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 الفهرس

 

 01ص                                                                                المقدمة

 ص                                                      الفصل التمهيدي: األحكام المتعلقة بحقوق المتهم
07 

  07ص                                                 المبحث األول: مفهوم المتهم                           

 07ص                                                                              املطلب األول: تعريف املتهم

 08ص        أوال: التعريف االصطالحي للمتهم                                                                

 09ص                                   ثانيا: التعريف الفقهي للمتهم                                          

 11ص                                   ثالثا : التعريف القانوين للمتهم                                         

 13ص                                   الشريعة اإلسالمية                             رابعا : تعريف املتهم يف 

 13ص                                                         ملتهمااملطلب الثاين: الشروط الواجب توافرها يف 

 14ص                                         أوال: أن يكون املتهم حيا                                        

 15ثانيا: أن يكون املتهم معينا                                                                               ص 

 17ص       ثالثا: أن تكون اجلرمية منسوبة اىل املتهم                                                            

 17رابعا: أن يكون املتهم خاضعا لقضاء الدولة                                                              ص 

 18خامسا: التمتع باألهلية اجلزائية                                                                           ص 
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                        في الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية             المبحث الثاني: حقوق المتهم
 19ص

 19ص                                                         املطلب األول: حقوق املتهم يف الشريعة اإلسالمية

 22ص                                     أوال: حق املتهم يف املساواة أمام القضاء                               

 24ثانيا: حق املتهم يف حرمة مسكنه                                                                         ص 

 26ثالثا: حق املتهم يف حماكمة عادلة                                                                         ص 

 29رابعا: حق املتهم يف محايته من التعذيب                                                                   ص 

 30ص                                                             املطلب الثاين: حقوق املتهم يف املواثيق الدولية

 30ص                                                 1948ان أوال: اإلعالن العاملي حلقوق االنس

 33ص                                                      ثانيا: االتفاقية األوروبية حلقوق االنسان 

 35ص                           1966ثالثا: االتفاقية الدولية بشأن احلقوق املدنية والسياسية لعام 

 37بعا: حقوق املتهم يف ظل املؤمترات الدولية                                                   صرا

                    األساس القانوني لحماية حقوق المتهم في مرحلة التحقيق الباب األول:
               40ص

                                      إجراءات التحقيق        أثناءالفصل األول: حماية حقوق المتهم 
 41ص

 42ص                                 إجراءات املاسة باحلياة اخلاصة            أثناءاملبحث األول: حق املتهم 
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 43ص                        املطلب األول: محاية تفتيش األشخاص املتهمني ومساكنهم                      

 44ضمانات التفتيش                                                                                   ص أوال: 

 48ص                                         الواردة على اجراء التفتيش                  القانونية ثانيا: القيود 

 53ص                                                                ثالثا: شروط التفتيش                       

 59رابعا: جزاء االخالل بشروط وقواعد التفتيش                                                              ص 

 62ص                            املطلب الثاين: محاية حق املتهم أثناء التوقيف للنظر والقبض                   

 63ص   _ التوقيف للنظر                                                                                     1

 64ص  أوال: إجراءات التوقيف للنظر                                                                             

 78ص  الشخص املوقوف                                                                            ثانيا: حقوق

 83ص ثالثا: الرقابة على اجراء التوقيف للنظر                                                                    

 86ص                                                       رابعا: جزاء االخالل بالتوقيف للنظر                

 87ص _ القبض                                                                                               2

 89ص               أوال: حاالت القبض                                                                        

 90ثانيا: ضمانات القبض                                                                                    ص

 93ثالثا: األشخاص املكلفون بإصدار أمر القبض                                                             ص

                                   94ص                            امة و اخلاصة للمتهم أثناء التحقيق                  املبحث الثاين: احلقوق الع

         94ص                                                                      للمتهم طلب األول: احلقوق العامةامل



290 

 

 95و استقالليتها                                                                    ص أوال: حياد هيئة التحقيق

 99ثانيا: سرية التحقيق بالنسبة للجمهور                                                                     ص

 102ص                                         ثالثا: عالنية التحقيق بالنسبة للخصوم                          

 104ص                                 ة اجراءات التحقيق ومرونتها                                 رابعا: سرع

 107ص                 أثناء مرحلة التحقيق                                                   خامسا: التدوين 

 113ص                            املطلب الثاين: احلقوق اخلاصة للمتهم                                       

 114حق املتهم يف سالمة جسمه                                                                       ص أوال:

 117ص                                                                 محاية املتهم من التعذيب          ثانيا: 

 122حقوق املتهم يف االستجواب                                                                       ص ثالثا:

 127ص                    حق املتهم يف التمسك ببطالن إجراءات التحقيق                               رابعا:

                                      الفصل الثاني: حماية حقوق المتهم أمام جهات ووسائل التحقيق
  132ص

 133ص                        املبحث األول: حقوق املتهم أمام جهات التحقيق                               

 134ص                         املطلب األول: حق املتهم أمام النيابة العامة كجهة حتقيق                       

 136ص                          املطلب الثاين: حق املتهم أمام قاضي التحقيق                                 

 148ص                         ملتهم                          وسائل التحقيق على حقوق ا أثراملبحث الثاين: 

 148ص                         الوسائل العلمية على حقوق املتهم                           أثراملطلب األول: 

 149ص        أوال: اعرتاض و تسجيل املراسالت و التقاط الصور                                             
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 152ص   ثانيا: التنومي املغناطيسي                                                                              

 155ص  ثالثا: التخذير                                                                                         

 157ص   ذب                                                                     رابعا: جهاز كشف عن الك

 160ص  خامسا: اخذ البصمات                                                                              

                 161ص                                                       أثناء احلبس املؤقتاملتهم حقوق املطلب الثاين: 

  162شروط احلبس املؤقت                                                                             ص أوال:

 175معاملة املتهم احملبوس مؤقتا                                                           ص ثانيا:

 177خصم مدة احلبس املؤقت من مدة العقوبة احملكوم هبا                                            ص :ثالثا

 179حق املتهم احملبوس مؤقتا يف طلب االفراج                                                        ص رابعا:

                                      ةالباب الثاني: ضمانات المتهم أثناء وبعد مرحلة المحاكم
              184ص

                                                      الفصل األول: حقوق المتهم في مرحلة المحاكمة
 185ص

 186: الضمانات الدستورية للمتهم خالل احملاكمة                                            صولاملبحث األ

 186ص املطلب األول: مبدأ الشرعية اجلزائية وقرينة الرباءة للمتهم                                              

 187أوال: مبدأ الشرعية اجلزائية                                                                              ص

 192ص                                                                          ثانيا: قرينة الرباءة             

 198ص                                                  جهة احلكماملطلب الثاين: حق املتهم يف الدفاع امام 
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 199ص                              أوال: القيمة الدستورية حلق املتهم يف الدفاع                              

 201ثانيا: ضمانات حق املتهم يف الدفاع                                                                   ص

 205املطلب الثالث: حق املتهم يف التعويض عن اخلطأ القضائي                                            ص

 207قانوين للتعويض                                                                        صأوال: األساس ال

 209ثانيا: شروط التعويض                                                                                  ص

 212ص                                          ثالثا: إجراءات التعويض                                     

 216ص                           : محاية حق املتهم أثناء سري احملاكمة                          ثايناملبحث ال

 216ص                         املطلب األول: محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة                             

 217أوال: عناصر ونطاق حق املتهم يف حماكمة عادلة                                                       ص

 219األساسية حلق املتهم يف احملاكمة العادلة                                                  ص دئاثانيا: املب

 223للمتهم يف حماكمة عادلة                                   ص ثالثا: الضمانات اليت أقرها املشرع اجلزائري

                                                   226رابعا: مدى فعالية الضمانات املقررة حملاكمة عادلة يف التشريع اجلزائري                                ص

 227ص                        ات احملاكمة                           املطلب الثاين: حقوق املتهم أثناء إجراء

 228عالنية إجراءات احملاكمة                                                                         ص أوال:

 230ص                    ثانيا: شفوية إجراءات احملاكمة                                                     

 233حضور املتهم إجراءات احملاكمة                                                                  ص ثالثا:

 235تدوين إجراءات احملاكمة                                                                         ص رابعا:
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 236ة مبوضوع الدعوى                                                                 صتقيد احملكم خامسا:

                         الفصل الثاني: حقوق المتهم بعد المحاكمة و صدور الحكم                   
    238ص

 238ص                             املبحث األول: حقوق املتهم عند صدور احلكم اجلزائي                    

 239ص                         املطلب األول: شروط صحة احلكم اجلزائي                                    

 242ص                      املتهم يف تسبيب احلكم                                 ضمانات املطلب الثاين: 

 244ص                          املتهم يف الطعن                                            املبحث الثاين: حق

 245ص                          املطلب األول: طرق الطعن العادية                                            

 245ص                                             أوال: املعارضة                                              

 248ثانيا: الطعن باالستئناف                                                                                ص

 253ص                           املطلب الثاين: طرق الطعن غري العادية                                       

 253ص  الطعن بالنقض                                                                                    أوال:

 256ص   التماس إعادة النظر                                                                              ثانيا:

                                                                                                   الخاتمة
 262ص

ص                                                                                           قائمة المراجع 
266  

 287ص                                                                                                 الفهرس
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