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إن محاية حقوق املتهم يف مرحلة التحقيق تنبع من كوهنا احلقوق االساسية لتعلقها باملتهم ، لذا فان محاية 

محاية حقوق هر تطور دميقراطي ، فجو  ألياملتهم و حقوقه حتفظ له كرامته و ادميته و هي احدى املظاهر املهمة 

، و إن القضاة هم اوىل الناس باالهتمام حبقوق املتهم يتمثل يف حب العدل و االنصاف و االبتعاد عن الظلم 

املتهم مستمدين حقهم من القانون مبا ميثلوه يف اجملتمع باعتبارهم حيكمون باسم الشعب ، فعليهم مراعاة حقوق 

يف املتهم ، فال بد من محاية هذه احلقوق و صيانتها باعتبار ان التحقيق هو االساس املتني للوقائع املادية و القانونية 

فلتحقيق امهية بالغة يف حتقيق العدالة لذا تتجه الدعوى ، و ما قد يرتتب عليه من ترجيح كفة االدانة او الرباءة  

اغلب التشريعات و منها التشريع اجلزائري اىل االخذ به خصوصا يف اجلرائم اخلطرية اليت تتشعب فيها اجراءات 

القائمة به ، لذلك يتفق الكل على ان وجود مرحلة التحقيق تعترب  التحقيق ، كما تظهر امهيته يف استقاللية السلطة

ضمانة يف حد ذاهتا للمتهم ، و لكن املتمعن يف قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري  ، ال جيد فيه تعريفا للتحقيق 

اءات املشروعة اليت االبتدائي ، على الرغم من كثرة النصوص اليت تناولته ، و لكن ال ميكن القول بأنه اختاذ االجر 

 . 1توصل اىل كشف احلقيقة و ظهورها 

فاملشرع اجلزائري قد اوىل املتهم عناية خاصة يف مرحلة التحقيق االبتدائي و نص على حقوقه و بينها يف 

نصوص قانونية واضحة ال جيوز خمالفتها ، و هي اليت سنتناوهلا يف هذا الباب بالشرح و التحليل و ذلك من حقوق 

 م اثناء التوقيف للنظر اىل غاية انتهاء التحقيق و مثول املتهم امام احملكمة من اجل حماكمته .املته

 

 

 

 

                              
 .  07ص  1969نائي العلمي ، دار اهلناء ، القاهرة ، الطبعة األوىل، اسحاق ابراهيم منصور ، املبادئ االساسية يف التحقيق اجل - 1
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 إجراءات التحقيق . أثناءالفصل األول : محاية حقوق املتهم 

اجراء من  بأولإن اجراءات التحقيق االبتدائي تتميز بطبيعة قضائية ، العتبار أن الدعوى اجلزائية تتحرك 

صفة احلياد اليت من شاهنا التمكن من تقييم الدليل بصفة  التحقيق االبتدائي ، و يقصد بالطبيعة القضائيةاجراءات 

كشف احلقيقة ليس إاّل ، فإهنا اختلفت يف مسالة اسناده لسلطة التحقيق فهناك من التشريعات من سليمة قصد  

املتمثلة يف املتابعة و االهتام و هذا جنده يف امريكا  توكل سلطة التحقيق اىل النيابة العامة اىل جانب سلطتها االصلية

و الدول املتأثرة هبا مثل التشريع املصري ، و هناك من تسند سلطة التحقيق اىل قاض التحقيق مستقل عن سلطة 

ق هو حبد االهتام ، و هو النظام السائد يف فرنسا و الدول املتأثرة  هبا مثل اجلزائر ، فمعرفة السلطة املختصة بالتحقي

فإجراءات التحقيق يف قانون االجراءات اجلزائية ذاته ضمانة للمتهم و ذلك حلقه يف معرفة اجلهة اليت حتقق معه ، 

اجلزائري كلها تتمحور حول ضمان محاية للمتهم و حقوقه و حرياته الفردية ، ذلك أن قانون االجراءات اجلزائية 

تتعلق باملتهم ، فقد قرر املشرع اجلزائري اضافة اىل ذلك كلها   1966عدة تعديالت منذ صدوره سنة  عرف

التحقيق على درجتني ، االوىل تتم بواسطة قاضي التحقيق و الثانية بواسطة غرفة االهتام باعتبارها درجة عليا 

لذلك  ، ذلك الن مرحلة التحقيق تعترب من اخطر املراحل اليت متر هبا الدعوى اجلزائية على حقوق املتهم ،للتحقيق 

 وجب وضع القواعد و الضوابط الكفيلة بتحقيق احلماية للمتهم من اي انتهاك قد حيدث .
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 اجراءات املاسة باحلياة اخلاصة  أثناء: حق املتهم املبحث االول
لقد اصبح الدفاع عن احلياة اخلاصة لإلنسان بصفة عامة ، و املتهم بصفة خاصة يشكل يف الوقت احلاضر 

العام واعيا باالنتهاكات اليت متس  الرأيتمعات الدميقراطية حيث صار تزداد يوما بعد يوم داخل اجمل ضرورة ملحة

نتهاكات تقع سواء من خالل البحث احلياة اخلاصة نتيجة تدخل السلطات العمومية فيها ، و ان مثل هذه اال

ة الفرد معرتف هبا كقيمة حممية يف املواثيق التحري يف خبايا احلياة اخلاصة ، او افشاء اسرارها ، و رغم ان خصوصيو 

ان القوانني الداخلية للبلدان و منها اجلزائر ال زالت خمتلفة حول كيفية  إالالدولية و يف كثري من الدساتري الوطنية ، 

ناك جزائيا عن احلياة اخلاصة يف مثل هذه النظم ال يتم بنفس الطريقة ، اذ هالدفاع عن هذه اخلصوصية فان الدفاع 

 قوق التقليدية مثل : حرمة اجلسد دول حتمي اخلصوصية الفردية جزائيا بكيفية غري مباشرة من خالل الدفاع عن احل

املسكن و املراسالت ، بينما دول اخرى وضعت محاية جزائية مباشرة و ذلك عن طريق سن جترميات نوعية تضمن و 

اضيع الداخلة يف جمال حقوق االنسان و ذلك راجع ملا سرية احلياة اخلاصة ، و هذه االخرية تعد من اهم املو 

 . 1خلصوصية الفردية من ارتباط وثيق يتعلق مبمارسة احلريات العامة 

الدستور اجلزائري يف احلماية القانونية  ار اليهما اش إالو لكن احلياة اخلاصة ال جند له تعريفا او مفهوما دقيقا 

ال جيوز ارتكاب خمالفات عدم انتهاك حرمة االنسان ، و كذلك املادة  ، حيثمن الدستور 34ادة اخلاصة يف امل

متنع  39س بسالمة االنسان ، و املادة ، حيث ال جيوز ارتكاب خمالفات ضد احلقوق و احلريات و كل ما مي 35

 . 2انتهاك احلياة اخلاصة حيث ال جيوز انتهاك حرمة االنسان اخلاصة و شرفه 

ملساس هبا و لكن يف اطار ، فاحلياة اخلاصة اليت هي حممية قانونا يتم اتثناءو لكن لكل قاعدة عامة اس

، اليت تتطلب اجراء التحقيق الذي يتطلب بدوره اختاذ اجراءات من شاهنا ان متس القانون، خاصة عند وقوع اجلرمية

                              
 .   02، ص  2010/2011نويري عبد العزيز، احلماية اجلزائية للحياة اخلاصة ، اطروحة دكتوراه ، كلية احلقوق جامعة باتنة، السنة اجلامعية  - 1
    . 107ص  2012، سنة  03جملة القانون، معهد احلقوق بغليزان ، العدد مهدي خبدة ، احلماية القانونية للحياة اخلاصة للعامل ،  - 2
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اية احلياة اخلاصة للمتهم باحلياة اخلاصة كالقبض و التفتيش و التوقيف للنظر، و لكن القانون وحده الذي يكفل مح

 اثناء القيام هبذه االجراءات .

 : محاية تفتيش االشخاص املتهمني و مساكنهم املطلب االول
، و هو عبارة عن االطالع على حمل منح له القانون حرمة خاصة إن التفتيش هو البحث و االستقصاء 

بشأهنا شياء املتعلقة باجلرمية اجلاري التحقيق باعتباره من خصوصيات الشخص ، و إن الغاية منه هو البحث عن اال

رى جائزة كذلك يف ، بينما الطرق االخمن اجراءات التحقيق االبتدائيراء ــاج بأنهو ينفرد عن باقي طرق االثبات 

ليت يف املواد اجلزائية دون املواد املدنية ، و يعترب التفتيش من اخطر احلقوق ا باإلثبات، و هو خاص مرحلة احملاكمة

 . 1منه  40يف املادة  ريباحلريات اليت تكفلها الدساتري ، و منها الدستور اجلزائ منحت للمحقق و ذلك ملساسها

جيد التفتيش كإجراء من اجراءات التحقيق سنده يف قانون االجراءات اجلزائية و هو من االجراءات اليت تطبق 

 . 2ة التحقيقات االبتدائية ، ال سيما يف مرحليةيف املراحل االوىل للدعوى اجلزائ

، فقد اعتنت التشريعات اجلزائية بنظم ل التفتيش شخصا او منزال او حمالو نظرا ألمهية التفتيش سواء كان حم

و السلطات اليت خوهلا القانون القيام به و الضمانات اليت جيب ان تراعى اثناء تنفيذه تنفيذه و توضيح كافة شروطه 

3 . 

 
 
 
 
 

                              
املعدل واملتمم على ما يلي: " تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة مسكن  فال تفتيش إال مبقتضى  1996من الدستور اجلزائري لسنة  40تنص املادة  - 1

 ادر عن السلطة القضائية املختصة " .   القانون ، و يف اطار احرتامه ، و ال تفتيش االب امر مكتوب ص
 .  337، ص 2003مروك نصر الدين، حماضرات يف االثبات اجلنائي، دار اهلومة، اجلزائر، بدون طبعة،  - 2
 .  251، ص 2000حممد صبحي جنم، قانون اصول احملاكمات اجلزائية، دار الثقافة، االردن، الطبعة األوىل،  -3
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 التفتيش أوال: ضمانات 
لقد كفلت الدساتري احلياة اخلاصة للشخص املتهم ن و لكن بعض االحيان قد يستوجب احملافظة على املصاحل 

و مع هذا التحديد و ذلك االستثناء فإننا جند ، ـ اذا ما اساء صاحبها استعماهلا العامة املساس حبرمة احلياة اخلاصة

منحت املتهم ضمانات و قيدت سلطة التحقيق بشروط و شكليات التشريعات عند مساحها للقيام بالتفتيش، فقد 

 ، و من ذلك جند ما يلي : لها يف حقيقة االمر ضمانة للمتهممتثل ك

 أمر قضائي بالتفتيش :  صدور -1
بامر مكتوب صادر عن السلطة  بقوله ال تفتيش اال 40لقد نص على ذلك الدستور اجلزائري يف املادة 

من نظر يف هذا النص الدستوري جند أنه قد استلزم االمر يف مجيع انواع التفتيش و يف اي  القضائية املختصة ، و

مرحلة كان و لو يف حال تلبس ، و هذا ما اكدته املادة السالفة الذكر ، و يفهم من خالل النص ان رجال 

الضبطية القضائية يف حال  الضبطية القضائية يف حال اجراء التفتيش بقوله " جهة قضائية خمتصة " و لو كان رجال

ندب ما مل يكن بأيديهم امر التفتيش ، ذلك الن وصف التفتيش بأنه اجراء من اجراءات التحقيق ، ال بد ان تتبع 

التحقيق ، فمثال لو ترامت اىل مسامع قاض التحقيق ان جرمية ما ستقع مستقبال فانه ال حيق له من فيه اجراءات 

كون القائم يبالتفتيش لكونه غري خمتص بعد ، فطلب امر بالتفتيش يعد منطقيا حني  الناحية القانونية اصدار امر

 . 1ن يوجد أمر  يكون التفتيش قانونيا ال بد و أبالتفتيش رجل ضبطية عند انابته ، و عليه و يف كل االحوال حىت

 أن يكون األمر القضائي مسببا : -2
اذا توافرت عناصر اجلرمية  إالضمن أن جيري تفتيش قبله ، إن التسبيب يعد ضمانة مهمة للمتهم ، حيث به ي

اختاذ االجراء و منع التذرع به للمساس و وجدت دالئل كافية يف نسبتها اليه ، كما يضمن ايضا جدية  بأكملها

 ي حبرمة حياته اخلاصة ، و هلذه االمهية جند بعض القوانني نصت صراحة على ذلك التسبيب ، منها القانون املصر 

                              
 .    135، ص 2011يش يف ضوء احكام النقض ، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية ، الطبعة األوىل، عوض حممد عوض، التفت - 1
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من قانون االجراءات اجلنائية ، على أنه يف مجيع االحوال جيب أن يكون امر التفتيش  02الفقرة  91يف املادة و 

 . 1مسببا

و من نظر اىل اجلانب العملي عندنا جند ان القضاء يسري وفق هذا االجتاه و ان كان كان ال يطلب اسبابا 

الخرية بأي عمل من اعمال ريات و لو مل تلحق هذه امفصلة ن بل يكتفي يف ذلك باالعتماد عى ما جاء يف احل

، ذلك أن القانون مل يشرتط يف التفتيش ان يسبق بتحقيق او بأي اجراء من اجراءاته مبعرفة قاضي التحقيق التحقيق

ده بل قد يكون اول إجراء تقوم به هذه اجلهة بعد التحريات ، و إن الناظر يف قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري جي

  . 2يضعف اوجه دفاع املتهم اجتاه تلك االوامر  خاليا  من اي نص يطلب التسبيب ، االمر الذي 

 :حصول فائدة من جراء التفتيش  -3
إن الغرض من التفتيش هو احتمال احلصول على اشياء يكون كشفها مؤثرا يف اقتناع القاضي و مفيدا للحقيقة  

ن حصول مثل هذا منذ البداية فهو تفتيش حتكمي ، و لو كانت التهمة و عليه فان التفتيش الذي ال يلتمس م

الن انتهاك حرمة احلياة اخلاصة اجيز لعلة معينة و لغرض خاص ، و بصفة املوجهة جديا اىل املراد تفتيشه ، ذلك 

ن من املتصور وجود استثنائية ، فإذا مل تتوافر تلك العلة منع احملقق من انتهاكها و إال عد ذلك تعسفا ، فإذا مل يك

هذا التفتيش ال ال على االشخاص و ال على املساكن ، الن  اء متعلقة باجلرمية ، فال ميكن اجراء التفتيش ــــــــــاشي

يكون له مربر او سبب قانوين كما ان هذه الضمانة تتطلب من القاضي ان جيري تفتيشه وفق الكيفية اليت تتفق مع 

  . 3التفتيش و هو خيتلف طبقا حسب نوعية اجلرمية  املبتغى من وراء هذاالغرض 

 
 
 

                              
 .    275، ص 1975عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون االجراءات اجلنائية ، مطبعة جامعة القاهرة ،مصر، الطبعة األوىل،  - 1
 .     365، ص  1992دى،اجلزائر ، الطبعة األوىل، حممد حمدة ، ضمانات املتهم اثناء التحقيق ، دار اهل - 2
     . 282، ص  2012عمار تركي السعدون احلسيين ، احلماية اجلنائية للحرية الشخصية ، منشورات احلليب احلقوقية ، دمشق ، الطبعة االوىل  - 3
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 أن يكون أمر التفتيش خاصا مبحل معني : -4
ان تعيني احملل املراد تفتيشه او قابليته للتعيني امر ضروري و الزم ، و هذا التعيني يكون اما باالسم او 

ا كان مسكنا مثال يكون تعيينه باسم صاحبه او باملواصفات اليت ال تدع جمال للشك يف معرفة احملل املراد تفتيشه فاذ

باسم الشارع الذي يقع فيه ، و ان كان شخصا نذكر امسه و حمل اقامته او عمله و مما سبق فان امر التفتيش العام 

اخللط و  ،ص عن ذلك االمر و حلصول اجلهالةغري صحيح لزوال صفة التخصياملوجه جملموعة املساكن او االشخاص 

الن االنابة مشروط فيها التحديد الدقيق  يني مطلوب حقا حال انابة قضائية من املراد به ، و هذا التعو اللبس يف 

ال جند نصا صرحيا يتكلم عن ذلك ما يستشف من  فإنناجلميع االعمال ، اما اذا كان احملقق هو القائم بذلك 

معلوما و   يكون متهما إال اذا كان معيناأن الشخص ال ، حيث  83و  82قانون االجراءات اجلزائية يف املادتني 

فإذا اريد تفتيش مسكنه فان هذه امور ستكون معلومة بالضرورة بنسبتها له اما اذا كنا بصدد شخص اخر غري 

متهم فان حتديده يكون مبن حيتمل حيازته ألشياء تفيد يف الكشف عن احلقيقة للجرمية اليت هي حمل حتقيق أهو له 

 . 1حمل حبث و حتقيق  روابط تربطه مبا هو

 اختصاص امر التفتيش جبرائم معينة : -5
، ال بد و ان تكون اجلرمية اليت قد وقعت فعال حيث يش شرعيا و قانونيا صادر عن خمتصلكي يكون امر التفت

ليت ختول من اهنا واقعة ال حمالة ، كما ان هذه اجلرمية ا تأكدناال جيوز اصدار امر بالتفتيش قبل وقوع اجلرمية و لو 

قاضي التحقيق حق اصدار مثل هذا االمر ال بد و ان تكون جناية او جنحة ، ذلك الن املخالفات قليلة االمهية 

اجازة التعرض للحرية الشخصية ، و انتهاك حرمة املساكن ، و هذا ما يفهم من قانون االجراءات  تتأهلال   فهي

حقيق هو الذي ميكن ان يكون حمل امر بالتفتيش ، اما ما ال ، حيث ما يكون فيه الت 66اجلزائية يف نص املادة 

العامة ذلك من احملقق فيه ، فهو بالضرورة ال ميكن ان يكون حمل امر يتحقق فيه من اجلرائم و مل تطلب النيابة 

                              
 .     89،ص  1989زائر، دون طبعة، رندة مسعود ، االقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي ، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجل - 1
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بالتفتيش و هذا منطقي و يتماشى مع قواعد االختصاص ، ذلك ألنه من غري املعقول ان مينح قاضي التحقيق حق 

  1اجراء التحقيق يف جرمية معينة مث تعتد له سبل تكوين عقيدته بتحديد االجراءات املمكن اختاذها 

ذلك اكتفاء مبا ميكن و  ئم اليت ميكن اجراء التفتيش فيها و هلذا نقول كان املشرع مصيبا عندما مل حيدد اجلرا 

 اجراء التحقيق فيه من اجلرائم .

 صاحب الشأن :أن تنفيذ أمر التفتيش حبضور  -6
لقد منح املشرع للمتهم ، و صاحب املسكن ان مل يكن كذلك حق حضور اجراء عملية التفتيش ، و هذا  

 كا حلقوق الدفاع املصانة دستورا كضمانة حىت يكون على دراية و بينة ، و من مث فان عدم احضاره يعد انتها 

بعا الستدعائه و اعالمه بذلك االجراء ، و املتهم هذا يكون طو   تفتيش جيب ان حيصل حبضور املتهملفا انونا قو 

ان رغب يف احلضور معهم فيها ، و ان تعذر عليه احلضور ، فان قاضي التحقيق ملزم بتكليف املتهم  بعد ذلك 

بتعيني ممثل له ، ينوبه يف ذلك سواء كان حماميه او غريه ، و ان امتنع عن احلضور و عن تعيني نائب له ، او كان 

من  22اصال استدعى قاضي التحقيق شاهدين من غري املوظفني اخلاضعني له حيضران هذا االجراء املادة هاربا 

 . 2قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري 

و يف كل االحوال ال بد من ان يكون املتهم حاضرا اثناء القيام بالتفتيش ، الن يف حضور مدفعة للشك فيما 

 و ادلة تكون دالة داللة قوية على ارتكابه للجرمية املراد التفتيش من اجلها .سيرتتب عن التفتيش من نتائج ا

 
 
 
 
 

                              
 .    367حممد حمدة ، املرجع السابق، ص  - 1
 .     73، ص  1997،  54حممد ابراهيم زيد ، مشروعية استخدام االساليب الفنية احلديثة ، جملة االمن العام ، دار الطباعة ، العراق ، العدد  - 2
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 : القيود القانونية الواردة على اجراء التفتيش ثانيا
من قانون االجراءات اجلزائية لقاض التحقيق االختصاص باالنتقال اىل  81اىل  79لقد خولت املواد من 

مية مما ستعملة يف اجلر شياء هلا عالقة باجلرمية لتفتيشها و احلصول على االدوات املمساكن املتهمني او الذين حبوزهتم ا

 . 1من قانون االجراءات اجلزائية  79و هذا ما نصت عليه املادة  يفيد يف اكتشاف احلقيقة 

،  82تني أن القانون قد وضع قيوادا و شروطا سواء من الناحية الزمنية او املكانية او االختصاص يف املاد إال

و اهلدف منها حرمة  47،  46،  45اجلزائية حتيل على احكام التفتيش يف املواد  من قانون االجراءات 83

 تتجسد هذه القيود فيما يلي :و  ن ، و االماكن املراد تفتيشها،املساك

 من حيث االختصاص : -1
ة مسكنه اليت تعد من احلقوق االساسية  نظرا خلطورة اجراء التفتيش و تعلقه حبرمة احلياة اخلاصة للمتهم و حرم

، و احكام  47،  46،  45ون االجراءات اجلزائية ــــــــــــــــــــــــــــــــطبقا ألحكام املواد الواردة يف قان فانه جيب أن يقع

حالة  ، اي حبضور صاحب املسكن او من ميثله ، هذا بالنسبة لتفتيش مسكن املتهم ، اما يف 83،  82املادتني 

تفتيش مسكن غري املتهم اشرتط املشرع ان جيري التفتيش حبضور اثنني من اقاربه يف حالة ما اذا كان الشخص غائبا 

توافرت هذه الشروط ، جاز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق يف اي مكان على شرط ان  فإذااو رفض احلضور، 

 45ن سر املهنة و حقوق الدفاع وفقا حلكم املادتني ماالجراءات الالزمة لضمان احرتام كتتتخذ مقدما مجيع ا

 . 2الفقرة الثانية من قانون االجراءات اجلزائية  83الفقرة الرابعة و 

من مث ال جيوز لعضو و  قضائية خمتصة و هي سلطة التحقيق و عليه فان اجراء التفتيش خمول اصال لسلطة 

 إالمن قانون االجراءات اجلزائية اجراؤه  15ما حددته املادة  الضبطية القضائية له صفة ضابط الشرطة القضائية وفق

                              
تمم و املتضمن قانون االجراءات اجلزائرية ما يلي : " جيوز لقاضي التحقيق االنتقال اىل اماكن وقوع املعدل و امل 66/155من األمر  79تنص املادة  - 1

 اجلرائم إلجراء املعاينات الالزمة او للقيام بتفتيشها ... " 
 .   145، ص  2012 األوىل، درياد مليكة ، نطاق سلطات قاضي التحقيق و الرقابة عليها ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ، الطبعة - 2
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من نفس القانون ، و هو ما  142،  138،  06الفقرة   68،  47  44يف االحوال االستثنائية حددهتا املواد 

بان تفتيش املنازل من اعمال التحقيق ختتص  1986مارس  09قضت به احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ 

ه جهات التحقيق ، غري أن املشرع خول لضباط الشرطة القضائية حق اجرائه شريطة مراعاة الشروط الشكلية اليت ب

 . 1ترتب على ذلك البطالن   إالحددها القانون ، و 

قانونية تسمح للسلطة املختصة القيام  منا مكنةو علة ذلك ترجع اىل ان االختصاص ليس حقا شخصيا ، و ا

اختصاصها مبا حيقق اهلدف منه و يؤمن   و مراعاة ضمانات خاصة تسمح هلذه السلطة مباشرةبه على حنو معني

 . 2بقدر الذي تستلزمه مصلحة التحقيق  إالحقوق املتهم ضد املساس هبا 

 من حيث املكان : -2
يت ميكن ، على أنه " يباشر التفتيش يف مجيع االماكن الراءات اجلزائيةمن قانون االج 81لقد نصت املادة 

 العثور فيها على اشياء يكون كشفها مفيدا إلظهار احلقيقة " .

فرغم ان املادة جاءت صرحية من حيث امكانية اجراء عملية التفتيش يف مجيع االماكن اال ان املشرع قيد هذا 

خص الذي ، على اعتبار أن عدم انتهاكها هو امتداد حلرمة الشراد تفتيشهااحلق بشروط تضمن سرية االماكن امل

يف احملل املعني للتفتيش ، كما يشرتط يف  إاليباشر عملية التفتيش  أاليقيم فيها ، و عليه فانه على القائم بالتفتيش 

 ي ـــــهذا احملل ان يكون مما يسمح القانون تفتيشه ، كما ان القيود ال حتمي احملالت املعدة للسكن وحدها و امنا حتم

، فهذه احملالت االطباءو  ن اذن كمكاتب احملامني الدخول اليه بدو يباح للجمهور ايضا ملحقاهتا و كل حمل ال 

عترب حمالت خاصة هلا حرمة مفتوحة يف اوقات معينة و لنوع من الناس و لغرض حمدد و فيما عدا ذلك فهي ت

                              
 .  89، ص  1986، 03،غرفة اجلنح واملخالفات، نشرة القضاة ، العدد  1986مارس  09قرار احملكمة العليا الصادر بتاريخ  - 1
 .  60ص ،  1988حامد راشد ، احكام تفتيش املسكن يف التشريعات االجرائية العربية ، دار النهضة العربية، مصر ، الطبعة األوىل،  - 2
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 القناصل  ت و، و ال يوجد من االمكنة احملصنة ضد التفتيش إال ما جرى به العرف الدويل كالسفارااملسكن

 . 1، فال ميكن الدخول اىل السفارة إلجراء التفتيش إال مبوافقة رئيس البعثة الدبلوماسية مساكن السفراء ...و 

كما احاط املشرع اجلزائري مسكن املتهم و غري املتهم بضمانات اكثر من تلك اليت اقرها لتفتيش مسكن 

اجلنائية املرتكبة ، او لتفتيش احملالت  باألفعالياء هلا عالقة الشخص الذي يشتبه انه ساهم يف اجلناية او انه حيوز اش

 06/22من القانون رقم ابعة الفقرة الر  05مكرر  65السكنية او غريها بغرض وضع الرتتيبات التقنية طبقا للمادة 

ية التفتيش الذي املعدل و املتمم لقانون االجراءات اجلزائية ، فجعل اجراء عمل 2006ر ـــــــــديسمب 20املؤرخ يف 

يكون يف مسكن املتهم جبناية من قاضي التحقيق بنفسه و حبضور وكيل اجلمهورية بينما اجراء التفتيش يف مساكن 

، فانه ميكن لقاضي  االشخاص الذي سامهوا يف اجلرمية ، او يف احملالت السكنية بغرض وضع الرتتيبات التقنية

يش ان يرخص لضابط الشرطة القضائية القيام هبذه العملية على ان شخصيا اجراء التفتالتحقيق اذا تعذر عليه 

متضمنة ون ــــــــمن قانون االجراءات اجلزائية ، و هذه االنابة تك 138يكون ذلك مبوجب انابة قضائية حسب املادة 

وراء  ، ساعة و تاريخ صدورها و اسم وصفة من اصدرها و عنوان املسكن و املهمة املقصودةاالذن بالتفتيش

 .2، فإذا ما حتصل ضابط الشرطة القضائية على هذا مقيدا بالقيود املقررة قانونالتفتيش و املهلة احملددة إلجرائها

، حيث جعل اء التفتيش يف املسكن غري املتهمو مل يكتف املشرع بذلك بل احاط ضمانة اخرى بالنسبة الجر 

ربه او اصهاره احلاضرين مبكان التفتيش يف حالة ما اذا كان التفتيش يف مسكن هذا االخري تتم حبضور اثنني من اقا

، يف حني بالنسبة لتفتيش مسكن شخص يشتبه يف انه ساهم يف ارتكاب صاحب املسكن غائبا او رفض احلضور

                              
 .  151، ص 2003بغدادي جياليل ، التحقيق ، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية ، اجلزائر ، الطبعة األوىل،  - 1
 .   147درياد مليكة ، املرجع السابق ، ص  - 2
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 45، يعني ممثال له و الذي ميكن ان يكون احد اجلريان مثال بنص املادة ة ، يف حالة ما تعذر عليه احلضورجناي

 .  1االوىل  الفقرة

مل ينص على اية  4فقرة  5مكرر  65، ان املشرع اجلزائري بالرجوع اىل املادة و لكن ما نريد ان ننوه اليه هنا

 نية من اجل التقاط و تثبيت و بث ضمانة يف حالة الدخول اىل احملالت السكنية او غريها بوضع الرتتيبات التق

إذن و حتت املراقبة املباشرة من طرف وكيل اجلمهورية و قاضي  ا عدا ما ذكره خبصوصتسجيل الكالم ... ، مو 

اصبحت ليس هلا مفعول ، حيث القانون يسمح لضباط  48،  47،  46،  45   املواد ذلك يف التحقيق ، كان

، مما يشكل ذلك يف نظرنا  47الشرطة القضائية تفتيش احملالت السكنية و لو خارج املواعيد احملددة يف املادة 

 داء صارخا على حرمة مسكن هؤالء االشخاص من جهة و توسيع اختصاصات جهاز الضبط القضائي .اعت

 من حيث حتديد وقت معني إلجراء التفتيش : -3
لسنة  06/22من قانون االجراءات اجلزائية املعدلة بالقانون رقم  47فمن خالل قراءة الفقرة االوىل من املادة 

 صباحا انه ال جيوز البدء يف تفتيش املساكن و معاينتها قبل الساعة اخلامسة  ، جند اهنا تنص صراحة على 2006

إال اذا كان صاحب املسكن قد طلب ذلك ، او وجهت نداءات من داخل املسكن  و ال بعد الساعة الثامنة مساءا

هذا ان القانون قد حدد  نفسه ، او يف االحوال االستثنائية املقررة يف القانون و املذكورة على سبيل احلصر ، و معىن

حتديدا حصريا وقت و زمن التفتيش كقاعدة عامة ، و راعى وجوب مراعاة حرمة املسكن ، و أن خمالفة هذا 

 . 2التحديد و الوقت احملدد سيكون من شانه خمالفة القانون مما يرتتب عليه بطالن اجراءات التفتيش 

، يف  من قانون اجرءات جزائية 47ا للفقرة الثانية من املادة بقغري ان القانون قد اجاز اجراء التفتيش و ذلك ط

 342كل اجلرائم اليت تنص عليها املواد من   ويفكل ساعات النهار او الليل قصد التحقيق يف كل جرائم املخدرات 

                              
حلسن نية غري املتهم و عدم تورطه يف اجلرمية ،  ان الزامية املشرع اجلزائري على اجراء التفتيش يف مسكن غري املتهم حبضور اثنني من اقاربه ، راجع ذلك - 1

 . 147نقال عن درياد مليكة، املرجع السابق، ص 
 .  59، ص 2009عبد العزيز سعد، احباث حتليلية يف قانون االجراءات اجلزائية ، دار اهلومة ، اجلزائر ، دون طبعة،  - 2
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او  من قانون العقوبات و ذلك اذا وقعت هذه اجلرائم يف داخل الفندق او منزل او حمل لبيع املشروبات 348اىل 

نادي ، و يف كل مكان مفتوح يستعمله اجلمهور ، و ان اجلرائم اليت نصت عليها املواد السالفة الذكر من قانون 

العقوبات هي اجلرائم حتريض القصر على الفسق و الدعارة ، و كذلك اذا تعلق االمر جبرائم احملذرات و اجلرمية 

جرائم  األموال ويات ، او جرائم تبييض أنظمة املعاجلة االلية للمعطاملنظمة عرب احلدود الوطنية ، او اجلرائم املاسة ب

االرهاب ، و كذلك اجلرائم املتعلقة بالتشريع النقدي اخلاص بالصرف ، و هذا ما اشارت اليه الفقرة الثالثة من املادة 

 . 1من قانون االجراءات اجلزائية ، و بناءا على اذن وكيل اجلمهورية املختص  47

 كون الواقعة املرتكبة هلا وصف اجلناية او اجلنحة قانونا :أن ت -4
 ة ، و املقصود هي حقيقة اجلرمية إن ما يتحصل على فائدة من وراء التفتيش ، هو الكشف عن احلقيق

مرتكبيها حىت ال يفلت جمرم من توقيع اجلزاء القانوين املناسب عليه، فارتكاب اجلرمية او صفة التهمة ، صفة طارئة و 

غري العادية اليت يوصف هبا الشخص بعد حتقق جمموعة من االدلة تظهر انه ارتكب جناية او جنحة اخل هبا اما و 

 او اجملتمع او مها معا. و ان هذه اجلناية او اجلنحة املرتكبة جاز فيها التفتيش وفقا للقواعد احملددة قانونا حبقوق الفرد 

 ذا كان مقيم يف ذلك املنزل :أن يكون هناك اهتام قائم ضد شخص معني ا -5
و يكفي اهتام هذا الشخص جبناية او جنحة حىت يكون مربرا إلجراء التفتيش ، سواء كان صاحب املنزل او 

احملل املراد تفتيشه متهما او شريكا او حائز ألشياء هلا عالقة باجلرمية ، و عليه فان الزامية املشرع اجراء التفتيش وفق 

ة فهو من جانب جيعل سلطة قاضي التحقيق تتمهل قبل اختاذ هذا االجراء ، و من جانب اخر هذه القيود هلا امهي

يسمح لغرفة االهتام اليت تراقب االجراءات اليت يتخذها قاضي التحقيق ، و لذلك فان التضحية حبق االنسان يف 

قرارها " من املقرر قانونا ان حرمة مسكنه جيب ان تكون يف ادىن حد هلا ، و هذا ما قضت به احملكمة العليا يف 

                              
 .   199، ص  1992اجلزائري ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ، دون طبعة  موالي ملياين بغدادي ، االجراءات اجلزائية يف التشريع - 1
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يعاقب كل شخص دخل فجأة او خدعة او اقتحم منزل مواطن ، و من مث فان القانون ال يشرتط يف التعدي على 

  1 املنازل ان تكون مسكونة ، بل يكفي ان يكون العقار معدا للسكن و حتوزه الضحية ، بأي طرق احليازة املشروعة

 ثالثا : شروط التفتيش 
قانون االجراءات اجلزائية على شروط مباشرة اجراءات التفتيش جيب احرتامها خالل القيام بالتفتيش  لقد نص

تضمنت على انه  2006لسنة  06/22من قانون االجراءات اجلزائية املعدلة بالقانون رقم  44فمن خالل املادة 

امهوا يف اجلناية او اهنم حيوزون اوراقا او ال جيوز لضابط الشرطة القضائية االنتقال اىل مساكن الذين يظهر اهنم س

وكيل اجلمهورية او قاضي  اشياء هلا عالقة باألفعال اجلنائية املرتكبة إلجراء تفتيش االب اذن مكتوب صادر عن

، و ان يتضمن هذا كن و قبل الشروع يف التفتيش، مع وجوب استظهار هذا االذن قبل الدخول اىل املسالتحقيق

 . 2، و عنوان االماكن اليت سيتم تفتيشها حتت طائلة البطالن ة موضوع املتابعةالذن وصف اجلرميا

و عليه فمن خالل حتليل هذه املادة حتليال خمتصرا و مبسطا ميكننا ان نستخرج الشروط املطلوب توفرها 

وز حجزه مما االشخاص و تفتيشها و حجز ما جي إلمكانية السماح لضباط الشرطة القضائية بالدخول اىل املساكن

 سبب االهتام ، و سنوضح هذه الشروط فيما يلي :و  يتعلق باجلرمية موضوع املتابعة  جتدونه بداخلها مما

  الشروط الشكلية : -1
و هي تتمثل يف مجلة االجراءات اجلوهرية و الضمانات اليت يستلزمها القانون و اليت تكفل حرية الفرد ضد اي 

 امة و هلذا يشرتط القانون شروط شكلية لصحة التفتيش و هي :اجراء جنائي تتخذه السلطة الع

 االذن بالتفتيش :  -
و ما يليها من قانون االجراءات اجلزائية ، و لكن اذا  79قاضي التحقيق املادة  باألساسفالتفتيش يقوم به 

، فشاهد اثارها بنفسه  شاهد الضابط اجلرمية املتلبس هبا بنفسه او ابلغ عنها فانتقل اىل مكان ارتكاب اجلرمية

                              
 .   205، ص 1996، سنة  01، غرفة اجلنح و املخالفات ، اجمللة القضائية ، العدد  1991فرباير  26الصادر بتاريخ احملكمة العليا ، قرار  - 1
 .   55عبد العزيز سعد ، املرجع السابق، ص  - 2
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تفتيش مسكن املتهم او مسكن من يعتقد انه جيوز اشياء او اوراقا هلا عالقة باألفعال اجملرمة استدعت التحريات و 

، او تفتيش االشخاص إال بعد احلصول على اذن  موضوع البحث ، فال جيوز املبادرة بدخول املسكن و ال تفتيشه

من قانون االجراءات اجلزائية ، و رغم  44يق ، و هذا ما نصت عليه املادة من وكيل اجلمهورية او قاضي التحق

عليها صراحة ، فانه جيب ان يكون االذن  ةةكتابة املنصوصلسكوت املادة على حتديد شروط االذن القضائي عدا ا

تفتيش حمدد املسكن متضمنا تاريخ اصداره و اجلهة املصدرة له ، و ان يكون صرحيا يف الداللة على االذن بعملية ال

 . 1املراد تفتيشه ، و يرتتب عن عدم مراعاة هذا االجراء بطالن التفتيش 

املخالفات قرارا مفاده ان و  فقد صدر عن غرفة اجلنح  لعليا قضت يف قرار هلا بعكس هذا غري ان احملكمة ا

مع ان حرمة املسكن قد كرسها  املتعلقة باإلذن بالتفتيش ال يؤدي اىل البطالن ، 44عدم مراعاة احكام املادة 

 بأمرإال و نص صراحة على انه ال تفتيش إال مبقتضى القانون ، و ال يتم اي تفتيش  40الدستور يف مادته 

 . 2مكتوب صادر عن السلطة القضائية املختصة 

 غري ان ما جيدر التذكري هنا هو أن دخول ضابط الشرطة القضائية اىل مسكن شخص دون احلصول على إذن

مكتوب من سلطة القضاء ، يعترب انتهاكا حلرمة املنزل يعاقب عليه قانون العقوبات ، و أن التفتيش الذي يتم هبذه 

الكيفية يعترب باطال و خمالفا إلجراءات التقاضي و القول بغري هذا يؤدي اىل فتح اجملال للتعسف و الدخول للمنازل 

ن حمضر تفتيش منزل الذي حيرره حمافظ الشرطة الذي ال يكون االستاذ " روين جارود " ا و يرى بدون وجه حق 

حامال ألمر او اذن خاص بالتفتيش من طرف قاضي التحقيق بناءا على طلب االفتتاحي إلجراء التحقيق لوكيل 

نه اجلمهورية يف مادة جرمية التلبس يكون باطال ن و اذا كان الدستور مث القانون اشرتطا ان يكون االذن مكتوبا ، فا

ال بد ان يكون مؤرخا و موقعا عليه من طرف السلطة القضائية اليت اصدرته ، و عدم التوقيع يرتتب عنه البطالن 

                              
 .  109، ص  2012ب محزة ، احلماية الدستورية للحرية الشخصية ، دار اخللدونية ، اجلزائر ، الطبعة األوىل، وها - 1
 .  213، ص 1997،لسنة  02، غرفة اجلنح و املخالفات ، اجمللة القضائية ، العدد  07/1997/ 30بتاريخ ، الصادر قرار احملكمة العليا  - 2
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  لتفتيش باعتبار التوقيع اجراء شكلي يتعلق حبسن سري العدالة و هنا ميكن القياس بعدم التوقيع على االذن با

 . 1تب عنه البطالن و بطالن االجراءات الالحقة له مل يوقع عليه قاضي التحقيق يرت  فإذاكمحضر االستجواب 

 
 لشخص املراد تفتيشه :احتديد  -

مل يرد النص يف قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري على القواعد املتطلبة يف تفتيش االشخاص الواجب احرتامها 

لكن هذا  مل يلمح حىت لذلك  عن االشخاص و و التقيد هبا ، فقد نظم القانون قواعد تفتيش االماكن دون التكلم

مل مينع املشرع اجلزائري من النص على تفتيش االشخاص ، فانه جيوز لضباط الشرطة القضائية القيام بتفتيش 

ون حمددا بالذات و الصفة و ان يتم التفتيش وفقا للقواعد اليت اقرها القانون و لقد اختلفت ــالشخص الذي يك

، فمن لتفتيش املساكن ام مستقلة بذاهتات تفتيش االشخاص ان كانت امتدادا التشريعات اجلنائية بشان اجراءا

الصعب مراعاة تطبيق نفس الضمانات اليت اثارها املشرع يف جمال تفتيش االماكن على االشخاص ، مما ينتج عنه 

 . 2ان محاية الشخص تظل اضيق نطاقا من محاية مسكنه  

لكن اذا كان الشخص املطلوب انثى جرى الفرق  ،ني الذكر و االنثىشرع مل يفرق بباإلضافة اىل ذلك فان امل

 ا ، ألهنا تتعلق بالنظام العام حفاظا على عورهتو  نتدب لذلك احرتاما حلياة املرأة ان يكون التفتيش مبعرفة انثى ت

ب عليه بطالن ، و يرتتعليه من غري اجلائز ان يقوم ضابط شرطة قضائية بتفتيش االنثى و ان اخذ رضاها  ابناءو 

  . 3قيام املسؤولية اجلنائية على ضابط الشرطة القضائية و  االجراءات 

فاملراد من حتديد الشخص هو إلضفاء احلماية القانونية عليه ، باعتبار الشخص ليس جسدا معينا و امنا هو 

 . 4من االطالع عليها  احلفاظ على السر الذي حيمله ، و االبقاء على هذه السرية قاصرة على نفسه و حيرم غريه

                              
 .   123، ص 1972رية العامة للتفتيش يف القانون املصري و املقارن ، دار النهضة العربية، مصر ، بدون طبعة، ساسي حسين احلسيين ، النظ - 1
 .   14ئر، ص مروان حممد ، احلماية الدستورية للحريات الشخصية و حقوق الدفاع يف املتابعة اجلزائية ، موسوعة الفكر القانوين ، دار اهلالل ،اجلزا - 2
 .   170، ص  2003لصايف ، االجتاهات احلديثة للمحاكمات اجلزائية ، املؤسسة اجلامعية للدراسات ، بريوت ، الطبعة االوىل طه زكي ا - 3
  120، ص 2009سنة ،ماجستري، االكادميية العربية املفتوحة بالدامنارك ، كلية القانون مذكرةعماد حامد امحد القدو ، التحقيق االبتدائي، - 4
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رط االرتباط بني اجلرمية و االجراء  ان تتوافر حتريات جدية ــــــــ، هناك ما يسمى بشاىل هذان الشرطان باإلضافةو 

على ان الشخص خيفي جبسمه او مالبسه او منزله ، ما يفيد يف كشف احلقيقة ، و ال بد من احرتام االوقات 

 القانونية للتفتيش .

 املوضوعية :الشروط  -2
 الشروط املوضوعية و اليت تتمثل يف : ، فهناكاىل الشروط الشكلية للتفتيش باإلضافة

 حضور االشخاص املعنية بالتفتيش : -أ
، و عليه فان حضور الشخص عملية التفتيش من قانون االجراءات اجلزائية 45 و قد نصت على هذا املادة

 :يلتحقيق و يتضمن هذا الشرط ما يلتفيد يف ا

 : التفتيش اجلسدي -
، و قد ثار اجلدل حول استخدام ، و فحصه و اخراج ما خيفيهيقصد به حتسس املالبس و جسد الشخص

جيب ان يقوم هبا  ، و من ذلك مثال غسل معدته و اليتحص حالة الشخص النفسية و اجلسديةالعلمية لف الوسائل

، و يقرر املشرع اجلزائري مثال او ان تصرف النظر عن ذلكاخلبري،  برأي تأخذأن  إال، و ليس لسلطة القضاء طبيب

من قانون تنظيم  19ة الفحوص الطبية و البيولوجية املاد إلجراءعينة من دمه  بأخذخضوع السائق اىل فحص الدم 

كما منح املشرع ألعوان اجلمارك حىت تفتيش االشخاص يف االقاليم اجلمركية للبحث و الكشف عن .حركة املرور

 اطار الفحص  تضمنت انه ال ميكن ألعوان اجلمارك يف 41الفات الواقعة ضد احكام قانون اجلمارك املادة املخ

يف  42مادة االقليمي لكل فرقة طبقا لل ، تفتيش االشخاص و البضائع و ذلك يف اطار اختصاصاملراقبة اجلمركيةو 

   . 1تهريب ، و يتوفر بشروط صحة التفتيش و هو شبهة الاطار التحقيق اجلمركي

 
 

                              
 .  37، ص 2006الكي ، حقوق االنسان قبل احملاكمة ، رسالة املاجستري ، كلية احلقوق ، جامعة البليدة ، توفيق م - 1
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 :تفتيش مسكن املتهم -
لو و  ةمن قانون العقوبات بان املسكن هو كل مبىن او دار او غرفة او كشك او خيم 355و لقد عرفته املادة 

، و ان مل يكن مسكونا وقتذاك و كافة توابعه مثل احلضائر و غريها اليت توجد بداخلها متنقل مىت كان معدا للسكن

 ، فاملسكن له مدلول عام و واسع اطة بسياج خاص داخل سياج العمومىت و لو كانت حممهما كان استعماهلا ح

الغاية من ذلك هي التوسيع بسط احلماية و توفري الضمانات للحفاظ على حرمة املكان الذي يتخذه الشخص و 

 مستودعا ألسراره .

 يقرر يف قانون االجراءات ، فيجري حبضور صاحب املسكن ، و لكن املشرع ملاما فيما خيص تفتيش املسكن

بصفة مطلقة ، اذ ينص على امكان استعمال سلطته اجلزائية التزام ضابط الشرطة القضائية بقاعدة حضور الشخص 

قانون  45دة يف اخلروج على هذا االصل يف حتريه عن بعض اجلرائم فال يلتزم بقواعد احلضور املقررة يف املا

ني : االوىل يقرر فيها القانون بالنسبة للموقوف للنظر او احملبوس مىت خيف من ذلك يف حالتو  االجراءات اجلزائية 

ه حلضور التفتيش الفرار او ضياع االدلة او تعريض النظام العام ملخاطر جسيمة فيجرى التفتيش بدون حضوره ، ـــــنقل

 . 1 بشرط حضور ممثله و بعد اذن من وكيل اجلمهورية 

 بأنظمةو اجلرمية املنظمة و اجلرائم املاسة  املخدراتملتعلقة باجلرمية االرهابية و جرائم اما الثانية و هي احلالة ا

و اجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف ، فقد تضمنت املادة املعاجلة االلية للمعطيات و جرائم تبييض االموال 

علقة باحلفاظ على ذكورة ، باستثناء االحكام املت، ال تطبق احكام احلضور اذا تعلق االمر باجلرائم امل 06الفقرة  45

بالتايل جيوز لضابط الشرطة القضائية ان يدخل املسكن و يفتشه يف اي ساعة من ساعات النهار او و  السر املهين ،

ءات من قانون االجرا 47الليل و يف اي بقعة من الرتاب الوطين يف اطار ما يقرره القانون يف الفقرة الثالثة من املادة 

                              
 .ت اجلزائية املعدل و املتمم املتضمن قانون االجراءا 66/155مكرر من األمر  47ص املادة راجع ن - 1
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اجلزائية ، سواء كان مسكن الشخص املرتكب جلرمية واحدة من اجلرائم املذكورة ، او مسكن من حيوز فيه اشياء 

 . 1تتعلق بنفس اجلرائم 

و الذي خنلص اليه من عرض هذه احلماية املقررة للمساكن ، ان املشرع اجلزائري عرب تعديله لقانون االجراءات 

املسكن كل الضمانات و القيود املقررة محاية له ، ليوسع من صالحيات الشرطة اجلزائية باستمرار يكاد يفرغ 

القضائية ، يف هذا النوع من اجلرائم اليت تعترب حالة استثنائية و يف نفس الوقت التضييق على احلقوق و احلريات 

احملافظة على السر املهين الفردية ، مع احتفاظ قانون االجراءات اجلزائية بضمانة واحدة يف كل احلاالت ،  و هي 

، فنالحظ وجوب حضور صاحب املسكن او من ينوب عنه مرحلة التفتيش ، قاعدة تتعلق  46املقررة يف املادة 

خباصية من خصائص التحقيق ، و هي حق اخلصم يف حضور اجراءات التحقيق ، و ان منعه من ذلك يعترب حالة 

 حاالت خاصة .استثنائية يقررها القانون لقاضي التحقيق يف 

 : تفتيش مسكن غري املتهم -
فيتعني حضوره  ،انه حائز ألشياء تتعلق باجلرمية ، توجد قرائن قوية ضده تبنيفالغري هو الشخص غري املتهم

 ، فان تعذر ذلك اتبع االجراء املنصوص يف تفتيش مسكن املتهم .وقت اجراء التفتيش

 : تفتيش املنقوالت -
فان  ، اذا كانت يف مساكنهم او يف ملحقاهتا ،ايضا املنقوالت اململوكة لألفرادفان قواعد التفتيش حتمي 

كانت املنقوالت يف احملالت و الطرق   ضع هلا تفتيش املساكن واحملالت واذاتفتيشها خيضع لنفس الشروط اليت خي

ا اذا ختلى عنها بالفعل و ، ام العامة فإهنا تتمتع بنفس احلماية اليت يتمتع هبا شخص صاحبها ملا كانت يف حيازته

القول ، فقد سقطت عنها احلماية و جاز تفتيشها ، باإلضافة اىل ذلك فتفتيش مالبس املتهم او متاعه حبثا عن و 

 ادلة جرمية معينة هو الذي يعد وحده من اجراءات التحقيق حبسب االصل و اليت يباشرها ضابط الشرطة القضائية.

                              
 .   274عبد هللا اوهايبيه ، املرجع السابق،  - 1
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 : االرضــــــــــــــ -ب
 ،  اذا رفع هذه السرية برضاه احلر، إالر بضمانات تكفل احرتام حق شخصساحاط املشرع حفظ اللقد 

 يشرتط لصحة الرضا :و 

 ، حبيث ينصرف اىل كشف كل ما حيجب السرية .أن يكون صرحيا -

 .الشياء اليت تفيد يف كشف احلقيقةان يقتصر الرضا على ا -

 .ثبوت ذلك يف حمضر -

، جبواز التنازل عن هذا احلق بالرضا الصريح املكتوب خبط ن قانون االجراءات اجلزائيةم 64 و اشرتطت املادة

يد صاحب الشأن ، و يرى جانب من الفقه ان الرضا قد يفقد التفتيش حقيقته ليصبح جمرد اطالع عادي ، جيوز 

 . 1لكل من يأذن له بالدخول 

 : ء االخالل بشروط و قواعد التفتيشجزا –رابعا 
مبقتضى القانون ،  إال، و ال يكون التفتيش ن الدولة عدم انتهاك حرمة املسكن، تضمللقاعدة الدستوريةتطبيقا 

فان االخالل بشروط او قواعد التفتيش اخلاصة باملسكن او االشخاص يؤدي اىل جزاء يوقع على االشخاص الذين 

متت بواسطتها عملية التفتيش ، و سوف  خالفوا االحكام القانونية ، كما ميتد اىل بطالن صحة االجراءات اليت

 نتطرق اىل ذلك فيما يلي : 

 : ع على االشخاص املكلفني بالتفتيشاجلزاء الذي يق -
مل خيرج املشرع اجلزائري عن فلسفة التشريعات احلديثة يف وضع ضوابط و ترتيب جزاءات تأديبية و جنائية 

دون مسوغ شرعي ، او افشاء سر ، او ايداع مستند على كل موظف تسول له نفسه انتهاك حرمة املسكن شخص 

الشــــــــروط املتعني احرتامها ، فأما اجلزاء اجلنائي و هو الذي يهمنا يف هذا و  حصل من التفتيش ، خالفا لألحكام مت

نصوصا متعلقة بالسرية و توعد كل من ساهم ، او كل من خالف من ضباط الصدد فقد اورد املشــــرع اجلزائري 

                              
 .   274بيه ، املرجع السابق، عبد هللا اوهاي - 1
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 ني املخالفة و اجلنحة و اجلناية صور هذا اجلزاء على شكل عقوبات جزائية ترتاوح ب تأيتلشرطة القضائية ، حيث ا

من قانون االجراءات اجلزائية اليت تبيني  221اىل  206و يكون االمر اكثر وضوحا من خالل استقراء املواد من 

 املنسوب لضابط الشرطة القضائية  ا ان كان االخاللاجراءات متابعة اعمال ضباط الشرطة القضائية ، و تشري م

 .  1يشكل خطا مهنيا ال يستحق إال املتابعة التأديبية ، او انه يكون زيادة على ذلك جرمية يعاقب عليها القانون 

عقوبات احلبس او الغرامة كل من افشى سر او اذاع  85و املادة  46و يف هذا الصدد فقد تضمنت املادة 

، اذ تؤكد على ان تني اهنما تفتحان بابا استثنائياصال عليه من التفتيش و املشكلة يف هاتني املادمستند متح

تعسف او جتاوز ل، كل تلك االجراءات ، و بالتايل يفتح هذا اجملال واسعا ضرورات التحقيق قد تستدعي خمالفة

 ضرورة ؟السلطة ، ما يعد مساسا باحلرية الشخصية ، و من يستطيع تقديره هذه ال

، اليت متنع اي كان من دخول املسكن للغري لى عملية التفتيش كأوقات التفتيشاما خرق القواعد اليت نصت ع

من قانون العقوبات و اليت تضمنت عقوبات  135من دون رضاه ، فيؤدي هذا اىل تطبيق اجلزاء الوارد يف املادة 

ضابط الشرطة اقضائية اىل جزاء تأدييب من طرف غرفة  خيضع احلبس و الغرامة ، و زيادة على املتابعة اجلزائية فقد

 . 2االهتام ، دون االخالل باجلزاء الذي قد يوقعه عليه رؤساؤه التدرجييون 

، بالتقيد بالشرعية االجرائية ، الن اي تعد على احلرية يرتب املسؤولية القضائية ملزمة فيتضح ان رجال الضبطية

 اجلنائية قبلهم .

 تفتيش املخالفة للقانون:لراءات ابطالن اج -
و اجلزائي الذي يوقع على ضابط الشرطة القضائية الذي خيرق قواعد التفتيش املبنية  التأدييبفزيادة على اجلزاء 

يف القانون ، فانه ينجر عن هذا اخلرق بطالن االجراءات بطالنا صرحيا ، الن النص وحده ال يكفي حلماية حقوق 

م من تعسف السلطات لذلك كان ال بد من ترتيب جزاءات على خمالفة االصول القانونية  و حريات الشخص املته

                              
 .    49و  48بغدادي جياليل ، املرجع السابق، ص  - 1
   . 117و  116وهاب محزة ، املرجع السابق، ص  - 2
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 45من قانون االجراءات اجلزائية اليت تضمنت مراعاة االجراءات اليت استوجبتها املادتان  48و هذا ما تؤكده املادة 

و ال ميكن االستناد اليها يف االدانة   ، و يرتتب على خمالفتها البطالن ، و تعدو هذه االجراءات عدمية االثر 47و 

مبرحلة التحقيق تأكيدا للحكم السابق ، فاإلجراءات  من قانون االجراءات اجلزائية املتعلقة 82و هو ما اقرته املادة 

م هبا ضباط الشرطة القضائية على غري الوجه املبني يف القانون ، و دون توافر الشروط اليت ذكرها و الواجب اليت قا

رتامها اجراءات باطلة بطالنا مطلقا ، و ال ميكن االعتماد عليها بأي حال من االحوال كأدلة تفيد الكشف عن اح

 . 1 احلقيقة ، فما بين على باطل فهو باطل 

كما ان التفتيش الذي جيريه ضابط الشرطة القضائية خارج قواعد اختصاصه النوعي يقع باطال ، فإذا قام 

بتفتيش الشخص بغري اذن مكتوب صادر من السلطة القضائية مع وجوب استظهاره قبل ضابط الشرطة القضائية 

عد عمله باطال ، كما يقع حتت طائلة البطالن كل اجراء نفذ  سكن و الشروع يف عملية التفتيش الدخول اىل امل

ذا صدر اذن التفتيش خرقا للقانون حبيث ال ميكن االعتماد على االشياء الناجحة عن اجراء يتسم بالبطالن ، و ا

معيبا خرقا لإلجراءات اجلوهرية املطلوبة فيه كان باطال ، كأن يصدر شفاهة او عن شخص غري قاضي التحقيق او 

وكيل اجلمهورية ، فان االذن بالتفتيش يف هذه احلالة عد باطال بطالنا مطلقا ، و ميكن القول انه مىت تقرر بطالن 

 . 2ونية فيصبح كأنه مل يكن االجراءات زالت عنه االثار القان

 من ناحيت املوضوعية و املشروعية و ال شك ان القضاء يراقب االجراءات التحقيقية الرامية لكشف احلقيقة 

 املقررة حلماية احلرية الشخصية  تأيت رقابته ملشروعية االجراء ، يف البحث عن مدى توافقه مع الضمانات القانونيةو 

غرفة االهتام عند ممارستها الرقابة على اعمال قاضي التحقيق يف وجهتني : رقابة مالئمة الذي تقوم به  و هو الشيء

، فمن خالل هذه  201،  191،  183،  179،  176،  161،  160و رقابة صحة اجراءات املواد 

                              
 .   276عبد هللا اوهايبيه ، املرجع السابق  - 1
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 قام هبا قاضي االجراءات اليتو  اليت يتم هبا التحقيق االجراءات يتضح ان املشرع امر غرفة االهتام بتفحص الطريقة 

التحقيق او مساعدوه إلظهار احلقيقة ، و اليت ميكن ان تكون مشوبة بالبطالن ، سواء اكان البطالن مقررا بنص 

 . 1 صريح ام بطالنا جوهريا 

و ما ميكن قوله بان التفتيش ليس موضوعا سهال و امنا هو شائك اىل حد ما فيجب قبل البدء بعملية 

كما جيب االشارة بدقة اىل نوعية   ك الزمان الذي ستتم فيه العملية ذي يراد تفتيشه و كذلالتفتيش حتديد املوقع ال

سة الن فالتفتيش قضية حسا االشياء اليت ستتعرض للتفتيش،و   البحث عنها ، و ما هو مصري املواداملواد اليت جيب 

ا هي نوعية املواد اليت مت استخدامها لكنها حيوية ملعرفة ادلة اكرب عن اجلرمية و مو  هناك متداخالت كثرية هبا 

الرتكاب اجلرمية و من اين مت احلصول عليها و ما هي عالقة املتهم هبا ، فمن الضروري وضع قواعد رصينة و دقيقة 

عند القيام بعملية التفتيش و وضع الشروط اليت جيب تواجدها اثناء القيام بتنفيذ عملية التفتيش فالذي يقوم 

يكون مؤهال من الناحية املهنية لكي يتسىن له القيام مبهمته بصورة اجيابية و عملية حىت ال يقع  بالتفتيش جيب ان

 حتت طائلة البطالن .

 القبض  تهم اثناء التوقيف للنرر و : محاية حق املاملطلب الثاين
حيات قصد خول لضابط الشرطة القضائية جمموعة من الصالإن املشرع اجلزائري و على غرار باقي التشريعات 

مساعدهتم يف التحقيق حول اجلرائم و كشف مالبساهتا و ذلك من اجل الوصول اىل احلقيقة ، و من بني هذه 

ذلك قصد مجع اكرب قدر من املعلومات حول اجلرمية ، و نظرا ملا و  القبض  الصالحيات التوقيف للنظر و القاء

رع اجلزائري ـــــــــــــــــــــــــيات االشخاص ، فقد حدد املشينطوي عليه هذان االجراءان من خطورة و مساس حلقوق و حر 

باعها و كذلك ، كما حدد االجراءات الواجب اتقيف االشخاص و القاء القبض عليهماحلاالت اليت جيوز فيها تو 

 :هذا املطلب اىل كل هذا فيما يلي ، و سوف نتطرق يفاملدة املقررة هلما

                              
 25جلزائر ، عبد العزيز سعد ، دور غرفة االهتام كجهة قضائية للتحقيق و عالقتها مبحكمة اجلنايات ، حماضرة يف الندوة الوطنية للقضاء اجلنائي ، ا - 1

 .   02، ص  1993نوفمرب 
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 : التوقيف للنرر -1
، هذا االجراء استمد شرعيته من خالل حتد من حرية الشخص التوقيف للنظرالجراءات اليت فمن بني ا

 .  1جمموعة من النصوص القانونية ، و على رأسها الدستور اجلزائري 

و لكن املشرع اجلزائري مل يعرف التوقيف للنظر بل ترك امر تعريفه لفقهاء القانون الذين امجعوا على اعتباره 

القاعدة فاألصل يف االنسان الرباءة ، و لكل شخص كامل احلق يف حرية التنقل فال جيوز تقييد هذه استثناء من 

 . 2احلرية إال اذا نص القانون صراحة على ذلك 

و هناك من قال بان التوقيف للنظر هو تلك االجراءات و االحتياطات الالزمة لتقييد حرية الشخص املقبوض 

رار و متكني اجلهات املختصة ة زمنية مؤقتة تستهدف منعه من الففرت  ة القضائيةوضعه حتت تصرف الشرط عليه و

 . 3من اختاذه االجراءات الالزمة 

و هناك من يعرفه بأنه اجراء بوليسي يلجا اليه ضابط الشرطة القضائية عندما يقوم بالتحقيق و التحري يف 

يق و منع فرار الشخص و مساع اقواله و تقدميه ظروف و مالبسات ارتكاب جرمية بغرض استكمال اجراءات التحق

 . 4امام وكيل اجلمهورية او اطالق سراحه 

مكرر  51مكرر ،  51  50من الدستور اجلزائري ، و املواد  48و  47و لقد ورد التوقيف للنظر يف املادتني 

 141لتحقيقات االولية و املادة بالنسبة ل 65و املادة بالنسبة للتحقيقات يف اجلرمية املتلبس هبا ،  53،   52،  1

للتوقيف للنظر ، فان بالنسبة لإلنابة القضائية من قانون االجراءات اجلزائية ، و هذا يعد مبثابة االساس القانوين 

االحكام التشريعية اليت جاءت يف تقنني االجراءات اجلزائية و املتعلقة بالتوقيف للنظر هي تطبيق ملبدأ الرباءة 

                              
لى ما يلي : " خيضع التوقيف للنظر يف جمال التحريات اجلزائية لرقابة قضائية ، و ال املعدل واملتمم ع 1996من الدستور اجلزائري لسنة 48تنص املادة  - 1

 ساعة " .   48ميكن ان يتجاوز مدة 
و  164، ص 2004عبد هللا اوهايبيه، ضمانات احلرية الشخصية اثناء مرحلة البحث التمهيدي، ديوان االشغال الرتبوية، اجلزائر، الطبعة األوىل،  - 2

165    . 
 .   64، ص 2012عبد الرمحن خليفي، حماضرات يف قانون االجراءات اجلزائية، دار اهلدى، اجلزائر، دون طبعة،  - 3
 .    16و  15، ص 2005امحد غاي ، التوقيف للنظر ، دار اهلومة ،اجلزائر ، الطبعة األوىل،  - 4
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من الدستور ، و يتضح ذلك من الوصف الذي يطلق على الشخص الذي يشتبه يف  45يف املادة املنصوص عليه 

لة التحقيق القضائي يسمى متهما خالل مرحو  مشتبها فيه فخالل مرحلة التحريات االولية يسمى  ،ارتكابه جلرمية

باإلضافة و  ،ينه بارتكاب جرميةو يعامل طيلة سري االجراءات اجلزائية على انه بريء اىل حني صدور حكم هنائي يد،

، اليت جيب ان خيضع له التوقيف للنظر ، فمهما اجتهد املشرع يف وضع  الشرعية هناك مبدأو  اىل مبدأ الرباءة 

ضوابط و الشكليات االجرائية لتنفيذ التوقيف للنظر ، فان ذلك يبقى حرب على ورق ما مل يتقيد هبا ضابط الشرطة 

 االمر هبذا االجراء و تنفيذه مجلة املبادئ اليت ذكرناها سلفا . القضائية ، و يراعي عند 

  ر ـ: اجراءات التوقيف للنراوال
ان شرح و حتديد االجراءات اليت ينبغي على ضابط الشرطة القضائية ان يراعيها و يتقيد هبا بالنسبة للموقوف 

من  ، وقوق و حريات املوقوفني للنظرحب للنظر ، الغرض منها الوقاية من اي شكل من اشكال التعسف او االخالل

شانه ان جيعل عمله مندرجا يف اطار الشرعية االجرائية ، و ذلك ضمانة لفعالية التحقيق و جعل االجراءات املنفردة 

خالل مرحلة الشرطة القضائية مبنأى عن البطالن ، و هلذا سوف نتناول االشخاص املؤهلون الختاذ قرار التوقيف 

اين يوقف الشخص و املقصود به و  املدة القانونية هلذا االجراء ،االت اليت تربر التوقيف للنظر ، و للنظر ، و احل

 مكان التوقيف .

 :ن الختاذ قرار التوقيف شخص للنرراالشخاص املؤهلو  -
ا او ، سواء كان ذلك مبناسبة اجلرمية املتلبس هبجهة تسمى بضابط الشرطة القضائية يتوىل اجراء التوقيف للنظر

ذلك ملا متثله صفة ضابط الشرطة القضائية من و  عادية او حالة االنابة القضائية الل يف الظروف الدالتحري و االست

ضمانة للحرية الفردية و ملا ميثله التوقيف للنظر من خطورة على احلقوق و احلريات و املساس هبا ، و هو جهاز تابع 

 . 1ة عموما ــــــــــــــــــــــــــــللضبطية القضائي

                              
 .   168عبد هللا اوهايبيه ، املرجع السابق، ص  - 1
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صره ذ اجراء التوقيف للنظر، بل قو لكن املشرع اجلزائري مل خيول لكل اعضاء الشرطة القضائية اختصاص اختا

على فئة معينة من ضباط الشرطة القضائية ، فالضابط هو املختص باختاذ قرار احتجاز الشخص و ذلك ما 

ليت تضمن ان لضابط الشرطة القضائية ان يوقف اي من قانون االجراءات اجلزائية ا 51يستخلص من املادة 

من  65للنظر او اكثر او منعه من التحرك و نفس الصالحية منحت لضابط الشرطة القضائية يف املادة شخص 

 . 1نفس القانون 

ال يكتسب و لقد احسن املشرع اجلزائري عندما جعل هذا االجراء من اختصاص ضباط الشرطة القضائية 

رف ة يكتسب من خالهلا اخلربة و املعاــــبعد مرور عدد معني من السنوات يف اخلدم إالقضائي صفة الضبط ال

 ، حيث يتعلم مفردات حقوق االنسان و اجراءات التحري طبقا ملبدأ الشرعية ، اما االعوان للشرطة القضائيةاملعمقة

ليته مثل حراسة املوقوفني حتت مسؤو  بأعماهلمفيقتصر دورهم على مساعدة ضابط الشرطة القضائية ، و يقومون 

 مراقبتهم و مساع اقواهلم و اقتيادهم اىل وكيل اجلمهورية .و  للنظر 

هل ميكن لوكيل اجلمهورية ، او قاضي التحقيق أن يقرروا توقيف  مؤداهو قد يثور جدل و تساؤل كبري 

 اجلمهورية ان يقرر هذا االجراء ل ــــــــــــــــوكي بإمكان، اي  باإلجيابعلى هذا التساؤل  لإلجابةالشخص للنظر ؟ و 

، فضال على ان القانون منحه  للنظركيف ال و هو مدير الشرطة القضائية و هو من يبلغ عن اي قرار بالتوقيف و 

 2001لسنة  01/08املعدلة بالقانون  36كافة الصالحيات املمنوحة لضباط الشرطة و هذا ما نصت عليه املادة 

باختاذ مجيع  يأمراءات اجلزائية و اليت تضمنت ان يقوم وكيل اجلمهورية او يباشر بنفسه او من قانون االجر 

االجراءات الالزمة للبحث و التحري عن اجلرائم املتعلقة بقانون العقوبات . و لكن ال نستطيع نسبة صفة ضابط 

                              
 .    89ص  2009ماجستري ، جامعة بشار، سنة  مذكرةفي ، احلماية الدستورية حلقوق الدفاع يف الدعوى اجلزائية ، بوداود لط - 1
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من ضابط الشرطة القضائية أن يأمر كما ميكن لوكيل اجلمهورية وبناءا على تقرير مسبب الشرطة القضائية اليه ،  

 . 1مبنع كل شخص توجد ضده دالئل ترجح ضلوعه يف جناية أوجنحة من مغادرة الرتاب الوطين 

 لشرطة القضائية اما بالنسبة لقاضي التحقيق ، و بصفته جهة حتقيق مستقلة ، فهو ال يتمتع بصفة ضابط ا

اف وكيل ر التحقيق له صفة القضاء و يعمل حتت اشليس له صالحيات توقيف االشخاص للنظر ، الن قاضي و 

الذي ميارس سلطة املراقبة و التوجه على ضابط الشرطة القضائية ، و هذا يتعارض مع مبدأ استقاللية  اجلمهورية 

فان املشرع اجلزائري مسح  2006لسنة  06/22من القانون  60قاضي التحقيق ، و لكن مبوجب نص املادة 

رسة اعمال الضبط القضائي يف جمال اجلرائم املتلبس هبا اذا حضر شخصيا اىل مكان اجلرمية ، لقاضي التحقيق مبما

و جيوز له اجراء التوقيف للنظر ، غري ان املالحظ عمليا ان قاضي التحقيق ال يستعمل هاته امليزة اليت منحها له 

  2القانون لكثرة القضايا يف اجلرائم احمليطة به 

 بالتوقيف للنظر خيضعون عند تنفيذه اىل االختصاص املكاين الذي حدده املشرع يف و عموما فان القائمني

قانون االجراءات اجلزائية ، و يتحدد نطاق هذا االختصاص بنطاق احلدود اليت يباشر فيها ضباط الشرطة القضائية 

، و ينعقد  2006يف سنة من قانون االجراءات اجلزائية املعدلة  05فقرة  16املادة يف نشاطهم العادي و ذلك 

االختصاص احمللي لضباط الشرطة القضائية باجلرمية كلما وقعت جناية او جنحة متلبس هبا ، فله توقيف الشخص 

و ذلك يف دائرة اختصاصه املكاين ، و يكون ضباط الشرطة القضائية خمتصا مكانيا اذا احد االشخاص املسامهني 

 مل يكن يقيم بتلك املنطقة اصال  ، و يكون خمتصا مكانيا اذاصه املكاين يف ارتكاب اجلرمية يقيم بدائرة اختصا

 . 3حيث و لو كان القبض قد وقع لسبب اخر ، أي بسبب غري اجلرمية موضوع التحري 

                              
، املتضمن 40، اجلريدة الرمسية ، العدد 155_66املعدل واملتمم لألمر  2015جويلية  23املؤرخ يف  02_15من األمر  01مكرر  36راجع املادة  - 1

 .  ائيةقانون اإلجراءات اجلز 
 .  428علي جرورة ، املوسوعة يف االجراءات اجلزائية ، بدون دار نشر ، اجلزائر ، بدون طبعة ، ص  - 2
   . 30ص  2009ماجستري ، كلية احلقوق، جامعة قسنطينة ، سنة  مذكرةلطروش دليلة ، احلماية القانونية للفرد املوقف للنظر ،  - 3
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قا فيما خيص القائمني بالتوقيف للنظر يستلزم بالضرورة معرفة بو ميكن القول ان كل الضوابط املذكورة سا

من قانون  141،  65،  51ذ عليهم هذا االجراء ، و ذلك بالرجوع اىل نص املواد االشخاص الذين ينف

 الشرطة القضائية توقيفهم للنظراالجراءات اجلزائية املنظمة للتوقيف للنظر ، فان االشخاص الذين جيوز لضابط 

 :هم و 

ب اجلرمية حلني االنتهاء من بشأهنم ضابط الشرطة القضائية امر بعدم مبارحة مكان ارتكااالشخاص الذين يتخذ  -

 من قانون االجراءات اجلزائية . 50التحريات طبقا لنص املادة 

ضابط الشرطة القضائية يف جمرى استدالالته التعرف على هويتهم او التحقق من االشخاص الذين يرى  -

 املذكورة سابقا . 50شخصيتهم طبقا للمادة 

متماسكة من شاهنا التدليل على اهتامهم بارتكاب اجلرمية طبقا االشخاص الذين تقوم يف حقهم دالئل قوية  -

 . 1من قانون االجراءات اجلزائية  4الفقرة  51لنص املادة 

 حاالت التوقيف للنرر و مربراته : -
املتفق عليه بني احلاالت اليت و  ملن له حق اجراء توقيف للنظر ، يقصد هبا الظروف اليت مبوجبها خيول القانون

ها التوقيف للنظر أن كل حالة منها تنتمي لفرتة اليت تلي ارتكاب اجلرمية ، و لكن اخلالف يتمثل يف ان جيوز في

هناك حالتني تعتربان من قبيل التحريات االولية و مها حالة التوقيف للنظر عند التلبس باجلرائم ، و حالة التوقيف 

اليت اذا توافرت جاز تطبيق هذا االجراء ، و حالة للنظر ملقتضيات التحقيق االويل ، و هي القاعدة االصلية 

استثنائية اوجدهتا ظروف التحقيق القضائي و هي مبناسبة تنفيذ ضابط الشرطة القضائية لإلنابة القضائية و تنفيذ 

 :  االوامر القضائية و سنوردها ما يلي

 

                              
 .    53، ص 2012ماجستري ، كلية احلقوق جامعة وهران، مذكرة ت الفردية يف املتابعات اجلزائية ، عاليل ين زيان ، ضمانات احلريا - 1
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 حالة التلبس باجلرمية :  –أ 
 52 ،1مكرر  51مكرر،  51، 51املواد  لة التلبس باجلرمية يفحا و لقد نظم املشرع اجراء التوقيف للنظر يف

 اربة بني حلظتني ارتكاب اجلرمية من قانون االجراءات اجلزائية ، و املقصود بالتلبس يف اجلرمية هو " احملاصرة او املق

عات تعرب عن اجلناية او التشرياكتشافها ، و هو التعريف الوارد يف الفقه اجلزائري مع اجلدير بالذكر أن هناك بعض و 

" فاجلاين يف حالة ضبطه  Flagrante"اجلنحة املتلبس هبا " اجلرم املشهود" و اصل كلمة التلبس فرنسي فهي تعين

  1 .متلبسا باجلرمية فهو يقرتف فعله و يضبط و نار اجلرمية ما تزال مستمرة

نع اي شخص من مبارحة مكان اجلرمية على ان ضابط الشرطة القضائية ، جيوز له م 50فلقد تضمنت املادة 

ريثما  ينتهي من اجراء حترياته ، و على اي شخص يبدون انه من الضروري مبقتضى التحريات التعرف على هويته 

ال تتجاوز احلبس ملدة عشرة او التحقيق عن شخصيته ان ميثل ملا يطلب منه من اجراءات حتت طائلة العقوبة اليت 

 . 2دج  500 ــــــة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغرامو  ايام 

من قانون االجراءات اجلزائية  41فعندما ترتكب اجلرمية حالة من حاالت التلبس املنصوص عليها يف املادة 

ينتقل ضابط الشرطة القضائية اىل مسرح اجلرمية حيث يتواجد عادة عدة اشخاص قد يكون منهم مرتكب اجلرمية او 

او الضحية ارتكاهبا او من يعرف مرتكبها او الفضويل الذي حضر بدافع االستطالع و معرفة ما جيري  الشاهد على

، كل هؤالء ميكنهم ان يفيدوا ضابط الشرطة القضائية يف التحريات و السلطة اليت منحها  الذي تضرر من اجلرمية

وسيلة له متكنه من التعرف على هوية مية،اي شخص من مبارحة مكان اجلر القانون لضابط الشرطة القضائية يف منع 

 قرارا بتوقيفه للنظر اما الشهود االشخاص ، فإذا تبني له ان شخصا ما قد ارتكب تلك اجلرمية جاز له ان يتخذ 

 . 3باقي االشخاص فان التعرف على هويتهم متكنه من مواصلة حترياته و ذلك من خالل مساع اقواهلم و 

                              
 ، السابق الذكر.   02_15من األمر  52، 1مكرر51مكرر، 51،51راجع املواد   - 1
 .  30أمحد غاي، التوقيف للنظر، املرجع السابق، ص  - 2
 .  63ص  2012،ت اجلزائية ، دار اهلومة اجلزائر ، الطبعة السادسة حممد خريط ، مذكرات يف قانون االجراءا - 3



 االساس القانوين حلماية حقوق املتهم يف مرحلة التحقيق                                                                                                الباب االول   
 

69 
 

دمة ان او مسرح اجلرمية هو اجراء مادي ال يعترب توقيفا للنظر بل هو مقفمنع الشخص من مبارحة املك

للنظر لذلك ينبغي ان يكون لوقت حمدد اي طيلة الفرتة اليت يستطيع خالهلا ضابط الشرطة القضائية  للتوقيف

 . التعرف على هويته

 التوقيف للنرر يف اطار التحقيق االويل : -ب
قضائية امكانية توقيف شخص للنظر يف اطار اجراء حترياته االولية خارج لقد خول املشرع لضابط الشرطة ال

الفقرة االوىل من قانون االجراءات اجلزائية  65حاالت التلبس اي يف اطار التحقيق االويل و ذلك مبوجب املادة 

ي ضابط و اليت تضمنت انه اذا ادعت مقتضيات التحقيق االبتدائ 2001لسنة  01/08املعدلة بالقانون رقم 

ساعة فانه يتعني عليه ان يقدم ذلك الشخص قبل  48الشرطة القضائية اىل ان يوقف للنظر شخصا مدة تزيد عن 

 48االويل هي انقضاء هذا االجل اىل وكيل اجلمهورية ، و يالحظ هنا ان مدة التوقيف للنظر يف اطار التحقيق 

مهورية قبل انقضاء هذه املدة ، و لكن ال بد من مراعاة ساعة ، حيث ينبغي ان يقدم املوقوف للنظر امام وكيل اجل

وهذا ما جاء يف التعديل األخري لقانون  استثنائي و ملدة حمددة يف انواع معينة من اجلرائم كإجراءطلب التمديد  

 .1 اإلجراءات اجلزائية

 حالة التوقيف للنرر يف اطار تنفيذ االنابة القضائية : -ج
ة القضائية يف التشريع اجلزائري ، فبالرجوع اىل الفقه فهناك من عرفها باهنا " اجراء فال يوجد نص يعرف االناب

  اليت يتقيد هبا بدال منه بنفس الشروط يصدر من قضاة التحقيق اىل احد اعضاء الضبط القضائي لكي يقوم هبا

 . 2مبباشرة اجراء معني من اجراءات التحقيق اليت تدخل يف سلطته " 

                              
 ، السابق الذكر.     02_15من األمر  65راجع املادة   - 1
 .  121عبد احلميد الشواريب ، ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق ، منشاة املعارف ، مصر ، دون طبعة ، ص  - 2
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و يقصد هبا ايضا  1اهنا " نقل بعض سلطات التحقيق من املختص هبا اىل شخص اخر "  و هناك من قال

االجراء الذي بواسطته يكلف قاضي التحقيق سلطات معينة ، بالقيام ببعض االجراءات التحقيق اليت ال يريد او ال 

 .  2يستطيع القيام هبا بنفسه 

اءات اجلزائية ، اذ مبقتضاها ميكن لضابط الشرطة من قانون االجر  141فقد نصت على هذه احلالة املادة 

ساعة  48، على ان يقدمه خالل القضائية اذا اقتضت الضرورة لتنفيذ االنابة القضائية ان يوقف شخصا للنظر 

امام قاضي التحقيق يف الدائرة اليت جيري فيها تنفيذ االنابة ، و من خالل هذه املادة نالحظ ان توقيف شخص 

 كان ضروريا لتنفيذ هذه االنابةر تنفيذ االنابة القضائية ال يلجأ اليه ضابط الشرطة القضائية إال اذا  للنظر يف اطا

هذه العبارة " ضروريا " هلا مدلول واسع و ميكن ان تربر قرار ضابط الشرطة القضائية بتوقيف شخص للنظر و 

قاضي التحقيق و التقييد بتعليماته من شانه ان مبوجب سلطته التقديرية ، فان الزام هذا الضابط بالتبليغ الفوري ل

 . 3حيول دون اي تعسف 

املذكورة اعاله قد تناولت صالحية ضابط الشرطة القضائية يف اطار تنفيذ االنابة  141فنالحظ ان املادة 

زام القضائية ، و قد احسن املشرع عندما الزم ضابط الشرطة القضائية بتقدمي الشخص اىل قاضي التحقيق و الت

بتعليمات الواردة يف االنابة و ذلك منعا الي جتاوز او تعسف قد يقع على الشخص املوقوف للنظر من طرف منفذ 

 االنابة القضائية و هو ضابط الشرطة القضائية .

 حالة التوقيف للنرر عند تنفيذ االوامر القضائية : -د
،  110ل اجلمهورية املنصوص عليها يف املواد إن تنفيذ االوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق او وكي

من قانون االجراءات اجلزائية و اليت تتطلب يف غالب االحيان استعمال القوة العمومية ، اي تنفذها  119،  117

                              
 .  401، ص  1975احملاكمات اجلزائية ، دار النهضة ، لبنان ، بدون طبعة، فوزية عبد الستار، شرح قانون اصول  - 1
 .  107، ص  2006احسن بوسقيعة ، التحقيق القضائي ، دار اهلومة ، اجلزائر ، الطبعة السادسة،  - 2
   . 74، ص 2005امحد غاي ، الوجيز يف تنظيم مهام الشرطة القضائية ، دار اهلومة ، اجلزائر ، دون طبعة،  - 3
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بالرغم من عدم وجود نص صريح خيول هذه املصاحل توقيف فورا امام  ملكلفة مبمارسة الشرطة القضائية املصاحل ا

ق او وكيل اجلمهورية ال ميكن ان يتم دون االضطرار يف احيان كثرية اىل التحفظ على اشخص قبل قاضي التحقي

او لبعد املسافة بني املكان الذي تقدميه و ذلك لعدة اسباب مثل القبض على الشخص ايام العطل و هناية االسبوع 

 . 1فيه القبض و مقر احملكمة مت 

ضائية الذي يتوىل بنفسه او بواسطة احد مرؤوسيه تنفيذ امر قضائي و يف كل االحوال فان ضابط الشرطة الق

 ي اتباعها اذا تعذر تقدمي الشخص راءات اليت ينبغـعليه ان يبلغ فورا قاضي التحقيق او وكيل اجلمهورية عن االج

نون من قا 52مكرر ،  51،  51اذا مت توقيفه للنظر فيجب التقيد باإلجراءات املنصوص عليها يف املواد و 

 .االجراءات اجلزائية 

السبب الذي يعتمد عليه يف توقيف اما عن االسباب و الدوافع اليت جتعل ضابط الشرطة القضائية ، فأيا كان 

ينبغي ان يرتكز على سبب معقول يربر مالئمة و  بصورة مباشرة حرية االشخاص الشخص للنظر فانه اجراء ميس 

و هي مقتضيات التحقيق فهذا املصطلح مطلق على العموم و لكي  51ادة و ضرورته ، فالسبب الوارد يف امل اختاذه

مؤداها أن  51فقرة على املادة  2001ال يستخدم كمربر الختاذ اجراء التوقيف للنظر اضاف التعديل لسنة 

زمة و هذا تقييد ن توجد اية دالئل جتعل ارتكاهبم للجرمية مرجحا ال جيوز توقيفهم سوى املدة الالـــــــــــاالشخاص الذي

شخص املتمثل يف قيام ضد  51لسلطة ضابط الشرطة القضائية ، أما السبب او املربر الثاين الذي ورد يف املادة 

فعلى ضابط الشرطة القضائية ان يقتاده امام وكيل اجلمهورية  كة من شاهنا التدليل على اهتامهدالئل قوية و متماس

 . 2ساعة  48دون ان يوقفه اكثر من 

                              
 .    35امحد غاي ، املرجع السابق ، ص  - 1
 .     33،  32، ص  نيالسابقنفس املرجع واملوضع  امحد غاي ،  - 2
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و إذا التبس عدم توقيف شخص للنظر بعد أن ابلغه ضابط الشرطة القضائية ، فعلى هذا االخري ان يلتزم هبذا 

 القرار و خيلي سبيل املوقوف فورا .

 اجال التوقيف للنرر : -
ختتلف مدة التوقيف للنظر باختالف التشريعات و االنظمة االجرائية املعتمدة لدى خمتلف الدول ، و من 

اذ  االجرامظاهرة يف هذا السياق أن نشري اىل أن هذا االجراء الذي هو تقييد للحرية ال مناص منه ملواجهة املفيد 

أنه يعد الوسيلة اليت مينحها املشرع لتمكني ضابط الشرطة القضائية من اجراء حترياته و التحفظ على الشخص يف 

قانون و ممارسيه و يف الدستور أن هذا االجراء جيب أن انه يكون قد ارتكب اجلرمية ، و املستقر عليه لدى فقهاء ال

يكون حمل تنظيم حمكم و ان تبيني النصوص القانونية املدة الزمنية اليت يستغرقها املوقوف لدى مركز الشرطة او 

  . 1الدرك 

 املدة األصلية للتوقيف للنرر :  -أ
لية او املقارنة اليت نريد االطالع عليها ، و عندما و يقصد هبذه املدة تلك املقررة ألول مرة يف التشريعات الداخ

ينص اي قانون على اجراء التوقيف للنظر فان اول ما يتعلق به الذكر عند التطرق ألجاله ، هو حتديد املدة االصلية 

 . 2و عندها تصبح قاعدة و ما ورد بعدها استثناءات اوجدهتا حاالت مذكورة يف النصوص القانونية 

، أن  48ىل الدستور اجلزائري و على غرار التشريعات العاملية احلديثة فنجده ينص يف املادة و بالرجوع ا

ساعة ، و ذلك مما  48التوقيف للنظر خيضع يف جمال التحريات اجلزائية للرقابة القضائية و ال ميكن ان يتجاوز مدة 

حددها مما رفع اللبس عن هذه   مها ، فالدستورو ال بد على القوانني العادية ان حترت جيعل هذه املدة حممية دستوريا 

 املدة و مل يرتكها للقوانني و هذا قل ما جنده يف الدساتري العربية ، ألهنا مل تنص صراحة على هذه املدة .

                              
     921، ص  2011ماجستري ، اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية ،  مذكرةحسيبة حمي الدين ، ضمانات املشتبه فيه اثناء التحريات االولية ،  - 1
 .     37ملرجع السابق ، ص امحد غاي ، ا - 2
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 51قانون االجراءات اجلزائية و ذلك يف املادة و لقد ورد النص على املدة االصلية للتوقيف للنظر منذ صدور 

ساعة ، و هي تعترب القاعدة االصلية  48والت التعديالت هذه املادة ، و لكن بقيت املدة االصلية هي منه و لقد ت

ثل ما من قانون االجراءات اجلزائية ، فتما 65لتحديد مدة التوقيف ، أما بالنسبة للمدة االصلية الواردة يف املادة 

 حاالت التلبس متاثل مدة التوقيف للنظر االصلية خارج و بالتايل مدة التوقيف للنظر يف املعدلة  51ذكر يف املادة 

 . 1من قانون االجراءات اجلزائية  65حالة التلبس اي يف حالة التحقيق االويل ، و هو ما يستشف من نص املادة 

صري و املشرع الفرنسي ، فبعض التشريعات كاملشرع املألخرفمدة التوقيف للنظر كما قلنا ختتلف من تشريع 

اىل تصل لملدة تساويها و قد تتقلص مدة التوقيف للنظر يف بعض التشريعات ساعة قابلة للتمديد  24 هناحيدد ا

اهلولندي ، اما التشريع املغريب و الكوييت فيحددان مدة التوقيف للنظر  ستة ساعات كما هو احلال بالنسبة للتشريع

ملدى احرتام املشرع حلقوق و حرية الشخص املتهم يف كل  بأربعة ايام ، و هذه االمثلة املذكورة تعترب مؤشرا و دليال

و لكن اذا قمنا مبقارنة التشريع اجلزائري مع املشرع الفرنسي و اهلولندي ، فيعترب اقل تطورا يف جمال مدة دولة .

نظر اىل مع املشرع املغريب ، فيعترب رائد ، و مع ذلك نرى انه حبذا لو قلصت مدة التوقيف للالتوقيف للنظر ، اما 

، فبوجه عام يالحظ ان ض االموال و جرائم االعالم االيلاما بالنسبة جلرائم االرهاب و تبييساعة . 48اقل من 

يف القوانني االجرائية يف بلدان خمتلفة تنص على ان مدة التوقيف للنظر ميكن ان متدد لفرتات اطول عند التحقيق 

اجلرائم اليت رطة القضائية من التحري و البحث بسبب طبيعة هذا النوع من اجلرائم و ذلك لتمكني اعضاء الش

تنفذها عناصر تعمل يف اطار شبكات منظمة و مهيكلة و تستعمل وسائل تكنولوجية و  تكون عابرة للحدود 

 . 2حديثة 

                              
 ساعة "  .    48من قانون االجراءات اجلزائية على ما يلي " إذا و عن مقتضيات التحقيق ... اىل ان يوقف شخصا مدة تزيد عن  65تنص املادة  - 1
 .    44، ص  2001عصام زكرياء عبد العزيز، حقوق االنسان يف الضبط القضائي، دار النهضة ، مصر ، الطبعة األوىل،  - 2
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من  66،  65و بالنسبة للعسكريني فان مدة التوقيف للنظر تقدر بثالثة ايام و هذا ما تنص عليه املادتان 

نون القضاء العسكري ، و لنا ان نتساءل عن مدى دستورية هاتني املادتني عندما حددتا فرتة التوقيف للنظر قا

ساعة انسجاما مع احكام الدستور ذلك ان صفة العسكري ال تربر  48بالنسبة للعسكري ، ينبغي ان تكون 

لطبيعة رغم من خضوعه لرتتيبات خاصة نظرا و حرية العسكري على ال ي ،ـــــــــاحتجازه ملدة اطول من الشخص املدن

ساعة و ترك  48وظيقته فليس اقل اعتبارا من حرية غريه من املواطنني ، فحبذا لو عدل املشرع هذه املدة لتكون 

متديدها بناءا على اذن من وكيل اجلمهورية العسكري . و هبذا يكون املشرع قد احرتم احكام الدستور املتعلقة 

 .  1يات االساسية املقررة للمواطنني باحلقوق و احلر 

 متديد مدة التوقيف للنرر :  -ب
عندما يكون ضابط الشرطة القضائية  إال، و مقتضى ذلك ان ال يلجأ اليه إن هذا التمديد يعد استثناءا

مضطرا لذلك بسبب عدم استكمال حترياته و طلب التمديد الذي يلتمسه ضابط الشرطة القضائية ميكن ان يكون 

 : كاأليتسب كل حالة  ح

 التحقيق األويل : -1
هو احلالة اليت منح فيها القانون امكانية لضابط الشرطة القضائية طلب متديد عندما يكون التوقيف للنظر 

ملقتضيات التحقيق قد قرره ضابط الشرطة القضائية يف اطار التحريات االولية مبقتضى اجراءات التحقيق االويل بناءا 

 بإذنمن قانون االجراءات اجلزائية ، و يكون هذا التمديد  2001املعدلة بالقانون لسنة  65ة على نص املاد

تحقيق ، و لقد مكتوب من وكيل اجلمهورية لضابط الشرطة القضائية ، بعد استجواب الشخص و فحص ملف ال

بصفة استثنائية ، دون تقدمي  من املادة على ان االذن املكتوب ميكن ان يصدره وكيل اجلمهورية نصت الفقرة الرابعة

                              
 .     40امحد غاي ، املرجع السابق ، ص  - 1
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الشخص امامه ، و لكن املشرع الزمه بتسبيب قراره اي يربر االسباب و الدواعي اليت جعلته يصدر االذن بالتمديد 

 . 1 دون تقدمي الشخص املوقوف للنظر امامه

 التحري يف اجلرمية املتلبس هبا :  -2
 ملشرع اجلزائري حدد املدة بثمان تلبس هبا ، فان اإذا مت توقيف شخص للنظر يف اطار اجراءات اجلرمية امل

و مل يقرر امكانية متديد هذه املدة من قانون االجراءات اجلزائية  02الفقرة  51ساعة طبقا للمادة  48اربعني و 

بسبب ان التوقيف للنظر يف حالة التلبس تكون عادة للشخص مرتكب اجلرمية و بالتايل يكون معروفا و دالئل 

من قانون االجراءات  63واضحة  و هكذا خيتلف املشرع اجلزائري عن املشرع الفرنسي الذي قرر يف املادة  اجلرمية

 . 2ساعة قابلة للتجديد بإذن مكتوب من وكيل اجلمهورية  24اجلزائية ان مدة التوقيف للنظر 

 : يف قانون القضاء العسكري توقيف للنررال -3
من قانون القضاء العسكري اليت حتدد هذه املدة بثالثة ايام  57املادة اذا مت توقيف عسكري للنظر مبقتضى 

ساعة مبوجب اذن كتايب صادر اما عن وكيل اجلمهورية العسكري او من السلطة اليت  48فان متديدها يكون ب 

وقوف من قانون القضاء العسكري امل 59و  58تسلم اليها العسكري املوقوف للنظر و هذا ما تنص عليه املادتان 

 . نظرلل

 يف جرائم املخدرات : وقيف للنرر الت -4
و قمع استعمال و االجتار  من القانون املتعلق بالوقاية من املخدرات و املؤثرات العقلية 37لقد نصت املادة 

غري املشروعني هبا على مدة التوقيف للنظر ، حيث جاء يف هذه املادة " أنه جيوز لضابط الشرطة القضائية اذا 

عت ضرورات التحقيق االبتدائي املتعلق بالبحث عن جرائم املخدرات و املؤثرات العقلية ، أن يوقف للنظر اي اد

                              
 .     37امحد غاي ، املرجع السابق ، ص  - 1
 .  54ماجستري ، املرجع السابق ، ص مذكرة عاليل بن زيان ، ضمانات احلريات الفردية يف املتابعات اجلزائية ،  - 2
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ساعة ، و ميكن لوكيل اجلمهورية بعد استجواب املوقوف أن ميدد هذه املدة ثالث  48شخص مشتبه فيه ملدة 

 . 1ملخدرات اىل مثانية ايام مرات بعد فحص امللف اي ميكن ان تصل مدة التوقيف للنظر يف جرائم ا

 يف اجلرائم اخلطرية :  وقيف للنررالت -5
 ملدة القانونية للتوقيف للنظر لتمديد ا أربع حاالت من قانون االجراءات اجلزائية على 51لقد نصت املادة 

ة جلرائم ، و متدد بالنسبساعة  96مدة التوقيف تتضاعف لتصبح فالدولة  بأمنيتعلق االمر باجلرائم املاسة و 

ما و  الدولة ، بأمنة معرفة ما هي اجلرائم املاسة ـــــــــــيوما ، و قد يثور تساؤل حول كيفي 12االرهاب دون ان تتجاوز 

هي جرائم االرهاب و ال سيما ان اجملتمع الدويل مل يستقر على تعريف جامع مانع ملفهوم االرهاب ، و قد 

يوما ، هل حتسب من بداية توقيف الشخص  12الة حساب مدة يف مسيستشكل على ضابط الشرطة القضائية 

املذكورة اعاله جيوز متديدها  51فمن خالل صياغة الفقرة اخلامسة من املادة يوما هي مدة التمديد ،  12ام ان 

االلية  ،اما اجلرائم االعتداء على أنظمة املعاجلةيوما 12بإذن مكتوب من وكيل اجلمهورية دون ان تتجاوز 

 . 2ايام 8أيام،اما جرائم املخدرات متدد ثالث مرات فتصبح املدة  4طيات متدد مرة واحدة فتصبح للمع

، ادخلت اشكال اخرى املتمثلة يف  2004و أثناء تعديل قانون االجراءات اجلزائية و قانون العقوبات لسنة 

 موال ، اجلرائم املتعلقة بالصرفم تبييض االاجلرمية املنظمة ، اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة االلية للمعطيات ،جرائ

ذلك لكي يتمكن ضابط الشرطة القضائية من مواصلة حترياته و اضفاء الشرعية على االعمال اليت يقوم هبا و 

 ملواجهة هذه االشكال اجلديدة من اجلرائم .

ئري اىل االقتداء بنظريه ، فاننا ندعو املشرع اجلزاعلى توفري الضمانات اكثر للحرياتو خالصة القول و حرصا 

، خاصة يف ظل الوضع احلايل ال يكون هناك افتئات على احلقوق ، حىتفرنسي يف بداية حساب مدة التوقيفال

 ساعة و قابليتها للتمديد . 48املتميز بارتفاع املدة احملددة له و هي 

                              
 .   3،ص83،اجلريدة الرمسية،العدد، املتعلق بالوقاية من املخدرات و املؤثرات العقلية2004رب ديسم 25املؤرخ يف  04/18 من القانون رقم 37املادة  - 1
 ، السابق الذكر.   02_15الفقرة اخلامسة من األمر  51راجع املادة - 2



 االساس القانوين حلماية حقوق املتهم يف مرحلة التحقيق                                                                                                الباب االول   
 

77 
 

 :مكان التوقيف للنرر -
ة الدرك الوطين او االمن الوطين " الشرطة " دى وحكقاعدة عامة فان مكان التوقيف للنظر يكون على مستو 

 ، و يكون عادة يف شكل غرف مهيأة تسمى " غرف االمن " . فة مبمارسة مهام الشرطة القضائيةاملكل

ذلك ما جاء يف و  ص للنظر يف اماكن الئقة بكرامته و لقد اكد املشرع اجلزائري على ضرورة توقيف الشخ

 االنسان . حيث يتم التوقيف للنظر يف اماكن الئقة بكرامة قانون االجراءات اجلزائية من 52 الفقرة الرابعة للمادة

نصت التعليمة املشرتكة احملددة للعالقات بني السلطة القضائية و الشرطة القضائية على  خمصصة هلذا الغرض و لقدو 

ال بد من توافر شروط يف هذه او الدرك لوضع االشخاص املوقفني للنظر و ان ختصص اماكن داخل مراكز الشرطة 

االماكن منها ، سالمة الشخص املوقوف و امن حميطه ، الفصل بني البالغني و االحداث ، ضرورة الفصل بني 

 . 1 ، كماخيصص مكان للمحاميالرجال و النساء

جال كما منح القانون لوكيل اجلمهورية صالحية تفقد هذه االماكن يف كل وقت ، و ميسك وكيل اجلمهورية س

 . 2ة الختصاصه ــتقريرا عن تدابري التوقيف التابعو يرسل للنائب العام  الشأنيف هذا 

نقول احلفاظ على و لكن ما يالحظ أن هذه الشروط جاءت على العموم تستلزم املزيد من التوضيح ، فعندما 

كل االدوات اليت ميكن ان سالمة الشخص او حميطه ، فال بد ان تكون الغرفة املخصصة للتوقيف للنظر خالية من  

تؤدي اىل االضرار بالشخص مثل : حبل او قضبان او سرير معدين غري مثبت ...اخل و يف هذا االطار و جتسيدا 

على صحة و كرامة الشخص فقد وضع الدرك الوطين منوذج موحدا لغرف االمن تستجيب  اهلذا املطلب و حفاظ

قل غرفتني ، حبيث ميكن الفصل بني الرجال و النساء ، و بني هلذه املتطلبات ، و يكون عدد الغرف على اال

يف حاالت استثنائية و بناء على  إالالبالغني و االحداث عند االقتضاء ، فلتذكري ان االحداث ال يتم ايقافهم للنظر 

 موافقة وكيل اجلمهورية .

                              
 .     244حسيبة حمي الدين ، املرجع السابق ، ص  - 1
 .     213امحد غاي ، املرجع السابق ، ص  - 2
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 ثانيا : حقوق الشخص املوقوف 
التوقيف ، فانه  إلجراء فالنسبةاىل مبدأ الشرعية االجرائية ، يستند املشرع حني سن اجراء التوقيف للنظر 

من قانون االجراءات اجلزائية على ضابط الشرطة القضائية أن خيرب  65و  51حسب ما ورد يف نصوص املواد 

ذلك يف حمضر  بل و يستوجب عليه ان يشري اىل 01مكرر  51ادة ــــــــــــــــــــــاملوقوف للنظر باحلقوق املذكورة يف امل

كلم عن حقوق كان املشرع قد حرص على سن نصوص التوقيف للنظر، و ضمنها فقرات نت  فإذااستجواب ، 

ن يتحلى هبا الفرد بصفته ا املوقوف ، فهناك آخرى مل يتسع القانون لذكرها كلها ، على اعتبار انه يفرتض أصال

  . 1اضافة اىل حقوق اوجدهتا ظروف ارتكابه للجرائم  انسانا

 و تتلخص هذه احلقوق اليت نص عليها قانون االجراءات اجلزائية فيما يلي : 

 حق املوقوف للنرر يف ان يبلغ حبقوقه :  -أ
خيربه ضابط مكرر، حيث ان كل شخص اوقف للنظر  51فطبقا لقانون االجراءات اجلزائية خاصة املادة 

و يشار اىل ذلك يف حمضر االستجواب ، فبمقتضى هذه  1مكرر  51الشرطة القضائية باحلقوق املذكورة يف املادة 

مع التنبيه هنا عندما ، الشخص الذي تقرر توقيفه حبقوقه  بإبالغاملادة فان ضابط الشرطة القضائية ملزم قانونا 

فاالستجواب يكون من طرف قاضي التحقيق ، استعمل املشرع مصطلح " حمضر استجواب " بدل حمضر " مساع " 

ضابط الشرطة القضائية ، كما يتم ابالغ الشخص املوقوف بالتهمة املوجهة اليه على الرغم من  و ليس من طرف

على ذلك ، إال انه يف الواقع ان الشخص يبلغ بالسبب الذي مت توقيفه من اجله  ان املشرع اجلزائري مل ينص صراحة 

االقل خالل الساعات االوىل تبعا لتقدير  و بالنسبة لتوقيت هذا التبليغ فيجب ان يكون يف بداية التوقيف او على

  2ضابط الشرطة القضائية 

                              
 .      210 اوهايبية ، املرجع السابق ، ص عبد هللا - 1
 .      45، ص 2013 ،جباري عبد اجمليد ، دراسات قانونية يف املادة اجلزائية على ضوء اهم التعديالت ، دار اهلومة ،اجلزائر، الطبعة الثانية - 2
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بصحة احملضر اىل البطالن ، و هذه و اذا مل يتم تبليغ الشخص املوقوف للنظر حبقوقه ، فان ذلك يؤدي 

ه املسالة مل يتعرض هلا اجتهاد احملكمة العليا حسب علمنا ، كما جيب أن يبلغ الشخص بلغة يفهمها ، و تطرح هذ

م اللجوء اىل مرتجم او تكتب هذه احلقوق على ورقة يقراها ــــــــاملسالة عند توقيف شخص اجنيب ، ففي هذه احلالة يت

الدرك يلجأ املوقوف و يعترب ذلك تبليغا له و حبذا لو توضع بطاقات بكل اللغات و توضع يف مراكز الشرطة و 

ه بالدنا و وجود اشخاص اجانب من خمتلف اجلنسيات يف اليها عند احلاجة و ذلك بسبب االنفتاح الذي تعرف

 اجلزائر .

 حق االتصال بالعائلة و زيارهتا للموقوف : -ب
املذكور سابقا ، فيجب على ضابط الشرطة القضائية ان  01مكرر  51و لقد نصت على هذا احلق املادة 

بعائلته و من زيارهتا له و ذلك مع يضع حتت تصرف الشخص املوقوف للنظر كل وسيلة متكنه من االتصال فورا 

من واجبه ان يراعي يف هذا اجملال ظروف مراعاة سرية التحريات ، فنص املشرع على ان ضابط الشرطة القضائية 

 قوف او يسهل اخفاء ادلة اجلرمية احلال ، و يقدر ما اذا كان هذا االتصال من شانه ان يؤدي اىل ابالغ شركاء املو 

للموقوف حقه يف االتصال بعائلته و ذلك مراعاة حلقوق االنسان و عدم حرمان الشخص من  نص يقررلكان ا  فإذا

فيجب ان يعامل على هذا االساس ، فان ذلك حيمل ضابط الشرطة القضائية التزاما  عائلته ، و باعتبار انه بريء

 . 1 اخر هو مراعاة عدم االخالل بسرية التحقيقات 

 جتسد التطبيق الفعلي رية ال ينبغي ان جيعلنا نغفل عن الكيفيات العملية اليتإن وضوح النص من الناحية النظ

، فجدير بنا ان نبني املعوقات املوضوعية اليت قد يتلقاها ضابط الشرطة القضائية على صعيد الواقع و هذه هلذا احلق

فيتمثل يف غياب  هم النص، فبالنسبة لفمرتبط بالوسائلومنها ما هو  قات منها ما هو مرتبط بفهم النص املعو 

                              
 .     57ص ،  2013قادري اعمر ، اطر التحقيق ، دار اهلومة ، اجلزائر ، الطبعة األوىل،  - 1
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تكون وسيلة االتصال هاتف او عن طريق شروحات تبيني كيفيات تطبيقه ، و اما الوسائل فقد و  تعليمات مكتوبة 

 . 1االبالغ قريب او صديق او الفاكس او بواسطة االنرتنت 

يتعلق االمر باجلرائم فينبغي على ضابط الشرطة القضائية ان يقدر املوقف فيما يتعلق بفورية االتصال فعندما 

اخلطرية كاإلرهاب و غريها ، فعليه مراعاة سرية التحقيق ، و بالنسبة لألشخاص الذين يسمح هلم بزيارة املوقوف 

االوالد ، و اختاذ كل التدابري االمنية اليت حتول دون تسريب املعلومات و  الولوية تكون للزوجة و الوالدين للنظر فان ا

إلثبات متكني  وابقه و نوعية اجلرمية املرتكبة  و االجراءات تبعا لطبيعة الشخص املوقوف و سالتدابريو و ختتلف هذه 

املوقوف من ممارسة حق االتصال بعائلته جيب أن يسجل يف احملضر اسم الشخص الذي مت االتصال به و رقم هاتفه 

 . 2و يشار اىل ذلك يف سجل التوقيف للنظر 

 الفحص الطيب :  -ج
ى حق املوقوف يف اجراء فحص طيب عند انقضاء مدة التوقيف إذا طلب ذلك بنفسه او بواسطة لقد نصت عل

ت اجلزائية ، و جاءت من قانون االجراءا 01مكرر  51املادة  من الفقرة اخلامسة حماميه او عائلته و ذلك يف 

 . 3من الدستور 48تطبيقا للفقرة الثالثة من املادة  هاته الفقرة

ما ينبغي على ضابط لب الفحص الطيب يعترب واجبا و الز ل هذا ان حق املوقوف يف طو يالحظ من خال

 ل يف ان يبلغ املوقوف هبذا احلق الشرطة القضائية ان يلتزم بتنفيذه شريطة ان خيضع للضوابط و الشكليات اليت تتمث

سطة احد افراد عائلته او فحص املوقوف بناء على طلبه بنفسه او بواأن يتم عند انقضاء مدة التوقيف ، وجوب 

كز حماميه ، و ينبغي أن يكون طبيب ممارسا لنشاطاته يف دائرة اختصاص احملكمة حيث تقع فرقة الدرك الوطين او مر 

                              
      . 210، املرجع السابق ، ص  1986سليمان بارش ، شرح قانون االجراءات اجلزائية ، دار الشهاب، اجلزائر ، دون الطبعة،  - 1
 .      55امحد غاي ، املرجع السابق ، ص  - 2
ي " لدى انتهاء التوقيف للنظر جيب ان يكون جيري فحص املعدل و املتمم على ما يل 1996من الدستور اجلزائري لسنة  03الفقرة  48تنص املادة  - 3

 طيب على الشخص املوقوف ان طلب ذلك ، على ان يعلم هبذه االمكانية " .    
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مللف االمن الوطين ، واذا تعذر ذلك يعني له ضابط الشرطة القضائية تلقائيا طبيبا وتضم شهادة الفحص الطيب 

 . 1 اإلجراءات 

ن هذه الضوابط اليت حددها املشرع يف ممارسة تنفيذ الفحص الطيب تلقى على صعيد الواقع و على الرغم م

قد  01مكرر  51فنالحظ ان املادة  تطلب املزيد من الشرح و التدقيق العملي العديد من االشكاالت اليت ت

مل حتدد مكان  إهنافنظمت اجراء الفحص الطيب بصفة عامة ، و مل تبني كيفية ممارسة هذا احلق ، و مع ذلك 

فحص املوقوف ، و السؤال املطروح هل جيوز لضابط الشرطة القضائية أن حيضر عمليت الفحص ؟ فريى البعض ان 

ن الطبيب ـــــــــــخوفا من ان يتعدى املوقوف على الطبيب ، فريون انه من الالئق ان يطلب الضابط م حضوره ضروري

أي الغالب عدم جواز لضابط الشرطة القضائية احلضور عملية الفحص لعدة أن يأذن له باحلضور ، يف حني يرى الر 

احلفاظ على السر املهين املكفول قانونا للطبيب حىت يتمكن املوقوف ان جييب عن استفسارات اسباب منها 

 . 2الطبيب دون حرج او خوف 

لة القاسية او املساس فيتضح من خالل كل هذا أن الفحص الطيب يهدف من وراء تطبيقه اىل منع املعام

بالسالمة اجلسدية للموقوف الذي يعد ضمانة له من خالل مرحلة التحريات ، هذا من جهة و من جهة اخرى فان 

و حتقيق هذا الفحص يعد ضمانة و محاية ألعضاء الشرطة القضائية ، اذ يثبت ان املوقوف مل يتعرض ألي ضرب ا

 اخلضوع للفحص الطيب يشار اىل ذلك يف احملضر . و هذا رفض املوقوف للنظر خالل مدة توقيفه 

 حق االتصال باحملامي :  -د
كما من الدستور   51نصت عليه املادة لقد قرر املشرع اجلزائري ضمان حق الدفاع يف املسائل اجلزائية ، حيث 

اما اجلزائية ، فاع مضمون يف القضايامن الدستور، ان حق الدفاع معرتف به ، احلق يف الد 33تنص عليه املادة 

                              
 ، السابق الذكر .02_15الفقرة اخلامسة من األمر  01مكرر51أنظر املادة  - 1
 .      247حسيبة حمي الدين ، املرجع السابق ، ص  - 2
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قانون االجراءات اجلزائية مل ينص على هذا احلق يف االستعانة مبحام يف مرحلة التحريات بصفة عامة اثناء التوقيف 

 للنظر بصفة خاصة .

و عليه فان احلق يف التمثيل مبحام اثناء التوقيف للنظر غري منصوص عليه ، و على خالف ذلك نالحظ انه 

س هبا اليت مل يبلغ هبا قاضي التحقيق بعد ، اجاز املشرع لوكيل اجلمهورية استجواب شخص يف حالة اجلناية املتلب

من قانون االجراءات اجلزائية ، و هو االمر الذي ال  59حبضور حماميه مىت كان حاضرا ، و هذا مبوجب نص املادة 

االحوال ليس للمحامي حق االطالع جيوز لضباط الشرطة القضائية القيام به عند اجراء التوقيف للنظر ، و يف كل 

 . 1على امللف اخلاص بالتوقيف للنظر يبقى خمول للدفاع عنه مبوجب نصوص قانون االجراءات اجلزائية 

 51فبعد تعديل املشرع اجلزائري لقانون اإلجراءات اجلزائية مسح للموقوف للنظر بتلقي زيارة حماميه مبوجب املادة 
املتضمن قانون  66/155 األمر، الذي يعدل ويتمم 2015جويلية  23ؤرخ يفامل 15/02من األمر رقم  1مكرر

 اإلجراءات اجلزائية.

، حيث ت املتحدة االمريكية و االجنليزي، و مها تشريع الوالياة مبحامهناك تشريعني عريقني اقرا حق االستعانف

اية احلريات الفردية و الضمانات يف جمال جند الدستور يف الواليات املتحدة االمريكية هو املصدر الرئيسي ملبادئ مح

 .   2االجراءات اجلزائية 

ملعدل ا 1993و لقد استمرت وضعية عدم اعرتاف حبق االستعانة مبحام اىل غاية صدور قانون يف جانفي 

ساعة من  20، الذي مسح للموقوف للنظر يف مراكز الشرطة االتصال مبحام بعد مرور لقانون االجراءات اجلزائية

   3توقيفه . و يف حالة عدم امكانية االتصال باحملامي او عدم قدرته على ذلك ، ميكنه طلب انتداب حمام له تلقائيا 

                              
 .   37، حقوق االنسان ، دار الرحيانة اجلزائر ، بدون طبعة ، بدون سنة نشر ص  حممد سعادي - 1
 

2 - Black Man Harrya , la cour suprême des états – unis et les droits de l’homme , Avril 1980 , p 
48 . 

 . 215امحد غاي ، املرجع السابق ، ص  - 3
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 : الرقابة على اجراء التوقيف للنرر -ثالثا
تعد الرقابة على اجراءات التوقيف للنظر من اهم االمور اليت جيب على القانون كفالتها للموقوف للنظر، ألهنا 

من  التأكد، و عن طريق هذه الرقابة ميكن رطة القضائية عند مباشرة اختصاصهاىل عدم اطالق يد ضابط الشتؤدي 

 ة الضمان الفعال لتطبيق القانون مدى التزام ضابط الشرطة القضائية بضوابط التوقيف للنظر ، كما تعد هذه الرقاب

من خالهلا و ذلك من اجل معرفة اذا كان هذا االجراء  معاجلة هذه الرقابة تقتضي التطرق اىل الكيفيات اليت متارسو 

احلاصلة ، لذلك علينا معرفة وسائل  خالهلا اجلهة املراقبة التعديات تتقصى من صحيح ام ال ، و اليت تعترب وسيلة

 ممارسة الرقابة على التوقيف للنظر ، مث انواع هذه الرقابة حىت نستطيع محاية حقوق الشخص املوقوف للنظر.

  وسائل ممارسة الرقابة على التوقيف للنرر :  -أ
         .و يقصد هبا تلك الوسائل املادية امللموسة اليت تتفحصها و جندها من خالل احملاضر و السجالت ذاهتا

تستقبل  ميكن انو  لشرطة القضائية ففي كل مركز لألمن الوطين او الدرك الوطين الذين ميارسون مهام ا

نظر ملزمة قانونا بفتح سجل خاص للتوقيف للنظر يتم ترقيمه و يوقعه وكيل اجلمهورية  خيصص اشخاصا موقوفني لل

 هذه البيانات اسم و لقب و عنوان هذا السجل لتدوين مجلة من البيانات تتعلق بالشخص املوقوف و من بني 

 قرار التوقيف للنظر مبقتضاها ذ للنظر ، كذلك املواد القانونية اليت اختتاريخ و مكان امليالد الشخص املوقوف و 

 يف حالة متديد املدة يسجل تاريخ ،  بسبب التوقيف للنظر ، مكان التوقيف للنظر ، و بداية سريان مدة التوقيفو 

ضابط وف للنظر و فرتات االسرتاحة  توقيع ــــــــــــــــمدة مساع املوق، ساعة بداية سريان التمديد و ساعة هناية التمديد و 

يشار يف اخلانة املخصصة القضائية الذي قرر اجراء التوقيف و توقيع الشخص املوقوف و اذا رفض ذلك  الشرطة

تدوين الفحص الطيب و تاريخ و ساعة اجراء الفحص و اسم الطبيب ، و عند االقتضاء خالصة الفحص  للتوقيع 

من قانون  52الفقرة الثالثة من املادة  إن الزامية فتح هذا السجل و تدوين البيانات املذكورة فيه تفرضهاالطيب .

 ت التدرجية بني السلطة القضائية االجراءات اجلزائية ، و لقد اشارت التعليمة الوزارية املشرتكة احملددة للعالقا

على ضرورة  2000جويلية  31مراقبة اعماهلا املؤرخة يف و   جمال ادارهتا و االشراف عليها الشرطة القضائية يفو 



 االساس القانوين حلماية حقوق املتهم يف مرحلة التحقيق                                                                                                الباب االول   
 

84 
 

ه السجالت ، فان ترشيد عمل الشرطة القضائية يستلزم وضع دليل او تعليمة او مدونة يشارك يف مراقبة هذ

اعدادها قضاة النيابة و ضباط الشرطة القضائية و حمامون و اساتذة قانون تتضمن التشريعات التفصيلية لكيفيات 

ة القضائية الضوابط بني لضباط الشرطاعمال الشرطة القضائية املتعلقة مبرحلة التحريات االولية حبيث تممارسة 

هبا و الفهم السليم للنصوص القانونية و اسلوب تطبيقها مبا يتضمن حقوق الشخص املوقوف للنظر  دالواجب التقي

   . 1على غرار ما هو معمول به يف كل من فرنسا و مصر

ة القضائية الذي قرر ، فهناك حمضر مساع كل شخص موقوف للنظر و على ضابط الشرطاىل السجل باإلضافة

هذا االجراء ان حيرره ، و يبني فيه مدة االستجواب و فرتات الراحة و اليوم الساعة اللذين اطلق سراحه فيهما او 

قدم اىل القاضي املتخصص و كذا اسباب التوقيف للنظر ، و يف هذا اجملال حرى بنا ان نشري اىل مسالة هامة تتعلق 

على احملضر ، و االشارة يف احملضر اىل انه امضى على هذا الدفرت له اثر على  بضرورة توقيع الشخص املوقوف

  حجية احملضر ، و اذا ختلف يؤثر يف حجية احملضر و يعرضه للبطالن .

إن استعمال هذا احملضر باعتباره وثيقة رمسية حيث يتبني ان له امهية عملية تسمح بأخذ اقوال الشخص عند 

تصريح يف احملضر مما يسمح لضابط او عون الشرطة القضائية الوقت الكايف إلعداد هذا توقيفه بسرعة مث ينقل ال

 احملضر .

 :  انواع الرقابة على التوقيف للنرر -ب
 هناك نوعني من الرقابة على اجراء التوقيف للنظر ، تتمثل االوىل يف الرقابة الرئاسية و الثانية الرقابة القضائية .

دون جتاوز ضابط الشرطة القضائية لصالحيته يف جمال التوقيف للنظر ، فان  ضمانة حتولفان الرقابة الرئاسية 

دور الرؤساء يف مراقبة املرؤوسني يكتسي امهية بالغة و يتسم بفعالية نظرا جلملة من االعتبارات ، فالرئيس املباشر 

ة تأديبية عليه اوسع من سلطة وكيل لضابط الشرطة القضائية قريب منه و يتابع اداءه املهين باستمرار و له سلط
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ر على ممارسة الشرطة القضائية ، و ملا كان الرئيس بدوره مسؤول عن احرتام مرؤوسيه ــــــــــــــاجلمهورية اليت تقتص

و معرفته بطرق عمل و اساليب للشرعية و التقيد بنصوص القانون باعتبار ان ذلك يندرج يف اطار صالحيته الرقابية 

 . 1املعتمدة لدى مصاحل االمن او الدرك الوطين تساعده على اكتشاف اي تقصري او خلل  املمارسة

للنظر سواء مبناسبة التفتيشات الدورية املربجمة اليت تشمل املسك اجليد  تتم الرقابة الرئاسية على التوقيفو 

اضر بغرض تصحيحها و تنبيه ضابط لسجل التوقيف للنظر و مراقبة االعتناء به شكال و مضمونا و مراقبة نوعية احمل

كما الشرطة القضائية لألخطاء و النقائص اليت ميكن ان تتضمنها و ال سيما فيما يتعلق بالبيانات اخلاصة باملوقوفني  

 . 2تتم مراقبة االشخاص املوقوفني للنظر للتأكد من استفادهتم من حقوقهم و تطبيق القانون 

للنظر تندرج ضمن نطاق الرقابة على اعمال الشرطة القضائية بوجه عام على التوقيف  أما الرقابة القضائية

باعتبار ان التوقيف هو اجراء اناطه املشرع بضابط الشرطة القضائية و حتت سلطته بعون الشرطة القضائية ، فيما 

قضائية يتعلق بتنفيذه ، و اهلدف منها محاية حقوق الشخص املوقوف و احلرص على ان تكون اعمال الشرطة ال

من قانون  12شرعية و تنفذ طبقا للضوابط و الشكليات اليت نص عليها القانون و بالرجوع اىل نص املادة 

االجراءات اجلزائية يف فقرهتا الثانية ، نالحظ أن مضمون هذه الرقابة تتمثل يف كون ادارة الشرطة القضائية منوطة 

 . 3ة االهتام ــــــــــــــــــــى غرفــــــــــــــــــــلعام بينما تعود مهمة الرقابة اليتواله النائب ا بوكيل اجلمهورية و االشراف عليها

 الشرطة القضائية  و عندما نتناول مسالة الرقابة القضائية يتبادر اىل الذهن تساؤالت فيما يتعلق بتبعية اعضاء

ائب العام او غرفة االهتام على ضابط الشرطة طبيعة عالقاهتم بالنيابة ، و ما مدى سلطة وكيل اجلمهورية او النو 

التوقيف للنظر يتجسد من خالل الصالحيات اليت منحها املشرع لوكيل اجلمهورية و اليت القضائية ، ان مراقبة 

تسمح له مبراقبة مدى شرعية التوقيف للنظر و احرتام حقوق املوقوفني للنظر ، و ذلك من خالل الواجب الذي 

                              
 . 255عبد هللا اوهايبية ، املرجع السابق ، ص  - 1
 . 188امحد غاي ، الوجيز يف تنظيم مهام الشرطة القضائية ، املرجع السابق ، ص  - 2
 .  120طاهري حسني ، الوجيز يف شرح قانون االجراءات اجلزائية ، املرجع السابق، ص  - 3
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بالنسبة لضباط الشرطة القضائية حيث الزمه ان يطلع فورا وكيل  51 الفقرة االوىل من املادة نص عليه املشرع يف

، كما يتفقد وكيل اجلمهورية اماكن التوقيف للنظر دوريا يف  اجلمهورية و يقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر

سكها قانونا و اليت ميكن له ان يدون اي وقت ملعاينة ظروف التوقيف و االطالع على السجالت املنصوص على م

 . 1عليها مالحظاته 

و يتجسد اشراف النائب العام على اعمال الشرطة القضائية يف مسك ملفات ضابط الشرطة القضائية اليت 

التنقيط و يقدم بشأنه ما ه و يتوىل تقييم ــتتضمن مذكرات التنقيط السنوي اليت ينجزها وكالء اجلمهورية حتت اشراف

الشرطة  ات و املالحظات اليت ميكن ان يقدمها له ضباطـــــه من مالحظات كما يتوىل النظر يف االحتجاجيرا

و اي اخالل او تقصري يعاينه وكيل اجلمهورية او قاضي التحقيق او الرؤساء املباشرين يف جمال  القضائية املعين كتابيا 

. و هذا ما يعزز الرقابة القضائية و حيول دون اي زائية التوقيف للنظر ميكن ان يكون حمل عقوبات تأديبية او ج

االهتام ألعمال ضباط الشرطة القضائية فلقد غرفة جتاوز او تعسف من طرف ضابط الشرطة القضائية ، اما مراقبة 

اليت نظمت اجراءات النظر يف االخالالت اليت  211اىل  206نص عليها قانون االجراءات اجلزائية يف املواد من 

 . 2كن ان تصدر عن ضباط الشرطة القضائية اثناء ممارسة مهامه  مي

 جزاء االخالل بالتوقيف للنرر : –رابعا 
، و ميكن ان تكون مالبسات تنفيذه مناسبة إن التوقيف للنظر اجراء ينطوي على مساس باحلرية الشخصية 

ية ن او املساس بالسالمة اجلسدية كالضغوط املعنو   ت من طرف اعضاء الشرطة القضائية ملمارسة بعض السلوكا

للموقوف ، و قد يصل االمر اىل التعذيب بغرض احلصول على االعرتاف بارتكاب اجلرمية ، لذلك اواله املشرع 

و التوصل  التحري يف اجلرمية  امهية خاصة و وضع ضوابط و شكليات ملمارسة على النحو الذي ميكن احملقق من

على هوية مرتكبها دون املساس حبقوقه . و قد يرتكب ضابط الشرطة القضائية  اىل حقيقة وقائعها ، و التعرف

                              
 . 77السابق ، ص امحد غاي ، التوقيف للنظر ، املرجع  - 1
 .  50جباري عبد اجمليد ، دراسات قانونية يف املادة اجلزائية ، املرجع السابق، ص  - 2
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 تتمثل يف جزاءات تأديبيةمتس حقوق املوقوف للنظر ، مما يرتتب عليه مسؤولية  بأفعالكما قد يقوم اخطاء صغرية  

عن ممارسة مهام الشرطة ت ، التوبيخ ، االيقاف املؤقاالنذار الشفوي او الكتايبتأديبية تقررها غرفة االهتام و هي 

، باإلضافة اىل املسؤولية اجلنائية و اليت ختضع ألحكام املواد  اسقاط صفة ضابط الشرطة القضائية هنائيا القضائية 

ت لذلك ار شة القضاة و بعض املوظفني حسب ما أو ما يليها من قانون االجراءات اجلزائية املتعلقة مبتابع 576

 . 1ن من نفس القانو  577املادة 

و إن عقوبة ضابط الشرطة القضائية تكون مشددة اذا ارتكب جرمية مهما كانت طبيعتها و تربير ذلك راجع 

اىل انه مكلف بالتصدي لظاهرة االجرام يف حدود مبدأ الشرعية فاذا جتاوز هذه احلدود او استغل وظيفته و ارتكب 

 . 2يها حراميها " جرمية يكون من الذين تطبق عليهم املقولـــــــــة " حام

و اجراءات التوقيف للنظر من شانه ان يؤدي  خالف ضابط الشرطة القضائية احكامو خالصة القول انه اذا 

 و مما يؤدي ذلك اىل البطالن . ة اىل املساس حبقوق املوقوف للنظر ، فيرتتب على ذلك مسؤولية جزائي

 القبـض :  -2
 119عرف القبض، يف حني جنده عرف االمر بالقبض و ذلك يف املادة مل ي الرجوع اىل املشرع اجلزائري جندهفب

قانون االجراءات اجلزائية ، و القبض املشار اليه يف هذه املادة عادة ما يهم املتهم خالل مرحلة التحقيق او بعد 

بحث عن األمر الصادر اىل القوة العمومية بال بأنهصدور حكم ضده و هو ما يستخلص من تعريف االمر بالقبض 

 املتهم و سوقه اىل املؤسسة العقابية حيث يتم تسليمه و حبسه . 

، فهو يسبغ على شخص قرينة االهتام و يلقى ن بني اجراءات التحقيق االبتدائيفيعد القبض اجراءا مهما م

مة لتقييد عليه ظالل االدانة ، لذا فقد عرفه جانب من الفقه بأنه اجراء يقصد من وراءه اختاذ االحتياطات الالز 

                              
 . 52جباري عبد اجمليد ، املرجع السابق ، ص  - 1
 .  47عبد العزيز سعد ، احباث حتليلية يف قانون االجراءات اجلزائية ، املرجع السابق ، ص  - 2
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حرية املقبوض عليه و وضعه حتت تصرف اجلهة املخولة بإلقاء القبض عليه لفرتة زمنية مؤقتة هبدف منعه من الفرار 

 . 1متهيدا الستجوابه من قبل اجلهات املختصة 

ل  القبض كبقية االجراءات القسرية االخرى ال خيلو من مساس و تعرض او تقييد للحرية الفردية يف التنق فإجراء

امام النيابة العامة حيث  املتهم لفرتة قصرية متهيدا لتقدميه بإمساكفهو بذلك اجراء يقوم به ضابط الشرطة القضائية 

 . 2يعترب اجراء امين من االجراءات اليومية اليت اعتاد عليها ضباط الشرطة القضائية القيام هبا 

ته مساس كبري باحلرية الفردية ، الشيء الذي دفع فالقبض على االفراد املتهمني اجراء خطري ، ينطوي يف طيا

، و يف ائري ان احلقوق و احلريات مضمونةمن الدستور اجلز  01الفقرة  32املشرع الدستوري اىل النص يف املادة 

يعاقب القانون على  35. و جاء يف املادة عدم انتهاك حرمة االنسان  تضمن الدولة 01الفقرة  34املادة 

، مث اكدت املادة المة االنسان البدنية و املعنويةتكبة ضد احلقوق و احلريات و على كل ما ميس بساملخالفات املر 

  . 3من الدستور على ان القبض حالة استثنائية ال جيوز إال يف احلدود اليت يسمح هبا القانون  47

غفل تنظيم القبض صراحة و اذا كان الدستور قد نص على القبض فان املشرع يف قانون االجراءات اجلزائية ا

، مما ترك اجملال ية عند تنظيمه للتلبسن و يف مرحلة الضبطية القضائ 120انه نظمه يف مرحلة التحقيق املادة  إال

ذهب جانب من الفقه اىل ان مصدره واسعا للرأي و املناقشة و حتديد املصدر القانوين للقبض على املتهم . فقد 

ءات اجلزائية و هي املادة املتعلقة حبق عامة الناس يف اقتياد املتلبس باجلرمية اىل اقرب من قانون االجرا 61هو املادة 

من نفس القانون يف حني اعتمد طرف ثالث  120مركز للشرطة او الدرك الوطين ، و اعتمد اخرون نص املادة 

 . 4 61،  51على نص املادتني 

                              
 .  219، ص  1990 ، شرح قانون اصول احملاكمات اجلزائية ، دار احلكمة ، املوصل ، الطبعة األوىل، سعيد حسب هللا عبد هللا - 1
 .  35ص  1971، سنة  55حممد البنداري العشري ، حق السلطة يف القبض على املتهمني ، جملة االمن العام ، مصر ، العدد  - 2
 .  47، ص  2009ت اجلزائية اجلزائري، دار اهلومة ،اجلزائر، الطبعة األوىل، حممد لعساكر، ملخص حماضرات يف قانون االجراءا - 3
 . 57، ص 2009امحد شوقي الشلقاين، مبادئ االجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة الثانية ، - 4
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ادة رغم عدم تنظيمه من طرف املشرع هو ما جاء يف امل و نعتقد أن الرأي االصوب يف املصدر القانوين للقبض

، حيث تضمنت انه اذا قامت ضد شخص دالئل قوية و متماسكة من شاهنا التدليل السالفة الذكر 04الفقرة  51

 على اهتامه فيتعني على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده اىل وكيل اجلمهورية .

منعه من التنقل و ذلك و  يهدف من ورائه تقييد حرية الشخص اجراء و مما سبق ميكننا القول بان القبض هو 

لسبب مشروع يقره القانون و إال وقع منفذ هذا االجراء يف ما يسمى " بالقبض بدون وجه حق "  او " القبض 

 التعسفي " .

ن عدم و حدد القانون االسباب املشروعة للقبض اعتقادا من املشرع خطورة هذا االجراء من جهة ، و ضما

املساس بكرامة و حرية الفرد من جهة اخرى . و هذا ما سنتناوله يف ضمانات و حاالت القبض و االشخاص 

 .بتنفيذهاملكلفني 

 : حاالت القبض –أوال 
، ميكننا ان نستخلص ان القبض على االشخاص باعتباره اجراء يتضمن ن خالل استقراء النصوص القانونيةفم

  1و يكون يف احلاالت التالية :  اإلجرامره مصلحة اجملتمع يف مكافحة مساسا باحلرية الشخصية ترب 

و ما يليها من  109، االمر بالقبض ن امر ايداع طبقا لنص املادة ر قضائي سواء كان االمر باإلحضارتنفيذ ألم -

 .االجراءات اجلزائيةقانون 

ن املشرع اجلزائري مل يشر صراحة اىل يف حالة التلبس جبناية او جنحة يعاقب عليها باحلبس و نالحظ ا -

من قانون  51، غري ان املادة لى الشخص على غرار املشرع املصرياختصاص ضابط الشرطة القضائية يف القبض ع

ال يتصور تنفيذ  ، وساعة 48ف الشخص ملدة ال تزيد عن االجراءات اجلزائية خولت ضابط الشرطة القضائية توقي

 .على الشخصاالبقاء ب هذا االجراء اال

                              
 .  104، ص 1989ات اجلنائية ، دار الفكر العريب ، مصر ، الطبعة الثالثة، رؤوف عبيد ، املشكالت العملية اهلامة يف االجراء - 1
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من قانون االجراءات اجلزائية اذا رأى ضابط الشرطة القضائية انه من  65يف اطار التحقيق االويل مبوجب املادة  -

 .ساعة 48ز الشخص ملدة ال تزيد عن املفيد للتحقيق احتجا

 يه منمبوجب اكراه بدين ازاء الشخص الذي صدر ضده حكم كوسيلة للضغط عليه الجباره على سداد ما عل -

ليت تنص عليها املواد من ا، و جيب يف هذه احلالة مراعاة كل االجراءات مستحقات الدولة صدر هبا حكم بات

لنيابة ، فإذا امتنع الشخص الذي صدر ضده اكراه بدين ممهور خبامت امن قانون االجراءات اجلزائية 611اىل  597

ىل املؤسسة العقابية لتنفيذ عقوبة احلبس املنوه يف عدد قبض و يقتاد ال، يلقى عليه االتنفيذي عن سداد ما عليه

 . 1ايامها يف االكراه البدين 

، و لتوفري املزيد من ي و اليت ختول القبض على االشخاصتلكم هي احلاالت املنصوص عليها يف القانون اجلزائر 

، كاملادة الت القبض صراحةت العربية على حا، فقد نصت بعض التشريعانات حلقوق االفراد و خاصة املتهمالضما

، و هو منحى حممود حيول دون اي لبس من قانون االجراءات السوداين 27 املادةو  من قانون االجراءات اللييب 24

 .لك التشريعاتو حبذا لو حذا املشرع اجلزائري حذو ت

 : ضمانات القبضثانيا
 منه  47املادة و    45جاء يف املادة  قل ، و ذلك مالتقييد حرية التن لقد رسم الدستور اجلزائري ضمانات

 اساسيتني مها املشروعية  بضامنتنياحاطها و  ا ان الدستور ضمن حرية التنقل فمن خالل هاتني املادتني يتبني لن

الرباءة ،فيجب ان تتسم عملية املساس حبرية التنقل باملشروعية و محاية حقوق االفراد ، فلقد حرص املشرع على و 

الن  حتول دون التعسف يف توقيع القبض ،  ملبدأ املشروعية  ية حتمي حرية الفرد يف التنقل طبقاوضع نصوص قانون

ط القبض مبجموعة من الضمانات ــــــــــــــــــــــاالصل هو حرية االنسان و براءاته و باإلضافة اىل هاتني الضامنتني فقد أحي

 ميكن امجاهلا فيما يلي :

                              
 .   195امحد غاي ، ضمانات املشتبه فيه اثناء التحريات االولية ، املرجع السابق ، ص  - 1



 االساس القانوين حلماية حقوق املتهم يف مرحلة التحقيق                                                                                                الباب االول   
 

91 
 

  املنسوب اىل املتهم جناية او جنحة املعاقب عليها بعقوبة احلبس ، و هذا ما اكدته أن يكون الفعل االجرامي

 لقاضي التحقيق بعد استطالع راي وكيل من قانون االجراءات اجلزائية ، فيجوز  119الفقرة الثانية من املادة 

و من او بعقوبة اشد جسامة ، ة احلبس ،ان يصدر امر بالقبض اذا كان الفعل االجرامي معاقبا عليه بعقوباجلمهورية 

اذ لو مث ال جيوز اصدار االمر بالقبض يف اجلنح املعاقب عليها بالغرامة ، و هذا املنع يعد يف حد ذاته ضمانة للمتهم 

 . 1حبس يف جرمية كانت عقوبتها غرامة او خمالفة يعد حبسه تعسفيا وجب اطالق سراحه فورا 

 السابقة الذكر ، و هنا  119قليم اجلمهورية طبقا للفقرة الثانية من املادة أن يكون املتهم هاربا او مقيما خارج ا

جيب التمييز بني ما اذا ضبط املتهم مبقتضى امر بالقبض يف دائرة اختصاص قاضي التحقيق املصدر لألمر، فان هلذا 

املؤسسة املبينة يف امر االخري اي قاضي التحقيق احرتام االجراءات و ال سيما ان يقتاد املتهم بدون تأخري اىل 

 ساعة من حبسه  48اب املتهم خالل من قانون االجراءات اجلزائية ، و يتعني استجو  120القبض طبقا للمادة 

فان مل يستجوب و مضت املهلة احملددة ، يقدم املتهم اىل وكيل اجلمهورية بطلب الذي يطلب من قاضي القيام 

و يعترب كل متهم الذي القي عليه القبض مبقتضى امر بالقبض و بقي مدة اخلي سبيله ،  إالباستجوابه يف احلال و 

 إلحكامساعة و مل يستجوب ، يعد حمبوسا حبسا تعسفيا يسال عنه جزائيا كل قاضي او موظف امر به طبقا  48

 . 2من قانون االجراءات اجلزائية  113و  112املادتني 

ج دائرة اختصاص قاضي التحقيق املصدر لألمر، فيقتاد املتهم يف اما اذا ضبط املتهم مبقتضى امر بالقبض خار     

يتلقى اقواله بعد تنبيهه بأنه حر يف عدم االدالء ن القبض الذي يقوم باستجوابه  و احلال اىل وكيل اجلمهورية ملكا

اجلمهورية بغري مث يقوم وكيل  121تصريح ، و ينوه عن ذلك التنبيه يف احملضر طبقا للفقرة الثانية من املادة  بأي

متهل بإخطار القاضي الذي اصدر االمر بالقبض و يطلب من املصاحل املعنية نقل املتهم اىل قاضي التحقيق مصدر 

                              
 .   47ص  ،1986سليمان بارش ، شرح قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري ، دار الشهاب ، اجلزائر ، الطبعة األوىل،  - 1
 .  143درياد مليكة ، ضمانات املتهم اثناء التحقيق االبتدائي ، منشورات عشاش ، اجلزائر ، املرجع السابق ، ص  - 2
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ايام من  بأربعةاالمر و مل حيدد املشرع هذه املدة اليت يتم فيها نقل املتهم على غرار املشرع الفرنسي الذي حددها 

 . 1تاريخ تبليغ االمر للمتهم 

 يز منزل املتهم حبماية قانونية و حصانة دستورية ، حيث ال جيوز للضابط او العون املكلف بتنفيذ االمر يتم

من قانون االجراءات  01الفقرة  122بالقبض ان يدخل مسكنه يف االوقات احملددة قانونا تطبيقا الحكام املادة 

اي مواطن قبل الساعة اخلامسة صباحا و ال  اجلزائية ، حيث ال جيوز للمكلف بتنفيذ امر القبض ان يدخل مسكن

 بعد الساعة الثامنة مساءا .

  110من حيث تبليغ امر القبض على املتهم ، فيحصل التبليغ و تنفيذ االمر بالقبض طبقا ألحكام املواد  ،

لثالثة ، و بناءا الفقرة الثانية و ا 119و املادة زائية املتعلقة باألمر االحضار من قانون االجراءات اجل 116،  111

 ة العمومية بعد عرضه على املتهم ، او القو اعوان الشرطة القضائية على ذلك يتم تنفيذه مبعرفة احد الضباط او

القانون و  ع الوسائل ، و من مث فان املنطق ة االستعجال جيوز اذاعة االمر جبميــــــــــــــــــــــو يف حال تسليمه نسخة منه و 

 . 2التحقيق ان يعمل على تبليغ هذا االمر اىل املعين قبل الشروع يف تنفيذه  يتطلبان من قاضي

ل يف بيان ة تتمثـــكما اوجب القانون ان يشتمل امر بالقبض الذي يصدره قاضي التحقيق على عناصر شكلي

، و مية املنسوبة اليه، االشارة اىل املواد القانونية اليت ستطبق بشان اجلر اسم القاضي الذي اصدره، ذكر هوية املتهم

 اليه، و تاريخ صدوره االشارة اىل املواد القانونية اليت ستطبق بشان اجلرمية املنسوبة  ذكر هوية املتهم ، هتاريخ صدور 

امهاره بتوقيع و ختم قاضي التحقيق الذي اصدره ، ألنه اذا بطل القبض لعدم مشروعيته او لعيب يف شكله بطل و 

 . 3 عليه ايا كان نوعه بالتايل كل دليل مرتتب 

                              
 .   144درياد مليكة ، املرجع السابق  ، ص  - 1
 .   161،  160، ص  1991لطبعة األوىل، عبد العزيز سعد، مذكرات يف قانون االجراءات اجلزائية ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ، ا - 2
 .   307، ص  1989رؤوف عبيد، مبادئ االجراءات اجلنائية ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، الطبعة التاسعة،  - 3
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و خالصة القول و بعد ان بينا اهم احكام القبض و القيود و الضمانات الواردة عليه طبقا ملا نص عليه 

، فانه اذا قبض على انسان يف غري االحوال املبينة يف القانون ، يعد ذلك جرمية معاقب عليها يف االجرائيتشريعنا 

 فالة حرية التنقل جلميع االشخاص هذا حرصا من التشريع العقايب على كمن قانون العقوبات ، و  107املادة 

 اعتبار ان التعرض هلذه احلرية بدون وجه حق جرمية يعاقب عليها القانون .و 

 : االشخاص املكلفون بإصدار امر القبض ثالثا
لقانون و ذلك يف ، او من اجلهة اليت اجاز هلا اقاضي التحقيق او احملكمة املختصةفيصدر امر القبض من 

 . 1احوال معينة ، او من قبل هيئة حتقيقية هلا سلطة قاضي التحقيق 

يف  121ذا املادة ان امر القبض يصدر عن قاضي التحقيق و ك 01الفقرة  109حت لنا املادة فلقد وض

الة املشار اليها يف فيجوز للمحكمة يف احل من قانون االجراءات اجلزائية  358، باإلضافة اىل املادة فقرهتا الثانية

ن اجلنح و كانت العقوبة املقضي هبا ال تقل عن احلبس ــــــالفقرة االوىل اذا كان االمر متعلقا جبنحة م 375املادة 

 . 2سنة ان تأمر بقرار خاص مسبب ايداع املتهم يف السجن او القبض عليه 

ة واضحة فقد خيتار املتهم تنفيذ االمر و جيب على الشخص املكلف بالقبض على املتهم اطالعه باألمر بصور 

طوعا و بالتايل ال جيوز استخدام القوة معه مما يعين عدم جواز املساس بسالمة جسمه ما دام قد خضع ألمر 

و عليه فان االصل يف تنفيذ امر القبض ان يكون طواعية و من دون اي مساس بكرامة او  القبض الصادر حبقه ،

مال غري مشروع يستوجب قبل القائم بالتنفيذ على املتهم جيعل من فعله هذا ع جسم املتهم ، و اي تعد من

القبض طوعا هنا جاز استخدام القوة معه خاصة يف حالة املقاومة ألمر و يف حالة عدم استجابة املتهم  املسؤولية 

                              
 74، ص  2008خلف هللا ابو الفضل عبد الرؤوف، القبض على املتهم ، دار النهضة العربية، القاهرة ، الطبعة االوىل ، - 1
 .    141درياد مليكة ، ضمانات املتهم اثناء التحقيق االبتدائي ، املرجع السابق، ص  - 2
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للمكلف بالقبض استعمال  او اهلروب ، و تبقى مسالة اللجوء اىل القوة و العنف مسالة تقديرية ، فقد منح القانون

 . 1مبا ميكنه من اداء واجبه على اكمل وجه  القوة الالزمة

 العامة و اخلاصة للمتهم اثناء التحقيق املبحث الثاين : احلقوق 
فالتحقيق و على تعداد التعاريف اليت زخر هبا الفقه ، فهو ال يعدو ان يكون جمموعة من االجراءات القضائية 

ت التحقيق بشكل احملدد قانونا بغية التنقيب و البحث عن االدلة يف شان جرمية ارتكبت ، و اليت متارسها سلطا

 . 2حتديد مدى كفاية هذه االدلة يف احالة املتهم اىل احملاكمة 

، لعقاب و بني حق املتهم يف احلريةو يف كل االحوال جيب ان يعين القانون باملوازنة بني حق الدولة يف ا

، فال جيوز تقييد حريته او التعرض هلا ، و على هذا االساس و من اجل ان يكون التحقيق حجة على باعتباره بريئا 

 .  3الكافة فيما اثبته و لكي يكون اجراءه اساسا صاحلا ملا قد يبين عليه من نتائج 

ستفيد فقد اوجبت كافة التشريعات و منها التشريع اجلزائري حقوقا و ضمانات سواء كانت عامة او خاصة ي

منها املتهم و تكون له مبثابة سياج حيميه من اي تعسف او جتاوز قد يتعرض له اثناء سري التحقيق ، و هذا ما 

 سنتطرق له يف املطلبني التاليني.

  للمتهم املطلب االول : احلقوق العامة 
لمتهم ، و ميكن ، و متثل هذه اخلصائص العامة لعة من اخلصائص و ذلك عمال قضائيايتميز التحقيق مبجمو 

سرية التحقيق بالنسبة للجمهور ، عالنية  ياد هيئة التحقيق و استقالليتها تلخيص هذه احلقوق العامة يف ح

 خصوم ، سرعة التحقيق و مرونتها  تدوين التحقيق و كتابته .التحقيق بالنسبة لل

 

                              
 .    109، ص  2009ضياء عبد هللا عبود جابر االسدي، حق املتهم يف سالمة اجلسم ، منشورات زين احلقوقية، لبنان، الطبعة األوىل،  - 1

2  - Jean Pradel , l’instruction préparatoire, procédure pénale CUJAS Paris, 4éme édition 1990 , 
page 89  

 .  11، ص  1990حسن صادق املرصفاوي، احملقق اجلنائي ، منشاة املعارف ، االسكندرية ، الطبعة الثانية،  - 3
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 : حياد هيئة التحقيق و استقالليتها اوال
هليئة القائمة ق املتهم و حرياته يف التحقيق هي استقالل احملقق او امن الضرورات الالزمة لضمان حقو 

 1جدواه يف محاية احلقوق و احلريات املتعلقة باملتهم هذه احليدة يفقد التحقيق قيمته و ، و بدون بالتحقيق و حيادها

ك ، فقد نص على ذلطنيةاثيق الدولية و الدساتري الو فتعترب حيدة قضاء التحقيق من املبادئ اليت حرصت عليها املو 

قية االوروبية حلقوق و اكده العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية و االتفا ،االعالن العاملي حلقوق االنسان

ان القاضي حممي من كل اشكال  148، و من بني الدساتري الدستور اجلزائري الذي تضمنت املادة االنسان

 ، او متس نزاهة حكمه .تضرب بأداء مهمته ناورات اليت قدالضغوط و التدخالت و امل

 ياد ح ضرار باحلقوق االساسية للمتهم هيو عليه فان اول ضمانة تكفل الوصول اىل احلقيقة دون اال

ق و عدم ميله او خضوعه جلهة اخرى، فغايته حتقيق العدالة ال ، اذ تضمن نزاهة احملقاستقاللية القائم بالتحقيقو 

ابة العامة يف اجراءها للتحقيق ان تلتزم احلياد التام يف التعاطي مع ادلة االهتام و ادلة الدفاع ، كما يتعني على النيغري

2 . 

 _ حياد النيابة العامة: 1

م ما انتهت من التحقيق فلها ان تقييفالنيابة العامة بوصفها سلطة التحقيق جيب أن تلتزم باحلياد حىت اذا 

الثبوت و عدمه فإذا رجحت لديها ادلة الثبوت ادالت الدعوى اىل احملكمة االدلة الواردة هبذا التحقيق من حيث 

اما قبل ذلك فال جيوز لعضو النيابة احملقق ان يأيت بإجراء يتأثر فيه بوظيفته  وظيفتها الثانية  و هي االهتام حيث تبدأ

لك ان الوصول اىل احلقيقة يف االهتام ، و إال ترتب على ذلك عدم االخد بالدليل املستمد من اجراء التحقيق ذ

جيب ان يتم يف اطار مبدأ الشرعية اي ان يكون بالشكل الذي رمسه القانون و يف اطاره ، كما متتنع النيابة العامة 

                              
 .    114، ص 2008مصطفى يوسف، احلماية القانونية للمتهم يف مرحلة التحقيق، دار النهضة العربية، مصر، الطبعة الثانية،  - 1
 .    114، ص  2006امحد املهدي ، التحقيق اجلنائي االبتدائي و ضمانات املتهم و محايتها ، دار الكتب القانونية ، مصر ، الطبعة الثانية  - 2
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عن توجيه اسئلة اجيابية او ان تتخذ ضد املتهم وسائل العنف و االكراه املادي ما حيمله على ان يعرتف او ان يأيت 

 . 1بأدلة تدينه 

ن الناظر يف قوانني االجراءات اجلزائية جيد اهنا خمتلفة و متباينة يف نظرهتا للمكلف بسلطة التحقيق اعتمادا و ا

، فنجد مثال التشريع اجلزائري حذا حذو املشرع الفرنسي اءات و ما تأثرت به من تياراتعلى ما تأخذ به من اجر 

ة على درجتني ، و هم قضاة التحقيق و ذلك بالرجوع ، حيث خص هبا قضايتعلق باجلهة اليت تتوىل التحقيقفيما 

 176من قانون االجراءات اجلزائية ، و قضاة غرفة االهتام طبقا لنص املادة  01الفقرة  39اىل نص املادة 

باعتبارهم جهة حتقيق من الدرجة الثانية . و عليه اذا كان املبدأ هو ان خيتص قاضي التحقيق بالتحقيق مع مجيع 

ملتهمني مهما كان سنهم او وظائفهم فان القانون ينص على ان يتوىل التحقيق بالنسبة لبعض االشخاص ا

 . 2، بل ما تقتضيه ضرورات املصلحة العامة ء ليس متيزهم عن غريهماالشخاص قضاة خمتصون و مربر هذا االستثنا

 _ حياد قاضي التحقيق: 2

اثناء ممارسة ات التحقيق مبدى االستقالل الذي يتمتع به و هلذا ترتبط سلطة قاضي التحقيق اثناء مباشرة اجراء

ته على ، فضمان استقالله و حياده اجتاه السلطات االخرى هو الذي يكفل له اداء واجباوظيفته و اختصاصاته

، فكل التحقيق اليه من اجل كشف احلقيقة، مما تتاح له الفرصة لتحقيق اهلدف املنشود من اسناد النحو املطلوب

بنظام قاضي التحقيق غالبا ما تقرر يف دساتريها و تشريعاهتا استقاللية القضاة املكلفني بالتحقيق  تأخذاليت  الدول

فال بد ان يكون قاضي التحقيق مستقال استقاللية القضاة املكلفني بالتحقيق فال بد ان يكون قاضي التحقيق 

ذلك ما ورد يف املادة  نم بوصفه جهة حكم ، و ممستقال عن النيابة العامة بوصفها جهة اهتام ، و قضاء احلك

من قانون االجراءات اجلزائية ، حبيث تناط بقاضي التحقيق اجراءات البحث و التحري و ال جيوز له ان يشرتك  38

                              
 .  191، ص  2009طالل ياسني العيسي ، احملكمة اجلنائية الدولية ، دار اليازوري ، االردن ، الطبعة الثالثة،  - 1
 .   53درياد مليكة ، نطاق سلطات قاضي التحقيق ، املرجع السابق ، ص  - 2
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نصت على ذلك املادتني كان ذلك احلكم باطال ، كما   إاليف احلكم يف قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق و 

 . 1القانون  من نفس 68 ،67

 _ الفصل بني سلطة االهتام والتحقيق: 3

 التحقيق تطلبات استقاللية سلطة و ال بد أن يكون هناك فصل بني سلطتني االهتام و التحقيق و ذلك من م

لكن انقسم الفقه بشان هذه املسالة ، فهناك من يؤيد مبدأ اجلمع بني الوظيفتني يف يد واحدة ال خيل بضمان و 

اللية سلطة التحقيق ، بل سيعمل على تبسيط االجراءات و يسرع فيها و يزيد من فاعليتها ، و اذا ما حياد و استق

رفع االمر اىل القضاء بسرعة ، فالنيابة العامة ميكنها ان تضطلع بإجراءات التحقيق ، و عملها يكون خاضعا لرقابة 

 . 2فال خوف على حقوق املتهم من الضياع  القضاء احلكم بوصفه احلارس للحريات الفردية و دام االمر كذلك

التحقيق " ذلك ان النيابة العامة ليست و  حسن اجلمع بني سلطتني " االهتام و يرى البعض انه من املست

خصما عاديا خيشى احنرافه و حتيزه و امنا هي خصم شريف حترص على براءة الربيء و ادانة اجملرم ، فهي ان لبست 

االدلة لن يكون هذا إال بعد التثبت من مقارفة املتهم للجرمية ، اما قبل هذا فهي تأخذ ثوب اخلصم يف الدعوى ف

 .3تستعرضها و تستجوب املتهم و تسمع الشهود و تتخذ باقي اجراءات االثبات و  اليت يقدمها رجال الشرطة 

تحقيق  ميكن توجيه هلا انه رغم احلجج و الرباهني اليت ساقها اصحاب النظرية اجلامعة بني االهتام و ال إال

النتظار  تضطرهانتقادات منها ، اهنا حترم املتهم من جتنب بعض االخطاء اليت يرتكبها رجال النيابة اثناء التحقيق و 

 احلكم يف ان واحد قول غري صائب  احملاكمة لعرض تظلماته ، و ان القول بان النيابة العامة جتمع بني اخلصم و

                              
 .   75درياد مليكة ، ضمانات املتهم اثناء التحقيق االبتدائي ، املرجع السابق ، ص  - 1
 .  322، ص 1986فوزية عبد الستار ، شرح قانون االجراءات اجلنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، دون طبعة،  - 2
 .  58حسن بشيت خوين ، ضمانات املتهم يف الدعوى اجلزائية ، دار النشر و التوزيع ، االردن ، املرجع السابق ، ص  - 3
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ا تتهم و من حيث اهنا حتقق ، و لكنها ال تصدر حكما الن احلكم من فهي خصم و حكم من حيث اهن

 . 1اختصاص جهة احلكم ، باإلضافة اىل اهنا نظرية اكثر منها واقعية 

و هناك من يؤيد مبدا الفصل بني سلطيت االهتام و التحقيق و يستندون يف ذلك اىل عدة حجج جنملها يف ان 

الختالف كل من التحقيق و االهتام اختالفا جوهريا ، خصوصا ان سلطة االهتام الفصل بني الوظيفتني الزم بطبيعته 

 احملاكمة مبجرد توافر ادلة ضده  يهمها بالدرجة االوىل ضبط اجملرمني ، االمر الذي يدفعها اىل احالة املتهم اىل

المور عادة ما ال تستلزمها فالتحقيق مهمة تتطلب ثقافة و معرفة واسعة بالقوانني و العلوم االجتماعية ، و هذه ا

وظيفة االهتام ، و ان اجلمع بني هاتني الوظيفتني خيشى يف حالة ما اذا اخطأت النيابة العامة يف االهتام ، ان تستمر 

 . 2 فتضيع معامل اجلرمية اليت قد تؤدي اىل براءة املتهم او ادانته على هذا اخلطأ اثناء التحقيق 

لتشريعات الفصل بني سلطتني االهتام و التحقيق و من بني هذه التشريعات و مع هذا كله فقد اقرت بعض ا

 حملقق و عدم حتيزه و استقالليته التشريع اجلزائري الذي يرى ان اهم ضمانات التحقيق للمتهم يتوقف على نزاهة ا

 مانا حلقوق املتهم املبادئ و ضملا هناك من تعارض بني االهتام و التحقيق ، فعمال هبذه  املبدأ لذلك اخذ هبذا

املشرع  فأىببث االطمئنان يف نفسية املتهم بصفة خاصة و املتقاضني بصفة عامة ، و  احلقيقة  إلظهارسعيا و 

ليس ألحد ان يلزمه بسري و  ، ان خيصص للتحقيق قاضيا ينتمي اىل القضاء اجلالس ال للنيابة العامة إالاجلزائري 

من قانون االجراءات  68بصالحيات واسعة طبقا للفقرة االوىل من املادة  التحقيق يف اجتاه معني ، بل انه يتمتع

 . 3اجلزائية 

 التحقيق ، فانه مل مينعو  الفصل بني االهتام  إال انه يالحظ ان قانون االجراءات اجلزائية رغم تأكيده على مبدأ

اب املتهم و ذلك يف حالة جناية من حتويل سلطة االهتام بعض اجراءات التحقيق ، فوكيل اجلمهورية يقوم باستجو 

                              
 .    405حسن صادق املرصفاوي ، احملقق اجلنائي ، املرجع السابق، ص  - 1
 .   88، ص  1999دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الثانية  هاليل عبد االله امحد ، االهتام املتسرع يف مرحلة التحقيق االبتدائي ، - 2
 .    215امحد شوقي شلقاين ، مبادئ االجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، املرجع السابق ، ص  - 3
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او جنحة متلبس هبا ، كما يقوم بإصدار امر حببس املتهم بعد استجوابه اذا كان الفعل جنحة معاقبا عليها بعقوبة 

 احلبس .

 مع او الفصل بني سلطيت االهتام و بناءا على كل هذا ميكننا القول انه ال بد من الرتجيح يف مسالة اجل

العقل و املنطق يقضيان بل و حيتمان فرض مبدأ الفصل بني هاتني الوظيفيتني ، و اناطة كل  التحقيق ، فنرى انو 

مث تكييف  منهما هبيئة مستقلة ، ذلك راجع اىل ان اجلرمية معقدة و مركبة ، تقتضي الكشف  اوال عن مرتكبيها ،

قيق امر ال بد منه لضمان سالمة نقول بان احلياد و استقاللية و عدم حتيز قضاء التحو  هذا الفعل االجرامي ،

 التحقيق من كل ما قد يعرض اجراءاته اىل البطالن .

 ثانيا : سرية التحقيق بالنسبة للجمهور 
النتائج اليت تسفر و  يث تعترب اجراءات التحقيق ذاهتا ان مبدأ سرية التحقيق مصونة وفقا ألحكام القانون ح

 كتاب و خرباء و غريهم ممن يتصلونمساعديهم من  و  لنيابة العامة التحقيق و اعضاء اعنها اسرار وجب على قضاة 

بالتحقيق او حيضرونه بسبب وظيفتهم او مهنتهم عدم افشائها و من خيالف ذلك منهم يتعرض للعقوبة و قد قصر 

 . 1على هؤالء احلق يف حضور اجراءات التحقيق و ليس للجمهور حضوره فالتحقيق ليس علنيا 

لتحقيق و النتائج املرتتبة عنها من االسرار ضمانا لسري اجراءات التحقيق دون املساس فتعترب اجراءات ا

تستهدف البحث و التنقيب عن ادلة قد حياول املتهم و من له مصلحة باملصاحل الفردية ، فإجراءات التحقيق 

احلقيقة و الوصول اىل  اخفاءها او تشويهها و يف علنية هذه االجراءات ما قد يفسد على احملقق يف سبيل اظهار

هذه االدلة باإلضافة ملا يف السرية من صيانة للرأي العام من التأثري السيئ و تصون املتهم الذي قد تثبت فيما بعد 

 . 2براءته 

                              
 .    240، ص  1973م ، بغداد ، الطبعة األوىل، عبد الستار اجلميلي ، التحقيق اجلنائي قانون و فن ، مطبعة دار السال - 1
 .     133، ص  2005كامل السعيد ، شرح اصول احملاكمات اجلزائية ، دار الثقافة ، القاهرة ، الطبعة األوىل،   - 2
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و لضمان سرية التحقيق فرضت عقوبة جنائية ملن يذيع االجراءات املتخذة اثناء التحقيق و نتائجها ممن هلم 

قيق التصاهلم به بسبب مهنتهم اخلاصة جبرمية افشاء سر املهنة ، كما يعاقب كل من نشر احلق يف حضور التح

بإحدى طرق العالنية اخبار بشان حتقيق جنائي قائم اذا كانت سلطة التحقيق قد قررت اجراءات يف غيبة اخلصوم 

 . 1او كانت قد حظرت اذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام او لظهور احلقيقة 

ال  ألهنمحظ ان افشاء االسرار املعاقب عليه ال ينطبق على الشهود و ال على اخلصوم يف الدعوى و يال

حيضرون اجراءات التحقيق حبكم مهنتهم او وظيفتهم ، و من البديهي ان هذه السرية تنتهي مبجرد احالة الدعوى 

سبق ان سرية التحقيق و التحريات  املختصة الن اجراءات احملاكمة تكون علنية ، و نذكر هنا مبا اىل احملكمة

و هلذا تنص على سرية التحقيق تلك التشريعات اليت تطبق حاليا نظام عن النظام التنقييب يف االهتام ،  مأخوذة

يف  اليت اخذ هبا النظام املختلط االهتام املختلط على اعتبار ان هذه السرية هي احدى مميزات النظام التنقييب

اما الدول اليت تأخذ يف االدعاء اجلنائي بالنظام االهتامي فإهنا تنص يف تشريعاهتا ان جيري اخلصومة اجلنائية ، 

السودان و غريها ، فالتحقيق تكون اجراءاته علنية  و العراق و  كاهلندالتحقيق علنا كاجنلرتا و الدول اليت اخذت عنها  

 . 2لكل من يريد حضور التحقيق  كما هو احلال يف احملاكمات ، كما يسمح بالدخول اىل قاعة التحقيق

و لقد تفطن املشرع اجلزائري اىل امهية احملافظة على اسرار التحقيق حيث اكد الطابع السري للتحقيق بنصه يف 

القانون على حبث تكون اجراءات التحري و التحقيق سرية ما مل ينص  من قانون االجراءات اجلزائية، 11املادة 

 . 3قوق الدفاع  و كل شخص يساهم يف هذه االجراءات ملزم بكتمان السر املهين خالف ذلك ، و دون اضرار حب

 

 

                              
 .     33، ص  1969الطبعة األوىل،  حممود حممود مصطفى ، تطور قانون االجراءات اجلنائية يف مصر و الدول العربية ، دار النهضة العربية ، مصر ، - 1
 .      129، ص  1997رفاعي السيد سعد ، ضمانات املشتكي عليه يف التحقيق االبتدائي ، منشورات جامعة ال البيت ، عمان ، دون الطبعة  - 2
 .     88درياد مليكة ، ضمانات املتهم اثناء التحقيق االبتدائي ، املرجع السابق ، ص  - 3
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و ما نود ان نلفت االنتباه اليه هو ان هذه السرية اليت نص عليها املشرع اجلزائري ليست مطلقة بل هي 

ليت تتخذها ، و القرارات احماضرهاو ال يطلع على موجهة للجمهور مبعىن ان هذا االخري ال حيضر التحقيقات 

جهات التحقيق تكون بعيدة عن اعني اجلمهور و ال تصدر علنية ، و هذا يعين ان التحقيق يكون علنيا بالنسبة 

 . 1للخصوم فقط 

 قق يف البحث فتكمن الضرورة اليت تربر فرض السرية يف احتمال ان يفسد حضور اي شخص جهود احمل

شركائهم او اذا كان خيشى احملقق من و  ؤدي اىل هرب املتهمني تحقيق قد ت، فالعالنية يف الالتحري عن االدلةو 

حضور اي شخص ملا له من نفوذ قد يؤثر على الشهود الذين يزمع االستماع اىل معلوماهتم حبث ال يتمكن الشاهد 

ذه احملقق هو الذي يقرر الضرورة اليت تقتضي السرية على اجراءات التحقيق على ان هو  د ـمن ان يقول كل ما يري

 . 2السرية تقدر بقدرها 

، و السبب ان ظروف التحقيق قد تدعو اىل وجوب اجراءات التحقيق حالة االستعجال و تقتضي سرية

مباشرة اجراء من اجراءاته يف وقت ال يتسع إلخطار مجيع االطراف حىت يتمكنوا من احلضور ، و ان التأجيل قد 

دائما هو املختص بتقدير يتحقق به مصلحة التحقيق ، و احملقق  يؤدي الستحالة القيام باإلجراء على النحو الذي

 . 3حالة االستعجال قد تفرضه مقتضيات السرية من جهة و خوفا من ضياع االدلة مبرور الوقت 

، فنستنتج ان اجراءات التحقيق كل يف نظرنا ضمانة اساسية للمتهمو بعد ابراز امهية سرية التحقيق و اهنا تش

، اذ ان و حياته اخلاصة و كرامته و شرفه مسكنهو  من معلومات شخصية تتعلق باملتهم ار ملا حتويه تعترب من االسر 

                              
، ص  1993ابراهيم منصور ، املبادئ االساسية يف قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، دون طبعة ، اسحاق - 1

103     . 
  173، ص  2006حممد علي حسون، دور قاضي التحقيق يف التحقيق االبتدائي ، دار الثقافة ، عمان ، الطبعة الثانية،  - 2
     116، ص  2001فرج الشيخ ، ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق ، دار النهضة العربية ، مصر ، الطبعة االوىل ،مي  - 3
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افشاء اسرارها قد يرتتب عليه مسؤولية جزائية او تأديبية تبعا ألمهية و نوع و طبيعة السر الذي مت افشاؤه ذلك ما 

  .هين و تعاقب عليه بعقوبات جنحةسر املافشاء المن قانون العقوبات اليت تعاقب على  301جاء يف املادة 

 ثالثا: عالنية التحقيق بالنسبة للخصوم 
 لنيابة العامة و للمتهم ، فلكالئهم سبة للخصوم يف الدعوى و و تنتفي السرية يف اجراءات التحقيق بالن

ه قاضي اجراءات و خيطر اخلصوم باليوم الذي يباشر في و وكالئهم ان حيضروا مجيع اجراءات التحقيق . الضحيةو 

 د حمضر او عن طريق رجال احلفظ التحقيق و مبكاهنا و يتعلق ذلك مبن حيضر من اخلصوم او اعالمه اما على ي

ذلك لتمكينهم من حضور اجراءات التحقيق لو شاءوا  و ان كان ال يرتتب على اغفال االخطار بطالن هذه و 

مت يف غيبتهم و مناقشة ما تضمنته االجراءات و طلب  االجراءات على اساس ان من حق اخلصوم االطالع على ما

اعادة مساع الشهود مث تقدير اقواهلم و مناقشة ما تضمنته االجراءات و طلب اعادة مساع الشهود مث تقدير اقواهلم 

هم سرية التحقيق ازاء خصوم الدعوى ازالتها كذلك بالنسبة لوكالئ بإزالةاذا ما طرحت الدعوى على احملكمة و يربط 

فللخصوم احلق دائما يف اصطحاب وكالئهم يف التحقيق ، و كلما كان للمتهم حق حضور اجراءات التحقيق 

  . 1حق احلضور  يكون للمدافع عنه

و لكن مل تتفق التشريعات االجرائية بشان املقصود من عالنية التحقيق ، فلقد انقسمت التشريعات اجلزائية 

، فلقد انقسمت التشريعات اجلزائية خبصوص املقصود من هذه العالنية ، فقد  خبصوص املقصود من عالنية التحقيق

ة املطلقة ، اي السماح ألطراف الدعوى و من ميثلهم من حضور ـــــــــــــــــذهب البعض اىل ان املراد بالعلنية هي العالني

ن التحقيق علنيا و االستثناء سريته اجراءات التحقيق باإلضافة اىل اجلمهور ، فحسب هذا الرأي فان االصل ان يكو 

 .  2،اما البعض االخر فقد قصر العالنية على اخلصوم و وكالئهم و اباح هلم حضور اجراءات التحقيق 

                              
 .  122، ص  2003امحد ابو الروس ، املتهم ، املكتب اجلامعي احلديث ، االسكندرية ، الطبعة الثالثة،  - 1
 .  140، ص 1990اصر، القاهرة، الطبعة األوىل، حسن فتالوي، تاريخ النظم االجرائية، دار الفكر املع - 2
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قصر العالنية علة خصوم و اطراف  ألنهالثاين هو االقرب اىل الصواب  الرأيو بناءا على هذا ميكننا القول بان 

اجلمهور يف هذه  فإدخالهلم احلق يف حضور كافة اجراءات التحقيق ،  هم اصحاب احلق و ألهنمالدعوى 

و اخفاء كعامل اجلرمية و التضليل العدالة  االضرار بتحقيق العدالة،و  قيقة طمس احلاالجراءات من شانه ان يؤدي 

ته رغم توصل عن التوصل اىل كشف احلقيقة ، و رمبا هذه العالنية املطلقة قد تعرض املتهم اىل التشهري يف مسع

الن احملقق يريد مجع االدلة  طبيعتها تتطلب السرية و الكتماناىل ان اعمال التحقيق ب باإلضافة،  التحقيق اىل براءته

نية و اعطيناها للجمهور فقد يؤدي اىل طمس احلقيقة و االضرار مشلنا العال فإذاان املتهم مذنب او بريء ،  إلظهار

تضليل العدالة عن التوصل اىل كشف احلقيقة ، و رمبا هذه العالنية و  مل اجلرمية لعدالة ، و اخفاء معابتحقيق ا

اىل ان اعمال التحقيق  باإلضافةاملطلقة قد تعرض املتهم اىل التشهري يف مسعته رغم توصل التحقيق اىل براءته ، 

، فإذا مشلنا  بريءمذنب او ن احملقق يريد مجع االدلة إلظهار ان املتهم طبيعتها تتطلب السرية و الكتمان، ألب

 مساعدته على االفالت من العقاب  العالنية و اعطيناها للجمهور فقد يؤثر و يغري هذه االدلة اما إلضرار باملتهم او

 فحضور التحقيق يعين كل من له مصلحة فيه .

ملوجب حلضور و مع ذلك فقد يقرر القانون حاالت ، جيوز فيها لقاضي التحقيق اخلروج على االصل العام ا

من قانون االجراءات  101 ، 99، بالسماح له بالتحقيق يف غياهبم ، فتنص املادتان  اخلصوم اجراءات التحقيق

اجلزائية اجلزائري على احلاالت اليت جيوز فيها اخلروج على مبدأ حضور االطراف ، اي سلطته يف اجراء حتقيق يف 

ذا الغرض احلضور انتقل اليه قاضي التحقيق لسماعه او اختذ هل اهدانه اذا تعذر على ش 99غياهبم ، فتنص املادة 

انه جيوز لقاضي التحقيق ان يقوم يف احلال بإجراء استجوابات او  101كما تضمنت املادة   طريق االنابة القضائية،

يف مواجهات تقتضيها حالة االستعجال نامجة مثال عن وجود شاهد يف خطر املوت ، و مع ذلك جيب ان تذكر 

  .  1احملضر دواعي و اسباب االستعجال  

                              
 .   338عبد هللا اوهايبية، شرح قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري ، دار هومة ، اجلزائر ، الطبعة اخلامسة ، املرجع السابق ، ص  - 1
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امنا  و،سبيل احلصر بتحديده حتديدا دقيقاو عليه فان االستعجال كما هو مقرر يف القانون مل ترد حاالته على 

واردة على سبيل املثال مما يرتك للقاضي احملقق تقدير مدى وجود حالة االستعجال من عدمها ، فكلما هي حاالت 

الة خياف منها على ضياع احلقيقة بسببها ، بادر باختاذ اجراء يراه مناسبا كاالنتقال دون ما التزم رأى ان هناك ح

 . 1بواجب اخطار االطراف 

 رابعا: سرعة اجراءات التحقيق و مرونتها 
، اذ تؤدي اىل احملافظة على احلرية نة مهمة من ضمانات نزاهة التحقيقان السرعة يف اجناز التحقيق هي ضما

ان يتم لكوهنا متس حرية الفرد املتهم ، فمن الضروري و  حتقق مصلحة اجملتمع يف ان واحد  لألفراد ، وشخصية ال

اجنازه يف وقت قصري حيث ال تبقى مصائر االفراد معلقة امدا طويال فتزعزع ثقتهم بإجراءات التحقيق و هتدف 

ر جربه فيما بعد عالوة على ان يف السرعة السرعة لتحديد موقف ووضع املتهم دون تأخري يلحق به ضرر يتعذ

 . 2حمافظة على ادلة اجلرمية و معاملها 

فلضمان صيانة حقوق املتهم تقتضي بعض التشريعات وجوب االسراع يف اجراء التحقيق و نظرا ملا هلذه 

مطوال يف قفص ه املكوث انه اذا كان املتهم بريئا فسرعة اجراء التحقيق جتنب ن فوائد كثرية فأننا سنذكر منهاالسرعة م

، فان ذلك سوف يضر به كلما ويال خاصة اذا كان املتهم حمبوسا، اذ لو استغرقت اجراءات التحقيق وقتا طاالهتام

قد يكتشف قاضي التحقيق ذلك يف هناية التحقيق ذاته فيحكم  ،ة ليحكم يف هناية االمر برباءتهطالت تلك املد

 . 3بانتقاء وجه املتابعة 

االشخاص الذين و  تزال حتفظ االماكن اليت مر هبا  حيث تكون ذاكرته ال يق ميزة للمتهمالتحق فان سرعة

فلو فات الزمن و طالت املدة ألدى ذلك اىل نسيان لقيهم على العموم و االشياء اليت قام هبا حلظة وقوع اجلرمية 

                              
 .  230، ص 9219حسين اجلندي، اصول االجراءات اجلزائية ، مطبعة جامعة ، القاهرة ، الطبعة الثانية،  - 1
 .  249، ص  2006حممد صبحي جنم ، الوجيز يف قانون اصول احملاكمات اجلزائية ، دار الثقافة عمان ، الطبعة األوىل،  - 2
 .   77عبد االله امحد ، االهتام املتسرع ، املرجع السابق ، ص  - 3
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ديد حدود املسؤولية اجلنائية سواء للمتهم ان املتهم غالبية تلك االمور اليت كثريا ما تكون بعض جزئياهتا مهمة يف حت

 . 1ثبتت يف حقه التهمة او لغريه 

و من مظاهر السرعة يف اجناز و اجراء التحقيق ن هناك السرعة يف االستجواب فلقد حرصت معظم النظم 

جراء هبذه حبيث اذا تعذر الشروع يف هذا اال ستجواب املتهم يف اقرب وقت ممكن ،التشريعية االجرائية على ا

الكيفية من قبل قاضي التحقيق بامللف ، او كان غائبا فيجب طبعا للقانون تقدمي املتهم اىل وكيل اجلمهورية ليطلب 

و يقوم قاضي التحقيق مبجرد اعتباره  اخلي سبيله ، إالمن قاضي التحقيق اخر اجراء االستجواب يف احلال و 

ورية بعد ان يقوم الكاتب برتقيمه و على وكيل اجلمهورية تقدمي طلباته امللف اىل وكيل اجلمه بإرسالالتحقيق منتهيا 

 . 2اليه خالل عشرة ايام على االكثر 

ة قاضي التحقيق فاملشرع اجلزائري اراد هنا االسراع يف اجناز التحقيق و عدم التباطؤ فيه ، و عليه جند ان سرع

اليت امامه يف اقصر وقت ممكن ، و الثانية خاصة االوىل ان تنتهي من اجراءات التحقيق  تكون من ناحيتني،

بالسرعة يف التصرف بالنسبة لكل اجراء من اجراءات التحقيق على حدة ، و ميكننا القول ان التحقيق الذي يطول  

انطالقا من و  يسبب له من قلق و تؤثر و اضطراب كثريا مضر للغاية بالتحقيق عموما و باملتهم خصوصا ، نظرا ملا 

للنظر يف الدعوى اليت رفعت ضده ، و ان يكون ق لكل شخص متهم ان ميثل اما هيئة قضائية جزائية ذلك فيح

ذلك يف اجل معقول على أال يؤدي ذلك اىل التسرع يف التحقيق على حساب املتهم ، اىل حد االخالل الذي قد 

قيق عليها ان تأخذ دائما يف يضيع احلقيقة اليت قد تتطلب شيئا من الوقت للظهور ، فالسرعة يف اجراء التح

 احلسبان مصلحة املتهم و حقوقه .

 

                              
 .  75، ص 1995، مصر ، الطبعة األوىل،  عبد الفتاح مراد ، التحقيق اجلنائي التطبيقي ، دار النهضة العربية - 1
     . 91درياد مليكة ، ضمانات املتهم اثناء التحقيق االبتدائي ، املرجع السابق، ص  - 2
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االول يتعلق مبوضوع  وعي و اخر شخصي أما عن مرونة التحقيق ، فيحكم هذا االخري حدان ، حد موض

اجلرمية اي هتمة و ما تتضمنه من وقائع و افعال ، و الثاين يتعلق باألشخاص املوجهة اليهم التهمة او الذين ميكن 

يتحكم هذان احلدان يف مدى مرونة التحقيق ، فمن املعروف ان النيابة و  اليهم بصفتهم فاعلني او شركاء توجه ان 

العامة هي صاحبة االختصاص يف تقدمي ما و لو كان بصدد جناية او جنحة متلبس هبا إال بناءا على ذلك الطلب 

االخرية يسمح القانون لقاضي التحقيق اثناء  الذي قد يوجه ضد شخص معلوم ، او غري معلوم ، ففي هذه احلالة

مباشرة التحقيق ان يوجه االهتام لكل شخص يرى ان هناك ما يدعو اىل اهتامه كوجود دالئل على مسامهته يف 

اجلرمية موضوع التحقيق ، و هذا يعين ان القاضي التحقيق ال يقيده القانون من حيث االشخاص مبن ورد ذكرهم يف 

امة  فيجوز له ان يقحم كل شخص يراه جديرا باالهتام ، و له يف نفس الوقت صالحية االمر طلب النيابة الع

 . 1باألوجه للمتابعة 

فنفهم من كل هذا ان قاضي التحقيق يتمتع مبرونة يف اجرائه للتحقيق ختتلف بني ما اذا كان االمر يتعلق 

خاص ال يتمتع هبا بالنسبة للوقائع ، مما يضفي بالوقائع او االشخاص ،  فهو يتمتع بسلطة واسعة بالنسبة لألش

تتاحي الذي مرونة على التحقيق يف احلالة االوىل فقط ، الن اتصال قاضي التحقيق بالقضية مرتبط بالطلب االف

فيعود احملقق هلذا االخري كلما ظهرت له وقائع جديدة مل ترد يف الطلب ليبدي وكيل   يقدمه وكيل اجلمهورية،

  . 2باته بشأهنا اي الوقائع اجلديدة يف طلب اضايف  اجلمهورية طل

اما عن سلطة غرفة االهتام بالنسبة للوقائع و االشخاص و مدى مرونة التحقيق الذي تقوم به ، فتحكمها 

ان لغرفة االهتام سلطة مبادرة بإجراء  187من قانون االجراءات اجلزائية ، فتقرر املادة  189اىل  186املواد 

اصلية كانت او مرتبطة بغريها اء على طلب النائب العام بالنسبة للمتهمني جبنايات و جنح و خمالفات التحقيق بن

                              
 .   341عبد هللا اوهايبية ، شرح قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري ، املرجع السابق ، ص  - 1
    . 015عبد هللا اوهايبية ، املرجع السابق ، ص  - 2
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الناجتة من ملف الدعوى اليت مل يتناوهلا امر االحالة الصادر من قاضي التحقيق، او تلك اليت استبعدت بأمر جزئي 

  1او املوضوع مقررة لغرفة االهتام دون غريها ق بالوقائع باألوجه للمتابعة ، و هو ما يعين ان مرونة التحقيق فيما يتعل

 ق يف املوضوع من النيابة العامة فيجوز لغرفة االهتام االمر بإجراء حتقيق مباشرة دون حاجة لطلب اجراء حتقي

االهتام االمر  اذا كانت اوجه املتابعة قد تناولتها اوصاف االهتام اليت اقرها قاضي التحقيق يف حتقيقه ، كما جيوز لغرفة

حىت اذا مل  ،بإجراء حتقيق جديد ، تكلف به احد اعضاء غرفة االهتام او قاضي التحقيق الذي تندبه هلذا الغرض 

، فتوجه االهتام اىل اشخاص مل يكونوا قد احيلوا اليها بشرط أال تتناول اوصاف االهتام اليت اقرها قاضي التحقيق 

فيجوز لغرفة االهتام ان تأمر من تلقاء  مر هنائي باألوجه إلقامة الدعوى ا يكون هؤالء االشخاص قد استفادوا من

   .  2  نفسها او بناء على طلبات النائب العام اجراء حتقيق بالنسبة للمتهمني احملالني اليها بشان مجيع االهتامات

ضي التحقيق ، او اليت و لكن جيب أال تكون هذه التهم قد تناول االشارة اليها امر االحالة الصادر من قا

تكون قد استبعدت بأمر يتضمن القضاء بصفة جزئية باألوجه للمتابعة او بفصل جرائم بعضها عن بعض ، او 

احالتها اىل اجلهة القضائية املختصة ، و يسوغ هلا اصدار حكمها دون ان تأمر بإجراء حتقيق جديد اذا كانت اوجه 

 . 3ف االهتام اليت اقرها قاضي التحقيق املتابعة املنوه عنها قد تناولتها اوصا

 التحقيق  أثناء مرحلة  تدوينالخامسا : 
 القرارات اليت يتم اختاذها و  بالتحقيق بإثبات مجيع االجراءات ان التدوين اثناء مرحلة التحقيق هو قيام القائم 

ر بالشكل الذي رمسه القانون او الضحية كتابة يف حماضكانت اقوال املتهم او الشهود او   ما يسمعه من اقوال سواءو 

 . 4يتطلبه

                              
 .  130، املرجع السابق ، ص  1992حممد حمدة ، ضمانات املتهم اثناء التحقيق ، دار اهلدى ، الطبعة األوىل،  - 1
 .    343عبد هللا اوهايبية ، املرجع السابق ، ص  - 2
 .     105عات اجلامعية ، املرجع السابق ، ص اسحاق ابراهيم منصور، املبادئ االساسية يف قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري ، ديوان املطبو  - 3
 .      311حممد رشاد قطب ابراهيم ، احلماية اجلنائية حلقوق املتهم ، دار اجلامعة اجلديدة ، املرجع السابق ، ص  - 4
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فتدوين االجراءات اليت يتم القيام هبا خالل التحقيق شرط جوهري ال تقوم هلذه االجراءات قائمة و تعترب 

منعدمة بدونه ، و جيب ان تكون حماضر التحقيق صورة صادقة ملا جيري اثناء التحقيق دون زيادة او نقصان او تغيري 

اثناء التحقيق  إلفادهتمى بقدر االمكان تدوين اقوال من يستمع ـــــــــيراعو  ييف يف االلفاظ و االقوالاو تز  او حتريف

قريبة من هلجتهم ان صعب كتابة اللهجة نفسها لكي تكون حماضر التحقيق تصوير و اثبات صادق لكل  بألفاظ

 . 1مت يف غرفة التحقيق او خارجها اجراء 

، و تأخذ هبا معظم االنظمة اجلزائية ، فالتدوين ة تسري يف مجيع اجراءات التحقيقمفقاعدة التدوين قاعدة عا

، و مل تكتف بعض هذه خري وسيلة إلثبات حصول االجراء و الظروف اليت اختذت فيه و االثر الذي ترتب عليه 

مزدوج للتحقيق  االنظمة بالنص على لزوم التدوين يف التحقيق ، بل اضافت اىل ذلك ضرورة ان يكون هناك ملف

ض يتضمن صورا حمررة من اجراءات التحقيق و حماضر مأموري الضبط و مستندات اخلصوم و علة ذلك لغرض عر 

 . 2تم استئناف اوامر قاضي التحقيق ي امللف على غرفة االهتام فيما لو

بتثبيتها  قام ان تدوين التحقيق هو يف الواقع نوع من انواع الضمانات الن ذلك حيفظ للمتهم حقوقه  اليت

بأقواله اثناء التحقيق فلذلك ان التدوين يف التحقيق و ما جيري فيه امر مهم للغاية بالنسبة للمتهم و ملسار القضية 

من الناحية القانونية و جيب ان تدون االشياء كما ترد دون اي حذف او تشويه ميكن ان خيل بنزاهة التحقيق 

يق متعددة و اساليب مباشرهتا خمتلفة ، فضال على ان اجناز بعضها يستلزم امانته ، خصوصا و ان اجراءات التحقو 

 . 3وقتا طويال ال ميكن معه االعتماد على ذاكرة احملقق اليت ال بد و ان ختونه مبرور الزمن 

رة و عالوة على ذلك ، فاآلثار املختلفة عن اجلرمية قابلة للمحو بفعل الزمن االمر الذي يوجب القول بان املباد

سجيل تلك االجراءات و االثار من شانه ان يبقي عليها و حيفظها من التأثري ، و يضاف اىل ما سبق ان اشرتاط تب

                              
 .     452 ، ص 1990عوض حممد ، قانون االجراءات اجلنائية ، دار املطبوعات اجلامعية االسكندرية ، الطبعة الثانية،  - 1
  523،ص  1995حممود جنيب حسين ، شرح قانون االجراءات اجلنائية ، دار النهضة العربية، مصر ، الطبعة الثالثة،  - 2
 .      167، ص  2000حممد انور عاشور ، املوسوعة يف التحقيق اجلنائي ، دار عامل الكتب ، مصر ، الطبعة الثانية،  - 3
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تدوين و كتابة اجراءات التحقيق ميكن ان تكون سندا يدل على حصوهلا فعدم تدوين التحقيق يؤدي اىل افرتاض 

ر ميكن احملكمة من تقدير قيمة االدلة اليت يتضمنها حمضر عدم مباشرته ، كما ان اثبات التحقيق بالكتابة يف احملاض

التحقيق ، فاحملكمة تستطيع تقدير االدلة املستمدة من املعاينة حبساب الزمن الفاصل بني فتح احملضر و تلقي البالغ 

 . 1و مباشرة التحقيق 

و امنا للعدالة بوجه عام   م فقطفتدوين التحقيق على قدر كبري من االمهية فهو يشكل ضمانة مهمة ليس للمته

كما تبدو امهية تدوين التحقيق يف بعض االحيان لعضو النيابة العامة و ليس للمحقق الذي يتوىل التحقيق بان يأمر 

بغلق القضية و احالتها اىل حمكمة املوضوع فهو ال يستطيع ذلك دون ان يكون التحقيق مدونا يف حمضر و مرفقا 

على اداء مهامهم ذلك ان  لك امهيته اىل قضاة احلكم يلعب دورا فعاال يف مساعدهتمبقرار من قاضي التحقيق و كذ

القاء نظرة من قبل قاضي املوضوع على التحقيق املدون قبل البدء يف احملاكمة يف حماضر التحقيق جينبه ما قد يتعرض 

 . 2ب له من حرج يف حالة لو مل حيضر اصحاب تلك االقوال يف احملاكمة لسبب من االسبا

، و هذه عند وجودها نكون بصدد حتقيق مدونو عملية التدوين اثناء التحقيق تشتمل على عناصر متعددة 

 فيتعلق بالشخص القائم بالكتابة  العناصر تتعلق بتاريخ و االخر يتعلق بالتوقيع على احملاضر اما العنصر الثالث

اخرى للمتهم حبيث تتمثل يف كون هذه العناصر حيث يرى جانب من الفقه ان وجود هذه العناصر يشكل ضمانة 

تشكل نوعا من الرقابة على االعمال اليت يقوم هبا احملقق ، حيث ان اغفال احد هذه العناصر من شانه ان يؤدي 

 . 3اىل بطالن احملاضر املدونة اثناء التحقيق 

 

 

                              
      208، ص  1977ت اجلنائية تأصيال و حتليال ، منشاة املعارف ،االسكندرية ، الطبعة األوىل، رمسيس هبنام ، االجراءا - 1
 .   127، ص  1998مدين عبد الرمحن تاج الدين ، اصول التحقيق اجلنائي و تطبيقاهتا ، معهد االدارة ، الرياض ، الطبعة األوىل،  - 2
 .     270،ص  1997ر اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية ، الطبعة الثانية، جالل ثروت ، نظم االجراءات اجلنائية ، دا - 3
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 _ تدوين إجراءات التحقيق كضمانة للمتهم:

انات اجراءات التحقيق و اوامره ، فالتدوين اجراء متطلب لذاته و ليس و هبذا يعد التدوين من اهم ضم

، و ضمانات التدوين تتصف باالزدواجية ذلك ان التدوين ميثل ضمانة للمتهم إلثبات ما يتخذ من اجراء و اوامر 

و من ميثله قانونا ، و ميثل ايضا ضمانة للسلطة القائمة بالتحقيق ، فضمانة للمتهم تتمثل يف امكانية قيام املتهم ا

من حيث البدء و اقامة الدعوى بعد ذلك ميكنه االطالع على ما مت اختاذه من  راقبة اعمال التحقيق و اجراءاته،مب

، و هذا كله ميكنه من االعداد اجليد للدفاع الذي يتمسك به او يبديه امام  اجراءات خصوصا اليت تتم يف غيبته

 . 1متهم عدم نسيان اي دفع من دفوعه احملكمة ، و كذلك التدوين يضمن لل

و ضمانة التدوين بالنسبة للسلطة القائمة بأعمال التحقيق تتمثل يف ابعاد الشبهة عن احملقق خاصة عند  

الدفع عن املتهم ببطالن االجراءات اليت اختذهتا جهة التحقيق او الظروف اليت احاطت هبا عند اختاذها مما يقلل من 

تدوين احملاضر بواسطة كاتب متخصص يهيئ  اجلو املناسب للمحقق يف افراغ جهده الكامل  شاهنا ، و كذلك فان

 تب متخصص جيعله قريبا من الواقع للعمل الفين للتحقيق دون االنشغال بالكتابة ، كما ان التدوين حينما يوكل لكا

 . 2لكونه االقدر على ذلك حبكم املمارسة العملية لعمله هذا 

منه بصحة ما بدر منه من اقوال   فان ذلك اقرارا املتهم على اقواله ، توقيعضمانات املهمة يف التدوين كما انه من ال  

كما انه يدفع مظنة استبدال حماضر التحقيق حال اقتصار احملقق و الكاتب على التوقيع دون توقيع املتهم ، إال اذا 

 . 3رفض املتهم التوقيع 

                              
دون سنة ،  عبد هللا منصور الرباك ، حق املتهم يف الدفاع يف نظام االجراءات اجلزائية السعودي ، اطروحة دكتوراه ، جامعة نايف للعلوم االمنية ، - 1

 .       266الرياض ، ص 
 .       127، ص  1990جراءات اجلنائية ، دار املطبوعات اجلامعية ، القاهرة ، الطبعة الثانية، حممد زكي ابو عامر ، اال - 2
 .       180، ص  2007ماجستري ، كلية احلقوق جامعة النهرين ، العراق  مذكرةرنا علي محيد السعدي ، ضمانات احلرية الشخصية للمتهم ،  - 3
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اساسيا و الزما سواء يف االجراءات اليت تستلزم حترير حماضر بشأهنا مثل  و بناءا على ذلك يعد التدوين شرطا

حماضر ضبط اقوال الشهود ، و استجواب املتهم و اجراء املعاينات ،  اما يف اجراءات التحقيق اليت تقتضي اصدار 

ضر واحد او يف عدة اوامر ، كأوامر القبض و التفتيش و احلبس املؤقت و يستوي االمر تدوين يف االجراءات يف حم

حماضر اليت يثبت فيها احملقق ما قام به من اجراءات تعترب من اوراق الدعوى اجلزائية و تكتسب حجيتها مىت كانت 

، و مما جتدر االشارة اليه ان هناك فارقا بني عدم تدوين االجراء اصال الذي يرتتب عليه مستوفية لشروط صحتها 

ل على حصوله  فقد احملضر ال يعدمه من الناحية القانونية ، و جيوز للمحكمة ان انعدامه ، و بني فقد احملضر الدا

 . 1تستوثق من صدوره من ادلة اخرى 

ففي قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري اكد على انه حىت ميكن االستشهاد بإجراءات التحقيق و تكون صاحلة ملا    

اوامر حترر االوىل مبعرفة كاتب ضبط حتت اشراف قاضي التحقيق و قد يبين عليها من نتائج تدوينها يف حماضر او 

حترر من الكاتب نسخة من هذه ا معا و حترر الثانية من قبل احملقق و حتمل توقيعه وحده ، كما مهعحتمل توقي

ف سري احملاضر او االوامر اليت حتفظ بعد ترقيمها و ترتيبها مبلف القضية للرجوع اليها عند احلاجة حىت ال يتوق

 . 2 التحقيق 

 68و لقد استلزم املشرع اجلزائري حضور كاتب الضبط لتدوين حماضر التحقيق فالفقرات االربع االوىل من املادة   

من قانون االجراءات اجلزائية ، تضمنت ان قاضي التحقيق وفقا للقانون باختاذ مجيع االجراءات اخلاصة بالتحقيق 

 قيقة ، و حترر نسخة من هذه االجراءات و كذلك مجيع االوراق و يؤشر كاتب اليت يراها ضرورية للكشف عن احل

                              
،  1986العامة و سلطاهتا يف اهناء الدعوى العمومية بدون احملاكمة ، منشاة معارف ، االسكندرية ، الطبعة األوىل، حممود مسري عبد الفتاح ، النيابة  - 1

 .       151ص 
 .     93درياد مليكة ، ضمانات املتهم اثناء التحقيق االبتدائي ، املرجع السابق، ص  - 2
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على كل نسخة مبطابقتها لألصل ، و ذلك مع مراعاة ما اشري اليه يف الشرطة القضائية املنتدب التحقيق أو ضابط 

التحقيق اوال بأول حسب املذكورة اعاله ، و ترقم و جترد مجيع اوراق امللف مبعرفة كاتب  68الفقرة اخلامسة املادة 

 . 1حتريرها او ورودها لقاضي التحقيق 

غري انه اذا أمكن استخراج هذه النسخ بطريق الصور الفوتوغرافية ، او بطريقة اخرى مشاهبة ، فيجري ذلك 

 ون بالعدد الضروري منها حني احالة امللف او تبادل امللفات و حينئذ تستخرج الصور عند تسليم امللف و تك

م الكاتب بالتحقيق من مطابقة امللف املنسوخ للملف االصلي ، و تربز احلكمة من تدوين احملاضر و استخراج يقو و 

 . 2نسخ منها هو متكني االطراف او اخلصوم يف الدعوى اجلزائية من االطالع على اوراقها و مناقشة ما مت منها 

الشكلية ، و خايل من اي حتشري بني و يف كل االحوال جيب ان يكون حمضر التحقيق مستوفيا لشروطه 

من  95السطور ، و املصادقة على كل شطب او ختريج من القاضي و الكاتب و الشاهد ، فطبقا لنص املادة  

 و يصادق قاضي التحقيق و الكاتب  قانون االجراءات اجلزائية ، ال جيوز ان تتضمن احملاضر حتشريا بني السطور

فيها ، و بغري هذه املصادقة تعترب هذه الشطوبات او التخرجيات ملغاة و كذلك الشاهد على كل شطب او ختريج و 

 يف احملضر الذي مل يوقع عليه توقيعا صحيحا او يف الصفحات اليت ال تتضمن توقيع الشاهد ، و هذا مما يزيد الشأن

 . 3 من ضمانات املتهم يف تدوين اجراءات التحقيق 

 

                              
 .     266ع السابق، ص حممد حمدة ، ضمانات املتهم اثناء التحقيق ، املرج - 1
 .      165، ص  1989نظري فرج مينا ، املوجز يف االجراءات اجلزائية اجلزائري ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، الطبعة األوىل،  - 2
 .     94درياد مليكة ، ضمانات املتهم اثناء التحقيق االبتدائي ، املرجع السابق، ص  - 3
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دى قراراهتا يف هذا الصدد على انه ملا كانت ورقة االسئلة هي مصدر احلكم و لقد اكدت احملكمة العليا يف اح

الصادر يف الدعوى العمومية فان املصادقة على كل حشو او تشطيب فيها يعترب اجراء جوهريا و الزما إلثبات 

 . 1صحتها ، لذلك كان االغفال عنه يرتتب عليه البطالن 

ا كذلك بان احلشو او التشطيب الوارد يف وثيقة اساسية و املتعلق كما قضت احملكمة العليا يف احدى قراراهت

تقع املصادقة عليه من طرف الرئيس ، لذلك قضي ببطالن ورقة االسئلة  ببيان جوهري يرتتب عليه البطالن اذا مل

 . 2اليت حتمل اجابتني على السؤال املتعلق بالظروف املخففة فإجابة بنعم كتب عليها ايضا حرف ال 

مما ينبغي القول به و االهتمام بتنظيم قواعد هو تدوين اجراءات التحقيق و كتابتها مهما كان هذا االجراء و 

صغريا ام كبريا ، الن التدوين اثناء سري التحقيق ميثل يف نظرنا اخلاص ضمانة اساسية للمتهم و ذلك من اجل اثبات 

 على سلطة التحقيق ، الن املتهم يف رأينا هو الطرف من قبل القائمنياقواله و ضمان عدم تزييفها او حتريفها 

االضعف يف حلقة التحقيق ، وجب محايته من كل اشكال التعسف اثناء القيام بالتحقيق معه ، فللتدوين امهية 

 بالغة ال ميكن االستغناء عنه و جيب ان يستفيد منه كل متهم دون متييز .

 املطلب الثاين : احلقوق اخلاصة للمتهم 
احلقوق اخلاصة للمتهم اثناء التحقيق تتمثل يف محاية املتهم من ذلك االجراءات اليت هتدف اىل مجع االدلة  ان

هبذه االجراءات امنا يهدف اىل احلصول على  املشتبه لوقوع اجلرمية و نسبتها اىل املتهم ، الن احملقق هنا و عند قيامه

على وقوع الفعل اجملرم من جانب املتهم ، و هنا قد تستعمل مدى داللتها  مثن و متحيصها و معرفة بأياالدلة 

، فاحملقق يف هذه احلالة يهدف اىل كشف  وسائل قد تضر باملتهم و حقوقه مما يؤثر ذلك على جمريات التحقيق

و ذلك باستعمال شىت الوسائل و االجراءات ، و من بني احلقوق اخلاصة للمتهم احلقيقة و لو على حساب املتهم 

                              
الغرفة اجلنائية ، اجمللة القضائية للمحكمة العليا ، العدد االول ، سنة ،  36661رقم امللف  ،  1984جويلية  10لعليا ، الصادر بتاريخ قرار احملكمة ا - 1

 .      310، ص  1989
محكمة العليا ، العدد الثاين ، سنة لغرفة اجلنائية ،  اجمللة القضائية لل، ا 51788رقم امللف ،   1988ماي  10قرار احملكمة العليا، الصادر بتاريخ  - 2

 .      150، ص 1988
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محاية حق املتهم يف سالمة جسمه ، محاية املتهم من التعذيب ، حقوق املتهم اثناء  لدينال سري التحقيق خال

  االستجواب ، حق املتهم يف التمسك ببطالن اجراءات التحقيق .

 اوال : حق املتهم يف سالمة جسمه 
ذلك يف سبيل و   34دة ساس هبا، و كلفت ذلك املالقد اقر الدستور اجلزائري سالمة اجلسم و عدم امل

بأي قيد ، و جيب معاملته مبا حيفظ  تنتهك حرمة او تقيد حرية االنسانمواجهة القوانني اجلزائية ، فتضمنت انه ال 

يفرتض يف هذا احلق عدم جواز املساس بسالمة اجلسم و ذلك من  و  جيوز ايذاؤه بدنيا او معنويا  له كرامته حبيث ال

املعاناة و  بيا ، و اجلامع بينهما هو االمل يعترب اكراها ماديا ، و منها ما يعترب اكراها ادكل الصور املتعددة منها ما 

 . 1البدنية و النفسية و العقلية اليت تصيب املتهم من جراء استخدام هذه الوسائل للمساس بسالمة جسده 

ئل للحصول على و لقد استقر الفقه و القضاء يف معظم بالد العامل على رفض استخدام بعض الوسا

يتم عن طريق االكراه مثل اللجوء اىل وسائل غري مشروعة كالتنومي  أالاالعرتاف ، حبيث يفرتض االعرتاف 

من الدستور اجلزائري على ذلك حبيث يعاقب  35و لقد شددت املادة املغنطيسي ، و املواد و العقاقري املخدرة ، 

 . 2حلريات ، و على كل ما ميس سالمة االنسان البدنية و املعنوية القانون على املخالفات املرتكبة ضد احلقوق و ا

 التنظيمية حسب اختصاص كل منهما  فان هذا احلق الدستوري يقع على عاتق املشرع كما على السلطة

 اعد املناسبة بيق ، و خباصة القو ات امللموسة للتطـــــــــــــضمن احرتام املبادئ الواردة يف املواد اعاله ، بتحديد الكيفيو 

لتحقيق اهلدف املرجو ، الن املواثيق الدولية قد كفلت هذا احلق منها االعالن العاملي حلقوق االنسان خاصة يف 

ة الت القاسية او الوحشية او احلاطاو املعاممنه حيث ال يعرض اي انسان لتعذيب و ال للعقوبات املادة اخلامسة 

الذي دعى  1953ا املؤمتر الدويل لقانون العقوبات املنعقد يف روما سنة ، و كذلك التوصيات اليت خرج هببالكرامة

و االكراه او الضغط للحصول على اعرتاف املتهم و ذلك بان االدلة اليت مت اىل حظر استعمال وسائل التحايل 

                              
 .       49، ص  2005حممد الطراونة ، ضمانات حقوق االنسان يف الدعوى اجلزائية ، دار وائل، االردن ، الطبعة الثانية ،  - 1
  . 24جع السابق ، ص عبد الوهاب محزة ، احلماية الدستورية للحرية الشخصية ، دار اخللدونية، اجلزائر ، املر  - 2
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ة و ينعامالت املهامل احلصول عليها مبباشرة تلك الوسائل تعترب يف حذ ذاهتا انتهاكا للحقوق االنسانية كالقسوة و

 . 1املذلة تعترب باطلة و غري مشروعة 

 _ خصائص حق املتهم يف السالمة اجلسدية:

و يتسم حق املتهم يف السالمة اجلسدية بعدة خصائص خمتلفة ، فاحلق يف سالمة اجلسم مصلحة حيميها 

مث تكون بعد ذلك حمل االهتمام  ا ،القانون ، فاحلق منشؤه االهتمام باملصلحة تصبغ عليها القواعد االخالقية امهيته

من طرف القاعدة القانونية ، نظرا لسيادة هذه القاعدة االخالقية يف جمتمع من اجملتمعات على حنو تكون معه حمال 

 . 2للحماية التشريعية ، و تضحى املصلحة انطالقا من ذلك حقا تسند له القواعد القانونية محايتها 

بصفة عامة و احلق يف سالمة اجلسم بصفة خاصة مصلحة يعرتف هبا ن احلق فقد ذهب البعض اىل القول با

القانون ، و لقد شبه الفقه القانوين حماوالت كثرية لتحديد مفهوم تلك املصلحة ، لدرجة ادت اىل صعوبة حتديد 

ت  لحة عرف، و نالحظ ان املصهنا فكرة مرنة غري قابلة للتحديدمفهومها ، و ازدادت الفكرة غموضا حىت قيل ا

، لذلك قيل ان املصلحة هي سبب ن حمله اداء عمل او االمتناع عنه ، سواء كاكصفة و عنصر يف موضوع االلتزام

 . 3االلتزام ، و على ذلك استقرت فكرة املصلحة كقيمة يعتد هبا كوسيلة إلشباع احلاجات االنسانية 

 يمة ال بد للقانون من احرتامها ن تشكل قو لقد قرر البعض ان احملافظة على الصحة و سالمة جسم االنسا

ي اطار احملافظة على سالمة اجلسم هي مصلحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالنص عليها كحق حيمي منفعة ، و لكن هذه املنفعة فو 

صلحة اذا كانت معامة اذ جوهرها الصفة االجتماعية الهنا تتعلق بعضو يف البنيان االجتماعي للمجتمع ، و  

الشخص تتعلق بسالمة جسمه ، اال ان هذه املصلحة ال بد و ان تكون او ينظر اليها من زاوية حتقيقها للمصلحة 

                              
 .            50حممد الطراونة ، ضمانات حقوق االنسان يف الدعوى اجلزائية ، املرجع السابق ، ص  - 1
، لطبعة األوىلامحد عبد احلميد الدسوقي ، احلماية املوضوعية و االجرائية حلقوق االنسان يف مرحلة ما قبل احملاكمة ، دار النهضة العربية ، مصر ، ا - 2

 .             175، ص  2007
 .             364، ص  1980امحد فتحي سرور ، الضمانات الدستورية للحرية الشخصية يف اخلصومة اجلنائية ، دار النهضة العربية ، مصر ، الطبعة األوىل،  - 3
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االجتماعية ، و ذلك يف جمتمع متحضر و قواعد قانونية مثالية ، و يرى البعض انه لتحديد مفهوم احلق يف سالمة 

سم باعتباره  املوضوع الذي ينصب عليه هذا احلق ، ذلك اجلسم و بيان فكرته ، ال بد من حتديد مدلول لفظ اجل

ان فكرة احلق عموما فكرة قانونية جمردة تكتسب الوضوح حينما يستعان بالكيان املادي الذي ينصب عليه موضوع 

 . 1احلق ، بغية ان تستمد منه املعامل املادية اليت ترسم هذا احلق و نطاقه  

 سلطة يقررها القانون لصاحب احلق ار ان احلق يف السالمة اجلسدية هو و لقد اجته راي من الفقه اىل اعتب

فتحقق له ميزة التسلط و االستئثار على شيء او اقتضاء اداء معني من شخص اخر ، و يف جمال احلق يف سالمة 

 . 2على جسده و التصرف فيه على وجه االنفراد اجلسم تكون للشخص سلطة التسلط 

ملكنة او القدرة اليت ختول صاحبها ممارسة شؤونه اخلاصة على حمل احلق ، و هي قانونية و السلطة هنا مبفهوم ا

لكون املشرع يسبغ عليها محايته ، و يضيف البعص اىل ما سبق بان احلق هو سلطة او قدرة ارادية خيوهلا القانون 

 . 3قانون لشخص معني ، لتمكينه من القيام باعمال معينة حتقيقا ملصلحة له يعرتف هبا ال

و لقد ذهب البعض من الفقهاء ان احلق يف سالمة اجلسم هو رابطة قانونية مبقتضاها خيول القانون شخصا 

من االشخاص على سبيل االنفراد بالتسلط على شيئ من شخص اخر  و احلق يف سالمة اجلسم وفقا هلذا املنطق 

 و يعرتف بوجوده النظام القانوين ها القانون كيانه اجلسدي ، حيكمو  بارة عن رابطة مفرتضة بني الشخص هو ع

ذه ـــــــــــــمن هنا تسبغ على الرابطة صفة املشروعية ، و تكون بذلك رابطة قانونية ، و ترد على اعرتاف القانون هلو 

ارة ، فاجلسد عبهبط املادي للحياة البشرية ذاهتاالرابطة القائمة بني االنسان و جسده اىل كون ذلك اجلسد هو امل

عن جمموعة من االعضاء اليت تتوىل الوظائف احليوية بالنسبة لبقاء االنسان و استمرار حياته ، ذلك ان كمال تلك 

االنسان لوظائفه على النحو الذي رمسته الطبيعة و بناءا سته الكيان املادي و النفسي جلسد الرابطة يقتضي متام ممار 

                              
 .             427، ص  1986اخلامسة، حممود جنيب حسين ، شرح قانون العقوبات ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة  - 1
 .           182، ص  1984خلود سامي ، النظرية العامة لالباحة ، اطروحة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، سنة  - 2
              . 302، ص  1990حممد سامي الشوا ، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم ، دار النهضة العربية، القاهرة ، الطبعة الثالثة،  - 3
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املكنات املخولة له مبوجب الرابطة القانونية اليت تتعلق مبباشرة هذا على ما تقدم يكون لصاحب احلق سلطة ممارسة 

 . 1التسلط 

 ترب من ااحلريات االساسية العامةو لقد ذهب راي او جانب من الفقه اىل اعتبار ان احلق يف سالمة اجلسم يع

، وصوال لتحقيق اتهو معنوي تلك اليت يتمتع هبا االنسان و يرخص هبا و ذلك محاية لالنسان يف ماديات جسده

قته املادة الرابعة من اعالن ، و يستند هذا الراي اىل ما ساياطار من احلماية تستهدف االمان التام للكائن البشر 

، و يرى ن على اتيان عمل ال يضر باالخرين، و يف حتديد ملفهوم احلرية باهنا قدرة االنساان الفرنسيحقوق االنس

 . 2ج بني املعىن القانوين للحق و مفهوم احلرية يف اعالن انصار هذا الراي يف ذلك االدما 

دستوريا الن املتهم مهما كان جرمه  ، هو حق معضدقول بان حق املتهم يف سالمة جسمهو عليه ميكننا ال

حقه يف  ، وجب ان حياط بسور منيع من الضمانات القانونية اليت حتقق للمتهمظيما فيبقى يف هناية االمر انسانع

و ذلك من خالل استبعاد كل الوسائل و االجراءات اليت قد تلحق جبسد املتهم ضررا  ساس بسالمة جسمه عدم امل

بالغا يؤدي به اىل الوفاة او االصابة بعاهة مستدمية ، و قد احسن املشرع اجلزائري عندما نص على هذا احلق يف 

 .مراقبة مدى احملافظة على سالمة جسم املتهم الدستور ، و لكن ما ينبغي االشارة هو عدم وجود اليات من شاهنا 

 ثانيا : محاية املتهم من التعذيب :
لقد قيلت يف التعذيب تعاريف عديدة منها مثال ما عرفه الروماين " ألبيان " بانه تعذيب اجلسد و املعاناة من 

ك هي العناصر  اليت حتدد العنف ، و تلو  عذيب جيب ان يفهم على انه القوة اجل استخراج احلقيقة ، حيث ان الت

معناه و تعرفه عند احملامي " أزو " بانه البحث عن احلقيقة بوسائل عنيفة ، اما يف القرن العشرين فقد عرف 

، من اجل  محل املتهم على االعرتاف جبرمية او االدالء  التعذيب بانه معاناة الشخص املتهم جسمانيا و عقليا

                              
 .              428حممود جنيب حسين ، شرح قانون العقوبات ، املرجع السابق ، ص  - 1
           .    231حممد سامي الشوا ، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم ، املرجع السابق، ص  - 2
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مل يلغى يف الدول  ات اجلزائية يف العصور الوسطى،راء استجوايب ضمن االجراءببيانات خاصة باجلرمية ، و هو اج

 . 1االوروبية اال بعد القرن التاسع عشر ، و ال  يزال ميارس بطريقة غري قانونية يف املمارسة البوليسية 

ه االتفاقية فالتعذيب يشكل اعتداء على املتهم و ايذائه ، و هو صورة من صور العنف و االكراه ، فقد عرفت

جسمانيا كان او  الدولية ملناهضة التعذيب يف مادهتا االوىل يقصد بالتعذيب اي عمل ينتج عنه امل او عذاب شديد

ذا الشخص على معلومات او اعرتاف او معاقبته على ه عقليا ، يلحق عمدا بالشخص ما بقصد احلصول من

شارة اليه هو ان العنف يتحقق يف حق املتهم بغض النظر عمل ارتكبه او يشتبه يف انه ارتكبه  و هذا ما جتدر اال

 . 2عن درجاته مهما كان قدره طاملا فيه مساس بسالمة املتهم 

فاذا وقع على املتهم عنفا فان االعرتاف املرتتب عليه يكون باطال يتعني استبعاده و عدم االعتماد عليه كدليل 

العنف ال يتصرف حبرية و تكون اراداته معيبة و بالتايل فاي اعرتاف يف جمال االثبات ، الن املتهم الذي خيضع هلذا 

يصدرمنه ال قيمة له هذا و ان التعذيب كثريا ما يدفع شخصا بريئا اىل االعرتاف لكي يتخلص من االالم اليت 

قة  و قد يتعرض هلا و من السهل بطبيعة احلال ان جنرب شخصا ما على الكالم ، لكن من ان جنربه على القول احلقي

هجرت القوانني احلديثة كلها التعذيب كونه عمال يتناىف  و عنيدا بانكاره رغم تعذيبه لذلك يكون املتهم متمسكا

 . 3مع االخالق و حيط من كرامة االنسان 

و ان اجراء التعذيب على املتهم فانه مينع املتهم من ابداء دفاعه ، و مينع القائم بالتحقيق من ضمان هذا احلق  

 تؤيده دون مراعاة حلقوق املتهم  لذلك فان احملقق يوجه منذ البداية التحقيق الوجهة اليت يرى اهنا ختدم االهتام و و

و بالتايل فان هذا العمل املسمى قانونا حتقيق يصبح غري جدير هبذا االسم ، امنا يصبح نتيجة لذلك وثيقة اهتام 

بل اكتفت بتكرارها و اعطائها امهية اكثر مما هلا فباستعمال وسائل  مطولة ، مل تناقش ادلة االهتام و مل حتققها ،

                              
 .               01، ص  1994الثانية، العريب حسن ، التعذيب ، دار النهضة العربية ، مصر ، الطبعة  - 1
 .               96، ص  2004مروك نصر الدين ، حماضرات يف االثبات اجلنائي ، دار اهلومة ،اجلزائر ، دون طبعة،  - 2
               . 97، املرجع السابق ، ص مروك نصر الدين  - 3
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التعذيب ضد املتهم ال يقتصر اثره على خلو التحقيق من ادلة الدفاع ، بل انه يفسد ادلة االهتام نفسها و جعلها 

ك يف حماطة بالشك ، الن الدليل الذي خيتلس خفية دون ان يسمح للخصم مبناقشته يف حينه هو دليل مشكو 

صحته ، و هو دليل مظل للعدالة ، و بالتايل فاملشرع ال ميكن ان يثق مبثل هذا الدليل و يعطيه صفة الدليل 

 . 1القضائي 

و قد وسعت اتفاقية الدول االمريكية ملنع و املعاقبة على التعذيب ، اذا ادخلت يف نطاقه كل االساليب اليت 

ليص قدراته اجلسمانية او العقلية ، حىت و لو كانت ال تستعمل مع شخص ما هبدف سحق شخصيته ، او تق

احلصول تسبب االمل ، و تتحمل الدولة مسؤوليتها ، و هناك اسباب دافعة اىل استخدام اسلوب التعذيب منها بغية 

 . 2التخويف ، االرغام على شيئ ، التمييز العنصري ، االنتقام من الشخص  على معلومات او املعاقبة 

من الفقه اىل ان التعذيب هدفان مها حتطيم الشخصية االنسانية و هو بذلك يعد سالحا ضد  و ذهب جانب

 ، او اهداف هنائية حلفظ النظام  الدميقراطية ، و يرى اخرون ان له اهدافا تكتيكية لتحقيق االكراه على شيئ

القائمة يف تلك الدولة و جبهازها  اثبات الوالء من املعارضني و هو ما يؤدي اىل نتائج عكسية تضر مبسار العدالةو 

 . 3القضائي 

و جند يف التعذيب ما يسمى باملعاملة القاسية او الالنسانية و هي الوجه البارز من اوجه التعذيب ، فهي ميكن 

ان تكون حاطة بالكرامة ، اذا ما انطوت على اذالل الشخص او دفعته للتصرف ضد ارادته و مشاعره ، و هنا ال 

اجلسدي ريق بني الصور املختلفة للمعاملة القاسية احملظورة ، فالتعذيب القائم رغم السلوك املتبع كاالعتداء يهمنا التف

او الصدمات الكهربائية  فنجد كذلك فرض القيود الشديدة على املتهم و االحتجاز الطويل على ذمة التحقيق قبل 

                              
ب التعذيب و االكراه الواقع على املتهم ، مقال منشور يف جملة القانون و االقتصاد ، مصر ، العدد توفيق حممد الشاوي ، بطالن التحقيق االبتدائي بسب - 1

 .                252، ص  1970األول، 
             .    79،  املرجع السابق، ص  2006جبامعة البليدة، لسنة  ،ماجستري ، كلية احلقوق مذكرةتوفيق مالكي ، حقوق االنسان قبل احملاكمة ، - 2
 .            164، ص  1986سامي صادق املال ، اعرتاف املتهم ، املطبعة العاملية ، الطبعة الثالثة،  - 3
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ال و  ه للمعاملة السيئة او املهنيةسانية ، و ال جيوز تعريضاحملاكمة . فمن حق كل فرد حمروم من احلرية ان يعامل بان

جيوز استخدام القوة من طرف املكلفون بانقاذ القانون اال للضرورة و باقل قدر باالضافة اىل االبتعاد عن كل وسائل 

  . 1الضغط البدين 

 التعذيب:_ أساليب  1

ى الشخص املتهم فقد مت حظرها بشدة من من بني اساليب التعذيب كذلك التجارب الطبية و العلمية عل 

ة بالنسبة اليه حتدث له هيجانا عصبيا ــــــــــــــــــــــــطرف املعاهدات الدولية و من ذلك حقن الشخص حبقن غري معروف

يؤدي اىل اجلنون ، و مع ذلك وجب توفري الرعاية الطبية للشخص املتهم و هي من املبادئ االساسية ملعاملة 

ختلفة من ادلة و لو   ، و جيب يف اي حال من االحوال استبعاد كل ما ينتج عن التعذيب و اساليبه املاملتهمني

 . 2صحيحة و  كانت دامغة 

 _ عدم مشروعية التعذيب يف التشريع اجلزائري: 2

ائي قد اقر املشرع اجلزائري كغريه من التشريعات بعدم مشروعية التعذيب كوسيلة مستخدمة يف التحقيق اجلنل 

انضمت ،و و يظهر ذلك جليا من خالل مواد الدستور ، و نصوص قانون العقوبات ، و قانون االجراءات اجلزائية 

اجلزائر اىل خمتلف االتفاقيات الدولية املناهضة للتعذيب ، و مل مينع فقط املشرع اللجوء اىل التعذيب اثناء مساع 

 حذ ذاته يف مواد قانون العقوبات ، و اليت جاء فيها ان كل املتهم من قبل احملقق ، بل انه جرم فعل التعذيب يف

قد كفل املشرع اجلزائري و  لحصول على اقرارات يعاقبميارس او يامر مبمارسة التعذيب ل موظف او مستخدم

 للشخص الذي وقع له تعذيب ان يلجا للقضاء برفع شكوى ضد احملقق الذي ميارس عليه التعذيب .

                              
 .            416، ص 1980حممد سامي البنراوي ، استجواب املتهم ، الطبعة العاملية ، الطبعة الرابعة،  - 1
                . 03ص العريب حسن ، التعذيب ، املرجع السابق ،  - 2
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ص احملقق او املوظف الذي امر بتعذيب املتهم شروطا تتمثل يف جمملها يف وقوع بة الشخقو يشرتط ملعا

احلرمان من الطعام و غريها ، و ال بد ان تكون و  صورة من صوره من الضرب و اجلرح  التعذيب على املتهم باي

قد حصلت  وقائع التعذيب قد حصلت فعال ، و ميكن للقاضي عن طريق سلطته التقديرية اثبات وقوع التعذيب

ق سلطته التقديرية اثبات وقوع التعذيب و ذلك من خالل اللجوء مثال اىل ــــــــــــــفعال ، و ميكن للقاضي عن طري

اخلربة الطبية و اقوال االشخاص املعذبني ، و يكون حكمه الصادر مسبب ، باالضافة اىل الشرط الثاين و املتمثل 

منه مباشرة ، اي ان يقوم بالتعذيب بنفسه ، او بواسطة غريه ، بان  يف وقوع التعذيب من طرف موظف عام سواء

يامر به مع مالحظة ان يكون املوظف عند وقوع التعذيب حتت بصره ، و دون ان مينعه قد يتخذ كدليل موضوعيا 

  . 1حدث بامره ، خاصة اذا كان ميلك سلطة رئاسية على الشخص املرتكب هلذا الفعل  على ان التعذيب

 القصد اجلنائي كشرط لقيام جرمية التعذيب: _ 3 

يشرتط لقيام جرمية التعذيب توافر القصد اجلنائي اخلاص قوامه انصراف نية احملقق اىل محل املتهم على  

على ضوء ذلك اذا كان قصد املوظف من و  القصد ال تقوم جرمية التعذيب  االعرتاف بقوة ، و بدون توافر هذا

نصوص عليها يف التلذذ من االيذاء دون محل املتهم على االعرتاف فال تقوم هذه اجلرمية امل التعذيب هو االنتقام او

  2 .امنا تقوم جرمية اخرى هي جرمية الضرب و اجلرح العمدي املنصوص عليها يف نفس القانونو  قانون العقوبات،

جرمية التعذيب حصول االعرتاف  و هذا ما جتدر االشارة اليه يف هذا املقام هو ان القانون ال يشرتط لتوافر

فعال ، الن حصوله او عدم حصوله ال يؤثر يف قيام اجلرمية مىت توافر لدى املوظف القائم بالتعذيب قصد احلصول 

على هذا االعرتاف ، اما اذا وقع التعذيب بعد صدور االعرتاف من املتهم فال جمال لتطبيق املواد املنصوص عليها يف 

 . 3م توافر القصد اجلنائي و هو محل املتهم على االعرتاف قانون العقوبات لعد

                              
 .               98مروك نصر الدين ، حماضرات يف االثبات اجلنائي ، دار اهلومة، اجلزائر ،  ص  - 1
 .                81توفيق مالكي ، حقوق االنسان قبل احملاكمة ،  املرجع السابق، ص  - 2
           .       388زائري ، املرجع السابق ، ص عبد هللا اوهايبية ، شرح قانون االجراءات اجلزائية اجل - 3
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ؤثر على ارادة املتهم ياخذ حكم التعذيب ، و قد راينا كيف جرم القانون و عليه ميكن القول بان كل ما ي 

اجلزائري هذه اجلرمية و شدد من عقوباهتا ، و ذلك حلماية املتهم من كل ما قد ميس به و بسالمته ، و نالحظ يف 

قد وسع يف جمال الضمانات املقررة للمتهم  2004ذا الصدد ان قيام املشرع اجلزائري بتعديل قانون العقوبات سنة ه

ة التعذيب مبمارسته او االمر به او التحريض عليه او املوافقة او السكوت عليه ، و قد ــــــــــــمن خالل جترمي واقع

ب و اجلرح العمدي عن جترمي افعال التعذيب اليت تقع على املتهم من احسن املشرع عندما ميز بني جترمي افعال الضر 

قبل املوظف او املكلف باخلدمة العامة ، و اشرتط شروطا واقعية قانونية لقيام جرمية التعذيب ، و لكن رغم كل هذا 

وظف او املكلف على املتهم من قبل املفان الناظر يف واقع حتقيقنا اليوم يسجل بكل وضوح التجاوزات اليت تقع 

اشرتط شروطا واقعية قانونية لقيام جرمية التعذيب ، و لكن رغم كل هذا فان الناظر يف واقع و  باخلدمة العامة ،

حتقيقنا اليوم يسجل و بكل وضوح التجاوزات اليت تقع يوميا يف مراكز الضبطية القضائية او غرف التحقيق و ان  

و ذلك ذه االفعال و التجاوزات و معاقبة مرتكبيها باشد عقوبات ، كانت استثنائية اال انه جيب حماربة كل ه

 حفاظا على مسعة العدالة و التحقيق القضائي يف بالدنا .

 املتهم يف االستجواب  حقوقثالثا : 
 يل اثبات ينري له جمريات التهمة فاالستجواب هو وسيلة حتقيق مع املتهم يتخذها احملقق بغية احلصول على دل

او ختفيف نفي التهمة املنسوبة اليه ان كان بريئا و  تتيح للمتهم فرصة اثبات براءته  احية ثانية وسيلة دفاعهو من نو 

اذا كان مذنبا . فاحملقق يعمل من خالل االستجواب اىل كشف مسؤوليته عن طريق توضيح ظروف ارتكابه اجلرمية 

 . 1براءته  مالبسات اجلرمية و يف نفس الوقت املتهم يعمل على الدفاع عن

فاالستجواب هو من املبادئ املهمة و االساسية يف عملية التحقيق بغية الوصول اىل احلقائق و دقائق االمور 

املتهم ، و ليس الغرض منه كما يظن البعض هو العمل على اقرار و اعرتاف املتهم ، فهو اجراء يتطلع من الشخص 

                              
. Edition 1985, page 194 emePierre Chambon, le juge d’instruction, librairie, Dalloz, paris 3 -1 
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اكرب عدد ممكن من ادوات االهتام ، و اخذ اقوال املتهم بشاهنا ، فقاضي التحقيق ال من خالله احملقق يف مجع 

يقتصر عمله يف الضغط على املتهم و امنا االستماع اليه باعتباره انه قد يفيد القاضي يف الوصول اىل الفاعل احلقيقي 

 تعسف بوجود سلطات خمتصة  تهم منللجرم ، خاصة اذا اخذنا بعني االعتبار الضمانات اخلاصة حلماية امل

يطمئن من خالهلا اىل عملية االستجواب فال بد ان  يشعر املتهم انه يف ايادي امينة مستقلة حتسن التقدير حىت و 

 . 1يكون القائم عليه على درجة عالية من الكفاءة و احلياد و االمانة 

ء التحقيق عدى يف حاالت فوات و نظرا لدقة هذا االجراء و خطورته ، وجب ضمان مباشرته بواسطة قضا

الوقت او ضياع االدلة ، حبيث ينقل احملقق املتهم يف غرفة معدة هلذا الغرض ، و يعترب اختيار الوقت املناسب 

تقديرية يف تاخري الستدعاء املتهم و بدء استجوابه عنصر هام يف تكوين فكرة اكرب عن القضية ، و للمحقق سلطة 

يف ذلك ، غري انه مقيد بوجوب استجوابه يف وقت حمدد بعد القبض عليه ، مع مراعاة االستجواب اذا راى مصلحة 

 . 2الضمانات املقررة للمتهم 

 _ الضمانات الواجب توافرها أثناء االستجواب: 1

 ا تساعد على محاية حقوق املتهم فلهذا يتميز االستجواب بضمانات خاصة ال بد من توافرها خاصة و اهن

و هي كثرية و متنوعة ، فيجب ان حياط املتهم بعناية خاصة ، و توفر له اقصى حد من هذه  تقدمي دفاعه ،و 

جواب تالضمانات اليت ختول له حرية الكالم ، لتنفيذ التهمة املنسوبة اليه ، الن احلقيقة اليت ننشدها من خالل االس

جراء بضمانات خاصة حتافظ على سري هي ان يتم وفق للضمانات اليت شرعها القانون اجلزائري الذي خص هذا اال

 التحقيق .

                              
edition 1982 , page 58 . emeDanielle Saada , Droit Penal , Librairie Dalloz Paris , 4 -1                  

                 . 30، ص  2012امر علي مسري الدليمي ، امهية االستجواب يف مرحلة التحقيق االبتدائي ، دار زهران، االردن ، الطبعة األوىل، ع - 2
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 ذلك حىت يكون حلق الدفاع فعالية و من هذه الضمانات حق املتهم يف االحاطة بالتهمة املنسوبة اليه ، و 

طعن فيها اذا ة بالتحقيق حىت يتمكن من الــــــــــــــــــــــــــــتاثري اجيايب ، كما يتعني اخطاره بكافة االوامر القضائية املتعلقو 

راى اهنا متس باحد احلقوق املنسوبة اليه ،و جيب ان حياط بالتهمة دون غموض فاقد للفاعلية ، و قد نص على 

يف اال جييب من قانون االجراءات اجلزائية و للمتهم احلرية الكاملة  168،  110هذا احلق او الضمانة املادتني 

ه ان يرفض ـــــن يتكلم ، و يعترب هذا من الضمانات اهلامة املقررة للمتهم فلعلى االسئلة اليت توجه اليه ، و ال يلزم با

 . 1اي بيانات تطلب منه كما انه غري ملزم بالبث يف موضوع اهتامه عندما يوجه السؤال اليه   اعطاء

اي م حبقه يف عدم االدالء بمنه صراحة على وجوب تنبيه املته 100فقد نص القانون اجلزائري يف املادة 

، و يعد هذا التنبيه اجراء جوهري و يرتتب عن عدم مراعاته البطالن  و هبذا اصبح االستجواب يكرس تصريح

 . 2ضمانة هامة و هي حرية املتهم يف الكالم و عليه ال ميكن للمحقق اجبار املتهم على االدالء باقوال تدينه 

قرينه جهة اليه ، و طاملا كان صمت املتهم فللمتهم احلق يف ان يصمت و يرفض االجابة على االسئلة املو 

 . 3ضده 

و ملا كان االستجواب على درجة كبرية من االمهية يف مرحلة التحقيق ن سواء بالنسبة للمتهم او لسلطة 

التحقيق ، فقد اهتمت جل التشريعات بالشخص القائم بالتحقيق و هذا ما يشكل ضمانة اخرى للمتهم اثناء 

ق من اشرتطت ان يعهد اىل جهة قضائية حمايدة خمتصة بالتحقيق ، فاستقاللية قضاء التحقيالقيام باستجوابه ، ف

 . 4عدم الضغط عليه و  شانه ان يضمن للمتهم حقوقه 

 

                              
 .                 383عبد هللا اوهايبية ، شرح قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري ، املرجع السابق ، ص  - 1
 .            70قوق االنسان قبل احملاكمة ، املرجع السابق ، ص توفيق مالكي ، ح - 2
 .                 95مروك نصر الدين ، حماضرات يف االثبات اجلنائي ، املرجع السابق ، ص  - 3
                 . 384عبد هللا اوهايبية ، شرح قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري ، املرجع السابق ، ص  - 4
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 _ حق املتهم يف االستعانة مبحامي أثناء االستجواب:2

بان اوجب على قاضي  مالقانون حقه يف االستعانة مبحا و تدعيما حلقوق املتهم اثناء االستجواب ، فقد اقر

و يف حالة عدم اختياره يقوم قاضي التحقيق  ق ، لتمكينه من اختيار حمامي لهالتحقيق ان خيطر املتهم هبذا احل

بتعيني مدافع عنه ، مىت طلب من املتهم ذلك ، و ال جيوز استجواب املتهم اال حبضور حماميه ما مل يتنازل صراحة 

ن وجوب دعوة احملامي حلضور االستجواب ن قبل يومني على االقل من االجراء على هذا احلق ، كما يقرر القانو 

 . 1من قانون االجراءات اجلزائية  105بكتاب موصى عليه ، طبقا للمادة 

و هذه الدعوى حملامي املتهم حلضور استجواب موكله تعترب ضرورية لصحة االجراء نفسه ، يكفي فيها من 

ار و يف الوقت املناسب كما هو حمدد قانونا ، الن ختلف احملامي عن احلضور رغم الناحية القانونية جمرد االخط

و ال بالبحث تبليغه قانونا ال يقف حائال بني قاضي التحقيق و بني اجراء االستجواب ، فال يلتزم بانتظار حضوره 

بتاجيل  كما ال ميكن للمتهم الطعن يف صحة االجراءات مىت رفض قاضي طلب  يف اسباب عدم حضوره 

 . 2 االوضاع القانونيةاالستجواب لتخلف حماميه عن احلضور ، ما دامت دعوته قد متت وفق 

 موكله فتحدد طريقة تدخل احملامي من قانون االجراءات اجلزائية حضور احملامي استجواب  107و تنظم املادة 

ه بذلك من القاضي احملقق ، و له رفض هذا فتقرر بانه ال جيوز له الكالم فيما عدا توجيه االسئلة و بعد التصريح ل

احملامي ، كما جيب السماح للمحامي ان ترفق به نص االسئلة اليت طرحها و  ان يتضمن احملضر  الطلب على

من قانون املذكور اعاله و هو اجراء يعترب صورة من  105باالطالع على ملف موكله طبقا للفقرة الرابعة من املادة 

 ف فعالية حضور احملامي مع موكله للمتهم ، النه يف اطالع احملامي على امللف من عدمه تتوق صور الدفاع املقررة

                              
 .                 103عاليل بن زيان ، ضمانات احلريات الفردية يف املتابعات اجلزائية ، مذكرة ماجستري ، كلية احلقوق، جامعة وهران ، املرجع السابق ، ص  - 1
  .     139ابراهيم اسحاق منصور ، املبادئ االساسية يف قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري ، املرجع السابق، ص  - 2
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دفاعه عنه ، و حىت يتمكن من الدفاع عنه على الوجه املطلوب ، جبب ان يكون ملف التحقيق جبميع وقائع و 

 . 1الدعوى و االدلة القائمة ضد املتهم 

هذه املادة ان مبقتضى و  ، النه اذا كان  102لنص املادة  م طبقاكما ال جيوز الفصل بني احملامي و املته

لقلضي التحقيق سلطة منع املتهم من االتصال بغريه ملدة حيددها القانون حرصا على سري التحقيق يف احسن 

خري حرية الظروف ، فان هذا املنع ال يعين اطالقا حمامي املتهم ، اذ ال جيوز اصال فصل املتهم عن حماميه ، فلهذا اال

االتصال مبوكله مىت شاء ، و يفهم من خالل ما سبق ان االستجواب جيب ان يتم كاصل عام حبضور حمامي املتهم 

اال يف حالتني ميكن اجراؤه يف غيابه مها ، عدم حضور احملامي يف املوعد احملدد ، او ان يتنازل املتهم صراحة عن 

 . 2حقه قانونا يف االستعانة مبحام 

اىل الضمانات املقررة للمتهم خالل اجراء االستجواب ، ان يتم هذا االخري بعالنية و شفوية ، اال ان  و اضافة

يتم عادة بصورة شفوية و عالنية القانون مل حيدد شكال معينا لالستجواب غري ان الفقه و القضاء استقرا على انه 

الخري ان يستعني مبذكرات يقرا منها اقواله اال اذا اقتضى سواء بالنسبة السئلة احملقق او اجوبة املتهم ، فليس هلذا ا،

احملقق ، و جيب ان يتم االستجواب بلغة الدولة االمر االطالع على مستندات معينة فيجوز له ذلك اذا رخص له 

خلطورة  يرتجم اجاباته و نظراو  م يساعده على فهم اسئلة التحقيق  الرمسية ، و اذا كان املتهم اجنبيا فيعني له مرتج

الدور الذي يقوم به هذا املرتجم اشرتط القانون اجلزائري ان يؤدي اليمني ، هذا ان مل يكن له املرتجم قد سبق له ان 

 . 3اليمني حمددة قانونا ادى اليمني عند تعيينه ، و نص 

رهاق ، و هي حكم اطالة االستجواب و اانة اخرى للمتهم اثناء االستجوابكما يطرح الفقه اجلنائي ضم

املتهم ، كاطالة الفرتة او املدة و مناقشة املتهم تفصيليا فيما ينسب اليه من هتمة ، مما يرتتب عليها ارهاقه ، الن 

                              
                 . 219امحد شوقي الشلقاين ، مبادئ االجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري ، املرجع السابق ، ص  - 1
 .                  97درياد مليكة ، ضمانات املتهم اثناء التحقيق االبتدائي ، املرجع السابق ، ص  - 2
                 . 69، ص 1982دار القادسية ، بغداد ، الطبعة الثانية، عصمت عبد اجمليد ، اصول البحث القانوين ،  - 3
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ح هبا لوال ارهاقه ، اال ان التصريح باقوال مل يكن ليصر  االستجواب هبذه الطريقة يؤثر ارادة املتهم ، مما قد يدفعه اىل

دد ميكن االستناد اليه يف تقرير مدى طول مدة االستجواب من عدمه . و يبدو ان املالحظ هو عدم وجود معيار حم

االستجواب فيودع املتهم يف ، و لكن اذا تعذر وجوب االسراع يف استجواب املتهم املشرع اجلزائري حرص على

يف احلبس يعترب  ، يستجوب قبل اتقضائها الن عدم استجوابه و بقائهساعة 48تتجاوز  ال املؤسسة العقابية لفرتة

 . 1تعسفا 

 ابيا لالجراءات اليت يتم اتباعهامن احملضر الذي يعد بيانا كتو كما نعلم ان االستجواب يستمد قوته القانونية 

و يعد احملضر الدليل الوحيد على ان االستجواب قد مت على الوجه القانوين املطلوب ، كما حرص املشرع على ان 

اىل مراعاة الضمانات االساسية املطلوب توافرها يف االستجواب ، و ان يكون هذا ينطوي احملضر على ما يشري 

و ذلك لتفادي تعرضه للبطالن و حىت يكون جمديا يف االثبات او نفي التهمة احملضر مدونا و مؤرخا و موقعا عليه 

 . 2عن املتهم 

 : حق املتهم يف التمسك ببطالن اجراءات التحقيق رابعا
م القانون اثناء القيام الجرائية اليت تقوم عليها الشرعية االجرائية اىل ضمان مراعاة احكاهتدف القواعد ا

يقتضي املنطق وجوب اتباع اجراءات التحقيق و  لى خمالفتها يتمثل يف البطالن ، بل و تقرر جزاء اجرائيا عبالتحقيق

ء ، و هذا اجلزاء هو البطالن ، و الذي كما نظمها املشرع ، و يف حالة خمالفة قاعدة جوهرية يستلزم تقرير جزا

 . 3يعرف بانه اجلزاء االجرائي املقرر نتيجة خمالفة احكام القاعدة االجرائية 

و لقد نظم املشرع اجلزائري احكام البطالن كجزاء اجرائي مرتتب على خمالفة القواعد االجرائية يف عدة مواد 

من  83،  82،  48االجراءات اجلزائية و بالرجوع اىل املواد من قانون  161،  157،  48قانونية امهها املواد 

                              
 .                 386عبد هللا اوهايبية ، شرح قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري ، املرجع السابق ، ص  - 1
                 33، ص  2004وية، دون طبعة، امحد الشافعي، البطالن يف قانون االجراءات اجلزائية ، الديوان الوطين لالشغال الرتب - 2
                 . 285، ص  1979امحد فتحي سرور، الوسيط يف قانون االجراءات اجلنائية ، مطبعة جامعة القاهرة ، دون طبعة،  - 3
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، و تقرير املشرع البطالن عن خمالفة احكامهما ، جند ان  47و  45نفس القانون و اليت حتيل مجيعها اىل املادتني 

يف التحقيق  املشرع قد اعتمد البطالن املطلق ، غري انه اعتمد ايضا البطالن على خمالفة االحكام اجلوهرية املقررة

اخالل حبقوق اي خصم يف الدعوى ، اضافة اىل اذا ترتب على خمالفتها  105،  100خالفا لالحكام املادتني 

اللتني تضمنتا على ان اخلصم الذي يقرر البطالن ملصلحة له  159و  157الفقرتني الثانية و الثالثة من املادتني 

قد اضفى على بعض االجراءات املتخذة اذا كان املشرع اجلزائري احلق يف التنازل عن متسكه بالبطالن ، و عليه ف

طيلة مرحلة التحقيق امهية خاصة ، فينص على بطالهنا اذا مل حيرتم القائم هبا شروطها و قيودها و هي شروط اليت 

 . 1تعترب مبثابة ضمانات للحريات الفردية للمتهم خاصة 

تنوع االجراءات اليت و  عوى اجلزائية ، فهي تتميز بتعدد الد الن مرحلة التحقيق تعترب اهم مرحلة من مراحل

 شكليات خاصة .و  لذا تنبهت جل التشريعات اىل احاطة املتهم بضمانات  ، تتم خالهلا 

اجلائز ان تكون اجراءات التحقيق اليت قام هبا قاضي التحقيق بنفسه او بواسطة مساعديه مشوبة فمن 

بعض االحكام القانونية ، و قد ميز املشرع اجلزائري بني تبة على عدم مراعاة بالبطالن كجزاء لعدم صحتها املرت 

 اعمال التحقيق للنصوص القانونية نوعني من اسباب البطالن ، فالنوع االول يتمثل يف البطالن الناتج عن خمالفة 

املرتتب عن خمالفة االجراءات يسمى بالبطالن املقرر بنص صريح يف القانون ، اما النوع الثاين فيتمثل يف البطالن و 

 . 2اجلوهرية و يسمى بالبطالن اجلوهري 

 مببدأ الفصل بني سلطيت التحقيق  قانون االجراءات اجلزائية 01فقرة  38فلقد اخذ املشرع اجلزائري يف املادة 

اليت تنظر  احلكم حبيث مبوجبه مينع على القاضي الذي عرف القضية بصفته حمققا ان يشارك يف تشكيلة احملكمةو 

                              
 .               64سليمان بارش ، شرح قانون االجراءات اجلنائية ، دار الشهاب ، اجلزائر ، املرجع السابق ، ص  - 1
 .                185عاليل بن زيان ، ضمانات احلريات الفردية يف املتابعات اجلزائية ، املرجع السابق ، ص  - 2
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هذه القضية كما مل جيز املشرع ايضا العضاء غرفة االهتام ان يشاركوا اثناء عرضها على حمكمة اجلنايات و اال كان 

 .  1من القانون املذكور اعاله  260قرارهم باطال و ذلك عمال بنص املادة 

 _ حاالت البطالن: 1

قانون املتعلقة بتفتيش احملالت العمومية و اخلاصة من نفس ال 48و هناك حاالت البطالن الواردة يف املادة 

اال يف احلاالت اليت جييزها القانون ، فقد و ال جيوز لضباط الشرطة القيام هبهي عمل من اعمال قاضي التحقيق ، 

ت لقتني باجراءااملتع 47و  45الجراءات اليت استوجبتها املادتني املذكورة على انه جيب مراعاة ا 48تضمنت املادة 

 . 2اال ترتب عن ذلك البطالن و  و ميعاد التفتيش 

، و تستلزم هذه املادة مراعاة االحكام املقررة يف املادة  157باالضافة اىل حاالت البطالن املقررة باملادة 

املذكورة اهنا حصرت اسباب البطالن بالنسبة  157املتعلقة باستجواب املتهم ، و يالحظ على نص املادة  100

، يف حني  105دون احلاالت املنصوص عليها يف املادة   100يت تراعي فيها احكام املادة  احلاالت الللمتهم يف

املتمثلة يف وجوب احاطة املتهم علما بكل الوقائع املنسوبة  100انه يرتتب البطالن على عدم مراعاة احكام املادة 

حر يف عدم االدالء باي تصريح  و ابالغه حبقه يف  اليه بصفة صرحية ، و تنبيه املتهم عند مساعه الول مرة ، انه

 ا حتت طائلة البطالناختيار حمام . و هي شكليات هتم املتهم يف مرحلة االستجواب اثناء التحقيق وجب مراعاهت

قانون االجراءات اجلزائية ، حيث اوجب املشرع بيان  198باالضافة اىل حاالت البطالن املنصوص عليها يف املادة 

 . 3ئع موضوع االهتام و الوصف القانوين هلا يف قرار االحالة حملكمة اجلنايات حتت طائلة البطالن الوقا

هذا بالنسبة للبطالن املقرر بنص قانوين صريح ، اما البطالن الناتج عن خمالفة االجراءات اجلوهرية ، و ان 

راء اجلوهري معيار النظام العام و معيار حقوق ـــــــالناظر يف التشريع اجلزائري جيد انه اعتمد يف حتديد املقصود باالج

                              
                 . 247جياليل بغدادي ، التحقيق القضائي ، الديوان الوطين لالشغال الرتبوية ، املرجع السابق ، ص  - 1
 .                  186رجع السابق ، ص عاليل بن زيان ، امل - 2
 .                  76، ص  2003نبيل صقر ، البطالن يف املواد اجلزائية ، دار اهلالل ، دون طبعة،  - 3
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اص ، و حتريك و مباشرة الدفاع و تطبيقا ملبدأ النظام العام يعترب من القواعد اجلوهرية ، القواعد املنظمة لالختص

ما مل ينص القانون على خالف ذلك ، و اداء  مباشرة اجراءات التحقيق يف حضور اخلصوم و حماميهم الدعوى 

مني القانونية يف احلاالت املقررة قانونا  و حق االطراف يف الطعن باالستئناف يف اجراءات التحقيق اىل غري من الي

 عب حصر هذه القواعد بسبب تعددها ذلك القواعد اليت سنها املشرع لتحقيق العدالة اجلزائية ، النه من الص

 . 1كثرهتا و 

 ل حبسه و حقه يف اختيار حمامي شرع باستجواب املتهم قبو تطبيقا ملبدا احرتام حقوق الدفاع ، قضى امل

وجوب تبليغ حمامي املتهم باالوامر القضائية ، فكل خمالفة هلذه االجراءات تعد اخالال حبقوق الدفاع ، و ينجر و 

ا ببطالن عنها البطالن لعدم مراعاهتا ، و اذا كانت قرارات احملكمة العليا قليلة او منعدمة يف جمال حاالت قضي فيه

اجراءات التحقيق بسبب اخالل حبقوق الدفاع ، فان اقضاء الفرنسي يزخر مبثل هذه احلاالت ، و منها عدم 

 . 2ا من االجتهادات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممضي و غري مؤرخ و غريهاختصاص قاضي التحقيق ، طلب افتتاحي غري 

هم احلق يف طلب بطالن اجراءات و لوكيل اجلمهورية و قاضي التحقيق كذلك نفس و بناءا على هذا فللمت

احلق ، بل و جيوز لغرفة االهتام ان تبطل االجراءات من تلقاء نفسها غري انه ال جيوز يف كل االحوال للمتهم رفع 

ام يف ميدان سري التحقيق يتضح لنا ان القرارات اليت تصدرها غرفة االهتو  طالن مباشرة اىل غرفة االهتام،طلب الب

مراقبة و  ،حتقق ضمانة للمتهم باعتبارها ال تقوم فقط باعمال التحقيق و اليت بواسطتها تتم مراجعة اجراءات التحقيق

 . 3سالمة تلك االجراءات فتقضي ببطالن ما جاء فيها خمالفا للقانون 

 4ق يف طلب بطالن إجراءات التحقيق .وهذا ماقضت به احملكمة العليا يف احدى قراراهتا بأن للمتهم احل

                              
                .   189، ص  2003احسن بوسقيعة ، قانون االجراءات اجلزائية  يف ضوء املمارسة القضائية ، دار هومة ، اجلزائر ، دون طبعة،  - 1
 .                 79، ص  2003لسنة  01امحد الشافعي ، اشكالية البطالن يف االجراءات اجلزائية ، مقال منشور يف اجمللة القضائية ، احملكمة العليا ، العدد  - 2
 . 167درياد مليكة ، ضمانات املتهم اثناء التحقيق االبتدائي ، املرجع السابق ، ص  - 3
 2005، الغرفة اجلزائية ، اجمللة القضائية ، لسنة 362769، رقم امللف 2005_فيفري 02ار احملمة العليا الصادر بتاريخ قر   _4
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 _ أثار البطالن: 2

و بعد ان بينا اهم االجراءات املقررة ملصلحة املتهم و اليت يؤدي االخالل هبا اىل بطالن االجراءات ، و هل 

ت هذا البطالن يؤدي ابطال مجيع االجراءات السابقة و الالحقة منها لتلك املخالفة ؟ ام يؤدي اىل ابطال االجراءا

تقرير البطالن يرتب اثارا منها ما يتعلق باالجراء الباطل ذاته و منها ما املشوبة بالعيب فقط ؟ مما ال شك فيه ان 

يتعلق باالجراءات السابقة و الالحقة ، فالقاعدة العامة انه مىت تقرر بطالن االجراء من اجراءات فال ميكن ان 

ن اجل االنتهاء اىل م حجز اداة اجلرميةنا كتيش مثال ان يرتب اثر معيفاذا كان من شان اجراء التف يرتب عليه اي اثر

 . 1، فال ميكن ان يكون هلذا التفتيش اي اثر مىت كان باطال ادانة املتهم

اما فيما يتعلق باالجراءات السابقة ، فالقاعدة هي ان االجراء الباطل ال ميتد بطالنه اىل االجراءات السابقة 

جدت صحيحة ، فبطالن االستجواب مثال ال يرتتب عليه بطالن التفتيش السابق عليه ، غري عليه ، ذلك اهنا توا

اال  و بالتايل ال تتاثر كقاعدة عامة ان االجراء الباطل و ان كان ليس له تاثري على االجراءات السابقة و املعاصرة له 

لباطل ، و قد حرص املشرع اجلزائري على عدم كانت النتيجة حتمية لذلك االجراء ا  مىت  انه قد ميتد اليها البطالن

تاثر القاضي بالدليل املستمد من االجراء الباطل ، و حىت ميتد بطالن االجراء اىل االجراءات الالحقة ال بد ان 

يكون بني االجرائيني رابطة نشوء او سببية مبعىن ان يكون االجراء الباطل هو السبب املباشر لنشوء االجراء الالحق 

2 . 

و كيف انه يعد ضمانة للمتهم ، و مما يؤخذ  التحقيق اليت متت وفقا للقانون فبعد ان بينا بطالن اجراءات

على املشرع اجلزائري انه مل مينح للمتهم مباشرة حقه يف رفع طلب ابطال اجراء من اجراءات التحقيق اذا خرج 

د و االجراءات املنصوص عليها يف القانون ، فان اهلدف املرجو من البطالن يبقى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاضي التحقيق عن القواع

                              
 .                   168درياد مليكة ، املرجع السابق ، ص  - 1
                  . 320امحد شوقي الشلقاين ، مبادئ االجراءات اجلزائية ، املرجع السابق ، ص  - 2
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 و ليس ما يهدد مصلحته  هو محاية حقوق املتهم بصفة خاصة ، فعلى القاضي التحقيق اذن العمل مبا يفيد املتهم

 كرامة االنسان بوجه عام و   باحلرص االمني على احرتام كيان ان العربة ليست بالنصوص القانونية ، و امنا العربةو 

، فالبطالن جماله يف مراحل الدعوى اجلزائية املتهم بوجه خاص يف كل الظروف . و لقد راينا كيف جيد البطالنو 

البطالن جيد مصدره يف مرحلة الذي ميكن ان يلحق مرحلة التحقيق يكون متعدد و متنوع اجملاالت ، غري ان اثارة 

فللبطالن امهية خاصة يف محاية و صيانة حقوق املتهم من كل ما قد ميسها تحقيق ، التحقيق الذي جيريه قاضي ال

 حقوقه اثناء اجراءات التحقيق .و  من توسل له نفسه املساس باملتهم من اخالل او جتاوز و ذلك من اجل ردع كل 

 التحقيق . وسائلجهات و  مالفصل الثاين : محاية حقوق املتهم أما

التحقيق ، فال بد لنا أن نتعرض إىل دراسة اجلهات املخول هلا  ا اثناءءات الواجب اختاذهفبعد أن بينا اإلجرا

 مجع األدلة ملواجهة املتهم هبا  ذلك من اجلو التحقيق قانونا ، و الوسائل اليت يتم استعماهلا أثناء القيام بالتحقيق  

 هة أو السلطة املختصة بالتحقيق و معرفة اجلفمن الضمانات األساسية و احلقوق اليت جيب أن يتمتع هبا املتهم ه

فاعه ، و قد خص املشرع ذلك ما يطمئن على حسن مباشرة إجراءات التحقيق مبا يكفل للمتهم من حتضري دو 

عندما جعل  املشرع من خالل قانون اإلجراءات اجلزائية قاضي التحقيق للقيام هبذه املهمة ، و أحسنو  اجلزائري 

و هي قاضي التحقيق لدى احملكمة ، و قضاة غرفة االهتام ملا هلذه األخرية من دور يف مراقبة التحقيق على درجتني 

اإلجراءات و األعمال اليت يقوم هبا قاضي التحقيق ، باإلضافة إىل ذلك و استثناء فان النيابة العامة تقوم بالتحقيق 

هة اليت تقوم بالتحقيق فعليها مراعاة حقوق مع املتهم و ذلك يف حاالت معينة وطبقا للقانون ، و مهما كانت اجل

املتهم املكفولة قانونا ، و أي جتاوز او تعسف يؤدي باإلجراء إىل البطالن .و ما يطبق على اجلهات املخولة 

ق على وسائل املستعملة يف التحقيق خاصة احلبس املؤقت باعتباره اإلجراء اخلطري الذي يتخذ ضد ببالتحقيق ينط

ضافة إىل ذلك استخدام الوسائل العلمية يف التحقيق و ما هلا من أثر بالغ على املتهم و حقوقه ، فقد املتهم ، باإل

لبعض منها ، و جيب يف كل ااألخذ هبذه الوسائل إال  ديثة و منها املشرع اجلزائري عنامتنعت التشريعات احل
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زم بصدق النتائج املرتتبة عليها ألهنا ختضع لعدة احلاالت مراعاة املتهم أثناء استخدام هذه الوسائل ، و ال ميكن اجل

متغريات كما سنرى ال حقا ، و لكن هذه الوسائل العلمية و رغم انتقادها من البعض إال انه فرضتها اجلرمية املتطورة 

و املنظمة اليت أصبحت ترتكب بوسائل متقدمة ومتطورة ، و اليت ال ميكن الكشف عنها إال باستخدام هذه 

 العلمية و هذا ما سنتطرق له يف هذا الفصل . الوسائل

  حقوق املتهم أمام جهات التحقيق :املبحث األول
، حبيث ال تلجأ إىل ي التحقيق أن تراعى كرامة املتهمقاض قيق سواء كانت النيابة العامة أوجيب على جهة التح

قاض و النيابة العامة باعتبارها جهة حتقيق  أساليب أو عبارات ترتتب عليها املساس بكرامة املتهم ، كما ميتنع كل من

سلطات واسعة بشان إجراءات بالتحقيق الواقعية باملتهم سواء عن طريق التهديد أو الوعيد ، فقاضي التحقيق يتمتع 

التحقيق تسمح له بالتعرض حلريات األفراد و حرمة مساكنهم ، و يف كل األحوال قاضي التحقيق بشر غري معصوم 

 1اجم عن التسرع أو التهاون يف اختاذ القرارات و األوامر .من اخلطأ الن

ق يف استئناف أوامر هلذا جند اغلب التشريعات اجلناية احلديثة و منها التشريع اجلزائري أعطت للمتهم احل

، و أنشئ ما يسمى بغرفة االهتام اليت متارس اختصاص املراقبة على إجراءات التحقيق ، و ذلك قاضي التحقيق

يح ما قد يقع من أخطاء أثناء مباشرة التحقيق من إجراءات أو أوامر خمالفة للقانون ، لذا يعد إنشاء غرفة بتصح

 2االهتام يف حد ذاته من الضمانات األساسية اليت شرعها القانون ملصلحة املتهم .

 األوامر القضائية م الرقابة على قاضي التحقيق بواسطة الطعن عن طريق االستئناف أمام غرفة االهتام، يفتتف

اليت يصدرها قاضي التحقيق من طرف املتهم، و هبذه املناسبة متارس غرفة االهتام مهمتها الرقابية كهيئة حتقيق من 

 الدرجة الثانية.

 فلهذا سنتناول يف هذا املبحث حقوق املتهم أمام النيابة العامة كجهة حتقيق، و حقه أمام قاضي التحقيق.

                              
 . 151درياد مليكة ، ضمانات املتهم أثناء التحقيق االبتدائي ، املرجع السابق ، ص - 1
 . 66، ص 1969،  03أمحد شوقي الشلقاين ، غرفة االهتام ضمانة أساسية يف التحقيق ، مقال منشور مبجلة احملاماة ، اجلزائر ، العدد  - 2
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  ملتهم أمام النيابة العامة كجهة حتقيق: حق ااملطلب األول
فإىل جانب أن النيابة العامة جهة اهتام ، فهي استثناءا جهة حتقيق ، خاصة يف اجلرمية املتلبس هبا اليت تتميز 

بإجراءات استثنائية عن باقي اجلرائم ، فعندما يقدم املتهم الذي ارتكب اجلرمية و بعد استنطاقه من طرف وكيل 

ا رأى أن القضية جيب أن ختضع لتحقيق فبموجب طلب افتتاحي يقوم بتحويل ملف املتهم إىل قاضي اجلمهورية إذ

من قانون اإلجراءات اجلزائية ، و قاضي التحقيق ال جيوز له أن جيري حتقيق  67التحقيق و ذلك طبقا لنص املادة 

د ملكان اجلرمية ــــضي التحقيق يف آن واحإال مبوجب هذا الطلب االفتتاحي ، و حيق لوكيل اجلمهورية إذا وصل مع قا

من القانون سالف الذكر ، كما جيوز لوكيل  04الفقرة  60أن يطلب منه افتتاح حتقيق قانوين طبقا لنص املادة 

ساعة ، و لوكيل اجلمهورية إذا رأى أن إجراء  48اجلمهورية اإلطالع على أوراق التحقيق على أن يعيدها خالل 

 1. 58ع ذلك إىل غرفة االهتام طبقا لنص املادة باطال فله أن يرف

كما جيب أن يطلع قاضي التحقيق وكيل اجلمهورية بكافة إجراءات التحقيق ، كما انه جيب أن يستطلع رأي 

قبل أن يرفع األمر إىل غرفة االهتام ، كما أن و  نا يف إجراء من إجراءات التحقيق وكيل اجلمهورية إذا كشف بطال

هلارب أو على قاضي التحقيق استطالع رأي النيابة العامة إذا رأى إصدار أمرا بالقبض على املتهم االقانون اوجب 

من  02الفقرة  119كانت اجلرمية معاقبا عليها باحلبس أو السجن طبقا لنص املادة و  املقيم خارج اجلمهورية 

ل إلعادة التحقيق يف قضية معينة إذا ظهرت أدلة القانون املذكور ، كما جيوز للنيابة العامة تقرير ما إذا كان هناك حم

 2من قانون اإلجراءات اجلزائية . 175جديدة طبقا لنص املادة 

و إىل جانب أن وكيل اجلمهورية يتلقى احملاضر و الشكاوى و يقرر ما يتخذ بشأهنا فانه جيوز له و لضمان 

التحقيق لفائدة قاضي آخر و يتم ذلك مبوجب  حسن سري العدالة و بناءا على طلب املتهم تنحيه امللف من قاضي

، كما خول القانون للنيابة العامة إصدار أمر  71عريضة مسببة إىل رئيس غرفة االهتام و هذا طبقا لنص املادة 

                              
 . 64،  63، ص ص  2011ية، دار اخللدونية ، اجلزائر ، دون طبعة، فرجية حسني، شرح قانون اإلجراءات اجلزائ - 1
 .65فرجية حسني ، املرجع السابق ، ص - 2
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، بشرط إال يكون قاضي التحقيق قد أبلغ باجلناية ، كما خول هذا احلق  58إحضار و ذلك طبقا لنص املادة 

، كما جيوز لوكيل اجلمهورية  إصدار أمر باإليداع يف حالة ارتكاب جنحة متلبس  03فقرة  110 للنيابة نص املادة

، و يف هذه احلالة يتم حبس املتهم مؤقتا بشرط أن يستجوب املتهم عن هويته و اطالعه  59هبا طبقا لنص املادة 

نحة املتلبس هبا و حتدد جلسة لنظر القضية باجلنحة املنسوبة إليه مث حيال املتهم فورا للمحاكمة وفقا إلجراءات اجل

 1أيام على األكثر من صدور األمر باحلبس . 08يف ميعاد 

يف حالة اجلناية املتلبس هبا كما  58، و طبقا لنص املادة  59و يتم االستجواب مع التهم طبقا لنص املادة 

تضى أمر اإلحضار موجود خارج دائرة ، إذا كان املتهم الذي يبحث عنه مبق 144يتم االستجواب مبوجب املادة 

اختصاص احملكمة اليت يعمل فيها قاضي التحقيق الذي أصدر األمر ، و هنا حيضر املتهم أمام وكيل اجلمهورية 

باملكان الذي مت القبض فيه ليستوجبه عن هويته و ينبهه انه حريف اإلدالء بأقواله مث حييله إىل قاضي التحقيق 

 2املختص .

االنتقال إىل مكان وقوعها و  تلبس هبا أخطار و كيل اجلمهورية تهم يف حالة اجلنحة أو اجلناية املو من حق امل

فورا مع اختاذ التحريات الالزمة و احملافظة على آثار و ضبط كل ما من شانه أن يؤدي إىل كشف احلقيقة و عرض 

جتوز هذه األخرية سواء كانت برضا املتهم  املضبوطات على املتهمني و االنتقال إىل مكان احلادث يعد معاينة ، و

ن ضبط ما يؤدي إلظهار احلقيقة و عرضه على املتهمني فانه إذا مت بشأأو دون رضائه ما دام التلبس متوافر إما 

 3ضبط أشياء ال صلة هلا باجلرمية فهذا يعد تعسفا يف حق املتهم .

الشكاوى و البالغات ، الذي يرجع له أمر التصرف  و لقد رأينا أن وكيل اجلمهورية هو الذي يتلقى احملاضر و

الذي يقدر مدى جديتها ، و هو ما يدل على أن سلطة التقدير املالئمة بني  ويف نتائج البحث و التحري ، و ه
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ية ، فإذا قدر سري فيها ، او حفظ األوراق بعدم السري فيها من اختصاص وكيل اجلمهور لحتريك الدعوى العمومية با

البالغات و احملاضر و رأى ضرورة لتحريك الدعوى العمومية ، وجب عليه تقدمي طلب و  الشكاوى  جدية تلك

 1ائل املتعلقة باجلنايات عموما و اجلنح اليت جيب فيها التحقيق بنص صريح من القانون .سلقاضي التحقيق يف امل

يف موضوع ما ، قد يكون طلبا و الطلب الذي يقدمه وكيل اجلمهورية لقاضي التحقيق يطلب فيه فتح حتقيق 

من قانون  73،  67ضد شخص معلوم كما ميكن إن يكون ضد شخص غري معلوم طبقا للفقرة الثانية من املادة 

اإلجراءات اجلزائية ، و هو ما يطلق يد قاضي التحقيق بالنسبة لألشخاص ، و املالحظ أن النيابة العامة ال يلزمها 

وز هلا تقدمي طلبات أضافية ، فيجوز الواردة يف الطلب االفتتاحي ، فيجالكتابية  القانون بوجوب التقيد بطلباهتا

لوكيل اجلمهورية سواء يف طلبه االفتتاحي إلجراء التحقيق أو بطلب أضايف يف أي مرحلة من مراحل التحقيق إن 

يبدوا مالحظاهتم بكل ة أن مثلي النيابة العامملل إجراء يراه الزما إلظهار احلقيقة،ويطلب من القاضي احملقق كل 

 .2اليت يروهنا الزمة لصاحل العدالة  حرية و شفوية

فالطلب االفتتاحي يف رأيينا هو مبثابة قيد على قاضي التحقيق يف إجرائه للتحقيق ، و هذا الطلب املقدم من 

 ءا على هذا الطلب كان إال بنا  طرف وكيل اجلمهورية هو مبثابة ضمانة للمتهم ، فال جيوز التحقيق مع أي متهم

 جيب على قاضي التحقيق االلتزام مبا جاء فيه من طلبات و أوامر و إجراءات الواجب القيام هبا .و 

 لتحقيق ا : حق املتهم أمام قاضي املطلب الثاين
تتعدد اختصاصات قاضي التحقيق و تتنوع حبسب طبيعة اإلجراءات و الغرض من مباشرهتا من جهة ، و من 

ب كل جرمية و طبيعتها و ما تتطلبه من إجراءات و مدى احلاجة إليها يف مواجهة املتهمني احملقق جهة أخرى حبس

معهم ، فهناك إجراءات يباشرها الغرض منها احلصول على الدليل و متحيصه تسمى بأعمال التحقيق ، و هناك 

 عني أوامر يتخذها يف مواجهة ى نو إجراءات آخري يباشرها احملقق و هلا طبيعة خاصة تسمى األوامر ، و هي عل
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متهم معىن كاألمر بالقبض و األمر باإليداع يف مؤسسة عقابية الغرض منها التمهيد للحصول على دليل اجلرمية أو 

تأمينه ، و أوامر يتخذها عقب االنتهاء من التحقيق و هي األمر باألوجه للمتابعة و األمر باإلحالة للمحكمة أو 

فان إجراءات التحقيق تتنوع إىل أعمال التحقيق ، أوامر التحقيق يف مواجهة املتهم ، أوامر  غرفة االهتام ، و عليه

 .1اء التحقيق ــــــــــــــــــــــقاضي التحقيق عند انته

و لكي يقوم قاضي التحقيق هبذه اإلجراءات و نظرا ألمهية التحقيق من حيث أنه يقي املتم من خطر الوقوف 

رتط يف الشخص القائم بالتحقيق عدة صفات خاصة  و بالرغم من إن التشريعات اإلجرائية مل االهتام ، فانه أش

تبني املواهب و الصفات الشخصية اليت جيب توافرها يف قاضي التحقيق مكتفية  بتحديد صالحياته و سلطاته 

ة فقد امجع رجال القانون على القانونية ، و نظرا للدور اهلام الذي يلعبه قاضي التحقيق أثناء هذه املهمة احلساس

 .2عديد من الصفات اليت جيب أن يتجلى هبا قاضي التحقيق 

 _ الصفات الواجب توافرها يف قاضي التحقيق:1

و من بني هذه الصفات لدينا اإلميان بضرورة التحقيق و هو الشرط األساسي لنجاح احملقق يف مهامه ، ألن 

تهمني هو الكشف عن احلقيقة و أقرار العدالة ، لذلك جيب أن يكون الغرض من اإلجراءات اليت يتخذها ضد امل

مؤمنا برسالته يف استظهار احلقيقة و أن يعتقد أن الوصول إىل معرفتها هو هدفه و غايته ، و أن جينب نفسه كل 

لقواعد أن يكون ملما با تأثري يتوقع تعرضه له من جراء التحقيق يف واقعة ما ، كما يتعني على قاضي التحقيق

التطبيقية لإلجراءات اجلزائية خاصة منها ما يتعلق حبقوق الدفاع ، و مباشرة اإلجراءات وفقا ملا نص عليه و  النظرية 

القانون ، و اختاذ التدابري االحتياطية املناسبة ، كما جيب عليه االبتعاد عن حاالت البطالن ، و كيفية إصدار 
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طعن فيها و مدى خضوعها للرقابة ، كما جيب أن يكون له مؤهالت كافية يف األوامر القضائية و حتريرها و جتنب ال

 .1القانون اجلنائي 

ن وظيفة قاضي التحقيق أصبحت ال تقتصر على استخالص الوقائع و تطبيق القانون عليها ، و أمنا أل و

ر اليت ال ميكن حتديدها امتدت إىل ضرورة اإلحاطة بشخصية املتهم و معرفة أسباب ارتكابه للجرمية  تلك العناص

ضي التحقيق  و العلوم اليت هلا صلة مباشرة أو غري مباشرة مبهام قا طرق و األساليب العلمية احلديثة إال بواسطة ال

 بس لعلم االجتماع اجلنائي ، إىل غري ذلك من العلوم و الوسائل اليت غالبا ما ترفع الو  كعلم طبائع اجملرم،

 .2حلقيقة يف بعض اجلرائم الغموض و تساعد على كشف او 

ة و أن سيتم عمله ــــــباإلضافة إىل هذه الصفات ، هناك صفة ال بد أن تتوافر يف احملقق و هي قوة املالحظ

ن عامل الزمن االنتقال فورا إىل مكان اجلرمية مبجرد إخطار بوقوعها ، أل ثاين و السرعة يف اجنازها ، فعليهبالدقة و ال

ال يدع أمر مير به دون أن يقف عليه بالتأمل و التفكري ، فال   ق أنــــــلة ، و على قاضي التحقيله أثر يف ضياع األد

ينبغي أن يتعجل حبجة ضيق الوقت ، و أن ال يرتاخى عن القيام بإجراء مستعجل ، و لقد حاول املشرع اجلزائري 

 اد مراعيا يف ذلك مصلحة اجملتمع حقوق األفر  التوفيق بني السرعة و الفعالية املطلوبني يف الدعوى اجلزائية و بني

 الدفاع ، و ذلك لضمان السرعة يف اجناز التحقيق و عدم املساس حبرية املتهم بصفة مفرطة ، كما جيب علىو 

 .3أن يلتزم يف كل ظروف بالتحفيظ الذي يضمن له االستقاللية و احليادو  قاضي التحقيق أن يتصف باألخالق 

ب توافرها يف قاضي التحقيق هي مبثابة سياج من الضمانات الذي جيب أن حياط به و هذه الصفات اليت جي

املتهم أثناء القيام بالتحقيق معه ، فليس كل قاضي التحقيق يستطيع القيام بالتحقيق على أحسن وجه ، و مما 

                              
  63حسن بشيت خوين ، ضمانات املتهم يف الدعوى اجلزائية ، املرجع السابق ، ص - 1
 .52الفتاح مراد ، التحقيق اجلنائي التطبيقي ، املرجع السابق ، صعبد  - 2
 . 73جياليل بغدادي ،  التحقيق ، املرجع السابق ، ص - 3



 االساس القانوين حلماية حقوق املتهم يف مرحلة التحقيق                                                                                                الباب االول   
 

139 
 

ملصلحة املتهم اليت تتطلب يتوجب علينا تكوين هؤالء قضاة تكوينا عاليا حىت يقوموا بعملهم وفقا للقانون و مراعاة 

 أن يكون التحقيق دقيقا و مرتبا و يف أسرع وقت دون املساس حبقوق املتهمني أو االنتقاص منها .

 _ األوامر اليت يصدرها قاضي التحقيق:2

و لكي يتسىن لقاضي التحقيق القيام مبهامه على أكمل وجه منح له القانون سلطة إصدار أوامر هلا صلة 

قاضي التحقيق عند فتح التحقيق   إجراءات التحقيق القضائي ، فاألوامر القضائية اليت يصدرهاباختصاصاته يف

اء حتقيقه يف املوضوع و يف مواجهة متهم معني كاألمر ـكاألمر بعدم االختصاص، و أوامر أخرى يتخذها أثن،

و أوامر أخرى يصدرها عند االنتهاء بالقبض على املتهم و األمر باإلحضار ، و األمر باإليداع يف احلبس املؤقت ، 

من التحقيق بالتصرف يف نتائجه كاألمر باألوجه للمتابعة ، و قد نظم املشرع اجلزائري هذه األوامر القضائية يف 

من قانون اإلجراءات اجلزائية ، و هي تتعلق بتقييد حرية املتهم أو سليما مؤقتا ،  لكن  122إىل املادة  109املادة 

القانون اجلزائري مل حيدد مدة معينة لنفاذ هذه األوامر ، و بالتايل تبقى سارية حلني إلغائها من طرف املالحظ أن 

 . 1قاضي الذي أمر هبا أو أن تتقادم اجلرمية اليت تعينها طبقا لقواعد التقادم املقررة يف القانون 

 _ الشروط املطبقة يف اختاذ األوامر القضائية: 3

أن تتضمن األوامر القضائية شروط عامة و خاصة ، أما األوىل فهي شروط شكلية و يف كل األحوال جيب 

يقررها القانون اإلجراءات اجلزائية ، جيب توافرها يف كل أمر من أوامر قاضي التحقيق ، و هي بيانات تتعلق باملتهم 

ذكر يف كل أمر نوع التهمة مع مواد القانون املطبقة ، فيتعني أن يو  ملوجهة إليه و جبهة إصدار األمر و التهمة ا

هوية املتهم حتديدا نافيا لكل جهالة  دعليه ففي كل أمر يصدره قاضي التحقيق جيب أن حتدو   إيضاح هوية املتهم 

و حمل إقامته و التهمة املوجهة إليه و النص القانوين على ما ينسب إليه من وقائع ، و هي معلومات ليست مطلوبة 

رتط فيها مطابقتها للواقع ، فقد ختفى هذه بعض الشروط اليت جيب توافرها يف األوامر على سبيل احلصر وال يش
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القضائية، و هي مبثابة ضمانات للمتهم من اإلساءة إليه عن قصد أو عن غري قصد من طرف القائمني على سلطة 

لقانون على الوجه التحقيق ، فبتحديد هذه الشروط ميكن احلد من جتاوز هؤالء لسلطاهتم ، و ضمان تطبيق ا

األصح و إن هذه األوامر القضائية اليت يتخذها قاضي التحقيق يف بدايته أو هنايته ، ال يصدرها يف سرية تامة عن 

 اأطراف الدعوى و بدون إخبارهم هبا ، و إمنا جيب عليه أن حييطهم علما هبا يف احلاالت و بالطرق املقررة قانون

بغي تبليغها لألطراف و الكيفية اليت يتم هبذا التبليغ ، فهذه املادة ناألوامر اليت ي  168لقد حدد املشرع يف املادة و 

يف فقرهتا األوىل توجب تبليغ األوامر القضائية إىل كل من حمامي املتهم و أطراف أخرى يف ظرف  أربع و عشرين 

ال إن املشرع ع عنهم عند االقتضاء ، اضري الدفا ح املناسبة إىل زبائنها و حتـساعة و ذلك لتمكينهم من توجيه النصائ

اجلزائري مل حيدد بدقة شروط صحة التبليغ من جهة ، و من جهة أخرى مل يستعمل نفس التعبري للداللة على كيفية 

اإلعالن الذي يتم به التبليغ ، إذا انه يستعمل تارة مصطلح " التبليغ" و تارة لفظ " اإلخطار" و تارة عبارة " 

، و ترتب على ذلك اختالف يف الفهم فنرى البعض أن التبليغ ال يصح إال إذا مت  وفقا لألوضاع  اإلحاطة علما "

و الشروط املقررة يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ، بينما يرى البعض اآلخر انه يكفي اإلعالن أن يشهد 

 .1حمتواه و  باألمر قد علم بصدور أمر احملقق الكاتب أن املعين 

ساعة بكتابة موصى عليه إىل  24احملكمة العليا فإهنا ترى أن الغرض من تبليغ األوامر القضائية يف ظرف أما 

، و التأكد من وقوعه و صحته و معرفة حمتواه لتمكني اخلصوم من حتديد تاريخ اإلعالن باألمراملتهم و حماميه هو 

بطريقة صحيحة  لقضت بان التبليغ الذي مل حيصسلوك الطعن باالستئناف يف األجل املطلوب ، و بناء على ذلك 

 .2ملقررة قانونا ال يعتد به اوفقا للشروط 

                              
 . 212لسابق ، صعبد العزيز سعد ، مذكرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية ، املرجع ا - 1
 . 297، ص 1989، الغرفة اجلنائية ، اجمللة القضائية للمحكمة العليا ، العدد الرابع ،  1984نوفمرب  27قرار احملكمة العليا الصادر بتاريخ  - 2
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و بناءا على ذلك جند القانون نص على وجوب إخطار املتهم جبميع األوامر، و هناك أقصد األوامر اليت جيوز 

بيانات أو تنقل إليه ذلك على قاضي التحقيق بعض ال عن فيها الطعن باالستئناف من طرف املتهم، و عالوة

بطريقة ختالف واقع األمر ، و باإلضافة إىل تلك الشروط أو البيانات العامة املتعلقة باملتهم ، جيب أن يتضمن كل 

أمر قضائي تاريخ إصدار و توقيع التحقيق الذي أصدره ووضع ختمه و تأشرية وكيل اجلمهورية و نالحظ هنا أن 

مر و إمنا هي إجراء شكلي يتطلبه القانون وألهنا أوامر ترسل مبعرفة وكيل هذه األخرية ليست شرطا لصحة األوا

 .1اجلمهورية و تنفذ بواسطة القوة العمومية 

 جمال تطبيقه أما الثانية و هي شروط اخلاصة ، فهي شروط أو بيانات تتعلق بكل أمر على حتديد طبيعة و 

و هي اليت متيزه عن باقي األوامر األخرى ، ينص عليها  نطاقه ، فيجب أن تتوافر يف كل أمر الشروط اخلاصة بهو 

القانون مبناسبة تنظيمه هلذه األوامر  فتحدد طبيعته شروط املميزة له ، و من أمثلة تلك الشروط لدينا شرط 

رة الفق 119يف املادة  راستطالع رأي النيابة العامة قبل مبادرة قاضي التحقيق باختاذ أمر القبض على املتهم املقر 

الفقرة  125من قانون اإلجراءات اجلزائية ، و استطالع رأي النيابة العامة قبل متديد احلبس املؤقت يف املادة  02

 02مكرر  125ادة ـــمن نفس القانون ، و استشارهتا قبل رفع الرقابة القضائية طبقا للم 02و الفقرة  01

من نفس القانون ، أما  126يق من تلقاء نفسه طبقا ملادة استطالع رأيها قبل اإلفراج الذي يبادر به قاضي التحقو 

د يف القبض على شهرين أو بأي عقوبة أشملعاقب عليها باحلبس مدة تزيد على االشرط الثاين فهو شرط اجلنحة 

دة عشرين تقل عن سنتني يف احلبس املؤقت ملو اجلنحة املعاقب عليها باحلبس ملدة تساوي أو 119املتهم يف املادة 

 .2من قانون اإلجراءات اجلزائية  124وما طبقا للمادة ي

                              
 . 396، 395ص -عبد هللا اوهايبية ،  شرح قانون اإلجراءات اجلزائية ، املرجع السابق ، ص - 1
 . 225رح قانون اإلجراءات اجلزائية ، املرجع السابق ، صفضيل العيش ،  ش - 2
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، حيث  01الفقرة 118و هناك شرط االستجواب قبل األمر بإيداع املتهم يف املؤسسة العقابية طبقا للمادة 

ال جيوز لقاضي التحقيق إصدار أمر إيداع مبؤسسة إعادة الرتبية إال بعد استجواب املتهم ، مع مالحظة أن القانون 

ر باإلخطار و األمر بالقبض اليت ميكن أن يودع املتهم يف املؤسسة ــبعض احلاالت االستثنائية املتعلقة باألم يقرر

  121،  120،  113،  112ه املواد العقابية دون أن يستجوب و لفرتة قصرية جدا وفق األوضاع اليت حتدد

قدميه لقاضي التحقيق على أن ال ميكث أكثر من فنالحظ هنا أنه جيوز إيداع املتهم يف مؤسسة عقابية مىت تعذر ت

 .1ساعة و إال اعترب حبسا تعسفيا  48

مثة طائفة أخرى من األوامر تبلغ إىل املتهم إال أهنا ال جيوز استئنافها ، ألن الغاية من هذا اإلعالن متكني املتهم 

و حتضري دفاعه يف  األمر باألوجه للمتابعة ، ةـــــــــــمن رفع دعوى تعويض ضد احملرك للدعوى العمومية و ذلك يف حال

األمر بإرسال امللف إىل النائب العام ، فكل هذه األوامر جيب  ، واحملكمةاحلاالت األخرى ، كاألمر باإلحالة إىل 

ساعة ما مل يكن حمبوسا و عندئذ يتم التبليغ بواسطة  24أن حياط املتهم علما هبا بكتاب موصى عليه يف ظرف 

الفقرة الثانية من   86 حالة حبسه و املشرف هو رئيس املؤسسة العقابية ، و من جهة أخرى جتيز املادة املشرف يف

قانون اإلجراءات اجلزائية للمتهم حق التنظيم يف أمر قاضي التحقيق الفاصل يف طلب اسرتداد األشياء املوضوعة 

 .2يام من تاريخ التبليغ حتت يد القضاء بعريضة يقدمها إىل غرفة االهتام يف ظرف عشرة أ

 14-04من قانون اإلجراءات  اجلزائية املعدلة بالقانون رقم  172فمن خالل اإلطالع على مضمون املادة 

جند أهنا تنص على أن املتهم أو حماميه احلق يف رفع استئناف أمام غرفة االهتام ضد كل األوامر  2004لسنة 

مكرر   125،  01فقرة 125،  125مكرر / 74، 123كرر، م 69، 4مكرر  65املنصوص عليها يف املواد 

من نفس القانون ، و كذلك ضد األوامر اليت يصدرها  154،  143،  127،  02، مكرر  01مكرر  125

                              
 . 66فرجية حسني ، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية ، املرجع السابق ، ص - 1
 . 152درياد مليكة ، ضمانات املتهم أثناء التحقيق االبتدائي ، املرجع السابق ، ص - 2
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تلقاء نفسه أو بناء على دفع احد األطراف بعدم االختصاص هذا  لتحقيق يف االختصاص بنظر الدعوى منقاضي ا

متنوعة منها األمر بإخضاع الشخص املعين إىل و  بإمكانية الطعن يف أوامر كثرية  ا تتعلقو أن النصوص املذكورة فإهن

وكيل اجلمهورية ، أو املتعلق برفض  نبعدم قبول الطلب اإلضايف املقدم م ةبعض التدابري القانونية ، و األوامر املتعلق

 .1طلب املتهم أو حماميه بسماع شاهد أو بتعيني خبري 

علق بأمر اإليداع يف احلبس املؤقت ، و متديد هذا احلبس ، ألنه أدرج بعد التعديل و هذا بعد و منها ما يت

خطورة اجيابية لتدعيم حقوق و ضمانات املتهم ضد هذا اإلجراء اخلطري و األوامر املتعلقة بطلب رفع الرقابة 

ن كل األوامر املشار إليها هي القضائية ، و كذلك األمر برفض طلب اإلفراج ، و على كل حال و مهما يكن فا

جل احملدد ، و طبقا ة االهتام سواء من املتهم أو حماميه و خالل األـــــــــأوامر قابلة للطعن باالستئناف أمام غرف

لإلجراءات املذكورة يف قانون اإلجراءات اجلزائية ، فاالستئناف هو طريق عادي للطعن ميكن رفعه ضد أمر صادر 

لذي جيوز استئنافه قانونا ، و طرحه من جديد أمام جهة قضائية عليا و هي غرفة االهتام و ذلك قاضي التحقيق و ا

 طبيقا ملبدأ تعدد درجات التقاضي .ت

 _ حق املتهم يف استئناف أوامر قاضي التحقيق:3

يفرتض ذلك انه  قاضي التحقيق يعد ضمانة للمتهم  ان الطعن باالستئناف أمام غرفة االهتام يف بعض أوامر 

لكن مع ذلك قد حيمل وقوع اخلطأ من احملقق إما يف  قاضي التحقيق صحيح فيما قضى به  أن األمر الصادر عن

أجاز القانون  بقاء املتهم يف احلبس املؤقت أو يف اإلفراج عنه أو يف تكييف الوقائع و تطبيق القانون عليها ، لذلك

 .2األوامر دون أخرى  للمتهم استئناف بعض

                              
 . 151-150ص  -، ص 2009ت اجلزائية ، دار هومة ، اجلزائر دون طبعة عبد العزيز سعد ، أحباث حتليلية يف قانون اإلجراءا - 1
 . 189 -188ص  -أحسن بوسيقعة ، التحقيق القضائي ، دار احلكمة ، اجلزائر ، املرجع  السابق ، ص - 2
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طريقة و إجراءات إقامة  الطعن باالستئناف أمام غرفة االهتام فلقد تضمنت الفقرة الثانية من املادة  أما عن

املذكورة اليت توجب أن يرفع الطعن باالستئناف من املتهم ضد أي أمر من أوامر قاضي التحقيق مبوجب  172

ثة أيام من اليوم املوايل ليوم تبليغ األمر عريضة كتابية موقع تودع لدى كتابة الضبط باحملكمة  خالل اجل مدته ثال

من قانون اإلجراءات اجلزائية و يف هذه احلالة على  168حمل الطعن إىل املتهم تبليغا رمسيا صحيحا طبقا للمادة 

يوما بأمر غري قابل للطعن ، إال أن مدة الفصل من  20غرفة االهتام أن تثبت يف االستئناف يف مهلة ال تتجاوز 

ة االهتام تطرح عدة تساؤالت حول عدم املساواة مع املهلة القانونية لفصل يف استئناف النيابة العامة ملذكرة قبل غرف

أيام ، فكان من األنسب أن تكون مدة الفصل يف االستئناف عكس ما  10رفض اإليداع اليت حدد هلا املشرع 

ف املتهم ألمر الوضع يف احلبس املؤقت باعتباره أيام كحد أقصى للفصل يف استئنا 10ذهب إليه املشرع ، مبعىن أن 

داع ، أو كان ف النيابة العامة ملذكرة رفض اإلييف استئنا يوما كحد أقصى للبث 20حمبوسا ، و أن هذا األخري 

 .1على األقل أن يسوي بينها 

ساعة من  48كما أن املشرع مل يسوي بني املتهم و وكيل اجلمهورية سواء من حيث أجل الفصل يف الطلب، 

أيام من تاريخ إرسال  8و   126ن املادة ــــتاريخ الطلب بالنسبة لوكيل اجلمهورية طبقا ألحكام الفقرة الثانية م

سواء من حيث اإلفراج عن املتهم يف حالة عدم فصل قاضي و  جلمهورية بالنسبة لطلب املتهم امللف إىل وكيل ا

ن املتهم حينا إذا كان الطلب صادر عن وكيل اجلمهورية طبقا التحقيق يف الطلب يف األجل القانوين فيفرج ع

، و يرفع األمر إىل غرفة االهتام إذا كان الطلب صادرا عن املتهم طبقا  126ألحكام الفقرة الثانية من املادة 

 . 2الفقرة الثانية من قانون اإلجراءات اجلزائية  127ألحكام املادة 

                              
 .152عبد العزيز سعد ، أحباث حتليلية يف قانون اإلجراءات اجلزائية ، املرجع السابق ، ص - 1
 . 272ر ، أطر التحقيق ، املرجع السابق ، صقادري أعم - 2
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صها من خالل حق املتهم يف االستئناف و الذي يعد ضمانة له ،و ال استخال و عليه فالنتيجة اليت ميكن

بالتايل فالقانون مل يسو بني األطراف يف هذا و  على سبيل احلصر  172يتسع ألكثر من احلاالت اليت ذكرهتا املادة 

وسع مما منحه للمتهم إمنا خول النيابة العامة بصفتها ممثلة اجملتمع حقوقا أو  ، و ال يف أجل الفصل يف الطلب اجملال 

و مع ذلك ألن النائب العام يستطيع أن يطعن يف مجيع أوامر قاضي التحقيق كلما رأى فيها عيبا أو خمالفة للقانون 

 و ذلك دون أي قيود مسبقة .

 _ اثار طعن املتهم باالستئناف:4

لسنة  01/08لة بالقانون رقم :املعد 172أما بشان آثار طعن املتهم باالستئناف فان الفقرة األخرية من املادة 

تنص صراحة على انه ليس لالستئناف املرفوع من املتهم ضد األوامر املتعلقة خاصة باحلبس املؤقت ، أو  2001

إن كان الطعن صحيحا فانه مع ذلك يبقى املتهم احملبوس حمبوسا و  قابة القضائية أي أثر موقف ألنه املتعلقة بالر 

قضائية خاضعا هلا إىل أن تفصل غرفة االهتام يف الطعن ، و إىل أن يقع الفصل يف الطلب يبقى طالب رفع الرقابة الو 

 .1و ليس ملثل هذا الطعن أي أثر موقف للحبس املؤقت وال للرقابة القضائية 

و عليه فإذا كان ليس للطعن باالستئناف املقدم من طرف املتهم يف أوامر قاضي التحقيق أي أثر موقف فلما 

ىل مثل هذا االستئناف أن كان املتهم يبقى حمبوسا إىل غاية الفصل يف طلبه من طرف غرفة االهتام ، فكان احلاجة إ

على املشرع أن ينظر إىل هذه املسألة جبد ، خاصة و أن املتهم املستأنف لألمر القضائي يكون قد تضرر من األمر 

 ؟اف إذا و إن بقائه يف احلبس املؤقت ألنه األخطر فلما يقدم االستئن

باإلضافة إىل حق املتهم يف استئناف بعض أوامر قاضي التحقيق ،هناك حق أخر أو باألحرى ضمانة مهمة  و

تتمثل يف غرفة االهتام باعتبارها درجة عليا يف التحقيق و هي اليت تتوىل الرقابة على قاضي التحقيق ، كما تتوىل رقابة 

ق ، و هلا أن تأمر باختاذ مجيع إجراءات التحقيق اليت تراها الزمة سالمة و صحة اإلجراءات املتخذ أثناء التحقي

                              
 . 151عبد العزيز سعد ، أحباث حتليلية يف قانون اإلجراءات اجلزائية ، املرجع السابق ، ص - 1
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مفيدة ، كما جيوز هلا من تلقاء نفسها إن تأمر باختاذ إجراءات التحقيق التكميلية اليت تراها الزمة ، كما تأمر و 

 .1باإلفراج عن املتهم 

بادر به قاضي التحقيق راء الذي ية قانونا ، هي اشرتاط أن يكون اإلجر و فضال عن ذلك فان القاعدة املقر 

تقوم و رى التحقيق ، و كذلك يشرتط فيه أن يكون صحيحا ، صادرا وفق القيود و الشروط احملددة قانونا ضروريا جمل

غرفة االهتام من تلقاء نفسها ، أو بناءا على طلب و كيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق بتصحيح اإلجراء ، أو تقرر 

أو جراءات الالحقة كلها أو بعضها جراء املشوب بعيب أو نقص ، أو تقرر البطالن بالنسبة لإلالبطالن بالنسبة لإل

أن تأمر قاضي التحقيق أو أي قاضي آخر بإعادة اإلجراء أو اإلجراءات الباطلة  و للغرفة سلطة النظر يف صحة 

لبطالن ، فهذا األخري جزاء موضوعي اإلجراءات املرفوعة أمامها ، فتقضي ببطالهنا كلها بدا هلا سبب من أسباب ا

تقرره غرفة االهتام نتيجة ختلف صحة اإلجراءات كلها أو بعضها ، من شأنه أن يرتب عدم إنتاج اإلجراء آلثاره 

توقيع اجلزاء األشكال القانونية أو خمالفتها القانونية ، مبا يضمن للمتهم حقوقه و حرياته مما يتطلب عند عدم احرتام 

 .2ن و هو البطال

و املالحظ أن املشرع اجلزائري يعتنق يف قانون اإلجراءات اجلزائية مذهب البطالن النسيب ألنه مسح للمعين 

املتهم مثال عن متسكه بالبطالن   سك بالبطالن ، فال يكفي سكوتباألمر أن يتنازل صراحة عن حقه يف التم

مسك بالبطالن و يصحح ذلك اإلجراء، و يتعني فيجوز للخصم الذي مل تراع يف حقه األحكام أن يتنازل عن الت

يقرر  أن يكون التنازل صرحيا و ال جيوز أن يبدي إال يف حضور احملامي أو بعد استدعائه قانونا ، و يف نفس الوقت

 . 3اإلجراءات اجلزائية يف أحوال معينة البطالن املطلق  قانون

 

                              
 . 83امحد شوقي الشلفاين ، غرفة االهتام ضمانة يف التحقيق اإلبتدائي ، املرجع السابق ، ص - 1
 . 476اءات اجلزائية ، املرجع السابق ، صعبد هللا أوهايبة ، شرح قانون اإلجر  - 2
 . 158درياد مليكة ، ضمانات املتهم أثناء التحقيق االبتدائي ، املرجع السابق ، ص  - 3
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 سلطة غرفة االهتام أثناء التحقيق:_  5

الهتام جمرد سلطة حتقيق عليا بالنسبة للتحقيق االبتدائي أو جهة طعن يف القرارات و إجراءات و ليست غرفة ا

 ، فرئيس ذلك التحقيق ، و إمنا تساهم أيضا بدور كبري يف سرعة اجناز التحقيق و ذلك من خالل سلطات رئيسها

نابات القضائية ، و إن كان بداهة ال املتعلقة باإل 68يراقب تطبيق املادة و  ة االهتام يشرف على سري التحقيق غرف

يباشر نفسه تلك اإلجراءات ، لذلك أوجب القانون اجلزائري إعداد قائمة جبمع القضايا املتداولة يف التحقيق لدى  

كل مكتب حتقيق و ذلك كل ثالثة أشهر يذكر باألخص تاريخ آخر إجراء من إجراءات التحقيق يف كل قضيةكما 

ايا اليت فيها متهمون حمبوسون مؤقتا  و تقدم هذه القوائم لرئيس غرفة االهتام و للنائب حترر قائمة خاصة بالقض

، طلب مجيع اإليضاحات الالزمة من قاضي ةصيانة حقوقه لرئيس الغرفو  ام ، بل وحفاظا على حرية املتهم الع

جهها من عوائق ، و القانون التحقيق ، و هو ما ييسر له الوقف على امللفات اهلامة لدى قضاة التحقيق و ما يوا

مسح لرئيس غرفة االهتام بان يزور كل مؤسسة عقابية بدائرة اجمللس القضائي ، و ذلك لكي يتحقق من وضعية 

لرئيس و ق املالحظات الالزمة ــــــــــــــــــــــــاملتهمني احملبوسني مؤقتا ، و إذا بداله أن احلبس غري قانوين وجه لقاضي التحقي

 . 1أن يعقد اجتماع لغرفة االهتام كي يفصل يف أمر استمرار حبس املتهم مؤقتا  الغرفة

 ررا قو لضمان حقوق املتهم و توفري له املزيد من الضمانات تصدر غرفة االهتام جمموعة من القرارات تتمثل يف

مام هذه الغرفة ، فقد حرص انتقاء وجه الدعوى ، و قرارا بإجراء حتقيق تكميلي و ضمانا للفعالية يف حقوق املتهم أ

القانون على سرعة اإلجراءات اليت جيب أن تسلكها غرفة االهتام أثناء اختاذ اإلجراءات ، و هذا احلرص هو كعدم 

يوما و إال أفرج  20التماطل من غرفة االهتام ، فإذا تعلق األمر باحلبس املؤقت مثال فعليها أن تصدر قرارها يف اجل 

ق فعال ضمانة هتام يف ميدان سري التحقيق ، حتقو يتضح لنا أن القرارات اليت تصدرها غرفة اال عن املتهم تلقائيا ،

 للمتهم ، ألهنا تقوم بالرقابة على إجراءات التحقيق اليت تتم بواسطتها مراجعة صحة تلك اإلجراءات .

                              
 .  84املرجع السابق ، ص  امحد شوقي الشلقاين ، غرفة االهتام ضمانة يف التحقيق االبتدائي، - 1
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  سائل التحقيق على حقوق املتهماملبحث الثاين : أثر و 
قيامه بالتحقيق يلجأ إىل استخدام وسائل هلا تأثري كبري و مباشر على حقوق املتهم فإذا   إن احملقق اجلنائي أثناء

فان هذه الغاية ال تربر استعمال أي وسيلة   و إظهارها كان اهلدف من وراء إجراء التحقيق هو إثبات احلقائق 

اة الشرعية يف اختيار هذه الوسائل فيجب بالتايل حرية اإلثبات اجلنائي أثناء التحقيق ترد عليها قيود تتمثل يف مراعو 

من بني و  اهلا  على احملققني إال يعتمدوا على وسائل غري شرعية و املاسة حبقوق املتهم دون نص قانوين يربر استعم

 وسائل التحقيق اليت اقرها املشرع اجلزائري هي الوسائل العلمية اليت أملتها ظروف العوملة و تطور اجلرمية باإلضافة إىل

وسيلة معروفة لدى العام و اخلاص و هي احلبس املؤقت ، و ملا له من تأثري على املتهم ، و أردنا الرتكيز على هاتني 

الوسيلتني ألمهيتهما وال يكاد خيلو منهما أي حتقيق يف أي تشريع قائم يف أي دولة ، و لكن ما جيب معرفته هو 

 امها لنتفادى تأثريها السليب على املتهم .تنظيم هذه الوسائل و حتديد إطارها و قيود استخد

 لوسائل العلمية على حقوق املتهم ااملطلب األول: أثر 
إن ظاهرة اليت أصبحت مالزمة و مصاحبة لسري الدعوى اجلزائية ، و تفرض نفسها بقوة اليوم هي التقدم 

احملقق يعيش يف وسط جمتمع حتيط أن و  أسوار التحقيق اجلنائي ، خصوصا  العلمي ، و تنوع أساليبه ، فقد اخرتق

به االبتكارات العلمية يف شىت اجملاالت ، مما جيعله خاضعا لتأثري قوى عدة ، متثل له األمهية القصوى يف حتقيق 

نتائج ملموسة أثناء قيامه بعمله ، فهو مرتبط بالبحث عن احلقيقة لتحقيق امن اجملتمع و لكن مع مراعاة احلرية 

ألهنا قد تقدم نتائج  ئل العلمية احلديثة من جهة أخرى جهة ، و الرغبة يف استخدام الوساالشخصية للمتهم من 

 .1أكثر دقة و بأقل جمهود و يف أسرع وقت 

                              
 . 74، ص 2009ماجستري ، كلية احلقوق ، جامعة قسنطينة ، لسنة  مذكرةالتصريح ،حممد بن مشريح ، حق املتهم يف االمتناع عن  - 1
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غري أننا جند معظم التشريعات تتحفظ من النتائج اليت تقدمها هذه الوسائل أثناء التحقيق اجلنائي اليت يلجأ 

تهم هبا ، و من بني هذه الوسائل العلمية لدينا، اعرتاض املراسالت اهلاتفية ، التنومي إليها احملقق الذي يقوم بإحراج امل

 اخذ البصمات . يسي ، التخذير ، جهاز كشف الكذب،املغناط

 ل املراسالت و التقاط الصور يتسج اعرتاض و: أوال 
كما يقضي قانون   و االتصاالت اخلاصة بكل أشكاهلا،رمة سرية املراسالت الدستور اجلزائري حبى قض

رمة يعاقب على املساس حب ورمة الرسائل الربيدية و يعاقب على فضها أو تسهيل ذلك ، كما جيرم العقوبات حب

مكرر  65اجلزائري و من خالل املادة  عر شاحلياة اخلاصة للشخص فيما يتعلق باملكاملات و الصور  و لكن أجاز امل

ن اإلجراءات اجلزائية هذه الوسائل العلمية و منها اعرتاض املراسالت من قانو  10مكرر  65، إىل غاية املادة  05

، و مبوجب هذا التعديل  2006-12-20ر ، وذلك مبوجب تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية يف و و التقاط الص

رات أو التحقيق االبتدائي يف جرائم املخدأو كن إذا اقتضت ضرورات التحري يف اجلرمية املتلبس هبا مأصبح من امل

اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية أو اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات أو جرائم تبيض األموال أو 

اإلرهاب ، أو اجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف و كذا جرائم الفساد، و تعترب هذه اجلرائم الواردة على سبيل 

 .1هذه الوسيلة العلمية ل الستخدام ئاساحلصر هي امل

حىت ال يقع جتاوز أو تأثري على حقوق املتهم ، فقد وضع القانون ضوابط و قيود الستعمال هذه و بناءا عليه 

الوسيلة ، فهي تتم بناءا على إذن من وكيل اجلمهورية املختص و له أن  يأذن باعرتاض املرسالت اليت تتم عن طريق 

القيام بوضع الرتتيبات التقنية ، من اجل التقاط و تثبيت و بث و تسجيل و  لكية ئل االتصال السلكية و الالسوسا

                              
 . 444- 443ص -، ص 20011جنيمي مجال ، إثبات اجلرمية على ضوء االجتهاد القضائي ، دار هومة ، اجلزائر، دون طبعة،   - 1
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أو  أشخاص يف أماكن خاصة أو عمومية  الكالم املتفوه به بصفة خاصة ، أو سرية من طرف شخص أو عدة

 .1التقاط الصور لشخص أو عدة أشخاص يف مكان خاص 

بالدخول إىل احملالت السكنية أو غريها و لو خارج  و يسمح اإلذن املسلم بغرض وضع الرتتيبات التقنية

من قانون اإلجراءات اجلزائية و بغري علم أو رضا األشخاص الذين هلم حق على تلك  47املواعيد احملددة يف املادة 

يف و األماكن ، و تنفيذ هذه العمليات املأذون هبا على هذا األساس حتت املراقبة املباشرة لوكيل اجلمهورية املختص 

و جيب  التحقيق و حتت مراقبته املباشرة ة بناءا على إذن من قاضي قيق قضائي ، تتم العمليات املذكور حالة فتح حت

ة التقاطها و األماكن املقصودة سكنيأن يتضمن اإلذن كل العناصر اليت تسمح بالتعرف على االتصاالت املطلوب 

هر شالتدابري  و حيدد األمر مدة لتنفيذ هذه العمليات أقصاها أربعة أأو غريها ، و اجلرمية اليت تربر اللجوء إىل هذه 

 .2قابلة للتجديد

ذلك بفعل احلالة و  احلريات الفردية احملمية قانونا و إذا كانت هذه التدابري متس بصفة فاضحة و مباشرة ب

لفساد و ما تتطلبه من تدابري خاصة االستثنائية النامجة عن مكافحة اجلرائم االستثنائية اليت جاء هبا قانون مكافحة ا

خترق القواعد العامة للحقوق الفردية من اجل محاية أمن اجملتمع الذي أصبحت هتدده اجلرمية املنظمة ، و تعجز 

على  06مكرر  65هين من خالل املادة األساليب التقليدية يف محايته ، فان املشرع قد حافظ على محاية السر امل

ض املرسالت و التقاط الصور و التسجيل الصويت دون املساس بالسر املهين ، و حيدد ذلك  أن تتم عمليات اعرتا

 .3كضمانة للمتهم و أسراره اخلاصة 

 

                              
 . 439، ص 1999ائري ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، دون طبعة، حممد مروان ، نظام اإلثبات يف املواد اجلنائية يف القانون الوضعي اجلز  - 1
 . 445جنيمي مجال ، إثبات اجلرمية على ضوء االجتهاد القضائي ، املرجع السابق ، ص - 2
 .54، ص 2004عبد القادر العريب شحط ،  اإلثبات يف املواد اجلنائية ، دار اهلومة ، اجلزائر ، دون طبعة،  - 3
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عامل لدى القطاع العام  و الجناز العملية من الناحية التقنية فقد مسح القانون باالستعانة بكل شخص مؤهل

بكل التدابري و العمليات التقنية اليت تسمح  ضي التحقيق للقيامجلمهورية أو قا، فيسخر من طرف وكيل ا أو اخلاص

باعرتاض املراسالت أو التسجيل الصوت أو الصورة ، مث حيرر حمضر مبا تسفر عليه العملية و جتمع الدعائم اليت 

 سجلت عليها املراسالت أو الصور أو األصوات لتقدم كدليل إثبات ، و من حيث مصداقية أدوات التسجيل فال

شك أن التقدم العلمي قد وصل مرحلة من تطور تسمح بالقول و بارتياح أن أدوات تسجيل ذات مصداقية إذا 

 .1سلمت من العبث ، مبعىن انه إذا مت التسجيل يف نزاهة فان ما حيتويه يكون مبدئيا صحيحا و واقعيا 

سجيل أو نسبة ما هو مسجل للمتهم  يف نزاهة إعداد الت لقائمة حاليا إمنا تنص على التشكيكو االنتقادات ا

أن ما هو مسجل ينسب فعال للشخص يدخل عليه أي تغيري أو حتريف، و  فإذا تأكد أن  من قام بالتسجيل مل

أما جماهبة هذه التسجيالت على أساس أهنا جاءت خرقا و  يبدو انه ال مناص من اعتماده ، املسند إليه ، فحينئذ

سجيل عليه ، فهذا ما جيب أخذه مبوضوعية و يف أضيق احلدود حبيث ال للحياة اخلاصة للشخص الذي وقع ت

نضيع حقوق من يتمسك بالتسجيل ؟، و ال نسمح يف نفس الوقت للمسجل ضده باإلفالت من اجلزاء بكل 

سهولة ، و املعيار يف ذلك هو أن وسائل التسجيل هي أدوات تساعد يف إثبات وقائع معنية  و تبقى مسالة املكاملة 

ملوجهة من طرف املتهم إىل الضحية و قيام هذا األخري بتسجيلها ليستعملها كدليل ، فذلك يساوي وصول الكالم ا

شخص أو آلة تسجيل ( مثل أن يكون جبانب الضحية شخص يكون بإمكانه أن )   إىل الضحية حبضور الشاهد

صوت اهلاتف ، فان ما يسمعه الشاهد  يستمع إىل احملادثة من خالل مساعه ثانية للهاتف أو من خالل جهاز رفع

 . 2مبوافقة الضحية يكون مقبوال كدليل و كذلك األمر إذا وقع التسجيل 

 

                              
 . 446جنيمي مجال ، املرجع السابق ، ص - 1
  63، ص  2013جباري عبد اجمليد ، دراسات قانونية يف املادة اجلزائية على ضوء أهم التعديالت اجلديدة ، دار اهلومة، اجلزائر،الطبعة الثانية ،  - 2
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 الصور ، تبقى جماال ألخذ و الرد و لكن هذه املسالة و املتعلقة بالتسجيل و اعرتاض املراسالت و التقاط 

، و قد أحسن حقوق املتهم بصفة خاصة، و حقوق األفراد بصفة عامة  لكن ما يهمنا يف هذا األمر هو صونو 

املشرع اجلزائري عندما أخضع هذه العمليات إىل اإلذن القضائي ، و حدد مدهتا ، و ألزم القائم هبا بالسر املهين 

من حدوث جتاوز درجة أقل رار األشخاص اخلاصة، و هذا كله من شأنه محاية املتهم و لو بـــــــــــــــــــــــــــــــــــعدم إفشاء أسو 

ك مع و تعسف يف حقه من خالل استعمال هذه الوسيلة ، و إن كان ال بد منها يف الوقت احلايل و ذلأ

 .1تطور يف أساليب التحقيق و مواكبة التقدم العلمي  تطورأساليب اجلرمية مما يفرض

 املغناطيسيثانيا: التنومي 
النفسية للنائم و يتغري و  ي ، تعترب فيه احلالة اجلسمانية إن التنومي املغناطيسي هو افتعال حالة نوم غري طبيع

خالهلا األداء الطبيعي للعقل ، و يتقبل فيه النائم اإلحياء دون حماولة طبيعية إلجياد التربير املنطقي له أو إخضاعه 

هر لقبول اإلحياء للنقد الذي يفرتض حدوثه يف حالة اليقظة العادية ، و حالة النوم املغناطيسي تتسمم باستعداد ظا

 .2نطاق االتصال اخلارجي للنائم و تقصره على شخصية املنوم و ختضعه بالتايل الرتباط إحيائي معه  ييقفهي تض

 ميكن عن طريقه استدعاء األفكار  العلوم يقوم بأحداث نوم غري حقيقي و من فالتنومي املغناطيسي هو علم

ا ، فهو بذلك يعترب وسيلة لقهر اإلرادة ، و اليت تعد صورة من املعلومات بصورة تلقائية دون حتكم من صاحبهو 

 ر يف سالمة اجلهاز العصيب صور اإلكراه املادي لوقوعه على جسم الشخص باإلضافة إىل اعتداء املعين فهو يؤث

 .3ونية ال يعترب ما ينتج عنه له قيمة قانعدم شرعية و ري املختلفة إىل حترمي استخدامه و احلسي مما أدى بالدساتو 

 

                              
 . 63جباري عبد اجمليد ، نفس املرجع و املوضع  السابقني ، ص - 1
 . 278، ص 2006دي ، التحريات و اإلثبات اجلنائي ، دار الكتب القانونية ، مصر ، دون طبعة، مصطفى حممد الدغي - 2
 .54-53ص -،ص 1998مصطفى جمدي هرجة ، اإلثبات اجلنائي و املدين ، دار حممود ، القاهرة ، الطبعة الثانية،  - 3
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، هو الباحث اإلجنليزي "  1843لح التنومي املغناطيسي عام و على الرغم من أن أول من استخدم مصط

إىل جمموعة من العلماء و األطباء الذين  جون بريد" ، و مع ذلك فان الفضل يف إرساء قواعده العالجية يعود

استعمل الطبيبان الفرنسيان  1880سية ، ففي اعتمدوا على األسس اليت يقوم عليها يف عالج بعض األمراض النف

" شاركوت ، وبرهنامي " التنومي املغناطيسي يف عالج اهلسرتيا ، و استخدامه كذلك " فرويد "و قد عرفه العديد من 

 .1رجال القانون بالقول انه " استكشاف مباشر لداخلية نفس املتهم باخرتاق وعيه و املرور إىل عامله الداخلي 

ة ، أو هذا األسلوب من أساليب احلصول على املعلومات و كشف األسرار اليت ال قان استخدام هذه الطريو عليه ف

ميكن الكشف عنها بالطرق االعتيادية ، و بسبب النتائج اليت تتم التوصل إليها باستخدام هذا األسلوب توجهت 

، و اليت ميكن االستغناء هبا يف استظهار احلقائق  األنظار إليه باعتباره وسيلة من الوسائل املساعدة للتحقيق اجلنائي

الغامضة و بالنسبة لآلثار اليت ميكن أن حيدثها بالنسبة للشخص اخلاضع للتنومي من حيث حترر أرادته و خضوعها 

لتوجيهات الشخص القائم بالتنومي ، فيستخدم يف جمال التحقيق اجلنائي أثناء االستجواب مما له أثر فعال على 

 .2املتهم  شخصية

فعلى الرغم من فائدته العلمية و العملية ، فان استعماله و اللجوء إليه من طرف احملقق للحصول على 

 اإلجراءات اجلزائية ، و بعبارة أخرى ما هي يفل إمكانية االستعانة به و التصرحيات يثري العديد من التساؤالت ح

 . 3 يل هبا املتهم حتت تأثري التنومي املغناطيسي ؟القيمة القانونية و مدى مشروعية التصرحيات اليت يد

 

 

                              
1 Jean graven / le problème des nouvelles techniques d’instruction au procédure pénal , RSCCR ,4eme 1958, page 
334 édition  

 . 365، ص 2010حممد محاد اهلييت ، التحقيق اجلنائي و األدلة اجلرمية ، دار املناهج، األردن ،الطبعة األوىل،  - 2
 .514، ص 1996طبعة األوىل، ممدوح خليل حبر، محاية احلياة اخلاصة يف القانون اجلنائي مكتبة دار الثقافة ، األردن ، ال - 3
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لقد امجع الفقهاء ، على رفض استخدام التنومي املغناطيسي يف احلصول على تصرحيات املتهم ، لكنهم 

اجتاه بقول جبوازية استخدامه ، إذا وافق و  ستخدامه يف التحقيق بصفة عامة،انقسموا إىل اجتاهني ، اجتاه برفض ا

م ، فقد ذهب الرأي الرافض هلذه الوسيلة إىل أن التصريح الناتج عن التنومي املغناطيسي فيه اعتداء على عليه املته

لب املتهم حقه يف صيانة و سالمة نفسه و جسمه ، و حتد من حريته كما أهنا تس  هاك إلسراره اخلاصة املتهم و انت

الذي أجاز استعمال هذه الطريقة مبوافقة املتهم يستند  عبري عن إرادته و حريته يف الكالم من عدمه أما الرأيتيف ال

كما يف الدفاع عن نفسه ،إىل الفائدة املرجوة منها ، و هي أن عدم استخدام هذه الوسيلة يعد قيدا على حق املتهم 

أن ل إىل اهلدف املنشود و هي رغبة املتهم يف و ميكن االستفادة من هذه الوسيلة بتوفري الضمانات الالزمة للوص

 1يكشف عن حقائق  تكون يف مصلحته مع األمور اليت تسيء إىل مركزه القانوين فتزيد من مسؤوليته .

فالتنومي املغناطيسي بالوصف املقدم سابقا وميل غالبية الفقهاء إىل حترميه كوسيلة من الوسائل التحقيق يف مجيع 

يتحلى به احملقق أثناء تعامله مع املتهم ، فكل مراحل الدعوى اجلزائية لتعارضها مع مبدأ احلياد الذي جيب أن 

وسيلة تستهدف إرادة املتهم احلر و تسعى لتقييدها تكون حمال لإللغاء ، كما توحي بالعودة إىل صورة التعذيب اليت 

كون املتهم راضي ول مردود ألنه من غري املمكن أن يتلغي كل الضمانات اخلاصة باملتهم ، أما القول جبوازها فهو ق

ة نيترب رفضه اخلضوع هلذه الوسيلة قر على استخدام هذه الوسيلة معه إال أن يكون الرضى ناجتا عن خوف من أن يع

 .2عن إدانته 

، فضال عن املستمدة من التنومي املغناطيسي باإلضافة إىل أن العلم مل يتوصل بطريقة قاطعة إىل صحة النتائج

ل اليت يديل هبا الشخص اخلاضع له ، فال ميكن االرتياح إىل النتائج  احتمال االختالف يف التفسري بالنسبة لألقوا

ألهنا ال تعترب عن احلقيقة ، فطابع اإلرغام على التكلم و إلغاء حرية املتهم يف اإلقناع عن التصريح جمسد بشكل 

                              
 . 301، ص 1981حسني حممود إبراهيم ، الوسائل العلمية احلديثة يف اإلثبات اجلنائي ، دار النهضة العربية ، مصر ، الطبعة األوىل -1
 2006ة ، اإلسكندرية ، دون طبعة، عبد العال خراشي ، ضوابط التحري و االستدالل عن اجلرائم يف الفقه اإلسالمي و الوضعي ، الدار اجلامعة اجلديد - 2

 . 449، ص
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ة ، و معاقبة كل واضح يف هذه الوسيلة ، األمر الذي دفع مبختلف القوانني على اعتباره هذه العملية غري مشروع

 .1من تسبب يف سلب حرية اإلرادة و التفكري لدى الشخص بالتنومي املغناطيسي 

لذا نرى انه من النادر اللجوء إىل هذه الطريقة كوسيلة للحصول على إقرار املتهم ألهنا تشكل تغلغال يف  و

يعترب و ه النواحي حممي قانونا و دستورا النفس البشرية و شال لإلرادة و الوعي و سلبا للحرية الفردية ، و من كل هذ

محايتها من النظام العام ، و لذلك ال جند التشريع اجلزائري ينص على هذه الطريقة ، و قد أحسن املشرع يف ذلك 

 .و أصاب محاية إلرادة املتهم و خلطورة هذه الوسيلة عليه 

 ـا : الـــتـخـذيــــرثثـالــ
أو العقاقري املخدرة ، و إمنا فقط تلك اليت يتم استخدامها يف التحقيق ود هنا لتعرض للمواد ، صليس املق

اجلنائي ، و من أهم املواد املخدرة اليت استخدمت يف هذا اإلطار هو املعروف ب "بنتونال الصوديوم " ، أو حسب 

اؤال كبريا و حساسا ما يطلق عليها مبصل احلقيقة ، و لكن إدماج هذه املواد املخدرة يف إجراءات التحقيق يثري تس

 هم الصادر حتت تأثريها،حول مشروعيتها يف حالة احلصول عل اعرتافات و القيمة القانونية للتصرحيات املت

باإلضافة إىل " بنتونال الصوديوم " هناك النار كوفني " و األوديوم " ، و األميثال بنتونال " و " األوناركون " و 

 . 2كالمية حيث يتدفق فيها الكالم دون حتكم يف اإلرادة تتميز بأهنا تصيب الشخص هبسترييا  و 

و لقد ثار اخلالف حول القيمة القانونية ملا سبق هذه الطريق من وسائل ميكن استخدامها يف التحقيق 

السيما يف شان مدى شرعية استخدامها   املخدرة نفس اخلالف و اجلدل  اجلنائي ثار حول استخدام العقاقري

                              
 1982رة ، سنة عدنان احلميد زيدان ، ضمانات املتهم و األساليب العلمية ، احلديثة للكشف عن اجلرمية ، رسالة الدكتوراة ، كلية احلقوق جبامعة القاه - 1

 .210، ص
 . 382ع السابق ، صحممد محاد اهليثي ،  التحقيق اجلنائي و األدلة اجلرمية ، املرج - 2
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أي ما حيصل عليه احملقق من اعرتافات عن طريق استخدام تلك  ائج اليت ترتتب على استخدامها نتمدى شرعية الو 

 1العقاقري ، و لقد سار الفقه يف صدد بيان موقفه من استخدام العقاقري إىل معارض ، و مؤيد هلا .

 القول بان هذا و يذهب االجتاه الغالب يف الفقه هو الرافض الستخدام العقاقري املخدرة يف التحقيق إىل

اإلجراء جيب منعه ، حىت و لو كان الدافع الستخدامها كما يقول البعض من ضرورة مسايرة العلم يف تطوراته ، ألن 

احرتام السالمة اجلسدية للمتهم يستلزم عدم جواز استعمال مثل هذه الوسائل ، ألهنا نوع من أنواع اإلكراه اليت تقع 

ال و يتحصل عليه احملقق من نتائج جراء العملية التخذيرية للمتهم يعترب و مها مطلقا ضد املتهمني ، و عليه فكل ما 

 2. ةالباطين ، و تعد هذه النتائج ال قيمة هلا قانونا ألهنا صادرة عن إرادة غري حر  لخيرج عن كونه من مكبوتات العق

 ا يف الدعوى اجلزائية و التحقيق خداماهتأما األساليب اليت يعتمد عليها القائلون بأمهية العقاقري املخدرة و است

فقد قالوا بإمكانية استعمال هذه الوسيلة و لكن بشرط رضا املتهم حيث انه يساهم يف حتقيق مصلحتني متالزمتني 

دوما ، فهو أسلوب للتحقيق ميكن للمحقق الوصول إىل معلومات اليت متثل بدرجة أو أخرى عن احلقيقة الواقعية 

لى حد الوجهة السليمة ، و متحيص أقوال الشهود فهذه األمور تفيد بال شك اجملتمع و الفرد عفيتوجه التحقيق 

كما أن نتائج املتحصل عليها ميكن مراجعتها بدقة و طبقا ملبدأ حرية القاضي يف تكوين عقيدته فيمكن سواء  

 3البطالن . تبعاد املتعارض منها و الذي يشوبهاس

ية هي مناط التحقيق ، فان استخدام العقاقري يساعد كثريا األبرياء يف دفع التهم مع العلم أن احلقيقة املوضوع

عنهم ، فمن املمكن استعماهلا دون خماطر إذا قام هبا طبيب خمتص ذو دراية هبذا األسلوب ، فتنتفي بذلك فرضية 

لوسيلة يف البعض اجلرائم االعتداء على سالمة جسم املتهم ، و يضيف الفقه " جرافان " انه جيوز استخدام هذه ا

                              
 . 79حممد بن مشريح ، حق املتهم يف االمتناع عن التصريح ، رسالة ماجيستري ، املرجع السابق ، ص - 1
 . 303حسني حممود ابراهيم ، الوسائل العلمية احلديثة يف إالثبات اجلنائي ، املرجع السابق ، ص - 2
 . 144، ص 2006رق اإلثبات ، دار حممود ، القاهرة ، الطبعة األوىل، سيف ناصر سلمان ، ضمانات املتهم يف االستجواب و ط - 3
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اخلطرية ، كجرائم القتل و غريها شريطة أن يكون االهتام قويا ، و هو إجراء استثنائي ال يلجأ إليه إال عند الضرورة 

 1و عندما يرى احملقق ضرورة ذلك مما يستدعي اللجوء إىل هذه الوسيلة .

إلنسان حتت أي مربر كان ، فإطالق حرية فنستنتج من كل ما تقدم أن غالبية الفقه ترفض املساس حبرمة ا

املتهم و إرادته يف التصريح من عدمه هو اجلوهر األساسي للتحقيق السليم و النزاهة املنبثقة من الشرعية اإلجرائية 

اليت تقوم على أساسا احرتام احلرية الفردية كما أن املتهم و أثناء استجوابه ، يعرض عليه األسلوب ، فإذا قبل به 

ن التحقيق ال خيلو من طابع اإلكراه ، ضف إىل ذلك انه ليس عليه من السهولة قبول مصادرة حريته ، أل فانه

يستهدف احلصول على تصرحيات و هذا فيه ميل إىل ترجيح اإلدانة ، فال بد من وجهة نظرنا أن يكون هذا 

ديد املسائل الفنية و املعلومات الضرورية التخدير يف اجلرائم اخلطرية ، و أن يتم بواسطة اخلربة اليت تقتصر على حت

لكن حبصرها و ضمان سالمة املتهم ، فإذا مست بسالمة فال و  ملخدرة للتشخيص فيمكن االستفادة من املواد ا

 2من متطلبات التحقيق الصحيح . ن السالمة اجلسديةداعي الستعماهلا ، أل

 رابعا : جهاز كشف عن الكذب  
لها وال يؤثر على هزة اليت يكون الشخص موضوعا لعملكذب أهنا تلك األجفيمكن تعريف أجهزة كشف  ا

إرادته و تسمح برصد التغريات الفسيولوجية ، و عن طرق حتديد هذه التغريات و حتليل الرسوم البيانية اليت يوردها 

ن كرسي ، فجهاز عبارة ع ميكن احلصول على حكم تقديري بان الشخص موضوع جتربة يكذب أو يقول احلقيقة

درجة تصبب العرق  ئق من املعدن يضع عليه كفيه لقياسعليه املستجوب و على كال املسندين رقا بسيط جيلس

توجه للمستجوب جمموعة من و  وب تلتف حول صدر لقياس التنفس جهاز حول إبطه لقياس ضغط الدم أو أنبو 

خالهلا اكتشاف صدق أو كذب املستجوب   ميكن من  د سؤاله عن اجلرمية عدة متغريات األسئلة ، حيث تنتابه عن

، حيث أعلن "جون ال رسون " عن استكمال جهاز يسجل مجلة من  1921و يعود ظهور هذا اجلهاز إىل عام 

                              
 .160، ص 1996رمسيس هبنام ، البوليس العلمي أوفن التحقيق ، منشأة املعارف اإلسكندرية ، دون طبعة ،  - 1 

 . 80حممد بن مشريح ، حق املتهم يف االمتناع عن التصريح ، املرجع السابق ، ص - 2
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متغريات على الشخص أثناء التحقيق معه ، و يف حقيقة األمر هذا اجلهاز هو ما يدعى اآلن جبهاز كشف الكذب 

.1 

 تحقيق مع الشخص املتهم بني مؤيد قد انقسم الفقه حول استعماله يف الو كغريه من الوسائل العلمية ف

 عتمدون عليه حيققون تفوقا كبريا معارض و لكل فريق حجة و براهينه ، فريى االجتاه املؤيد أن احملققني الذين يو 

تستلزم عليها  فجدية النتائج املتواصل إليه اجلهاز مشروطة باستخدامها من طرف فنيني و مدربني بطريقة جيدة

تفسري النتائج بطريقة صحيحة تفيد الوصول إىل احلقيقة ، أما االجتاه املعارض الستخدام هذا اجلهاز ، فأسانيده 

تتمثل يف أن هناك عوامل كثرية تؤثر على الشدة  ، و تكون سببا يف عدم صدق النتائج ، فقد يكون لبعض 

، أو احتمال وقوع خطأ من اجلهاز نفسه ، فإذا يسمح األشخاص قلق و اضطراب نتيجة اخلوف من االهتام 

لكان معىن ذلك أن ما منحه القانون للمتهم  الكشف عن الكذب رغما عن املتهم  زاالقانون باستعمال جه

 2باليسار . هباليمني ، سلبه من

ها الواليات فقة املتهم و منادلو من أحباث استعمال هذا اجلهاز مبو على الرغم من ذلك فان هناك من است و

 يتهاد قضت احملكمة العليا يف إحدى والـــــــــاملتحدة األمريكية ، إال أن بعض أحكام قضائها مل تعرتف بذلك فق

بعدم صحة النتائج املرتتبة على استعمال هذا اجلهاز و لو كان بإرادة املتهم ، فالرأي الغالب مييل إىل رفض 

ه حبقوق الدفاع و حرية الفرد إال أهنم ال ميانعون يف استخدامه يف البحث استخدام هذا اجلهاز يف التحقيق الرتباط

 3اجلنائي العلمي ، ألن دوره يقتصر على قياس اآلثار الفسيولوجية اليت مير هبا املتهم أثناء االختبار .

 

                              
،  1960،  01ليفة ، مصل احلقيقة و جهاز كشف الكذب ، مقال منشور ، جملة اجلنائية ، القومية ، املركز القومي للبحوث ، مصر العددأمحد حممد خ - 1

 . 94ص 
 . 383حممد محاد اهلييت ، التحقيق اجلنائي و األدلة اجلرمية ، املرجع السابق ، ص - 2
 . 384ة ، املرجع السابق ، صياجلرم حممد محاد اهلييت ، التحقيق اجلنائي و األدلة - 3
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ص ألن مهما قلنا فان هناك عوامل تؤثر بصورة واضحة يف صدق نتائج اجلهاز ، و اليت تعود إىل الشخ

اخلاضع للتجربة و بالتايل تؤثر على قيمة النتائج اليت ميكن التوصل إليها و ترمي اجلهاز بعدم الدقة ، و من مث بعدم 

الفائدة ، و ميكن إمجال هذه العوامل يف إصابة الشخص باألمراض ، فيمكن أن تؤثر على دقة النتائج ، فينبغي 

اخلاضع لالختبار لإلمراض ، و هناك مؤثرات نفسية يعاين منها  على القائم باجلهاز التأكد من عدم إصابة الشخص

صحة النتائج و منها ما تتعلق بالظروف اليت تسبق االستجواب ، أو بعدم الشخص تؤثر على عمل اجلهاز و 

املرافقة له ، و منها اخلوف و القلق ، و االضطراب ، و اإلرهاق ، و غريها من املؤثرات ، و من هنا ميكن القول 

قد و بعد صحة النتائج املرتبة على استعمال هذا اجلهاز خاصة مع األشخاص املرضى و املصابني باألمراض النفسية 

 1يؤدي ذلك إىل اهتامهم مع أهنم قد يكونوا بريئني مما ينسب إليهم من هتمة .

 على وعيه  نه يؤثر على املتهم وض استخدم هذا اجلهاز يف التحقيق ، ألفو نستنج أن الرأي الغالب ير 

املتواضع انه ال مينع من استخدام هذا اجلهاز يف مجع االستدالالت و األدلة  اإرادته ، و لكن مع ذلك و يف رأيينو 

اليت تثري درب سلطة التحقيق ، و إذ هلا أن تسرتشد به يف تقصيها حلقيقة ، و حبثها عن املتهم احلقيقة ، و مجع 

مي نتائجه على أهنا األصح و األدق ، فتأخذ كغريها من النتائج املتحصل األدلة الكافية ضده بشرط أال يتم تقد

عليها من الوسائل األخرى على سبيل االستدالل ملعرفة احلقائق ، فتخضع النتائج املرتتبة عن استعمال اجلهاز إىل 

 ام سلطة التحقيق أممتحيص ملعرفة مدى صحتها ، و بناءا على هذا فيقتصر دور اجلهاز على إيضاح معامل الطريق 

حبيث انه إذا تبني أو تثبت هلذه السلطة ، و من خالل استعمال هذا اجلهاز أن املتهم كاذب يف إنكاره للتهمة فان 

 ل أخرى و تكون هذه األدلة دامغة ذلك سيدفعها حتما إىل البحث عن األدلة الكافية إلدانته باستخدام وسائ

ستخدم يف هذه املرحلة ه من صدقه و على هذا فان دور اجلهاز إذا ما اتكون يف مواجهة املتهم حىت ينكشف كذبو 

 التهمة و حصرها ، و رسم الطريقة ، و حتديد معامله للبحث عن احلقيقة ال غري . يددهو جمرد حت

                              
 . 95أمحد حممد خليفة ، مصل احلقيقة و جهاز كشف الكذب ، املرجع السابق ، ص - 1
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 خامسا : أخذ البصمات 
وصل إىل حتديد يعترب أخذ البصمات من مسرح اجلرمية إحدى الوسائل العلمية اليت يعتمدها احملقق بغية الت

البصمة و ات و املقارنة مع بصمات املتهم ــــــــــشخص املرتكب للجرمية و ذلك من خالل البحث عن صاحب البصم

بلدان  هي دليل مادي ميكن للمحقق احلصول عليه من املتهم ، إذا ال ميس يف الواقع أي حق من حقوقه ، و هناك

ف ميكن التعر ند تنظيم بطاقات هويتهم مثل اجلزائر ، و ذلك كتدبري ة تأخذ البصمات الكافية من املواطنني عديعد

على صاحبها يف حالة الضرورة ، كما أن القانون مل مينع مثل هذا اإلجراء بل أجاز للمحقق اللجوء إىل اخلربة الفنية 

بصماته ، وال خيفى أن لالستدالل على أثار اجملرم فيكون الرفض غري قانوين و بالتايل حيق إرغام املتهم عن إعطائه 

 ال قابل للمناقشة أخذ البصمات أثناء التحقيق من شانه توفري دليل مؤيد أو نفي للتهمة و هو يف كل األحو 

 1الدحض و التربير بالنظر إىل الظروف احمليطة بالقضية .و 

خص يق و باالو يف األخري إذا جئنا إىل تقييم موقف خمتلف التشريعات من هذه الوسائل العلمية يف التحق

 القانون اجلزائري ، فإهنا مل تتناوهلا صراحة ، و ذلك حلداثة هذه الوسائل و عدم الوثوق يف نتائجها ، و إذا كان

ن ذلك ما بعضها فانه أخضع هذه الوسائل إىل إجراءات و قيود وجب احرتامها ألالقانون اإلجرائي اجلزائري اخذ ب

ق و القانون اليت خيطر خالهلا اللجوء إىل استعمال وسائل غري مشروعة يف تكريسا لدولة احل تقتضيه حقوق املتهم ،

إننا  التحقيق للوصول إىل احلقيقة و لو على حساب حقوق املتهم و حرياته ، و هذا غري مقبول إطالقا ، إال 

تها ظروف سائل ، و لكن ليس للبد من سبيل ، فقد أملو نالحظ إن املشرع اجلزائري متحفظ من استعمال هذه ال

اجلرمية و تطورها ، فوجدنا أنفسنا أمام جرمية منظمة حمكمة اخليوط ، ال يكون إثبات ارتكاهبا إال هبذه الوسائل 

 تشريعات .الالعلمية ، و مع ذلك مل يهمل املشرع اجلزائري حقوق املتهم بدرجة كبرية على غرار بعض 

 

                              
  115عاليل بن زيان ، ضمانات احلريات الفردية يف املتابعات اجلزائية ، املرجع السابق ، ص - 1
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  وق املتهم أثناء احلبس املؤقتحقاملطلب الثاين : 
هو األمر بالوضع يف احلبس املؤقت هلذا جند أن املشرع  من إجراءات التحقيق على اإلطالق عل اخطر إجراءل

ة الرباءة و هذا كله نياملتهم متاشيا و تكريسا ملبدأ قر ة لفائدة دياطه بشروط و إجراءات و ضمانات عداجلزائري أح

 ع األصعدة يما لديه و هو حريته املقدسة على مجألن األمر بوضع املتهم رهن احلبس املؤقت يسلب الشخص اعز 

 اسا حبرية املتهم .احلبس املؤقت من أكثر اإلجراءات مسو بذلك يعترب 

دق من أوامر التحقيق اليت هتدف إىل تامني فاحلبس املؤقت ال يهدف إىل البحث عن دليل بل هو على األ

الشهود مثال  ذلك إذا ظل املتهم حرا ، و كذلك قد األدلة سواء من العبث هبا أو طمسها أو حىت التأثري على 

 1تكون إجراء لعدم متكني املتهم من اهلروب .

واضح و حمدد ، و مل يعرف املشرع اجلزائري املقصود تعريف وص تعريف احلبس املؤقت ، فال يوجد صو خب

  2001جوان  26ملؤرخ يف ا 01/08من احلبس املؤقت حىت مع تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية مبوجب القانون 

املتعلق باستبدال مصطلح احلبس االحتياطي مبصطلح احلبس املؤقت ، و إذا كان قانون اإلجراءات اجلزائية  قد 

، بأنه إجراء استثنائي ، أما الفقه فقد نشط يف التعريف به فذكر البعض أنه  123وصف احلبس املؤقت يف املادة 

قررها القانون ملصلحة العدالة   لبعض اآلخر بأنه تضحية كربى للحرية الشخصيةإجراء استثنائي خطري بينما ذهب ا

 .2كما عرف بأنه سلب حلرية املتهم 

و من هنا يالحظ أن األغلبية اتفقت على منح احلبس املؤقت صفة االستثنائية، ألن اجلرمية استثناء يف 

جوء إليه من جهة التحقيق أثناء القيام بإجراءات اجملتمع، و عليه فيمكن القول بان احلبس املؤقت إجراء يتم الل

التحقيق و ذلك من اجل وضع املتهم يف هذا احلبس املؤقت ليس هو اهلدف يف حد ذاته و إمنا من اجل تسهيل 

                              
 . 26، ص 2001مصر ، دون طبعة، وجدى شفيق فرج ، احلبس االحتياطي ، دار الكتاب الذهيب ،  - 1
 . 08، ص  2004علي بوحلية  بن بومخيس ، بدائل احلبس املؤقت ، دار اهلدى ، اجلزائر، دون طبعة،  - 2
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القيام باإلجراءات و الوصول إىل احلقيقة ، فال ينبغي لنا أن نرى احلبس املؤقت هو انتقام من املتهم و إمنا هو محاية 

 من أي خطر أو مساس به .له 

و هلذا فسوف يتم تناول احلبس املؤقت من خالل االجتاهات احلديثة للمشرع اجلزائري يف حماولته لدعم 

 ضمانات املتهم و حقوقه خبصوص الوضع يف احلبس املؤقت و ذلك من خالل العناصر اآلتية : 

 : شروط احلبس املؤقت أوال
بني مقتضيات احرتام حرية الفرد ءات اليت يربز فيها بوضوح التناقض يعترب احلبس املؤقت أحد أهم اإلجرا

قرار سلطتها يف العقاب و هو إجراء بغيض ألن القاعدة العامة تفرض حة الدولة يف الكشف عن احلقيقة المصلو و 

 ا احلكم عم حبريته حىت يصدر هذيف اإلنسان الرباءة إىل أن تثبت إدانته حبكم بات ، و من مث له احلق يف أن ين

لكن املصلحة العامة قد تتطلب التعرض هلذه احلرية عن طريق حبس املؤقت ، فيتعني تقييده بأكرب قدر من و 

استعماله على نطاق سليم على أنه ال قيمة هلذه الضمانات إذا أمكن إهدارها  الضمانات و الشروط اليت تكفل

 .1ذا الضمانات كفل فعالية ه، مما يتعني توفري رقابة قضائية تدون رقيب 

 حلبس املؤقت ، من شاهنا أن تكفل للمتهم حقوقه يف اروط و ضماناتو عليه فقد قرر القانون اجلزائري ش

 انونا فال جيوز له اخلروج عليها فقد أعطى احلق للوضع يف احلبس املؤقت لقاضي التحقيق مع إلزامه بالقيود املقررة ق

  2يئات القضائية املختلفة .اهلو  ضع بشأهنا لرقابة غرفة االهتامو خي

 

 

 

                              
 . 18، ص 0092،  أمحد إبراهيم عطية ، أحكام احلبس االحتياطي و الصلح اجلنائي ، دار الفكر و القانون ، مصر ، دون طبعـــــــــــــــــــــــــــــة - 1
،  2004طبعة ، اآلخضر بوكحيل ، احلبس اإلحتياطي و املراقبة القضائية يف التشريع اجلزائري و املقارن ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، دون  - 2
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 :أقرها املشرع اجلزائري فيما يلي و تتجلى هذه الشروط و الضمانات اليت

 و تتمثل هذه الشروط الواجب توفرها يف احلبس املؤقت فيمايلي:  :أ( الشروط املوضوعية 

منع املشرع غري جهة : يعد احلبس املؤقت من اشد و أخطر إجراءات التحقيق لذا  اجلهة املختصة بإصداره -1

مثبتا بذلك ضمانات املتهم بإرساء قواعد االستقالل بني النيابة و التحقيق يف هذا  هالتحقيق اليت ميكنها اختاذ

اإلجراء و ال بد هنا من التفرقة بني أمر اإليداع و أمر احلبس املؤقت ، فاألول يتخذ من طرف النيابة العامة يف حالة 

ا ــــــــــــؤقت خيتلف عن أمر إيداع أن هذا األخري خوله املشرع للنيابة و قاضي التحقيق بينمالتلبس إال أن احلبس امل

، ألن كل حبس مؤقت متضمن تكلم املشرع فيه عن النيابة أصال، مما جعله اخص من أمر إيداعاحلبس املؤقت مل ي

هو من صالحيات قاضي التحقيق دون ، كما أن األمر باحلبس املؤقت ة ألمر اإليداع و العكس غري صحيحبالضرور 

النيابة ، فلو كانت هذه األخرية تستطيع اختاذ أمر حبس املؤقت ملا طلبته من قاضي التحقيق و إن هذا الطلب قد 

 ةالسلطة املصدر و  رفة االهتام ، و بالتايل فاجلهة يقابل بالرفض من قاضي التحقيق فتضطر إىل استئنافه أمام غ

 1غرفة االهتام .و  التحقيق و هي تشمل قاضي التحقيق جهة للحبس املؤقت تتمثل يف

فالسلطة املختصة بالتحقيق االبتدائي، و إن كانت معظم التشريعات احلديثة قد اتفقت على ضرورة إجراء 

التحقيق التحضريي ، لكنها اختلفت يف إسناده للسلطة التحقيق ، فهناك تشريعات من توكل سلطة التحقيق للنيابة 

لتحقيق هناك من تشريعات من تسند سلطة التحقيق إىل قاضي او  ا و هذا سائد يف أمريكا و الدول املتأثرة هب العامة

هو نظام سائد يف فرنسا و الدول املتأثر هبا كاجلزائر ، و إذا كان نظام قاضي التحقيق و  مستقل عن النيابة العامة 

 دد نظام خطرية يف السنوات األخرية باتت هتظام عرف أزمة عرف جناحا و مث تطبيقه يف بلدان كثرية ، فان هذا الن

 

 

                              
  220، ص 2008طبعة، فضيل العيش ، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية بني النظري و العلمي ، دار البدر ، اجلزائر ، دون  - 1
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ايطاليا و بني من يرى اإلبقاء عليه مع إدخال  و قاضي التحقيق ، فهناك من يدعو إىل التخلي عنه مثل أملانيــــــــــــــــــــــــا 

صالحيات الكبرية اليت يتمتع هبا إصالحات و تعديالت عليه ، و لقد تركزت االنتقادات املوجهة هلذا النظام على ال

قاضي التحقيق السيما ما يتعلق باحلبس املؤقت اليت ظلت هاجس رجال السياسة و الفقهاء ، و هكذا فقد 

متحورت كل اجلهود حول فكرة رئيسية و هي احلد من صالحيات قاضي التحقيق السيما فيما خيص احلبس املؤقت 

.1 

استبداهلا بالرقابة و  هو التقليص من مدة احلبس املؤقت املسالة حيث كان االجتاه الغالب خبصوص هذه 

القضائية ، مث تطور األمر إىل الفصل بني وظيفتني التحري و الوضع رهن احلبس املؤقت ، حيث تقتصر مهمة 

ن اقاضي التحقيق على البحث و التحري ، بينما تسند مهمة الوضع يف احلبس املؤقت هليئة أخرى تسمى جل

و احلبس ، و لقد باءت كل احملاوالت بالفشل ، و مت إنشاء جلنة تدعى جلنة العدالة اجلزائية و حقوق  احلريات

الوظائف و  رير هو الفصل بني وظائف التحقيق اإلنسان تعرف باسم جلنة " ديلماس ماريت " ، اليت وضعت تق

احلبس ، و لكن طبق هذا النظام و  ضي احلريات ما الثانية فتسند لقالتحقيق ، األوىل تسند للنيابة العامة إالقضائية ل

بضعة أشهر مث ألغى ، و بعدها صدر قانون قاضي احلريات الذي ابقي على قاضي التحقيق إال انه ال خيتص إال 

سا ، أما يف اجلزائر اليت ، كل هذا حدث يف فرنباملسائل املتعلقة حبرية األفرادبالتحقيق ، بينما خيص قاضي احلريات 

عدة  1966جوان  08، فقد عرف قانون اإلجراءات اجلزائية منذ صدوره يف ام قاضي التحقيق عن فرنساورثت نظ

حيث متحورت كلها حول ضمان أكثر محاية  نها تلك اليت ختص مرحلة التحقيق،تعديالت تناول عدة مسائل م

 .2للمتهم خاصة مسالة احلبس املؤقت 

                              
1  -George Levasseur  / droit général et procédure pénale ,palboz paris ,13eme éditons 1999 , page 177  

2 -Pierre Cambot / la protection constitutionnelle de la liberté individuelle en France , recueil Sirey , paris 3 eme  
edition1998 page 153 . 
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س بة الختاذ مذكرة إيداع املتهم احليتمتع بسلطة واسع 2001فلقد كان قاضي التحقيق قبل التعديل سنة 

، دون رقابة من أية جهة ، مما أدى إىل نوع من اإلفراط يف استعمال هذه الوسيلة القانونية ، و مبا االحتياطي

يتماشي و مبدأ احلبس االحتياطي الذي يعترب إجراء استثنائي ال تتخذ إال يف حالة توافر احد الشروط املنصوص 

بدال مصطلح االحتياطي و است 2001من قانون اإلجراءات اجلزائية ، فجاء التعديل سنة  123عليها يف املادة 

 .  1كذا بإعادة ترتيب شروط احلبس املؤقت بإضافة شرط جديد و  باملؤقت،

هي قاضي التحقيق و غرفة  و بناءا عليه فاحلبس املؤقت ال ميكن اختاذه إال من طرف جهات التحقيق و

حتديد و  قت على املتهم و حقوقه خلطورة احلبس املؤ ذا ــــــــــــــــــــهعامة استثناء فقط ، و ، و قضاة احلكم و النيابة الالهتاما

 اجلهة أمر مهم و ذلك من اجل الرقابة عليها .

 :_ مدة احلبس املؤقت2
جب على قضاة التحقيق ، لذلك و ه و حتديد مدتهقيإن الطبيعة االستثناء للحبس املؤقت تستوجب تضي

التقيد هبذا و السهر على انه ال حتدد املدة إال بالشروط اليت ينص عليها القانون ، و إال عد ذلك حبسا تعسفيا 

اسه باحلرية الشخصية ضال على مسيستوجب املساءلة ، فلذا تعد املدة من شروط احلبس املؤقت األساسية فف

زائري رعاية كاملة ، و فضال عن أضراره بسمعة املتهم و شرفه ، و تطبيقا للمتهم فهو خطري لذا أواله الدستور اجل

 ى للحبس املؤقت وضع ضمانة هامة تتعلق بوضع حد أقصملا جاء يف الدستور ، فقد أوىل التشريع اجلزائري على 

 2تهم .حىت ال يكون سيفا مسلطا على رقبة املتهم و اقتناعه بان احلبس املؤقت مرحلة مؤقتة يف حياة امل

من قانون اإلجراءات  01فقرة  125ن مدة احلبس املؤقت ال تتجاوز أربعة أشهر طبقا ملادة فاألصل أ

اجلزائية ، و بصفة استثنائية ميكن أن تكون هذه املدة أقل أو أكثر من أربعة أشهر و تكون املدة يف هذا الصدد تبعا 

                              
 . 10علي بوحلية بن بومخيس ، بدائل  احلبس املؤقت ، املرجع السابق ، ص - 1
ر القبة ، حمافظي حممود ، ضمانات املتهم يف نظام احلبس املؤقت يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ، مقال منشور مبجلة دراسات قانونية ، دا - 2

 . 34، ص  2002لسنة  04اجلزائر ، العدد
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يوما ، فتحدد مدة احلبس يف اجلنح تبعا  20وي أو تقل عن لطبيعة و نوع اجلرمية ، فالبنسبة للجنح فهناك مدة تسا

املتهم  أكثر  ال جيوز حبسفأو يعادهلا  ثالث سنوات أقل من سللعقوبة املقررة ، فإذا كان حدها األقصى هو احلب

اهر اىل اخالل ظجت عنها وفاة انسان أو اليت أدت من ثالثني يوما غري قابل للتجديد ، باستثناء اجلرائم اليت نت

 مدة احلبس املؤقت ثالثني ، و يستشف من نص هذه املادة حىت تكون 124و هو ما أكدته املادة  بالنظام العام

فال بد من توافر شروط و هي ، أن يكون احلد األقصى للعقوبة املقررة هو احلبس ملدة ال ، يوما غري قابلة للتجديد 

 1.ستوطنا باجلزائر ن يكون املتهم م، و أ ثالث سنوات أو تعادهلاتفوق 

( يوما ، فال جيوز أن تتجاوز أربعة أشهر يف غري 20أما حالة احلبس املؤقت يف اجلنح ملدة أكثر من عشرون )

السابقة ، إال إذا كانت أقصى العقوبة املنصوص عليها يف القانون تزيد عن  124األحوال املنصوص عليها يف املادة 

و على هذا األساس يتضح لنا من خالل استقراء هذه املادة أن احلبس  125ادة ــثالثة سنوات أو تساويهما امل

فان  124ح كالتايل ، و إذا مل تتوفر يف املتهم الشروط و األحوال املنصوص عليها يف املادة ــــاملؤقت يف مواد اجلن

مثانية أشهر إذا   08 مدة احلبس املؤقت ال ميكن أن تتجاوز أربعة أشهر ، و هناك جنح قد يصل احلبس املؤقت إىل

ثالثة سنوات ، و تبني انه من الضروري إبقاء  03عليها يف القانون تزيد عن  ان احلد األقصى للعقوبة املنصوص ك

 سببا املتهم حمبوسا و يكون ذلك بقرار من قاضي حتقيق بعد استطالع رأي وكيل اجلمهورية ، و يكون هذا قرار م

 2غريها .و  النصب و الضرب و اجلروح العمدية و الشيكات و  ملرة واحدة و ذلك يف جنح السرقةو 

أما يف اجلنايات ، فتكون مدة احلبس املؤقت أربعة أشهر ، غري انه جيوز لقاضي التحقيق متديدها لتصل إىل 

شهرا  16شهرا ، كما جيوز لغرفة االهتام متديد احلبس املؤقت مرة واحدة استثناءا لتصل إىل ستة عشرة  12

 ح و اجلنايات وع إىل متديد احلبس املؤقت فقد كان املشرع قبل التعديل مييز بني مدة احلبس املؤقت يف اجلنبالرجو 

شهرا أما بعد التعديل  16مثانية أشهر ، و يف اجلنايات ال تتجاوز  08إذا أن اجلنح كانت املدة فيها ال تتجاوز 
                              

 ، السابق الذكر. 02_15من األمر  124راجع املادة  - 1
2 AISSA DAOUDI / le juge d’instruction, office national des travaux éducatifs, ALGER 3 eme édition 1993 , page 172  
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ففيما يتعلق مبدة احلبس املؤقت يف اجلنح  اجلنايات قاج مفاهيم جديدة لتضييإدر مت  125الذي أجرى على املادة 

 1فان املشرع مل يغري فيها .

 املؤقت يف جرائم القانون العام  أما اجلنايات هي اليت طاهلا التمديد بصورة اكرب فيجوز متديد مدة احلبس

ر مسبب و ذلك يف فيجوز لقاضي التحقيق بعد استطالع رأي وكيل اجلمهورية املسبب متديد احلبس املؤقت بأم

فيجوز  أو بالسجن املؤبد أو اإلعدام  ،  ملدة تساوي أو تفوق عشرين سنة اجلنايات املعاقب عليها بالسجن املؤقت

 دة احلبس املؤقت ستة عشرة شهرا .لقاضي التحقيق متديد ثالثة مرات مدة احلبس املؤقت ، حيث تبلغ م

إجراءات جلمع أدلة خارج الرتاب الوطين وكانت نتائجها  أما اذا أمر قاضي التحقيق باجراء خربة أو اختذ

تبدو حامسة الظهار احلقيقة،ميكنه يف أجل شهر قبل انتهاء املدد القصوى للحبس، أن يطلب من غرفة االهتام وفقا 

متديد احلبس املؤقت كما جيوز لغرفة االهتام  125من املادة  8و 7و 6و 5رات لألشكال املنصوص عليها يف الفق

 2.أشهر قابلة للتجديد أربع مرات بنفس األشكال املذكورة أعاله 4ديد احلبس املؤقت ملدة مت

و من هنا يالحظ أن القانون كلما كان حاميا للحريات كلما قلص من سلطة التحقيق يف أمر احلبس 

حلبس املؤقت إال إذا كان فال جيوز االستمرار يف ا املؤقت، فمىت توافرت مجيع املعطيات و الشروط حببس املدة احملددة

الزما إلجراءات الدعوى اجلزائية مع األخذ يف حسبان طبيعة االهتام إن كان يستدعي التمديد أم ال ، و مراعاة 

شخصية املتهم و حالته الصحية و سنه ومركزه العائلي فكل متديد غري ضروري يعترب اعتداء على احلرية الشخصية  

 فيقول احد الفقهاء  ام حىت ال يتعسف القضاء يف ذلك يد من طرف غرفة االهتو هذا ما استوجب مراقبة التمد

 هو "قارصون" إن حل مشكلة احلبس املؤقت يكمن يف حتديد مدته و يف الرقابة عند حتديدها أو مدها. و 

                              
مقال منشور مبجلة دراسات قانونية ، دار القبة ، اجلزائر ،  جديد معراج ، االجتاهات احلديثة ملشرع اجلزائري يف حماوالته لدعم حقوق و ضمانات املتهم ، - 1

 . 24، ص 2002لسنة  04العدد 
 . 174، ص 1984عاطف برسوم ، الضمانات الدستورية للحبس االحتياطي ، مقال منشور يف جملة احملاماة ، اجلزائر ، العدد الثاين، لسنة  - 2
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الرباءة ة نيا طويلة و تتناىف مع متطلبات قر فما ميكن قوله على مدة احلبس املؤقت يف التشريع اجلزائري ، أهن

اليت تستوجب اإلسراع يف حماكمة املتهم خاصة إذا كان بريئا، حىت ال تضيع حقوقه و ال ميكن جرب ضررها فيما بعد 

، إذا فقد أحسن املشرع عندما هذا يضر بسمعة العدالة يف بالدنافنقع يف مسالة التعويض عن اخلطأ القضائي و 

مرحلة كانت عليها الدعوى ، فيجب على املشرع اجلزائري إعادة منح املتهم يف هذه املرحلة طلب اإلفراج يف أي 

 النظر يف مدة احلبس املؤقت و متديدها ، مبا يتناسب و السري احلسن للعدالة .

 :ائم اليت جيوز فيها احلبس املؤقتاجلر _ 3
منها و عة اجلرمية ختتلف التشريعات حول اجلرائم اليت جيوز فيها احلبس املؤقت ، فمنها من يعتمد على معيار طبي

على جسامة العقوبة ، فقد اعتمد املشرع اجلزائري يف حتديده للجرائم اليت جيوز بشأهنا احلبس املؤقت على معيار 

جسامة العقوبة املقررة للجرمية املرتكبة  و هو معيار مردود عليه ، حيث إذا عدنا إىل قانون العقوبات جند أن اغلب 

، مما يفيد أن اغلب املتهمني قد يكونون عرضة هلذا اإلجراء  ز عقوبتها ثالث سنواتصوص عليها تتجاو اجلرائم املن

، فان املتهم قد يودع  ثالث سنوات اخلطري ، بل حىت إذا كان احلد األدىن للعقوبة املقررة للجرمية املرتكبة اقل من

عدة استثنائية ، احلبس املؤقت طاملا اختاذ فأين تتجسد قا ته اللتزامات املراقبة القضائية احلبس املؤقت يف حالة خمالف

 . 1هذا اإلجراء يف اغلب اجلرائم تقريبا  فاألمر يتطلب إعادة النظر من جديد يف مدى فعالية هذا املعيار

و فضال على معيار جسامة العقوبة ، فقد أضاف املشرع اجلزائري معيار أخر يتعلق مبحل اإلقامة و كذا 

ن قانون اإلجراءات اجلزائية ، انطالقا من هذا املعيار جند أن املشرع يفرق بني املتهم صحيفة السوابق القضائية م

انه أن يؤثر الذي له حمل إقامة معروف و املتهم الذي ليس له حمل إقامة معروف ، و هذا تفاديا ألي تعطيل من ش

                              
 . 47، ص  2012لقضائية ، دار هومة ، اجلزائر ، دون طبعة، خطاب كرمية ، احلبس االحتياطي و املراقبة ا - 1
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لمتهم ، الن املشرع يفرق بني املتهم كما يتعني على قاضي التحقيق مراعاة الوضعية اجلزائية ل  على جمريات التحقيق 

 . 1املسبوق قضائيا من دونه 

 :توافر أدلة قوية و متماسكة لألمر باحلبس املؤقت _ 4
و هي دالئل تعرف أيضا بالدالئل الكافية ، و هي أمور يدل وجودها على توافر عناصر تكفي سندا الهتام 

م فتؤدي إىل االعتقاد بنسبة تلك الواقعة للمتهم ، و املتفق عليه الفرد ، أو هي شبهات حتيط بالواقعة اجملرمة و اجملر 

أن الدالئل القوية و املتماسكة جيب أن تتوافر يف حق الشخص املراد األمر حببسه مؤقتا ، و هي دالئل تنبئ على 

األمر حببس انه ساهم يف ارتكاب اجلرمية ، و الدالئل القوية و املتماسكة كقيد أو كشرط على قاضي التحقيق يف 

املتهم مؤقتا مل ينص عليه قانون اإلجراءات اجلزائية صراحة ، إال أهنا شرط أساسي ميكن استنتاجه من فحوى بعض 

فقرة  163تشرتط توافر دالئل قوية و متماسكة ، و نص املادة  02الفقرة  51النصوص القانونية فنجد مثال املادة 

 . 2انونية اليت تضمنت هذا الشرط و غريها من النصوص الق 195، و املادة  01

بس املؤقت و يستخلص من تلك النصوص جمتمعة أن تكون دالئل القوية و املتماسكة شرطا يف كل أمر باحل

باعتبار الدالئل القوية قيد على سلطة التحقيق يف  ورد يف القانون صراحة أم مل يرد ، سواءيأمر به قاضي التحقيق

اب أوىل اعتبارها شرطا يف احلبس املؤقت أثناء مرحلة التحقيق بدال من مرحلة األمر باحلبس املؤقت ، فمن ب

 الضبطية القضائية ، وعليه فالقاعدة انه ال حبس بدون اهتام ، و ال اهتام بدون توافر الدالئل القوية و املتماسكة.

 
 

 
 
 

                              
 . 129درياد مليكه ، ضمانات املتهم أثناء التحقيق االبتدائي ، املرجع السابق ، ص  - 1
 .414عبد هللا اوهايبية ، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ، دار هومة ، اجلزائر، املرجع السابق ، ص  - 2
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 :فاية التزامات املراقبة القضائيةضرورة عدم ك -5
حذ و املشرع الفرنسي ، فقد أصبح على القاضي أن يقدر مدى كفاية التزامات فقد حذا املشرع اجلزائري 

املراقبة القضائية من عدمها ، أي أصبح هناك شرط آخر يضاف إىل قائمة الشروط األخرى اليت يستند إليها 

من قانون  123القاضي لتربير حبس املتهم مؤقتا ، بل يعد شرط أوىل بالتقدير و املراعاة ، فقد تضمنت املادة 

مر باحلبس اإلجراءات اجلزائية ، يف فقرهتا الثانية انه إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غري كافة ، فانه ميكن أن يؤ 

وان يبقى عليه ، فيستفاد من خالل نص هذه املادة انه حىت يكون احلبس املؤقت مربرا إال إذا كانت أ املؤقت 

 1استثنائي .، فهناك تأكيد على أن احلبس املؤقت يةكافالتزامات الرقابة القضائية غري 

ر عدم كفاية التزامات املراقبة القضائية مما يفيد أن التقدير ذلك مرتوك افاملشرع اجلزائري مل ينص على معي

للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق ، إذا أن األمر حببس املتهم مؤقتا يفيد بالنتيجة عدم توافر هذا الشرط ، فان 

 بس املؤقت ال يتم اللجوء إليه إال إذا كانت الرقابة القضائية ال تكفي .احل

 : ب( الشروط الشكلية
تعترب الشروط الشكلية للحبس املؤقت مبثابة قيود على ممارسة سلطة اختاذ األمر باحلبس املؤقت ، و هذا 

، مما  هالواجب مراعاهتا يف اختاذخلطورة هذا اإلجراء لزم إحاطته بأكرب قدر من الضمانات و الشروط و املبادئ 

، و ذلك فيما خيص تسبيب الوضع يف احلبس  08-01يستوجب على قاضي التحقيق مراعاة التعديل يف القانون 

املؤقت ، و حبث مدى توافر الشروط حىت يتسىن له احلبس املتهم مؤقتا ، و هي تشكل يف الوقت ذاته محاية حلقوق 

وين للحبس املؤقت حمافظة للحريات و ضمانة متنع تعسف قاضي التحقيق و تلزمه املتهم ، و يعد التسبيب القان

احليطة يف اختاذ القرار ، فيتوجب على قاضي التحقيق ذكر األسباب اليت بنت عليها أمره ، حىت تتمكن غرفة االهتام 

                              
 . 43ة ، احلبس االحتياطي و املراقبة القضائية ، املرجع السابق ، صخطاب كرمي - 1
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لية الواجب توافرها يف من بسط رقابتها القضائية على األوامر اليت يصدرها قاضي التحقيق ، و من الشروط الشك

 احلبس املؤقت مايلي : 

 :صدور أمر باحلبس املؤقت كتابة -1
، و ذلك ضمانا إلثبات ما ورد تكون هذه األوامر ثابتة بالكتابة، إن دة العامة يف اإلجراءات اجلزائيةإن القاع

مكرر من  68،  02فقرة  68هبا و لالحتجاج عليها ، و لقد ورد التأكيد على هذه الضمانة أو شرط يف املادتني 

ذه اإلجراءات و كذلك عن مجيع األوراق و يؤشر كاتب ـــــــــــــــــــــــــــقانون اإلجراءات اجلزائية ، فتحرر نسخة عن ه

 ة بس املؤقت كل البيانات اجلوهرية مبطابقتها لألصل ، و جيب أن حيتوي أمر احلــــــــــــــــــــــــــالتحقيق على كل نسخ

اليت جيب أن يتوفر أو يشتمل عليها  البيانات من القانون املذكور ، حىت ميكن لنا حتديد 109ذلك طبقا للمادة و 

أمر احلبس املؤقت و هي أن يتضمن األمر بيانات تتعلق هبوية املتهم ، وأن يتضمن كذلك توقيع القاضي الذي 

ا إذا كان مصدر هذا األمر خوله القانون حق إصدار أم أصدره ، و هو بيان هام و ترجع أمهيته إىل االستدالل عم

ال ، و من مث فان تقرير احلبس من سلطة خمتصة يعد ضمانة للمتهم ، كما يتضمن كذلك األمر حتديد التهمة 

 د التهمة و الوصف القانوين هلا تبنييأن حتد  للواقعة ، و هذا بيان هام ، إذاملنسوبة إىل املتهم ، مع الوصف القانوين

 .1ما إذا كانت الواقعة اإلجرامية اليت ارتكبها املتهم مما جيوز فيها احلبس املؤقت أم ال 

و ال بد كذلك من إبالغ املتهم حلسبه مؤقتا بأمر احلبس و أسبابه ، و احلكمة من إبالغه هي إجياد نوع من 

 ره مبا يكفل رفع اإلحساس بالظلم ترب  إمنا ألسباب، و أنه مل يصدر انتقاما منه ،و  االقتناع لديه مبشروعية األمر

الغرض من هذا اإلبالغ هو متكني املتهم من استعمال حقه يف الدفاع عن نفسه و تقيد األدلة املساقة قبله ، كما و 

دة احلبس ــــــأمهية هذا البيان يف انه يبني كيفية حساب م وجيب أن يكون األمر باحلبس املؤقت مؤرخا ، و تبد

 احلبس املؤقت ، ذلك أن التوقيعن املواعيد الالزمة للتمديد ، و ال بد كذلك من توقيع األمر ــــــــــــــــا يبيــــــاملؤقت ، كم

                              
 .  130درياد مليكة ، ضمانات املتهم أثناء التحقيق االبتدائي ، املرجع السابق ، ص - 1
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 رد مشروع أمر ، و زيادة على ذلك هو الذي يثبت نسبة األمر إىل مصدره ، ألن بدون هذا التوقيع يكون األمر جم

من تأشري و كيل اجلمهورية ، و هي ليست شرطا لصحة األمر ، و مع قوق املتهم ال بد حلفعالة ال مان احلمايةلضو 

 1ن أمر احلبس املؤقت يؤخذ مبعرفة وكيل اجلمهورية .ذلك فهي ضرورية أل

كما انه ال جدال يف ان التسبيب األمر احلبس املؤقت يعد ضمانة للدفاع ، من حيث انه يتصف حبماية أكثر 

عليه و  ته الرئيسية و هي حتقيق العدالة يضمن صحة و فعالية أداء القضاء لوظيففعالية للحريات الفردية ، فهو الذي 

يؤسس القاضي اقتناعه خاصة إذا تعلق األمر بإجراء خطري كاحلبس املؤقت ، فتسبيبه حييط املتهم و حريته بسياج 

 2الضمان و جيعل من يصدره يرتوى قبل اختاذه .

ن يبلغ املتهم فورا بأسبابه ني أن يكون أمر احلبس املؤقت مسببا و أفيشرط القانون اجلزائري كغريه من القوان

، و ذلك لتمكن غرفة االهتام من مراقبة جدية األسباب اليت من اجلها أودع املتهم احلبس املؤقت طبقا للمادة حبسه

على األسباب  ة حيث جيب أن يؤسس أمر الوضع يف احلبس املؤقتــــــــــــمكرر قانون اإلجراءات اجلزائي 123

، وال ميكن أن يؤمر باحلبس املؤقت أو أن يبقى عليه إال إذا مل يكن للمتهم موطن  123املنصوص عليها يف املادة 

، عندما يكون احلبس املؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على احلجج آو األدلة املادية أو وسيلة ملنع الضغوط مستقر

 ؤدى إىل عرقلة الكشف عن احلقيقة الذي يو  ؤ بني املتهمني و الشركاء ي تواطعلى الشهود أو الضحايا أو لتفاد

، آو الوقاية من حدوثها من جديد ، و عندما حلماية املتهم أو وضع حد للجرميةعندما يكون هذا احلبس ضروريا و 

 3جبات املرتتبة على إجراءات الرقابة القضائية احملددة هلا .اخيالف املتهم من تلقاء نفسه الو 

                              
 . 412عبد هللا أوهايبية ، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ، املرجع السابق ، ص - 1
 . 129، النظرية العامة يف تسبيب احلكم اجلنائي يف مراحله املختلفة ، دار الكتاب احلديث  ، القاهرة ، الطبعة األوىل ، ص على حممود علي محود - 2

 . 44خطاب كرمية ، احلبس االحتياطي و املراقبة القضائية ، املرجع السابق ، ص - 3
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مر يتعلق بإجراء خطري ينطوي على اعتداء على حرية الفرد فلذا يتعني أن يكون نلخص إىل القول بان اال و

، فلذلك فهو مظهر من مظاهر قيام القاضي بعمله بكل ن يف ذلك محاية حق املتهماألمر باحلبس املؤقت مسببا أل

 .و جيب أن يكون حتت طائلة البطالن نزاهة و استقاللية ، فالبد من وجوب تسبيب أمر حبس املتهم مؤقتا 

 :ار أمر حبس املؤقت بعد االستجوابإصد_ 2
 املتهم قبل إيداعه احلبس املؤقت ، هي ضرورة استجوابالضمانات املكفولة للمتهم قانونامن أهم الشروط و 

ال جيوز لقاضي  من قانون اإلجراءات اجلزائية ، انه 118، و هو ما تضمنته املادة  و لو مرة واحدة على األقل

التحقيق إصدار أمر إيداع إال بعد استجواب املتهم ، فاستجواب هو مناقشة املتهم تفضال  يف أدلة اإلهتام القائمة 

ضده ، لذا اعتربه البعض فرصة مثينة للمتهم لدرء التهم عن نفسه و نفي مسؤوليته و بالتايل قد ال يرى قاضي 

 1التحقيق ضرورة حلبسه مؤقتا .

ا كان االستجواب خمتلفا عن سؤال املتهم الذي يتم عند مثوله ألول مرة أمام قاضي التحقيق ، أين فمن هن

لة على املتهم ، تفيد أساسا يف التعرف على هويته و إحاطته علما بالوقائع املنسوبة ئيكتفي هذا اخلري هنا بطرح أس

 وز إىل البحث يف تفاصيل الواقعة و إمنا يتجا إليه دون مناقشة حوهلا ، بينما ال يقف االستجواب عند هذا احلد

استعراض خمتلف أدلتها ، غري أن الواقع العملي يكشف عن اختالط املفاهيم ، و عدم إمكانية العديد من القضاة و 

 2الفصل بني السؤال و االستجواب .

داء دفاعه و تقيد فاحلبس املؤقت ال جييز القانون إال أن يكون املتهم قد استجوب و أتيحت له فرصة إلب

األدلة القائمة ضده و اإلطالع حبقه يف الدفاع مبعرفة قاضي التحقيق إال إذا تعذر ذلك ، و يشمل حمضر 

                              
 100، ص  1993قاهرة ، الطبعة الثانية، إمساعيل حممد سالمة ، احلبس االحتياطي ، مطابع سجل العرب ، ال - 1
 . 24، ص  1995هاليل عبد هللا امحد ، حقوق الدفاع قبل احملاكمة بني النمط املثايل و الواقعي ، دار النهضة العربية ، مصر، دون طبعة  - 2
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االستجواب على مجيع البيانات اليت أوجبها القانون ، و قد شرع هذا الشرط حىت يتمكن املتهم الربئ من دحض 

 1 تعفيه من احلبس املؤقت .ما يوجه إليه من هتم أو حىت تقدمي الضمانات اليت

انه حريف عدم اإلدالء بأي مه بإمكانية االستعانة مبحامي، و فضال عن ذلك يتعني على قاضي التحقيق أن يعل

االمتناع و  رتافات آو التصرحيات التلقائية،تصريح، و يرى البعض أن اهلدف من هذا اإلجراء هو محاية املتهم من االع

ة ضد املتهم أو داللة على اهتامه ، و يف كل األحوال جيب مراعاة هذا نيقر على انه  عن التصريح ال جيب أن يأخذ

الشرط الذي هو استجواب املتهم قبل أن يودع احلبس املؤقت ، وال بد لقاضي التحقيق من مراعاة مجيع األحكام 

من اإلجراءات  هه و ما يتلو العامة املتعلقة هبذا الشرط اجلوهري ، و إال ترتب على خمالفتها بطالن اإلجراء نفس

 2جيوز للمتهم التمسك بالبطالن و يصحح بذلك اإلجراء .و 

فهذه هي الشروط الشكلية اليت جيب على السلطة القائمة بالتحقيق عدم جتاوزها عند إصدارها ألمر حبس 

يفرتض انه برئ ، و هو املتهم مؤقتا ، بل ال جيوز أن نغفل طبيعة هذا األمر بوصفه إجراء استثنائيا ، يصيب متهما 

ما يتطلب تطبيق نظامه يف أضيق احلدود  و إحاطته بضمانات حتمي حرية املتهم و حقوقه ، فاحلبس املؤقت هو 

ليس من إجراءات التحقيق ، إذن فمربرات احلبس املؤقت جيب أن ال ينظر إليها إال  وإجراء ملصلحة التحقيق ، و ه

ن يف ألن التوسع يف هذه املربرات قد يؤدي إىل املبالغة يف احلبس املؤقت أليف حدود ما حتققه للكشف عن احلقيقة 

الدول العامل الثالث و منها اجلزائر ال تراعي كل اعتبارات العملية و ال يقوم عملها على التشاور و التنسيق املسبق 

من إصالحات يف العدالة سواء بني كل اجلهات املعنية ، و بالتايل فتحقيق نتائج عكسية رغم ما تقوم به اجلزائر 

البطالن و  ريها عرضة للخطأ على مستوى التشريعي أو التنظيمي أو القضائي ، و هكذا تبقى إجراءات التحقيق و غ

 مما يؤثر على حقوق املتهم .

                              
  314، ص  1992ل ،لسنة تاج الدين حممد تاج الدين ، االستجواب ، مقال منشور مبجلة احملاماة املصرية ، العدد األو  - 1
 . 70أحسن بوسيقعة ، التحقيق القضائي ، املرجع السابق ، ص - 2
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 : معاملة املتهم احملبوس مؤقتا ثانيا 
ت القاعدة أن املتهم برئ حىت تثبت ملا كان احلبس املؤقت إجراء استثنائي أملته ضرورات التحقيق ، و كان

إدانته ، من هذا املنطلق و جب إخضاع احملبوس مؤقتا إىل معاملة خاصة تتفق و هاتني القاعدتني ، إذ جيب أن 

يعامل معاملة األبرياء مهما كانت جسامة اجلرم املرتكب و متاشيا مع ما أقرته االتفاقيات الدولة اخلاصة هبذا 

لى وضع نصوص تعكس خصوصية  النظام الذي خيضع له احملبوس مؤقتا و ذلك سواء يف املوضوع عملت الدول ع

صلب القوانني اجلزائية ، أو بتخصيص قوانني مستقلة خاصة هبذا األمر و املرجع األساسي يف وضع هذه احلكام 

األول اخلاص بالوقاية من  يتمثل يف قواعد احلد األدىن ملعاملة السجناء اليت تبنتها األمم املتحدة اثر عقد مؤمترها

تؤكد و اليت تضمن قواعد هتدف إىل احرتام كرامة اإلنسان  30/08/1955اجلرمية و معاملة اجملرمني جبنيف بتاريخ 

على ضرورة معاملة احملبوس مؤقتا معاملة الربئ ، طاملا أن قرنية الرباءة لن تقطع بثبوت اجلرم يف حقه  و هذا ما 

 1انه يفرتض يف املتهم الرباءة ، و جيب أن تكون معاملته على هذا األساس .منها  84قضت به القاعدة 

و لقد استوحى املشرع اجلزائري كغريه من التشريعات بعض املبادئ اخلاصة مبعاملة احملبوس مؤقتا من هذه 

فرباير  10خ يف املتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية املساجني املؤر  02-73القواعد و ترمجة يف األمر رقم 

و املتضمن قانون تنظيم املسجون و إعادة اإلدماج االجتماعي  04-05، املعدل و املتمم بالقانون رقم  1972

 . 2005فرباير  05للمحبوسني املؤرخ يف 

رعية احلبس املؤقت ال جيوز وضع أي شخص يف احلبس املؤقت بال سند قانوين، هلذا أوجب شو ضمانا ل

سليم مدير السجن عند إيداع املتهم احلبس املؤقت صورة من أمر اإليداع و علميا يسلم هذا املشرع اجلزائري ت

األخري إىل العون أو رجل القوة العمومية يف نسختني و يقوم هذا األخري باقتياد املتهم إىل املؤسسة العقابية و سلمه 

                              
   328/329، ص  2009نبيلة رزاقي ، التنظيم القانوين للحبس املؤقت يف التشريع اجلزائري و املقارن ، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ، دون طبعة،  - 1
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ري على إحدى نسختني و إعادهتا إىل اجلهة اليت إىل رئيس املؤسسة ، الذي يقدم للعون إقرار باستالم املتهم و التأش

 . 1أصدرت أمر اإليداع ، و حتفظ الثانية يف ملف املتهم املوجود بالسجن 

هذا و يتم و ضع احملبوسني مؤقتا يف أماكن خاصة ، و هذا منعا الختالطهم بغريهم من احملبوسني احملكوم 

سابق  04-05من القانون  47و هذا عمال بنص املادة  عليهم مبوجب أحكام قضائية هنائية صادرة باإلدانة ،

من  85الذكر ، حيث تضمنت انه يفصل احملبوس مؤقتا عن باقي فئات احملبوسني ، و هذا جاء عمال بالقاعدة 

 بني احملبوسني احملكومني عليهم  قواعد احلد األدىن ملعاملة احملبوسني ، اليت ورد فيها انه جيب الفصل بني املتهمني و

و تكمن العلة من وراء تقرير هذه القاعدة احليلولة دون تعلم احملبوس مؤقتا أساليب اإلجرام عن غريه املدانني هذا 

أحكام و الفصل يستند إىل أن املعاملة العقابية يف معناها احلقيقي تنطبق على احملكوم عليهم الذين صدرت ضدهم 

بالغني الذين يكونون عرضة لتعلم أساليب اإلجرام، لكن قضائية ، خاصة عزل احملبوسني مؤقتا اإلحداث عن ال

 .املالحظ عدم وجود نظام خاص هبذه فئة، و هو قصور قانوين يتعني تداركه 

و ما ينبغي اإلشارة إليه انه ال يطبق يف تشريعنا نظام العزلة بالنسبة للمحبوسني مؤقتا الن النظام املطبق يف 

و نظام احلبس اجلماعي ، فالفصل يف األماكن ، إما العيش فيكون مجاعي بني مؤسسات الوقاية و إعادة الرتبية ؛ه

احملبوسني ، و أننا نستحسن ما انتهى إليه املشرع اجلزائري يف هذا اجملال ، ملا يف ذلك من جتنب ملساوئ نظام العزلة 

 2حيث غالبا ما يكون احملبوس مؤقتا حتت الضغط النفسي و القلق الشديد .

إمنا ميكن الوقوف عليها من  صها املشرع اجلزائري بنصوص خاصة تعلق حبقوق احملبوس مؤقتا ، فلم خيإما فيما ي

فحوى نصوص قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني ، فمهما يكن ، فللمتهم احملبوس 

، و حقه يف تلقي الزيارات و هو مؤقتا حقوق كفلها القانون ، و هي حق احملبوس مؤقتا يف ارتداء مالبس خاصة 
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غري انه خيضع  من قانون تنظيم السجون، 67و  66حق مشرتك بني احملبوس مؤقتا و احملكوم عليه طبقا للمادتني 

من نفس القانون ، و يعد هذا احلق من أهم احلقوق اليت يتمتع  68لرخصة يقدمها القاضي املختص طبقا للمادة 

ألهنا متس واقع األمر حقه يف االتصال بالعامل اخلارجي ، كما للمتهم حق يف االتصال هبا املتهم احملبوس مؤقتا ، 

تا يف حقه مبراسلة أفراد من قانون تنظيم السجون ، كما يتمتع احملبوس مؤق 70مبحاميه و ذلك طبقا لنص املادة 

حفظ النظام العام  ذويه أو أي شخص أخر شرط أن ال تتسبب املراسلة يف أي ضرر أو اضطراب يفو  عائلته 

من نفس القانون ، غري أن هذه املراسالت ختضع لرقابة مدير املؤسسة العقابية باستثناء  73حسب مقتضيات املادة 

املراسالت املوجهة من احملبوس إىل حماميه ، على أن ختضع املراسالت املوجهة إىل السلطات اإلدارية و القضائية إىل 

من نفس القانون على أن يسمح للمحبوس  72س القانون ، و أضافت املادة من نف 74نفس احلكم ، املادة 

 .1إجراء االتصال عن بعد عن طريق الوسائل اليت توفرها املؤسسة العقابية ، كما حيق له النظام 

من قواعد احلد األدىن  89كما ال جيوز إجبار املتهم احملبوس مؤقتا على العمل ، و هذا ما تضمنته القاعدة 

املة املسجونني ، و مل ينص املشرع اجلزائري على إجبار احملبوس مؤقتا على العمل ، بل قصر ذلك على احملكوم ملع

عليهم فقط ، إال أننا نستحسن عمل احملبوس مؤقتا أثناء فرتة حبسه خاصة إذا طالت هذه املدة ، من شانه أن 

ي يؤدي إىل اجلنون أو االنتحار ،فالعمل ميال يرتب نتائج ضارة منها تعلم أساليب اإلجرام ، أو اضطراب نفس

أوقات الفراغ ، و جينبه خمتلف اآلفات و األضرار ، و مقابل هذا العمل يتلقى أجرا يفعل فيه ما يشاء خاصة إذا  

 كان رب عائلة و هو معيلها الوحيد.  

 ؤقت من مدة العقوبة احملكوم هبا : خصم مدة احلبس املثالثا
ظر الفقهية ، و تباينت مواقف التشريعات اجلنائية حول مسالة خصم مدة احلبس لقد اختلف وجهات الن

املؤقت من مدة العقوبة احملكوم هبا على املتهم ، فبعض التشريعات أنكرت كلية حق املتهم يف خصم املدة اليت 
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دة األمريكية ، بينما قضاها حمبوسا مؤقتا من مدة العقوبة اليت حكم هبا عليه ، كما هو احلال يف الواليات املتح

و جعلت منه مبدأ عاما يتم تطبيقه بقوة القانون و من دون احلاجة إىل أن  مذهبت دول أخرى إىل إجازة هذا اخلص

يشري القاضي يف حكمه ، غري أهنا أوردت على هذا املبدأ استثناء يظهر من خالل منح القاضي سلطة تقديرية 

فة كلية آو جزئية إذا ما تبني له من خالل ظروف القضية و وقائعه إن واسعة يف احلكم هبذا اخلصم آو رفضه بص

 1و السوادين . القانون السويسري و التونسي املتهم كان سببا بسلوكه بعد ارتكابه للجرمية و هذا ما أخذ به كل من

كوم هبا و من التشريعات من اعتنقت االجتاه القائل بوجوب خصم مدة احلبس املؤقت من مدة العقوبة احمل

على املتهم بقوة القانون و من دون أن يكون للقاضي أية سلطة يف تقريرها ، على اعتبار أن اخلصم يعد مبثابة 

تعويض له عن املدة اليت قضاها حمبوسا مؤقتا وقت ال يزال فيه بريئا ، فضال عن أن مقتضيات العدالة تتطلب األخذ 

لزم هبا يف سبيل املصلحة العامة فتطول املدة اليت تسلب فيها حريته القاعدة و ذلك حىت ال يضار املتهم بتضحيات أ

من املدة اليت حددها حكم اإلدانة مما يستوجب التعويض ، حيث أقر التشريع اجلزائري هذه القاعدة ، حيث مل يرد 

 .2قيد على خصم مدة احلبس من مدة العقوبة املقضي  هبا 

ن اإلجراءات اجلزائية ، خيلي سبيل املتهم احملبوس مؤقتا فور صدور من قانو  365و هذا ما جاء يف نص املادة 

احلكم برباءته أو بإعفائه من العقوبة أو احلكم عليه باحلبس مع إيقاف التنفيذ ، أو بالغرامة ، و ذلك رغم 

 سهاالستئناف ما مل يكن حمبوسا لسبب آخر ، و كذلك إذا حكم عليه بعقوبة احلبس مبجرد أن تستنفذ مدة حب

من قانون تنظيم السجون ، حيث ختصم مدة  13هذا ما يستفاد من خالل املادة و  املؤقت مدة العقوبة املقضي هبا 

احلبس املؤقت بتمامها من مدة العقوبة احملكوم هبا ، و حتسب هذه املدة من يوم حبس احملكوم عليه بسبب اجلرمية 

 3اليت أدت إىل احلكم عليه .

                              
 .368، ص2000عة، حممد عبد هللا املر ، احلبس االحتياطي، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، دون طب - 1
 . 274، ص 2008إدريس عبد اجلواد بريك ، احلبس االحتياطي و محاية احلرية الفردية ، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ، دون طبعة  - 2
 . 351نبيلة رزاقي ، التنظيم القانوين للحبس املؤقت يف التشريع اجلزائري و املقارن ، املرجع السابق، ص  - 3
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لقانونني أن املشرع اجلزائري اوجب ألعمال قاعدة اخلصم أن يصدر حكما هنائيا بإدانة و يستفاد من النصيني ا

املتهم بعقوبة سالبة للحرية بشان نفس الوقائع اليت حبس من اجلها مؤقتا ، و على ذلك ال جمال الستفاد املتهم من 

ؤقتا ، و لكن ما يأخذ على املشرع هذا اخلصم إذا ما تعلق األمر جبرمية أخرى ارتكبها قبل أثناء آو بعد حبسه م

 ة احلبس املؤقت من مدة العقوبة  اجلزائري انه مل يضع الضوابط القانونية اليت حتدد الكيفية اليت مبوجبها خصم مد

هذا ما من شانه أن يصعب مهمة تنفيذ األحكام اجلزائية ، فعلى املشرع اإلسراع يف وضع هذه الضوابط و القواعد و 

 أن تنظيم عملية اخلصم و حىت ال يقع جتاوز أو هتاون من شانه اإلضرار باملتهم .اليت من شاهنا 

و لكن ما حكم املدة اليت  دة احلبس املؤقت من مدة العقوبة و املالحظ من النصيني أهنما يتعلقان خبصم م

ألن القانون اجلزائري يفصلها املتهم يف املؤسسة العقابية بناء على أمر قاضي التحقيق بإحضاره أو القبض عليه ، 

من قانون اإلجراءات اجلزائية ، فال ميكن اعتباره حبسا  141،  65املادتني و   04،  01فقرة  51ينص يف املادة 

مؤقتا جيب خصم مدته من العقوبة احملكوم هبا ، ألهنا إجراءات بوليسية ليست صادرة عن جهاز القضاء  هناك 

أمر اإليداع من األوامر اليت يصدرها قاضي التحقيق ، و يف هذه احلالة  ن أمر القبض ، أمر اإلحضار ،تناقض أل

  وجوب خصم املدة اليت يقضيها املتهم يف أي مؤسسة عقابية بناءا على أي أمر قضائي كاألمر باحلبس املؤقت

 ، األمر باإليداع  من مدة العقوبة املقضي هبا .األمر بالقبض، األمر باإلحضار

 بوس مؤقتا يف طلب اإلفراج احملحق املتهم  رابعا:
لقد منح املشرع اجلزائري باإلضافة إىل ما سبق ذكره للمتهم أو حماميه أن يطلب من احملقق اإلفراج عنه مؤقتا 

يف أي وقت أثناء حبسه ، على شرط أن يتعهد املتهم باحلضور جلميع اإلجراءات التحقيق و أن حييط قاضي 

لى احملقق يف هذه احلالة أن يرسل امللف يف احلني إىل وكيل اجلمهورية ليبدي التحقيق علما بكل تنقالته ، و ع

جل ، جاز للمتهم أن يرفع طلباته يف مخسة أيام التالية  بل إذا مل يفصل قاضي التحقيق يف الطلب خالل األ
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اطالعها على الطلب مباشرة إىل غرفة االهتام ، و على هذه اجلهة أن تصدر قرارها يف ظرف ثالثني يوما بعد 

 1طلبات النيابة العامة املكتوبة و اإلفراج عن املتهم تلقائيا .

من قانون اإلجراءات اجلزائية ، حيث جيوز لقاضي التحقيق يف  126و لقد نصت على هذا اإلفراج املادة 

ع رأي وكيل مجيع املواد أن يأمر من تلقاء نفسه باإلفراج املؤقت إن مل يكن الزما بقوة القانون ، بعد استطال

اجلمهورية ، و يتضح لنا أن هناك نوعني من اإلفراج إفراج بقوة القانون أو الوجويب ، حيث نص املشرع اجلزائري 

على حاالت معينة ، يتعني على قاضي التحقيق مبجرد توافر إحداها ، اإلفراج على املتهم دون احلاجة إىل تقدمي 

روط املنصوص ــــــــــــــــــــــــــــــــط ، و هذه احلاالت هي حالة إذا توفرت الشطلب من قبل هذا األخري ، و دون قيد أو شر 

سالفة الذكر ، حالة انقضاء مدة أربعة أشهر يف اجلنح املعاقب عليها باحلبس ملدة تزيد عن  124عليها يف املادة 

اجلنح و ستة عشرة شهرا يف ثالث سنوات ، حالة انقضاء مدة احلبس املؤقت القصوى و هي مثانية أشهر يف 

لي سبيل املتهم بصدور هذا األمر إال يف التشريع ل عام خيوجه للمتابعة كأصالاجلنايات حالة صدور أمر باأل

لنظر يف استئنافه يف حالة رفعه اجلزائري يبقى املتهم حمبوسا إىل غاية انقضاء ميعاد استئناف وكيل اجلمهورية أو ا

يف قرار حمكمة  باإلفراج عنه ، حالة الطعن بالنقضيوم يف طلب املتهم  30لة حالة عدم فصل غرفة خالل مه

 2اجلنايات و غريها من احلاالت اليت نص عليها القانون اجلزائري .

 فراج حبسب ما يراه قاضي التحقيق جلوازي ، فهو رخصة يقررها القانون جلهة التحقيق ألمر باإلأما اإلفراج ا

اج " رفع اليد عن أمر اإليداع أو القبض " و هنا تظهر سلطة قاضي التحقيق جلية يف يطلق بعض على هذا اإلفر و 

على طلب وكيل اجلمهورية أو  ءاتلقائية أو بنا يكون اإلفراج إما بصفةو  عدمه  تقدير مربرات اإلفراج عن املتهم من

إىل طلب من جهة ما أو من بناء على طلب املتهم فاإلفراج على املتهم من تلقاء قاضي التحقيق ، دون حاجة 

                              
 . 434 أوهايبية ،  شرح قانون اإلجراءات اجلزائية ، املرجع السابق ، صعبد هللا - 1
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إخطار احملقق جبميع و  التحقيقاملتهم و لكن بعد استطالع رأي وكيل اجلمهورية ، و تعهد املتهم حضور إجراءات 

تنقالته ، إما اإلفراج عن املتهم بناء على طلب وكيل اجلمهورية يثري إشكاال قانونيا حول اإلجراءات اليت يتعني 

اليت  02فقرة  126ق املادة صل قاضي التحقيق يف الطلب فهل نطبألجل دون أن يفمراعاهتا يف حالة انقضاء ا

أربعني من و  ي التحقيق يف الطلب خالل مثانية تقضي بضرورة اإلفراج يف احلال عن املتهم يف حالة عدم فصل قاض

رفع طلب اإلفراج املؤقت إىل اليت تقضي أن لوكيل اجلمهورية احلق يف  127تقدميه ، أم نطبق الفقرة الثانية من املادة 

غرفة االهتام ضمن نفس الشروط ، آي نفس اإلجراءات اليت يفصل هبا طلب املتهم ، و لكن تبقى الفقرة الثانية من 

حبس تعبري البعض حرب على ورق ألن املالحظ من الناحية العملية أن وكيل اجلمهورية نادرا ما يتقدم  126املادة 

 .1هبذا الطلب 

ألحوال فللمتهم احلق يف تقدمي طلب اإلفراج بنفسه أو بواسطة حماميه يف أي مرحلة كانت عليها و يف كل ا

الدعوى ، و القاعدة أن الطلب يقدم إىل اجلهة القضائية املطروح عليها الدعوى ، فإثناء التحقيق يقدم الطلب إىل 

اج بالكفالة فقد ضيق القانون من نطاقه قاضي التحقيق ، و يف حاالت أخرى يقدم إىل غرفة االهتام ، أما اإلفر 

من قانون اإلجراءات  136إىل  132احملبوس مؤقتا ، و نظمها يف املواد من  عله إجراءا خاصا باملتهمني اجلاحننيوج

 فقط. ن ال يقصرها على املتهمني  اجلاحننياجلزائية ، و كان األجدر على املشرع أ

 نظمت أحكام احلبس املؤقت ووضعت له شروط وضمانات معينة و عليه جند أن اغلب التشريعات و القوانني

 رات القانونية اليت تستند عليها ذلك بتبيان املرب و  ا عند تقرير حبس املتهم مؤقتا اوجب على سلطة التحقيق مراعاهت

ت اليت لضماناقيال على حرية املتهم ، تتوقف مشروعيته على مدى اورة احلبس املؤقت ميثل قيدا ثو عليه فان خط

لذا على السلطة القائمة بالتحقيق أن ال تسرف يف تطبيقه ، رغم انه ثبت من واقع املمارسة  حييطه هبا القانون 

مما يعاب على نظام و  ة انه صار قاعدة يف املمارسات العملية ، و من واقع العديد من القضايا العامة و اخلاص
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دة ، و يتمتع فيه قاضي التحقيق بصالحيات واسعة ، و جب على احلبس املؤقت يف التشريع اجلزائري انه طويل امل

القانون حتديدها و حصرها ، ألنه كلما تدخل النص القانوين كان ذلك أفضل ضمانة للمتهم ، فوجب تعديل نظام 

 .ة الرباءة نيتهم و قر احلبس املؤقت يف بالدنا حىت يتالئم مع متطلبات حقوق امل
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 الباب األول :خالصة 
ثناء مباشرة إجراءات التحقيق ، فتطرقنا إىل حدود و الضوابط يف هذا الباب محاية حقوق املتهم ألقد تناولنا 

 ثلة يف التفتيش و التوقيف للنظر املتمو  إثناء ممارستها إجراءات التحقيق القانونية اليت وضعها املشرع اجلزائري 

ق و اليت هي مبثابة احلقوق العامة و اخلاصة للمتهم فقلنا ال بد ـــــــــــساسية للتحقيالقبض ، كما تطرقنا إىل القواعد األو 

نا  التدوين إثناء التحقيق و لقد رأي أن تكون جهة التحقيق مستقلة استقالال تاما ، باإلضافة إىل السرعة و السرية و

د رأينا أن السرعة يف إجراء التحقيق لمتهم حضور التحقيق و من حقه اإلطالع على أوراق التحقيق و لقلكيف 

لكن ليس التسرع يف إجراء التحقيق على حساب و  املتهم من قبل اجملتمع، من شانه أن يرفع نظرة االهتام على

حقوق املتهم أو اإلخالل ببعض اإلجراءات ، كما وضحنا أمهية التدوين و الكتابة باعتبارها حامية للوقائع من 

للمتهم حقوقا خاصة تتمثل يف سالمة جسده و محايته من التعذيب ، و الضمانات املقررة له لنسيان ، كما بينا أن ا

 أثناء االستجواب ، و حقه يف التمسك ببطالن إجراءات التحقيق .

، و لقد بينا احلقوق اليت يتمتع هبا املتهم لتطرق إىل جهات التحقيق و وسائلهو باإلضافة إىل ذلك فقد مت ا

 م حقوق املتهم أمام هذه اجلهة من أهو  ، أو بالنسبة لقاضي التحقيق ابة العامة بصفتها جهة حتقيقالنيسواءا أمام 

اإلجراءات و  عمال هذا القاضي كما تطرقنا إىل الرقابة على األيصدرها  اليت مرواهو قاضي التحقيق هو استئنافه لألو 

الهتام ، و يف رأيي املتواضع أن املشرع قصد من اليت يقوم هبا قاضي التحقيق و هذه الرقابة تتم من طرف غرفة ا

إجياد هذه الغرفة هو تدارك املتهم ما فاته أمام قاضي التحقيق ، أو تصحيح ما وقع يف حق املتهم من أخطاء ، فهي 

أنشئت لتوفري محاية أوسع للمتهم و حقوقه ، و خلصنا إىل وسائل التحقيق العلمية اليت مل يتم األخذ هبا و ذلك 

 لى املتهم و لقد رأينا السلبيات اقها الضرر باملتهم و حقوقه ، كما مت دراسة احلبس املؤقت و مدى تأثريه عإلحل

 النقائص املوجودة يف هذا احلبس اليت جيب على املشرع تداركها و ذلك لتحقيق محاية اكرب حلقوق املتهم .و 


