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 خاتمة:

اس أو سصوهنا من أي مو  د من احلقوق وجب محايتها يص إىل أن املتهم يتمتع بالعدو يف ختام هذا املوضوع خنل

انتهاك ، لذلك جند املشرع اجلزائري يسعى دوما إىل تعزيز هذه احلقوق و محايتها ، و يتجلى ذلك جليا  يف تعديل 

و أن كان هذا األخري يتضمن القواعد   2015جويلية23رؤخ  يف امل 02_15مبوجب األمر  لقانون اإلجراءات اجلزائية

املتهم و حرياته و ذلك يف كافة مراحل الدعوى اجلزائية و باألخص مرحلة  جيب إتباعها للمحافظة على حقوق اليت

ات اجلزائية القانونية اليت نص عليها قانون اإلجراء باألحكامالتحقيق و احملاكمة فحقوق املتهم يف هذه الدعوى مصانة 

حبماية  ينعالذي يكرس بدوخه النصوص الدستوخية اليت جاء هبا الدستوخ اجلزائري من فحوى االتفاقيات الدولية اليت ت

ية هو الذي يرسم طريق اإلجراءات الواجب إتباعها لتحقيق العدالة اجلزائية موفرا ملتهم ، فقانون اإلجراءات اجلزائحقوق ا

يب العقاب إال املذنب كافية لكي ال حيكم على برئ جبرم مل يرتكبه ، و لكي ال يصيف نفس الوقت الضمانات ال

 بالتايل تظهر األمهية اليت أوهلا قانون اإلجراءات اجلزائية حلقوق املتهم .و  احلقيقي 

 و جتدخ اإلشاخة إىل أن قانون اإلجراءات اجلزائية و من خالله التشريع اجلزائري جيد نفسه بني محاية مصلحة

اجملتمع يف توقيع العقاب هذا من جهة ،  و من جهة أخرى جيد نفسه ملزما حبماية حقوق األفراد املتهمني وصون 

 ـق هــذه املعادلـة الصعــبة ؟ .حرياهتم حىت ال تـتـعــرض ألي جتـاوز أو تعـسـف ، فهــل يـسـتـطـيـع املـشـرع اجلـزائــري حتـقـي

ن كان مبدأ ، واى حساب حقوق و حريات األفرادعلليس احلق يف العقاب و لكن ففي خأيي اخلاص أن الدولة هلا 

الشرعية و ما يوفره من ضمانات ، فهو ال يكفل لوحده احرتام و محاية حقوق املتهم ، لذا وجب وضع و تنظيم 

تناولنا حلماية حـقوق  إجراءات املتابعة اجلزائية على حنو الذي يضمن محاية حقوق اإلنسان عامة و املتهم خاصة . فعـند

املتهم خأينا الضمانات املقرخة يف املواثيق الدولية و الشريعة اإلسالمية ، و يف التشريع اجلزائري ، اليت تتجسد من خالل 

مجلة من القواعد و املبادئ النظرية اليت تشكل احلد األقصى املأمول حتقيقه و الغاية املثلى اليت تعمل اجملتمعات البشرية 

املختلفة و منها التشريع اجلزائري ، فاحلقيقة اليت ال ميكن القوانني الوطنية  يدها من خالل ترمجتها عرب الدساتري ولتجس
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فاملشرع اجلزائري من خالل التعديل األخري لقانون  عنها تتمثل يف مدى جتسيد و تطبيق تلك املبادئ يف الواقع ،غفل أن ن

 .أتى بقواعد وضمانات تصب كلها يف صاحل املتهم    02_15اإلجراءات اجلزائية مبوجب األمر 

 فيما يلي :  ج و التوصيات واالقرتاحات أذكرها ت من خالل دخاسة هذا املوضوع إىل مجلة من النتائيو لقد انته

 .ثبت إدانته حىت ت كان متهما، و معاملته على انه بريءوجب احرتام حرية اإلنسان و لو   -1

 .ة الشخصية، بل اكتفى بذكر صوخها زائري على تعريف حمدد للحريمل ينص الدستوخ اجل -2

 .مله لالعرتاف جبرمية مل يرتكبهاوجب عــدم إخضاع املتهم إىل التعذيب النتزاع اعرتاف، أو حل -3

 إال يف إطاخ ما يسمح به القانون وجب عدم انتهاك احلياة اخلاصة للمتهم، و إفشاء أسراخه و انتهاك حرمة مسكنه  -4

 بناءا على إذن مسبب من القضاء.و 

 .جب الفصل بني سلطيت التحقيق و احلكم يف كافة مراحل الدعوى اجلزائية و  -5

 .وجوب احملامي على كل املستويات والدخجات   -6

ذه و ملا كان واجب الدولة يف محاية اجملتمع ، و عدم املساس حبرية و حياة الفرد ، ذلك أن هذه اإلجراءات املقيدة هل -7

ون اإلجراءات اجلزائية بوضع احلرية تقتضيها الضروخة ، و من اجل إقامة التوازن بني املصلحة العامة و اخلاصة ، جاء قان

 اخ الذي متاخس فيه ، وقيدها بقيود يف سبيل محاية حق املتهم .اإلط

إن اهلدف من اإلجراءات اجلزائية ليس كشف احلقيقة بعيدا عن احرتام حرية املتهم ، و من مث وجب احرتام حريته يف  -8

 مجيع اإلجراءات املتخذة و تأكيد فيها ضماناهتا ، فال قيمة للحقيقة اليت يتم التوصل إليها على مذبح احلرية .

 ضمانات املتهم يف حماكمة عادلة. ال بد من تعزيز استقاللية القضاء ألهنا من أهم -9

 خصوصا أمام الضبطية القضائية و  طال كافة مراحل الدعوى اجلزائية ال بد من تعزيز حق املتهم يف الدفاع و جعله ي -10

  02_15رع اجلزائري أثناء التعديل األخري لقانون اإلجراءات اجلزائية مبوجب األمر املش أخذ به، وهذا ما و النيابة العامة
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ال بد من تفعيل بدائل احلبس املرؤقت و توسيع دائرهتا ، حىت يتسىن التقليل من الوقوع يف األخطاء اليت ال ميكن  -11

 02_15، وهذا ما أخذ به املشرع اجلزائري يف التعديل األخري لقانون اإلجراءات اجلزائية مبوجب األمر جرب ضرخها

 . خاصة الرقابة االلكرتونية ونظام الكفالة 

 ة الرباءة .نيطويلة ، و ال تتناسب مع مبدأ قر  أشهر يف نظري 4ن ال بد من تقليص مدة احلبس املرؤقت ، ال -12

 .القضاة وذلك يف مجيع مراحل املتابعة اجلزائية  ختصصالبد من  -13

 ال بد من دخاسة إمكانية جعل التعويض عن اخلطأ القضائي يتم من قبل جلان تشكل على مستوى اجملالس -14

 القضائية ، أو تكون ذات طبيعة قضائية إداخية ، على أن يتم الطعن يف قراخاهتا أمام جلنة احملكمة العليا .

حصر تقدمي طلبات التعويض عن اخلطأ القضائي مبعرفة حمامني معتمدين لدى احملكمة العليا للتقليل من فرص  -15

 غري مرؤسسة من الناحية القانونية .إضافة حقوق املتهم يف التعويض ، و إخهاق اللجنة بطلبات 

 ا يتالئم كيفيات التعويض مبو  قضائية ، و النظر يف تنوع آلياتخطاء الوضع صندوق خاص بالتعويض عن اال -16

 .حالة املتهم املضروخو 

بعد إن التقدم التكنولوجي قد دخل يف كل نواحي احلياة ، فلماذا ال يتم التفكري يف اعتماد أسلوب التقاضي عن  -17

عرب شبكة اإلعالم اآليل ، و هو األسلوب الذي يراد تبنيه بالنسبة لعموم العمل القضائي ، ألن ذلك يف صاحل املتهم يف 

 رعة و النزاهة .سخبح الوقت و ال

 ط عليها يف املواثيق و الدساتري إن محاية حقوق املتهم ال تتجسد يف الواقع و تكون مصانة بالنص فق -18

 ىن باملتهم  و حقوقه .عال بد من استحداث أجهزة و منظمات ت التشريعات، بلو 

حتقيق و  ع اجلزائري يف سبيل كشف احلقيقة على اجلهات القضائية االلتزام بكافة اإلجراءات اجلزائية اليت خمسها املشر  -19

 العدالة اجلزائية .

خاصة القاضي واحملامي بالدعوى اجلزائية  من الضروخي حتيني و مراجعة برامج تكوين احملققني و كل من له عالقة -20

 و ذلك بصوخة دوخية بغرض مواكبة التطوخ العلمي و التكنولوجي.واخلبري واحملضر ، 
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 املتهم  ،و عدم اخللط بني املشتبه فيه ال بد من مراجعة الكثري من اإلجراءات لضبط املصطلحات الغامضة ، -21

 مثلى حلقوقه .احملكوم عليه و ذلك من أجل حتقيق محاية و 

جيب أن تتوفر حقوق الطعن و اإلجراءات لذلك من اجل إنصاف املتهم و إعطائه فرصة لتقدمي ما لديه دفاعا  -22

 عن براءته .

النه جاء يف صاحل  02_15مبوجب األمر  اننا نرؤيد التعديل االخري الذي طرأ على قانون االجراءات اجلزائية -23

 كثر ، و هذا التعديل جاء يف اطاخ اصالح العدالة يف اجلزائر .املتهم و تعزيز حقوقه اكثر فا 

ال بد من تعزيز حقوق الدفاع امام الضبطية القضائية و هو ما ذهب اليه املشرع اجلزائري اثناء التعديل االخري  -24

 لقانون االجراءات اجلزائية .

ن جهد ، فذلك بتوفيق من اهلل و إن أخطأنا م ا بذلناه و ختاما نسأل اهلل التوفيق و السداد ، فأن أصبنا يف م

 فعزاؤنا أن كل عمل بشري معرض للنقصان ، لقوله تعاىل : "و ما أوتيتم من العلم إال قليال " .

 


