشت�ه ف�ه دالئل قو�ة ومتماس�ة، من شأنها / 3

، وهـــذه األخیـــرة 1للمـــتهم   موضـــوع التحـــر� وهـــي شـــبهات تســـتند لظـــروف الواقعـــة تـــؤد� لالعتقـــاد بنســـ�ة الجر�مـــة

  .یرها إلشراف الن�ا�ة العامة ورقا�ة مح�مة الموضوعیخضع تقد

ألن قواعـد االختصـاص االسـتثنائي تخولهـا  أن یتم الق�ض على المشت�ه ف�ه بواسطة ض�ا� الشرطة القضـائ�ة/ 4

التشر�عات لض�ا� الشرطة القضائ�ة، وال �عدوا أن ��ون دور األعوان إال مساعدة الضا�� في م�اشرة اإلجـراءات 

  .51/4وهذا ما نصت عل�ه المادة 

الواقعة جنا�ة  ساعة والجدیر �الذ�ر أن هذه األخیرة ال تختلف �حسب ما إذا �انت 45أال تتجاوز مدة الق�ض / 5

  .أو جنحة

یتعــین علــى ضــا�� الشــرطة القضــائ�ة ســماع أقــوال المقبــوض عل�ــه ف�مــا هــم منســوب إل�ــه �ســؤاله فقــ�  دون / 6

  .�األدلة القائمة ضده  ره من المشت�ه فیهم أواستجوا�ه أو مناقشته ف�ما یدلي �ه أو مواجهته �الشهود أو �غی

  

  

  

  

  

  

  .251عبد هللا أوهاب�ه، مرجع ساب�، ص،  1



 البحث والتحري والضوابط القانونیة للقائمین بھالفصل األول                                       ماھیة 
 

37 
 

  ضوا�� الوقف تحت النظر: الفرع الثالث

�عرف التوقیف للنظر �أنه إجراء بول�سي، �قوم بـت ضـا�� الشـرطة القضـائ�ة بوضـع شـخص یر�ـد الـتحف� 

سـاعة، �لمـا دعتـه مقتضـ�ات التحقیـ� لـذلك، وقـد نظـم  48عل�ه فیوقفه في مر�ز للشرطة أو الدرك الوطني لمـدة 

إذا رأى ضابط الشرطة   :األولى فتنص الفقرة 1 51من المادة  1،2،3،5،6المشرع الجزائر� أح�امه في الفقرات 

ج، فعلیھ .إ.من ق 50شخصا أو أكثر ممن   أشیر إلیھم في المادة  2القضائیة لمقتضیات التحقیق، أن یوقف للنظر 

وت�نص الفق�رة الثانی�ة م�ن نف�س .  أن یطلع ف�ورا وكی�ل الجمھوری�ة ویق�دم ل�ھ تقری�را ع�ن دواع�ي التوقی�ف للنظ�ر 

ویجب على ضابط الشرطة القضائیة . ساعة  )48(ال یجوز أن تتجاوز مدة التوقیف للنظر ثمان وأربعین  : المادة

للنظ�ر ك�ل وس�یلة تمكن�ھ م��ن االتص�ال ف�ورا ومباش�رة بعائلت�ھ، وم��ن   الش�خص الموق��ف  أن یض�ع تح�ت تص�رف

   .ج.إ.من ق 1مكرر  51التحریات طبقا للمادة  االحتفاظ بسریة زیارتھا لھ مع

توقیف للنظر إذا �ان �ستجیب لمتطل�ات ال�حث والتحر� الذ� �قوم �ـه ضـا�� الشـرطة القضـائ�ة عمـال وال

ارتكـــب  العقـــاب علـــى مـــن علـــى الوصـــول إلـــى الحق�قـــة المنشـــودة، وهـــي تطبیـــ� القـــانون تطب�قـــا صـــح�حا وتوق�ـــع

ج .إ.من ق 5، 52/4فتقرر المادة الجر�مة، فإنه ونظرا للتعرض بهذا اإلجراء للحر�ة الفرد�ة بتقییدها والحد منها، 

ــذلك، وســـلطة و�یـــل الجمهور�ـــة  وجـــوب أن یـــتم التوقیـــف للنظـــر فـــي أمـــاكن الئقـــة ��رامـــة اإلنســـان ومخصصـــة لـ

یـــتم التوقیــــف للنظــــر فـــي أمــــاكن الئقـــة ��رامــــة اإلنســــان  المخـــتص إقل�م�ــــا فـــي أ� ز�ــــارة تلــــك األمـــاكن، فتــــنص 

، فـــي أ� وقـــت أن یـــزور هـــذه األمـــاكن  �ـــة المخـــتص إقل�م�ـــا�م�ـــن لو�یـــل الجمهور  ، ومخصصـــة لهـــذا الغـــرض 

�اإلضافة لذلك فقد قیده المشرع الجزائر� �مجموعة من القیود ل�ضمن بها عدم التعرض لها إال في الحدود المقررة 

  .في القانون 

  

  

   

مــن نفــس القــانون �مناســ�ة تنظ�مــه  141، 65قــانون اإلجــراءات الجزائ�ــة نظــم التوقیــف للنظــر فــي موضــعین آخــر�ن فــي المــادتین  1

  . COMMISSION ROGATOIREواإلنا�ة القضائ�ة   ENQUETTE PRELIMINAIREلل�حث األولي  

 08-01ج �القـانون .إ.ق، و�ـان المشـرع الجزائـر� قبـل تعـدیل التحف� على األفـراد �عرف التوقیف للنظر في الفقه الجنائي العر�ي  2

  .�طل� عل�ه الحجز تحت المراق�ة
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  :القیود الواردة على سلطة الضا�� في التوقیف للنظر -أوال

الشـرطة القضـائ�ة �ان القـانون یجیـز لضـا�� الشـرطة القضـائ�ة وحـده دون غیـره مـن أعوانـه مـن جهـاز إذا 

والموظفون واألعوان الم�لفین ب�غض مهام الض�ط�ة القضـائ�ة، أن یوقـف للنظـر لمقتضـ�ات التحقیـ� ط�قـا للمـادة 

ج، إال أنــه هنــاك تقییــد لســلطة ضــا�� الشــرطة القضــائ�ة فــي الم�ــادرة �ــه �مجموعــة مــن القیــود التــي .إ.مــن ق 50

مــن خــالل  العامــة ةر فــي الحــدود التــي تقتضــیها المصــلحیهــدف مــن ورائهــا ضــمان أن ال �مــارس التوقیــف للنظــ

   :مقتض�ات ال�حث والتحر� عن الحق�قة، هذه القیود هي

 :تحدید مدة التوقیف للنظر - 1

ج بــین الجــرائم العاد�ــة والجــرائم الماســة �ــأمن الدولــة، ف�حــدد صــراحة فــي األولــى مــدة التوقیــف .إ.�میــز ق

من  51/5ساعة، و�حددها في الجرائم الماسة �أمن الدولة �ضعف ذلك، فتنص المادة ) 48(للنظر بثمان وأر�عین 

�اعتداء على أمن الدولة و�جـوز   األمرهذه المادة إذا تعل� تضاعف جم�ع اآلجال المنصوص علیها في  ج .إ.ق

تمدیدها بإذن م�توب من و�یل الجمهور�ة دون أن تتجاوز إثني عشر یوما إذا تعل� األمر بجرائم موصوفة �أفعال 

وهي مدة مضاعفة للتوقیف تحـت النظـر الغـرض منهـا حما�ـة أمـن الدولـة ونظامهـا، وتم�ینهـا . إرهاب�ة أو تخر�ب�ة 

لتحـــر� وال�حـــث عـــن الحق�قـــة  والمـــتهم تحـــت ســـلطتها وتصـــرفها فـــال �م�ـــن مـــن تهدیـــد أمـــن للجهـــة المختصـــة مـــن ا

  .الجماعة أو العبث �أدلة الجر�مة
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    :عدم تمدید التوقیف للنظر �أصل -2

ال یجـــوز لضـــا�� الشـــرطة القضـــائ�ة أن �مـــدد فتـــرة التوقیـــف تحـــت النظـــر أل� شـــخص، ألن القاعـــدة ف�ـــه 

وال یجـوز أن تتجـاوز مـدة التوقیـف للنظـر ثمـان  ج .إ.مـن ق 51/2تقتضي �عدم جواز تمدید التوقیف ط�قا لح�ـم 

، وذلـك 1ف للنظـرـد التوقیــــتمدیج وضـع اسـتثناء علـى هـذه القاعـدة بجـواز .إ.، إال أن ق... ساعة  )48(وأر�عین 

فــي حالــة الجــرائم الموصــوفة �أفعــال إرهاب�ــة أو تخر�ب�ــة �ســمح بتمدیــدها دون أن تتجــاوز مــدة أقصــاها إثنــي عشــر 

دون أن تتجـاوز إثنـي عشـر یومـا  ذن م�تـوب مـن و�یـل الجمهور�ـة فیجـوز تمدیـدها بـإ 51/4یوما، وحسب المادة 

  . أو تخر�ب�ة إذا ما تعل� األمر �أفعال إرهاب�ة

  :احترام السالمة الجسد�ة للموقوف تحت النظر -3

مراعاة من المشرع الجنائي للسالمة الجسـد�ة للموقـوف للنظـر واحترامـا لحقوقـه وحر�اتـه، وفـي  مواجهـة مـا 

�قرره لضا�� الشرطة القضائ�ة من سلطات غي التوقیف للنظر، فإنه �حرص على حما�ـة الحقـوق والحر�ـات مـن 

  :حمایته للسالمة الجسد�ة للموقوفین تحت النظر، عن طر�� تنظ�مه األمور التال�ةخالل 

  :تنظ�م فترات سماع أقواله/ أ

یجــوز لضــا�� الشــرطة القضــائ�ة أن �ســتمعوا ألقــوال األشــخاص الــذین �ضــعونهم فــي التوقیــف   للنظــر، 

لمشت�ه فیهم من أهم مصـادر المعلومـات �سؤالهم عما لدیهم من معلومات تتعل� �الجر�مة فیها، ألن سماع أقوال ا

  .2عن الجر�مة موضوع ال�حث وعن مرتكبیها 

یجــب علــى �ــل ضــا�� شــرطة قضــائ�ة أن  ج علــى أنــه .إ.مــن ق 52مــن المــادة  1،2،3فتــنص الفقــرات 

�ضمن محضر سماع �ل شخص موقوف مدة استجوا�ه وفتـرات الراحـة التـي تخللـت ذلـك والیـوم  والسـاعة اللـذین 

و�جــب أن یـــدون علــى هـــامش هــذا المحضـــر إمــا توق�ـــع  . احه فیهمـــا، أو قــدم إلـــى القاضــي المخـــتص أطلــ� ســر 

صــاحب الشــأن أو �شــار ف�ــه إلــى امتناعــه، �مــا یجــب أن نــذ�ر األســ�اب التــي اســتدعت توقیــف الشــخص تحــت 

الجمهور�ــة و�جــب أن نــذ�ر هــذا الب�ــان فــي ســجل خــاص تــرقم وتخــتم  صــفحاته و�وقــع عل�ــه مــن و�یــل  . النظــر 

  .و�وضع لد� مراكز الشرطة أو الدرك التي �حتمل أن تستقبل شخصا موقوفا للنظر 

     
، فــي الفصــل 24/07/1968المــؤرخ فــي  1968لســنة  23ج الصــادر �القــانون عــدد .إ.�طلــ� عل�ــه المشــرع التونســي فــي مجلــة ق 1

  .االحتقا� م�رر  13
  .254عبد هللا أوهایب�ه، مرجع ساب�، ص،  2
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   :المراق�ة الطب�ة /ب

عقـب انتهـاء  مر�ز الشـرطة أو الـدرك لفحـص طبـي�قرر القانون وجوب أن یخضع �ل موقوف للنظر في 

عمل�ــة التوقیــف للنظــر بنــاء علــى طل�ــه، وهــو فحــص یجر�ــه طبیــب یختــاره الموقــوف أو محام�ــه أو عائلتــه، مــع 

وجوب إخطار الشخص الموقوف للنظر من طرف الضـا�� بهـذا الحـ�، و�م�ـن الغـرض مـن  الفحـص الطبـي أن 

، ومن شأنه أن یدفع 1كراه والتعذیب ��شف عما ��ون من ممارسات الشرطة القضائ�ة غیر المشروعة �وسائل اإل

وعنــد   2ج فـي فقرتهــا .إ.مــن ق 1م�ــرر  51الضـا�� إلــى احتـرام المحتجــز فــي سـالمته الجســد�ة، فتــنص المـادة 

القضــاء مواعیــد التوقیــف للنظــر، یــتم وجو�ــا إجــراء فحــص طبــي للشــخص الموقــوف إذا مــا طلــب ذلــك م�اشــرة أو 

ص الطبـــي مـــن طـــرف طبیـــب یختـــاره الشـــخص الموقـــوف مـــن األط�ـــاء بواســـطة محام�ـــه أو عائلتـــه، و�جـــر� الفحـــ

، و�جـب تعذر ذلك �عین له ضا�� الشرطة القضـائ�ة تلقائ�ـا طبی�ـا الممارسین في دائرة اختصاص المح�مة، وٕاذا 

أن برف� ضا�� الشرطة القضائ�ة شهادة الفحص الطبي �ملف اإلجراءات ط�قا للفقرة األخیرة مـن المـادة المـذ�ورة 

  .هأعال

   الضوا�� المتعلقة بإجراءات التحر� األخر� : المطلب الثاني

إن ضـــا�� الشـــرطة القضـــائ�ة ملزمـــون �مجموعـــة مـــن االلتزامـــات التـــي تهـــدف إلـــى عـــدم المســـاس �الح�ـــاة 

الخاصة للمشت�ه �ه �اإلضافة إلـى ضـوا�� والتزامـات أخـر� ألـزمهم بهـا تعـدیل قـانون اإلجـراءات الجزائ�ـة وهـو مـا 

  .من خالل هذا المطلبسنتناوله 

  �اإلجراءات الماسة �الح�اة الخاصةالضوا�� المتعلقة : الفرع األول

إن ح�اة اإلنسان وحقه في أن �مارسها ��فما �شاء، ح� أساسـي یجـب عـدم اإلنقـاص منـه، وقـد  نـادت �ـه 

ال یجـــوز انتهـــاك حرمـــة  مـــن الدســـتور الجزائـــر�  39مواثیـــ� حقـــوق اإلنســـان ودســـاتیر الـــدول فقـــد نصـــت المـــادة 

الخاصـة وح�اتـه الخاصـة وحرمـة شـرفه و�حمیهـا القـانون، سـر�ة المراسـالت واالتصـاالت الخاصـة ��ـل  2المـواطن 

  المساس �حرمة الح�اة الخاصة وحتى إن �انت م�افحـــــة الجر�مــــة تعاقـــــب مرتكبیهــا أح�انـــا  أش�الها مضمونة 

  

  

المـؤرخ   15-04حیث یجرم قانون العقو�ات التعذیب و�عاقب عل�ه �أشد العقو�ات، خاصة �عد تعدیل قانون العقو�ـات �القـانون رقـم  1

  . لقانون العقو�ات 2م�رر  263، 1م�رر  263م�رر،  263، بإضافة المواد 2044-11-10في 

  .97أحمد غا�، مرجع ساب�، ص،  2
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��ـون ذلــك فـي إطــار قواعـد مضــبوطة وضـعها القــانون وهـو مــا سـوف نتطــرق إل�ـه مــن خـالل النقــا� لكـن البــد أن 

  :األساس�ة التال�ة

  مراعاة سر�ة التحق�قات والتحر�ات: أوال

ه اإلعالن العالمي لحقوق إن المحافظة على السر المهني هو تطبی� لمبدأ حرمة الح�اة الخاصة الذ� �قرر 

قـــانون  45والمشـــرع فـــي المـــادة  39فـــي المـــادة �مـــا �رســـه الدســـتور الجزائـــر�  1 12-3اإلنســـان فـــي المـــادتین 

غیــر أنــه یجــب أن یراعــى فــي تفتــ�ش أمــاكن �شــغلها شــخص ملــزم  اإلجــراءات الجزائ�ــة حیــث نصــت هــذه األخیــرة 

  .قانونا ��تمان السر المهني أن تتخذ مقدما جم�ع التدابیر الالزمة لضمان احترام ذلك السر

وقد قصد المشرع بنصه على ضرورة الحفا� علـى السـر المهنـي ضـمان السـیر العـاد� إلجـراءات التحـر� 

الوصـول إلـى الحق�قـة، إذ أن إفشـاء المعلومـات األول�ـة �م�ـن أن �قـف عائقـا على الجرائم �حیـث یـتم ذلـك �غـرض 

  .أمام الوصول إلیها �طمس معا لم الجر�مة وٕاخفاء األدلة

وحرصا من المشرع على الحفا� على أسرار المشت�ه فیهم اللذین هـم مجـل تحقیـ� أولـي فقـد ذ�ـرت المـادة 

لتي یلتزم بها ضا�� الشرطة القضائ�ة للحفا� على السر المهنـي قانون اإلجراءات الجزائ�ة جملة من القیود ا 45

  :وهي

التقیـــد ��ـــل الشـــ�ل�ات والشـــرو� المتعلقـــة �ـــالتفت�ش وجـــرد األشـــ�اء والمســـتندات الناتجـــة عـــن عمل�ـــة التفتـــ�ش / 1

إحراز مغلقـة و�ـرقم �ـل شـيء أو مسـتند مضـبو� فـي حـرز �شـار إلـى محتـواه ورقـم المحضـر وم�ـان ووضعها في 

اكتشــافه، وٕاذا �ــان الشــيء المضــبو� مــن طب�عــة ال �ســمع عل�ــه یوضــع فــي �ــ�س و�لصــ� �ــه شــر�� �حمــل تلــك 

  .الب�انات

��ون من ح� الشخص الذ� أجر� التفت�ش في منزله ح� اإل�ـالغ علـى محتو�ـات المضـبوطات والمعلومـات / 2

ان م�ــان العثــور علیهــا وأنهــا قــدم التــي تتضــمنها، و�شــار فــي محضــر التحر�ــات إلــى تلــك اإلحــراز، وأرقامهــا و��ــ

    . للشخص المعني للتعرف علیها

  

ضمانات المشت�ه ف�ه أثناء التحر�ات األول�ة، دراسة مقارنات للضمانات النظر�ة والتطب�ق�ة المقررة للمشت�ه ف�ه في - أحمد غا� 1

. 229التشر�ع الجزائر� والتشر�عات األجنب�ة، مرجع ساب�، ص، 



 البحث والتحري والضوابط القانونیة للقائمین بھالفصل األول                                       ماھیة 
 

42 
 

عـن التفتـ�ش أو  منـه علـى عقـاب �ـل مـن أفشـى مسـتندا ناتجـا 46نص قـانون اإلجـراءات الجزائ�ـة فـي المـادة / 3

اطلع عل�ه شخص ال صفة له قانونا في اإلطالع عل�ه، وذلك �غیـر إذن مـن المـتهم و ذو� حقوقـه أو مـن المـتهم 

  .المرسل إل�ه ما لم تدع ضرورات التحقی� إلى ذلك

مــن قــانون اإلجــراءات الجزائ�ــة علــى أن إجــراءات التحــر� والتحقیــ� ســر�ة لــم یــنص القــانون  11نصــت المــادة / 4

ى خــالف ذلــك دون اإلضــرار �حقــوق الــدفاع وأن �ــل شــخص �ســاهم فــي هــذه اإلجــراءات ملــزم ��تمــان الســر علــ

  علیها ف�هالمهني �الشرو� المبن�ة في قانون العقو�ات وتحت طائلة العقو�ات المنصوص 

  .اإلجراءات والمسؤول�ة الجزائ�ة: یترتب على مخالفة أح�ام السر المهني نوعان من الجزاء هما/ 5

�ما أن السر�ة تقید المشت�ه خاصة إذا �ان غیر مقتـرن للجر�مـة التـي یجـر� جمـع االسـتدالالت �شـأنها أو 

�ــان الشــ�و� أو الــ�الغ لیــدین حیـــث أن هــذه الحالــة تحقــ� طمأنــة للفـــاعلین األصــلیین حتــى مــا إذا حــان الوقـــت 

  .1ووجدت الدالئل �اف�ة ضدهم تمت المتا�عة 

  المراسالتمراعاة سر�ة : ثان�ا

إن مبــدأ حرمــة الح�ــاة الخاصــة الــذ� أقرتــه مواثیــ� حقــوق اإلنســان �شــمل حرمــة الرقا�ــة علــى الم�المــات 

الهاتف�ـة والمراسـالت التـي تشـ�ل وســیلة للتعبیـر المألوفـة البـوح �األسـرار، لــذلك تتـولى الـدول ضـمان سـر�تها وعــدم 

ســـر�ة  منـــه علـــى هـــذا الحـــ�  39فـــي المـــادة ســـتور مراقبتهـــا إال فـــي الحـــدود التـــي �قررهـــا المشـــرع ولقـــد نـــص الد

لـــذلك یجـــب حما�ـــة الم�المـــات الهاتف�ـــة مـــن التصـــنت  المراســـالت واالتصـــاالت الخاصـــة ��ـــل أشـــ�الها مضـــمونة 

والمراق�ــة والتســجیل أو االســتماع أو النشــر ومنــع اإلطــالع علــى المراســالت ســواء �انــت علــى شــ�ل خطا�ــات أو 

  .برق�ات أو مستندات مرسلة عن طر�� الفاكس

لمختصة �اتخـاذ ولقد وضعت �عض التشر�عات العر��ة صراحة قواعد تحدد �مقتضاها السلطات القضائ�ة ا

قـــرار ومنـــع الم�المـــات الهاتف�ـــة تحـــت المرتق�ـــة وتبـــین تلـــك النصـــوص اإلجـــراءات الشـــ�ل�ة والشـــرو� التـــي یجـــب 

مراعاتهــا، فالمشــرع المصـــر� مــثال أنـــا� �قاضــي التحقیـــ� ورئــ�س المح�مــة ســـلطة اتخــاذ قـــرار مراق�ــة الم�المـــات 

  علیها القانون جنحة �عاقب ر� بخصوص جنا�ة أو الهاتف�ة �شر� أن ��ون ذلك مفیدا للحق�قة والتحر�ات تج

  

  

  .232أحمد غا�، مرجع ساب�، ص،  1
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ثالث أشهر ��ون ذلك بناءا على أمر مسبب ونظرا لطا�عها االستثنائي فإن األمر �صدر  لمدة تز�د عن�الح�س 

  .بناءا على تحر�ات جد�ة وقرائن ودالئل سا�قة معقولة والمراق�ة تكون الحقة لتأكید تلك الدالئل والمعلومات

  ضوا�� التفت�ش: ثالثا

الفقـه �أنـه ال�حـث عـن الشـيء فـي المسـتودع السـر ومـن هنـا تتضـح أهم�ـة المحـل الـذ� یجـر� ف�ـه،  �عرف

فهذا المحل هو ما �میز التفت�ش �مفهومه القانوني عن التفت�ش �مفهومه العام وعلى هذا األساس فإن ما �قـوم �ـه 

لمعنى المقصـــود فـــي قـــانون رجـــال الضـــ�� القضـــائي مـــن م�حـــث فـــي الطـــرق العامـــة أو المـــزارع ال �عـــد تفت�شـــا �ـــا

اإلجــراء الــذ� �مــس شــیئا م�شــوفا ظــاهرا للع�ــان أو إذا �مــا أنــه ال �عــد تفت�شــا  1النتقــاء حرمــة الم�ــان اإلجــراءات 

  .2احب الشأن عن الحفا� على سره ف�شف عن خبیئته، حینها فإن قواعد التفت�ش ال تحم�ه تخلى ص

محله مسـ�ن فهـذه هـي المحـال التـي �سـتودع المـرء  وعلى ذلك فإن التفت�ش قد �قع على شخص وقد ��ون 

  .سره فیها عادة

  تفت�ش األشخاص: أوال

�قصــد بتفتــ�ش المشــت�ه تحســس مال�ســه، �مــا �عنــي فحــص تلــك المال�ــس بدقــة وٕاخــراج مــا یخف�ــه اإلنســان 

  .فیها

الحر�ـات العامـة وٕاذا �ان المشرع الجزائر� لك یبین حـدود الشخصــ إال أن تلـك الحرمـة مسـتفادة مـن قواعـد 

�ما أن القانون لم �ضع قواعد خاصة في شأن تفت�ش األشـخاص وٕاذا �ـان قـد أشـار إلـى ذلـك فـي �عـض القـوانین 

منـه، إال أن تفتــ�ش األشـخاص هـو �تفتــ�ش المسـاكن البــد أن  42الخاصـة مثـل قــانون الجمـارك وذلـك فــي المـادة 

    .قي موضعینفیھ مقومات التفتیش، وتفتیش المشتبھ فیھ یكون  تتوافر

لقد منح المشرع الجزائر� لضـ�ا� الشـرطة القضـائ�ة صـالح�ة القـ�ض علـى  :حالة الق�ض على المشت�ه ف�ه  /أ

  تفت�ش  من قانون اإلجراءات الجزائ�ة و�ستهدف 1للفقرة  51المتل�س بها ط�قا للمادة المشت�ه ف�ه في الجرائم 

  

  

  

  

  .284عبد الفتاح مراد، مرجع ساب�، ص،  1

ــ�ندر�ة، ص،  2 .10عبـــــــد الحمیـــــــد الشـــــــوار�ي، إذن التفتـــــــ�ش فـــــــي ضـــــــوء القضـــــــاء والفقـــــــه، الجـــــــزء األول، منشـــــــأة المعـــــــارف اإلســـــ
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فقــد یتخـذ بوصــفه إجــراء مـن إجــراءات التحقیـ� لل�حــث عـن أدلــة جر�مــة : عل�ـه أحــد الغرضـینالشـخص المقبــوض 

  .عمال تمیله ضرورة األمن حفاظا على سالمة الشخصمعینة وقد ��ون 

وهذه القاعدة العامة جواز تفت�ش المقبوض عل�ه، تكمن ح�متها في أن إجراء التفت�ش هو أقل خطـورة مـن 

القــ�ض، ولــذلك فمــا دام القــانون قــد أ�ــاح لضــا�� الشــرطة القضــائ�ة إجــراء القــ�ض فــال غضاضــة فــي منحــه حــ� 

  .ن ق�مة للكشف عن جسم الجر�مة أو األدوات التي استخدمت فیها، نظرا لما ف�ه م1التفت�ش 

وٕاذا �ان القانون یب�ح تفت�ش المشت�ه في األحوال التي یجیز فیها الق�ض عل�ه إال أنه أحا� ذلك �مجموعة 

  :من الضوا�� والمتمثلة في

ض هــذا األخیــر فــي یجــب أال یتعــد� التفتــ�ش الشــخص نفســه، فــال یجــوز أن �متــد إلــى منزلــه حتــى ولــو قــ�/  1

  .منزله

   .یلزم لكي �قع التفت�ش صح�حا وقانون�ا أن تكون هناك دالئل �اف�ة على اتهام الشخص جر�مة متل�س بها/  2

إذا �ان التفت�ش جائزا حیث یجوز الق�ض فل�س معنى ذلك ضرورة الق�ض على المشت�ه ف�ـه لتفت�شـه، فتقیـد /  3

  .في حدود القدر الالزم إلجراء التفت�ش حر�ة المشت�ه ف�ه لتفت�شه یجب أن ��ون 

األصـل أن تفتـ�ش المسـ�ن إجـراء مسـتقل عــن : حالـة التفتـ�ش المشـت�ه ف�ـه ��ـون م�مـال لتفتـ�ش المسـ�ن/ ب

تفت�ش صاح�ه ومقید �التفت�ش عن األش�اء والوثائ� واألدلـة المتعلقـة �الجر�مـة فقـ�، دون تفتـ�ش المسـ�ن �لـه أو 

ومــع ذلــك قــد نــر� وجــوب الــر�� بــین اإلجــراءین �مــا یجعــل تفتــ�ش المنــزل فــي �عــض األشــخاص المتواجــدین �ــه، 

األحوال مبررا لتفت�ش �ل شخص یتواجد داخل المس�ن سـواء �ـان مـن المشـت�ه فـیهم أو مـن غیـرهم وذلـك بتـوافر 

  :الشرو� التال�ة

لضـــا�� الشـــرطة یجـــب أن ��ـــون الـــدخول إلـــى مســـ�ن وتفت�شـــه ضـــمن الحـــاالت التـــي تبـــ�ح تفتـــ�ش المنـــازل / 1

القضائ�ة و�التالي تفت�ش المتواجدین ف�ه، فال ��في تواجد ضا�� الشرطة القضائ�ة �المنزل �سبب قانوني بل یلزم 

  .أن ��ون الدخول �قصد تفت�ش المنزل في األحوال التي تجیز ذلك

  

  

  
.61عبد الفتاح مراد، التحقی� الجنائي التطب�قي، ص،  1
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لد� ضا�� الشرطة القضائ�ة أثناء تفت�ش المسـ�ن قـرائن قو�ـة ضـد المشـت�ه ف�ـه ومتعلقـة بـذات  یجب أن تقوم/ 2

  .الجر�مة التي یجر� الضا�� تفت�ش المنزل �شأنها

والقــانون الجزائــر� لــم یــنظم تفتــ�ش األشــخاص �صــفة مطلقــة �مــا ســب� وأشــرنا وعل�ــه فلــم یتنــاول �التشــر�ع 

  .1مسألة تفت�ش األنثى، و�غض النظر عن وجود نص �قرر وجوب تفت�ش أنثى من طرف أنثى أو عدم وجوده 

ي مصـر فـإن �ـان متعینـا فإن تفت�ش األنثى في الجزائر یجب أن یت�ع ف�ه ما استقر عل�ه الفقه والقضـاء فـ

التفت�ش موضع في جسم األنثى �عـد عـورة، فإنـه یجـب أن ینـدب ضـا�� الشـرطة القضـائ�ة للق�ـام بـذلك أنثـى �ـون 

ذلك یتعل� �النظام العام، و�تصل هذا األمر �األف�ار الحدیثة في اإلجراءات الجنائ�ة من وجوب أن تنحصر هـذه 

تفت�ش األنثى في موضع العورة من جسمها یتخذ ، وٕاذا �ان 2اإلنسان اإلجراءات في المجال الذ� ال �مس �رامة 

  .صورة العمل الطبي ألنه �حتاج إلى خبیرة طب�ة خاصة فإنه یجوز تكلیف الطبیب في هذه خبیرا

و�طب� هذا النص ق�اسا إذا �ان ضا�� الشرطة القضائ�ة امرأة �ـان المشـت�ه ف�ـه رجـال و�تعـین علیهـا وفقـا 

  .3ة أن تندب رجال لذلك للقواعد السا�ق

  تفت�ش المحالت الس�ن�ة وغیر الس�ن�ة: ثان�ا

�عــد منــزال مســ�ونا �ــل مبنــى أو دار أو خ�مــة أو �شــك ولــو  �مــا یلــي  الســ�ن) ع.ق 355(عرفــت المــادة 

ومخـازن متنقال متى �ان معدا للس�ن وٕان لم ��ن مس�ونا وقت ذلك و�افة توا�عه مثل األحواش وحظائر الـدواجن 

الغذاء واإلسط�الت والم�اني التي توجد بداخلها مهما �ان غرض استعمالها حتى ولو �انت محاطة �س�اج خاص 

داخل الس�اج أو السور العمومي ومبدأ حرمة المس�ن �قتضي أن ��ون لكل شخص مسـ�ن ینفـرد �ـالع�ش ف�ـه وال 

الحــاالت التــي حــددها القــانون وٕان �انــت �حــ� للغیــر انتهــاك حرمتــه أو دخولــه دون إذن مــن صــاح�ه وفــي غیــر 

تقتضــي أح�انــا ضــرورة ق�ــام أح�انــا ضــرورة ق�ــام رجــال الشــرطة القضــائ�ة مقتضــ�ات ال�حــث والتحــر� عــن الجــرائم 

  المادة �قیود ال یجوز مخالفتها و�الرجوع إلى أح�امرع ــه المشـــــبتفت�ش مساكن األشخاص إال أن هذا اإلجراء أحاط

  التي تضمن للدولة عدم انتهاكها حیث نصت على نجد أن حرمة المس�ن من الحقوق  1996من دستور  40

  

  
  .292، ص، 261، بند 1996فوز�ة عبد الستار، شرح قانون اإلجراءات الجنائ�ة، دار النهضة العر��ة،  1

  .95محمود نجیب حسني، مرجع ساب�، ص،  2

  .97محمود نجیب حسني، مرجع ساب�، ص،  3
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عدم جواز تفت�ش المسـاكن إال �مقتضـى القـانون و�نـاء علـى أمـر م�تـوب صـادر مـن السـلطة القضـائ�ة المختصـة 

��وم في الجرائم المتل�س بها والجـرائم المـذ�ورة فـي المـادتین وفي هذا اإلطار ال بد من التمییز بین التفت�ش الذ� 

  .اإلجراءات الجزائ�ة والتفت�ش والذ� یتم في التحقی� االبتدائيمن قانون  37-40

  .من قانون اإلجراءات الجزائ�ة 40-37ضوا�� التفت�ش في الجرائم المتل�س بها والجرائم المذ�ورة في المادتین  /أ

المسـاكن  لقد أفرد المشرع الجزائر� جملة من القیود على سلطة ضا�� الشرطة القضائ�ة في م�اشرة إجراء تفت�ش

  :وتمثل هذه القیود في

مـــن قـــانون اإلجـــراءات  40-37أن تكـــون هنـــاك جر�مـــة متلـــ�س بهـــا أو إحـــد� الجـــرائم المـــذ�ورة فـــي مـــادتین  -1

عـن الـدلیل و�قتضي هذا القید أن ینصب التفت�ش على جر�مة وقعت فعـال ألن الغـرض منـه هـو ال�حـث : الجزائ�ة

مـن قـانون اإلجـراءات الجزائ�ـة وفـي  55-41وفقـا ألح�ـام المـادتین  وأن تكون متل�س بها ومعاقب علیهـا �ـالح�س

جرائم المخدرات والجر�مة المنظمة عبر الحدود الوطن�ة والجرائم الماسة �أنظمة المعالجة اآلل�ة للمعط�ات، وجرائم 

  .تبی�ض األموال واإلرهاب والجرائم المتعلقة �التشر�ع الخاص �الصرف

الشــرطة القضــائ�ة معلومــات ، الشــخص المــراد تفتــ�ش مســ�نه قــد �ســاهم  �مــا یجــب أن تتــوفر لــد� ضــا��

  .�اعت�اره فاعال أصل�ا أو شر��ا أو أنه �حوز أوراق وأش�اء لها عالقة �األفعال الجنائ�ة المرتك�ة

عضو من الضـ�ط�ة القضـائ�ة یجب أن یتولى عمل�ة التفت�ش  :أن ی�اشر التفت�ش ضا�� الشرطة القضائ�ة -2

من قانون اإلجـراءات الجزائ�ـة أو �حضـوره وتحـت إشـرافه وال  ��15 الشرطة القضائ�ة �مفهوم المادة له صفة ضا

  .یجوز إجراؤه عن طر�� عون وٕانما ��ون هذا األخیر في إطار المساعدة فق�

ال �ســوغ لضــا�� الشــرطة القضــائ�ة  :ضــرورة الحصــول علــى إذن مســب� مــن الســلطة القضــائ�ة المختصــة -3

االنتقــال لمســاكن المشــت�ه فــي مســاهمتهم فــي ارتكــاب الجر�مــة أو الــذین �حــوزون أوراق أو أشــ�اء تفیــد فــي إظهــار 

إذا حصــــل علـــى إذن ســــاب� مـــن و�یــــل الجمهور�ـــة أو قاضــــي التحقیـــ� �حســــب الحالـــة، مــــع وجــــوب الحق�قـــة إال 

نزل والشروع في التفت�ش و�شتر� القـانون فـي اإلذن �ـالتفت�ش الصـادر االستظهار بهذا األمر قبل الدخول إلى الم

عن السلطة القضائ�ة أن یرد متضمنا لب�ان وصف الجرم موضوع ال�حث عـن الـدلیل وعنـوان األمـاكن التـي سـتتم 

  .ز�ارتها وتفت�شها وٕاجراء الحجز فیها وذلك تحت طائلة ال�طالن
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یجب أن یجر� ضا�� الشرطة القضائ�ة لتفت�ش خالل فترة زمن�ة   :وجوب احترام الم�قات القانوني للتفت�ش -4

حددها المشرع واألصل أن یتم نهارا من الساعة الخامسة ص�احا إلى غا�ة السـاعة الثامنـة مسـاءا وهـو مـا نصـت 

طائلــة الــ�طالن �ــل تفتــ�ش وقــع خــارج هــذا ن اإلجــراءات الجزائ�ــة وعل�ــه �قــع تحــت مــن قــانو  47/1عل�ــه المــادة 

  .الم�قات

  .وهنا �طرح سؤال حول مصیر التفت�ش الذ� یبدأ في الوقت القانوني و�ستمر إلى ما �عد الساعة الثامنة؟

هذه المسألة وٕان لم �عالجها قانون اإلجراءات الجزائ�ة إال أنه �م�ن القول أن هذا االستمرار في التفت�ش ال 

فـي فقرتهـا األخیـرة التـي مـن قـانون اإلجـراءات الجزائ�ـة  �47عد خرقا لقید تحدید م�قاته ولعل ما یؤ�ـد ذلـك المـادة 

ة لــ�ال غیـــر أن التفتـــ�ش الـــذ� شــرع ف�ـــه نهـــارا �م�ـــن �منـــع التفتـــ�ش المنصـــوص عل�ــه فـــي الفقـــرات الســـا�ق تــنص 

ـــ�ال  وٕاذا �ـــان األصـــل عـــدم التفتـــ�ش قبـــل الخامســـة صـــ�احا و�عـــد الثامنـــة مســـاءا ألن لهـــذه القاعـــدة . مواصـــلته ل

  :استثناءات وهي

صاحب الس�ن دخول مس�نه وتفت�شه ومعاینتـه فـإن ضـا�� الشـرطة القضـائ�ة �عفـى مـن طلب  إذا :الحالة األولى

  .1من قانون اإلجراءات الجزائ�ة  47االلتجاء للقضاء للحصول على إذن وهو ما نصت عل�ه المادة 

 یجوز لضا�� الشرطة القضائ�ة دخول المس�ن وتفت�شه في أ� وقت متى اضطر )حالة الضرورة( :الحالة الثان�ة

ووجهــت نــداءات مــن   47لــذلك دون االلتــزام �الم�قــات القــانوني وهــي الحالــة التــي �عبــر عنهــا المشــرع فــي المــادة 

الداخل وفي األحوال االستثنائ�ة المقررة قانونا وهي حاالت غیر محددة على سبیل الحصر، حیث یجوز أن تقاس 

  .2الخ ... الحر�� علیها �ل حالة مشابهة تتوافر فیها الحالة الضرورة �الغرق و 

فـي فقرتهـا الثان�ـة والثالثـة الـدخول فـي أ�  47تفت�ش الفنـادق والمسـاكن المفروشـة، أجـازت المـادة  :الحالة الثالثة

مـراح�ض أو  ساعة من ساعات النهار أو اللیل إلـى الفنـادق والمسـاكن المفروشـة أو محـاالت لب�ـع المشـرو�ات أو

إلیها من األماكن المفتوحة للعامة وتفت�شها وض�� األشـ�اء إذا تعلـ� األمـر  العامة وملحقاتها وما أماكن المشاهدة

  .من قانون العقو�ات 348-�342الجزء المنصوص والمعاقب علیها �أح�ام المواد 

  

  

  .259عبد هللا أوهاب�ه، مرجع ساب�، ص،  1

  .347أحمد فتحي سرور، مرجع ساب�، ص،  2
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�مــا أنــه ال یجــوز التفتــ�ش فــي أ� ســاعة مــن النهــار أو اللیــل عنــدما یتعلــ� األمــر بجــرائم المخــدرات أو الجــرائم 

�أنظمـــة المعالجـــة اآلل�ـــة للمعط�ـــات وجـــرائم تبیـــ�ض األمـــوال المنظمـــة عبـــر الحـــدود الوطن�ـــة أو الجـــرائم الماســـة 

  .المتعلقة �التشر�ع الخاص �الصرف یناء على إذن مسب� من و�یل الجمهور�ة المختصواإلرهاب والجرائم 

  .یجوز التفت�ش في اللیل والنهار بناء على أمر عن قاضي التحقی� في اإلجراء المذ�ور أعاله :الحالة الرا�عة

  :وجوب إجراء التفت�ش �حضور صاحب الس�ن -5

الجزائ�ة مبدأ حضور صاحب الس�ن لعمل�ة التفت�ش فـذلك یـدفع من قانون اإلجراءات  45لقد أقرت المادة 

  :القائم �التفت�ش إلى احترام القانون و�ینت األوضاع القانون�ة للحضور وف� اآلتي

  :حضور المشت�ه ف�ه أو من �حوز أوراق أو األش�اء تتعل� �الجر�مة* 

مـراد تفت�شـه سـواء �ـان المشـت�ه فـي الجزائ�ـة علـى ضـرورة حضـور صـاحب المسـ�ن اللقد نص قانون اإلجـراءات 

  .ارتكاب الجر�مة أو اشتراك فیها أو مشت�ه �ح�ازة أوراق أو أش�اء لها عالقة �األفعال اإلجرام�ة

احتـا� المشـرع لعـدم حضـور المشـت�ه ف�ـه أو تعـذر ذلـك لـذا قـرر تكل�فـه مـن قبـل ضـا�� الشــرطة  :الحالـة األولـى

ناعــه أو هرو�ــه وجــب تعیــین شــاهدین مــن األشــخاص غیــر الخاضــعین القضـائ�ة بتعیــین ممثــل عنــه وفــي حالــة امت

  .لسلطة ضا�� شرطة قضائ�ة

أجاز المشرع تفت�ش المساكن �حضـور أو بـدون صـاحب المسـ�ن وال مـن ینو�ـه أو بـدون حضـور  :الحالة الثان�ة

شاهدین إذا تعل� األمر بجرائم المدارك والجر�مة المنظمة عبر الحدود الوطن�ة، والجرائم الماسة �أنظمة المعالجـة 

ع الخاص �الصـرف وهـذا ط�قـا ألح�ـام تبی�ض األموال واإلرهاب والجرائم المتعلقة �التشر�اآلل�ة للمعط�ات وجرائم 

   .قفرة األخیرة 45المادة 

  :ضوا�� التفت�ش عند التحقی� االبتدائي -ب

ال یجــوز تفتــ�ش المســاكن ومعا�شــتها وضــ��  مــن قــانون اإلجــراءات الجزائ�ــة علــى أنــه  64تــنص المــادة 

الذ� سوف تتخذ لد�ه اإلجراءات وتطب� فضال عن ذلك أح�ام المـواد مـن  األش�اء إال برضا صر�ح من الشخص

وعل�ـه فــإن رضــا صــاحب المسـ�ن ال �عنــي عــن �ــاقي القیـود التــي فرضــها المشــرع  مــن هــذا القــانون  47إلـى  44

تح�م  الجزائر� على ضا�� الشرطة القضائ�ة للق�ام �التفت�ش في حالة التل�س �الجر�مة وقبل التعرض للقواعد التي

ـــــین هـــــــامتین ـــــد مــــــن اإلشــــــارة لنقطتـ ـــا، ال بـ ـــــ�س بهـــ ـــوب تــــــوافر قیــــــود التفتــــــ�ش فــــــي الجــــــرائم المتلـ ـــــا ووجـــ :الرضـ
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یر� ال�عض في النص على رضا صاحب المس�ن �التفت�ش أو العمل �ه قضائ�ا حیث ال یوجد نص انتقاض / 1

تنازل عن �ـل الضـمانات �الرضـا من الضمانات المقررة للتفت�ش و�دعو لعدم األخذ �ه أ� عدم تقر�ر الح� في ال

  .1التفت�ش ألنها أمور تتعل� بنظام العام 

أن الرضا �التفت�ش �فقد هذا األخیر حق�قته بإجراء من إجراءات التحقی�  2یر� جانب آخر من الفقه الجنائي / 2

ف�صــ�ح إطــالع عــابر أو معاینــة تجــوز لكــل مــن أذن لـــه �الــدخول للمســ�ن واإلطــالع علــى أســراره، ولقــد اشـــتر� 

  :المشرع لصحة التفت�ش قانونا توافر جملة من الشرو� والخاصة برضا صاحب المس�ن والتي تنحصر في

ج علـى أن ��ـون .إ.ق �64ون الرضا صر�حا أ� أن �عبر المعني صراحة عن رضـاه وقـد نصـت المـادة أن � -

الكتا�ـة فمـن حقـه االسـتعانة الرضا م�تو�ا بخ� بد صاحب الح� هذا إذا �ان �عرف الكتا�ة أما إذا �ان ال �عرف 

  .�من یختاره بنفسه مع وجوب التنو�ه �ه في المحضر الذ� �حرره الضا��

  .�ون الرضا صادرا عن صاحب الح� في المس�نأن � -

  .أن ��ون الرضا صادرا عن إدارة حرة واع�ة خال�ة من عیوب اإلدارة -

أن ��ـــون الرضـــا ســـا�قا عـــن إجـــراءات التفتـــ�ش المســـاكن فـــي إطـــار اإلنا�ـــة القضـــائ�ة �م�ـــن ضـــا�� الشـــرطة  -

شر التفت�ش في جم�ـع األمـاكن وهـو مـا من أن ی�ا القضائ�ة الذ� ��ون مفوضا من قبل قاضي التحقی� المختص

ــدبون للتنفیـــذ بجم�ـــع  : ج مـــا یلـــي.إ.ق 139نـــص عل�ـــه المـــادة  �قـــوم القضـــاة أو ضـــ�ا� الشـــرطة القضـــائ�ة المنتـ

السلطات المخولة لقاضـي التحقیـ� أن �عطـي �طر�ـ� اإلنا�ـة القضـائ�ة غیـر أنـه لـ�س لقاضـي التحقیـ� أن �عطـي 

تفت�ش في مسـ�ن  إذا حصل ج تنص على أنه .إ.ق 82ما، وٕاذا �انت المادة �طر�� اإلنا�ة القضائ�ة تفو�ضا عا

  .3 ج .إ.ق 47إلى  45المتهم فعلى قاضي التحقی� أن یلزم �أح�ام المواد 

  

   

  

  
، 1981محمود عودة د�اب جبور، االختصاص القضائي لمأمور الض�� القضائي، دراسة مقارنـة، رسـالة د�تـوراه، جامعـة القـاهرة،  1

  .497، ص، 2، �1954توفی� الشاو�، فقه اإلجراءات الجنائ�ة، دار الف�ر العر�ي،  -343ص، 

  .349أحمد فتحي سرور، مرجع ساب�، ص،  2

  .255عبد هللا أوهایب�ه، مرجع ساب�، ص،  3
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والمالح� أن هذه القیود وٕان �ان �صدق على التفت�ش بناء على التل�س إلى القضائ�ة فإنه ال �صدق في التحقی� 

الجزائـر� نفسـه فـي  االبتدائي ألن الرضا الصح�ح في ضا�� من وجوب الحصول علـى إذن وهـو مـا أثـر المشـرع

    .من القانون الجزائي 47المادة 

  وضوا�طها  22-06أسالیب التحر� الخاصة المقررة �موجب القانون : الفرع الثاني

المتضـــمن قـــانون اإلجـــراءات  155-66ج المعـــدل والمـــتمم لألمـــر .إ.تضـــمنت التعـــد�الت الـــواردة علـــى ق

جوهرهـا لتعز�ـز حما�ـة الحقـوق والحر�ـات الفرد�ـة وضـمان الفعال�ـة الجزائ�ة قواعد س�اس�ة جنائ�ة جدیـدة ترمـي فـي 

والسرعة لنشا� القضاء في معالجة قضا�ا اإلجرام وذلك بتكر�س أسالیب تحر خاصة من أجل التصد� لألشـ�ال 

الجدیدة لإلجرام وهي إجـراءات اسـتثنائ�ة عـن القواعـد العامـة تخـول لضـا�� تحـت رقا�ـة اسـتعمال تقن�ـات وأسـالیب 

  :الة تتناولها �اآلتيفع

   :مراق�ة األشخاص ووجهة ونقل األش�اء واألموال

ج قبــــل تعدیلــــه إلــــى تحدیــــد وحصــــر نطــــاق وحــــدود المراق�ــــة .إ.المتضــــمن ق 155-66لــــم یتطــــرق األمــــر 

�مفهومهـــا اإلجرائـــي علـــى األشـــخاص وتنقـــل األشـــ�اء واألمـــوال أدوات إجرائ�ـــة تمـــارس مـــن طـــرف الضـــ�ط�ة �علـــم 

المختصــة دون وجــود ضــمانات مقننــة لحما�ــة المحقــ� وتقضــي �ســالمة اإلجــراءات مــن الناح�ــة  الجهـات القضــائ�ة

  .1القانون�ة 

حـدد إطـارا قانون�ـا  2006-12-20المـؤرخ فـي  22-06و�تعدیل وٕاتمام هذا القـانون �موجـب القـانون رقـم 

مــن هــذا القــانون  07ة �م�ــن مــن العمــل �ــأكثر مرونــة ونوع�ــة ووفــ� إجــراءات محــددة وحق�قــة حیــث أدخلــت المــاد

مراق�ــة  (م�ــرر والتــي تضــمنت مصــطلح المراق�ــة  16ج وأتممتهــا بــإدراج المــادة .إ.مــن ق 16تعــد�ال علــى المــادة 

، غیر أن ورود هذه الع�ارة لم �أت في هذه الع�ارة لم �ـأت فـي سـ�اق تفصـیلها )األشخاص وتنقل األش�اء واألموال

إلجــراء عمل�ــات المراق�ــة  بــل جــاء فــي ســ�اق تمدیــد االختصــاص للضــ�ط�ة القضــائ�ة ،اإلجرائــي وتحدیــد مفهومهــا

  . لألشخاص وتنقل األش�اء واألموال

  

   

أسالیب ال�حث الخاصة وٕاجراءاتها �مناس�ة الیوم الدراسي حول عالقة الن�ا�ة العامة �الشرطة القضائ�ة، لیوم  مزارشي فاروق، محاضرة �عنوان  1

  .2، ص، 17-12-2007
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في حالـة عـدم اعتـراض و�یـل الجمهور�ـة المخـتص �عـد إعالمـه �م�ـن تمدیـد عبـر �امـل اإلقلـ�م الـوطني عمل�ـات  

 ل أو أكثــر �حمــل علــى االشــت�اه فــیهم �ارتكــاب الجــرائم المــذ�ورةمراق�ــة األشــخاص الــذین توجــد ضــدهم مبــرر مقبــو 

  .أعاله أو مراق�ة ونقل األش�اء أو األموال أو متحصالت من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابها 

ل غیـر وعل�ه فإن هذا التعدیل لم یتضمن الوضوح الالزم لمفهوم المراق�ة أ� مراق�ة األشخاص واألشـ�اء أو األمـوا

ذلك أن إجراءات المراق�ة المألوفة والمنتهجة من طرف الض�ط�ة القضائ�ة والتي ال تتعـارض مـع النصـوص التـي 

تضــمن وتكفــل الحر�ــات الفرد�ــة والجماع�ــة وحر�ــة وحــ� االمــتالك والتنقــل فإنهــا تمــارس تلقائ�ــا فــي إطــار الخدمــة 

  .المعتادة ألسالك األمن

من اتفاق�ة األمم المتحـدة لم�افحـة الجر�مـة  �20ترجمة لما تضمنته المادة إن ما في المادة المذ�ورة �أتي 

وهــي  2000-11-15المنظمــة عبــر الــوطن المعتمــدة مــن طــرف الجمع�ــة العامــة لمنظمــة األمــم المتحــدة بتــار�خ 

یبهــا فــي المصـادقة التــي تعتبـر مــن منظـور القــانون الــدولي التزامـا مــن الدولـة بتطبیــ� مــا ورد فـي االتفاق�ــة مـن ترت

�اتخــاذ التــدابیر منهــا تحــت عنــوان أســالیب التحــر� الخاصــة التــزام الــدول الموافقــة علــى االتفاق�ــة  20نــص المــادة 

  :إلتاحة االستخدام المناسب لــ 

  .التسل�م المراقب -

  .أسالیب التحر� الخاصة األخر� �المراق�ة االلكترون�ة أو غیرها من أش�ال المراق�ة -

  .ةالعمل�ات المستتر -

  اعتراض المراسالت وتسج�الت األصوات والتقا� الصور: ثان�ا

إن القـانون الجزائــر� لــم ��ـن إلــى وقــت جـد قر�ــب یــنص علـى ح�ــم یتعلــ� بوضـع الم�المــات الهاتف�ــة مــثال 

تحت المراق�ة، إال أن الممارسات الواقع�ة أجازت حصر و�یل الجمهور�ة �اعت�اره مدیر للشرطة القضائ�ة، سلطة 

على قاعدة تحر�ـات جد�ـة وقـرائن ودالئـل اتخاذ قرار ممارسة هذا اإلجراء واإلذن �ه، في حاالت استثنائ�ة تؤسس 

الشبهة، إفادة للتحقی� دون أن سا�قة معقولة، تلیها إت�اع إجراءات المراق�ة لالتصال الهاتفي فیتم تأكید الدالئل أو 

  .1تكون وسیلة المراق�ة هذه من وسائل ال�حث والتحر� من األدلة 

   

  

.04مزراشي فاروق، مرجع ساب�، ص،  1
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 تحـت الفصـل 10إلـى غا�ـة م�ـرر  5م�ـرر  65منـه المـواد  14أتمـت المـادة  22-06غیر أنه �صـدور القـانون 

  .)في اعتراض المراسالت وتسجیل األصوات والتقا� الصور (الرا�ع �عنوان 

ممارستها في حدود �األش�ال المنصوص علیها قننت بذلك أش�ال المراق�ة المذ�ورة وتم إضفاء طا�ع شرعي على 

و�التالي أص�حت إجراءات تخضع لضوا�� قانون�ة محـددة تضـفي السـالمة مـن الناح�ـة القانون�ـة علـى اإلجـراءات 

  :تتمثل هذه القیود والضوا�� ف�ما یلي

األصــوات  ج ال�حــث والتحــر� �اســتعمال أســالیب االعتــراض للمراســالت وتســجیل.م�ــرر إ 65أجــازت المــادة  -1

  .والتقا� الصور من طرف ضا�� الشرطة القضائ�ة

  :غیر أنها حددت حاالت ومقتض�ات التحر� في الجر�مة المتل�س بها في التحقی� االبتدائي في

  .جرائم المخدرات -

  .المنظمة العابرة للحدود الوطن�ةالجر�مة  -

  .الجرائم الماسة �أنظمة المعالجة اآلل�ة للمعط�ات -

  .ی�ض األموالجرائم تب -

  .جرائم اإلرهاب -

  .المتعلقة �التشر�ع الخاص �الصرفالجرائم  -

  .جرائم الفساد -

تمــارس هــذه اإلجــراءات بــإذن صــادر عــن و�یــل الجمهور�ــة المخــتص الــذ� یجیــز �موج�ــه لضــا�� الشـــرطة  -2

  .القضائ�ة التحر� �استعمال هذه األسالیب

تســمح �ــالتعرف علــى االتصــاالت المطلــوب التقاطهــا، واألمــاكن یجــب أن یتضــمن اإلذن �ــل العناصــر التــي  -3

  .المقصودة س�ینة أو غیرها والجر�مة التي تقرر اللجوء إلى هذه التدابیر ومدتها

أشهر قابلة للتجدید حسب مقتض�ات التحر� أو التحقی� ضمن  04یجب أن �سلم اإلذن م�تو�ا لمدة أقصاها  -4

  .نفس الشرو� الش�ل�ة والزمن�ة

  :إطار ونطاق التحر� �استعمال هذه األسالیب في اآلتي 05م�رر  65حددت المادة  -5

 .اعتراض المراسالت التي تتم عن طر�� وسائل االتصال السلك�ة والالسلك�ة -
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بوضــع هــذه األخیــرة و�جیــز  فــإذن المســلم مــن طــرف و�یــل الجمهور�ــة �ســمح )الخف�ــة(وضــع الترتی�ــات التقن�ــة  -

مــن نفــس القــانون أ� قبــل  47الــدخول علــى المحــالت الســ�ن�ة أو غیرهــا ولــو خــارج مواعیــد المحــددة فــي المــادة 

الخامسة ص�احا و�عد الثامنة مساءا وذلك �غیر علم أو رضا األشخاص الذین لهم الح� على تلك األماكن وذلـك 

لمتفوه �ه �صفة خاصة أو سر�ة من طرف شخص أو عدة أشـخاص من أجل التقا� وتثبیت و�ث تسجیل الكالم ا

  .یتواجدون في م�ان خاص

سیر هذه العمل�ة المأذون بها ��ون وجو�ا تحـت المراق�ـة الم�اشـرة لو�یـل الجمهور�ـة المخـتص وفـي حـال فـتح  -6

اشــرة وفــي �ــال تحقیــ� قضــائي، تــتم هــذه العمل�ــات المــذ�ورة بنــاء علــى إذن مــن قاضــي التحقیــ� وتحــت مراقبتــه م�

ولضا�� الشرطة القضائ�ة المـأذون لـه أو المنـاب  )مصدر اإلذن واإل�انة(الحالتین یجیز النص القانوني للقاضي 

تسـخیر �ـل عـون مؤهـل لـد� مصـلحة، أو الوحـدة أو الهیئـة العموم�ـة أو الخاصـة الم�لفـة �مواصـالت الســلك�ة أو 

  . الالسلك�ة لتكلف �الجوانب التقن�ة للعمل�ة

مـن نـص القـانون وٕاذا  45یجب أن تتم هـذه العمل�ـات دون المسـاس �السـر المهنـي المنصـوص عل�ـه �المـادة  -7

   .اكتشفت جرائم أخر� غیر تلك التي ورد ذ�رها في اإلذن فإن ذلك ال ��ون سب�ا ل�طالن إجراءات العارضة

المحضــر عــن �ــل عمل�ــة یجــب أن �حــرر ضــا�� الشــرطة القضــائ�ة المــأذون لــه أو المنــاب حســب الحــاالت  -8

اعتراض أو تسجیل مراسالت و�ذا عن عمل�ات وضع ترتی�ات التقن�ة وعمل�ات التقا� وتر�یـب وتسـجیل الصـوتي 

  .أو السمعي ال�صر� 

  .یجب أن یذ�ر هذا المحضر بتار�خ وساعة بدا�ة هذه العمل�ات واالنتهاء منها -9

والمفیـدة فـي إظهـار الحق�قـة فـي محضـر یـودع �ـالملف تنسخ المراسالت أو الصور أو المحادثـات المسـجلة  -10

  .وتنسخ وتترجم الم�المات التي تتم �اللغات األجنب�ة عند الضرورة �مساعدة مترجم �سخر لهذا الغرض

  الضوا�� المتعلقة �التسرب: ثالثا

إلــى أســاس قــانوني وضــمان یبــین عل�ــه القاضــي إجازتــه  افتقــارهج قبــل تعدیلــه .إ.علــى غــرار مــا تــم إثارتــه حــول ق

المراسالت التقا� الصور وتسجیل األصوات و�رتكز عل�ه المحق� في ضـمان سـالمة مـا �قـوم �ـه  اعتراضلعمل�ة 

وجود ضامن شرعي و�انت عمل�ـات التحـر� خاصـة من الناح�ة القانون�ة فإن عمل�ة تسرب �انت تنفذ أ�ضا دون 

ا والتي تستهدف �شف الش��ات اإلجرام�ة الخطیرة والمنظمة تستدعي في الكثیـر مـن الحـاالت �عـض المعقدة منه

قصـد االقترابالمخاطر من طرف المحق� عادة الذ� یتولى بنفسه أو من طرف أحد عناصره عمل�ة اندساس أو 
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 65المـواد مـن  فـي التسـرب ج جاء ال�اب الخامس منـه �عنـوان .إ.التسرب داخل الش��ات اإلجرام�ة، و�تعدیل ق 

، ل�قــنن هــذا األســلوب الخــاص فــي التحــر� و�عطــي بــذلك الغطــاء القــانوني الــالزم 18م�ــرر  65إلــى  11م�ــرر 

ولضــا�� الشــرطة القضــائ�ة وعناصــره المــأذون لهــم واألشــخاص المســخر�ن لــذلك و�حــدد  )مصــدر اإلذن(للقاضــي 

  .اإلطار القانوني الذ� تسیر ف�ه هذه العمل�ة

التسرب لغة �أنه التوغل أو التغلغل أو االختـراق داخـل م�ـان أو وسـ� مغلـ� أو هـو الوصـول إلـى  و�عرف

هـــدف الشـــرطة القضـــائ�ة او عـــون الشـــرطة القضـــائ�ة تحـــت المســـؤول�ة ضـــا�� شـــرطة قضـــائ�ة الم�لـــف بتنســـی� 

أو شــر�ك لهــم، أو  العمل�ــة، �مراق�ــة األشــخاص والمشــت�ه فــي ارتكــابهم جنا�ــة أو جنحــة بإیهــامهم أنــه فاعــل معهــم

، وقـد حـدد المشـرع الجزائـر� لهـذه العمل�ـة جملـة مـن القیـود 1ج .إ 12م�رر  65مادة خاف وهو ما نصت عل�ه ال

  :والضوا�� والمتمثلة في

    العمل�ة من حیث طب�عة الجرائم التي �سمح �شأنها الق�ام بهذه -أ

المتلـ�س بهـا فـي التحقیـ� االبتـدائي فـي  التسرب عمل�ة تقتضـیها ضـرورات التحـر� أو التحقیـ� فـي الجـرائم

الجرائم الماسة �أنظمة المعالجة  -الجر�مة المنظمة العابرة للحدود الوطن�ة -جرائم المخدرات: إحد� الجرائم التال�ة

جـرائم  -الجـرائم المتعلقـة �التشـر�ع الخـاص �الصـرف -جـرائم اإلرهـاب -جـرائم تبیـ�ض األمـوال -اآلل�ة للمعط�ـات

  . الفساد

  الشرو� التي یجب توافرها في عون التسرب أو التوغل -ب

      :التوغل بناء على مایليعنصر أو عون  یتم اخت�ار

  .وفر روح التضح�ة والم�ادرةمع تفي تأد�ة المهمة التطوع والقابل�ة  -

  .��ون ضا�� أو عون شرطة قضائ�ة -

  .االندماج وقوة الذاكرةیتمتع �قدرة االست�عاب، ودقة المالحظة، سر�ع البد�عة، سر�ع  -

  

  

  

  

  .07، ص،  22-06أسالیب ال�حث والتحر� وٕاجراءاتها قانون فاطمي دمحم الیز�د، محاضرة �عنوان  1
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  .تمتعه �قوة جسد�ة تم�نه من مواجهة الصعو�ات -

�ـاإلعالم والتقن�ـة تقن�اتـه، أجهـزة االتصـال  (إطالعه علـى ��ف�ـة اسـتعمال الوسـائل اإلعالم�ـة والتقن�ـة الحدیثـة  -

  .)ووسائل أخر� 

  .لھ إطالع بالوسط اإلجرامي -

أال ��ون معروفا في الوس� الذ� یتوغل ف�ـه أ� ال ��ـون مـن نفـس المنطقـة التـي �عمـل فیهـا أو �قـ�م فیهـا وأال  -

  .��1ون معروفا في الوس� اإلعالمي �الصحافة 

   �العمل�ة ضرورة الحصول على إذن للق�ام -ج

حـت مسـؤول�ة یجـب أن إن عمل�ة التسرب التي �قوم بها ضا�� الشـرطة القضـائ�ة، أو العـون الـذ� �عمـل ت

تكون �موجب إذن صادر عن السید و�یـل الجمهور�ـة أو قاضـي التحقیـ� حسـب الحالـة علـى أن ��ـون هـذا اإلذن 

م�تو�ـا ومسـب�ا وذلــك تحـت طائلـة الــ�طالن ونـذ�ر ف�ـه الجر�مــة التـي تبـرر اللجــوء إلـى هـذا اإلجــراء وهو�ـة ضــا�� 

  .الشرطة القضائ�ة ال تتم العمل�ة تحت المسؤول�ة

أشهر �حد  04أما �النس�ة للمدة أو اآلجال الزمن�ة التي یرخص العمل فیها وف� الم�توب فحددت قانونا بـ 

إن اإلذن   مع إم�ان�ة تجدید العمل�ة حسب مقتض�ات التحـر� والتحقیـ� وضـمن الشـرو� الشـ�ل�ة والزمن�ـة أقصى

ص بإجراءاتهــا أن �ــأمر بتوق�فهــا قبــل مطلقــا فقــد أجــاز القــانون للقاضــي الــذ� رخــ�عمل�ــة التســرب لــ�س ترخ�صــا 

انقضــاء المــدة المــرخص بهــا غیــر أنــه فــي حــال اللجــوء إلــى ذلــك فــإن العــون المســرب �م�ــن لــه أن یواصــل فــي 

نشــاطاته للوقــت الكــافي لتوقیــف عمل�ــة المراق�ـــة وهــو نفــس األســلوب الــذ� أجـــازه القــانون فــي حــال انتهــاء المـــدة 

وذلــك حفاظــا علــى أمــن العنصــر المتســرب لتهیئــة الظــروف المالئمــة،  المحــددة برخصــة التســرب وعــدم تجدیــدها

أشهر على أكثر تقدیر وٕاذا انقضت هذه المهلة دون أن  04لتوقفه عن هذا النشا� على أن ال تتجاوز هذه المدة 

یتم�ن العون المتسرب من توقیف نشاطه في ظروف تضمن نشاطه في ظروف تضمن أمنه �م�ن لهـذا القاضـي 

  .أشهر على األكثر 04بتمدیدها لمدة أن یرخص 

  

  

، 2007-10-17الیـــوم الدراســـي حـــول عالقـــة الن�ا�ـــة العامـــة �الشـــرطة القضـــائ�ة، یـــوم  مطاطـــة عبـــد الـــرحمن، مداخلـــة �عنـــوان  1

.02ص،
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  العمل�ات التي یجیز القانون للعون المتسرب الق�ام بها -د

األساس�ة للعون المتسرب هي م�افحة الجرائم المنظمة �شتى أنواعها ووضع حد لنشاطها اإلجرامي المهمة 

  :وجم�ع عناصر األدلة وفي سبیل ذلك تم�ینه الق�ام �ما یلي

تغییــر االسـم واللقــب و��انـات الحالــة المدن�ـة �صــفة عامـة، �طاقــات الهو�ـة الشخصــ�ة : اسـتخدام هو�ــة مسـتعارة -

  .ج.إ.من ق 12م�رر  65تخوله المادة وغیرها وهذا ما 

قد �قترف العنصر المتسـرب عنـد أدائـه لمهمتـه �عـض المخالفـات والجـنح دون أن �سـأل جزائ�ـا فـي هـذا الشـأن  -

  :وحددت هذه األفعال على سبیل الحصر �ما یلي 14م�رر  65وهو ما نصت عل�ه المادة 

أو معلومـات متحصـل علیهـا  أمـوال أو منتوجـات أو وثـائ� اقتناء أو ح�ازة أو نقـل أو تسـل�م أو إعطـاء مـواد أو -

  .من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها

استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذا الطا�ع القـانوني أو المـالي و�ـذا وسـائل النقـل  -

  .أو التخز�ن أو اإلیواء أو الحف� أو االتصال

الم�لــف بتنســی� عمل�ــة التســرب أن �حــرر تقر�ــر یتضــمن العناصــر لمعاینــة  ضــائ�ةعلــى ضــا�� الشــرطة الق -ه

  .الجرائم مع مراعاة تأمین حما�ة العنصر المتوغل

تتم عمل�ة التسرب تحت رقا�ة و�یل الجمهور�ة، وتجدر اإلشارة إلى أنه ز�ادة على الضمانات اإلجرائ�ة التي  -و

�ـل �شـف  4-3-2فـي الفقـرات  16م�ـرر  65وعاقبت المـادة تهدف لضمان أمن العنصر المتسرب فقد جرمت 

لهو�ة المتسرب وشددت العقو�ة في حالـة تسـبب هـذا الكشـف فـي المسـاس �السـالمة الجسـد�ة لهـم وألفـراد عـائلتهم 

  .)أزواج وأبناء وأصول م�اشر�ن(
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ممارسـتها لوظ�فـة الرقا�ـة علـى أعمـال السلطة القضائ�ة هي الحام�ة للحر�ات والحقوق الفرد�ـة فـإن  أنا �م

الض�ط�ة القضائ�ة من الضمانات األساس�ة لتفاد� أ� انتهاك لمبدأ الشرع�ة اإلجرائ�ـة، وتمـارس هـذه الرقا�ـة فـي 

التشر�ع الجزائر� من خالل إدارة و�یل الجمهور�ة، وٕاشراف النائـب العـام، ورقا�ـة غرفـة االتهـام ط�قـا لـنص المـادة 

  .ج.إ.من ق 12

ونظـرا ألهم�ـة هـذا المبــدأ، وحرصـا علـى أن تكــون أعمـال الضـ�ط�ة القضـائ�ة شــرع�ة وتنفـذ ط�قـا للضــوا�� 

خالل هذا الفصل الوقوف على الجهات المنوطة �الرقا�ة والش�ل�ات التي تنص علیها القانون، وسوف نحاول من 

فـــي الم�حـــث األول، علـــى أن نتنـــاول فـــي الم�حـــث الثـــاني، الجـــزاء المترتـــب عـــن عنصـــر التقیـــد �ضـــوا�� ال�حـــث 

  .والتحر� 

  الجهات المنوطة �الرقا�ة: الم�حث األول

الم�اشــر�ن فــي الشــرطة والــدرك یخضــع رجــال الشــرطة القضــائ�ة لت�ع�ــة مزدوجــة، فهــم یخضــعون لرؤســائهم 

ومصالح األمن العس�ر�، و�خضعون من جهـة أخـر� فـي م�اشـرة مهـامهم فـي الضـ�ط�ة القضـائ�ة إلدارة وٕاشـراف 

، حیــث تــنص المــادة 1ة الن�ا�ــة العامــة ورقا�ــة غرفــة االتهــام، وذلــك الزدواج�ــة الصــفة ألعضــاء الشــرطة القضــائ�

و�تـــولى و�یـــل الجمهور�ــــة إدارة الضـــ�� القضـــائي و�شــــرف النائـــب العـــام علــــى الضـــ�� القضـــائي بــــدائرة   13/2

  .اختصاص �ل مجلس قضائي، وذلك تحت رقا�ة غرفة االتهام 

   الن�ا�ة العامة: المطلب األول

اسـتقالل�ة �عتبر عضو الن�ا�ة العامة من السلك القضائي، إال أنه یتمیز عن هذا السـلك �عـدم تطبیـ� مبـدأ 

القضـــاء عل�ـــه، فتح�مـــه م�ـــاد� الت�ع�ـــة وعـــدم الـــرد وتتـــولى الن�ا�ـــة العامـــة ســـلطة اإلدارة واإلشـــراف علـــى الضـــ�� 

القضائي وأعماله ف�مارس و�یل الجمهور�ة سلطة اإلدارة على مستو� المح�مة، في حین یتولى النائب العام على 

ج، وتبــدو .م�ــرر إ 18نتــه الفقــرة األولــى مــن المــادة مســتو� المجلــس القضــائي ســلطة اإلشــراف عل�ــه وهــو مــا بی

  .مظاهر ت�ع�ة وف�ما أجازه لو�یل الجمهور�ة من صالح�ات وسلطات علیهم من جهة أخر� 

  

  

    
  .278 أوهایب�ه، مرجع ساب�، ص، عبد هللا 1
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  و�یل الجمهور�ة �جهة إدارة: الفرع األول

تح�ــــم أعضــــاء الضــــ�ط�ة القضــــائ�ة خــــالل ممارســــتهم لمهــــامهم عالقــــة قانون�ــــة �الجهــــات القضــــائ�ة، فهــــم 

یخضعون طـوال مـدة ممارسـتهم لهـا إلـى إدارة وتوج�ـه و�یـل الجمهور�ـة التـا�عین لـه مـن حیـث دائـرة االختصـاص، 

حیث ��ونون في اتصال دائم معه و�صفتهم مدیرهم الم�اشر، و�تولى و�یل الجمهور�ة إدارة الض�� القضـائي فـي 

  :عدة أوجه �م�ن تلخ�صها في النقا� التال�ة

   ل الجمهور�ة �التحر�ات والش�او� وال�الغاتضرورة إعالم و�ی: أوال

یجـب علـى عناصــر الضـ�ط�ة القضــائ�ة إعـالم و�یـل الجمهور�ــة بـدون تمهــل ��ـل الجـرائم التــي تنقلـت إلــى 

، وأ� مخالفـــة لهـــذا 1علمهـــم عـــن طر�ـــ� تحو�ـــل الشـــ�او� وال�الغـــات التـــي تلقوهـــا و�ـــذا المحاضـــر التـــي حرروهـــا 

علـیهم �عة عن طر�� و�یل الجمهور�ة �عد اسـتطالع رأ� النائـب العـام، �مـا أنـه االلتزام �عرض القائمین بت للمتا

بإ�الغه �ما وصلت إل�ه تحر�اتهم وذلك بإرفاق أصل المحاضر ونسخة منها مصادق علیها، و�ل الوثائ� المرفقة 

لوقـت المناسـب، واألش�اء المضبوطة والهدف من إعالم و�یل الجمهور�ة هو السماح له بتوج�ـه تعل�ماتـه لهـم فـي ا

و�ذا التوجیهات الضرور�ة للحد من اإلجرام، وتقدیر النحو الذ� یجب أن یتخذه �ل ملف، و�عـد �ـل لهـذا االلتـزام 

  .لمراق�ة ومسائلة غرفة االتهاممخالفة تفرض القائم �ه 

وفــي حالــة الجر�مــة المتلــ�س بهــا علــى ضــا�� الشــرطة القضــائ�ة أن یخطــر و�یــل الجمهور�ــة علــى الفــور، 

ج ضـرورة أن یخطـر ضـا�� الشـرطة القضـائ�ة .إ.ق 62، �مـا أوردت المـادة 2و�نتقل بدون تمهـل لم�ـان ارتكابهـا 

و�یل الجمهور�ة فورا عند علمهـم �ـالعثور علـى جثـة شـخص، و�ـان سـبب الوفـاة مجهـوال، أو مشـ�وك ف�ـه، وسـواء 

ي یجیـز فیهــا القـانون لضـا�� الشــرطة �انـت الوفـاة نتیجـة عنــف أو بدونـه، إلـى جانــب ذلـك فإنـه وفـي الحــاالت التـ

فإنـه ین�غـي علـیهم أن القضائ�ة أن �مارسوا مهـامهم علـى �افـة اإلقلـ�م الـوطني أو المجلـس القضـائي الملحقـین �ـه 

  .یخبروا مس�قا و�یل الجمهور�ة الذ� �عملون في دائرة اختصاصه

  

     

  
  .17، ص، 2002معراج جدید�، الوجیز في اإلجراءات الجزائ�ة مع التعد�الت الجدیدة، دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر،  1

�مسك النائب العام ملفا فرد�ـا لكـل ضـا�� شـرطة قضـائ�ة �مـارس سـلطات الضـ�� القضـائي فـي دائـرة  ج .إ.م�رر ق 18/1المادة  2

  .من هذا القانون  208راعاة أح�ام المادة اختصاص المجلس القضائي وذلك مع م
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  مراق�ة المحاضر وتوج�ه التحر� والتصرف ف�ه: ثان�ا

ینـــا� بو�یـــل الجمهور�ـــة ســـلطة توج�ـــه أعمـــال الضـــ�ط�ة القضـــائ�ة وذلـــك �مراجعـــة مـــد� �فا�ـــة المعلومـــات 

ل الجمهور�ــة، المتحصــل علیهــا �شــأن جر�مــة مــا، وعل�ــه فــإن عناصــر الضــ�ط�ة القضــائ�ة خاضــعین لســلطة و�یــ

�عــرض  و�هــذه الصــفة فــإنهم ملزمــون بتنفیــذ األوامــر والتعل�مــات التــي یتلقونهــا منــه، وأ� تقــاعس فــي هــذا المجــال

وعلى ضا�� الشرطة القضائ�ة انتظار التعل�مات التي یتلقاها من قبل و�یل الجمهور�ة وتطب�قها  1صاح�ه للجزاء 

�شــ�ل ســو� مــع ضــرورة اســتئذانه فــي الكثیــر مــن اإلجــراءات الهامــة وٕاال عــدت �اطلــة، منهــا التفتــ�ش والتوقیــف 

ل�ه ضا�� الشرطة القضـائ�ة، أو للنظر، ومع�ار قبوله أو رفضه هو مد� قناعته بجدید التحر�ات التي یتقدم بها إ

  .2وما ورد بت وما اشتمل عل�ه عدم اقتناعه بذلك �حسب الظاهر له �عد اطالعه على محضر التحر�ات 

�مـــا تتمثـــل إدارة و�یـــل الجمهور�ـــة للضـــ�� القضـــائي فـــي توج�ـــه نشـــاطهم وتوز�ـــع المهـــام علـــیهم، ومراق�ـــة 

ه قـد تـم تحر�ـره أثنـاء تأد�ـة مهـام الوظ�فـة إلـى جانـب ضـرورة المحاضر من حیث التوق�ع والتار�خ وختم الوحدة وأنـ

  .ج.إ.ق 18تب�ان محرره ط�قا للمادة 

   مراق�ة التوقیف للنظر: ثالثا

لقد منح المشرع لو�یل الجمهور�ة صالح�ة مراق�ـة التوقیـف للنظـر والوقـوف علـى مـد� شـرعیته، وفـي هـذا 

یـــدیر نشــــا� ضـــ�ا� وأعـــوان الشــــرطة القضـــائ�ة بــــدائرة علـــى أن و�یـــل الجمهور�ــــة   36/2الســـ�اق تـــنص المــــادة 

اختصاص المح�مة و�راقب تدابیر التوقیف للنظر ذلك أن السلطة التقدیر�ة لض�ا� الشرطة القضائ�ة فـي توقیـف 

شــخص للنظــر خاضــعة لمراق�ــة و�یــل الجمهور�ــة وتتمثــل ســلطة المراق�ــة فــي هــذه الحــاالت مــن خــالل األعمــال 

  :التال�ة

  .السجل الخاص �التوقیف للنظر التوق�ع على -

 ظةحإم�ان�ة تعیین طبیب لفحص الموقوف للنظر تلقائ�ا أو بناء على طلب أفراد عائلته، أو محام�ه وفي أ�ة ل -

  .أثناء أو �عد التوقف

  

     
1Roger Merle, andre vitu traite de droit criminelle, tome 11, procédure pénale, 3ème édition, 1979, p, 304. 

 .31، ص، 1996عبد الحمید الشوار�ي، ضمانات المتهم في التحقی� الجنائي، منشأة المعارف، ط�عة  2
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  .ز�ارة األماكن المخصصة للتوقیف للنظر والتأكد من أنها تستجیب للشرو� الالئقة ��رامة اإلنسان -

تفقــد و�یــل الجمهور�ــة أمــاكن التوقیــف دور�ــة فــي أ� وقــت لمعاینــة ظــروف التوقیــف واالطــالع علــى الســجالت  -

  .الموضوعة لهذا الغرض والتي �م�ن له أن یدون علیها مالحظاته

  النائب العام �سلطة إشراف: الفرع الثاني

�عتبر النائب العام رئ�س الهیئة الم�لفة �اإلدارة واإلشراف على الض�� القضائي، وو�یل الجمهور�ـة �عمـل 

تحت سلطته الـذ� �عـود لـه اإلشـراف علـى هـذه الفئـة علـى مسـتو� المجلـس القضـائي، ومعنـى ذلـك أنـه إذا �انـت 

  .ق�ادة م�اشرة فإن النائب العام تكون ق�ادته غیر م�اشرة و�یل الجمهور�ة للض�ط�ة القضائ�ة هيق�ادة 

أهم السلطات المخولة للنائب العـام  1ولقد بینت التعل�مة الوزار�ة المشتر�ة بین وز�ر العدل، وز�ر الداخل�ة 

  :�سلطة إشراف على الض�ط�ة القضائ�ة والتي ندرجها في النقا� التال�ة

  �ةمسك ملفات ض�ا� الشرطة القضائ: أوال

�حا� النائب العام �علم هو�ة ض�ا� الشرطة القضائ�ة المعنیین بدائرة اختصاصه، والذین �مارسون �صـفة 

فعل�ــة مهــام الشــرطة القضــائ�ة، و�تــولى مســك ملفــاتهم الشخصــ�ة التــي تــرد إل�ــه مــن الســلطة اإلدار�ــة التــي یت�عهــا 

ها هذا األخیر مهامه، �استثناء ضـ�ا� الشـرطة الضا�� المعني، أو من الن�ا�ة العامة آلخر جهة قضائ�ة �اشر فی

القضــــائ�ة التــــا�عین للمصــــالح العســــ�ر�ة لألمــــن والــــذین تمســــك ملفــــاتهم مــــن طــــرف و�ــــالء الجمهور�ــــة العســــ�ر�ة 

  .المختصین إقل�م�ا

ولإلشارة فإن هذه الملفات الفرد�ة تتعل� �ض�ا� الشرطة القضائ�ة فق� دون غیرهم مـن عناصـر الضـ�ط�ة 

ى أن هذه الملفات تتضمن معلومات �املة عن مؤهالتهم العلم�ـة والعمل�ـة ومسـارهم الـوظ�في �ضـ�ا� القضائ�ة إل

  .الشرطة القضائ�ة

  اإلشراف على تنق�� ض�ا� الشرطة القضائ�ة: ثان�ا

ــذه ال�طــاقـــــا   ت لو�ـــــالء �مسك النائب العام �طاقات التنق�� لضبـــــا� الشرطـــــة القضائیــــة، وترســـــل هــــ

  

  

والمحــددة للعالقــة التدر�ج�ــة بــین الســلطة القضــائ�ة والشــرطة القضــائ�ة فــي مجــال  2000-07-31التعل�مــة الوزار�ــة المؤرخــة فــي  1

   .إدارتها ومراقبتها واإلشراف علیها ومراقبتها
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العاملین بدائرة اختصاصهم في أجل أقصاه أول د�سمبر من �ل سنة الجمهور�ة المختصین إقل�م�ا لتقی�م الض�ا� 

  .د�سمبر من نفس السنة 31لترجع إلى النائب العام �عد تبل�غها للضا�� المعني في أجل أقصاه 

و�تم التنق�� وف� ال�طاقة النموذج�ة المعـدة لهـذا الغـرض، ولضـا�� الشـرطة القضـائ�ة أن یبـد� مالحظـات 

یوجههــا إلــى النائــب العــام الــذ� �عــود لــه ســلطة التقیــ�م والتقــدیر النهــائي للنقطــة والمالحظــات �تاب�ــة حــول تنق�طــه 

وتوضع نسخة من �طاقة التنق�� �الملف الشخصي لضا�� الشرطة القضائ�ة و�رسل النائب العام بنسخة منها إل 

  .1ینایر من �ل سنة 31السلطة اإلدار�ة التي یت�عها المعني مشفوعة �مالحظاته قبل 

  اإلشراف على تنفیذ التسخیرات: ثالثا

النائب العام یتولى مهمة اإلشراف علـى تنفیـذ التسـخیرات التـي تصـدرها الجهـات القضـائ�ة مـن أجـل حسـن 

سیر القضاء، وأول شيء في هذه التسخیرات، أن تكون محررة وفي ش�ل م�توب ومؤرخة وموقعة من الجهة التي 

  :أوجه وأغراض تسخیر القوة العموم�ة غیر أنه �م�ن ذ�ر �عض وجوههاأصدرتها، وفي الواقع ال �م�ن حصر 

  .التسخیر من أجل تنفیذ األوامر القضائ�ة والقرارات الجزائ�ة -

  .استخراج المساجین من المؤسسات العقاب�ة لمثولهم أمام الهیئات القضائ�ة -

  .حراسة المساجین أثناء تحو�لهم إلى مؤسسة عقاب�ة أخر�  -

وفي األخیر �م�ن لنا أن نشیر إلى أن سلطة النائب العام في اإلشراف على الض�ط�ة القضائ�ة ی�قى لهـا 

اإلدارة التي یتت�ع بها و�یل الجمهور�ة ألنه في المفهوم األول فاإلشراف هو السـلطة الغیـر معنى واسع من مفهوم 

�یـل الجمهور�ـة، إال أن المالحـ� علم�ـا أن م�اشرة التـي تنطـو� علـى أعضـاء التوجیهـات والتعل�مـات عـن طر�ـ� و 

   .علیهما یتم عن طر�� هذا األخیر التسخیرات واإلشراف

  غرفة االتهام: المطلب الثاني

تتشـــ�ل فـــي �ـــل مجلـــس قضـــائي غرفـــة اتهـــام واحـــدة علـــى األقـــل لتتـــولى الرقا�ـــة علـــى إجـــراءات التحقیـــ� 

  ، �ما تمارس هذه األخیرة رقا�ة حق�ق�ة وسلطة فعل�ة على 2االبتدائي، وتصح�ح ما قد �عتر�ها من عیوب 

  

  

  .التعل�مة الوزار�ة المشتر�ة السا�قة 1

  .305أحمد شوقي الشلقاني، مرجع ساب�، ص،  2
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الضــ��  ج، فغرفــة االتهــام تخــتص �مراق�ــة أعمــال.إ.ق 211-206ضــا�� الشــرطة القضــائ�ة تــنص علیهــا المــواد 

القضائي واألعوان المنوطة بهم �عض مهام الض�� القضـائي التـي تمارسـونها حسـب الشـرو� المحـددة فـي المـادة 

 3، وتتشــ�ل مــن ثالثــة مستشــار�ن أحــدهم رئ�ســا، �عینــون لمــدة 1ومــا �عــدها مــن قــانون اإلجــراءات الجزائ�ــة  21

ج، و�مثـــل الن�ا�ـــة أمامهـــا النائـــب العـــام أو أحـــد مســـاعد�ه، فمـــا هـــي .إ.ق )176(ســـنوات �قـــرار مـــن وز�ـــر العـــدل 

  .صالح�اتها في الرقا�ة على أعمال الض�ط�ة القضائ�ة؟ وما هي آل�ات إخطارها؟

  آل�ات إخطار غرفة االتهام �جهة رقا�ة على أعمال الض�ط�ة القضائ�ة: الفرع األول 

ت المنسو�ة لعناصر الض�ط�ة القضائ�ة، �غـض النظـر عـن تنظر غرفة االتهام �جهة تأدیب�ة في اإلخالال

اإلجراءات التأدیب�ة المقررة في القوانین األساس�ة لها أو المتا�عات الجزائ�ة التـي قـد تترتـب عـن األفعـال المنسـو�ة 

لهـم، وهـذه اإلخـالالت المنسـو�ة لضـا�� الشـرطة القضـائ�ة التـي تتعلـ� فقـ� �المهـام المنوطـة لهـم �ضـ�� قضــائي 

، أو امتناعه عـن عمـل مفـروض عل�ـه، و�ـان البـد مـن تنظـ�م األخطـاء 2المتمثلة في الق�ام �عمل محظور علیهم و 

المهن�ة في مجموعة من القواعد القانون�ة والتنظ�م�ة التي تأمرهم �عمل معین أو تنهاهم عن إت�ان فعـل مـا لـه أثـر 

 207ة التأدیب�ــة وط�قــا لمــا نصــت عل�ــه المــادة تحقــ� المســؤول�فــي المجــال الــوظ�في، و�ترتــب علــى اإلخــالل بهــا 

ج  فإن إجراءات المتا�عة أمام غرقة االتهام تكون إمـا بنـاء علـى طلـب مـن النائـب العـام أو مـن رئـ�س غرفـة .إ.ق

  .االتهام ولها أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها �مناس�ة نظر قض�ة مطروحة علیها

  :و�ستفاد من صر�ح النص ما یلي

إقامـة دعـو� تأدیب�ـة ضـد أ� ضـا�� شـرطة قضـائ�ة أ�ـا �انـت الجهـة اإلدار�ـة التـي ینتمـي إلیهـا مـن أنه �م�ن  -

  .أجل اإلخالالت المنسو�ة إل�ه في م�اشرة مهامه ط�قا لقانون اإلجراءات الجزائ�ة

طلـب إن المتا�عة تقع بناء على طلب النائب العام لد� المجلس القضائي وهذا ما �حصل غال�ا أو بنـاء علـى  -

  ج، �ما .إ 205إلى  202رئ�س غرفة االتهام في إطار السلطات الخاصة التي خولتها إل�ه المواد 

ـــــا �مـــــة علیهــیجوز لغرفة االتهام أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها �مناس�ة نظر الدعو� المطروح ــــا هـ الحـال  وـــ

  .أوامر قاضي التحقی�دائما في مواد الجنا�ات أو على إثر استئناف أمر من 

  

  .986مغور� دمحم شاهین، القرار التأدیبي وضماناته والرقا�ة القضائ�ة عن الفعال�ة والضمان، توز�ع دار الكتاب الحدیث، ص،  1

ـــــائ�ة، الط�عـــــــــة  2 ــــي تأدیـــــــــب ضـــــــــ�ا� الشـــــــــرطة القضــــ ـــــمانات فـــــ ــــاقوت، اإلجـــــــــراءات والضــــ .110ص،  ،1997، 2دمحم ماجـــــــــد �ـــــ
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التأدیب�ـة هـي غرفـة االتهـام التـي ینتمـي إلیهـا ضـا�� الشـرطة القضـائ�ة أو الجهة المختصة �النظر في الدعو�  -

الموظـف أو العـون المنــو� �ـه �عــض صـالح�ات الضـ�� القضــائي مـا لــم یتعلـ� األمـر �ضــا�� الشـرطة القضــائ�ة 

 207/2إلـى غرفـة االتهـام �ـالجزائر العاصـمة وهـو مـا تثبتـه التا�ع لمصالح األمن العسـ�ر� فتحـال القضـ�ة دائمـا 

غیر أن غرفة االتهام �الجزائر العاصمة تعتبر صاح�ة االختصـاص ف�مـا یتعلـ� �ضـ�ا� الشـرطة  ج بنصها .إ.ق

القضــائ�ة لألمــن العســ�ر�، وتحــال القضــ�ة علــى غرفــة االتهــام مــن طــرف النائــب العــام �عــد اســتطالع رأ� و�یــل 

  .1عس�ر� الموجود �المح�مة العس�ر�ة المختصة إقل�م�ا الجمهور�ة ال

وٕاذا ما عرض األمر على غرفة االتهام فإنها تأمر بإجراء تحقی� وتسمع طل�ـات النائـب العـام وأوجـه دفـاع 

ضــــا�� الشــــرطة القضــــائ�ة لــــد� الن�ا�ــــة العامــــة �ــــالمجلس، وٕاذا تعلــــ� األمــــر �ضــــا�� الشــــرطة القضــــائ�ة لألمــــن 

م�ن من اإلطالع على ملفـه الخـاص المرسـل مـن قبـل و�یـل الجمهور�ـة العسـ�ر� المخـتص العس�ر�، یجب أن �

 208إقل�م�ا و�جوز لضا�� الشرطة القضائ�ة المتهم أن �ستحضر محام�ا للدفاع عنه وهو ما نصت عل�ه المادة 

  :ج ومن خالل هذا النص نستخلص ما یلي.إ.ق

فــال یجــوز إحالتــه علــى غرفــة  الشــرطة القضــائ�ة المعنــي أن التحقیــ� وجــو�ي فــي القضــ�ة المت�عــة ضــد ضــا��/ أ

یتعـین علـى النائـب العـام أن  العل�ـا �أنـه االتهام دون سماعه وتقـد�م أوجـه دفاعـه، لـذلك قضـي فـي قـرار المح�مـة 

�ستفسر ضا�� الشرطة القضائ�ة المتا�ع، وأن یبلغ إل�ه األخطـاء التـي یـر� أنـه قـد ارتكبهـا أثنـاء ممارسـة وظ�فتـه 

ل إحالته على غرفة االتهام، فإن لم �فعل وقضت غرفة االتهام بإسقا� الصفة دون أن یتم�ن مـن تقـد�م دفاعـه قب

  .�2ان قضاؤها منعدم األساس القانوني ومخال �حقوق الدفاع مما �ستوجب نقضه 

أن �ستفسـر �ـان علـى النائـب العـام لـد� المجلـس القضـائي  �ما قضت المح�مة العل�ا أ�ضا في قرار لها 

رئ�س المجلس البلد� عن االخالالت المنسو�ة إل�ـه �حیـث إذا تبـین أن هـذا األخیـر قـد ارتكـب خطـأ أثنـاء م�اشـرة 

وظ�فتــه �ضــا�� شــرطة قضــائ�ة قــدم لغرفــة االتهــام عر�ضــة مســب�ة وتعــین حینئــذ علــى هــذه الجهــة أن تفضــل فــي 

  .3ج .إ.ق 210-209طل�اته �قرار مسبب ط�قا لنص المادة 

      

  .247سل�مان �ارش، مرجع ساب�، ص،  1

  .266775من الغرفة الجنائ�ة األولى في الطعن رقم  15/07/1980قرار صادر عن المح�مة العل�ا الصادر في  2

  .266775من الغرفة الجنائ�ة األولى في الطعن رقم  15/07/1980قرار صادر عن المح�مة العل�ا الصادر في  3
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أنــه توجــد علــى مســتو� الن�ا�ــة العامــة لــد� �ــل مجلــس قضــائي ملفــات شخصــ�ة لضــ�ا� الشــرطة القضــائ�ة / ج

  .ولهؤالء في حالة المتا�عة الح� في االطالع علیها

رارهـا الصـادر �ما یجوز للمعني �المتا�عة أن یو�ل محام�ا للدفاع عنه وهذا ما قضت �ـه المح�مـة العل�ـا فـي ق/ د

أنــه إذا مــا طــرح األمــر علــى غرفــة االتهــام فإنهــا تــأمر بــإجراء تحقیــ�،  وأهــم مــا جــاء ف�ــه  2000-07-14فــي 

الحــال أن غرفــة االتهــام  وتســمع طل�ــات النائــب العــام وأوجــه دفــاع ضــا�� الشــرطة القضــائ�ة والحاصــل فــي قضــ�ة

اعتمـدت علـى التصـر�حات المسـجلة أمـام و�یـل الجمهور�ــة واسـت�عدت إجـراءات التحقیـ� المنصـوص علیهـا قانونــا 

  .1مما �ش�ل خرقا لحقوق الدفاع 

  العقو�ات التي تقررها غرفة االتهام ومد� جواز الطعن فیها: الفرع الثاني

ام وجاه�ـة، حیـث تتلقـى طل�ـات النائـب العـام وتفحـص أوجـه تكون إجـراءات نظـر الـدعو� أمـام غرفـة االتهـ

  .2الدفاع التي یثیرها المعني أو محام�ه 

تقــدر غرفــة االتهــام و�عــد اســتكمال العناصــر الضــرور�ة للفصــل فــي القضــ�ة مــن دراســة الملــف، وفحصــه 

  .جسامة الخطأ المنسوب للمتا�ع وتقرر العقو�ة المناس�ة

 رها غرفة االتهامالمالحظات والعقو�ات التي تقر  - 1

یجوز لغرفة االتهام أن توجه لضـا�� الشـرطة القضـائ�ة المعنـي  الذ� جاء ف�ه  �209الرجوع لنص المادة 

مالحظات أو تقر�ر إ�قافه مؤقتا عـن م�اشـرة أعمـال وظ�فتـه �ضـا�� شـرطة قضـائ�ة، أو إسـقا� هـذه الصـفة عنـه 

  .نهائ�ا

فـي اإلنـذار الشـفو� أو الكتـابي أو التـو�یخ، أمـا وعل�ه فإن غرفة االتهام �م�ن أن تصدر مالحظات تتمثـل 

العقو�ات التأدیب�ة فتتمثـل فـي اإل�قـاف عـن ممارسـة مهـام الضـ�� القضـائي أو اإلسـقا� النهـائي لصـفة الضـ�ط�ة 

  .القضائ�ة عن المعني

  ضده إلى�ة تأدیب�ة یجب أن تبلغ هذه القرارات المتخذة وعندما �صدر القرار سواء �ان مالحظته، أو عقو 

 

     

  .28089من الغرفة الجنائ�ة األولى في الطعن رقم  1981-11-10قرار صادر عن المح�مة العل�ا في  1

إبـــراه�م �علـــ�الت، أوامـــر التحقیـــ� المستــــأنفة أمـــام غرفـــة االتهـــام مـــع اجتهـــاد المح�مـــة العل�ـــا، دراســـة عمل�ـــة تطب�ق�ـــة، دار الهـــد�،  2

  .120، ص، 2004الجزائر، 
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العام، وقد  على طلب من النائببناء  211السلطات اإلدار�ة أو العس�ر�ة التي یتعبها الضا�� ط�قا لنص المادة 

أغفل المشرع الجزائر� النص على وجوب تبل�غ المعني �األمر، و�عز� هذا الواجب الخاص �التبل�غ إلى خش�ة أن 

تـة أو �قوم ضا�� القضائ�ة �مزاولة مهامه في حین أن غرفـة االتهـام حرمتـه مـن ممارسـة اختصاصـاته �صـفة مؤق

ممارسة االختصاصات المنوطة �ه �عد العزل أو الوقف من ممارستها �صفة  دائمة خاصة وقانون العقو�ات یجرم

  .1مؤقتة أو مستمرة 

  مد� جواز الطعن في المقررات التي تصدرها غرفة االتهام  -2

ــال الضـــ�ط�ة القضـــائ�ة، ال نجـــد .إ.ق 211إلـــى  �206ـــالرجوع إلـــى المـــواد مـــن  ج والخاصـــة �مراق�ـــة أعمـ

  .طرق الطعن ضد القرارات التي تصدرها غرفة االتهام في هذه الحالةالمشرع ینص على أ�ة طر�قة من 

ولقد ذهبت المح�مة العل�ا في هذا الصدد إلى تقر�ر عدم جواز الطعن في القرارات التأدیب�ة التي تصـدرها 

وأهم مـا جـاء  �105717مناس�ة نظرها في القض�ة رقم  1993-01-05غرفة االتهام، في اجتهادها المؤرخ في 

ــاد أنــــه فـــي  غرفــــة االتهـــام أعمــــال ضـــ�ا� الشــــرطة القضــــائ�ة  مـــن المقــــرر قانونـــا وقضــــاء أن تراقـــب هــــذا االجتهـ

والموظفــون، واألعــوان المنوطــة بهــم �عــض مهــام الضــ�� القضــائي التــي �مارســونها حســب الشــرو� المحــددة فــي 

دون جواز الطعن فیها قانونا، ولما  ج ولغرفة االتهام أن تصدر قرارات تأدیب�ة إدار�ة.إ.وما یلیها من ق 21المواد 

�ــان ثابتــا فــي قضــ�ة الحــال أن غرفــة االتهــام أصــدرت قــرارات تأدیب�ــة تتضــمن توقیــف صــفة الطــاعن لمــدة ســنتین 

ابتداء من تار�خ صدور القرار، فإن هذا القرار على خالف األح�ام الجزائ�ة ال یجوز استعمال طرق الطعـن ف�ـه، 

  .2لعدم جوازه قانونا  مما یتعین رفض الطعن الحالي

  .3إلى حد الجزم أن الطعن �النقض ضد غرفة االتهام غیر مفتوح �BROUCHOTما ذهب األستاذ 

   

�ــل قاضــي أو موظــف أو ضــا�� عمــومي فصــل أو عــزل أو وقــف أو حــرم قانونــا مــن وظ�فتــه  مــن قــانون العقو�ــات  142المــادة  1

ســنة وغرامــة مــن  2أشــهر إلــى  �6ســتمر فــي ممارســة أعمــال وظ�فتــه �عــد اســتالمه التبل�ــغ الرســمي المتعلــ� �ــه �عاقــب �ــالح�س مــن 

  .دج 100000إلى  20000

، اجتهــاد قضــائي، المجلــة القضــائ�ة، العــدد األول، 105717ف رقــم ، ملـ1993-01-05قـرار صــادر عــن المح�مــة العل�ــا بتــار�خ  2

  .247، ص، 1994

3 BROUCHOT, LA CHAMBRE D’ACCUSATION, REV, SCIENCE CRIME, 1959.
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تجیز الطعن ج التي ال .إ 495لكن المالح� أن هذا االجتهاد ال یتالءم مع أح�ام الفقرة األولى من المادة 

�النقض في القرارات الصادرة عن غرفة االتهام إذا �انت تتعل� �الح�س المؤقت والرقا�ة القضائ�ة وهذا ما یجعلها 

  .نر� أن ما ذهبت إل�ه المح�مة العل�ا یتناقض مع نص هذه المادة

  الجزاء المترتب عن عدم التقید �ضوا�� ال�حث والتحر� : الم�حث الثاني

الجزائر� على غرار التشر�عات الجنائ�ة األخر� أعمال الشرطة القضـائ�ة �عنا�ـة خاصـة  لقد أحا� المشرع

على م�اشرة أعضـائها الختصاصـاتهم مـع وجـوب احتـرام �ـل تلـك القیـود �اعت�ارهـا من حیث تنظ�مها ووضع قیود 

ة العامــة ومراق�ــة مــن الضــمانات المقــررة حما�ــة للحقــوق والحر�ــات وتقر�ــر إخضــاعها إلدارة وٕاشــراف جهــاز الن�ا�ــ

ـــك الجـــزاءات  ــواء تل غرفـــة االتهـــام فإنـــه �قـــرر الجـــزاءات التـــي �م�ـــن تطب�قهـــا علـــى عضـــو الشـــرطة القضـــائ�ة سـ

موضـــوع�ة أو شخصـــ�ة ذلـــك ألن عضـــو الشـــرطة القضـــائ�ة قـــد �ســـلك أثنـــاء أداء مهامـــه مســـلكا یتضـــمن انتهـــاك 

  .1للحقوق والحر�ات یتجاوز حدود اختصاصه المقرر قانونا 

  .هو جزاء عدم التقید �ضوا�� ال�حث والتحر�؟فما 

  الجزاءات الموضوع�ة: المطلب األول

وهي الجزاءات التي تلح� إجراءات ال�حث في حد ذاتها و�التالي یترتب علیها ال�طالن وللوقوف على هذه 

  .مراحلالجزاءات یتوجب علینا المرور بثالثة 

  تعر�ف ال�طالن: الفرع األول

رائي یلح� اإلجراء ذاته ف�حول بینه و�ین إحداثه آلثاره القانون�ة إذا تـراع ف�ـه الشـرو� ال�طالن هو جزاء إج

  .3عد�م األثر  2القانون�ة لم�اشرته 

و�قصد �الجزاء اإلجرائي �ع�ـارة أخـر� إزالـة اآلثـار التـي نتجـت عـن مخالفـة العمـل اإلجرائـي القواعـد قـانون 

  .ه �أن أ� الحرمان من بلوغ الغا�ة المرجوة من اإلجراءاإلجراءات الجزائ�ة الواجب إت�اعه، واعت�ار 

اســتعمال  هــذا الجــزاء �م�ــن أن ��ــون وازعــا لــد� أعضــاء الشــرطة القضــائ�ة خاصــة والمحققــین عامــة علــى

  المشت�ه ف�ه، أوالخطأ أو الخروج عن القانون، لعلمهم الساب� أن مجهوداتهم للتأثیر على  سلطتهم أو التماد� في

    

  .49، ص، 55، بند 1984بینهام، اإلجراءات الجنائ�ة تفص�ال وتحل�ال، منشأة المعارف، اإلس�ندر�ة، رمس�س  1

  .71رمس�س بینهام، مرجع ساب�، ص،  2

  .242رؤوف عبید، مرجع ساب�، ص،  3



رقابة التقید بضوابط البحث والتحري عن الجرائم                                  الفصل الثاني          
 

68 
 

لحمله على االعتراف على نفسه مثال تكون عد�مة األثر �عدم االعتراف لد� الجهات القضائ�ة متى تثبت  المتهم

  .أنه حصل

و�قصــد �ــالجزاء اإلجرائــي �ع�ــارة أخــر� إزالــة اآلثــار التــي نتجــت عــن مخالفــة العمــل الجزائــي لقواعــد قــانون 

الجزائ�ة الواجب إت�اعها، واعت�اره �أن لـم ��ـن أ� الحرمـان مـن بلـوغ الغا�ـة المرجـوة مـن اإلجـراء، هـذا اإلجراءات 

الجزاء �م�ن أن ��ون وازعا لد� أعضاء الشرطة القضائ�ة خاصـة والمحققـین عامـة علـى عـدم اسـتعمال سـلطتهم 

للتــأثیر علـى المشــت�ه ف�ـه، أو المــتهم  والتمـاد� فـي الخطــأ أو الخـروج عــن القـانون، لعلمهــم السـاب� أن مجهـوداتهم

لحمله على االعتراف على نفسه مثال تكون عد�مة األثـر �عـدم قبـول االعتـراف لـد� الجهـات القضـائ�ة متـى ثبـت 

أنــه حصــل نتیجــة أو إكــراه أو تعــذیب أو مــا إلیهــا، وهــو مــا یــدفعهم إلــى عــدم الق�ــام �مثــل تلــك التصــرفات والتحــول 

  .�1ة سل�مة ومشروعة عنها لل�حث عن سبل قانون

وعل�ه �م�ن القول أن ال�طالن جزاء یرد على العمل اإلجرائي لتخلف �ل أو �عض شرو� صحته و�ترتـب 

عل�ــه عــدم إنتــاج آثــاره المعتــادة فــي القــانون، ول��ــون اإلجــراء قــا�ال للــ�طالن یجــب أن ��ــون موجــودا وهــذا الوجــود 

  :یرتكز على أمر�ن

  لهأن ��ون القانون مصدرا : أوال

فالقاعــدة التــي یــنص علــى أ� إجــراء �ــالق�ض وتفتــ�ش المنــزل وتوقیــف شــخص للنظــر حتــى تكــون قاعــدة 

شرع�ة وأن تكون منصوص علیها فـي تقنـین اإلجـراءات الجزائ�ـة أو أ� قـانون آخـر صـادر عـن الهیئـة المختصـة 

  .�التشر�ع

  من حیث جوهره: ثان�ا

ومة الجنائ�ـة التـي تسـتلزم ارتكـاب جر�مـة ینـتج عنهـا فالعمل اإلجرائي نرت�ك من حیث وجوده بوجود الخص

  .تحر�ك الدعو� العموم�ة ضد المتهم

  ومما سب� نخلص إلى أن العمل اإلجرائي ��ون منعدما قانونا، إذا انطو� على عیب �مس وجوده 

  

  

  .555حسن دمحم ر��ع، حما�ة حقوق اإلنسان والوسائل المستحدثة للتحقی� الجنائي، رسالة د�توراه، اإلس�ندر�ة، ص،  1
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القضــائ�ة القــانوني وذلــك فــي حــالتین، إذا لــم ��ــن مصــدره هــو القــانون �ــاإلجراء الــذ� تضــعه الســلطة التنفیذ�ــة أو 

  .ها، وٕاذا نفذ اإلجراء حتى ولو �ان مشروع دون خصومة جنائ�ة فقد ذلك اإلجراء جوهرهاختصاصخارج حدود 

وال�طالن نوعان ال�طالن المتعل� �النظام العام وال�طالن المتعل� �مصلحة الخصوم و�ع�ارة أخر� ال�طالن 

  .المطل� وال�طالن النسبي

قوم بهـا الضـا�� منتهـك القواعـد اإلجرائ�ـة التـي وال�طالن المتعل� �النظام العام �عني تلك اإلجراءات التي �

قررت حما�ة لحقـوق األفـراد وحر�ـاتهم أو سـالمتهم الجسـد�ة أو الح�ـاة الخاصـة، خاصـة وأن النصـوص الدسـتور�ة 

من الدستور تضمن الدولـة عـدم انتهـاك حرمـة اإلنسـان  34تؤ�د على وجوب احترام هذه الحقوق إذ نصت المادة 

�عاقـب القـانون علـى المخالفـات المرتك�ـة ضـد الحقـوق   35وتـنص المـادة ... و معنو� و�حضر أ� عنف بدني أ

ذلــك ألن أح�ــام الدســتور تعتبــر أح�ــام متعلقــة  والحر�ــات وعلــى �ــل مــا �مــس ســالمة اإلنســان البدن�ــة والمعنو�ــة 

ال ترتـب علـى مخالفتـه �النظام العام فإذا نص هذا األخیر على ش�ل معین في اإلجراء أو قید ما أوجب إت�اعـه وإ 

  .ال�طالن المطل�

أمــا الــ�طالن المتعلــ� �مصــلحة الخصــوم ف�عنــي إجــراءات أخــر� تر�هــا المشــرع الجزائــر� لســلطة القضــاء 

التقدیر�ة، �قرر ال�طالن على مخالفتهـا �حسـب األحـوال وخـول صـاحب الحـ� سـلطة التنـازل عـن تمسـ�ه �ـه، وقـد 

ج و�ـالنظر إلـى الفقـرتین الثان�ـة والثالثـة .إ.ق 159لـ�طالن فـي المـادة نص المشرع الجزائر� على هـذا النـوع مـن ا

نجدهما تنصان على ح� الخصم الذ� تقرر ال�طالن لمصلحته في التنازل عن تمس�ه  159-157من المادتین 

و�جوز للخصم الذ� لم تراع في حقه أح�ام هـذه المـواد أن  ج .إ.ق �157ال�طالن فتنص الفقرة الثان�ة من المادة 

في یتنازل عن التمسك �ال�طالن، و�صحح بذلك اإلجراء، و�تعین أن ��ون التنازل صر�حا وال یجوز أن یبد� إال 

و�جـوز دائمـا للخصـم التنـازل عـن التمسـك �ـال�طالن المقـرر لمصـلحته  حضور المحامي أو �عـد اسـتدعائه قانونـا 

  . 1یتعین أن ��ون هذا التنازل صر�حا وحده 

ـــى علـــــى �عـض  وعل�ه فإذا �ان المشرع الجزائر� �عتمد المذهبین لل�طالن، المطل� والنسبـــــي حیـــــــــث أضفــ

  ترك إجراءات  أهم�ة خاصة فینص على إ�طالها إذا تمت �المخالفة لما �قرره لها من أح�ام، في حین اإلجراءات

  

  

ــانون رقــــــم .إ.ق 159-157المــــــادتین  1 ــتمم �القــــ .القســــــم العاشــــــر المتعلــــــ� بــــــ�طالن إجــــــراءات التحقیــــــ� 22-06ج المعــــــدل والمــــ
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الشـأن حـ� التنـازل  لسلطة القضـاء التقدیر�ـة تقـرر الـ�طالن علـى مخالفتهـا �حسـب األحـوال مخـول صـاحبأخر� 

عـن التمســك �ــال�طالن وفــي هــذا الوضــع نقــول أن اإلجــراءات التــي �قــوم بهــا ضــا�� الشــرطة القضــائ�ة ورغــم عــدم 

ج التــي تقــرر الــ�طالن علــى .إ.ق 48ورود نــص �قــرر الــ�طالن نتیجــة مخالفــة شــروطها فــي مــا عــدا نــص المــادة 

لقضــائ�ة وف�ــه انتهــاك للقواعــد ج فــإن �ــل إجــراء �قــوم �ــه ضــا�� الشــرطة ا.إ.ق 47و 45مخالفــة أح�ــام المــادتین 

اإلجرائ�ة التي قررت حما�ة لحر�ات وحقوق األفراد وسالمتهم الجسد�ة أو الح�ـاة الخاصـة ترتـب الـ�طالن المطلـ� 

دون حاجة إلى نـص �قـرر ذلـك فضـال علـى حـروب اسـت�عاد أوراق اإلجـراءات ال�اطلـة مـن ملـف الـدعو� حتـى ال 

تحسـب مـن ملـف التحقیـ� أوراق  ج �قولهـا .إ.ق 160نص عل�ـه المـادة تؤثر في تكـو�ن عقیـدة القاضـي وهـو مـا تـ

، و�حضـر الرجـوع إلیهـا السـتن�ا� عناصـر أو اتهامــات 1اإلجـراءات التـي أ�طلـت وتـودع لـد� قلـم �تـاب القضـائي 

م تأدیبي �النسـ�ة للقضـاة ومحاكمـة تأدیب�ـة للمحـامین المـدفعین أمـاضد الخصوم في المرافعات وٕاال تعرضوا لجزاء 

�اإلضــافة إلــى تجــر�م المشــرع الجزائــر� لكثیــر مــن األعمــال التــي �قــوم بهــا عضــو الشــرطة   2مجلســهم التــأدیبي 

القضائ�ة، �أن تتم خارج حدود اختصاصه المحلي أو النوعي، أو تفت�ش المساكن بدون إذن من و�یل الجمهور�ة 

دود المقررة قانونا والتوقیف للنظر بدون أو قاضي التحقی� و�دون رضا صاحب الشأن والق�ض عل�ه في غیر الح

وجه ح� �لها إجراءات تقع �اطلة �قوة القانون دون حاجـة إلـى نـص �قـرر ذلـك وتترتـب المسـؤول�ة الجنائ�ـة للقـائم 

  .بها

  الحاالت القانون�ة لل�طالن وآثاره: الفرع الثاني

�ـــالرجوع إلـــى قـــانون اإلجـــراءات الجزائ�ـــة و�الضـــ�� فـــي ال�ـــابین األول والثالـــث مـــن هـــذا القـــانون الخـــاص 

�مرحلتي ال�حث والتحر� عن الجرائم، والتحقی�، ال نجـد المشـرع الجزائـر� یـنص صـراحة علـى �طـالن إجـراء مـن 

منــه والمتعلقــة بــ�طالن  48ادة اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا الضــ�ط�ة القضــائ�ة إال فــي حالــة واحــدة وهــي نــص المــ

  بها، والتيالتفت�ش، التي جاءت في ال�اب الثاني الخاص �التحق�قات تحت عنوان الجنا�ة أو الجنحة المتل�س 

  

  

  .97أحمد غا�، مرجع ساب�، ص، 1

إذا لم تكن هذه المحاضر موقعة من طرف الموظفین الـذین عـاینوا المخالفـة فإنـه یترتـب علـى ذلـك   02-04من قانون  57المادة  2

  .ال�طالن 
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تنص على �طالن التفت�ش الذ� �قوم �ه ضا�� الشـرطة القضـائ�ة مخالفـا للضـوا�� القانون�ـة التـي سـب� التعـرض 

علیهـا الـ�طالن حیـث تـنص لها في الفصل األول وأوجب علیهم التقید بها في حالة الق�ـام بهـذا اإلجـراء وال یترتـب 

   .و�ترتب على مخالفتها ال�طالن  47و 45ین یجب مراعاة اإلجراءات التي استوجبتها المادت المادة صراحة 

لكـــن الرجـــوع إلـــى �عـــض القـــوانین الخاصـــة التـــي تضـــمنت �عـــض مهـــام الضـــ�ط�ة القضـــائ�ة و�الخصـــوص 

ـــانون   2004-06-23المتعلــــ� �المراســــالت التجار�ــــة المــــؤرخ فــــي  02-04ضــــا�� الشــــرطة القضــــائ�ة منهــــا قـ

الض�ط�ة  التي أجازت لضا�� الشرطة القضائ�ة، واألعوان المؤهلین لممارسة �عض مهام 49و�الض�� في مادته 

ال�ضــائع، القضــائ�ة معاینــة المخالفــات المتعلقــة �الممارســة غیــر شــرع�ة للتجــارة، وتحر�ــر محاضــر بــذلك أو حجــز 

فقـد  1 57وغل� المحالت، �ل ذلك مع مراعاة الضوا�� التي ینص علیهـا هـذا القـانون، وذلـك حسـب نـص المـادة 

  .أشار هذا القانون إلى ال�طالن من خالل هذه المادة

من قانون الجمارك على أنه یجب مراعاة اإلجـراءات المنصـوص علیهـا فـي المـواد  225صت المادة �ما ن

وذلك تحت طائلة ال�طالن، وتتمثل هذه اإلجراءات �اختصـار إمـا فـي عـدم االختصـاص فـي مـن  252إلى  241

ات التـي نصـت حرر المحضر، �معنى إذا تم تحر�ره من طرف أعوان أو أشخاص غیر مؤهلین لذلك، وخارج الفئ

مــن القــانون أعــاله، أو فــي عــدم مراعــاة الشــ�ل�ات المتعلقــة بتحر�ــر المحضــر، والســؤال الــذ�  241علیهــا المــادة 

  .ما هي آثار ال�طالن التي تكلمت عنها هذه المواد؟: یت�ادر لألذهان في هذا المجال

د�مـــة األثـــر و�میـــز و�ترتـــب علـــى �طـــالن محاضـــر الضـــ�ط�ة القضـــائ�ة أن تصـــ�ح هـــذه األخیـــرة الغ�ـــة وع

القضــاء بوجــه عــام بــین آثــار الــ�طالن �حســب أســ�ا�ه، فــإن �ــان الــ�طالن �ســبب إجــراءات ال تقبــل التجزئــة �خلــو 

، أو خلوه من التوق�ع، أو من تحر�ره في المحضر من صفة محرره، أو عدم االختصاص سواء المحلي أو النوعي

  ال�طالن مطلقا �حیث تثیرهففي هذه األحوال ��ون  �عض محاضر الض�ط�ة، مثل محاضر الحجز الجمر�ي مثال

  

  

  

، ص، 2005أحسن بوسع�فة، المنازعات الجمر��ة، تصنیف الجرائم ومعاینتها والجزاء، الجزائر، دار هومة للنشر، الط�عة الثان�ـة،  1

113.  
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  .1وهذا ال�طالن �طول المحضر برمته، وما تضمنه، وال �م�ن االعتداد �ما جاء ف�ه  المح�مة من تلقاء نفسها 

أما إذا �ان ال�طالن مؤسسا على ش�ل�ات أو إجراءات �م�ن فصلها عن �اقي ما تضمنه المحضر �إجراء 

مـن  47/1ة ج أو مخالفـة المـاد.إ.ق 47، 45، 44تفت�ش المساكن خارج الحاالت القانون�ة التي تضمنتها المواد 

قانون الجمارك أو عدم حضور ضا�� الشرطة القضائ�ة إثر التفت�ش الذ� یجر�ه الموظفون واألعوان المختصون 

ج، ففــي هــذه الحــاالت اســتقر القضــاء و�عــض فقهــاء القــانون .إ.ق 22، 21فــي الغا�ــات، تطب�قــا لنصــي المــادتین 

للش�ل�ة التي لم تراع، وال �طول هنـا  تكون مخالفة ، �حیث ینحصر أثره في اإلجراءات التي2على أن ��ون نسب�ا 

ال�طالن المحضر برمته، وفي هذا قضت المح�مة العل�ا أن لل�طالن أثر نسبي، إذ �قتصر على اإلجراء المشوب 

ینصرف إلجراءات المتا�عة �لها، ومن ثم �ـان یتعـین علـى المجلـس حتـى ولـو ثبـت �طـالن �ال�طالن فحسب، وال 

بتــدائي، أن �فصــل فــي الــدعو� الجنائ�ــة اســتنادا علــى عناصــر اإلث�ــات األخــر� منهــا اعتــراف محضــر التحقیــ� اال

عــن  1981-01-27وهــو نفســه الموقــف الــذ� أخــذت �ــه المح�مــة العل�ــا فــي قــرار آخــر صــادر بتــار�خ  3المــتهم 

ي یجـب عرضـها الغرفة الجنائ�ة األولى، حیث قضت �أن الدفع ب�طالن التفت�ش هو مـن المسـائل الموضـوع�ة التـ

على قضاة الموضوع، وٕاال سق� الحـ� فـي إثارهـا ألول مـرة أمـام المح�مـة العل�ـا حیـث ال یجـوز التمسـك �ـه ألمـن 

شخص المتهم الذ� قررت القاعدة لمصلحته فل�س لغیره التمسك بهذا ال�طالن، و�ناء على ذلك یجب التمسك �ـه 

من تلقـاء أنفسـهم وأن الح�ـم بـ�طالن التفتـ�ش یترتـب عنـه  أمام قضاة الموضوع، �ما ال یجوز لقضاة الح�م إثارته

  .�طالن األدلة المستوفاة منه، وال یلح� هذا ال�طالن اإلجراءات الصح�حة التي تمت قبل التفت�ش ال�اطل

  الجهات المختصة في تقر�ره: الفرع الثالث

مـن طـرف الضـ�ط�ة رغم أن المشرع لم ینص على الجهة المختصة �النظر في صحة المحاضـر المحـررة 

ـــالقضــائ�ة ســواء منهــا الشــرطة القضــائ�ة أو محاضــر المــوظفین المؤهلی ـــن ط�قــ ــ ـــا للقوانیـ ـــن الخاصـــ بــ�عض مهــام  ةــ

الض�� القضائي، ع�س ما فعل �النس�ة إلجراءات التحقی� القضائي ومحاضره التي تكـون مـن اختصـاص غرفـة 

   .االتهام

  

  .113أحمد فتحي سرور، مرجع ساب�، ص،  1

  .، غیر منشور1997-07-07قرار مؤرخ في  144849ملف رقم  03قرار صادر عن المح�مة العل�ا، عن الغرفة الجنائ�ة رقم  2

  .153، الدیوان الوطني لألشغال التر�و�ة، ص، 1991دراسة نظر�ة وتطب�ق�ة، الط�عة األولى، ج�اللي �غداد�، التحقی�  3
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إال أن مــا اســتقر عل�ــه القضــاء أن الجهــة القضــائ�ة التــي تبــث فــي الــدعو� األصــل�ة هــي التــي �عــود لهــا 

  .االختصاص في النظر في صحة المحاضر، وهي التي تبث في طلب ال�طالن استثناء مح�مة الجنا�ات

وما یـدعم هـذا الموقـف هـو اجتهـاد المح�مـة العل�ـا حـول هـذا الموضـوع إذ ذهبـت فـي قـرار أصـدرته بتـار�خ 

مــن المقــرر قانونــا أنـه ال یجــوز لضــا�� الشــرطة القضـائ�ة االنتقــال لمســ�ن األشــخاص  إال أنـه  30-07-1997

، ولمـا تبـث فـي قضـ�ة الحـال أن الذین ساهموا في جنا�ة إال بإذن م�توب من و�یل الجمهور�ة أو قاضي التحقی�

الجنحــة المتــا�ع بهــا هــي جنحــة متلــ�س بهــا األمــر الــذ� أد� �ضــا�� الشــرطة القضــائ�ة إلــى تفتــ�ش م�ــان وقــوع 

الجر�مة، ل�ال وخـارج الوقـت القـانوني، دون الـتم�ن مـن الحصـول علـى إذن مسـب�، لكـن برضـا وخـ� م�تـوب مـن 

المــتهم ومــن ثــم فــإن قــرار غرفــة االتهــام للقاضــي �صــحة إجــراءات الشــاكي وهــي الصــفة التــي ال ینافســه فیهــا أنــه 

وحیث أنه من خـالل هـذا القـرار ثـم اسـتخالص عـدة نقـا� أساسـ�ة  1التفت�ش في محله لما �ستوجب رفض الطعن 

  :هي �التالي

عـدم عـن  ج المتعلقـة بوجـوب اإلذن �ـالتفت�ش مـن و�یـل الجمهور�ـة ال یترتـب.إ.ق 44أن المـادة  :النقطة األولـى

مراعاتها وجوب ال�طالن وأن تفت�ش المس�ن خارج الوقت القـانوني قـد یبـرره طلـب صـاحب المسـ�ن مـن التفتـ�ش، 

ومن هذا فإن یجوز استثناء عن قواعد الم�قات القـانوني فـي حالـة طلـب صـاحب المنـزل، فـإذا وقـع التفتـ�ش بـدون 

وال یؤخـذ �المحضـر المحـرر بـذلك وال یجـوز فإنه �عد إجراء �ـاطال،  44إذن السلطة المختصة حسب نص المادة 

  .التبر�ر �طلب صاحب المنزل ألن هذا التبر�ر ��ون في حالة الخروج عن الم�قات المقرر قانونا للتفت�ش فق�

�النقض من قرارات غرفة االتهام متى نظرت قي  والتي �م�ن استخالصها هي عدم جواز الطعن :النقطة الثان�ة

المرفوعـة إلیهـا وتنتهـي إلـى عـدم إ�طـال اإلجـراء، فإنـه ال یجـوز الطعـن ف�مـا قضـت �ـه فـي هـذا  صحة اإلجـراءات

طالمـــا أثیـــر طلـــب الشـــأن طالمـــا وأن موضـــوع الـــدعو� لـــم �فصـــل ف�ـــه �عـــد، ف�مـــا �فیـــد أن غرفـــة االتهـــام مختصـــة 

  .ال�طالن أمامها

  

  

  

، 1997لقضــائ�ة، العــدد الثــاني، ، المجلــة ا169609، الملــف رقــم 1997-07-30قــرار صــادر عــن المح�مــة العل�ــا المــؤرخ فــي  1

.213ص،
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هي أنه �ح� لجهات الح�م تقدیر ال�طالن إذا تبین لها ذلـك �معنـى أنـه إذا أثیـر اإلدعـاء بـ�طالن  :النقطة الثالثة

اإلجراء أمام قاضي الموضوع فإنه �ح� له التصد� وتقدیر الـ�طالن مـن عدمـه متـى تـوافرت شـرو� إ�طالـه ط�قـا 

   .1للقانون، وتشیر بهذا إلى القرار المذ�ور سا�قا 

التـي  االختصاص �النظر فـي اإلدعـاء ب�طالنهـا �عـود أساسـا لقاضـي التحقیـ� �اعت�ـاره الجهـةإن : النقطة الرا�عة

هــا �مــا هــو تلــ�س بتحــرر فــي إطــار الجنا�ــات والجــنح المتعــرض علیهــا محاضــر التحقیــ� االبتــدائي أو تلــك التــي 

  .الشأن في إجراءات التفت�ش

  )الجزاءات الشخص�ة (ر� الجزاءات التي تلح� القائمین �أعمال التح: المطلب الثاني

عناصــر الضــ�ط�ة القضــائ�ة تتفــاوت مــن حیــث طب�عتهــا ودرجتهــا، فهنــاك أخطــاء  األخطــاء التــي یرتكبهــا

�ســ�طة ذات طــا�ع إدار� ال ترقــى لمســتو� الجر�مــة، �حیــث یترتــب عنهــا المســؤول�ة التأدیب�ــة فقــ�، وهنــاك أفعــال 

نهــا ضــرر مــاد� أو معنــو� فیــؤد� إلــى ق�ــام المســؤول�ة خطیــرة تتــوفر فیهــا عناصــر الجر�مــة، و�م�ــن أن یترتــب ع

  .الجزائ�ة أو المدن�ة، وهذا ما سنتطرق إل�ه في هذا المطلب

  المسؤول�ة التأدیب�ة: الفرع األول

یخضــع عناصـــر الضــ�� القضـــائي لهیئـــة تح�مهــا  جملـــة مــن النصـــوص القانون�ـــة والتنظ�م�ــة التـــي تحـــدد 

مهامهــا وتنظ�مهــا، وتبــین المســار المهنــي ألعضــائها بــدء �ــالتوظیف، فــالتكو�ن، ثــم التســییر، وتتضــمن النصــوص 

، أو علــى شــ�ل 2درك الــوطني المتعلقــة بــإدارة األفــراد عــادة القــانون األساســي �مــا هــو الشــأن �النســ�ة ألعضــاء الــ

قوانین وأوامر أو مراس�م �ما هو الحال �النس�ة للموظفین التا�عین لألمن الوطني، تتضمن هذه النصوص جزاءات 

تأدیب�ـة مقـررة لكـل موظــف أخـل بواج�اتـه بتقصـیره أو ارتكا�ــه األخطـاء ال �م�ـن تكی�فهـا علــى أنهـا جر�مـة تتطلــب 

توق�ع هذه الجزاءات إلى السلطات الرئاسـ�ة التـي یت�عهـا الموظـف والتـي تتناسـب  المتا�عة القضائ�ة، وتستند مهمة

ــــــذه الجــــــــــل هــــــــوتتمث 2مــع الخطــأ المرتكــب  التــو�یخ، التوقیــف عــن العمــل، الفصــل النهــائي أو ي اإلنــذار، ــــزاءات فــ

  س�ة ألعضاء الدرك الوطني فالعقو�ات أ�ام التعین أو اإلدماج في سلك آخر، هذا �الن 8الحجز لمدة ال تتجاوز 

  

  .المتضمن القانون األساسي لض�ا� الج�ش الوطني الشعبي 1969-10-31المؤرخ في  69/89رقم األمر  1

ج هـي .إ.أخطاء مهن�ة �حتة ل�س لها عالقة بوظ�فته �ضا�� شرطة قضـائ�ة والمرت�طـة �م�اشـرة مهـامهم المنصـوص علیهـا فـي ق 2

  .مهن�ة إدار�ة ترتكب أثناء م�اشرة مهامهم المقررة في القوانین األساس�ة لوظ�فتهم
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  .التو�یخ، التوقیف ال�س��، التوقیف عن العمل، أو تغییر نوع�ة المنصباإلنذار، : التأدیب�ة تتمثل في

�اإلضافة لهذه الجزاءات التأدیب�ة التـي �م�ـن أن توقـع علـى عناصـر الضـ�ط�ة القضـائ�ة �صـفتهم مـوظفي 

للمخالفـات المهن�ـة التـي قـد یرتكبونهـا، فـإنهم قـد یرتكبـون مخالفـات تتعلـ� بـوظ�فتهم السلك البول�سي لألمـن نتیجـة 

ج ولكنهـا ال ترقـى إلـى .إ.�ض�� قضائي، وهذه المخالفـات مرت�طـة �م�اشـرة صـالح�اتهم المنصـوص علیهـا فـي ق

�ــة وهــذه األخیــرة جر�مــة تتطلــب المســائلة الجزائ�ــة، إذ ال یترتــب علــى اإلخــالل بهــا ســو� تحقــ� المســؤول�ة التأدیب

توقعهــا الجهــات القضــائ�ة الم�لفــة �الرقا�ــة علــى الضــ�ط�ة القضــائ�ة والمشــرع اكتفــى بــإیراد ح�ــم عــام �قضــي �ــأن 

الموظف یخرج من مقتضى الواجب في أعمال وظ�فته أو �ظهر �مظهر من شأنه اإلخالل ��رامة الوظ�فة �عاقب 

ظرا لصعو�ة تعر�ف الخطأ أو المخالفة التأدیب�ة وعل�ه ترك تحدید والمخالفات التأدیب�ة ال �م�ن حصرها ت 1تأدیب�ا 

التأدیب�ـة، أو  ذلك إلى السلطة القضائ�ة الم�لفة �اإلشراف والرقا�ة من اعت�ـار الخطـأ المرتكـب یرقـى إلـى المخالفـة

وجــب مجــرد مخالفــة �ســ�طة ال تســتح� ســو� المالحظــات الشــفو�ة، وذلــك �مراعــاة الواج�ــات المفروضــة علــیهم �م

  .قانون اإلجراءات الجزائ�ة

  المسؤول�ة الجزائ�ة: الفرع الثاني

المسؤول�ة الجزائ�ة لعناصر الض�ط�ة القضائ�ة هي أشد أنواع المسؤول�ة أثرا نتیجة الجزاءات التي تقررهـا، 

نهم أثنــاء وتتقــرر مســؤولیتهم الجزائ�ــة �مناســ�ة ارتكــابهم جر�مــة مــن جــرائم القــانون العــام أو �مناســ�ة مــا قــد �قــع مــ

م�اشرة وظ�فة الض�� القضائي من تجاوزات أو انتهاكات أو اعتداء على الحقوق والحر�ات الفرد�ـة، ومـن الجـرائم 

التي �م�ن أن یتا�ع �سببها نذ�ر جر�مة انتهاك حرمة مس�ن والق�ض والتوقیف للنظر بـدون وجـه حـ�، والمسـاس 

التي تخرج عن إطار الوظ�فة وهـي متعـددة، ومـن هـذا سـنتطرق �اإلضافة إلى الجرائم  �2السالمة الجسد�ة لألفراد 

إلى معرفة أهم الصور التي تقوم فیها المسؤول�ة الجزائ�ة لضا�� الشرطة القضائ�ة �مناس�ة ممارسـة اختصاصـاته 

  .المبینة في قانون اإلجراءات الجزائ�ة

  

  

      

      .77أحمد ماجد �اقوت، مرجع ساب�، ص،  1

  .352عبد هللا أوهایب�ه، مرجع ساب�، ص،  2
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   أهم الصور التي تقوم فیها المسؤول�ة الجزائ�ة: أوال

فــي هــذا الصــدد ســنتناول �الدراســة أبــرز الجــرائم التــي یرتكبهــا ضــا�� الشــرطة القضــائ�ة �مناســ�ة ممارســة 

وعـدم صـ�انة الحر�ـات العامـة صالح�اتهم المبینة في قانون اإلجراءات الجزائ�ة وذلك �التعد� على حقوق األفـراد 

  .الم�رسة دستور�ا

د من الصور التـي تقـوم فیهـا المسـؤول�ة لضـا�� الشـرطة وقد أورد المشرع الجزائر� في قانون العقو�ات عد

  : القضائ�ة �م�ن إجمالها في الجرائم التال�ة

مـن قـانون العقو�ـات  107یتعرض ضا�� الشرطة القضائ�ة �مقتضى المادة : جر�مة االعتداء على الحر�ات -1

الوطن�ـة، ونالحـ� أن المشـرع سـنوات نتیجـة المسـاس �حر�ـة األفـراد وحقـوقهم  10إلـى  05إلى عقو�ة السجن من 

شدد في وصف هذه الجر�مة �اعت�ارها جنا�ـة نظـرا ألهم�ـة الحر�ـات الفرد�ـة وردع �ـل إجـراء أوامـر �شـ�ل مساسـا 

  :بها وأهم هذه الجرائم نذ�ر �اختصار

ــذیب �غــــرض الحصـــول علـــى االعتــــراف/ أ القـــانون والدســــتور �منـــع و�عاقـــب �ــــل مســـاس �ــــالحقوق : جر�مـــة التعـ

الفرد�ــة و�ــل مــا �مــس �ســالمة اإلنســان البدن�ــة والمعنو�ــة إال أن الممارســة العمل�ــة �شــف عــن أســالیب والحر�ــات 

بإیـــذائها ماد�ـــا أو نفســـ�ا، وهـــو العنـــف وممارســـات تت�عهـــا عناصـــر الشـــرطة القضـــائ�ة مـــع المشـــت�ه ف�ـــه أو المـــتهم 

الوســائل إكــراه مــاد� أو وعــد أو واإلكــراه الــذ� �مارســه عنصــر الشــرطة القضــائ�ة علــى المشــت�ه ف�ــه ســواء �انــت 

ترغیب للتأثیر على إرادته الحرة وحمله علـى االعتـراف، لـذلك فالقـانون الجزائـر� �اإلضـافة إلـى أن االعتـراف هنـا 

�عتب �اطال وعد�م األثر �لما �انت نتیجته لممارسة وسائل غیر إنسان�ة ال تحف� لإلنسان �رامته وٕانسانیته وذمته 

ع رتـب المسـؤول�ة الجزائ�ـة للمعنـي الـذ� �مـارس ضـد المتحـر� معـه وسـائل التعـذیب .إن قفي سالمته الجسد�ة ف

  .�1غرض الحصول على االعتراف 

لقـد المشـرع الحـاالت التـي یجـوز فیهـا لضـا�� الشـرطة : جر�مة الق�ض علـى األفـراد والتوقیـف دون وجـه حـ�/ ب

القضائ�ة اللجوء فیها للتوقیف للنظر، والق�ض على األشخاص �اعت�ارها قید یرد علـى حر�ـة اإلنسـان فـي التحـرك 

  تحدید اآلجال القانون�ة �اإلضافة إلى ج هذا .إ.ق 51والتجوال، وهذه الحاالت منصوص علیها �موجب المادة 

  

، نـص المـادة 1985، مجموعة قرارات الغرفة الجنائ�ة، دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر، سنة 1980-12-02نقض جزائي،  1

  .م�رر قانون العقو�ات 110
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و�عتبـر ح�سـا تعسـف�ا حیـث  المسـؤول�ة الجزائ�ـة للضـا�� اآلمـر �ـه،�ـل خـرق لهـذه القواعـد یرتـب  للتوقیف للنظـر،

ج إذا تـــم انتهـــاك اآلجـــال المقـــررة للتوقیـــف للنظـــر �عـــرض ضـــا�� الشـــرطة القضـــائ�ة إلـــى .إ 51/6نصـــت المـــادة 

  .العقو�ات التي یتعرض لها من ح�س شخص تعسف�ا

د إحداث الق�ض �غیر وجه ح� هذا من وهذه الجرائم تتطلب �غیرها توافر قصد جنائي عند القائم بها یتعم

سنوات في حالة عدم  10إلى  05جهة ومن جهة أخر� فإن المشرع شدد العقو�ة لتصل إلى السجن المؤقت من 

أو الم�لفون �الشرطة اإلدار�ة أو الض�� القضائي �التبل�غ عن أ�ـة واقعـة ق�ام الموظفون، أو رجال القوة العموم�ة 

مؤسسات أو األماكن المخصصة �حجز المقبوض علـیهم أو فـي أ� م�ـان آخـر، وال حجز غیر قانوني وقع في ال

  .من قانون العقو�ات 109یثبتون أنهم أطلعوا السلطة الرئاس�ة عن ذلك ط�قا لنص المادة 

منـه تجر�مـا  135أورد المشـرع فـي قـانون العقو�ـات وفـي المـادة : جر�مة إساءة استعمال السلطة ضـد األفـراد -2

�ل من أساء استعمال سلطته �انتهاكه لحرمة المنـازل، إذ ن�ـون �صـدد هـذه الجنحـة متـى قـام ضـا�� خاصا على 

الشـرطة القضــائ�ة �صــفته هـذه �الــدخول إلــى منـزل مــواطن أو محــل مسـ�ون أو معــد للســ�ن �غیـر رضــا أو موافقــة 

  .�1ه صاح�ه، وخارج الحاالت المنصوص علیها في القانون ودون مراعاة اإلجراءات الواردة 

وتتمیــز جنحـــة إســاءة اســـتعمال الســلطة فـــي جنحــة انتهـــاك حرمــة منـــزل فــي صـــفة الفاعــل، فـــإذا �ــان فـــي 

الجر�مة الثان�ة، هو �ل مواطن فإنه في جر�مة إساءة استعمال السلطة ین�غي أن ��ون موظفا أو ضا�طا للشرطة 

ى المسـ�ن بهـذه الصـفة فـإذا دخـل الضـا�� القضائ�ة أو ینتمي ألفـراد القـوة العموم�ـة، و�ن�غـي أن ��ـون الـدخول إلـ

�صفته، وهو یؤد� عمله وفقا للقانون أو دخل المنزل �صفته مع رضا صاحب المس�ن فإن الجر�مـة ال تقـوم وٕاذا 

دفــع أحــد عناصــر الضــ�ط�ة القضــائ�ة �ــأن دخولــه إلــى منــزل الشــخص قــد تــم تنفیــذا لتعل�مــات مــن رئ�ســه اإلدار� 

  . 2ا من قبیل ما یجیزه القانون و�انت غیر قانون�ة ال �عد هذ

  

  

  

  .168، الجزء الثاني، ص، مجموعة األح�ام 1996-03-04قرار صادر عن الغرفة الجنائ�ة للمح�مة العل�ا، بتار�خ  1

، 21960، الطعــن رقــم 1989 لقضــاة، نشــرة ا1981-06-30القــرار صــادر مــن الغرفــة الجنائ�ــة األولــى للمح�مــة العل�ــا، بتــار�خ  2

.99ص،
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إجراءات التحر� المناطة �عناصر الض�ط�ة القضائ�ة �ستوجب فیها السر�ة عمال : جر�مة إفشاء السر المهني/ 3

ع تجر�مــا لكــل عناصــر مــن أفشــى .مــن ق 301ج، وقــد رتــب المشــرع فــي المــادة .إ.مــن ق �11مقتضــى المــادة 

راحة عناصــر الضــ�ط�ة معلومــات أو دالئــل �ــان مــن المفــروض أن ت�قــى ســرا ورغــم أن هــذا الــنص لــم یــذ�ر صــ

القضائ�ة في تعداد القائمة المشار إلیها إال أن ذلك راجع إلى أن المشرع لم �شأ حصر األشخاص الذین �قع على 

عاتقهم واجب الكتمان بل إنه اكتفى بذ�ر ال�عض منهم، وتشتر� هذه الجر�مة إضافة إلى من أتمن على السر أن 

ما �عرفه األمین أثناء أو �مناسـ�ة ممارسـة وظ�فتـه أو مهنتـه و�ـان إفشـاؤه  �قوم هذا األخیر بإفشائه، و�عد سرا �ل

  .1خرج لغیره 

  إجراءات المتا�عة الجزائ�ة لعناصر الض�ط�ة القضائ�ة: ثان�ا

إن القواعـد الخاصـة التـي وضـعت مـن طـرف المشـرع الجزائـر� �شـأن المتا�عـة الجزائ�ـة لعناصـر الضــ�ط�ة 

طة القضــائ�ة دون ســواهم، وفــي نفســها المقــررة للمتا�عــة فــي الجنا�ــات والجــنح القضــائ�ة، تطبــ� علــى ضــا�� الشــر 

المرتك�ة من طرف القضاة، و�عض الموظفین السامین في الدولـة فقـد قـرر المشـرع قواعـد خاصـة لمسـاءلة ضـ�ا� 

النائب  الشرطة القضائ�ة ومتا�عتهم، حیث �قوم و�یل الجمهور�ة �مجد إخطاره �القض�ة بإرسال ملف الدعو� على

العام لد� المجلس القضائي، فإذا ما رأ� ثمة محال للمتا�عة عرض األمر على رئ�س المجلس القضائي، فإذا ما 

رأ� محال للمتا�عـة عـرض األمـر علـى رئـ�س المجلـس القضـائي الـذ� �ـأمر بتعیـین قاضـي التحقیـ� فـي القضـ�ة، 

قضائ�ة المتـا�ع، وعنـد االنتهـاء مـن التحقیـ� ��ون من غیر قضاة جهة االختصاص التي یت�عها ضا�� الشرطة ال

وهـو  معه �حال أمام جهة الح�م المختصة التي یت�عها المحق�، أو أمام غرفة االتهام للمجلس القضائي المختص

-07-25ج، وفي هذا نجد ما قضت �ـه المح�مـة العل�ـا فـي قرارهـا المـؤرخ فـي .إ.ق 577ما نصت عل�ه المادة 

أنـه مـن المقـرر قانونـا أنـه إذا �ـان أحـد ضـ�ا� الشـرطة القضـائ�ة قـا�ال لالتهـام  لقـرار وأهم ما جاء في ا 2 1995

ج التـي تـنص علـى وجـوب إرسـال .إ.ق �576ارتكا�ه جنا�ة أو جنحة اتخذت �شأنه إجراءات المتا�عة وفقا للمادة 

  رئ�س المجلس الذ� �أمرالملف إلى النائب العام لد� المجلس فإذا ما رأ� ثمة محال للمتا�عة عرض األمر على 

   

        
  .243، ص، 2002أحسن بوسق�عة، الوجیز في القانون الخاص، الجزء األول، دار هومة، ط�عة سنة  1

، 1997، عن المجلة القضائ�ة، العدد األول، ط�عة 135281، ملف رقم 1995- 07- 25قرار المح�مة العل�ا، الصادر بتار�خ  2

  .127ص، 
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قتضــ�ات التحقیــ� یختــار مــن خــارج دائــرة االختصــاص القضــائ�ة التــي ی�اشــر فیهــا لمعرفــة م�ــالتحقی� فــي القضــ�ة 

  .المتهم أعمال وظ�فته

  ةالمسؤول�ة المدن�: الفرع الثالث

إن رجال الض�ط�ة القضائ�ة وهم �قومون �أعمالهم قد یلحقون أضرار خطیرة سواء �األشخاص المقصودین 

هـــل �حـــ� لألشــخاص المتضـــرر�ن مــن المخلفـــات، أو الجـــرائم : �عمل�ــات الضـــ�ط�ة أو �ــالغیر، والســـؤال المطــروح

أصــابتهم ســواء مــن جــراء المرتك�ــة مــن طــرف رجــال الضــ�ط�ة القضــائ�ة المطال�ــة �ــالتعو�ض عــن األضــرار التــي 

ومـا هـي الجهـة ضرب شدید أو من توقیف غیر قانوني أو من طلقة نار�ة أثنـاء ال�حـث عـن مجـرم، أو مطاردتـه؟ 

القضائ�ة المختصة بنظر طل�ـات التعـو�ض عـن أعمـال الضـ�ط�ة القضـائ�ة؟ ومـا مـد� مسـؤول�ة الدولـة فـي ذلـك؟ 

  :ل�ةهذا ما سنحاول اإلجا�ة عل�ه من خالل النقا� التا

  ق�ام المسؤول�ة المدن�ة لعناصر الض�ط�ة القضائ�ة: أوال

تقـوم المسـؤول�ة المدن�ـة علـى أر�ـان ثالثـة هـي الخطـأ والضـرر والعالقـة السـبب�ة بینهمـا، و�انتقـاء الخطـأ ال 

 تقوم المسؤول�ة وال التعو�ض، والخطأ المنسوب إلى عناصر الض�ط�ة القضائ�ة ��ون في حالة ما إذا قاموا �عمل

مـن  47غیر مشروع سواء �ان الخطأ مدن�ا أو خطأ جزائ�ا �قع تحت طائلة النصوص الجزائ�ة وذلـك وقفـا للمـادة 

ــذا المـــادة  یتعلـــ� الحـــ� فـــي الـــدعو� المدن�ـــة  ج .إ.ق 12/1، �مـــا تـــنص المـــادة 1منـــه  124القـــانون المـــدني و�ـ

ن أصـابهم شخصـ�ا ضـرر م�اشـر تسـبب �المطال�ة بتعو�ض الضرر الناجم عن جنا�ة أو جنحة أو مخالفة ��ل م

  . في جر�مة 

ومــا ســنحاول التر�یــز عل�ــه هــو المســؤول�ة المدن�ــة لعناصــر الضــ�ط�ة القضــائ�ة الناجمــة عــن مســؤولیتهم 

الجزائ�ة، أو الضرر عن خطأ ارتكب �مناس�ة تأد�ة الوظ�فة وعل�ه المشرع قد أجاز اللجوء إلى القضاء المدني أو 

الجر�مـة وفقـا لقواعـد مضـبوطة تتحـدد �مبـدأ حـ� المتضـرر مـن الجر�مـة فـي االخت�ـار بـین القضاء الجزائي �سبب 

ــــلمطال�ة �التعو�ض عما لحقه من ضرر أمام القضاء المختص وهي قاعدة تطب القضائیین   اص ــــــى األشخـــــــعل� ــــ

  

  

�ـل مـن وقـع عل�ـه اعتـداء غیـر مشـروع فـي حـ� مـن الحقـوق المالزمـة لشخصـیته أن �طلـب وقـف  : من القانون المدني 47المادة  1

   .االعتداء والتعو�ض عما ��ون قد لحقه من ضرر 
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مــن أخطــاء �مناســ�ة م�اشــرتهم العــادین أو علــى مــوظفي الدولــة �عناصــر الضــ�ط�ة القضــائ�ة لمــا یرتكبونــه مــن  

  . 1لوظ�فتهم 

  مد� مسؤول�ة الدولة في أعمال الض�ط�ة القضائ�ة: ثان�ا

أحــد عناصــر الضــ�ط�ة القضــائ�ة قــد ســبب ضــرر مــاد� أو معنــو� أو جســماني للغیــر فإنــه �ســأل  إذا �ــان

القضـاء المخـتص فـي مسؤول�ة شخص�ة عن هذا الصرر وهو نلزم �التعو�ض ط�قا للقواعد العامة قـي المسـؤول�ة و 

ذلـك هـو القضــاء العـاد� هـذا مــن جهـة، ومـن جهــة أخـر� و�اعت�ـار جهــاز الضـ�ط�ة القضـائ�ة مرفــ� مـن المرافــ� 

من قانون اإلجراءات المدن�ة واإلدار�ة عن األضرار  07العامة للدولة فإنه �م�ن مساءلة هذه األخیرة ط�قا للمادة 

وظ�فــة أو الوذلــك �شــر� أن ��ــون الخطــأ المرتكــب �مناســ�ة تأد�ــة  لبتــي تســببها أعمــال الضــ�ط�ة القضــائ�ة للغیــر

�سببها ف�ح� للمضرور أن یلجأ إلى الغرفة اإلدار�ة للمجلس القضائي المختص للمطال�ة �التعو�ض عن األضرار 

أت�حت الفرصة في هذا المجال للمح�مة العل�ا أن تؤ�د مسؤول�ة الدولة �سبب أعمال الض�ط�ة  وقد. 2التي لحقته 

القضائ�ة حیث تعرض المضرور  في محافظة الشـرطة إلـى عمل�ـة ضـرب ألحقـت بـت أضـرار خطیـرة تمثلـت فـي 

فـإن الغرفـة تكـون في عینه ال�سر� تقدم على إصـرها المضـرور أمـام الغرفـة اإلدار�ـة  50إلحاق عجز دائم بنس�ة 

المرفـ� مختصة في النظر في دعو� الحال وحیث أنه ولما �ان الخطـأ المرتكـب نتیجـة لممارسـة الوظ�فـة وداخـل 

العمــومي �اعت�ــار أن الضــرر الــذ� لحــ� �الضــح�ة نتیجــة الضــرب الجســ�م فتكــون بــذلك دعــواه الرام�ــة إلــى طلــب 

استئناف أمام الغرفة اإلدار�ة للمح�مة العل�ا أكدت حـ� التعو�ض مؤسسة ومنحته الغرفة اإلدار�ة تعو�ضات وٕاثر 

المضرور في التعو�ض لما لحقه من إضرار �سبب تعرضه للضرب من طرف رجال الض�� القضائي، وفي هـذا 

المجال نجد أن مجلس قضاء سطیف قد أقر ب�طالن إجراء التفت�ش الذ� قام �ه ضـا�� الشـرطة القضـائ�ة ورتـب 

 44جــراءات الالحقــة لــه �محضــر التفتــ�ش، ��ــون اإلجــراءات �انــت مخالفــة لــنص المــادة نتیجــة لــذلك �طــالن اإل

  .3ج ألنه تم تدو�ن إذن من و�یل الجمهور�ة وال قاضي التحقی� .إ.ق

  

  

  .�ل عمل أ�ا �ان، یرتك�ه المرء و�سبب ضررا للغیر یلزم من �ان سب�ا في حدوثه �التعو�ض : من القانون المدني 124المادة  1

  .1976، ص، 2003أحمد محیو، المنازعات اإلدار�ة، دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر، الط�عة الخامسة،  2

  .89، ص، 1996، جو�ل�ة 3، نشرة القضاة، العدد 1986-03-09قرار مجلس قضاء سطیف المؤرخ في  3
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مـــا قیـــل حـــل مســـؤول�ة عناصـــر الضـــ�ط�ة القضـــائ�ة ســـواء منهـــا والخالصـــة التـــي تنتهـــي إلیهـــا فإنـــه ورغـــم 

 ةط�ة القضائ��علي فهي تعتبر محفزا للعناصر الضفالتأدیب�ة أو الجزائ�ة أو المدن�ة، و�غض النظر عن تطب�قها ال

زاجر لهم �عدم خرق هذه الضوا�� التي خولها لهم القانون من جهة و  �على أن �قوموا �أعمالهم في حدود الضوا�

  . على حساب الحقوق الحر�ات الفرد�ة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  ةـــــــــــــاتــــــــمــــــخ
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خــالل هــذا ال�حــث المتواضــع دراســة أهــم النقــا� التــي یثیرهــا الموضــوع المتنــاول، بدا�ــة مــن  لقــد حاولنــا مــن

الوقوف على ماه�ة مرحلة ال�حث والتحر� بتحدید مختلف الضوا�� والقیود التي تح�م عملهم خاللها سواء تعلقت 

الیب التحر� الخاصة التي جـاء �اإلجراءات الماسة �الحر�ة، أو تلك المتعلقة �الح�اة الخاصة متناولین ضوا�� أس

  .هذا في الفصل األول 22-06بها التعدیل الجدید لقانون اإلجراءات الجزائ�ة �القانون رقم 

أما الفصل الثاني فخصصناه لجهات مراق�ة أعمال الض�ط�ة والجزاء المترتب عن عدم التقید �ضوا�� هذه 

ون�ــة التــي تقیــد وتــنظم أعمــال الضــ�ط�ة القضــائ�ة والتــي المرحلــة، محــاولین التأكیــد علــى أن تحدیــد الضــوا�� القان

تستمد منها هذه األخیرة شرعیتها، وٕاخضـاعها لرقا�ـة السـلطة القضـائ�ة، والتـي تسـتمد منهـا هـذه األخیـرة شـرعیتها، 

وٕاخضاعها لرقا�ة السلطة القضائ�ة وترتیب المسؤول�ة اإلجرائ�ة، والشخص�ة على أ� تجاوز لحـدود هـذه الشـرع�ة 

ضرور� لتوفیر الضمانات الكاملة للمشت�ه فیهم، وحما�ة أكبر للحقوق والحر�ات الفرد�ة وتكر�س أكثـر لدولـة  أمر

  .القانون 

ومـــن خـــالل مـــا تـــم تناولـــه نجـــد أن المشـــرع الجزائـــر� فـــي تقنـــین اإلجـــراءات الجزائ�ـــة واكـــب وجســـد المبـــدأ 

�ل شخص �عتبر بر�ئـا حتـى تثبـت جهـة قضـائ�ة  والتي تنص  1996من دستور  45الدستور� الوارد في المادة 

وذلك حینما وضع قواعد قانون�ة إجرائ�ة تنمي قر�نة البراءة  نظام�ة إدانته مع �ل الضمانات التي یتطلبها القانون 

بها أ� مشت�ه ف�ه وأقر أسالیب وٕاجراءات صـارمة للتحـر� عـن مختلـف الجـرائم، وتت�ـع فاعلیهـا، ومـنح التي یتمتع 

شرطة القضائ�ة السلطات الكفیلـة بتحقیـ� ذلـك غیـر أنـه أحاطـه �ضـرورة اتخـاذ إجـراءات التحـر� �القـدر لضا�� ال

الــالزم للوصــول إلــى الحق�قــة، �مــا حــدد الشــرو� الواجــب توافرهــا لصــحة اإلجــراء المتخــذ مــن قبــل ضــا�� الشــرطة 

لحد بل سـن عقو�ـات ضـد �ـل مـن القضائ�ة، حال اتخاذه أل� أسالیب التحر� عن الجر�مة، ولم ��تفي عند هذا ا

  .یتجاوز ما قیده ف�ه القانون 

�ما أن المشـرع مـن خـالل مختلـف النصـوص المنظمـة لمرحلـة التحـر� األولـى نجـد أنـه أقـر مبـدأ الشـرع�ة 

شـــرع�ة الغا�ـــة وذلـــك مـــن منطلـــ� ضـــ�طه ألســـالیب الكشـــف عـــن مال�ســـات الجر�مـــة وتوقیـــف : اإلجرائ�ـــة �شـــقیها

  .وذلك بوضع الك�ف�ة التي تتم بها أسالیب التحر�  فاعلیها، وشرع�ة الوسیلة

والضوا�� على اإلجراءات واألعمال المناطة  والمشرع الجزائر� من الناح�ة النظر�ة اجتهد في وضع القیود

الســعي لتحقیــ� المصــلحة العامــة للمجتمــع �التصــد� �الضــ�ط�ة القضــائ�ة، وحــاول قــدر المســتطاع الموازنــة بــین 

لظاهرة الجر�مة، وممارسة الدولة لحقها في معاق�ة المجرمین، ومصلحة األفراد �ص�انة حر�اتهم وحقوقهم حتـى ال
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ـــین الحلـــول التـــي ارتأینـــا هـــي حســـن اخت�ـــار عناصـــر الضـــ�ط�ة  تتعـــرض أل� تجـــاوز أو تعســـف، ومـــن ب
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التأدیب�ـة، مـع مراعـاة االلتـزام الصـارم �القـانون و��قـى خیـر رادع لهـم مـا ��ـون لـدیهم مـن ضـمائر وحسـن األخطـاء 

التأدیب�ة، مع مراعاة االلتزام الصارم �القانون و��قى خیر رادع لهم ما ��ون لدیهم من ضمائر وحسن خل� وٕا�مـان 

  . توفى �ل نفس ما �سبت وال �ظلمون فت�ال  یخافون من عقاب یوم یجعلهم 
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ــــم��    صــ

�عرف العالم املعاصر ثورة علمية وتكنولوجية �ائلة صاحب��ا أش�اال إجرامية متعددة وم�شابكة �� جميع 

ميادين ا��ياة ومجاال��ا، ولذا �عد مرحلة التحر�ات مرحلة بالغة ��مية، ل�و��ا �شمل إجراءات ف��ا مساس 

ءات التحري ا��اصة وغ���ا سواء �� با��قوق وا��ر�ات، �التوقيف للنظر وسماع�م وتفت�ش املساكن وإجرا

ا��االت العادية أو �ست�نائية، خاصة أن القانون قد أناط القيام ��ذه �جراءات وتحديد طبيع��ا القانونية من 

طرف القائم�ن ع�� البحث والتحري، وع�� �ذا �ساس جاءت �ذه الدراسة إلبراز ضوابط البحث والتحري عن 

 . زائري ا��رائم �� ال�شر�ع ا��

  :ال�لمات املفتاحية
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Abstract  

The contemporary world knows a tremendous scientific and technological revolution accompanied 

by multiple and intertwined criminal forms in all fields and fields of life. Therefore, the investigation 

stage is a very important stage, as it includes procedures that violate rights and freedoms, such as 

arrests for consideration and hearing, house searches, special investigation procedures, and others, 

whether in normal or exceptional cases. Especially since the law has entrusted the carrying out of 

these procedures and determining their legal nature by those in charge of research and 

investigation, and on this basis this study came to highlight the controls of research and 

investigation of crimes in Algerian legislation. 
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