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مرحلة   فبعد التعرف على حقوق املتهم يف مرحلة التحقيق ، أتيت مرحلة مهمة  ال تقل أمهية عن سابقتها أال وهي

احملاكمة ، و اليت ينبغي فيها معرفة الضماانت اليت أقرها القانون اجلزائي اجلزائري للمتهم خالل هذه املرحلة  ، فمن 

عدالة  يف أي جمتمع تعترب مرآة للتحضر و الرقي اإلنساين ، و حتققها مقتضيات هذه األخرية أن تكون عادلة ، الن ال

هو نتيجة   طبيعية لوجود قضاء نزيه و مستقل أمت االستقاللية ، و أن الوقوف على هذه الضماانت املقررة يف هذه 

حبث عن عمد  يب يف أن البحث عن هذه اآلليات هواملرحلة سرعان ما يثري التساؤل عن آليات تنفيذها ، و ال ر 

شئنا نقول هو استقصاء عن القضاء كما يهمنا يف هذه املرحلة تبيان مدى االنتهاك الواقع على حقوق  املعبد ، إن

ل الضماانت الدستورية اليت اقرها الدستور اجلزائري للمتهم خالو   يستلزم أيضا الوقوف عند املبادئ املتهم ، كما

ار ار احرتام أهم مبدأ حيكم اإلطلك يتم يف إطصل يف اإلنسان الرباءة ،  كل ذهو األو  حماكمته و منها مبدأ هام أال 

و  ء  يف الدفاع على نفسه أمام القضاالعام للعدالة و املتجسد يف مبدأ الشرعية مبختلف مكوانته ، مع كفالة حق املتهم 

طأ القضائي ،  ألن أي جتاوز أو هتيئ له خمتلف سبل الدفاع ، ابإلضافة إىل احرتام حق املتهم يف التعويض عن اخل

 انتهاك مبدأ من هذه املبادئ فإن ذلك ميس مسعة العدالة يف بالدان.

هذه املبادئ و الضماانت فال بد أن حترتم إجراءات اليت متر هبا احملاكمة من عالنية ، و تدوين  و إضافة اىل

املتمثلة يف حقه يف الطعن مواجهة ملا ال و  مة اكحقه بعد احملرسة اسر للمتهم مميها ، فكل هذا يلإلجراءات و غري 

حمض وسيلة  ترتضيه من أحكام و هي املكنة اليت تتم ركائز ضماانت حقوق و حرايت املتهم ،  احلق يف الطعن ال يعترب

 ع ليقوم اعوجاج أحكام القضاء بل هو يف حقيقة أوثق اتصال مبوضوع احلرايت و احلقوق الفردية ،ر إجرائية وضعها املش

تقصري الذي يقع فيه القاضي و  ع من تعسف و بيان صور املخالفات فهو أي احلق يف الطعن مبثابة استدراك ما وق

املكلف ابلقضية ، فالطعن بعد احملاكمة وسيلة مالئمة تستجيب ملتطلبات حق  املتهم يف حماكمة عادلة تصون مجيع 

  البحث يف هذا الباب . ابلدراسة و حقوق وحرايت األساسية ، و هذا كله سنتناوله
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 احملاكمة.حقوق املتهم يف مرحلة  األول:الفصل 

يتناول هذا الفصل املبادئ و الضماانت  األساسية  حلقوق املتهم  يف مرحلة احملاكمة، ابعتباره إن املتهم يف حاجة  

له القانون    لضماانت  اليت  قررهاماسة  يف هذه املرحلة  إىل محاية  قانونية متكنه من ممارسة حقوقه و االستفادة  من ا

يف هذه األخرية  تقع فيها  جتاوزات و انتهاكات ،  لذا  وجب  تدخل املشرع لسن قوانني  مثل قانون أثناء حماكمته ، 

اإلجراءات اجلزائية الذي يعد مبثابة  الضابط يف هذه املرحلة و ذلك  حلد من هذه التجاوزات ، و متكن  املتهم  من 

إىل ممارسة  كل حقوقه و منها  حقه يف حماكمة  عادلة ، و انه  برئ حىت تثبت إدانته  مبقتضى حكم قضائي  اللجوء 

ضررا ، ألن  يف النهاية   ويضه إذا  وقع خطأ قضائي  أحلق بهتعو  دأ الشرعية ، و حقه  يف الدفاع  ابإلضافة  إىل مب

إن  ذلك ال أييت إال  إذا أحس الفرد بصفة عامة ، و املتهم  بصفة ة اليت  ننشدها هي إقامة العدل يف اجملتمع ، و الغاي

خاصة ابلطمأنينة إىل هاته العدالة ، و إن املتهم ال حيس بذاك إال  إذا عرف أبن حقوقه و الضماانت  املقررة  له 

 أو امللك " احلكمألن كما يقال " العدل أساس   الوسائل و السبل و حتت أي ظرف مبقتضى القانون مكفولة بشىت

ممارسة ألن الكل سواسية أمام القانون  و القضاء و ال يتميز بني األفراد على أي أساس ، فكل متهم  له احلق  يف 

 اليت سنتناوهلا ابلشرح و التحليل  يف هذا الفصل . الضماانت املذكورة سابقا 
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 : الضماانت الدستورية للمتهم خالل احملاكمة ولاملبحث األ
شك فيه أن الدستور اجلزائري الذي جاء مسايرا ألغلب الدساتري املعاصرة ، قد أحاط احلرايت الشخصية  مما ال

يها ، فهناك عدة ضماانت كفلها الدستور لها و احملافظة عسيف املتابعات اجلنائية سياج من الضماانت ، قصد تكري

الة حماكمة عادلة للمتهم ، ولقد جاءت احلماية للمتهم يف مرحلة احملاكمة و هي تعكس مدى اهتمام املشرع على كف

الدستورية إبقرار العديد من النصوص اليت تستلزم شروطا و حصاانت جيب توافرها يف القائمني على احملاكمة ، و مما ال 

كس شك فيه أن عناية املشرع الدستوري إبقرار طائفة من النصوص حلماية حقوق و حرايت املتهم يف اجملال اجلزائي ليع

 ذلك بعد أن بينت احلياة العملية شىت أنواع االنتهاكات حلرايت ، و ضرورة عدم املساس هبا و حرصه على تقديس هذه ا

اف مببدأ الشرعية و الذي يقضي و لقد جاءت هذه الضماانت الدستورية واضحة متام الوضوح من خالل االعرت 

زم أن الشخص برئ حىت تثبت الذي يستلالرباءة و ة نياىل مبدأ قر ة ال جرمية و ال عقوبة إال بناءا على القانون ، ابإلضافب

، فقد  ا ملا قد يقع من القضاء من أخطاء، و يف األخري و نظر فاع و أحاطه ابلعديد من الضماانتحق الد ، وكفالةإدانته

و التحليل يف  لدراسة، و كل هذه الضماانت سنتناوهلا ابائيكفل الدستور للمتهم حقه يف التعويض عن اخلطأ القض

 .هذا املبحث

 نة الرباءة للمتهم.يزائية و قر مبدأ الشرعية اجل :املطلب األول
لقد خصصت كل التشريعات و الدساتري احلديثة قانون اإلجراءات اجلزائية و قانون العقوابت الواجب إتباعها يف  

شمل ضماانت حمددة كي ال يدان برئ ، أو كل املراحل اليت متر هبا الدعوى اجلزائية خاصة يف مرحلة احملاكمة و هي ت

ة نيفان مبدأ الشرعية اجلزائية و قر  رمي غري منصوص عليه و بناءا على هذاكم على شخص عن فعل ال خيضع لنص جتحي

الرباءة يعتربان من أهم الضماانت اليت يتمتع هبا املتهم ، خاصة  و انه تكفل القانون ابلنص عليهما  و ضمان 

 احملاكمة . احرتامهما خالل
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 .أوال : مبدأ الشرعية اجلزائية 
 فكرين املبدأ بوجود دولة القانون ، و نشوء مبدأ الفصل بني السلطات ، فهو  مثرة من مثرات امل لقد وجد هذا

املصلحني مثل : روسو ، مونتسكيو ، وفولرت ، و لقد استمد هذا املبدأ أساسه الفلسفي من فكرة العقد االجتماعي و 

دى هبا الفرنسي " جون جاك روسو"، فبمقتضى ذلك العقد ، تنازل األفراد للدولة عن جزء من حقوقهم ، على اليت ان

ناسبة هلا ، فبكون التجرمي فعال أن تقوم الدولة ابلتحديد املسبق لألفعال اليت هتدد استقرار اجملتمع ، و تقرر العقوبة امل

الغاية اليت و  ته ، إمنا هو وسيلة لتحقيق غايةمي ليس غاية يف حد ذاظره السلطة  و تقرر له عقوبة ، و لكن التجر حت

املناسب على من خيل  بمع ، بتقرير العقاتجاسية للمسة املصاحل اجلوهرية األيتوخاها املشرع من التجرمي ، هي محاي

من شاهنا أن تشكل أداة رقابة ابستقرارها ، و املشرع إذا يلجأ إىل جترمي األفعال ، فانه يكون حمكوما ببعض املبادئ اليت 

 .1عليه جتعله ال يتعدى احرتام هذه املبادئ ، و إال اعترب التجرمي عمال تعسفيا 

 _ حلقات مبدأ الشرعية اجلزائية: 1

حد حلقات مبدأ الشرعية ، و هي أاهم املبادئ اليت حتكم التجرميد مبدأ شرعية اجلرائم و العقوابت و لذلك يع

ة اجلرائم و العقوابت ، يون من ثالث حلقات مهمة حلماية احلرية الفردية ، هذه احللقات هي : شرعاجلزائية ، الذي يتك

كون القانون هو املصدر لكل قاعدة متس هذه احللقات تستوجب أن يو ، نفيذة التية اإلجرائية اجلزائية ، و شرعيوالشرع

 .2احلرية الفردية 

لضمان التمتع ىل محاية الفرد ضد حتكم السلطة ل القانون إفيتضح مما تقدم أن مبدأ الشرعية يهدف من خال

بكرامته اإلنسانية، إال أن مضمون هذا املبدأ خيتلف من دولة إىل دولة بقدر اختالف نظامها السياسي، فيخضع 

املعاقبة على  القانون اجلنائي مبختلف فروعه ملبدأ الشرعية، فهذا القانون يتتبع ابخلطى الواقعة اإلجرامية منذ جترميها و

ارتكاهبا إىل مالحقة املتهم ابإلجراءات الالزمة ، و يف كافة املراحل يضع القانون  اجلنائي نصوص اليت متس حرية 

                              
 . 30، ص 2011زائية يف قانون العقوابت األردين، دار وائل، األردن، الطبعة األوىل، امحد عبد هللا دمحان املغريب، السياسة اجل - 1
 .31، ص نفس املرجع و املوضع السابقني ، دمحان املغريبامحد عبد هللا - 2
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اإلنسان فيعين مبدأ شرعية اجلرائم و العقوابت ، أو ال جرمية و ال عقوبة إال بقانون ، أو أن املشرع وحده و بصفته ممثال 

، و مقدار العقوبة و نوعها لكل جرمية ، أي أن  ذي يقرر األفعال اجملرمة ، و بيان أركاهناشرعيا عن الشعب ، هو ال

املشرع حيتكر من خالل نصوص تشريعية سلطة التجرمي و العقاب و ابلتايل فال يعد الفعل أو السلوك جمرما، إال بوجود 

ن مبدأ الشرعية اجلزائية يتضمن ثالث نص قانوين صريح ينص على جترمي ذلك الفعل أو السلوك ، و لقد ذكران أب

 . 1حلقات اليت سنتناوهلا يف الفقرة املوالية 

وال عقوبة إال بناءا على قانون"  فتتمثل احللقة األوىل يف الشرعية اجلزائية املوضوعية املتمثلة يف قاعدة "ال جرمية، 

عل أو تصرف ، تتواله السلطة التشريعية يف مؤداها أن األصل يف األفعال و السلوكات اإلابحية، و أن جترمي أي فو 

الدولة اليت  تسن القوانني اجلزائية ابعتبار أهنا السلطة اليت تتكون من ممثلي الشعب و هي وحدها اليت تعرب عن إرادته 

املادة عن طريق التجرمي يف قانون العقوابت أو األحكام اجلزائية يف القوانني ، و هذا ما جاء يف الدستور اجلزائري يف 

منه اليت تضمنت أنه ال إدانة إال مبقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل اجملرم ،و أتسيسا على ذلك فان مبدأ  46

الشرعية يف جانبه أو شقه املوضوعي يعد محاية للمتهم فقط من حيث عدم إمكان جترمي فعل ما و املعاقبة على ارتكابه 

بنص قانوين سابق على ارتكاب الفعل، و بناءا على ذلك حيق للمتهم أن إال إذا كان الفعل جمرما و معاقبا عليه 

 .2يتمسك هبذا املبدأ يف مواجهة اجلهة القضائية 

كما تعترب الشرعية اإلجرائية اجلزائية احللقة الثانية للشرعية اجلزائية ، و حتكم تنظيم اإلجراءات اليت تتخذ قبل املتهم 

ن طريق أن يكون القانون هو املصدر للتنظيم اإلجرائي ، و أن يتوافر الضمان على حنو يضمن له حريته الشخصية ع

القضائي يف اإلجراءات ابعتبار أن القضاء هو احلارس الطبيعي للحرايت ، و قاعدة الشرعية اإلجرائية حتدد اخلط الذي 

شرعية اجلرائم و العقوابت بل هي يف جيب أن يلتزمه وفقا لقواعد اإلجراءات اجلزائية ، فالشرعية اإلجرائية هي امتداد ل

الواقع أكثر خطورة منها و أعظم شأان ، فهي مبثابة اإلطار اخلارجي الذي ال ميكن تطبيق القاعدة املوضوعية تطبيقا 
                              

 .29، ص 2010، ، الطبعة األوىلضوابط القواعد اجلنائية، دار الكتاب احلديث، القاهرة، حسني عصام - 1
 .37ص ،  1996، احملامون و دولة القانون ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر، الطبعة الثانية، شريف علي - 2
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صحيحا إال عن طريقه، فكما هو اثبت يف قانون العقوابت أبنه " ال جرمية و ال عقوبة إال بنص " ، فان الثابت يف 

 .1اءات اجلزائية أنه" ال إجراء إال بنص" قانون اإلجر 

، و يقصد هبا شرعية التنفيذ العقايب حيث تقتضي أن جيرى تمثل الشرعية اجلزائية التنفيذيةأما احللقة الثالثة ف

حقوقه حتت رقابة و إشراف القضاء التنفيذ وفقا لكيفية اليت حيددها القانون ، مستهدفا تقومي احملكوم عليه ، و ضمان 

د انعكست مذاهب السياسة اجلزائية املختلفة يف حتديد نطاق التنفيذ العقايب ، و مل يبدأ االهتمام حبقوق اإلنسان و ق

يف مرحلة التنفيذ بصور عملية إال استجابة لتيار الدفاع االجتماعي و متاشيا مع هذا التيار عنيت األمم املتحدة إبصدار 

ناء اليت أقرها اجمللس االقتصادي و االجتماعي ، حيث تناولت هذه القواعد القواعد النموذجية  الدنيا ملعاملة السج

ضماانته و أهدافه بقانون ، و ذلك أن و  على ضرورة حتديد أساليب التنفيذ شرعية التنفيذ العقايب ، فتقوم هذه األخرية 

تتسم و ضع تنفيذ العقوبة إلشراف قاض القانون ابعتباره املعرب عن اإلرادة العامة يسمح ابملساس ابحلرية ، و البد أن خي

 . 2هذه الشرعية بذات األمهية اليت تتسم هبا شرعية اجلرائم و العقوابت و الشرعية اإلجرائية 

 ، حىت لمحافظة على حقوق و حرايت املتهم، جاءت للشرعية اجلزائية حبلقاهتا الثالثو ما خنلص إليه هو أن ا

ظام ، و إن كان للسلطة العامة أن توقع العقاب فان القانون قيدها مببدأ الشرعية إن كان متهم ابرتكاب جرائم ختل ابلنو 

 اجلزائية أبركاهنا ثالثة ،حىت تكفل عدم املساس حبرية املتهم و حقوقه .

 _ أمهية مبدأ الشرعية اجلزائية: 2

 املعدل  1996ما دستور بة ، والسي، فقد نص عليه كل الدساتري اجلزائرية املتعاقو نظرا ألمهية مبدأ الشرعية

املتمم ، بصراحة و بكيفية ال تدع جماال للشك أو اجلدل ، و ذلك من خالل عدة نصوص دستورية واضحة ، من و 

و من خالل استقراء هذه النصوص يتبني لنا أن املشرع  47، املادة  142، املادة  140، و املادة  46ذلك املادة 

                              
 . 33، املرجع السابق ، ص ضوابط القواعد اجلنائيةحسني عصام،  - 1
 . 87، ص2012ماجيستري، جامعة وهران، سنة مذكرة لضماانت الدستورية حلقوق اإلنسان، ، اشباب برزوق - 2
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مبدأ قانوين إىل مبدأ دستوري ، و هبذا يستفيد املبدأ من كافة الضماانت اليت مينحها  اجلزائري ، قد ارتقى هبذا املبدأ من

 .1الدستور ملبادئه 

، تقرر ضمان احلقوق و احلرايت الفردية ، بنصها على مبدأ  ابن األنظمة التشريعية احلديثةلقد سبق و أن ذكران

ليها و أن املشرع اجلزائري مل خيرج عن ما هو مستقر يف تلك الشرعية ، و جترميها لألفعال اليت فيها مساس أو اعتداء ع

تقوم  و ذلك يف املادة األوىل منه و هذا املبدأ هو أول املبادئ اليت األنظمة ، بنصه على هذا املبدأ يف قانون العقوابت ،

العقوبة املنصوص عليه يف قانون  اجلرمية أو الركن الشرعي هلا ، و كذلك فان مبدأ قانونية اجلرمية و ــــــــــةعليها شرعي

مبدأ الشرعية اجلزائية ، ال  ت اجلزائية فقد تبدو ألول وهلة أنالعقوابت ال يقوم بغري نص قانوين أما يف قانون اإلجراءا

ق عالقة له ابلقانون اإلجرائية اجلزائية نظرا لطبيعة  اخلاصة اليت يتميز هبا ، حيث أن القواعد اإلجرائية هتدف إىل حتقي

العدالة اجلزائية للمتهم و التوفيق بني حقوقه و مصلحة اجلماعة يف كافة مراحل الدعوى ، و كذلك فأن القواعد اجلزائية 

تسعى إىل تنظيم احملاكم اجلزائية على اختالف أنواعها ، و لذاك فهي املتصور أن تتعارض بعض هذه القواعد مع مبدأ 

الحرتام ، األمر الذي يوجب اية اليت أسبغ عليها مبدأ الشرعية احلماية و الشرعية ، مبقدار ما متس احلرايت الشخص

التسليم إبجازة مباشرة اإلجراءات اجلزائية ، و لكن بشرط أن تتخذ كافة االحتياطات حىت ال تصيب بريئا وال متس من 

 2ة الفرد إال ابلقدر الالزم يحر 

 _ اهلدف من تطبيق مبدأ الشرعية اجلزائية: 3

حيدد النموذج القانوين للجرمية راد من تطبيق مبدأ الشرعية اجلزائية يف القوانني الوضعية هو وضع نص و إن امل

العقوبة املقررة هلا ، حيث تنحصر سلطة القاضي يف مطابقة ذلك النموذج على الواقعة املرتكبة ، و عليه فان هذا املبدأ و 

 ات اجلزائية أبثر رجعي كأصل عام لجرمية ، و عدم تطبيق التشريعف القانوين لييتطلب من القاضي االلتزام بيان التكي

                              
 . 31 30ص  -، ص0052، ار هومة، اجلزائر، دون طبعة، دوجيز يف ضماانت احملاكمة العادلةيوسف دالندة، ال  - 1  

 . 77، ص  1990زائر، دون طبعة ، اجلشرح قانون العقوابت، دار اهلدى،  ،عبد هللا سليمان - 2
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عدم استعمال سع يف التفسري و و التزام القاضي بقواعد معينة يف تفسري النصوص و الذي يتيح عنه أيضا االلتزام بعدم الت

 .1القياس، و هذه كلها ضماانت اليت يوفرها تطبيق مبدأ الشرعية للمتهم خالل حماكمة  

فأن مبدأ الشرعية اجلزائية بصفة عامة من القواعد األساسية للتشريع اجلزائي ، و هو أساس احلرية الفردية و عليه 

 ال مل يتناوهلا املشرع ابلتجرمي اليت كفلتها الدساتري و التشريعات لضمان حقوق املتهم ، ينتج عنه انه من أتى أفع

لية اجلزائية و ابلتايل غري خاضع للعقاب ، و هذا املبدأ حيول دون العقاب ، يعترب وفقا هلذا املبدأ مبأمن  من املسؤو و 

حتكم القضاة و تقيدهم ابلنصوص القانونية و متنعهم من تقرير عقاب على فعل مل جيرمه املشرع كما مينعهم من االلتجاء 

أ حيمي األفراد من حتكم القانون ، كما أن هذا املبداالت اليت مل يرد بشأهنا نص يف إىل القياس يف أي حالة من احل

سم القانون لصاحل اجملتمع ، و هبذا فهناك ضمان أكيد حلرية اباملشرع إذا ما أجته إىل تقرير عقاب على أفعال سابقة 

 .2الفرد بصفة عامة ، و املتهم بصفة خاصة 

تع فيه األفراد خالصة هذا كله أن مبدأ الشرعية هو أهم ضمان يف حد ذاته ، ذلك انه حيدد اإلطار الذي يتم و

ال مبوجب نص لسلطة ال تستطيع أن تعاقب الفرد االيت حيكمها القانون وحده ، فا يضمن حقوقهم حبرايهتم ، فهو

قانوين ، ففي كل احلاالت فأن مبدأ الشرعية اجلزائية حيدد كيفية تقييد احلرايت و حاالت سلبها ، و مهما كان شق 

ألنه ميثل املظلة القانونية اليت حتمي املتهم من أي تعسف أو جتاوز قد يرتكب  أ الشرعية سواء موضوعي ، أو إجرائيمبد

أو يتخذ ضده ، فمبدأ الشرعية هو وحده الذي حيدد اجلرائم و العقوابت املقررة هلا ، وال جيوز ألي كان حىت السلطة 

يف املشرع وحده ، فكل فعل مل  العامة أن تتجرأ على هذا املبدأ الذي هو من اختصاص سلطة ممثلي الشعب و املتصلة

 جيرمه املشرع ، فان الفرد يبقى بعيدا عن دائرة االهتام و املسؤولية اجلزائية املوجبة للعقاب .

 
 

                              
 . 32يوسف دالندة ، الوجيز يف ضماانت احملاكمة العادلة ، املرجع السابق ، ص  - 1
 . 35حسن عصام ، ضوابط القواعد اجلنائية ، املرجع السابق، ص  - 2
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 : قرينة الرباءةاثنيا
، ذلك أنه اذا كان صحيحا أن مبدأ الشرعية هو لعدالة اجلنائية يف العصر احلديثتعد قرينة الرباءة حجر الزاوية ل

نون العقوابت ، فانه من الصحيح كذلك أن قرينة الرباءة هي دستور قانون االجراءات اجلزائية ، و تتفرع عنها دستور قا

متثل و ة االجرائية اءة ركنا اساسيا من اركان الشرعيبعبارة اخرى تعد قرينة الرب  عد اليت يقوم عليها هذا القانون سائر القوا

ته اثناء احملاكمة . و يشري االصل يف املتهم الرباءة اىل حالة مؤقتة مير هبا درعا حيول دون املس حبقوق املتهم و ضماان

تربز امهية اصل الرباءة بشكل خاص عند و املتهم قبل ان تتأكد مما هو منسوب اليه او قبل ان يتم التحقق من ادانته 

فضال على أن هذا املبدأ اساسيا يف النظام عند ادارة الدليل اجلنائي ، و اختاذ االجرءات اجلزائية املاسة ابحلرية الشخصية 

عام موجه اىل سلطات  ة ، كما ان مبدأ اصل الرباءة هومبدأالدميقراطي ، و مفرتضا من مفرتضات احملاكمة املنصف

الدولة الثالث ، و اىل اي جهة اخرى ، حيث ال جيوز آلي جهة املساس به او خمالفته هذا من جهة  و من جهة 

 . 1بدأ يرتبط ارتباطا وثيقا بدولة القانون اخرى فان هذا امل

 ما على الصعيد الداخلي و على الرغم من تعدد صور محاية الرباءة و احلرية الشخصية ، و زايدة االهتمام هب

و من مث فمن الالزم كفالة مبدأ اصل  العتداء او املساس أبصل الرباءة اخلارجي ، فان الواقع يشهد زايدة كبرية يف او 

حىت تثبت  لتشريع و القضاء " أن املتهم بريءحقا اساسيا من حقوق املتهم فمن املسلم به يف الفقه و ا هة ابعتبار الرباء

ادانته حبكم قضائي ابت مع كل الضماانت القانونية " و ذلك يف اطار السياسة اجلزائية املتبعة يف الدولة و ليس من 

املتهم ، سواء كان ذلك فيما يتعلق ابملعاملة اليت خيضع هلا ، او فيما  املختلف عليه أن اهلدف من هذا املبدأ هو محاية

 . 2يتعلق إبثبات ادانته 

 

                              
 .  01، ص 2006اانت عدم املساس ابحلرية الفردية، دار الفجر، اجلزائر، دون طبعة، ، ضمشيتورجلول  - 1
 .  01ص ،  2006، القاهرة ، جامعة عني الشمس ،اطروحة دكتوراه ،عبد املنعم سامل شرف الشيباين، احلماية اجلنائية ألصل الرباءة - 2
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فلقد عرف الكثري من فقهاء و رجال القانون اصل الرباءة ، و كل هذه التعاريف جاءت متشاهبة فعرفه البعض " 

جيب معاملته بوصفه شخصا بريئا حىت ان مقتضى اصل الرباءة هو أن كل شخص متهم جبرمية مهما بلغت جسامتها 

تثبت ادانته حبكم قضائي ابت " يف حني ذهب جانب اخر من الفقه أبن اصل الرباءة يف نظر القانون له مدلول 

االخر شخصي ، فاملدلول املوضوعي مؤداه ان الرباءة ابعتبارها قرينة قانونية حبسب هذا الرأي يلقي و احدمها موضوعي 

ام عبئ االثبات ، فاملتهم برئ حىت تثبت ادانته قانوان ، اما املدلول الشخصي فيعين أن هذا ليس على عاتق سلطة االهت

فقط موجها لعبئ االثبات و امنا موجه اىل القائمني على الدعوى اجلزائية ، و تفرض عليهم معاملة املتهم على انه بريء 

دأ حيد من املوقف االهتامي الذي تتخذه هذه اهليئات ، و هذا طاملا ادانته مل تثبت بعد حبكم قضائي و ابلتايل فهذا املب

 . 1ان املدلوالن يشكالن مفهوما واحدا هو ما يسمى ابملدلول القانوين ألصل الرباءة 

و من خالل هذه التعاريف ميكننا القول ابن اصل الرباءة يعين التعامل مع كل شخص تقام ضده دعوى جزائية 

املنسوبة اليه يف اي مرحلة من مراحل الدعوى على انه برئي حيث تثبت ادانته حبكم قضائي مهما بلغت جسامة اجلرمية 

رتاض الرباءة يف املتهم هو فاف ال تثبت اال على اليقني و اجلزم، ، الن االدانةمع توفري كل الضماانت القانونية ابت

  رميها صل يف االفعال االابحة حىت يصدر قانون بتجاب اجلرمية هو االستثناء ، قياسا على ان االــــــــــ، و ارتكاالصل

 الدليل القاطع على صحة ما يدعيه على من يدعي ان املتهم خرج من دائرة الرباءة و دخل يف دائرة التجرمي ان يقدم و 

يضا فاجملتمع كما يهمه اثبات ادانه كل جمرم يهمه ا حىت صدور حكم ابت يقرر االدانة  و يظل  هلذا االفرتاض قوته

اثبات براءة كل بريء ،و يقتضي هذا عدم حتيز السلطات ضد املتهم ، و أن تتصرف معه بكل موضوعية قصد 

   2الوصول اىل احلقيقة اجملردة ، فمبدأ الرباءة يعد ركيزة اساسية يف قانون االجراءات اجلزائية ، و تتوافق مع مبدأ الشرعية 

 

                              
ص ،  2008سكر ، ، معايري احملاكمة العادلة يف القانون و القضاء الدوليني حلقوق االنسان ، رسالة ماجستري ، كلية احلقوق ، جامعة معشريف امينة - 1

95  . 
 .   67ص ،  2011، مقال منشور يف جملة الدراسات القانونية ، مركز البصرية ، ءة مطلب من متطلبات دولة القانون، احرتام اصل الرباغالي حممد - 2
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 عة القانونية لقرينة الرباءة :_ الطبي 1

ام حق ، ام حيلة قانونية  يةو على الرغم من كل هذا يثار حول اصل الرباءة تساؤل حول ما اذا كانت قرينة قانون

لصيق ابلشخصية ، فهناك من يرى ان اصل الرباءة عبارة عن قرينة قانونية بسيطة قابلة إلثبات العكس ، على اساس 

هو ان اصل االفعال االابحة ، ما مل يتقرر حبكم قضائي و بناء على ان القرينة هي استنتاج اجملهول من املعلوم واملعلوم 

نص قانوين وقوع اجلرمية و استحقاق العقاب ، و اجملهول من هذا االصل االنسان حىت تثبت ادانته ، و مصدر هذه 

د الن هذه احليلة ال القرينة هو القانون ، و هناك من قال ابن اصل الرباءة يف املتهم حيلة قانونية ، و هذا الرأي منتق

ن اصل الرباءة حق من جتد اي تطبيق هلا يف جمال القانون اجلزائي أبسره ، كما رد جانب من الفقه على هذا الرأي اب

، بل هو ضمان ال غىن عنه يف الدول اليت حترتم حقوق االنسان ، و هناك من قال أن اصل الرباءة هو حق حقوق املتهم

ة كما يف احلقوق االخرى ، تثبت لإلنسان منذ امليالد ، بصرف النظر عن اي اعتبار اخر من احلقوق اللصيقة ابلشخصي

 . 1، و ذلك محاية للحياة اخلاصة للمتهم 

الن دولة القانون يف نظران هي اليت تشكل ، و لكن ما ميكن قوله يف هذا اجملال انه ال بد من احرتام اصل الرباءة 

حقوق و حرايت الفردية ، فال بد على سلطات الدولة ، و اجلهات القضائية توازن بني مصلحة اجملتمع و ضمان 

 احل الدعوى خاصة مرحلة احملاكمة االلتزام هبذا املبدأ و تعزيزه ، و متكني املتهم ابستفادة من هذا املبدأ اهلام يف مر 

فلو ال ذلك الستطاعت السلطة العامة فقرينة الرباءة مقررة ملصلحة املتهم و جتنبه عدم املساس حبريته و تصون حقوقه ، 

 التدخل و االنقاص من حرية املتهم .

فعلى جهة احلكم يف املواد اجلزائية أن تنطلق عند معاجلة القضااي املطروحة عليها من مبدا افرتاض الرباءة يف املتهم 

ظم الدساتري احلديثة و منها على اساس قرينة الرباءة اليت تطورت عرب االزمنة لتصبح مبدا دستوراي ، نصت عليه مع

اليت تضمنت أن كل شخص يعترب بريئا حىت تثبت  45املتمم و ذلك يف املادة و  املعدل  1996ستور اجلزائري لسنة الد
                              

، ص  2007، القاهرة ،  الطبعة الثانية ، ،  دار النهضة العربية رية الشخصية من الوجهة املوضوعية ، احلماية اجلنائية للحالديناشرف توفيق مشس  - 1
06  . 
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جند املبدأ  الدساتري اجلزائرية املختلفة جهة قضائية نظامية ادانته ، مع كل الضماانت اليت يتطلبها القانون ، فبالنظر اىل

  1ة واضحة ، و هبذا يكون املشرع اجلزائري قد كرس ما جاء يف االتفاقيات و االعالانت العاملية مكرسا بصف

ث يو مع ذلك و ابلرغم من االمهية الكربى ملبدأ قرينة الرباءة ، جيب االخذ بعني االعتبار اهنا ليست مطلقة ، حب

و بسيطة ، كما هو الشأن ابلنسبة حلجية بعض ان املشرع قد نص على بعض القرائن املضادة هلا سواء كانت قاطعة ا

حبيث يعترب املشرع ان املتهم مذنبا يف احوال حمددة اىل غاية أن يثبت العكس   احملاضر مثل تلك املتعلقة بقانون اجلمارك

هذا كما أن هذا املبدأ ال مينع من اختاذ بعض االجراءات التحفظية كاحلبس املؤقت او الرقابة القضائية ، و ذلك ان 

املبدأ مل حيصل على املوافقة املطلقة من مجيع املهتمني ابلدراسات اجلزائية ، اذ هناك من يرى ان تعميم هذا املبدأ على 

اطالقه يف مبالغة ، و خيالف بعض احلقائق ، و منهم انصار املدرسة الوضعية اليت ترى ان هناك جمرمني ابلفطرة ، جيب 

 . 2راءهتم اعتبارهم مدنيني حىت يثبتوا هم ب

، اصبحت قاعدة استقر العمل هبا يف الدول الدميقراطية و هي حتقق بوجه عام قرينة الرباءةو لكن رغم هذا إال ان 

 املعمول هبا يف الدول املتحضرة  الضماانت االساسية اليت تضمن مفهوما متكامال للعدالة يتالءم مع املقاييس املعاصرة

ساس حبريته ،و هي خماطرة ال ميكن تفاديها إال على ضوء ضماانت فعلية ، توازن بني الن ادانة املتهم ، يعرضه خلطر م

حق الفرد يف احلرية و حق الدولة يف العقاب. و يرتتب على مبدأ االصل يف االنسان الرباءة عدة نتائج و هي ضمان 

 .احلرية الشخصية ، عدم التزام الشخص إبثبات براءته ، تفسري الشك ملصلحة املتهم 

إن احلرية الشخصية جزء هام من قضية احلرايت العامة يف النظام القانوين الذي ترتكز عليه الدولة القانونية ، و هلذا 

نص املشرع اجلزائري يف قانون االجراءات اجلزائية ، أن احلبس املؤقت اجراء استثنائي ، فمن خالل هذا جيب مراعاة 

 ميس هذه االخرية إال ابلقدر الالزم إلظهار احلقيقة ، مراعيا يف ذلك االصل يف استثنائية االجراء املاس ابحلرية و أن ال

حىت ال ر ضماانت للحيادية و املوضوعية ،االنسان الرباءة الذي يفرض التحري عن ادلة االهتام و ادلة النفي بنفس القد

                              
 .   68ص ، غالي حممد ، احرتام اصل الرباءة مطلب من متطلبات دولة القانون ، املرجع السابق  - 1
 .    64، ص  2011اجلزائر، دون طبعة ، نعيمي مجال ، اثبات اجلرمية على ضوء االجتهاد القضائي، دار اهلومة  - 2
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دفه املشرع بتجرمي كل سلوك ميثل تتعرض االجراءات للبطالن ، فاحلرية الشخصية مصلحة واقعية و حق قانوين يسته

عدواان عليها ، فهو ميثل حق االمن الشخصية ، و حرية التنقل   فهو مضمون لكل فرد ، و كذلك حق السالمة 

كن و قد خصه البدنية و اليت تعين حترر االنسان من االالم سواء املادية منها او املعنوية ، ابإلضافة اىل حرمة املس

 احلياة اخلاصة و حرمة املراسالت و هذه احلرمة مضمونة من طرف الدولة ، ابإلضافة اىل حرمة  املشرع حبماية خاصة 

كل هذه احلقوق املتعلقة بضمان احلرية الشخصية قد خصها الدستور اجلزائري ابلعناية و االهتمام و نص عليها و 

 . 1بصراحة 

 _ النتائج املرتتبة عن قرينة الرباءة: 2

عدم حتميل املتهم عبء االثبات ، فان اثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة هي يف تتمثل هذه النتائج 

اليت تتوىل االدعاء يف الدعاوى اجلزائية ، فانه يقع عليها عبء اثبات وقوع اجلرمية و اقامة الدليل على مسؤولية املتهم 

لرباءة ، و ال يقتصر دور النيابة العامة على جمرد اثبات ان عنها دون ان يلزم بتقدمي ادلة اثبات براءته الن االصل يف ا

 ة اىل اثبات توافر الركن املادي الفعل او االمتناع املنسوب اىل املتهم قد ارتكبه ابلفعل بل يتجاوز ذلك ، ابإلضاف

حة او ملانع من املعنوي للجرمية و نسبتها للشخص ، يقع عليها اثبات ان هذا الفعل ال خيضع لسبب من اسباب االابو 

فالنيابة العامة ملزمة إبثبات كافة اركان  نقضاء الدعوى اجلزائية كالتقادم موانع املسؤولية اجلزائية ، او لسبب من اسباب ا

اي للمتهم اثبات احلقيقة جبميع صورها ، كما اهنا ال تعترب خصما عادو  رها إبثبات شروط املسؤولية عنها اجلرمية و عناص

اذا   فيجب ابعتبارها كذلك ان حترص على حرايت االبرايء ، حرصها على ادانة اجملرمني . و لكن  اجملتمع بل اهنا متثل 

كانت القاعدة هي وقوع عبء االثبات على عاتق النيابة العامة فان هذه القاعدة يرد عليها استثناءات ، و ذلك حني 

 . 2و من ذلك حجية احملاضر  لقى عبء االثبات على عاتق الشخص تدخل القانون بنص صريح لي

 
                              

 .   69ص ، ، املرجع السابق ءة مطلب من متطلبات دولة القانوناحرتام اصل الربا، غالي حممد - 1
 . 184، ص  1991جامعة قسنطينة، سنة ، حممد االخضر مالكي، قرينة الرباءة ، اطروحة دكتوراه ، كلية احلقوق  - 2
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فقانون االجراءات اجلزائية اجلزائري القى على املتهم عبء االثبات يف حاالت حمددة ، كما لو جيري التحقيق معه 

حول جرمية ارتكبت يف اخلارج و قد متت حماكمته عليها ، فحينئذ عليه اثبات هذه احملاكمة إليقاف املتابعة اجلارية 

من القانون املذكور ، و بناءا على هذا جند ان املشرع اجلزائري وضع  582و هذا ما تضمنته املادة ضده يف اجلزائر ، 

بعض االستثناءات عن قرينة الرباءة ن جتعل املتهم ملزما إبقامة الدليل على اسقاط متابعته ، و من االمثلة على هذه 

نة ، فيدافع املتهم برباءة عن طريق اثبات عكس ما ورد هبا او االستثناءات احملاضر اليت يعرف هلا القانون بقوة ثبوتية معي

 . 1الطعن فيها ابلتزوير و ثبوت ذلك حبكم 

تفسري الشك لصاحل املتهم ، فكل شك يف اثبات اجلرمية جيب تفسريه لصاحل املتهم  فهذا الشك  نتيجة اما عن

ذا عجزت النيابة العامة على اقامة الدليل على نسبة يعين اسقاط اداة االدانة و العودة اىل االصل و هو الرباءة ، فإ

اجلرمية للمتهم ، فان القاضي اجلزائي ملزم إبصدار حكم ابلرباءة ، ذلك ان الشك يف ثبوت التهمة و نسبتها للمتهم 

املسؤولية غري ان الشك الذي يلزم القاضي هو الشك يف " الوقائع " اليت أتسست عليها  تعترب دليال اجيابيا على براءته 

اجلزائية  اما الشك املتعلق مبسالة قانونية فال اثر له سواء ابلنسبة للقاضي او املتهم ، فال يقبل من احد االعتذار جبهل 

 . 2القانون 

، فكأهنم املتهم على قاعدة افرتاض الرباءةو اذا كان فقهاء االجراءات اجلزائية يؤسسون تفسري الشك ملصلحة 

ءة اصال ، و تفسري الشك ملصلحة املتهم فرع تفرع عن ذلك االصل ، و هذا ما جيعل الشك عبارة جيعلون افرتاض الربا

عن واق للمتهم من احتمال االدانة مؤكد دون وجه حق ، ذلك ان تفسري الشك لصاحل املتهم هو مبدأ اصلي ال جيوز 

 . 3فل حقوق املتهم و حرايته االساسية  هذا يعد ضمانة تك،حلرية او من حيث االثبات اجلزائيجتزئته سواء من حيث ا

                              
 .    298 – 296، ص  2011، دون طبعة  ، ضماانت املشتبه فيه اثناء التحرايت االولية ، رسالة ماجستريحسيبة حمي الدين - 1
 .     232، ص  1994، ق االنسان يف االجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، دون طبعة، الشرعية الدستورية و حقو امحد فتحي سرور - 2
 .  247، ص  1993 األوىل،اجلزائر ، الطبعة ، حممد حمدة ، ضماانت املتهم ، دار اهلدى  - 3
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و فضال عما تقدم خنلص اىل ان قرينة الرباءة تعين افرتاض براءة كل شخص مهما كان وزن االدلة او قوة الشكوك 

اليت حتيط به ، فهو بريء و هكذا جيب ان يعامل طاملا ان مسؤوليته مل تثبت مبقتضى حكم هنائي ابت صادر عن 

ن ادانة الشخص ليس ابألمر السهل و امنا هو خطري يؤدي اىل جمازاته يف شخصه و ماله ، و ما القضاء املختص ، ال

دام االمر كذلك و حتقيقا للعدالة وجب اثبات اسناد الفعل للمتهم اسنادا يقينيا مؤكدا ، فإذا كان العدل يقضي مبعاقبة 

ه إال اذا ثبتت ادانته و مسؤوليته بشكل يقيين مبين اجملرم ، فان العدل يقضي ان يتمتع جبميع امكاانت الدفاع عن نفس

 . 1على اساس قانوين 

  . جهة احلكمأمام  الدفاعيف : حق املتهم املطلب الثاين
ابهتمام فائق و دائم لتطويره  محايته نظرا خلطورة القضااي  ىظواد اجلزائية من احلقوق اليت حتيعترب حق الدفاع يف امل

يشكل نظامها املتكامل ، مبا  زة جوهرية للمحاكمة املنصفة ، إىلملرتبة عليها ، كما يشكل ركياملتعلقة به و النتائج ا

رته كل الشرائع األساسي لدولة القانون ، و لقد أقيتضمن من قواعد وضوابط حلماية حقوق املتقاضني ، املعيار 

عات اإلجرائية و من بينها الدستور اجلزائري السماوية و كرسته اإلعالانت الدولية ، نصت عليه معظم الدساتري و التشري

 و هو مضمون يف القضااي اجلزائية اليت تضمنت أن احلق الدفاع معرتف به  01فقرة  151الذي نص صراحة يف املادة 

 .2لذلك يعترب حق الدفاع دعامة أساسية لعدالة جمرايت احملاكمة اجلزائية و حيتل قمة هذه الضماانت بغري نزاع 

انه ما مل توجد  2013أكتوبر  29من قانون احملاماة اجلزائري املؤرخ يف  50الصدد تضمنت املادة ويف هذا 

 3.يقوم احملامي بتمثيل األطراف أمام اجلهات القضائية ، أحكام تشريعية خمالفة

 

 

                              
 .      233، ص امحد فتحي سرور، املرجع السابق - 1
 . 90، دون دار نشر ، دون سنة ، ص 05شهرية بوحلية، حق املتهم يف الدفاع أمام القضاء اجلنائي ، مقال منشور مبجلة املنتدى القانوين ، العدد  - 2
 ، املتضمن قانون احملاماة اجلزائري . 55ة الرمسية ، العدد ، اجلريد 2013أكتوبر 29املؤرخ يف  07_13من القانون رقم  50أنظر املادة  – 3
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تهم مفهوم حق الدفاع ، فذهب البعض إىل القول ابن حق الدفاع هو حق امل و لقد اختلف الفقهاء حول حتديد

يف حماكمة عادلة مؤسسة على إجراءات مشروعة ، و ذهب رأي إىل القول ابن حق الدفاع هو متكني املتهم من أن 

يعرض على قاضيه حقيقة ما يراه يف الواقعة املسندة إليه ، كما عرفت حقوق الدفاع أبهنا مفهوم جمرد عرب عنه القانون 

حني  ون طرفا يف الدعوى اجلزائية يف خلاصة أعطيت إىل ذلك الذي يكالوضعي أبنه عبارة عن جمموعة من االمتيازات ا

يعرف البعض اآلخر حقوق الدفاع أهنا ذلك املكنات املستمدة من طبيعة العالقات اإلنسانية و اليت ال ميلك املشرع 

للخصم سواء   ، و هذه املكنات ختولبني مصلحة الدولو  راد و حرايهتمسوى إقرارها بشكل حيقق التوازن حقوق األف

، إثبات ادعاءاته القانونية أمام القضاء و الرد على كل دفاع مضاد يف ظل حماكمة عادلة يكفيها كان طبيعيا أو معنواي

 .1ام القانوين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنظ

أمهيته الدستورية و ذلك و  يمته وانبه املختلفة، من أمهها قو هلذا سوف نتناول حق الدفاع ابلنسبة للمتهم من ج

ابإلضافة إىل الضماانت اليت مينحها حق دستور تعزيزا للحقوق و احلرايت انة جاء هبا المابلنظر على انه مبدأ و ض

 حق املتهم يف الدفاع النتهاكات  الدفاع للمتهم كما سنتطرق إىل منع اإلخالل حبقوق الدفاع ، ألنه كثريا ما يتعرض

 ية مبرور الوقت .لما احلياة العجتاوزات تبينهو 

 الدفاع يف : القيمة الدستورية حلق املتهم أوال
، فإذا كانت غاية ات املتعلقة ابإلجراءات اجلزائيةيعد حق الدفاع من أهم القضااي اليت تشغل حيزا مهما من الدراس

ة احلقوق األساسية لكل شخص ال بضمان محايدالة ، فان هذه الغاية ال تتحقق اهذه اإلجراءات ضمان فاعلية الع

ة دفع ما يوجه إليه أمام ي، و حر ميكن املتهم من الدفاع عن نفسهذي ــــــــتتعلق به خاصة املتهم ، فحق الدفاع هو ال

، و عندئذ يصبح املتهم يف مركز قانوين لدفاع مبجرد االهتام إليه قانوان، فاملتهم يتمتع حبق ااماجلهات القضائية من إهت

                              
 . 19، ص 1998، 02، العدد ، جامعة اجلزائرلة اجلزائرية للعلوم القانونية، مقال منشور يف اجملبادئ دستورية يف القانون اجلنائي، معبد اجمليد زعالين - 1
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د مواجهته بعناصر االهتام املسند إليه له حق الدفاع ، فقيمة حق الدفاع ال تتعلق ابملتهم فحسب ،بل تتعلق معني عن

 .1ابملشروعية ، فاملدافع إمنا يساعد العدالة ، و من مت فحرية هتم النظام العام 

ماانهتا، فهو كذلك فبما أن حق الدفاع هو احد مفرتضات احملاكمة املؤسسة على إجراءات مشروعة و من أهم ض

من قبيل احلقوق الطبيعة " حق أصيل " حيتل مكان الصدارة بني احلقوق الفردية العامة ، و مل يتقرر ملصلحة الفرد 

فحسب ، بل ملصلحة اجملتمع يف حتقيق العدالة أيضا ، و غياب هذا احلق يؤدي حتما إىل تزييف احلقائق اليت قد تنتج 

املنتزع عن طريق و سائل غري مشروعة ، األمر الذي سيظل القضاء و حيجب عنه احلقيقة عن شهادة الزور أو االعرتاف 

دان و هو برئ فان مصلحة اجملتمع ذا كان من حق املتهم إال ياف، و يؤدي به إىل االنزالق يف أخطاء قضائية خطرية 

ع إحدى الوسائل اليت يتذرع هبا القضاء ال تنزل عقوبة بغري اجلاين و مـن هـنا يـتضح أن حــق الـدفـا تظهر واضحة يف أ

 .2وصوال للحقيقة 

و هلذا كله فقد حرص الدستور اجلزائري على تقرير الدفاع ، و هو معرتف به يف املواد اجلزائية و هذا ما جاء يف 

اع ، حيث تضمنت صراحة حق الدفاع ، فإذا نظران إىل هذا النص الدستوري جند انه تفطن ألمهية الدف 151املادة 

املواثيق الدولية مضيفا عليه بذلك الصبغة الرمسية الداخلية ضمن احلياة و  لك ما جاء يف اإلعالانت ذفكلفه ، متبنيا ب

القانونية ، فنجد أن املشرع الدستوري اقر حق الدفاع كنتيجة الزمة إلقراره ملبدأ احلماية اجلنائية ، ذلك أن جوهر هذه 

ة الرباءة اليت أتثر و تضعف قوهتا بضعف الدفاع يف مواجهة سلطة االهتام فيبقى على مثل يف االعتداد بقريناحلماية يت

ة الرباءة ، و حق نيأن يكون عقبة بشكل مطلق أمام قر  املشرع أن يعمل أكثر فأكثر مستقبال لتفادي كل ما من شانه

 . 3الدفاع 

 

                              
 . 157، ص  2011، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، دون طبعة ، مية لتقيد حرية املته، اإلجراءات اجلنائكمال حممد عواد - 1
 . 23، ص 1991، أطروحة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، حق الدفاع أمام القضاء اجلنائي، حممود صاحل حممد العاديل - 2
 .  232حممد حمدة ، ضماانت املتهم ، املرجع السابق ، ص  - 3
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 : ضماانت حق املتهم يف الدفاع اثنيا
 ، اليت هي مبثابة دعائم تتيح مباشرة حقيقة حملاكمة عادلة الدفاع بعدة ضماانتحق املتهم يفلقد أحاط املشرع 

 : تهم من الدفاع عن نفسه بكل حرية، و هذه الضماانت هيهذا بغية متكني امل، و خالية من أي إخالل حبقوق الدفاع

 :ةحق املتهم يف اإلحاطة ابلتهم -أ
بدون هذه املعرفة يضحى و يعلم بكل ما يتعلق به يف الدعوى فالدفاع ال يكون فعاال ما مل يكن للمتهم حق يف أن 

تتطلب و تفحص أو تناقش يف غيبة من الدفاع و حق الدفاع مشواب ابلغموض فاقد الفعالية فال جيوز أن جتمع األدلة 

فاعلية هذا الضمان كفالة وقت معقول حىت يتسىن للمتهم أن حيضر دفاعه عن بصر و بصرية ، و هلذا كان حق 

 .1الع و اإلحاطة ابلتهمة ضمانة مهمة من ضماانت حق الدفاع اإلط

فال ريب أن العلم ابلتهمة أمام احملكمة يعترب من الضماانت األساسية حلق الدفاع إذ يتعني إحاطة املتهم علما 

اعه على ط األدلة لإلثبات أمامه كي يتسىن له إعداد دفسندة إليه و بستهمة املسائر اإلجراءات املتخذة ضده و الب

هديها ، وحىت ال يؤخذ على غرة بتهمة مل تتح  له الفرصة الكاملة لدحضها ، والشك أن استعداد املتهم إلعداد دفاعه 

حيتاج إىل فسحة من الوقت ، ينبغي أن تكون كافية لتمكني من ذلك و هلذا تعين التشريعات ببيان وجوب التكليف 

ظر الدعوى بوقت كاف ، و لعل متكني املتهم من اإلحاطة ابلتهمة و احلصول ابحلضور إىل املتهم قبل اجللسة احملددة لن

على نسخة من أوراق الدعوى املقامة ضده يعد رافدا أساسيا إلحاطة ابلتهمة املنسوبة إليه و ابدلتها توطئة لالستعداد 

الل حبقوق الدفاع ، فعلم للدفاع ، و يعترب عدم متكني املتهم آو حماميه من اإلطالع على ملف الدعوى وجها لإلخ

 . 2املتهم ابلتهمة املنسوبة إليه يرتبط بصحة اإلجراءات ونفاذها و من مث سالمة احملاكمة 

 
 

                              
 . 507، ص2006نائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الرابعة، القانون اجل ،أمحد فتحي سرور - 1
 .99، صم يف الدفاع أمام القضاء اجلنائي، املرجع السابق، حق املتهشهرية بوحلية - 2
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 حق املتهم يف االستعانة مبحام  -ب
له إن شاء استعمله و إن شاء ، فهو حق اشرة الدفاعمن األمور البديهية أن املتهم هو الذي يستفيد أساسا من مب

ع موضوع االهتام قد تعوز احلجة و تضن عليه قرحية ـــــــــــــ، غري أن املتهم حني يوضاألوىل ابلدفاع عن نفسهتركه، فهو 

لنتيجة أن اا بلغت درايته أبحكام القانون و تكون مالكالم حبيث يقصر عن الدفاع عن نفسه مهما كانت حجته و مه

آخر االستعانة مبحام ، و ملا كان اإلنسان ال يستطيع أن  عن حق الدفاع حق ومن هنا نشأ خذ جبرم هو منه برئ يؤ 

 .1حيسن ترتيب آمر دفاعه عن نفسه إن كان متهما فان من حقه أن يوكل غريه للقيام هبذا 

يدعم هذه الفكرة التسليم و و ال سبيل ملغالبة هذه املشكلة سوى أن يكون إىل جانبه حمام يعضده و يدافع عنه 

ضماانت املتهم و حده بل انه يدخل ضمن حقوق اجملتمع و حيتل منزلة الواجب حبسبانه احد ابن حق الدفاع ليس من 

روافد العدالة ، فاألصل يف احملامي أن يتم اختياره من املتهم ، على أن املشرع قد يستلزم وجواب وجود حمامي يف بعض 

كل هو حمام عنه ، و لقد أحسن املشرع اجلزائري األحوال كفقر املتهم فتقرر احملكمة انتداب  حمامي عن املتهم إن مل يو 

امي هي الدفاع عن موكله و هو ال يستطيع عندما نص على استفادة املتقاضني من املساعدة القضائية ، فمهمة احمل

القيام بذلك و هو خايل الوفاض عن معلومات ختص الدعوى ، و أول ما يستقيه من معلومات تكون من املتهم بذاته 

ستتبع ابلضرورة أن تكون للمحامي حق االتصال مبوكله و يعد هذا من الدعائم األساسية يف حق الدفاع ،  ، و هذا ي

كما أن للمحامي احلق يف احلضور مع املتهم مجيع إجراءات احملاكمة ، فوجوده ضروري لصحة اإلجراءات مبعىن أن 

 .2تكون من حقه احلضور أثناء مباشرة اإلجراءات 

 

 

                              
 . 135، ص  1980، حق املتهم يف املعونة القانونية ، دار النهضة العربية ، مصر ، دون طبعة ، حممد معروف عبد هللا - 1  

 .100، املرجع السابق ، صيف الدفاع أمام القضاء اجلنائي، حق املتهم شهرية بوحلية - 2
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 :إبداء أقواله حبرية حق املتهم يف-ج
لدفاعه و ال يقيد جيوز للمتهم بنفسه أن يقدم ما شاء من دفاع شفوي آو كتايب و له أن يقدم املستندات املدعمة 

مية و نوع املستندات اليت يقدمها و اليت يراها الزمة لدفاعه ، كل هذا دون اإلخالل حبق املتهم يف على املتهم يف تس

إلجابة عن األسئلة املوجهة إليه ، و طاملا كان حق الصمت من حقوق الدفاع ، فال جيوز الصمت و رفض الكالم أو ا

ة الرباءة و ما تولد منها من حقوق نينة ضده ، وإال كان ذلك إطاحة بقر يمحكمة أن تستخلص من هذا الصمت قر لل

نه على قاضي التحقيق أن ينبه من قانون اإلجراءات  اجلزائية هذا احلق فتضمنت أ 100الدفاع ، و قد كرست املادة 

املتهم أنه حر يف عدم اإلدالء أبي إقرار و ينوه عن ذلك يف احملضر ، فإذا أراد املتهم أن يديل أبقوال تلقاها قاضي 

 . 1التحقيق منه عـــلى الفور

ميارس  و  املسندة إليهكي ينفي عنه التهمة و يفهم مما تقدم أنه البد أن يعطى املتهم دائما احلرية الكاملة يف الكالم ل

، فمن و مع ذلك فإنه له احلق يف الصمت، إن رأى أن ذلك أنفع ،سائل املرتتبة على حقه يف الكالمكافة الو 

، و هذا معناه حرية احملكمة يف توجيه ما تراه مناسبا أثناء استجوابه هو حقه يف الصمت الضماانت األساسية للمتهم

توجيه التهمة إليه أو بعدها، و للمتهم احلرية يف اإلجابة على تلك األسئلة من من أسئلة للمتهم لكشف احلقيقة قبل 

 . 2عدمه و ال يعد امتناعا عن اإلجابة دليال ضده

 املوازنة بني حقوق الدفاع و حقوق االهتام : -د
لتنفيذ لضمان حق الدفاع جيب أن يتوازن مع االهتام يف احلقوق بقدر اإلمكان حبيث ميلك الوسائل الضرورية 

األدلة املقدمة ضده بواسطة اإلدعاء فضال عن تقدمي ما يعني له من أدلة لتأكيد براءته ، و يالحظ اختالف مركز 

يت تسند إليها و ان يستفيد االهتام عن مركز الدفاع يف أوجه خمتلفة ، فالدفاع له احلق يف اإلحاطة ابلتهمة و الوقائع ال

وسائل القوة الستخدامها و خاصة القبض و احلبس املؤقت كما  ي فان االهتام ميلكمن انحية آخر ة الرباءة ، و نيمن قر 

                              
 .233حممد حمدة،  ضماانت املتهم ، املرجع السابق ،ص   - 1  
 . 164ص ، كمال حممد عواد، اإلجراءات اجلنائية لتقييد حرية املتهم ، املرجع السابق   - 2  
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رعية ، و هو ما ال ميكنه التهام الذي شأبدلة غري  أييت نل و ميلك يف سبيل أدلة االهتام أأن املتهم ميلك حق الصمت ب

 صرفاته و ما ال يلتزم به الدفاع ائه و تيتقيد أبدلة مشروعة يف أعماله ، فضال عما يلتزم به االهتام من موضعية يف آر 

فاالهتام ليس عدوا للدفاع بل حيب أن شارك معه أثناء احملاكمة من اجل إثبات احلقيقة لضمان فاعلية العدالة حتت 

حيث جعل النيابة العامة  02_15وهذا ماتضمنه األمر  مبدأ هام " كل شخص برئ حىت تثبت جهة قضائية إدانته "

 . 1لى نفس الدرجة وجهة الدفاع ع

 الطلبات و الدفوع : -ه
، فهي اليت ميكن لكل خصم من تقدمي ما لديه من أدلة و إبداء ما لديه من دفوع هذه الضمانة هي جوهر الدفاع

، ويقع على عاتق حمكمة املوضوع الرد على كل دفع جوهري أو طلب هام إلجراءات الالزمة أثناء احملاكمةو طلب ا

، و ينبغي أن يكون الدفع قد ب احلكم و يبطلهاع و إال كان عدم الرد عليه قصورا يف التسبيب مبا يعياستندا إليه الدف

أشر فعال على وجه اثبت أبوراق الدعوى و على صعيد آخر فانه ينبغي أن يصر املتهم على دفعه حبيث تكون مطالبته 

هو الطلب اجلازم الذي يقرع مسع احملكمة و يشتمل به جازمة ذلك الطلب الذي حمكمة املوضوع إبجابته آو ابلرد عليه 

، كما يتعني أن يكون الدفع ظاهر التعلق مبوضوع ض عليه مقدمه يف طلباته اخلتاميةعلى بيان ما يرمي إليه به و يعر 

 . 2الدعوى أي أن يكون الفصل فيه الزما للفصل يف الدعوى

اخلصم أن يقدم إىل احملكمة كل ما لديه من  هلفان إبداء الطلب آو الدفع هو إجراء جوهري يتمكن من خال

طلبات و دفوع ، و هو يشكل يف حق الدفاع ركيزته أساسية ، و كفالة حرية الدفاع يوجب استماع احملكمة إىل ما 

يبديه املتهم من أقوال و طلبات و أوجه مشروطة إببدائها قبل إقفال ابب املرافعة مبا ال يسوغ للمتهم إبداء طلبات 

                              
 . 224، ص 2002، مصر دون طبعة، ، دار اجلامعينيجلنائية حلقوق اإلنساناحلماية ا ،خريي امحد الكباش - 1
 . 49، ص  2000القاهرة ، دون طبعة ، ، اإلخالل حبق املتهم يف الدفاع، دار الفتح حممد مخيس - 2
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ة أو أوجه دفاع مبا يقدمه بعد ذلك من مذكرات ، ففكرة الدفع رادا لغائلة االهتام فكرة سبق هلا القصص القرآين جديد

 1يف أشهر واقعة عرف فيها الظلم على األبرايء و هي قصة سيدان يوسف عليه السالم على سبيل املثال .

ام هذا احلق ألنه ميثل ضمانة للمتهم من ظلم و ما ميكن قوله يف حق الدفاع ابلنسبة للمتهم هو ال بد من احرت 

 ن الشخص املتهم من الدفاع عن نفسه و ذلكـــــــــــ، فمن مقتضيات العدل و العدالة هو ال بد من متكيكمةوجور احمل

، كما ال جيب تغليب جهة على جهة ، مثل االهتام و جهة الدفاع ، فمن الضروري بكل الوسائل املشروعة و املتاحة

ازنة بينهما قدر اإلمكان فيبقى حق الدفاع حقا دستوراي جيب تعزيزه أكثر فأكثر يف املستقبل يف مشاريع القوانني املو 

 الرامية إىل صالح العدالة يف بالدان .

 هم يف التعويض عن اخلطأ القضائي : حق املتلثاملطلب الثا
ابلتايل فهي ليست معصومة و  نسبيةتعترب عدالة إن العدالة اإلهلية عدالة مطلقة على عكس العدالة البشرية اليت 

فالسرتجاع احلقوق اليت مت التعسف فيها ، فان القانون   الربيء، و يكون الضحية املتهم ئ من اخلطأ ، فقد تعثر و ختط

 تكون السلطة القضائية سببا فيها ، طلب التعويض عن األخطاء اليت قد خول الفرد الذي تضرر من اخلطأو التشريع 

ا نقدا من طرف الدولة نيابة عن إحدى مؤسساهتا الدستورية و هي السلطة القضائية اليت حيكون هذا التعويض ممنو و 

أضرت حبكمها أو قرارها املتهم إذ يكون هذا التعويض مبين على طلب املتهم املتضرر تبعا لإلجراءات اليت تقررها دولته 

2 . 

يف جرب ما خيلف عن إهدار حقوقه و سلب أو تقييد حريته من  صد بكفالة حق املتهم يف هذا املقام حقهقفي

 جمملها على حقه يف عدالة جرايهناأضرار فاملتهم قد يعرض لبعض األفعال الضارة إابن حماكمته و هي أفعال تؤثر يف 

التعويض عديدة هي االنتهاكات اليت يتعرض هلا املتهم و خيتلف حكم و  ذي يستوجب إقرار حقه يف التعويض األمر ال

، ففكر تعويض املتهم عن األخطاء القضائية اليت تقع و متس الضماانت املمنوحة له ، جاءت أخرى من حالة إىل 

                              
 . 225خريي امحد الكباش ، احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان ، املرجع السابق ، ص - 1
 . 43ص ،  2005، دار النهضة العربية ، القاهرة ، دون طبعة ، الدولة أمام القضاءمتثيل  ،فصي يوسفح - 2
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نتيجة ملا يقع يف  نظمة القانونية الوضعية احلديثة ألالتكريس حقه يف التعويض ، و هي فكرة و جدت طريقها إىل 

 .1م و حرايته مرحلة احملاكمة من انتهاكات لضماانت حقوق املته

 ال يستطيعون الوصول إليها حتما  فإذا كان هدف العدالة الوصول إىل احلقيقة الواقعة اليت يسعى لتحقيقها أانسا

ث من هؤالء أخطاء و هم بصدد مجع عناصر اجلرمية و ربطها ، و هذه األخطاء دهلذا تبقى حقيقة قضائية ، فقد حي

زائية خاصة يف مرحلة احملاكمة ، السيما أن املشرع أجاز لرجال القضاء قد تقع يف أي مرحلة من مراحل الدعوى اجل

اختاذ مجيع اإلجراءات اليت يرون أهنا ضرورية للوصول إىل الكشف عن احلقيقة و من هذا املنطلق أن حبس املتهم مؤقتا 

أيضا ، و هلذا يثور اجلدل حول  وارد يف أية مرحلة سري الدعوى اجلزائية ، و يف نفس الوقت إمكانية تربئة املتهم واردة

عن فرتة احلبس املؤقت اليت قضاها ، بعد ذلك أقرت و مدى استفادة املتهم من التعويض عن اخلطأ القضائي عامة 

 .2العدالة براءته 

 ما قد يلحق املتهم من ظلم و هلذا كله فقد قطعت التشريعات اإلجرائية احلديثة شوطا كبريا سعيا منها لتدارك 

، لعل من بينها ما شهده العامل يف السنوات األخرية من تناهي الدعوات ةو أييت ذلك استجابة لدواعي خمتلف ،تعسفو 

 الربيءذات الصلة حبقوق اإلنسان ،  وحماولة تعزيز ثقة املواطن ابلقضاء و العدالة ، ورفع الظلم الذي يلحق ابملتهم 

 .3ميكن منع وقوعها يف املستقبل  جراء ممارسات و أفعال كان املفروض إال تقع و بل ال

املعدل  لقانون اإلجراءات اجلزائية  2001يف جوان  01/08و هلذا فقد تدخل املشرع اجلزائري مبوجب القانون 

و هذا بعد طول االنتظار و بعد األصوات اليت تعالت من طرف الفقهاء و رجال القانون و من طرف املتقاضيني على 

ام يتم من خالله التعويض املتهم عن اخلطأ القضائي ، و ابلفعل فقد أعلن املشرع من حد السواء بضرورة وضع نظ

خالل التعديل املذكور عن ميالد جلنة التعويض ، و هي جلنة موجودة على مستوى احملكمة العليا تتوىل النظر يف طلبات 

                              
 . 92، ص 1994مجعة براج ، تعويض املتهم ، دار الثقافة ، عمان ، دون طبعة ،  - 1
 . 93مجعة براج ، نفس املرجع و املوضع السابقني ، ص  - 2
  03منشورات بغدادي ، اجلزائر ، دون سنة طبع ، ص ،عادة النظرابسم شهاب ، التعويض عن احلبس املؤقت و التماس إ - 3
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 الذين يسعون إىل إصالح العدالة  عنيالتعويض املرفوعة إليها ، و هكذا يكون املشرع اجلزائري قد حدا حد و املشر 

تعزيز حقوق املتهم أكثر فأكثر ، و نظرا ألمهية حق املتهم يف التعويض عن اخلطأ القضائي ، فسندرس هذا املوضوع و 

 من عدة جوانب .

 : األساس القانوين للتعويض والأ
  طنيــة حيــث متثــل النصــوص و و ص قانونيــة ، دوليــة أو يســتند حــق التعــويض للمــتهم مــن أضــرار إىل أحكــام و نصــ   

املبادئ اليت متخضت عن إرادة جممـوع الـدول األسـاس احلقيقـة إلقـرار الدولـة ابحلـق املـذكور ، و احلـق يف التعـويض كغـريه و 

، و لقد عرفـت اجلزائـر يف دسـاتريها مبـدأ ئز قانونية متده ابلقوة و املنعةمن احلقوق ال أييت من العدم ، و إمنا يقوم على ركا

                                                  اخلطأ القضائي.عويض عن الت

     القانون شروط  حيددو  الدولةتعويض من    من الدستور انه يرتتب على اخلطأ القضائي 49حيث جاء يف املادة          

و لكن قد أحسن املشرع اجلزائري عندما ة الرباءة نيقر  لبعض يف إقرار حق التعويض إىل، كما يستند االتعويض و كيفياته

إىل أن قرنية الرباءة تتعلق إبجراءات تعاصر احملاكمة أو التحقيق ، أما و إن املتهم  خصص نص مستقل للتعويض ، ابإلضافة 

           .1قضائي فذلك ما يتعلق جبرب الضرر عن طريق التعويض  قد طاله خطأ

 مكرر  137يف املواد  2001ت اجلزائية مبوجب التعديل لسنة و تكشف عن ذلك نصوص قانونية اإلجراءا

حكم ابلرباءة حبق املتهم  ، و هي املواد املتعلقة ابلتعويض عن احلبس املؤقت غري املربر نتيجة لصدور 14مكرر  137

نصوص ، و أحيل إىل ال 2001ابلقانون األخري لسنة  1مكرر و مكرر 531وجه للمتابعة ، و عدلت املادة أو أبال

املتعلقة ابلتعويض عن احلبس املؤقت لكل ما يتعلق ابملشرتكات بني احلالتني ، و على كل حال فال مناص من تعزيز 

                              
 . 427، ص 2008عبد هللا اوهايبية،  شرح قانون اإلجراءات اجلزائية ، دار هومة ، اجلزائر ، دون طبعة  - 1
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فرص البحث عن احلقيقة إلقرار التعويض عن اخلطأ القضائي الذي أصبح واضح للعيان بفضل تدخل املشرع ذاته ذلك 

 1قانون ال تؤدي إليه و ال حىت املبادئ ذات الطبيعة األخالقية .بنصوص صرحية ، اعتقادا منه أن القواعد العامة لل

زخم اليومي و العام لعمل أولوية للتعويض عن مسائل تقع يف إطار ال كثريا من اجملتمعات اليوم ال تعطيالن  

من ، سيما حني يسمح القانون مبمارسة ما و حيدد إبعادها مبا يضمن حتقيق غاايت أساسية للمجتمع كاألالسلطات

الذي وصف بكونه األساس الذي بنيت عليه القيم األخرى  و ما لبثت العدالة إن دخلت كقيمة أخرى من اجل 

فقد جاء الحقا من اجل ضمان منو اجملتمعات على أكثر من ضاري حسن تنظيم العالقات اإلنسانية، و أما التقدم احل

 .2صعيد

تبط أبمرين درجة حضارة اجملتمع ، هي مسالة تر قضائيةيف التعويض عن األخطاء ال فلقد قيل ابن حق املتهم

ز عن حق من تعرض له يف التعويض اخلطأ و تتجاو  النامية عن هذاقدرته االقتصادية إذ عادة ما تتسامح اجملتمعات و و 

ما أهنا خطاء ، كبينما تبدأ اجملتمعات املتحضرة قمة اهتمامها هلؤالء الضحااي و أتىب إال أن تتم تعويضهم عن هذه األ

مسالة ترتبط بقدرة اجملتمع املالية على التعويض عن هذه األخطاء ، و هي مسالة ال ميكن أن تعترب بلداننا قادرة على 

 .3حتقيقها 

 ملنع رجال القضاء هذا و تعويض عن اخلطأ القضائي و لكن يف أي حال من األحوال البد من إقرار احلق من ال

 ن ضياع األخطاء هذا من جهة ، و من جهة أخرى احلفاظ على حقوق املتهم مردعهم عن ارتكاب أو ممارسة هذه و 

و ال جيب أن ننسى أن حقوق اإلنسان هي املعيار الرئيسي للعالقة بني الدولة و رعاايها ، فحق املتهم يف التعويض 

أجهزة و وضع آليات قانوان، و لكن املمارسة يف الواقع العملي تبني العكس ، و هذا ما يستدعي و مكفول دستوراي 

 لتعزيز هذا احلق .

                              
 . 24ابسم شهاب ، التعويض عن احلبس املؤقت و التماس إعادة النظر، املرجع السابق، ص  - 1

2 Paul roubier /théorie générale du droit, recueil sirey ,paris 2° édition , 1951 , p319  
 .  98، ص  2000إبراهيم حسن ، غاية القانون ، الدار اجلامعة ، اإلسكندرية ، دون طبعة ، - 3
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 : شروط التعويض اثنيا
لكي نكون أمام التعويض ، ال بد من توافر شروط ، ألن ما يسعى املتضرر من التقاضي احلصول على تعويض 

عادل ، فمن هنا تكون لتعويض أمهية كمقابل لضرر مادي أو معنوي و تبعا جلسامة الضرر يقدر التعويض ، الذي من 

هذا و روض أن يكون عادال و مناسبا للضرر الذي حلق املضرور و لكي يوجد الضرر فال بد من سبب و هو اخلطأ فامل

األخري يكون حمل نظر أو دراسة إلثباته أو نفيه ، ألن األمر يتعلق أبجهزة الدولة ، و تقدير التعويض ال يكون جزافا 

وض ، وفيما يلي سنورد شروط التعويض عن اخلطأ القضائي بل يتم وفق آليات حمددة ، و ليس كل من يدعى الضرر يع

. 

 اخلطأ كشرط للتعويض : -أ
ميثل اخلطأ الصادر عن جهة قضائية احد الشروط للقول ابستحقاق التعويض ، و يبدأ اخلطأ هنا مهم لكون 

حلق املتهم من ضرر جراء املشرع اجلزائري مل حيمل القضاة أو املرفق القضائي املسؤولية بقدر ما قال بتكفل الدولة مبا 

اخلطأ ، رغم ذكره للخطأ القضائي يف قانون اإلجراءات اجلزائية و بعيدا عما تقدم قيل ابن جمرد صدور إجراء خاطئ ال 

موضوعية اب ــــــــــــــــــــــــــيعين وجوب التعويض ، بل ال بد من البحث يف أصل خطأ هذا اإلجراء ، فقد يتعلق األمر أبسب

اختاذه ، كما يتعلق بغياب تلك األسباب ، وقد يرجع إىل خطأ الضحية ، من قبيل ذلك أن يعمد إىل االعرتاف ت برر 

 .1جبرم مل يرتكبه 

خري يعين اإلخالل فاخلطأ يف إطار املسؤولية التقصريية يعين االحنراف يف سلوك الشخص مع إدراكه لالحنراف و األ

معياره الرجال العادي ، ال فرق بني العمد و غري العمد يف و م إحلاق الضرر ابلغري اباللتزام القانوين العام املتمثل بعد

ذلك ، و ال بد من قيام املسؤولية املذكورة من توافر عنصر اإلدراك ، و مع ذلك فإظهار احلقيقة قد حنتاج إىل بيان 

ل عليه ، و رغم ذكر املشرع مصدر اخلطأ و طبيعته فان جعل اخلطأ كشرط أساسي لتعويض قد يقلل من فرص احلصو 

                              
 .  428عبد هللا أوهايبية ، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية ، املرجع السابق ، ص - 1
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مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية حيث أطلق على مستحق  531اجلزائري النادر للفظة اخلطأ ، كما جاء يف املادة 

 .1التعويض ضحية اخلطأ القضائي 

عن مكرر  137إال انه مل يؤكد على حقيقة اخلطأ الصادر عن جهات التحقيق أو احملاكمة ، كما قال يف املادة 

الضحية أبنه من كان حمل حبس مؤقت غري مربر ، و أجاز للدولة الرجوع بقيمة ما دفعته على كل من شاهد الزور أو 

يفهم من هذا أن اخلطأ القضائي  احلبس املؤقت ، حيث املشرع بطريقة غري املباشرة ، املبَلغ سيئ النية ممن تسبب يف

نه قد ينسب ألشخاص آخرين أشرتط املشرع فيهم سوء النية ، و أن على فرض تطلبه هو خارج ما أيتيه الضحية ، و أ

من التأمل ، فقد يقال أبن أصل اخلطأ يعود إليهم أو إىل القضاء  ئي ألي من هؤالء حيتاج إىل املزيدإرجاع اخلطأ القضا

ألساس الذي تقوم ذاته أو إىل الضحية ، و لكن هبذا الوصف سيجعل للخطأ القضائي مفهوم غري منضبط ، مبا يزعزع ا

 . 2عليه املسؤولية املدنية املوجبة للتعويض 

 ين أن التعويض رهنا بتحقق اخلطأ و على كل حال فإن التمسك و اإلصرار على شرط اخلطأ للقول ابملسؤولية ، يع

ما من أجل هذا قيل أبن الضرر لكي يكون حمال للتعويض جيب أن يكون نتيجة ختطأ أو إمهال شخص ما ، و لكن مه

 يكن اخلطأ و أثره يسري على الضرر ، فإن التعويض يصبح أمرا واجبا. 

 الضرر كشرط للتعويض:  -ب
فيقال أبن عدم تعريف املشرع للضرر يعود إىل التطور الذي يشهده الواقع ، فهو شرط عيين يرتبط ابلنتيجة 

من قانون  137ري يف املادة احلاصلة ال ابألشخاص ، و الضرر هذا معقد و متشعب ، ووصفه املشرع اجلزائ

 سبب فيه حكم اإلدانة مكرر أنه مادي و معنوي الذي ت 531اإلجراءات اجلزائية أبنه اثبت و متميز ، و يف املادة 

فهو عدم التداخل مع  ت إىل استقرار احلال مبعرفة القضاء أو أهل اخلربة أو وجود الدليل عنه ، أم التميزبافيشري الث

 صاف الضرر و من الوضوح و جلي بنا جيعله يؤشر الستحقاق التعويض ، و نعتقد أبن تعدد أ يكونو  أضرار أخرى 

                              
 . 429، ص  السابقهايبية ، املرجع عبد هللا او  - 1
 . 46ابسم شهاب، التعويض عن احلبس املؤقت ، و التماس إعادة النظر ، املرجع السابق ، ص  - 2  
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ثباته يف الكثري من إدواعي التعويض عنه يدل على صعوبة موضوعه ، و اليت ال تقل أمهية عن مدى صعوبة و و 

 . 1األحيان

ل عبارات النص اجلزائري يعود إىل و يرى البعض أن إقرار املشرع اجلزائري لوصف اخلطورة املتميزة حسب مدلو 

رغبته يف جتنب منح التعويض بصورة مطلقة لكل مستفيد من انتفاء وجه الدعوى و لو تعلق األمر أبسباب قانونية 

ة بصورة أيسر ، و يف كل األحوال  فان اخلطأ إىل أن التعويض يتم يف إحالة اخلرب ي ، يؤشر و فالضرر املادي و املعن

ان متطلبا فعال  ال يكفي لوحده للتعويض بل ال بد من حتقيق الضرر وفق األوصاف السالفة، و مبا  القضائي فيما لو ك

كان من األفضل لو أن املشرع قد وحد وصف الضرر لعموم احلاالت ، و أما الضرر املادي فيمكن أن يشمل التعويض 

طيل مصاحل الشخص و ضياع الفرص أمامه من عن األضرار اليت تصيب اجليد أو تلك اليت تلحق الذمة املالية و لعل تع

بني ما ميكن أن يعوض عنه ، و الضرر املعنوي أصعب مما سواء ملا يتعلق إببعاده أو تقدير لتعويض ، و من ضمن ما 

قيل عنه أبنه غري أخالقي و غري قابل لإلصالح و التعويض عن الضرر املادي خيتلف إىل حد ما عن التعويض عن 

ي خشية الوصول إىل حالة اإلثراء بال و ثري يف تعويض  الضرر املعنكيرى البعض ابن القضاء مييل إىل الت الضرر املعنوي و

 . 2 سبب

 الرابطة السببية بني اخلطأ و الضرر : -ج
ي الذي حلق طالب التعويض و اليت و و يقصدها هبا تلك اليت بني العمل القضائي و بني الضرر املادي او املعن

على مدى اعتبار العمل القضائي الذي مل تثبت صحته أو كشف مع الزمن عدم صوابه من قبيل  تعتمد يف قيمها

 يددحث يف الرابطة السببية يستوجب حتاألخطاء اليت ميكن وصل العالقة بينهما و بني األضرار احلاصلة ، و إن الب

 ما حلق املدعي من ضرر أو أضرار ع وضبط عناصرها ، فلدينا أمر أو حكم أو قرار ، و ليكن أي منها خاطئ ، عدا

  كن يف كون سلب احلرية بذاته ضرر حيث تبدو املفارقة ليس يف مدى اعتبار ما صدر عن القضاء خطأ أم ال ، و ل

                              
 .47ص  ،  2006محزة عبد الوهاب ، النظام القانوين للحبس املؤقت يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ، دار هومة ، اجلزائر ، الطبعة األوىل ،  - 1
 . 475حممد إبراهيم دسوقي ، تقدير التعويض بني اخلطأ و الضرر ، مؤسسة الثقافية اجلامعية ، اإلسكندرية ، دون سنة طبع ، ص - 2
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أن هناك أضرار تتخلف عنه أو يكون سببا يف حصوهلا ، و ابلتايل ال بد من حتديد أبي منها يرتبط اخلطأ بكل من 

 .1و مبا يتخلف عنهما من جهة أخرى احلبس أو السجن من جهة 

و يف كل األحوال ال بد من إثبات الرابطة السببية بني اخلطأ و الضرر لكي نكون أمام تعويض و حىت ال تضيع 

حقوق املتهم ، فالعربة ليس ابخلطأ أو الضرر الذي حلق املتهم و إمنا ال بد من إثبات أن الضرر كان انجم و انتج عن 

ي احملدد ، و من اجل ذلك وضع املشرع اجلزائري آليات و أجهزة مكلفة هبذا الشأن ، و املتمثلة يف ذلك اخلطأ القضائ

 جلنة التعويض املنشأة لدى احملكمة العليا .

 اثلثا: إجراءات التعويض 
وجه للمتابعة أو ابلرباءة إذا ما أراد خطأ قضائي صدر يف حقه قرار قضى أباليتعني على الشخص املتضرر من 

أشهر من اتريخ صدور القرار هنائيا لدى أمني  6حلصول على التعويض أن يودع عريضة دعواه يف اجل ال يتعدى ا

لقد و من قانون اإلجراءات اجلزائية  4مكرر  137اللجنة الذي سلمه إيصاال بذلك و هذا تبعا ملا ورد يف نص املادة 

حرتام مهلة ستة أشهر .فتتشكل اللجنة املكلفة ابلتعويض لعدم اكلفة ابلتعويض طلبات عديدة و هذا رفضت اللجنة امل

من قانون اإلجراءات اجلزائية و تضم الرئيس األول للمحكمة العليا  02مكرر  137اليت حددت تشكيليتها املادة 

م ائب العاسم أو مستشار أعضاء ، و يتوىل النرئيسا ، و قاضي حكم لدى احملكمة العليا بدرجة رئيس غرفة أو رئيس ق

نه من طرف الرئيس يلدى احملكمة العليا أو احد نوابه ، كما يتوىل مهام أمني اللجنة أحد أمناء ضبط احملكمة يتم تعي

يعني ثالثة أعضاء   من طرف مكتب احملكمة العليا اليتجنة سنوايلاألول للمحكمة العليا ، و بينما يتم تعيني أعضاء ال

ند حدوث مانع ألحدهم ، و بدوران نبارك املنحى الذي أجته إليه املشرع احتياطيني الستخالف األعضاء األصليني ع

                              
 . 476حممد إبراهيم دسوقي ، املرجع  السابق ، ص  - 1
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الفصل و لتحديد تشكيلة اللجنة و اليت تضم قضاة من أعلى هرم قضائي جتربة كبرية متكنهم من دراسة طلبات التعويض 

 .1فيها 

يف  املؤرخ 117-10و استكماال لنصوص قانون اإلجراءات اجلزائية ، صدر مرسوم تنفيذي رقم 

احملدد كيفيات دفع التعويض املقرر من طرف جلنة التعويض املنشاة لدى احملكمة العليا بسب اخلطأ  21/04/2010

ية اجلزائر صفته حماسبا معينا  منه ، أبن يتم دفع التعويض من قبل أمني خزينة وال 02القضائي ، حيث تضمن املادة 

اخلزينة للوالية اليت يقيم هبا املعين و هذا بصفته األمني حماسبا كما أجازت دفعه على املستوى احمللي من قبل أمني 

على خزينة العاصمة ، ابإلضافة إىل تسهيل على من له حق  العبءمفوضا ، و يفهم التفويض على أنه يتصل بتخفيف 

ض فال نستعبد اليت يقيم هبا ، و حنن نرى كما خفف املشرع عملية دفع التعوي الوالية يف التعويض احلصول عليه ضمن

 .2جلوء املشرع إىل تعدد جلان التعويض ، بتشكيل جلان التعويض على مستوى اجملالس القضائية 

ية وال ميكن أن تلصق ائالقض ابألخطاء، و يرتبط بشكل كبري ه أن التعويض يتعلق حباالت حمددةو مما ال شك في

اإلجراءات و يتواله أشخاص ذوي تكوين ودراية األخطاء جزافا ابلعمل القضائي الذي حتيط به الضوابط و قيود 

األدق أن يقال أبن اخلطأ إن وجد فهو استثناء يف عمل جهاز القضاء ، فاملشرع اجلزائري الذي مل يصرح مبوانع و 

بعة امكرر ، و ذلك أبن يكون الشخص حمل حبس غري مربر خالل مت 137التعويض ذكر مجلة من الشروط يف املادة 

، و ابن يلحق به احلبس ضرار اثبتا و متميزا ، و املفهوم املخالف ي أبال وجه للمتابعة أو ابلرباءةقرار هنائجزائية انتهت ب

 .3هلذه الشروط يقود إىل املوانع بشكل  أو آخر 

و كثري هي احلاالت اليت متتنع فيها اللجنة عن القضاء ابلتعويض للمدعني أمامها و ألسباب خمتلفة ميكن أن 

وانع التعويض وفقا الجتهاد اللجنة و قناعاهتا ، ففي قرار هلا رفضت القضاء ابلتعويض املادي ملدعي قدم حتسب على م

                              
 . 207، ص2008 شرح قانون اإلجراءات اجلزائية، دار البدر، اجلزائر، الطبعة األوىل، فضيل العيش، - 1
 احملدد لكيفيات دفع التعويض من طرف جلنة التعويض. 21/04/2010املؤرخ يف  117-10املرسوم التنفيذي رقم  - 2
 . 333، ص  2006دون طبعة  ،رات يف قانون اإلجراءات اجلزائية، دار هومة، اجلزائر، مذكحممد خريط - 3  
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دج ، قائلة أبن ما يدعي ليس فيه شيء من مواصفات  2000يومي قدره  أبجرتصرحيا شرفيا يفيد أبنه يعمل طالء 

ثبات ابلتصريح الشريف فقط بل بعدم إمكانية الراتب الشهري ، و الذي يبدو من هذا أن األمر ال يتعلق برفض اإل

التعويض عن قطع األجرة اليومية اليت يتقاضها من منطلق كون العمل اليومي متقطع و غري مضمون وال ندري كيف 

 .1ميكن التفريق بني مصدر العيش يف صورة الراتب و يف صورة األجر اليومي 

دد معايري تقديره ، و لذلك فان اللجنة ملزمة مبراعاة املعايري اليت و أما ابلنسبة لتقدير التعويض فان القانون مل حي

يقوم عليها التعويض وفقا للقواعد العامة و منها أن يكون الضرر الالحق ابلشخص مباشر و حمقق و شخصي ، وان 

امي للدولة يشمل ما حلقه من ضرر و ما فاته من كسب مع مراعاة ابملركز االجتماعي لطالب التعويض فاإلطار الس

الذي حيبس مؤقتا ال يكون تعويضه بقدر معتاد اإلجرام ، كما أن احملبوس الذي يرتك ورائه عائلة متكونة من عشرة أفراد 

جنة كامل السلطة يف تقدير التعويض ، و منح لليس شانه األخر الذي ال يرتك عائلة ،و لكن نقول أنه يبقى ألعضاء ال

 . 2الشخص تعويضا عادال و منصفا 

أما عن حدود مسؤولية الدولة عن التعويض ، فقد ساد مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن العمل القضائي ، و لكن 

هذا املبدأ بدأ ابلتالشي و الزوال مبرور الوقت ، و أما يف اجلزائر فلم جند أية حماولة قضائية لتقرير و تكريس مبدأ 

وة يف اجلزائر هو نداءات أساتذة و فقهاء القانون و احملاميني مسؤولية الدولة و يبقى الشيء الوحيد الذي يذكر بق

شهرا لتنتهي  56السيما بعد قضية اإلطارات احملبوسة " لشركة كوسيدار " اليت بقي إطاراهتا رهن احلبس املؤقت  ملدة 

ت بقوة اليت سع حماكمتهم بصدور حكم يقضي براءهتم حيث مت تشكيل بعد هذا مجعية اإلطارات احملبوسة ظلما

للحصول على تعويض ، و حينها ورد نص لوزير العدل يف جريدة يومية بشان إعداد نصوص متعلقة ابلتعويض عن 

دت إىل ااخلطأ القضائي ، و تبقى اخللفية الوحيدة ذات الطابع الرمسي هي توصيات اللجنة الوطنية إلصالح اليت ع

ليعدل قانون  2001 فقد تدخل املشرع اجلزائري يف سنة تقرير مبدأ مسؤولية الدولة عن العمل القضائي ، و فعال

                              
 . 122، ص2007اخللدونية، اجلزائر، الطبعة األوىل، ، دار طأاملسؤولية على أساس اخل حسن الشيخ أث ملواي، - 1
 . 123حسن الشيخ أث ملواي، املرجع السابق ، ص  - 2
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اإلجراءات اجلزائية و قرر صراحة التعويض عن اخلطأ القضائي و نشري إىل انه ال يوجد يف القضاء اجلزائري ما يكرس 

 . 1مبدأ التعويض على أساس املساواة أمام األعباء العامة 

ون اإلجراءات اجلزائية مستقلة  و ليس فيها ما يؤشر إىل فخالصة القول أن قواعد التعويض اليت يضمها قان

مسؤولية أي شخص أو جهة رمسية ، و كل ما يف األمر إهنا تتعلق بنتيجة غري موفقة للعمل القضائي ، مبا جعل املشرع 

دفعه بنظر األمر من وجهة إنسانية ابعتباره أن ما حلق ابلشخص ليس يف حمله ، و ابلتايل يستحق التعويض الذي ت

الدولة أو تتكفل به ، و مبادرة الدولة هنا حتفظ للقضاء هيبته و تعيد للمضرور جزء ما فاته ، و لكن إن أردان ختفيف 

و تفعيل  ةالقضائي ، و األخذ أبساليب و أنظمة جديد لتطوير آليات العم االيس من بد لالعبء عن كاهل الدولة ف

 استحداث قاضي احلرايت و احلبس . غريها من قبيل ذلك تعزيز نظام الكفالة ، و

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

 . 280، ص 2006عبد الرمحان ملزي ، حماضرة عن التعويض عن اخلطأ القضائي ، جامعة اجلزائر ،  - 1 
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 : محاية حق املتهم أثناء سري احملاكمة  لثايناملبحث ا
إن محاية  حقوق املتهم أثناء سري احملاكمة  مرهونة  بسيادة  املناخ القانوين  الذي تؤمن حتت مظلته ضماانت 

ه القانون ، و إذا  كانت حقوق املتهم إابن احملاكمة عدالة احملاكمة لكل من وجه إليه االهتام بدعوة اقرتافه لفعل جيرم

حقيقية جسدت املبادئ األساسية ألحكام قانون اإلجراءات اجلزائية و املعضدة ابلقواعد الدستورية املستقاة يف األساس 

له يف أعالء من شريعتنا االسالمية و املواثيق و املعاهدات الدولية اليت اهتدى إليها الفكر اإلنساين عرب مراحل نضا

 حقوق اإلنسان و االنتصار للعدالة ، فكان علينا الزما أن نبني هذه احلقوق حمل الدراسة .

 املطلب األول : محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة 
الدساتري و إن حق املتهم يف حماكمة عادلة يعترب من احلقوق األساسية ، اليت تضمنها اغلب مواثيق حقوق اإلنسان 

فحق املتهم يف حماكمة عادلة إذا أردان تعريفه ، فال يوجد هناك تعريف حمدد هلذا احلق ، و على ذلك فقد  الوطنية ،

عرفها البعض " أبهنا احملاكمة اليت  تشتمل يف الواقع حقوق املتهم من إحاطته علما ابلتهمة  إىل االستعانة مبحامي إىل 

ن يف األحكام و يف التعويض يف أخفاق العدالة ، و أن تكون عدم تعرضه خلطر العقاب أكثر من مرة  على حق الطع

 1احملكمة حيادية  مستقلة ال أتثري عليها .

و ميكن القول أبن حق املتهم يف حماكمة عادلة يعين إمكانية يف مقاضاته شان االهتام اجلنائي املوجه إليه ، أمام 

إلجراءات عالنية يتاح له من خالهلا الدفاع عن نفسه مع  حمكمة مستقلة حمايدة منشأة حبكم القانون قبل اهتامه طبقا

 . 2متكينه من مراجعة احلكم الصادر ضده من قبل قضاء أعلى درجة من احملكمة اليت حكمت عليه 

                              
 . 50و  49، ص ص 1997رف، اإلسكندرية ،دون طبعة، سنة حامت بكار ، محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة، منشأة املعا - 1

 . 75،  ص 2010عمر فخري احلديثي، حق املتهم يف حماكمة عادلة، دار الثقافة، األردن، الطبعة الثانية،  -   2
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و حق املتهم يف حماكمة عادلة يف الشريعة اإلسالمية يعترب فرضا واجبا شرعيا فليس ألحد أن يعطله أو يعتدي 

 .حصانة ذاتية ال تسقط إبرادة الفرد إذا ما تنازل عنها عليه و هلذا احلق 

و ينحي هذا احلق يف القوانني الوضعية منحى الشريعة اإلسالمية من حيث انه حق وواجب على الكافة و كذلك 

فهو حق طبيعي شخصي ذا صبغة عاملية و هو حق مقرر مبوجب القانون و غاية  حتقيق العدالة يف اجملتمع ، إذا و بعد 

ذا التعريف ملفهوم احلق يف حماكمة عادلة سوف نشرع يف إبراز املكانيزمات و الضماانت اليت تؤدي إىل اعتبار احملاكمة ه

عادلة من عدمها ، و سوف نتوىل يف هذه الدراسة الرتكيز على هذه احلقوق و الضماانت و املبادئ األساسية 

اجلزائري ، و مدى فعالية هذه الضماانت ، وقبل كل هذا ال بد املوضوعية لصاحل األفراد ، من خالل التشريع الوطين 

 لنا من التطرق إىل عناصر و نطاق حق املتهم يف حماكمة عادلة .

 أوال : عناصر و نطاق حق املتهم يف حماكمة عادلة 
الوسائل لكي تكون احملاكمة عادلة جيب أن تقوم على وسائل قانونية سليمة و تتوفر فيها عناصر معنية ، و هذه 

مثرة من مثرات التجارب اليت مرت  هبا اإلنسانية عرب اترخيها الطويل جتارب أغنتها دواوين التحقيق و احملاكمات على 

اختالف مستوايت يف خمتلف العصور وأغىن هذه التجارب اإلنسانية أيضا ما تعرض له اإلنسان من ظلم  تعسف 

برايء ، مت جاء  الفقه القانوين و األحكام  القضائية يردان ما  ذهب ضحيته ما ليس له حصر أو عد من الضحااي األ

 . 1تعرضت له اإلنسانية  من جتارب  و ما جيب  أن تتوفر يف احملاكمة  من شروط  لكي  تكون  عادلة 

و ميكن القول  أبن رسالة  الفاروق رضي هللا عنه قد مجعت  أهم عناصر و مقتضيات  حق اإلنسان  يف حماكمة  

 الرسالة أن القضاء  فريضة حمكمة لة  و كانت موجهة إىل قاضيه  أبو موسى األشعري ، و أهم  ما جاء يف هذه عاد

سنة متبعة ، و آس بني الناس يف جملسك  والبنية  على املدعي و اليمني على من أنكر ، و الصلح جائز بني املسلمني و 

                              
 . 160، ص1982حسام مجيل ، حقوق اإلنسان و القانون اجلنائي ، معهد البحوث و الدراسات العربية ، القاهرة ،دون طبعة ،  -  1
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ق و الغضب فهذه الرسالة تقرر حقوقها لإلنسان أمام القضاء  و ال بد من مراجعة يف قضاء قضت فيه ، و إايك و القل

 .توجبها على القضاء فضال عن فيها مبادئ لإلجراءات القضائية يف اإلسالم 

 1وإن هذه الرسالة مجعت كل ما كان  املسلمون يعدونه املثل األعلى يف تعريف شؤون القضاء و وإجراءاته .

دلة فيقصد به اإلصدار اإلجرائي الذي تكفل ضمته احلماية القانونية  هلذا أما عن نطاق حق املتهم يف حماكمة عا

احلق من الناحيتني اإلجرائية و املوضوعية و هذا يتحدد بقيام اخلصومة اجلزائية أمام قضاء احلكم و إىل أن يفصل فيها 

ري من رفعت عليه الدعوى  حبكم غري قابل للطعن أبي وجه من وجوه الطعن ، و ينبين على ذلك عدم جواز حماكمة غ

فال جيوز للمحكمة أن تقضي ابلرباءة أو اإلدانة على شخص غري من أقمت عليه الدعوى أمامها و لو كانت تربطه 

ابملتهم الذي أقيمت عليه الدعوى صلة ، كما جيب أن تتحدد حماكمة  هذا املتهم ضمن االهتام  احملمول ابخلصومة 

لتزم ابلوقائع يف حدها العيين فال جيوز للمحكمة أن تقضي ابلرباءة أو اإلدانة على ذاهتا ، فيجب على احملكمة أن ت

املتهم الذي أقيمت عليه الدعوى من اجل واقعة غري اليت أقٌيمت هبا الدعوى ، و الواقعة اليت تنحصر صلة احملكمة فيها 

وز للمحكمة أن تغري التهمة أبن تسند هي تلك اليت وردت يف قرار اإلحالة أو طلب التكليف ابحلضور ، ألنه ال جي

 2للمتهم وقائع غري اليت رفعت هبا الدعوى عليه .

 اجلديدة اليت رأت إسنادها إليه  و إذا ما أرادت احملكمة تغيري التهمة املسندة إىل املتهم فعليها إبالغه ابلتهمة

لتحقيق حماكمة عادلة أال توجه احملاكمة متنحه مهلة لتقدمي دفاعه عن التهمة اجلديدة إن طلب ذلك و كذلك تعيني و 

إال إىل شخص تتوفر فيه شروط األهلية اإلجرائية للخصومة اجلزائية أمام القضاء و أن يكون  معينا تعيينا انفيا للجهالة 

ئها و لذلك فان نطاق حق املتهم يف حماكمة عادلة يبدأ بطرح الدعوى اجلزائية أمام قضاء التحقيق و يبلغ منتهاه ابنقضا

                              
 . 94، ص 1984عبد املتعال اجلربي ، نظام احلكم يف اإلسالم ، مكتبة و هبة ، مصر، دون طبعة ،  -  1
 .66حامت بكار ، محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة، املرجع السابق ، ص  -  2
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بصدور حكم ال يقبل الطعن فيه أبي وجه من أوجه الطعن يف حدود ما أقمته به الدعوى و على شخص املتهم دون 

 . 1أن تشمل غريه من األشخاص 

 اثنيا : املبادئ األساسية حلق املتهم يف احملاكمة العادلة 
جمموعة  من املبادئ و اليت تتصل إن حق املتهم يف حماكمة عادلة ال ميكن أن يتجسد حقيقة إال بوجود وتوافر 

ابلقضاء ، ابعتبار هذا األخري هو البوابة حلماية احلرايت ، و من ذلك حرية املتهم يف كفالة حماكمته أمام القضاء 

مستقل ، و حمايد ، و متخصص ، و أن يكون املتهم أثناء احملاكمة حماط بسياج منيع من الضماانت ألن من وظيفة 

جملتمع يف العقاب و لكن بعد كفالة حق املتهم و متكينه من حماكمة عادلة ، و هذه املبادئ القضاء حتقيق حق ا

األساسية أخذت هبا جل الدساتري و قوانني اإلجراءات اجلزائية عرب العامل و منها القانون اجلزائري  لكن املالحظ هو 

لتشريع اجلزائري خبصوص هذه  املبادئ اليت تباين تطبيقها من دولة آلخرى ، و سنرى أهم النقائص املوجودة  يف ا

 سنوردها فيما يلي :

 استقالل القضـــــاء : -أ
يعد استقالل القضاء عنصرا رئيسيا يف حتقيق احملاكمة العادلة ، و يقصد به حترره من أية مؤثرات اضطالعا برسالته 

التنفيذية و عدم خضوع القضاء لغري  يف حتقيق العدالة و حترر سلطته من أي تدخل من جانب السلطتني التشريعية و

و أن يكون القاضي متحررا من الضغوط اليت قد  سلطان القانون ، ألنه من الواجب أن يتمتع القضاة بوضع مستقل

 . 2تتولد من ارتباطه ابلسلطة التنفيذية 

لبشرية منذ وعت فلقد محل القضاء على عاتقه أمانة عظيمة و هي حتقيق العدل ، فمنذ فجر التاريخ استشعرت ا

 الظلم و أداء احلق إىل مستحقيه  حاجتها  املاسة  إليه سبيال إىل حتقيق األمن و الطمأنينة  وإنصاف املظلوم و قمع

                              
 .99، ص 1991د، دون طبعة، امحد عامر املختار ، ضماانت سالمة أحكام القضاء اجلنائي، مطبعة األديب، بغدا -  1

 . 84حامت بكار ، محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة ، املرجع  السابق ، ص  - 2
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يف كل زمان و مكان ، و القضاء هو الضمان األساسي للحرايت و هو  فتحقيق العدل  كان و ال يزال مبتغى اإلنسان

 . 1غى السياج الواقي يف مواجهة كل من ب

حيث انه و إسنادا إىل ما تقدم ، فإننا نالحظ حقيقة استقاللية العدالة من خالل املواد الواردة  يف الدستور 

اجلزائري السيما يف جمال  تنظيم السلطات ، حيث نص الدستور على أن السلطة القضائية مستقلة  و كذا استقاللية 

من و عطاها وصف السلطة ، و هو وصف قلما جنده  يف دساتري العامل القاضي ، حيث انه يف جمال استقاللية العدالة أ

النادر جدا أن يشري دستور آخر  مبثل هذا الوضوح إىل حتديد السلطات الثالثة يف الدولة ، فقد جاء يف الدستور من 

نون وأن القاضي على أن السلطة القضائية مستقلة ، وأن القاضي ال خيضع إال للقا 158إىل غاية املادة  138املادة 

حممي من كل أشكال الضغوط و التدخالت و املناورات اليت قد تضر أبداء مهمته  ومتس نزاهة حكمه ، و هو مسؤول 

 .2أمام اجمللس األعلى للقضاء عن كيفية قيامه مبهمته حسب األشكال املنصوص عليها  يف القانون 

استقاللية اجلهاز من جهة ، و ذلك إبعطائه صفة السلطة و تتجلى هذه االستقاللية اجلهاز القضاء كما ذكران يف 

الذي يتصرف مبقتضاها هذا من جهة ، و من جهة اثنية ، فان االستقاللية يف النشاط تعود أساسا إىل القاضي الذي 

بواجبه حتت احلماية التامة من كل الضغوط و التدخالت ، و لكن ما ميكن القول به يف هذا اإلطار أن الدستور 

خدمة  زائري و القانون األساسي للقضاء فهي نصوص شكلية ينص اهتمامها أساسا على جمال استقاللية القضــــــــــاءاجل

للعدالة اجلزائرية و احرتاما حلقوق اإلنسان خاصة فيما يتعلق ابحلماية القضائية اليت جيب أن تتكرس فعليا ال بد من 

القانونية موجودة، ولكن املشكل يف الواقع و يف املمارسة فمثال وزير استقاللية القضاء فعنصر الشكلية و النصوص 

 العدل هو عضو يف السلطة التنفيذية و يف نفس الوقت يتوىل اإلشراف على وزارة العدل و عضو يف اجمللس االعلى 

 

                              
 . 134، ص  1981عبد الستار الكبيسي ، ضماانت املتهم  قبل و أثناء احملاكمة أطروحة دكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة القاهرة ، سنة  - 1

  137، ص  2010كمة عادلة ، دار األملعية ، اجلزائر، الطبعة األوىل ، سمون ، احلق يف حما غرمضان   - 2
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حبجة أن النيابة كل  ابستقاللية القضاء ، و كيل اجلمهورية يعمل مباشرة حتت إشراف وزير العدل للقضاء أال ميس ذلك 

هو و ال يتجزأ ، أال ميس هذا ابستقاللية اجلهاز القضائي ، و اجمللس األعلى للقضاء يغلب على أعضائه الطابع اإلداري 

أداة طيعة يف يد وزير العدل ملتابعة القضاة متابعة أتديبية  ولكن ما جيب قوله هو أنه ال بد من حتقيق استقاللية القضاة 

لة غري منقوصة والفصل التام بني السلطات و عدم التدخل فيما بينها ، ألن إدا حتققت االستقاللية يف استقاللية كام

 العدالة حللت الكثري من املشاكل ، و هذا ما يضمن للمتهم حماكمة عادلة حتت غطاء القانون  واستقاللية القضاء .

 حياد القاضي : -ب
 ا  و بعيدا عن التأثري ابملصاحل طلب أن يكون القاضي متجردإن مهمة القاضي هي حتقيق العدالة و هذه تت

العواطف الشخصية فال يتأثر و ال يِثر عليه ، و أما إذا أصبح يف موقف البد أن يتأثر فيه هبذه العواطف فسينعدم و 

لك عندها حياده ما بني اخلصوم ، و عليه و لتحقيق حياد القاضي يف مثل هكذا مواقف فأنه جيب إبعاده عن ت

املواقف اليت تعرضه خلطر التحكم  واملقصود حبياد القاضي هو انه ال مييل عند نظره يف نزاع معني اىل جانب من 

 . 1اخلصوم، وعليه تطبيق القواعد القانونية اليت حتقق العدالة 

يكون من  و حىت يطمئن املتهم إىل أن احلكم الصادر يف الدعوى قد جاء مطابقا للحقيقة و العدل فال يكفي أن

نطق به قاضيا و لكن أن يتحقق يف القاضي حياده يتمثل يف أن ال يكون قد أبدى رأاي يف موضوع الدعوى قبل نظرها 

و يتوافر فيه وجه من أوجه الرد اليت نص عليها القانون ، و لكن حيافظ القاضي  على حيدته يتعني عليه أن يتجرد من 

تماءات احلزبية و التأثريات االجتماعية و أن يتوافق مع طبيعة دوره يف الدعوى ميوله الذاتية  و أن يكون قصيا عن االن

اجلزائية ، و من دواعي اطمئنان املتهم اىل قاضيه يقينه من حياديه و شعوره انه غري متأثر يف قضائه برأي معني أو فكرة 

 .2سابقة على نظر الدعوى 

                              
 . 104عمري فخري احلديثي ، حق املتهم يف حماكمة عادلة ، املرجع السابق ، ص  - 1

 . 10امحد حممد اجلنديب ، املبادئ األساسية حلقوق املتهم يف مرحلة احملاكمة ، دون دار نشر ، اليمن ، دون طبعة ، ص  - 2
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فقد أورد املشرع تدابري إجرائية مضادة لعوارض حياد القاضي و لتفادي عدم حياد القاضي و محاية حلقوق املتهم 

فقد أعطى للمتهم حق طلب رد أو تنحي القاضي عن النظر يف الدعوى ، كما أعطى ملتهم مكنة خماصمة القاضي إذا 

اخل بواجب احلياد امللقى على عاتقه فأختذ إجراءا أو أصدر حكما جيايف العدالة ، و هي وسيلة تعقبية رصدت 

كشف و مواجهة العمل اخلاطئ الذي وقع فيه القاضي خروجا على مقتضيات احلياد، و هذه التدابري اإلجرائية ختتلف ل

 .1متاما عن طرق الطعن ، فهي شرعت ملواجهة القاضي أثناء نظره الدعوى و أخل بواجب احلياد

 ختصص القضاء :  -ج
يطرح عليها من قضااي و ختتص احملاكم اجلزائية ابلفصل إن االختصاص معناه منح سلطة جلهة معينة للفصل مبا قد 

يف شأن اجلرائم اليت تطرح عليها ، و ال شك أن املشرع اجلزائري يهدف إىل حتقيق العدالة فيها يطرح على القضاء من 

تهم  وقائع جنائية و هو يف هذا السبيل خيول سلطة الفصل يف القضااي مبحاكم خمتلفة واضعا نصب عينيه مصلحة امل

وعلى هذا وزع االختصاص بني خمتلف احملاكم ، فيجب أن تكون احملكمة خمتصة ابلفصل يف اجلرمية املطروحة عليها و 

اختصاصها يتحدد أبمور ثالثة : الشخص ، النوع ، املكان فينبغي أن يدخل يف اختصاصها سلطة حماكمة املتهم يف 

 . 2خمتصة مكانيا فيما يتعلق بشخص املتهم الدعوى و أن ختتص ابلفصل فيها  وأن تكون احملكمة

و ال شك أن املشرع بتنويعه لالختصاص و توزيعه بني خمتلف احملاكم قصد منه الوصول  إىل حتقيق العدالة سواء  

كان مبىن االختصاص الشخص أو النوع أو املكان ، فأن خولفت تلك القواعد كانت احملكمة غري خمتصة ، و ابلتايل 

الصادرة عنها و ال مراء يف أن ختصص القضاة من شانه حصر والية الفصل يف املنازعات برجال قانونني تبطل األحكام 

و لديهم املؤهالت الالزمة ، و ابلنظر للحقوق األساسية للمتهم و نتيجة التطور الذي شهدته السياسة اجلنائية أضحى 

 ذلك ماوصى به املؤمتر الثالث لة اجلنائية ، وآية ختصص القاضي اجلزائي ضرورة حتمية متليها ضرورات حتقيق العدا

                              
 . 11، ص السابقامحد حممد اجلنديب ، املرجع  - 1
 . 138رمضان غسمون ، احلق يف حماكمة عادلة ، املرجع السابق ص، - 2
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بضرورة األخذ بتخصيص القاضي اجلنائي على حنو أوسع يف كل بلد ، و مثله ما  1933لقانون العقوابت بروما سنة 

بتعديل النظم القضائية على حنو يفضي إىل كفالة نوع  1966وصى به املؤمتر الثامن لقانون العقوابت يف لشبونة سنة 

 .1ن التخصيص للقاضي اجلزائي م

و يف رأيي اخلاص أن ختصص القاضي اجلزائي يساعد على فهم حقيقة ظروف املتهم حتقيق ملا جاءت به السياسة 

اجلنائية املعاصرة بشان االهتمام بظروف املتهم سعيا لتحديد املسؤولية اجلزائية مبا حيقق إحدى الضماانت املكفولة 

 لقاضي اجلزائي عمليا يف إمتام حماكمة املتهم يف وقت كاف .للمتهم ، و يساعد ختصص ا

 الضماانت اليت أقرها التشريع اجلزائري للمتهم يف حماكمة عادلة : -اثلثا
 إلنسان و تستمد أصوهلا من شخصيتهيعترب احلق يف احملاكمة العادلة أهم احلقوق املدنية اللصيقة بشخص ا

العادلة تعد من صميم احلقوق  واحلرايت اليت جيب أن يتمتع هبا األفراد ، و دليل فاالرتباط بينهما وثيق ألن احملاكمة 

ذلك أهنا ال تزال حمل اهتمام من قبل اإلعالانت العاملية و املواثيق الدولية ، و الدول ال تزال تسعى جاهدة لتكريس 

يف الدساتري املختلفة اليت عرفتها اجلزائر   هذا احلق  واملشرع اجلزائري من بني هذه الدول اليت سعت إىل تكريس هذا احلق

 11الذي مبقتضاه صادقت اجلزائرعلى اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مبوجب املادة :  1963و ابلعودة إىل دستور 

نصت على عدم جوازية إيقاف  15منه ، و قد تضمن العديد من املواد  اليت أرست احلق يف احملاكمة العادلة ، فاملادة 

أن  62احلق يف الدفاع ، و تضمنت املادة  61تتبع أي شخص إال يف احلاالت احملددة يف القانون ، و تضمن املادة أو 

 . 2القضاة ال خيضعون لغري القانون

الذي كرس حق الدفاع  02_15ابإلضافة اىل ما كرسه التعديل األخري لقانون االجراءات اجلزائية مبوجب األمر 

و هذه كلها ضماانت أساسية هتدف إىل تكريس احملاكمة العادلة   تهم ابحملامي واالقارب ملوذلك من خالل اتصال ا

                              
  40، ص  2005امحد أبو الوفاء ، احلماية الدولية حلقوق املتهم ، دار النهضة العربية ، مصر ، الطبعة األوىل ،  - 1
و التشريعية للمحاكمة العادلة يف النظام الدستوري اجلزائري ، حماضرة جبامعة قاصدي مرابح بورقلة ، سنة  بوطيب بن انصر ، الضماانت الدستورية - 2

 . 02، ص  2013
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كما أهنا تعد من أهم ضماانت حقوق اإلنسان اليت تضمنتها املواثيق الدولية ، و قد سعى املشرع اجلزائري  إىل تكريس 

و اليت من أمهها ضمان احملاكمة العادلة هذه احلقوق شأنه شأن الدول األخرى املوقعة على اتفاقيات حقوق اإلنسان 

 للمتهم .

االختالف يبدو جلي ، حيث أن املشرع الدستوري يسعى  إىل جتسيد  اكرب هلذه  1989أما يف دستور 

من دستور أن كل شخص برئ حىت تثبت إدانته من جهة  42الضماانت لضمان حماكمة عادلة ، فقد تضمنت املادة 

املادة و انه ال إدانة إال مبقتضى القانون و يصدر قبل ارتكاب الفعل اجملرم  43تضمنته املادة قضائية ، ابإلضافة إىل ما 

نصت على أنه ال يتابع احد و ال بوقف وال حيتجز إال يف احلاالت احملددة ابلقانون و طبقا ، لألشكال اليت تنص  44

 حترتم هذه اإلجراءات تكون ابطلة ، إىل جانب ما عليها وتعد هذه املادة اكرب ضمانه ألهنا حتدد املسؤوليات و إذا مل

بتحديد مدة التوقيف و االتصال مكفول للموقوف بعائلته ، و إجراء فحص طيب على الشخص  45جاءت به املادة 

 .1املوقوف عند انتهاء مدة التوقيف 

اانت اليت تؤسس ، فان املشرع عمل جاهدا على تكريس مجلة من الضم 1996أما يف التعديل الدستور لسنة 

حملاكمة عادلة للمتهمني ، و هذا سعيا من املشرع لتحقيق احلماية الفعلية حلقوق اإلنسان خاصة و أن هذا التعديل 

 47قرينة الرباءة و كرستها فعليا ، ابإلضافة إىل املادة  45جاء بعد فرتة عصيبة اليت مرت هبا اجلزائروقد تضمنت املادة 

 ساعة . 48مدة التوقيف مبدة  48الهتا احملددة قانوان ، و تضمنت املادة اليت حددت املتابعة و حا

 

أن السلطة  138أما الفصل الثالث املتعلق ابلسلطة القضائية جند أن املشرع اجلزائري قد نص يف أحكام املادة 

استقاللية القضاء تعد القضائية مستقلة و تعد هذه االستقاللية من الضماانت األساسية حملاكمة عادلة ، و عليه فأن 

                              
 . 03بوطيب بن انصر ، املرجع السابق ، ص  - 1
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 148إىل غاية  املادة  139األداة لفعالة لتحقيق العدالة و محاية حقوق املتهم ، كما أنه و ابلعودة إىل أحكام املواد 

 . 1فمجمل هذا املواد تناولت املبادئ األساسية اليت يقوم عليها القضاء يف اجلزائر 

 

سعى إىل تكريس الضماانت األساسية حملاكمة عادلة يف خمتلف  و خالصة القول أن املشرع الدستوري اجلزائري قد

قد عمال على تكريس العمل هبذه  1996ودستور   1989الدساتري اليت عرفتها اجلزائر، إال انه يالحظ أن دستور 

تها الضماانت ، بغية احلد من االنتهاكات اجلسمية اليت حلقت حبقوق اإلنسان خاصة بعد األزمة السياسية اليت عرف

البالد ، كما يالحظ أن النصوص الدستورية غالبا ما جاءت ذات طبيعة عامة و تفسريها يكون ابلقوانني و التشريعات 

 الداخلية .

و لعل من أهم هذه القوانني ، قانون اإلجراءات اجلزائية الذي كرس استقاللية و حياد القضاء و ذلك طبقا 

لمتهم ما يشكك يف عدم إمكانية إنصافه من قبل القاضي له احلق حيث إذا اتضح ل 566-545ألحكام املواد من 

من نفس القانون على الفصل بني سلطة احلكم و سلطة التحقيق  38يف طلب تعويضه بقاض آخر ، كما نصت املادة 

م يف ، فقد كرست هذه املواد حق املته 369،  404،  100، كما تضمن القانون النص على قرينة الرباءة يف املادة : 

للمتهم حق اختيار حماميه و غريها من الضماانت اليت جاء هبا قانون   271افرتاض مبدأ الرباءة ، كما أعطت املادة 

اإلجراءات اجلزائية اليت تنص كلها يف ضمان حماكمة عادلة ملتهم ، أما ابلنسبة لقانون العقوابت فتتمحور ضماانت 

ادئ األساسية اليت تضمن احملاكمة العادلة حيث تضمن له املساواة و أساسا حول مبدأ الشرعية ابعتباره احد املب

 والذي   من قانون العقوابت ابإلضافة اىل مبدأ عدم رجعية القواننيو هذا ما جاء يف املادة األوىل  احلماية ،

 

                              
 . 27، ص  05، العدد  9200بن عراب حممد ، نطاق و مكانة احلق يف احملاكمة العادلة ، مقال منشور مبجلة الدراسات القانونية ،  - 1
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نون اإلجراءات اجلزائية  تضمنته املادة الثانية من قانون العقوابت فاملالحظ أن املشرع اجلزائري يف تعديال ته سواء لقا

وقانون العقوابت فقد يسعى دائما إىل تكريس حق املتهم يف احلصول على حماكمة عادلة وكل هذه الضماانت اليت 

حياول املشرع إرساهلا تعد صمام أمان للوصول إىل حماكمات عادلة تضمن من خالهلا حقوق املتهم ، و لكن ابلرغم من 

 .1اك نقائص  وثغرات جيب على املشرع سدها الضماانت املكرسة ال تزال هن

 رابعا: مدى فعالية الضماانت املقررة حملاكمة عادلة يف التشريع اجلزائري 
فرغم سعي املشرع اجلزائري إلرساء ضماانت حقيقة حملاكمة عادلة ابعتباره حقا من حقوق األساسية اليت يتمتع هبا 

غلب اتفاقيات حقوق اإلنسان ، إال ان املمارسة الفعلية تبني أن هناك نقص املتهم ، إال انه رغم مصادقة اجلزائر  على أ

ال يزال موجودا وجب سده ، فعلى سبيل املثال أن القضاة  يرتددون يف تطبيق أحكام االتفاقيات الدولية اليت صادقت 

 عليها اجلزائر ويولون أمهية لتشريعات الداخلية و إن كان فيها نقص .

  1963ففي دستور  اللية السلطة القضائية ال تزال تثار حوهلا العديد من التساؤالت  اجلدلكما أن فكرة استق

اعترب القضاء جمرد وظيفة ، و هذا يعد مساسا صارخا  ابستقاللية اجلهات القضائية ، و يف الفرتة اليت  1976دستور و 

ضمان احملاكمة العادلة ، حيث كانت تتم أدت إىل انتهاكات و انزالقات خطرية يف جمال  1989عرفتها البالد بعد 

و كذلك صدور  44-92حماكمة املتهمني أمام احملاكم العسكرية بعد إعالن حالة الطوارئ مبوجب املرسوم الرائسي 

املرسوم اخلاص مبكافحة التخريب و اإلرهاب الفتقادمها لشروط احملاكمة العادلة ، فكان قبول احملامي خيضع لسلطة 

و سعي املشرع إىل تبين مجلة من الضماانت للحد من االنتهاكات ، إال انه يالحظ أن  1996، و بعد رئيس احملكمة 

فكرة استقاللية القضاء ال يزال تراوح مكاهنا  ابإلضافة  إىل أن قانون اإلجراءات اجلزائية مل يسمح حبق الدفاع أمام 

يابة العامة ، حيث أن النيابة تطرح األسئلة يف حني ال جيوز الضبطية القضائية إىل مؤخرا ، و انعدام حق الدفاع أمام الن

                              
 .04بوطيب بن انصر، الضماانت الدستورية والتشريعية للمحاكمة العادلة يف النظام الدستوري اجلزائري، املرجع السابق، ص  - 1
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للمحامي توجيه و طرح األسئلة مباشرة بل مرورا على الرئيس الذي له سلطة رفض السؤال إن كان ال يتعلق ابلوقائع ، 

 .1هذا بعد مساسا بضماانت احملاكمة العادلة 

اليت أقرها املشرع اجلزائري لضمان حماكمة عادلة  فما يكمن قوله يف هذا الصدد بعد استعراض أهم الضماانت

للمتهم ، و النقائص املوجودة ابلرغم من أن املشرع يسعى دوما إىل إصالح العدالة و ضمان حماكمة عادلة لكل 

املتهمني على حد سواء ، إال أن هذه الضماانت ال تزال تتخللها بعض النقائص اليت قد تؤدي يف بعض احلاالت إىل 

حبقوق املتهم ، فعلى املشرع أن يسعى إىل تدارك هذه النقائص بغية الوصول إىل حماكمات تضمن فيها مجيع  املساس

 حقوق املتهمني و تكون صوان حلقوق اإلنسان .

 املطلب الثاين : حقوق املتهم أثناء إجراءات احملاكمة 
، اليت تعكس مضامينها نظاما متكامال  إن ضوابط احملاكمة تتمثل يف جمموعة من اإلجراءات و القواعد املبدئية

املالمح ، يتوخى ابألساس صون كرامة اإلنسان و محاية حقوقه  وحرايته األساسية ، فمىت قدمت الدعوى  اجلزائية  إىل 

احملكمة املختصة كنا أمام مرحلة احملاكمة ، حبثا  عن احلقيقة ، و هي مرحلة على جانب كبري من األمهية ، ألهنا جتعل 

على اة الفرد املتهم و حريته قاب قوسني أو أدىن من أن تعدم آو تفقد ، و من هنا تبني القيمة احلقيقية للوقوف حي

إجراءات احملاكمة ، فمن اجل وضع هذه اإلجراءات موضع التطبيق  الصحيح ال بد من قواعد تسيري و تنظيم تلك 

اإلجراءات مبا يكفل للمتهم حماكمته بعث يف نفسه الطمأنينة إىل صحة و سالمة إجراءات احملاكمة ، و عليه سنتناول  

شفوية احملاكمة ، حبضور املتهم ، مع تدوين اإلجراءات ، مع تقيد هذه اإلجراءات و اليت ميكن إمجاهلا يف عالنية و 

 احملكمة مبوضوع الدعوى اجلزائية ، و هذه العناصر سنتناوهلا ابلشرح و التحليل.

 
 
 

                              
 . 156رمضان غسمون ، احلق يف حماكمة عادلة ، املرجع السابق ، ص  - 1
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 أوال: عالنية إجراءات احملاكمة 
فيها من  إن املقصود من عالنية احملاكمة هو متكني اجلمهور من حضور جلسات احملاكمة  ومتابعة ما يدور

 .1نقاشات و مرافعات و مجيع ما يتخذ فيها من إجراءات و قرارات  أحكام 

و ال تنتهي العلنية عند هذا احلد بل تتعداه إىل احلق يف حرية نشر مجيع ما يدور يف جلسات عرب وسائل النشر املعروفة 

متكينا حلقوق الدفاع و إطالعا للرأي العام  إن العالنية هو مبدأ مقرر يف احملاكمات القضائية ضماان لنزاهة احملاكمة و

على ما جيري يف احملاكمة فالعالنية تعترب القواعد األساسية للمحاكمات اجلزائية ، اليت أمجعت عليها التشريعات احلديثة 

مة اجلزائية و اليت نصت عليها معظم دساتري العامل ، ابعتباره ضماان أساسيا وجوهراي إلرضاء شعور اجلماعة لعدالة احملاك

2 . 

من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري على عالنية اجللسات ما مل يكن يف علنيتها خطر  285فلقد نصت املادة 

على النظام العام آو اآلداب، وإذا تقررت سرية اجللسة تعيني صدور احلكم يف املوضوع يف جلسة علنية، و إضافة إىل 

املوايت ليعرب املتهم للمحكمة و بشكل علين فيما إذا مست حقوقه من قبل  ذلك فان عالنية احملاكمة هي الفضاء

سلطات التحقيق،كما من شأن العلنية أن جتعل الرأي العام أحسن رقيب على القضاء يدفعه إىل العمل و االلتزام حبكم 

 . 3القانون دون حتيز

 

 

 

                              
 . 198، ص 2010ة احملاكمة، دار اجلامعة اجلديدة ، مصر، دون طبعة ، عباس محودي الزبيدي، ضماانت املتهم العسكري يف مرحل - 1
 . 44، ص 198امحد شوقي عمر أبو خطوة ، األحكام اجلنائية الغابية ، دار النهضة العربية ، مصر ، دون الطبعة،  - 2
نتدى القانوين، دون دار نشر ، دون سنة ، العدد اخلامس ، حسينة شرون ، محاية حقوق اإلنسان يف قانون اإلجراءات اجلزائية ، مقال منشور مبجلة امل - 3

 . 83ص
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منه انه تعلل األحكام القضائية  و ينطق  144دة و جتد املادة املذكورة سابقا سندا يف الدستور حيث جاء يف املا

من قانون اإلجراءات اجلزائية على عالنية   355، 285هبا يف جلسات علنية ، و تطبيقا ملا جاءت به املاداتن 

أكثر وضوحا ابلنسبة للعلنية ، و إذا كان املشرع اجلزائي قد نص على عالنية  285اجللسات، فقد كانت املادة 

ه مل يرتب على عدم مراعاة هذه الشكلية أو إغفاهلا البطالن ، ابملقارنة فقد استقر الفقه و القضاء يف اجللسات فان

  1فرنسا على اعتبار العالنية   شرطا جوهراي لصحة إجراءات احملاكمة يرتتب على عدم مراعاهتا البطالن 

البطالن ، فانه يرد استثناء مفاده أن جلهات  و إذا كانت عالنية اجللسات تعترب إجراء جوهري يرتتب عن عدم مراعاته

احلكم أن أتمر بعقد جلساهتا يف سرية إذا كانت العالنية متس النظام العام و تشكل خطرا على اآلداب بسبب وقائع 

القضية ، و جيب على اجلهات القضائية اجلزائية اليت أتمر إبجراء اجللسات و املرافعات يف سرية أن تسبب أحكامها أو 

راراهتا و أن تبني اخلطر الناجم عن عقد اجللسات العالنية و إال ترتب عنها البطالن ، فيخضع إجراء احملاكمة يف ق

جلسة سرية لتقدير قضاة احملاكم و اجملالس الذين يقدرون مالئمة اختاذ هذا اإلجراء ، وال خيضع قرارهم لرقابة احملكمة 

 .2النيابة العامة و ينفذ مباشرة وال ينتظر لتنفيذه موافقة النيابة العامة  العليا ، كما أن هذا احلكم ال خيضع لرقابة

و إن النطاق الذي تطبق فيه العالنية يتمثل يف إجراءات احملاكمة و كذلك النطق ابحلكم فتتناول عالنية احملاكمة  

مة ، و تالوة عليه ، و طلبات كل اإلجراءات احملاكمة فتشمل املناداة على اخلصوم و الشهود  وسؤال املتهم عن الته

النيابة العامة ، و دفاع اخلصوم و مساع كافة البياانت و األدلة ، أما املداولة فال تشملها العالنية و يلزم كتماهنا فتبقى 

سرية ، كما يلزم القضاة ابحلرص على سرية ما دار أثناء املداولة ، كما ال جيوز النطق ابحلكم إال يف جلسة علنية حىت  

 .3و لو كانت احملكمة قد قررت إجراء احملاكمة سرا ، فاحلكم جيب أن يصدر دائما علنيا 

                              
 .590، ص 2003مروك نصر الدين ، حماضرات يف اإلثبات اجلنائي ، دار هومة ، اجلزائر ، دون طبعة ، - 1
 . 591مروك نصر الدين ، نفس املرجع و املوضع السابقني ، ص  - 2

 . 510، ص 1987ية للخصومة من أتثري النشر ، أطروحة دكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة القاهرة ، سنة مجال الدين العطيفي ، احلماية اجلنائ - 3  
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و ملا كانت العدالة تقتضي إطالق مبدأ عالنية احملاكمة ، و لكن حتقيق ذات الغاية اقتضى التسليم بضرورة احلد 

العلنية فيها يف احملاكم منطوية على من هذا اإلطالق على حنو يؤكد معناه و يدعم وجوده و مبناه  فثمة حاالت تكون 

من قانون  285ضرر من املصلحة اتقائه تضحية مبا تستلزمه العالنية ، دفعا لبالغ الضرر ، و هذا ما جاء يف املادة 

اإلجراءات اجلزائية ، و من هنا نالحظ أن املشرع اجلزائري نص على إجازة اجللسات السرية إذا ما كان هناك داع لذاك 

يكون هناك خطر على النظام العام أو اآلداب ، وعليه فان سرية احملاكمة ميكن أن تكون ضماان أوفر لكل  و هو أن

 .1من العادلة و املتهمني شريطة أن تكون حتت غطاء الشرعية اإلجرائية و ال تتملص منه 

ت، فالعالنية من فاألصل هو عالنية اجللسات و السرية هي االستثناء و إن هدف هذا كله هو تنظيم اجللسا

شاهنا أن تكون مهمة للمتهم و لكن ال بد من مراعاة املصلحة العامة  النظام العام إن كانت يف العالنية ضرر قد ميس 

ابألدب و النظام العام ، فالقيود اليت ترد على العالنية حددها املشرع ، وال جيوز آلي كان أن خيرج أو يتجاوز هذه 

رب ذلك مساسا حبقوق املتهم يف عالنية اجللسة و قد أحسن املشرع اجلزائري عندما نص صراحة القيود احملددة و إال اعت

 على هذه القيود .

 اثنيا: شفوية إجراءات احملاكمة 
يقصد به وجوب إجراء احملاكمة اجلزائية شفواي و بصوت مسموع ، و ميتد إىل ما يتعني على القاضي اختاذه من 

 ئر أدلتها مبا فيها مساع الشهود ا يتعلق ابلواقعة اجلرمية موضوع الدعوى اجلزائية و ساإجراءات احملاكمة ، و كل م

اخلرباء الذين يدلون أبقواهلم و آرائهم شفواي أمام القاضي و يناقشون فيها شفواي و كذا الطلبات و الدفوع و املرافعات و 

غليبا ملنطوق الكالم من مكتوبه ، و تبدأ الشفوية أثناء لكل من الدفاع و اإلدعاء فالشفوية متتد اليها بغري استثناء ، ت

 .2احملاكمة اجلزائية يف اجللسة االفتتاحية إىل أن تنتهي ابلنطق ابحلكم عالنية 

 

                              
  298و 297، ص ص2011فتيحة بن انصر، احلد من الضماانت اإلجرائية للمتهمني ابجلرائم اإلرهابية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، دون طبعة،  - 1
 .402ت اخلصوم أثناء مرحلة احملاكمة اجلزائية يف التشريعني الوضعي واإلسالمي، دار اخللدونية، اجلزائر، املرجع السابق، صعبد احلميد عمارة، ضماان - 2
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 يه مساع و يقتضي مبدأ الشفوية عدم جواز اكتفاء القاضي اجلزائي مبحاضر التحقيق املكتوبة وإمنا يتعني عل

كل أدلة اإلثبات و يطرحها للمناقشة الشفوية  ألن القواعد  األساسية للمحاكمات استجواب اخلصوم و الشهود و  و 

 اليت حتصل  شفواي أمام احملاكم  اجلزائية توجب أال تقام االحكام إال على التحقيقات  واملناقشات و املرافعات العلنية

ىن للمحكمة تكوين قناعتها يف يف مواجهة اخلصوم لكي يتم توضيح األدلة و كشف غموضها و حقيقتها حىت يتسو 

ظل وزن األدلة و تقديرها تقديرا سليما ال جيايف احلقيقة اجملردة الرامية إىل حتقيق العدل ، و لذلك فالتشريعات املعاصرة 

حترص على تقرير مبدأ الشفوية إلجراء احملاكمة اجلزائية نظرا ألمهيتها يف متكني القاضي من تقدير األدلة و االطمئنان 

 مصداقيتها ، و يف هذا الشأن نص املشرع اجلزائري على تكريس مبدأ الشفوية بشكل صريح و جازم مبوجب املادة اىل

 .1من نفس القانون  238من قانون اإلجراءات اجلزائري إىل غاية املادة  02، الفقرة  212

ة ، كون املواد احملاكمة ، و ميثل مبدأ و يتضح من خالل استقراء هذه املادة أهنا قاطعة يف إقرار املشرع ملبدأ الشفوي

الشفوية رقابة للمحكمة على أعمال التحقيق القضائي ، فكل دليل يتولد عن جهة حتقيق يعرض من جديد على 

جلسة احملاكمة ملناقشته و تقدير قيمته و اعتماده يف األخري يف إصدار احلكم بشأن الدعوى وفقا لقناعة سليمة خالية 

 وض حىت ال يدان برئ أو يفلت جمرم من عقاب . من أي لبس أو غم

فاألصل أن إجراءات احملاكمة جتري شفاهة أمام القاضي اجلزائي و يف حضور مجيع اخلصوم، حبيث يقدم كل 

طرف طلباته و دفوعاته و أوجه دفاعه ، و يتعني على القاضي مساع الشهود من جديد ملواجهتهم ، و يطرح للمناقشة  

م احملكمة حىت يكون اخلصوم على بنية من أمرهم مما يقدم ضدهم من أدلة ، و يرتتب على خمالفة كل دليل مقدم أما

 مبدأ الشفوية بطالن إجراءات احملاكمة .

 دة إليه و من أجل ذلك تقتضي الشفوية مناقشة املتهم يف اعرتافه الذي أقرتفه على نفسه ابرتكابه اجلرمية املسن

ألخرى خيضع لتقدير القضاء ، كما نص على ذلك معظم القوانني اإلجرائية و من بينها فاالعرتاف شانه شان األدلة ا

                              
 .402عبد احلميد عمارة، املرجع السابق ، ص  - 1
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من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري و اليت تضمن أن االعرتاف شانه شان مجيع عناصر اإلثبات يرتك  13املادة 

خاصة  إذا كان هذا االخري خمالفا لتقدير القاضي ، ألنه من غري املعقول احلكم على املتهم دون مناقشة يف اعرتافه 

للحقيقة ، أو اعرتاف حتت الضغط أو اإلكراه ، و  سبيل ملعرفة ذلك إال مبناقشة املتهم يف اعرتافه ، و يف هذا ضمانه 

 .1حقيقية لفائدة املتهم 

وجه العموم و من مقتضيات الشفوية مناقشة الشهود، ألن الشهادة هي تقرير مبا رآه الشاهد بنفسه أو أدركه على 

جبوانبه، و هي تعترب أهم و سائل اإلثبات اجلنائي فاحملكمة طبقا ملبدأ الشفوية أن تسمع بنفسها إىل شهادة الشهود 

علنا بثا للطمأنينة يف نفوس اخلصوم و توخيا للدقة و االبتعاد عن الزيف و حفاظا على مقتضيات العدالة، و تتجلى 

ا تتيح للمتهم مناقشة الشاهد و يتعني على احملكمة تكوين عقيدهتا، و من مث بناء أمهية الشفوية يف جمال الشهادة أهن

 . 2احلكم على أساس سليم 

و لقد أخذت هبذا جل التشريعات احلديثة فقد نص املشرع اجلزائري على وجوب أداة الشهادة شفواي يف جلسة 

 حيث تضمنت أن يؤدي الشهود شهادهتم شفواي .من قانون اإلجراءات اجلزائية،  235احملاكمة و ذلك طبقا للمادة 

كما تستلزم الشفوية مناقشة األدلة الكتابية كتقرير اخلربة ، اليت يستأنس هبا القاضي يف تكوين عقيدته يف مسائل 

اليت حيتاج تقديرها إىل معرفة خاصة ، و اخلربة إحدى و سائل اإلثبات ابعتماد وسائل علمية ، و لذلك جند أن معظم 

شريعات اجلزائية قد منحت للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب احد اخلصوم أن تعني خبريا ، غري الت

انه إذا طلب الدفاع ندب خبري فلم جتبه احملكمة إىل طلبه ، وجب عليها أن تبني سبب الرفض و إال شاب حكمها 

إجراءات جزائية جزائري   فاخلربة ختضع  219ة القصور و اإلخالل حبقوق الدفاع ، و من ذلك ما جاء يف املاد

 . 3للمناقشة الشفوية ، و ال جيوز أن أيخذ بتقرير اخلبري إال إذا عــــــرض يف اجللسة 

                              
 . 585لعدد الرابع، ص، ا2003حممد حممود مصطفى، اعرتاف املتهم، مقال منشور يف جملة احلقوق، دون دار نشر، مصر، سنة  - 1  
 .44، ص 1980إبراهيم الغماز، الشهادة كدليل إثبات يف املواد اجلنائية، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة  - 2  

            .26، ص 2007أمال عبد الرحيم عثمان، اخلربة يف املسائل اجلنائية، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة  - 3
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ابإلضافة على ذلك فما جيب أن خيضع للشفوية كذلك املعاينة القضائية اليت هي إثبات مباشر و مادي حلالة 

قاء نفسها أو بناءا على طلب احد اخلصوم أن تباشرها مىت قدرت ضرورة شيء آو شخص معني ، و للمحكمة من تل

إلظهار احلقيقة بلوغا للعدالة ، و هذا ما نصت عليه جل القوانني اإلجرائية ، و منها قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  

ا على ذلك يبطل احلكم الذي و ما بعدها ، كما جيب أن ميكن املتهم و حماميه من حضورها ، و بناء 235يف املادة 

يعتمد على نتائج املعاينة مل حيضرها املتهم ، و إذا طلب املتهم انتقال احملكمة ملعاينة الدليل يتعني عليها إن مل يستجب 

لطلبه أن تسبب قرارها ابلرفض ، و إن عاينت وجب عليها عرض ما تتوصل إليه من نتائج على اخلصوم ملناقشته يف 

 .1ن املتهم من الرد عليها اجللسة كي يتمك

 قابال للبطالن  و خنلص من هذا كله أن احلكم الذي يعتمد على دليل مل يطرح للمناقشة يف جلسة احملاكمة يكون

حيث  ع اجلزائري و لكن ختفيف ملبدأ الشفوية فقد دخل الكثري من املشرعني إبحداث استثناءات عليه ، و منهم املشر 

بت من إجراءات التحقيقات األولية إذا أضفى على  بعض احملاضر حجة ابلنسبة للوقائع أجاز للمحكمة على ما هو اث

من اإلجراءات اجلزائية ، كما اوجب بصفة استثنائية تقدمي الدفوع  216إىل أن يثبت عكس ما ورد فيها طبقا للمادة 

ن يف شكل عريضة تطرح قبل البدء يف املتعلقة ابملنازعة يف صحة اإلجراءات التحضريية أمام حمكمة اجلناايت أن تكو 

من قانون اإلجراءات اجلزائية ، و لعل السبب يف اخلروج على مبدأ  290املناقشات حتت طائلة عدم قبوهلا طبقا للمادة 

 الشفوية هو حاجة القضاة إىل ضبط حدود الدفع بكل جوانبه القانونية ، و اجلواب عليه يف أسباب احلكم .

 إجراءات احملاكمة اثلثا: حضور املتهم 
 راءات احملاكمة من غري مؤثر فان ملا كانت احلكمة من عالنية احملاكمة هي بث االطمئنان يف النفوس حنو سري إج

حضور املتهم أو مدافع عنه إجراءات احملاكمة ، يعد أمرا ضروراي والزما بغية متكني املتهم من استعمال حقه يف الدفاع 

تهم أن حيضر نفسه أمام احملكمة ليكون حتت يد القضاء ، ضماان و محاية حلقوق املتهم  عن نفسه ، كما جيب على امل

                              
 . 403عمارة، ضماانت اخلصوم أثناء مرحلة احملاكمة اجلزائية يف التشريعيني الوضعي و اإلسالمي، املرجع السابق، ص  عبد احلميد - 1
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فاحلكمة من حضوره هي إاتحة له الفرصة إلطالع خصمه على ما لديه من أدلة إلبداء رأيه فيها ، و أن يعرض ما 

كم عليه ، وال شك يف أن اختاذ لديه من أدلة مضادة و دفوع و طلبات ، فاملتهم يف كل الظروف ينبغي مساعه قبل احل

  ه ، ضمانة أساسية و هامة ملصلحة إجراءات احملاكمة مبحضر املتهم يتيح له دفاعا حقيقيا  مواجهة لالهتام املوجه إلي

ل بشان الدعوى كما أنه يساعد القاضي على تكوين عقيدته على حنو صائب ، و من مث االهتداء إىل حكم عاد

لبات هذه القاعدة ضرورة إحاطة املتهم بكافة عناصر التهمة املوجهة إليه وما يدعمها من أدلة  من متطاملعروضة عليه ، و 

 .1كما أن حضور املتهم يتيح التطبيق السليم ملبدأ اإلقناع القضائي واالستعمال الصائب لسلطة القاضي التقديرية 

ف األنظمة اإلجرائية املعاصرة ، فنجد أن و لقد أضحت قاعدة حضور املتهم أمام احملكمة القاعدة العامة يف خمتل

  294،  293ائية و ذلك يف املواد املشرع اجلزائري مل خيرج عن هذه القاعدة ، حيث نص يف قانون اإلجراءات اجلز 

و ما بعدها غري أن املالحظ أن املشرع اجلزائري أورد استثناءات على  319  317، 313، 310ابإلضافة إىل املادة 

حينما أجاز عدم حضور املتهم أثناء احملاكمة يف حاالت أمهها  تعذر حضوره بسبب حالته الصحية   هذه القاعدة

من القانون املذكور ابإلضافة إىل حالة حماكمة األحداث اجلاحنني إذا دعت مصلحة احلدث  350حسب نص املادة 

 من نفس القانون . 02فقرة  467يف عدم احلضور طبقا للمادة 

ائل تسري حضور املتهم إىل احملكمة ، و هي و سائل قانونية ، ينبغي أن تتم بشكل صحيح كي و لكن هناك وس

تنتج آاثرها ، و من بينها ، التكليف ابحلضور و ِمداه أن هناك دعوى جزائية قائمة ضد املتهم أمام حمكمة معنية مع 

عليها يف القانون ، و رتب على عدم احرتام  إلزامه ابملثول أمامها ، و ال بد أن يكون التكليف وفق الشروط املنصوص

هات القضائية الفاصلة يف اجلنح هذه اإلجراء البطالن و قد ميز املشرع اجلزائري بني ختلف املتهم عن احلضور أمام اجل

 املخالفات ، و أمام حمكمة اجلناايت ، ففي األوىل يفرتض انه إذا توصل املتهم شخصيا ابلتكليف ابحلضور و مل يقدمو 

 إجراءات جزائية ، واذا مل يتوصل  345للمادة أي عذرمقبول لتربير غيابه، فان احلكم بشأنه  يكون حضوراي طبقا 

                              
 . 232، ص 2012عاليل بن زاين، ضماانت احلرايت الفردية يف املتابعات اجلزائية، رسالة ماجيستري، كلية احلقوق، جامعة وهران، سنة  - 1
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من نفس  346شخصيا ابلتكليف ابحلضور و مل يتم تسلمه لشخصه فأن احلكم الصادر عليه يكون غيابيا وفقا للمادة 

ف أمامها عن احلضور فأن سري إجراءات احملاكمة يف غيابه يعد القانون، أما يف الثانية أمام حمكمة اجلناايت فأن ختل

 . 1من نفس القانون 326ضرورة ال مفر منها و ذلك طبقا للمادة 

إجراءات جزائية أن املشرع اجلزائري أيخذ بنظام احلضور  394و يف كل احلاالت ما ميكن استخالصه من املادة 

ذ بنظام اإلخطار املسبق عن احلضور من قبل النيابة العامة يف جمال اجلنح االختياري فقط يف مواد املخالفات ، فيما أيخ

و اجلناايت ، و لكن حضور املتهم إجراءات احملاكمة يعد يف حد ذاته ضمانه له ، ألن يف حضوره و مواجهته لالهتام 

شرع من التعسف و التجاوز املوجه ضده وسيلة تتيح له الدفاع عن نفسه ، و صيانة حقوقه األساسية اليت كفلها له امل

الذي ميس حبقوق ، خاصة حقه يف حماكمة عادلة ، و لقد أحسن املشرع اجلزائري عندما أخذ هبذه الضمانة املهمة يف 

 حق املتهم .

 رابعا: تدوين إجراءات احملاكمة 
بعضها خيص لقد نص التشريع على تدوين إجراءات املتابعات اجلزائية، و ذلك مبوجب مواد قانونية صرحية، 

اإلجراءات املتبعة أمام احملاكم اجلزائية ) املخالفات واجلنح ( والبعض األخر تتعلق ابإلجراءات املتبعة أمام حمكمة 

الدعوى تسري بغري ضابط ، و أمر بتوثيقها حىت يتسىن الرجوع إليها إجراءات اجلناايت ، و هكذا فأن املشرع مل يتــــــرك 

ار على مقتضياهتا ، العتباره انه إذا كانت إجراءات حماكمة شفاهة فانه يتعني تسجيلها كتابة و  تـأسيس احلكم أو القر 

إثباات حلصوهلا و تبياان للكيفية اليت حصلت هبا ، فالشفوية هي األصل و التدوين صورة عاكسة له  وبدون هذا اإلجراء 

النحو الذي يستوجبه القانون ، فضال  عن ذلك يتعذر على اخلصوم إقامة الدليل على حصول إجراءات احملاكمة على 

فان احملكمة العليا حترم من بسط رقابتها على إلجراءات املتخذة بشان الدعوى سواء من حيث وقوعها أو من حيث 

                              
 . 233ة ، املرجع السابق ، صيت الفردية يف املتابعات اجلزائت احلرايعاليل بن زاين، ضماان - 1
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صحتها ، و ابلتايل فان احملكمة إذا مل حترر حمضرا جللستها كانت حماكمتها ابطلة ، فكل إجراء مل يتم حصوله إبثباته  

 .1ة حيسب و كأنه قد أمهل األمر الذي يرتتب عليه البطالن كتاب

فعملية التدوين أكدت عليها خمتلف التشريعات، و بنيت كيفية تطبيقها، و قد قررت أهم البياانت الواجب توافرها 

تضح يف حمضر اجللسة و اشرتطت توقيع رئيس احملكمة و الكاتب على مذكرات اجللسة و التأشري عليها ، و من هنا ي

أن حضور الكاتب أمر إلزامي يف جلسة ابعتباره أن حمضر اجللسة شرط لصحة احملاكمة ، و عليه فان حمضر اجللسة ال 

بد أن يذكر فيه اتريخ اجللسة و تبيان ما إذا كانت علنية أو سرية و أمساء القضاة ، و الكاتب ، و عضو النيابة و 

الطلبات اليت و  اإلجراءات اليت متت اإلشارة إىل األوراق اليت تليت  و اخلصوم و أمساء حماميهم و شهادة الشهود ، و 

 .2قدمت ، و منطوق األحكام الصادرة يف الدعوى 

و ما ميكن قوله يف هذا الصدد أن عملية تدوين إجراءات احملاكمة هلا أمهية كبرية ابلنسبة للمتهم، ألن يف حد ذاهتا 

د هناية اجللسة إذا احرتمت حقوق املتهم أصال، و التدوين يف نظري ال إثبات يتبني من خالل احملضر الذي أعد بع

 يتعارض مع الشفوية إطالق كما يرى البعض آلن التدوين كضابط توثيقي لشفوية اإلجراءات .

 خامسا: تقيد احملكمة مبوضوع الدعوى 
 احملاكمة ، فال جيوز ال يعارض أحد فكرة تقيد احملكمة ابلدعوى ، ألن يف هذا ضمانة أساسية لعدالة سري

للمحكمة أن حتكم و تفصل إال يف الوقائع املعروضة عليها ابلنسبة للمتهمني ابرتكاهبا ، و هذه القاعدة  حتظى ابحرتام 

األنظمة القانونية املختلفة ، و إن أختلف تطبيقها  من نظام ألخر ألن ذلك حمكوم ابلسياسة اجلنائية املطبقة يف كل 

يد احملكمة حبدود الدعوى أمر مهم ، ألن كل جهة قضائية هلا وظيفتها فال ميكن للمحكمة أن تتعدى نظام ، ففكرة تقي

ما و  دة العملية لتوزيع العمل القضائيالسلطات املمنوحة هلا و تتدخل يف سلطة االهتام أو التحقيق بيد أن الفائ

بني سلطيت االهتام و احلكم ، فقد جاء يف املادة تستهدفه من حياد القاضي هي اليت كانت وراء االنتصار لفكرة الفصل 

                              
 . 426عبد احلميد عمارة، ضماانت اخلصوم أثناء مرحلة احملاكمة يف التشريعيني الوضعي و اإلسالمي، املرجع السابق، ص  - 1
 . 427عبد احلميد عمارة، نفس املرجع و املوضع السابقني، ص  - 2
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من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري أنه ال ختتص  حمكمة اجلناايت ابلنظر يف أي اهتام آخر غري وارد يف قرار  250

 260دة غرفة االهتام ، ألنه يف كل احلاالت و املربر فيها أنه ليس من العدل أن يكون خصم املتهم قاضيه ،و نصت املا

 .1حرايته و  يعترب ضمانة أوىل حلقوق املتهم  من القانون املذكور على الفصل بني سلطيت االهتام  و احلكم ، و هو ما

و أساس قاعدة  تقيد احملكمة  مبوضوع الدعوى  مرتبط  مببدأ أصلية  الرباءة ، و هذا األصل وثيق الصلة بتأسيس 

تهم و حده يف أن ال حياكم إال مبا اقرتفته ، و من املعلوم أن الدعوى احملاكمة و هو ال يستهدف محاية مصلحة امل

اجلزائية تشرتك يف حد طريف اخلصومة ممثال للنيابة العامة ، و يف املوضوع حمصورا يف اجلزاء اجلنائي ، و تبدأ أوجه 

 دعوى جزائية  حدا على اخلالف فيما بينها واضحا من حيث شخص املتهم و من حيث الواقعة املوجبة للجزاء ، مها 

 363،  362،  306سيشكالن حمور االلتزام امللقى على عاتق احملكمة ، و لكن املشرع اجلزائري  وعمال ابملواد و 

إجراءات جزائية ، جعل االنفصال مناص لتقيد احملكمة  ومنها مكنه لتعديل االهتام مما أضفى على القاعدة طابع 

قد اختذ من فكرة التقييد ابلواقعة و ليس ابالهتام ، مناصا  لقاعدة تقيد احملكمة ابلدعوى النسبية ، ألن املشرع اجلزائري 

 .2و إذا كان األخذ بنظام التقيد ابالهتام يستتبع القول خبروج احملكمة عن حدود واليتها حني تستبدل اهتام آبخر 

ماية املكفولة للمتهم مقارنة مبا ميكن أن و لكن اختاذ الواقعة مناط تقيد احملكمة ابلدعوى ، يضيق من دائرة احل

يرتتب على األخذ مببدأ التقيد ابالهتام ، و ابإلضافة إىل ما تشري من صعوابت يف الواقع العملي و هو ما يقودان إىل 

ها ضرورة الوقوف على معاينة حتديد الوقائع اليت تؤخذ بعني االعتبار، رمسا لوالية احملكمة إزاء الدعوى املطروحة علي

،اليت تشكل سلوكا للمتهم وإن ترتب  وقائعهذا ما يسوغ للمحكمة أن تدخل يف اعتبارها ما يتصل ابلركن املعين من و 

                              
  30ص  2011لدين ، ضماانت املشتبه فيه أثناء التحرايت االولية ، رسالة ماجيستري دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ، دون طبعة ، حسيبة حمي ا - 1  

 . 40حممد بن ميشرح ، حق املتهم يف االمتناع عن التصريح ، رسالة ماجيستري ، جامعة قسنطينة ، ص - 2
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عليها تشديد عقوبته و إن تعدل عن هديها التهمة املسندة أليه و تغيري وصفها القانوين ، و هذا ما جاء يف املادة 

 1من قانون اإلجراءات اجلزائية. 306

 
 . لثاين : حقوق املتهم بعد احملاكمة وصدور احلكمالفصل ا

إن محاية حقوق املتهم ال تقتصر على مرحلة احملاكمة فحسب ، بل متتد هذه احلماية إىل ما بعد احملاكمة و ذلك 

هم  خالل حق املتهم يف تسبيب احلكم و بناءا عليه توضيح األسباب القانونية اليت من اجلها مت إصدار احلكم إلدانة املت

ابإلضافة  إىل حق املتهم يف الطعن يف األحكام القضائية ، فهو حق مكفول له مبوجب القانون و ذلك من اجل إاتحة 

و ليس معصوم أو منزه عن اخلطأ  الفرصة للمتهم من تقدمي ما لديه من أدلة ، و الدفاع عن براءته آلن القاضي بشر

خرية يف مراحل الدعوى اجلزائية ، و هي مرحلة حامسة ة أو احملطة األن مرحلة احملاكمة و صدور احلكم تعترب املرحلأل

 يألهنا ستقضي إما إبدانة املتهم أو براءته ، و القاضي اجلزائي كما هو معلوم يصدر حكمه بناءا على اقتناعه الشخص

 ،لذا جيب إاتحة الفرصة الكاملة للمتهم من أجل الدفاع عن نفسه و براءته .

 ق املتهم عند صدور احلكم اجلزائيقو املبحث األول: ح
إن احلكم اجلزائي يعترب القول الفصل للمحكمة و الكلمة النهائية هلا يف فض النزاع املعروض عليها ، و ألمهية 

البالغة فقد وضعت التشريعات املختلفة مجلة من القواعد اليت يتعني أن يصدر احلكم وفقا ملقتضاها ، و تتعلق تلك 

 املداولة و كيفية النطق ابحلكم ، و حترير بياانته ، فاحلكم اجلزائي هو النهاية الطبيعة للدعوى ابعتباره  القواعد مبوضوع

و األحكام اليت تعترب يف احلقيقة ضماانت  فقد أحاطه املشرع جبملة من القيود، و هلذا إما إدانة أو تربئةعنواان حلقيقتها 

تصحيح املتمثل يف إاتحة فرص و  لتفادي ما يلحق احلكم من تقومي  كامو األح ، لذا وجب إتباع هذه القيودلمتهمل

 الطعن فيه جراء اخلطأ .

                              
 . 31حسيبة حمي الدين ، املرجع السابق ، ص - 1
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 روط صحة احلكم اجلزائياملطلب األول: ش
احلكم ابهتمام كبري من بني إجراءات الدعوى ، ألن غاية هذه األخرية تكمن يف الوصول إىل النتيجة  لقد حظي

 و األساس القانوين لوحدة الدعوى على قوة الشيء املقضي فيه لذلك يعد احلكم ه احلامسة و املتمثلة يف احلكم احلائز

أن تصدره سلطة فهو الذي يفصل يف اخلصومة املطروحة على احملكمة طبقا للقانون فصال يف موضوعها ، فاحلكم جيب 

هو الرأي الذي تنتهي إليه و هذه املخولة قانوان دون غريها ابلفصل يف موضوع اخلصومة فاحلكم  شرعية هي احملكمة 

احملكمة بشان املوضوع املرفوع أمامها بعدما تنتهي اإلجراءات أمامها إىل إقفال ابب املرافعة ، و مبوجب ذلك ال جيوز 

ا تعديل حكمها أو إصالحه إال من خالل الطعن فيه هل هلا أن تعود إىل نظرها مبا هلا من سلطات قضائية ، و ال جيوز

 .1قانوان ، فاحلكم يتميز عن غريه من الفتوى أو االستشارة و غريها خباصية اإللزام ابلطرق املقررة 

لحكم شروطا يتطلبها كيانه و جوهره و فكرته، فإذا انعدم شرطا من شروطه انعدم فمن خالل هذا يتضح لنا أن ل

ل الرأي بني القضاة الذين و كان ابطال ، ومن هذه الشروط وجوب صدور احلكم بعد املداولة القانونية ، فهي تباد

يشكلون احملكمة يف واقع الدعوى و يف تطبيق القانون عليها و إصدار حكم بشأهنا ، فاملداولة حسب هذا املفهوم هي 

ذلك اإلجراء الذي يلي قفل ابب املرافعة ، و مبقتضاه يتناول أعضاء احملكمة فيما بينهم مناقشة وقائع الدعوى و أدلة 

يف املداولة تعدد القضاة ، فإذا كانت مشكلة من قاض فرد كما هو الشأن يف تشكيل حمكميت  اإلثبات ، و يفرتض

اجلنح و املخالفات يف التشريع اجلزائري فإن املداولة تعين وفقا لذلك أتمل القاضي و تفكريه و خلوصه بعد ذلك إىل 

 2احلكم. 

ة جمرد تسمية ألن العلة من املداولة هو ضمان و لكن يف اعتقادان أن عدم التعدد يف القضاة جيعل من املداول

اقرتاب احلكم من احلقيقة الواقعية و القانونية اليت ال أتيت إال من خالل االستناد إىل مجلة من اآلراء و اخلربات اليت يديل 

 هبا أعضاء احملكمة عندما يتداولون بشأن القضية املعروضة أمامهم . 

                              
  324، ص 1999عمان، الطبعة األوىل،  ،انئل عبد الرمحن صاحل ، حماضرات يف أصول احملاكمات اجلزائية، دار الفكر - 1  

 .542عبد احلميد عمارة ، ضماانت اخلصوم أثناء مرحلة احملاكمة اجلزائية ، دار اخللدونية املرجع السابق ، ص  - 2
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فر مجلة من الشروط لصحة املداولة و هي أن يصدر احلكم من هيئة مشكلة و لقد اشرتط املشرع اجلزائري توا

تشكيال قانونيا صحيحا ، حبيث ال يشرتك فيها مجيع أعضاء هيئة احلكم و هذا الشرط متعلق ابلنظام العام ، و أن 

أن يصدر تكون سرية و أن ال يشارك فيها العضو الذي كان قد سبق له و أن عرف القضية كقاضي التحقيق ، و 

 1من قانون اإلجراءات اجلزائية .  02فقرة  309احلكم ابألغلبية طبقا للمادة 

أما الشرط الثاين فيتعلق ابلنطق ابحلكم يعين تالوة منطوقة يف جلسة علنية و لو كانت الدعوى قد مت النظر فيها 

فقرة  468كمة اجلناايت، و املادة من القانون املذكور ابلنسبة حمل 02فقرة  314يف جلسة سرية، و ذلك طبقا للمادة 

 ابلنسبة حملكمة األحداث . 03

 يت نظرت الدعوى و تداولت بشأهنا و جيب أن يكون النطق ابحلكم يف شكل علين قد صدر عن نفس اهليئة ال

 ليه االطمئنان إ إال ترتب على ذلك البطالن و لعلنية احلكم عدة أهداف و مقاصد أمهها تدعيم الثقة يف القضاء وو 

 .2يف ذلك ضمانة هامة للمتهم و دعامة أساسية لتحقيق و جتسيد مبادئ عدالة احملاكمة و 

و ابإلضافة إىل ذلك فقد نص املشرع اجلزائري كغريه من التشريعات احلديثة على مبدأ حترير احلكم ، و حدد 

 02فقرة  314، فتضمنت املادة املواعيد و اإلجراءات اليت خيضع هلا يف كل من اجلناايت و اجلنح و املخالفات 

حكام الصادرة عن حمكمة اجلنح و املخالفات فقد تضمنت املذكورة حترير أحكام حمكمة اجلناايت ، و فيما خيص األ

على وجوب ذلك خالل ثالثة أايم على األكثر من اتريخ النطق ابحلكم ، و تودع نسخة احلكم األصلية  380املادة 

ي رئيس احملكمة و كاتب ــــــــــــــوقع عليه كل من الرئيس و الكاتب ، و تطبيقا لذلك فان توقيعلدى كتابة احملكمة بعدما ي

عام يرتتب الضبط على أصل احلكم مها اللذان يعطيان للحكم صيغته الرمسية ، و ابلتايل يعترب هذا اإلجراء من النظام ال

                              
 جلزائية اجلزائري .من قانون اإلجراءات ا 309املادة  - 1
 . 15حممد عبد املنعم سامل ، مدلول احلكم اجلنائي من حيث الصحة و القوة، منشاة املعارف ، اإلسكندرية ، دون طبعة ، دون سنة نشر ، ص - 2  
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طق به و مل حيرر يعترب منعدما و هناك من يرى من الفقهاء و يف كل األحوال فان احلكم الذي ينعلى خمالفته البطالن ،

 .1إن األصل إن يدون احلكم يف منطوقه و أسبابه قبل النطق به كي ال تنطق احملكمة به إال و هي على قناعة اتمة 

ي تلك القواعد اليت هو يضاف إىل كل ما سبق أن هناك قواعد مشرتكة الزمة لصحة إصدار احلكم اجلزائي و 

 حكام رب عنها مبشتمالت احلكم ، و منها ما يتعلق بكل األد حتريره و توقيعه و يعني أن يتوافر عليها احلكم بعيتع

القرارات القضائية املختلفة و منها ما يتعلق فقط ابألحكام اجلزائية ، و كل حكم بغض النظر عن اجلهة اليت أصدرته و 

 .2باب و املنطوق فانه يتضمن ثالثة أجزاء و هي الديباجة ، و األس

و تتمثل تلك القواعد الالزمة املشرتكة لصحة إخراج احلكم اجلزائي يف وجوب صدور احلكم ابسم الشعب مبوجب 

لو من ذكر هذه دة و بناءا على ذلك فان احلكم الذي خيعمن الدستور اجلزائري  اليت كرست هذه القا 141املادة 

حلكم يعد إجراء جوهراي متعلقا ابلنظام العام ، و يرتتب على عدم ألن النص على ذلك يف ا الصيغة يتعرض للنقض

 مراعاته البطالن ، و ابإلضافة إىل ذلك ال بد من وجوب تبيان اجلهة اليت أصدرت احلكم و تشكيلها و هم القضاة 

ى األقل يف ذلك طبقا للقانون ، و يقتضي العمل القضائي ذكر تشكيلة احملكمة يف الديباجة أو علكاتب اجللسة و و  

  ب على اإلخالل به البطالن و النقضصلب احلكم أو خامتته و يعد هذا اإلجراء جوهراي متعلقا ابلنظام العام و يرتت

مكان جيب ذكر أمساء اخلصوم و حماميهم ، فلقد اوجب املشرع اجلزائري أن يذكر يف احلكم الصادر بشأن الدعوى 

من قانون اإلجراءات اجلزائية ، كما جيب  314و  379م طبقا للمادتني العمومية هوية األطراف و حضورهم أو غياهب

 . 3بيان النصوص القانونية املطبقة يف احلكم اجلزائي

وجب املشرع أن تتضمن األحكام الصادرة يف مواد اجلنح و املخالفات بيان الواقعة أو الوقائع املستوجبة أكما 

ص القواعد املتعلقة ابألحكام الصادرة عن حمكمة اجلناايت ، فلقد حدد للعقوبة و كذا األسباب املعتمدة ، و فيما خي

                              
 . 233عبد الرمحان خلفي ، حماضرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية ، املرجع السابق ، ص - 1 
 .325صاحل ، حماضرات يف أصول احملاكمات اجلزائية، املرجع السابق، ص انئل عبد الرمحان  - 2

 .  387جياليل بغداد ، االجتهاد القضائي يف املواد اجلزائية ، املرجع السابق ، ص - 3
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املشرع اجلزائري قواعد معينة لصحة احلكم الصادر عن هذه احملكمة و هي متمثلة يف وجوب إثبات مراعاة اإلجراءات 

اليت متكن املتهم من رد ثالثة من الشكلية املقررة قانوان منها أداء اليمني من لدن احمللفني ، و اإلشارة يف حمضر املرافعات 

احمللفني ، و كذا توجيه اليمني القانونية للخبري ، مع وجوب اشتمال احلكم عن األسئلة و األجوبة ، و أن يكون السؤال 

 . 1من قانون اإلجراءات اجلزائية 306و  305شائعا منطقيا و بصفة قانونية و ذلك طبقا للمادتني 

 تهم يف تسبيب احلكم امل ضماانتاين : املطلب الث
إن تسبيب احلكم هو جمموعة األدلة الواقعية و احلجج و الرباهني القانونية اليت اعتمدت عليها احملكمة يف تكوين 

عقيدهتا و قناعتها ابحلل الذي تضمنه احلكم الصادر عنها و ال بد من اإلشارة إىل النصوص القانونية اليت أاثرها النزاع 

ي إىل منطوق حكمه ، يتعني عليه أوال أن يسرد مجلة األسباب و العلل و األدلة اليت تدفعه فقبل أن يشري القاض

لالقتناع مبضمون هذا احلكم ، و لقد أظهرت التجربة القضائية و املمارسة العملية ألداء العمل القضائي األمهية اليت 

عدامه تزول شرعيتها ، فالتسبيب هو الوسيلة حيتلها مبدأ تسبيب احلكم ، فعدالة األحكام تفرض هذا التسبيب و ابن

حكام و موافقتها للقانون و العدالة القانونية املؤثرة يف إقناع اخلصوم ، و هو الدليل الذي يربهن على سالمة األ

الغري  إلطالعفالتسبيب ال يكون إال بطريق التحقيق و الدراسة املعمقة و التمحيص ما يدفع القاضي إىل بذل اجلهد 

 .2نتائج التحقيق الذي قام به على 

، ففائدة التسبيب متكني يف حتقيقها هي توفري احلماية للقاضياليت يرمي التسبيب إىل  و إن األهداف و املقاصد

دفع أية شبهة ترد على األحكام و التنبيه خبلوها من التعسف و اجلور ابإلضافة إىل محاية املتقاضيني خاصة املتهم ألن 

راف النزاع من ، فيعرف أطملتقاضني عموما و املتهمني خصوصاأن يبعث االطمئنان يف نفوس ا التسبيب من شأنه

األسباب اليت دفعت القاضي للنطق ابحلكم ، و التسبيب ميكن كذلك جهة القضاء العليا من خالل التسبيب مجلة 

                              
 . 543املرجع السابق ، ص ، عبد احلميد عمارة ، ضماانت اخلصوم أثناء مرحلة احملاكمة اجلزائية ، دار اخللدونية  - 1

 . 03، ص 1986الطبعة الثالثة ، ،رؤوف عبيد ، ضوابط تسبيب احلكام اجلنائية و أوامر التصرف يف التحقيق ، دار الفكر العريب ، القاهرة  - 2  
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م أو القرار من تقرير مدى احلكممارسة حقها يف الرقابة ، فهو عملية تسهل على اجلهة القضائية اليت تتوىل فحص 

 .1ريها و يف ذلك ضمانة للمتهم يفبمجرد إطالعها على األسباب الواردة يف احلكم ، تتمكن من فحصها وتقدصحته ،

و لقد نصت معظم األنظمة التشريعية احلديثة على وجوب تسبيب األحكام القضائية نظرا لألمهية البالغة اليت 

قوق و حرايت املتهم و من ذلك األمهية اليت أوهلا املشرع اجلزائري هلذه الضمانة حيث ة حلييتمتع هبا كضمانة حقيق

أن  منه أنه جيب 44أضفى عليها احلماية الدستورية من خالل النص على التسبيب يف الدستور حيث تضمنت املادة 

 من قانون اإلجراءات اجلزائية  314ق هبا يف جلسة علنية ، كما نصت على ذلك املادة تعلل األحكام القضائية، و ينط

 .2و إال أن القانون طبقا هلذه املادة ال يشرتط على حمكمة اجلناايت التسبيب 

، فاألسباب تشتمل وفق ما نص عليه القانون األدلة د ضمانة من ضماانت حتقيق العدالةعفان تسبيب احلكم ي

حكام ضمانة ، كما أن تسبيب األة و مقنعةــــــــــــــــــــــــــــشاملالقانونية و املوضوعية و الرد على أوجه الدفاع على أن تكون 

، و كذا مدى معرفة صحة الواقعة القانوين الذي اعتمد عليهأقرها الدستور أيضا ، و الغاية من ذلك معرفة النص 

 حلكم يرتتب عنه النقص ا املسندة و املنسوبة للمتهم حىت يتسىن هلذا األخري أو دفاعه مراقبة ذلك و أن عدم تسبيب

 أمر قضائي أوجب القانون تسبيبه  من قانون اإلجراءات اجلزائية ، فكل حكم أو 500اإلبطال للفقرة الرابعة من املادة و 

 مثل القرارات الصادرة ابإلدانة  و إال كان عرضة لإلبطال ، كما جتدر اإلشارة إىل أن القرارات القاضية ابلرباءة مثلها

 .3تعليال كافيا حىت تتمكن احملكمة العليا من مراقبة صحة تطبيق القانون جيب أن تعلل 

فالقرار الذي يكتفي ابحلكم ابلرباءة مبقولة انه يوجد يف الدعوى شك لصاحل املتهم يعترب انقص التسبيب ألن ذلك 

ولت ب احلكم فقد أن نقص التسبيب سيعرض احلكم الصادر للنقض ، ابإلضافة إىل ضمانة تسبيال حيمي املتهم ، أل

                              
 . 06، ص 2000حممد أمحد أبوزيد ، ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية ، مطابع اليوسف اجلديدة ، القاهرة ، دون طبعة ،   - 1
 .  66دادي ، االجتهاد القضائي يف املواد اجلزائية ، املرجع السابق ، صجياليل بغ - 2
 . 67جياليل بغدادي ، املرجع السابق ،  ص  - 3
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فهي  تكون قانونية و إنسانية و عادلة ابلعقوبة اليت يتضمنها احلكم اجلزائي ، فال بد أ ن  ةكبري األنظمة التشريعية عناية  

حتديدها و  ا مل يلحق ابملتهم و متسه يف حريته و حىت حياته ، فال عقوبة إال ابلقانون ، فيلزم النص عليهأتنطوي على 

طات ، كما جيب أن يعطي هلا طابع إنساين و إصالحي ، فيجب يف كل األحوال أن ترضي العقوبة منعا لتعسف السل

شعور الناس ابلعدالة و ال تكون كذلك إال إذا كانت متناسبة مع اجلرمية ، فالعدالة تقتضي املساواة يف العقوبة ، و ليس 

إمنا يراد ابملساواة أن تكون العقوبة املقررة ابجلرمية املقصود بذلك أن يوقع القاضي على كل من يرتكب جرمية عقوبة ، و 

واحدة ابلنسبة جلميع املتهمني و أن تكون حمددة يف القانون و للقاضي السلطة التقديرية يف وزن العقوبة اليت يقدرها و 

ألن هذه  حيكم هبا على املتهم و مع ذلك جيب مراعاة التفريد حيث يراعي فيه درجة املسؤولية و ظروف املتهم ،

 .1األخرية قد تدفع ابلقاضي إىل االقتناع ابن املتهم برئ من اجلرمية املنسوبة إليه 

و يف مجيع األحوال ال بد من تسبيب احلكم القاضي ، و ما يرد فيه من عقوابت ألن كل ما يرد يف احلكم اجلزائي 

دعوى وال ميكن للمتهم من إدراك براءته إال عند إال و له سند قانوين و سبب يربره ، ألن احلكم هو الذي يتوج هناية ال

ع املزيد من الوقت يصدوره فإذا أخطأ القاضي يف تقديره فان ذلك ميس املتهم يف حقوقه و يطيل عليه اإلجراءات و تضي

 ليحكم له ابلرباءة اليت من املفرتض أن ينطق هبا يف احلكم األول .

 : حق املتهم يف الطعن حث الثايناملب
ل يف وجود اخلطأ أو احتماله ، فهو يعد ثحكام القضائية يقوم على أساس جدية تتمأن الطعن يف األال شك 

السبب اجلوهري لوجود الطعن ، و لذلك تعد طرق الطعن يف األحكام الصادرة عن اجلهات القضائية من اإلجراءات 

واجهة حكم قضائي استهدافا إللغائه أو هم بصفة خاصة ، و ذلك ملتاليت يتيحها القانون للخصوم بصفة عامة ، و للم

 ،شانه شان كل عمل بشري عرضه للخطأذه اإلمكانية سندها يف كون حكم القضائي ـــــــــــــــــــــــتعديله ، و جتد ه

                              
  126، ص 2009، الطبعة األوىل ، ز القومي لإلصدار القانوين ، مصر، املركالعقوابت اجلنائيةايهاب عبد املطلب،  - 1
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ه فان الطعن يف احلكم يؤدي حتما إىل وقف بحكام اجلزائية الصادرة يف حق املتهم تتعطل مبجرد الطعن و بسبفاأل

 تلقائيا .تنفيذه 

حكام ابعتبارها وسيلة قانونية خوهلا القانون ألطراف و لقد قرر املشرع للمتهم رخصة تتمثل يف الطعن يف األ

الدعوى اجلزائية ، فاحلكم اجلزائي قد ينطوي على إدانة غري مؤسسة نظرا النتفاء ركن من أركان اجلرمية ، أو ارتكاهبا من 

من و  عطائها الوصف القانوين الصحيح ،، أو خطأ يف تكييف الوقائع و إي جرت حماكمته الذطرف شخص آخر غري 

دية ، و أخرى غري عادية أجل هذا كله شرع للمتهم حق يف الطعن ، و طرق الطعن كما هو معلوم تنقسم إىل طرق عا

 دة يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري .و هي حمد

 ملطلب األول: طرق الطعن العادية ا
ق العادي للطعن هو الطريق الذي أجازه القانون لكل خصم للطعن يف أي حكم صادر عن قاضي إن الطري

الدرجة األوىل يتسم يف نظره بعيب موضوعي أو شكلي من خالل إعادة طرح الدعوى على القضاء اثنية سواء أمام 

ـون فــيه مـن ان إلـى فـحص احلـكـم املطـعـنفس القاضي كاملعارضة أو قاضي الدرجة الثانـيـة كـاالســتــئـناف فهـما يهـــدف

 .1و القانون  حـيـث الـوقـائــع

 أوال : املعارضـــــة 
إن املعارضة طريق عادي من طرق الطعن ، حيث يتمكن املتهم الذي حكم عليه غيابيا مبقتضاها من إعادة طرح 

حكام الغيابية الصادرة يف جنحة قصورة على األطريق معن  النزاع على احملكمة اليت أصدرت احلكم يف غيبة املتهم ، و

ن األصل يقتضي أن جترى احملاكمة وجاهيا حبضور املتهم حىت يتمكن بوصفها عادلة ، و إذا يتسىن خمالفة ، أل وا

خالهلا هلذا األخري االستفادة من الضماانت املقررة أثناءها ، لذلك حرص القانون على ضرورة إعالم املتهم ابلتهمة 

 بورقة ابطلة أو كلف بورقة صحيحة سوبة إليه ، و ميعاد اجللسة ، فإذا مل يكلف املتهم أصال ابحلضور أو كلف املن

لكن وجهت إىل غري شخصه و مل يثبت عليه هبا ، فانه ال يكون قد استوىف حقه بضرورة العلم  على النحو الذي و 
                              

 . 09، ص 1995لطعن على األحكام اجلزائية، درا الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، دون طبعة ، حممد امحد عابدين، الوسيط يف طرق ا -1
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ما غيابيا ، و هذه كه مربرا و يعد احلكم الصادر ضده حيتطلبه القانون ، فان ختلف عن حضور احملاكمة ، و كان غياب

 .1الغيبة املربرة تولد حقه يف املعارضة 

، و طبقا هلذا النص فانه يسوغ من قانون اإلجراءات اجلزائية 01 فقرة 409و لقد تضمنت مبدأ املعارضة املادة 

به يف  ىائي و املدين ، و حىت فيما قضللمتهم أن تنصب معارضته على مجيع ما قضي به احلكم أي يف الشقني اجلز 

 شان طلب املدعي املدين .

و لكن يف كل احلاالت جيب أن يكون املعارض خصما يف الدعوى ، و حبسبه ال جتوز املعارضة ممن مل يكن 

خصما فيها و جيب أن يستمد املعارض حقه يف املعارضة من نص القانون العتبار أن هناك خصوما يف الدعوى و مع 

حكام اليت جيوز ال تقبل معارضتهم كما هو احلال ابلنسبة للنيابة العامة ابإلضافة إىل ذلك لقد حدد املشرع األ ذلك

الطعن فيها ابملعارضة و هي األحكام الغيابية الصادرة بشان املخالفات و اجلنح ، ومعىن ذلك انه ال بد لقبول املعارضة 

حكام اليت جتوز املعارضة فيها هي يف جنحة أو خمالفة ،و حبسبه فان األيف احلكم اجلزائي أن يكون قد صدر غيابيا و 

 .2األحكام الغيابية ، و احلضورية االعتبارية اليت يقدم املتهم بشأهنا عذر مقبول 

و إن ميعاد املعارضة هو عشرة أايم تبدأ من اتريخ تبليغ احلكم ، إذا كان لشخص املتهم و ذلك طبقا للمادة 

ن اإلجراءات اجلزائية ، و متدد هذه املهلة إىل شهرين إذا كان الطرف املتخلف يقيم خارج الرتاب م 01فقرة  411

أايم يسري من تبليغ احلكم  10الوطين ، و إذا مل حيصل التبليغ لشخص املتهم فأن اجل تقدمي معارضة يف اجل 

يف احلكم ابملعارضة خارج األجل القانوين كانت غري رضة تتعلق ابلنظام العام و ابلتايل إذا طعن اابملواطن ، و مواعيد املع

 .3مقبولة و يتم الدفع هبا يف أية مرحلة كانت عليها الدعوى و لو ألول مرة أمام احملكمة العليا

                              
 . 96، ص 1996حسن صادق املرصفاوي ، ضماانت احملكمة ، منشاة املعارف ، اإلسكندرية ، دون طبعة ،  - 1
 . 581 – 580ص -جلزائر ،املرجع السابق ، صعبد احلميد عمارة ، ضماانت اخلصوم أثناء مرحلة اجلزائية ، دار اخللدونية ، ا - 2
 .582، ص السابقعبد احلميد عمارة ،  املرجع  - 3
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تعني ئية اليت أصدرت احلكم الغيايب و يو تتم املعارضة بتقرير كتايب أو شفوي لدى قلم كتاب الضبط للجهة القضا

توافر مجلة من الشروط الشكلية و املوضوعية ، و هي  املصدرة للحكم املعارض فيه عارضة أمام احملكمةلقبول إجراء امل

مبثابة حقوق للمتهم املعارضة يف نفس الوقت و منها وقف تنفيذ احلكم املعارض فيه ألنه حكم غري هنائي و القاعدة أن 

مل يرد ابلقانون ما خيالف و لذلك فان احلكم املعارض فيه  ارت هنائية مازائية ال جيوز تنفيذها إال إذا صحكام اجلاأل

يكون غري قابل للتنفيذ خالل امليعاد املقرر قانوان للمعارضة فيه و إذا مت قبول الطعن أمام احملكمة من الناحية الشكلية 

 .1 من اإلجراءات اجلزائية 409فان احلكم الغيايب برمته يكون كأن مل يكن ، وهوما تضمنته املادة 

من نفس القانون  05-04فقرة  412ابإلضافة إىل ذلك ترفع الدعوى على احملكمة من جديد طبقا لنص املادة 

ن املقصود ابملعارضة هو طلب إعادة نظر الدعوى من جديد ابلنسبة للمعارض أمام نفس اجلهة املصدرة للحكم أل

للمعارض فرصة تقدمي دفاعه مادام انه مل   ، و تعطىقبل صدور احلكم الغيايبتعود احلالة و الوضع إىل ما كان عليه و 

حيضر املرافعات أثناء جلسة احملاكمة فإذا اقتنع القاضي ابألدلة املطروحة عليه من طرف املعارض تراجع عن حكمه 

كم  األول و قضي برباءته ، و إن مل جيدي الدفاع املعارض و مل يتمكن من حتفيز عقيدة احملكمة فإهنا تقضي بنفس احل

و لكن ما جيب التأكيد عليه هو انه جيب على القاضي تفحص األدلة املعتمدة من املعارض و أن ال يتمسك من 

 .2خلفيات احملاكمة الغيابية 

املتهم يف  ضاز إضرار املعارض من معارضته ، و تطبيقا هلذه القاعدة فأنه إذا عار و و يضاف إىل ذلك عدم ج

جلزائي و املدين ، فال جيوز للمحكمة الناظرة يف موضوع املعارضة أن تشدد العقوبة أو احلكم الغيايب الصادر يف شقيه ا

ضرار املعارض من معارضته هي أصل عام ينطبق على  إعليه ،  قاعدة عدم جواز  ترفع من مقدار التعويض احملكوم به

                              
 . 234، ص  2012عبد الرمحان خلفي ،  حماضرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية ، دار اهلدى ، اجلزائر،دون طبعة  - 1  

 . 235ملرجع السابق  ، صاحماضرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية ، عبد الرمحان خلفي ،  - 2
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، و لكن املشرع اجلزائري مل  كل الطعون حبيث ال جيوز أن يضار الطاعن من طعنه مهما كان هذا النوع من الطعون

 .1يصرح هبذه القاعدة صراحة يف الطعن ابملعارضة ، على عكس الطعن ابالستئناف 

و لكن إذا كانت املعارضة مقبولة شكال فإهنا تلغي ما قضي به غيابيا ، و ابلتايل فان قاضي املوضوع إذا صرح 

أو أتييده ألنه ابملعارضة املقبولة شكال يكون احلكم املعارض بقبوهلا شكال ، فال جيوز له إطالقا تثبيت احلكم املعارض 

فيه يف حكم العدم لعدم وجوده كون الوضع يعود إىل ما كان عليه قبل احلكم املعارض فيه و يتعني على قاضي املوضوع 

احلكم من و  ض ضي املوضوع إلغاء احلكم املعار الفصل يف الدعوى كأهنا تعرض عليه أول مرة ، و ابلتايل ال جيوز لقا

 .2جديد بتأييده ، وقد كرست احملكمة العليا هذا املبدأ يف أكثر من قرار هلا 

 اثنيا : الطعن ابالستئناف
حكام الصادرة من احملكمة ابتدائيا ، حبيث يتيح هذا اإلجراء النظر من يعد االستئناف طريق طعن عادي يف األ

التقاضي على درجتني ، و يستهدف من خالل  أدبتكريسا ملجديد يف موضوع الدعوى أمام درجة أعلى تطبيقا و 

و لقد اختلف الفقهاء أو شراع القانون حول اجلدوى من ستأنف أو تعديله ملصلحة  الطاعن الطاعن إلغاء احلكم امل

كونه قاء عليه ، و قد أرجع الفقه احلديث مربراته إىل  ناف ، فطالب بعضهم إبلغائه و اندى البعض اآلخر ابإلباالستئ

يقوم فكر " احلكم األسلم " منظورا على احلكم الصادر عن قاضي الدرجة األوىل و حبسبه فان رفع االستئناف من احد 

اخلصوم ينشئ قرينة قانونية على احتمال اخلطأ يف احلكم املستأنف أاي كان العيب الذي يذكره املستأنف على احلكم ، 

املخالفات الصادرة عن احملكمة ، و كذا اجلنح الصادرة عن قسم األحداث و يقتصر على األحكام الصادرة يف اجلنح و 

و اجلناايت الصادرة عن حمكمة مقر اجمللس لقسم األحداث ، أما احلكم الصادر من حمكمة اجلناايت يف جناية آو 

 .3جنحة اختصت هبا استثناء فال جيوز الطعن فيها ابالستئناف 

                              
 . 236السابق ، ص عبد الرمحان خلفي ،  املرجع - 1
 .799، ص 1995رؤوف عبيد ، مبادئ اإلجراءات اجلزائية ، دار الثقافة و النشر ، مصر ، الطبعة األوىل ،  - 2
 . 743، ص  1993وىل ، عاطف النقيب ، أصول احملاكمات اجلزائية ، دار املنشورات احلقوق ، لبنان ، الطبعة األ - 3  
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تني تعترب ضمانة فعالة ابلنسبة حلماية حق املتهم من جهة ، و هي مقررة قاضي على درجتإن ازدواجية درجة ال

ملصلحة العدالة من جهة أخرى ، فهو ضمانة كربى للمتهم ، ألهنا جتعل قضاة احملكمة حيسون أهنم حتت رقابة اجمللس 

د عن التطبيق اخلاطئ لألحكام القانونية ون ، و تقومي أحكامهم و االبتعاـــــــــــــــــــالقضائي من حيث تطبيقهم السليم للقان

 و هبذا تتاح للمتهم فرصة أمام قضاة الدرجة األعلى للدفاع عن براءته .

من قانون اإلجراءات اجلزائية ، فانه جيوز االستئناف للمتهم و للمسؤول املدين و لوكيل  417و طبقا لنص املادة 

 فيما قضى به يف الدعوى العمومية حق املتهم استئناف احلكم  اجلمهورية و للنائب العام و غريهم ، و إذا كان من

املدينة ، فأن وكيل اجلمهورية أو النائب العام ال جيوز له استئناف إال الدعوى العمومية ، و يتم عرض االستئناف أمام و 

وقائع ع عناصرها من حيث الالغرفة اجلزائية ابجمللس القضائي طبقا لقانون اإلجراءات اجلزائية ، و يتناول الدعوى يف مجي

ان يقصر استئنافه على جزء أو شطر معني منه فتتقيد به سلطة االستئناف اليت يتعني  يف فنوإن جاز للمستأو القانون،

 .1من اإلجراءات اجلزائية  02فقرة  433عليها االلتزام مببدأ " عدم جواز أن يضار الطاعن من طعنه " طبقا للمادة 

 :_ نطاق االستئناف 1

اخلصوم الذين جيوز هلم ذلك و لقد  حكام اليت جيوز استئنافها و حتديدو ملعرفة نطاق االستئناف يتعني تبيان األ

حكام السابقة على الفصل فيه ، فاألوىل  ميز املشرع بني األحكام اجلزائية الفاصلة يف موضوع الدعوى اجلزائية و األ

استئناف األحكام  زألصل فيها العكس أي عدم اجلواز ، و هلذا فانه جيو كأصل عام جيوز استئنافها ، أما الثانية فأن ا

أما  استئنافها مراعيا ضآلة عقوبتها  املخالفات ، و هذه األخرية فقد ضيق املشرع من نطاقح و ــــــــاجلزائية الفاصلة يف اجلن

ل استئنافها إال بعد احلكم الصادر يف حكام التحضريية و التمهيدية السابقة على الفصل يف املوضوع ، فأنه ال يقباأل

من اإلجراءات اجلزائية ، و يف كل األحوال  427املوضوع و يف الوقت نفسه مع استئناف ذلك احلكم طبقا للمادة 

فأن مجيع األحكام اليت تصدر يف الدعوى املدنية الناجتة عن الدعوى اجلزائية قابلة لالستئناف أمام الغرفة اجلزائية 

                              
 . 237قانون اإلجراءات اجلزائية ، املرجع السابق ، ص  ضرات يفحماخلفي ، عبد الرمحان  - 1
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طرف املدعي املدين و املتهم ، مع اإلشارة إىل أن كال من املتهم  و املدعي املدين ميكن أن ينصب  ابجمللس من

 .1استئنافهما على الدعويني اجلزائية و املدنية معا ، بينما استئناف املدعي املدين ال يتصل إال حبقوقه املدنية فقط 

 _املهلة القانونية لالستئناف: 2

كام اجلزائية ، فلقد ميز املشرع بني أنواع األحكام اجلزائية يف احتساب مواعيد االستئناف أما ميعاد استئناف األح

فبخصوص احلكم احلضوري الو جاهي فهو احلكم الذي يصدر يف ختام حماكمة حضر املتهم مجيع جلساهتا و ينطق به 

جلزائية على أن االستئناف يرفع  يف من قانون اإلجراءات ا 418يف مواجهة املتهم وجها لوجه ، و لقد تضمنت املادة 

جل املذكور يكون اعتبارا من اليوم املوايل أايم اعتبارا من النطق ابحلكم احلضوري ، و حبسبه فأن احتساب األ 10مهلة 

 يتم النطق به يف غري مواجهة للنطق ابحلكم احلضوري الو جاهي ، و أما احلكم غري الو جاهي فهو احلكم الذي 

ية األطراف األخرى من غري النيابة الن األحكام تكون وجواب وجاهية يف حق هذه األخرية ، و بغري ذلك املتهم آو بق

ن النيابة جزء من التشكيلة و اخلصومة بدوهنا تكون منعدمة ، وال يسري اجل تكون احملاكمة من أساسها ابطلة أل

 02فقرة  418املتهم و ذلك طبقا للمادة  تبليغي غري الوجاهي إال من اتريخ االستئناف املرفوع ضد احلكم احلضور 

 .2املذكورة أعاله 

أما احلكم احلضوري االعتباري هو احلكم الذي يصدر يف حق املتهم الطليق الذي جيب نداء امسه و يغادر قاعة 

تسري اجللسة ابختياره أو حيضر إحدى اجللسات األوىل و ميتنع عن حضور اجللسات اليت تؤجل آو جلسة احلكم ، و 

مهملة االستئناف اعتبارا من اتريخ تبليغ احلكم الصادر حضوراي يف غري مواجهة املتهم ، و أما احلكم الغيايب فتسري 

مهملة استئنافه اعتبارا من اتريخ صدور احلكم الصادر ابعتبار املعارضة كان مل تكن ما مل يثبت املتهم انه مل يعلم ابجللسة 

ر و ذلك ما تضمنته و احلكم املذك هلة االستئناف إال من اتريخ تبليغ هذه احلالة ال تبدأ ماحملددة لنظر املعارضة ، و يف

                              
 . 504، املرجع السابق ، صالفردية يف املتابعات اجلزائية عاليل بن زاين ، ضماانت احلرايت  - 1

 . 505عاليل بن زاين ، املرجع السابق ، ص - 2
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ن ابحلكم املذكورة انه غري أن مهلة االستئناف ال تسري إال اعتبارا من التبليغ للشخص أو للمواط 02فقرة  418املادة 

 .1بتكرار الغياب  إذا كان قد صدرغيابيا

اك مهلة إضافية لالستئناف ، يف حالة استئناف أحد اخلصوم يف املواعيد املقررة قانوان أما االستئناف الفرعي فهن

 03فقرة  418أايم لرفع االستئناف و ذلك طبقا ملادة  5يكون للخصوم اآلخرين احلق يف مهلة إضافية تقدر ب 

ال و األصلي ال من يوم وقوعه فعال يبدأ احتساب هذه املهلة اإلضافية من اتريخ انتهاء األجل احملدد لرفع االستئناف و 

خري قد رفع يف املوعد احملدد قانوان ، و يشرتط يقبل االستئناف الفرعي إال إذا حصل االستئناف األصلي و كان هذا األ

أايم ، و أن يصدر االستئناف  10يف االستئناف الفرعي شروط و هي ، أن يكون قدر رفع االستئناف األصلي خالل 

قضاء أايم من اتريخ ان 5ل ان له أن يقيم االستئناف األصلي ، و أن يرفع االستئناف الفرعي خالالفرعي من خصم ك

أايم و هي مدة االستئناف األصلي و إذا أقيم االستئناف الفرعي و مت قبوله فانه يقوم بصفة مستقلة عن  10

 .2االستئناف األصلي و يتعني أن ينظر فيه استقالل عن االستئناف األصلي 

 _ األاثر املرتتبة عن االستئناف: 3

و يرتتب عن االستئناف إيقاف تنفيذ احلكم االبتدائي كقاعدة عامة و العلة يف ذلك تفادي ما يرتتب عن التنفيذ 

من أضرار يتعذر إصالحها أذا ما الغي احلكم املستأنف أو مت تعديله ، و هلذه القاعدة استثناءات جتعل من احلكم 

اذ فورا دون قيد أو شرط يف حالة توافر شروط معينة ولو مع حصول االستئناف شانه و تتمثل املستأنف واجب النف

م ابلرباءة أو بعقوبة ال يقتضي تنفيذها احلبس أو كان احلكم يقضي بوقف التنفيذ و كان املتهم كهذه احلاالت يف احل

من قانون  365و  364ا و ذلك طبقا ملادتني حمبوسا مؤقتا ، أو إذا أمضى يف احلبس املؤقت مدة العقوبة احملكومة هب

لعقوابت األصلية ، و أما تنفيذ العقوابت التكميلية فقد نص املشرع على تنفيذ ااإلجراءات اجلزائية هذا ابلنسبة لتنفيذ 

من  05مكرر 16مكرر إىل غاية  16بعض هذه العقوابت مشمولة ابلنفاذ املعجل من ذلك ما تضمنته املواد من 
                              

 . 40، ص2005، الوجيز يف ضماانت احملاكمة العادلة ، دار اهلومة ، اجلزائر ، دون طبعة ، يوسف دالندة  - 1
 .458، ص2008عبد هللا أو هايبية ، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية ، دار اهلومة ، اجلزائر ، دون طبعة ،  - 2
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املتعلق مبكافحة الفساد و الوقاية منه ، و للمحكمة عند احلكم ابلتعويضات للمدعي ابحلقوق املدنية أن أتمر القانون 

ابلتنفيذ املؤقت و لو مع حصول االستئناف و ال جيوز للمحكمة أو اجمللس عدم الرد على طلب املدعي يف التعويض 

 .1و النقض  املؤقت ريثما يتم حتديد الضرر و ذلك حتت طائلة اإللغاء 

هذا عن وقف تنفيذ احلكم املستأنف ، و أما األثر الثاين الذي يرتتب على االستئناف هو طرح اخلصومة أمام 

اجمللس القضائي أو ما يعرب ابألثر الناقل لالستئناف ، و مقتضى إعادة نظر الدعوى من طرف الغرفة اجلزائية ابجمللس 

تتمثل و  ر الذي يف نطاقه يعاد نظر الدعوىاتقيد بثالثة قيود حتدد اإلطجب الالقضائي و احلكم فيها من جديد يستو 

ع اليت طرحت ائهذه القيود يف تقييد الغرفة اجلزائية ابجمللس بصفة اخلصم املستأنف ، تقيد الغرفة اجلزائية ابجمللس ابلوق

 .2ابجمللس بتقرير االستئناف  كمة االبتدائية على احمل

ستئناف رفع الدعوى مل تكن قد طرحت على احملكمة الدرجة األوىل وال جيوز هلا حتفيز حيث انه ال جيوز جلهة اال

تني ذلك أن عدم جواز صفة اخلصم كان موجودا أساسا مراعاة ملصلحة املتهم يف ضرورة نظر ما استند إليه عن درج

ازل عنها من قبل املتهم ، كما ال مل تطرح من قبل احملكمة كقاعدة عامة واجبة اإلتباع ال جيوز التن يدةدنظر واقعة ج

جيوز جلهة االستئناف رفع دعوى ألنه بذلك يعد تعداي على حدود الدعوى ، كما ال جيوز اإلساءة إىل مركز املتهم أثناء 

 .3االستئناف 

و خالصة ما سبق هو عدم جواز تضرر املتهم من استئنافه ، فهذا من بني الضماانت املكفولة للمتهم مبوجب 

لطعن ابالستئناف ، حق املتهم يف الدفاع عن براءته و ذلك من خالل ممارسة كل الوسائل و الطرق القانونية طريق ا

 املتاحة .

 

                              
 . 459ص عبد هللا او هايبية ، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية ، املرجع السابق، - 1
 . 601عبد احلميد عمارة ، ضماانت اخلصوم أثناء مرحلة احملاكمة اجلزائية ، املرجع السابق ، ص  - 2
 . 357عبد احلميد عمارة ، املرجع السابق ، ص  - 3
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 الثاين : طرق الطعن غري العادية املطلب 
هي الطرق اليت ال جييزها القانون إال إذا كان احلكم املراد الطعن فيه حمددا و معينا منصوصا عليه على سبيل 

 و من مث تقرير إلغائه أو إبقائه يف القانون ، و هي هتدف إىل فحص احلكم من حيث القانون و تقدير قيمته احلصر 

تكريس هذه الطرق يف التشريع اجلزائري  و أهم ما مييز الطرق العادية و غري العادية عن بعضهما البعض هو عم جواز و 

اذ كل الطرق ــــــــــــــــــــــاز الطعن غري العادي إال بعد استنفق غري العادي بطريق عرضي ، أي عدم جو ياللجوء إىل الطر 

يفرتض   ن فيه ابملعارضة غري جائز و هو مايف احلكم إال إذا صار الطع ا لذلك ألنه ال يقبل الطعن ابلنقضالعادية تطبيق

إذا كان احلكم هنائيا ، فمن أهم كذلك استنفاذ طريق الطعن ابالستئناف ، وال يقبل الطعن أو التماس إبعادة النظر إال 

 و التماس إعادة النظر . صاحل املتهم هي الطعن ابلنقضالطرق الطعن غري العادية و اليت هي يف 

  ضأوال : الطعن ابلنق
من قانون اإلجراءات اجلزائية ، فهو ال يهدف إىل إعادة النظر يف الدعوى من  500لقد جاء توضيحه يف املادة 

ا يهدف إىل مطابقة احلكم أو القرار إىل القانون سواء فيما يتعلق ابلقواعد املوضوعية اليت طبقها على حيث الوقائع و إمن

وقائع الدعوى أو فيما يتعلق ابلقواعد اإلجرائية اليت استند إليها ، و إذا ما تبني للمحكمة العليا خمالفة احلكم أو القرار 

 .1 لة العكس فإهنا ترفض الطعن ابلنقضه ، و أما يف حاوعي فإهنا تنقضاإلجرائي أو املوض للقانون سواء على املستوى

من قانون  495، فلقد تضمنت املادة  ارات اجلزائية قابلة للطعن ابلنقضحكام و القر و لكن ليست كل األ

الفاصلة يف  امو هذه األحكام هي قرارات غرفة االهت ة اليت جيوز فيها الطعن ابلنقضاإلجراءات اجلزائية األحكام اجلزائي

ما عدا ما يتعلق منها ابحلبس املؤقت و الرقابة القضائية ابإلضافة إىل أحكام  املوضوع أو الفاصلة يف االختصاص 

وقررات  ة أو املقتضي هبا بقرار مستقل يف االختصاص ،ــــــــــــاحملاكم و قرارات اجملالس القضائية الصادرة يف آخر درج

لة يف االستئناف الذي تضرر منه الطاعن رغم عدم استئنافه ، واحكام احملاكم وقرارات اجملالس اجملالس القضائية الفاص

  املوضوع يف اخر درجة يف مواد املخالفات القاضية بعقوبة احلبس مبا فيها املشمولة بوقف التنفيذالقضائية الفاصلة يف 
                              

 . 236عبد الرمحان خلفي ، حماضرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية ، املرجع السابق، ص - 1
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حكام هي األ ليت ال جيوز الطعن فيها ابلنقضم امن نفس القانون األحكا 496فضال عن هذا فقد تضمنت املادة و 

حكام اخلاصة ابإلحالة الصادرة عن غرفة االهتام يف اجلنح و املخالفات الصادرة ابلرباءة إال من جانب النيابة العامة ، األ

أن  إال إذا قضي احلكم يف االختصاص أو تضمن مقتضيات هنائية ليس يف استطاعة القاضي أن يعد هلا ، غري أنه جيوز

من جانب من هلم اعرتاض عليها إذا ما كانت قد قضت أما يف التعويضات  أحكام الرباءة حمال للطعن ابلنقض تكون

مباشرة الطعن بطريقة عرضي بوطة أويف الوجهني معا وال جيوز اليت طلبها الشخص املقتضي برباءة أو يف رد األشياء املض

1. 

 يراد الطعن فيها ابلنقض يشرتط أن يكون القرار قضائيا فاصال يف فبالنسبة لألحكام و القرارات اجلزائية اليت

اخلصومة ، فتخرج بذلك األحكام و القرارات غري الفاصلة يف املوضوع كاألحكام التمهيدية و التحضريية إال مرة أو 

ر صادر يف آخر درجة عمال القضائية ، ابإلضافة إىل أن يكون احلكم أو القراالرافضة إلجراء اخلربة ، و كذا ابقي األ

فتخرج بذلك كل األحكام االبتدائية القابلة لالستئناف ، كما خترج أوامر قاضي التحقيق كلها ، و أما األحكام اجلزائية 

من طرف املتهم ألنه مبجرد أن يسلم نفسه أو يقضي عليه فأن  دانة فهي غري قابلة للطعن ابلنقضالغيابية القاضية ابإل

 .2 326م بقوة القانون و تتخذ بشأنه اإلجراءات العادية حسب قانون اإلجراءات اجلزائية املادة احلكم الغيايب ينعد

أنه جيوز الطعن من قبل النيابة العامة فيما خيص الدعوى  02_15من األمر  497و لقد تضمنت املادة 

ابحلقوق املدنية ، كما جيوز له الطعن  العمومية ، أو من احملكوم عليه أو حماميه، أو من املدعي املدين وذلك فيما يتعلق

يف قرارت غرفة االهتام اذا قررت عدم قبول دعواه ورفض التحقيق واذا قبل القرار دفعا يضع هناية للدعوى العمومية أو 

قضى القرار بعدم االختصاص تلقائيا أو بناءا على طلب اخلصوم وكذلك اذا سها القرار عن الفصل يف وجه من أوجه 

 أو كان القرار من حيث الشكل غري مستكمل للشروط املقررة قانوان لصحته  أو من املسؤول مدنيا . االهتام 

                              
 . 29، ص 2013يف املواد اجلزائية و املدنية يف القانون اجلزائري ، دار هومة ، اجلزائر ، الطبعة الثانية ،  لنقضالطعن اب مجال جنيمي ، - 1 
 . 38، ص السابقمجال جنيمي ، املرجع  - 2
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مدة  498، أما مهلة الطعن ابلنقض يف املواد اجلزائية فقد تضمنت املادة من جيوز هلم الطعن ابلنقضهذا عن 

مواعيد كاملة أي ال حيسب  726سب املادة مثانية أاين للطعن ابلنقض ، و املواعيد يف قانون اإلجراءات اجلزائية ح

ابلعربية ينص على سراين األجل ابتداء من يوم النطق  498فيها يوم البداية وال يوم النهاية ، و يالحظ أن نص املادة 

لألطراف املقيمة  ةلنسبون ابـــــــــــــــــــــــه يسري ابتداء من يوم املوايل و هو الصواب ، و مدة مثانية أايم تكـبينما ابلفرنسية أن

داخل الوطن ، و أما ابلنسبة ملن يقيم يف اخلارج فان مهلة الطعن هي شهر ، و هناك حالتان تؤداين إىل متديد األجل 

و مها حالة القوة القاهرة ، و حالة اخلطأ يف وصف احلكم كان يوصف احلكم أبنه ابتدائي حال كونه هنائي ، أو انه 

فال يالم الطرف الذي يقوم ابستئناف أو معارضته ، و ال تبدأ مهلة الطعن ابلنقض إال من  غيايب حالة كونه حضوري

يوم النطق بقرار عدم قبول االستئناف أو تبليغه ، و كل ذلك أن اخلطأ الذي يرتكبه القاضي يف وصف احلكم جيب أن 

 .1ال يؤثر على املتهم يف مجيع احلاالت 

ما يتطلبه القانون من الطاعن أن يقوم به من مساعي للتعبري عن إرادته يف  أما عن إجراءات الطعن ابلنقض فهي

سلوك هذا السبيل و ما جيب عليه أن يقوم به أمام مصاحل مرفق القضاء  و ما عليه من واجبات بشان تبليغ املطعون 

 ألخرية تتعلق ابملصاحل الفردية اضده ، فالطعن ابلنقض يف املواد اجلزائية خيتلف عن الطعن يف املواد املدنية بكون هذه 

بينما القضااي اجلزائية تتعلق  مبصاحل اجملتمع و حرية األشخاص ، فإجراءات الطعن ابلنقض يف املواد اجلزائية تتضمن 

من قانون  512إىل  504التصريح ابلطعن ابلنقض ، و نظم املشرع اجلزائري هذه اإلجراءات يف املواد من : 

و استهلها ابلنص على أن الطعن يرفع بتقرير يسجل لدى قلم كتاب الضبط اجلهة اليت أصدرت  اإلجراءات اجلزائية ،

 العليا  كمةح ابلطعن هو عمل قانوين الذي مبوجبه تطرح اخلصومة على احملــــــــــــــــــــطعون فيه ، فالتصرياحلكم أو القرار امل

يف حوزة احملكمة العليا و اتصاهلا به بناءا على إعالن ذي دخول الطعن  ةاإلجراءات الشكلي ألنه يرتتب على هذه

                              
   235، ص2009احلماية الدستورية حلقوق الدفاع يف الدعوى اجلزائية ، مذكرة ماجستري ،جامعة بشار ،بوداود لطفي ،  - 1
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نونية على رحاب احملكمة العليا الشأن عن رغبته فيه ، أي أن اخلصومة تنعقد مبجرد القيام هبذا اإلجراء و تطرح بصفة قا

 .1و أما ما يليه من إجراءات إمنا هي شروط لصحة الطعن 

لكفالة ، و لكن على الطاعن أن يدفع الرسم القضائي حتت طائلة عدم و املشرع اجلزائري مل أيخذ بشرط إيداع ا

القبول ، و يعفى من ذلك املتهمني احملكوم عليهم بعقوابت جزائية ، إبضافة إىل مذكرة أبسباب الطعن ابلنقض يف املواد 

ذكرة ملمن املستشار املقر  اجلزائية ، فيتعني على الطعن ابلنقض أن يودع ظرف شهر واحد ابتداء من اتريخ تبليغ إبنذار

أو ما يسمى بتقرير األسباب يعرض فيها أوجه دفاعه و تكون موقعه من حمام معتمد لدى احملكمة العليا مثلما هو 

الشأن ابلنسبة لكل املذكرات اليت تقدم أمام هذه اجلهة ، و يشرتط يف املذكرات اليت يودعها األطراف أن تستكمل 

و هي حتديد يد األطراف ، عرض ملخص للوقائع ، و عرض أوجه الطعن  511املادة الشروط املنصوص عليها يف 

يتعني على الطاعن أن يذكر منذ البداية كل الوجه اليت يرى االعتماد عليها ألنه بعد إيداع مذكرته ال ميكنه أن يضيف و 

 .2ن ذلك غري مقبول أوجها جديدة أل

 اثنيا : التماس إعادة النظر 
قصره القانون  ة النظر طريق غري عادي لطعن ، و جعله املشرع وسيلة إلثبات براءة املتهم ، و قدإن التماس إعاد

ضي فيه ، و كانت تقضي ابإلدانة  يف جناية أو جنحة ، و التماس على األحكام اليت حازت على قوة الشيء املق

الطعن ابلنقض و قد قصره املشرع على حاالت النظر يقوم على اخلطأ يف الوقائع ال يف تطبيق القانون كما هو احلال يف 

حمدودة و عليه فقد قصد املشرع إبعادة النظر إصالح اخلطأ القضائي الذي اشتمل عليه حكم ابت عن فعل يعترب 

إبقاء و جناية أو جنحة يف حاالت معينة ، ذلك أنه ليس من العدل بقاء احلكم قائما على الرغم من ثبوت عدم صوابه 

 رع جماال واسعا يف إثبات براءته فقد أفسح املش التقني من براءته ، و من جهة آخرى عليه مسجوان رغماملتهم حمكوم 

ذلك بعد تقييد طلب إعادة النظر ألجال حمدودة ، و ذلك راجع إىل أن معظم حاالته مرهونة بعلة ظهور واقعة و 

                              
 . 204، ص 210أحسن بوسقيعة ، قانون اإلجراءات اجلزائية يف ضوء املمارسة القضائية ، منشورات برييت ، اجلزائر ، دون طبعة ،  - 1  

 .105مجال جنيمي ، الطعن ابلنقض يف املواد اجلزائية و املدنية يف القانون اجلزائري ، املرجع السابق ، ص - 2  



 ضماانت املتهم اثناء و بعد مرحلة احملاكمة                         الباب الثاين                                                                                       
 

257 
 

ة و إعالء املبدأ الرباءة و كذا العتبارات ة أو اكتشاف حكم مل يكن معلوما وقت صدور احلكم القاضي ابإلداندجدي

العدالة فانه يكتفي أن تكون الواقعة اجلديدة مناط هذا الطلب جمهولة من طرف احملكمة مصدرة احلكم حني الفصل يف 

 .1اإلدانة و لو كان املتهم على علم هبا ألنه من غري اجلائز أن يكون املتهم ضحية لقصوره يف الدفاع عن نفسه 

منا اخلطأ إبصدار احلكم ابإلدانة الذي يستوجب إزالته بغض النظر عن سوء مسلك ليس خبطأ املتهم و ا فالعربة

املتهم ، و خاصة أن طلب إعادة النظر ينطوي على حماكمة احلكم الصادر ال عالقة له يف عدم الدفاع عن نفسه 

ة أو املستند اجلديد تشكيل يف دواقعة اجلدييكفي أيضا دعما حلق املتهم يف الدفاع عن براءته أن يكون من شان الو 

إسناد الفعل اإلجرامي إىل املتهم ، و ال جيب أن يقطع يقينا لرباءته كمربر إلعادة النظر ذلك أن القضاء ابلرباءة واجب 

 .2عند الشك يف اإلدانة و من مث يكفي تربيرا لطلب إعادة النظر يف حكم اإلدانة احتمال الرباءة ألهنا األصل 

هلذا فقد مسح املشرع اجلزائري كغريه من املشرعني بطلبات إعادة النظر يف األحكام الصادرة عن اجملالس  و

القضائية أو احملاكمة اليت حازت قوة الشيء املقضي فيه يف جناية أو جنحة ، مبا يعين استبعاده لألحكام الصادرة عن 

ابملخالفات ، و هذا كما أدرج املشرع مجلة من الفروض اليت غري تلك اجلهات أو اليت تقضي ابلرباءة أو اليت تتعلق 

ها و قد وردت حصرا ، حالة اخلطأ يف شخص احملكوم عليه و تكون هذه احلالة إذا ظهرت ظر فييصح إعادة الن

ليه ة بعد احلكم النهائي تقضي ابإلدانة يف جناية قتل ، يرتتب عنها قيام أدلة كافية على وجود اجملين عدمستندات جدي

املزعوم قتله على قيد احلياة مما يستبعد عنه قيام اجلرمية ، ابإلضافة إىل حالة اإلدانة بناء على شهادة الزور ، و تكون إذا 

بناء على شهادة مزورة من شخص ثبتت عليه اإلدانة من أجل شهادة الزور حبكم  ينتبني من احملكوم عليه انه قد أد

كون يف حالة وجود متهمني حمكوم عليهم من اجل ارتكاب اجلناية أو اجلنحة هنائي ، و كذلك حالة التناقض و ت

                              
 . 559، ص 2001تهاد القضائي يف املواد اجلزائية ، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية ، اجلزائر ، الطبعة األوىل ، جياليل بغدادي ، االج - 1   

 . 560جياليل بغدادي ، املرجع السابق ، ص - 2
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ة أو مت تقدمي دنفسها حيث ال ميكن التوفيق بني احلكمني ، و أخريا حالة ظهور أدلة جديدة إذا اكتشفت واقعة جدي

 .1ءة املتهم مستندات جديدة تكون جمهولة من طرف القضاء الذين قضوا ابإلدانة من شاهنا التدليل على برا

 2 .وهذا ما قضت به احملكمة العليا يف احدى قراراهتا خبصوص التماس إعادة النظر

من قانون اإلجراءات اجلزائية ال جيوز رفع التماس يف احلاالت الثالث األوىل  04فقرة  531و طبقا لنص املادة 

عة فال جيوز إال للنائب العام لدى احملكمة العليا بناءا إال من طرف وزير العدل أو املتهم أو انئبه القانوين أما احلالة الراب

على طلب من وزير العدل ، و يتم إعادة النظر ابلنسبة للقانون اجلزائري مبعرفة احملكمة العليا ، و يرفع األمر إليها 

 املوضوع و أذا مباشرة و ابلضبط إىل الرئيس األول للمحكمة العليا الذي حييله على الغرفة املختصة لتتوىل الفصل يف

تعويض للمتهم املصرح برباءته  نة اليت تثبت عدم صحتها ، مث مينحقبلت الطلب قضت بغري إحالة ببطالن أحكام اإلدا

  .أو لذوي حقوقه ، و يكون ذلك من طرف جلنة التعويض
 

د اإلدانة ، و يبدو  و عادة ما يشار لقرينة الرباءة عند احلديث عن التماس إعادة النظر الذي ال يعمل به إال عن

ة املذكورة قد وجدت لكفالة ضماانت نيايف لكل العلل ، و إذا كانت القر ة أريد هلا أن تكون الدواء الشنيأن تلك القر 

املتهم ، فال ميكن من الوجهة األخرى أن تكون بديال لسواها كمبدأ احلجية و مبدأ انتقاء املصلحة وال يصبح تصديق 

ته بعض لضمن عدم إعادة النظر يف حكم خاطئ ابلرباءة ، فان إعادة احملاكمة الذي قبمقولة أن أصل الرباءة ي

حكام الصادرة عن احملاكم العادية و االستثنائية و يصبح التشريعات هو الوجه األوسع إلعادة النظر ، و يقبل عن األ

يه مصلحة فيه مع عدم اشرتاط أن عند صدور عفو خاص و لدى احلكم بعدم املسؤولية ، و مادامت للمتهم احملكوم عل

                              
 . 13نشر، ص ابسم شهاب ، التعويض عن احلبس املؤقت و التماس إعادة النظر، منشورات بغدادي، اجلزائر، دون طبعة، دون سنة  -1 
 .2009، غرفة اجلنح واملخالفات، اجمللة القضائية لسنة 559015، امللف رقم 2009_01_28قرار احملكمة العليا الصادر بتاريخ _   2
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مر حمل خالف بني من قال بقول إعادة احملاكمة و بني من يكون الفعل اجلديد الحق  على حكم حمل الطعن ، فاأل

 .1قال خبالف ذلك 

من  531أما عن شروط اليت جيب توافرها لقبل طلب إعادة النظر مها شرطني أساسني طبقا ملا ورد يف املادة 

حائز على قوة الشيء املقتضي فيه و قضي  ن احلكم آو القرار املطلوب مراجعتهءات اجلزائية ، هو أن يكو قانون اإلجرا

ربعة املذكورة على سبيل احلصر ، و قد ابإلدانة يف جناية آو جنحة ، و أن ينصب طلب إعادة النظر على احلاالت األ

 .2لنظر حدد املشرع هذه احلاالت حيث ال جيوز التوسع يف طلب إعادة ا

 01مكرر و مكرر  531و لقد رتب القانون على إلغاء احلكم أو القرار املطعون فيه إبعادة النظر وفق املادتني 

من قانون اإلجراءات اجلزائية زوال اآلاثر اجلزائية و املدنية بصورة كلية أو جزئية مىت صدر القرار برباءة املتهم ، و إبطال 

ان مل يكن ، و يسقط ما نفذ من عقوبة ، و يسرتد احملكوم عليه ما كان قد دفعه من احلكم املطعون فيه حيث يعترب ك

حيث  رتداد ما دفعه من تعويض للمضرورغرامة و مصاريف ، و يلغى أبثر رجعي حرمانه من احلقوق املدنية ، و له اس

 .3ق حسن النية تطبيق القاعدة املدنية القاضية ابن الفسخ و البطالن يكوانن أبثر رجعي و حتفظ حقو 

و عالوة على ذلك يكون له طلب التعويض عما حلق به من أضرار ، و هبذا يظهر التعويض كأثر من آاثر إعادة 

النظر ، و لقد أقر املشرع اجلزائري التعويض عن إعادة النظر و احلبس املؤقت مع االختالف املوجود بينهما الذي يتمثل 

التحقيق ، و أما إعادة النظر فيتعلق مبرحلة انتهت فيها إجراءات احملاكمة و بلغ يف أن احلبس املؤقت موجود يف مرحلة 

احلكم يف القضية مرحلة الالرجعة ، و غريها  من االختالفات املوجودة ، فقد أطلق املشرع اجلزائري التعويض عن اخلطأ 

ه للقضاء إال من حيث النتيجة اليت آل القضائي قد ال يتعدى حدود اجملاز ، إذ ال ميكن  أن ينسب عنده اخلطأ بكليات

لقد أقرت بعض  إليها حكم اإلدانة ، و قد يكون من األوفق القول ابن القضاء قد أوقع يف اخلطأ و مل خيطأ ، و

                              
 . 311 – 309ص  -، ص 2000فتوح عبد هللا الشاديل ، أصول احملاكمات اجلزائية ، الدار اجلامعة ، بريوت ، دون طبعة ،  - 1  
 . 164، ص  1999مروان ، نظام اإلثبات يف املواد اجلنائية يف القانون الوضعي اجلزائري ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، دون طبعة ،  حممد - 2  

 . 165حممد مروان ، املرجع السابق، ص - 3
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التشريعات احلق يف التعويض ملن أدين خطأ ، من خالل حتميل من تسبب ابإلدانة اخلاطئة سواء كان ذلك نتيجة لسوء 

 .1تبصره ، مبا أوقع القضاء يف اخلطأ  نية منه أم لعدم

فان توسعة حاالت التعويض انطالقا من التماس إعادة النظر يف املواد اجلزائية يقابله انكماش يف املواد املدنية، 

حيث مل يكتفي املشرع اجلزائري بعدم التعويض عند إعادة النظر بل قال مبعاقبة امللتمس الذي خسر دعواه بغرامة مدنية 

دج دون اإلخالل ابلتعويضات املطالب هبا ، مع خسارة مبلغ الكفالة ، و هذا إجحاف يف حق  20.000إىل تصل 

املتهم و منعه من اللجوء إىل التماس إعادة النظر و هذا ما يفسر جلوء اغلب املتهمني احملكوم عليهم إىل الطعن ابلنقض 

كمة العليا ، و هذا الشرط ميس مببدأ التقاضي على درجات أما التماسات إعادة النظر فهي قليلة املرفوعة أمام احمل

 خاصة و إذا كان املتهم مدان خطأ من طرف اجلهات القضائية .
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 :خالصة الباب الثاين

بعدها ، فاملشرع  لقد مت يف هذا الباب تناول الضماانت اليت جيب أن يتمتع هبا املتهم خالل مرحلة احملاكمة وما

املتهم يف هذه املرحلة بسياج من الضماانت واحلقوق وجب احرتامها وعدم املساس هبا، فمن هذه أحاط اجلزائري قد 

الضماانت قرينة الرباءة اليت جيب على أساسها أن يعامل املتهم اىل أن تثبت ادانته ابإلضافة اىل مبدأ الشرعية اجلزائية الذي 

 يقتضي أن التجرمي والعقاب ال خيضع اىل القانون.

ما يتمتع املتهم حبق حممي دستوراي أال وهو حق الدفاع الذي مت تعزيزه مؤخرا مبوجب التعديل األخري الذي طرأ على ك

، كما ضمن التشريع اجلزائري للمتهم حقه يف التعويض عن اخلطأ عن  02_15مبوجب األمر رقم قانون اإلجراءات اجلزائية 

 . ددة قانوانطعن يف األحكام القضائية وذلك بواسطة طرق الطعن احملالقضائي ، ويضاف اىل كل هذا حق املتهم يف ال


