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 عامة مقدمة
 ،وال راد لقضائه و ال طاعن في أمره ال معقب لحكمه فعدلهلل الذي قضى فأبرم و حكم  الحمد     

فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة  لذين امنوا اذ جاءكميها اليا أ } تنزليهالقائل في محكم 

له آو على  السالمو ازكى  محمد عليه افضل الصالة اعلى سيدنو  {فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
 :اما بعد و صحبه الكرام و من تبعه و سار بهديه الى يوم الدين،

من وقوع الجريمة الى غايةة صةدور حكةم بدءا سير الدعوى العمومية  قانون االجراءات الجزائية ينظم 
ويةةة تحديةةد  لاألدلةةة  جمةة  والتحقيةةا القضةةائي علةةى البحةةر و التحةةري  جهةةةتسةةهر  أيةةننهةةائي فيهةةا، 

        مةةن  ةةذا الفةةرد الةةذي اهةةل بنظامةةه و اسةةتقراره   احالتةةه للمحاكمةةة السةةتيفاء حةةا المجتمةة  قصةةد فاعةةلال
 .في نظر القانون مجرماو اصبح 

شةه  معةين بذاتةه لنسةبة الجريمةة لالسلطات المهتصة ادلة كافية   لدىو قد ترتكب الجريمة و ليس 
االمةر بحاةا معمقةا فةي  لزمو  نةا يسةت، االفةراد ألحةدتها مجةرد قةرائن تةوحي بنسةب تتةوفر عليةهبل كةل مةا 

الةذي يعتبةر القةوي فةي  ، الشةه التحقيا يحير اسند القانون  ذه المهمة الصعبة الى قاض ،الجرائم
و تمايلهةا   ظرا لما يبذله من جهد للوصةول الةى كشةل الحقيقةةدائرة اهتصاصه كما عبر عنه الفقه، ن

كةل  ، مسةتعمال فةي ذلة  و مركةز معمةا بشةكليه عبء دراسةة الملةل كما جرت في الواق ، اذ يق  عل
ومةن ا ةم  ةةذه االهتصاصةات و اهطر ةا تلةة  الصةالحيات التةي هولهةا لةةه قةانون االجةراءات الجزائيةةة، 

وضة  المةتهم المااةل امامةه ر ةن الحةبس المفقةت هوفةا مةن صدر ا مةن أجةل االوامر االحتياطية التي ي
تهدئةة الوضة  داهةل المجتمة  بسةبب االضةطراب  وقصةد ر علةى الشةهود التةأاي أودلة الجريمةة أضياع 

الضةحية او نتقةام االذي هلفته الجريمة المرتكبة في حقةه، فضةال عةن حمايةة المةتهم نفسةه مةن احتمةال 
 .1و ربما حتى المجتم ، أأ لها

و حاالت ال   شروطا له وض  ،و نظرا لكون المشرع الجزائري اعتبر الحبس المفقت إجراءا واستانائيا
لفائةدة المةتهم بعةد  المبةرريةر غكما تبنى نظام التعويض عةن الحةبس المفقةت  بد من توافر ا إلصداره،

 .القانون تحقيا العدالة في دولةابوت براءته و  ذا ل
           حريتةه الشهصةية  منهةا علةى الهصةو  ،اإلنسةانن الحبس المفقت يصطدم بمبادئ مقدسةة لةدى أل و

الحقوا اللصيقة  الفقه منو التي اعتبر ا جانب من  القانون،البراءة التي يتمت  بها أمام و مبدأ قرينة 
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 حقةةوا االنسةةان فةةي عصةةرنا الحاضةةر القيمةةة األساسةةية الكبةةرى التةةي تحترمهةةاتشةةكل  حيةةر ،باإلنسةةان
 . انتهاكها المساس بها او محاولة االنقا  منها او دونو  ،الدول، وتسعى جا دة للحفاظ عليها

          ،و تحضةر ا و الشةعوب و منها مبدأ قرينة البراءة أصبح مقياسا لتقدم الدول اإلنساناحترام حقوا  إن
علةى حقةوا االنسةان و  رتةأافت، مةن عةدمها دولةة قةانون على أساسةه يةتم تصةنيل الدولةة علةى أنهةا و 

 .مبدأ قرينة البراءة سلبا و ايجابا بالنظام السياسي في الدولة رأسها
ممةا  ةو منسةوب  براءتةهقبةل ان تتأكةد  المةتهمحالةة مفقتةة يمةر بهةا  صل في المتهم البراءةاأل نأ حير
تبةةرز ا ميةةة مبةةدأ قرينةةة البةةراءة بشةةكل هةةا  عنةةد اتهةةاذ  أيةةن إدانتةةهقبةةل ان يةةتم التحقةةا مةةن  أواليةةه 

 .االجراءات الماسة بالحرية الشهصية للمتهم
             الدسةةتورية ،الدوليةةةانةةه اصةةبح يتمتةة  بالحمايةةة  إالائي ن مبةةدأ قرينةةة البةةراءة ترعةةرع فةةي حقةةل جنةةبمةةا أ

 ، 1ةمبةدأ عةام واجةب االحتةرام مةن سةلطات الدولةة الاالاة أنةهاصةبح مةن مقتضةياته أين  ،و حتى المدنية
 ةذا الرتباطةه بمقومةات دولةة القةانون  بحير ال يجوز ألي من  ةذه السةلطات المسةاس بةه او مهالفتةه 

باعتبار  ذه المقومات تشكل مصدرا من مصادر الحماية القانونية  لمبدأ  ة أهرى و من جهمن جهة، 
 .قرينة البراءة

الةةةذي يفرضةةةه إجةةةراء الحةةةبس المفقةةةت بمبةةةدأ قرينةةةة البةةةراءة المنصةةةو  عليةةةه فةةةي  االصةةةطدامإن      
 30-01رقةةةم  منهةةةا الدسةةتور الجزائةةةري ،الدسةةةاتير اإلعالنةةات العالميةةةة لحقةةوا اإلنسةةةان و فةةةي مهتلةةل

جتهةد تالجزائية المعاصرة  التشريعاتو ما يليها، جعلت  61في مادته  13012مارس  31المفرخ في 
المكفولة و أكار ضمانة للحرية الفردية للمتهم  من الحبس المفقتفي إيجاد إجراءات بديلة أكار ليونة 

المصةةةالح  علةةةى المحافظةةةة و مةةةن جهةةةة أهةةةرى ،ببراءتةةةه التةةةي يتمتةةة  بهةةةا مةةةن جهةةةةال تمةةةس و  قانونةةةا
 .لصيانتها التي يسعى إليها التحقيا القضائي االجتماعية

البديلةة للحةةبس المفقةةت  اإلجةةراءاترة كةتوسةةي  دائرتهةا، نشةةأت ف قصةد و  لحمايةةةمةةن  ةذه ا انطالقةا     
اإلفراج بقوة القانون  منهاو  معظم التشريعات الجزائية المعاصرة  هابنتتو التي  القضائيأاناء التحقيا 

فقط  ةالمقصور ، و كذا اإلفراج بموجب كفالة طلب من وكيل الجمهورية او المتهمراج بناءا على و اإلف
 .األجنبي الموضوع ر ن الحبس المفقت على المتهم

ات الحريةةة جانةةةب، و بالهصةةةو  فةةةي حاصةةةل فةةةي مجةةةال اإلجةةةراءات الجزائيةةةةالتطةةةور ال بنةةةاء علةةةى و 
لةةي  مةةن دائةةرة إجةةراء شةةرعنا واضةةحة فةةي التق، فقةةد كانةةت إرادة مو مبةةادئ حقةةوا اإلنسةةان الشهصةةية

                                                           
  .37  ،1302سنة  الجزائر، دار بلقيس، احترام أصل البراءة مطلب من متطلبات دولة القانون، محمد غالي، 1
 .1301مارس  37 مفرهة فيال 02 رقمر .ج تعديل الدستوري،،المتضمن ال1331 31/30مفرخ في  30-01رقم  .ا 2
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          رقةةةم األمةةةر  مةةةن أ مهةةةا الةةةذي عةةةرل تعةةةديالت، ، فاسةةةتحدر نظةةةام الرقابةةةة القضةةةائية الحةةةبس المفقةةةت
 و السيماالمتضمن تعديل و تتميم قانون اإلجراءات الجزائية  ،1306 جويلية 10المفرخ في  06-31

الرقابةة القضةائية حيةر أصةبح عةدد ا  اللتزامةاتجديةدين  التزامينأضال أين  منه، مكرر 016المادة 
التةةةي تفةةةرض علةةةى المةةةتهم  االلتزامةةةاتأن و بمةةةا . تحةةةت نظةةةام المراقبةةةة اإللكترونيةةةة ،إلتزامةةةات عشةةةرة 

ه عةةةن ممارسةةةة تةةةقلعر حريةةةة تنقلةةةه او كالموضةةةوع تحةةةت الرقابةةةة القضةةةائية تعيةةةا السةةةير العةةةادي لحياتةةةه 
العائلية، لذا يجب أال يعتبر اللجوء إليها  و القاعدة بل األصل  و  و تهل بواجباتهأ ،دراسته او مهنته

بقةةاء المةةتهم فةةي حالةةة اإلفةةراج إلةةى غايةةة ابةةوت إدانتةةه، فةةيذا تبةةين لقاضةةي التحقيةةا عةةدم ضةةرورة بقةةاء 
المةةتهم ر ةةن الحةةبس المفقةةت أو إهضةةاعه لنظةةام الرقابةةة القضةةائية أو اإللكترونيةةة وجةةب عليةةه إهةةالء 

 .عنهسبيله باإلفراج 
يوضح العنوان  حير دراسة تحليلية،الحبس المؤقت و قرينة البراءة : نتناول في  ذه الدراسة موضوع

،و نون اإلجراءات الجزائية الجزائرياننا بصدد دراسة العالقة بين الحبس المفقت و قرينة البراءة في قا
 .الفكرية و الفقهيةالقانوني و البحر في أسسها  ،التأصيل الشرعي ،نتناولها بالتحليلسول 
اماا  ،موضوعي ذا الموضوع نابعا من دافعين أساسيين أحد ما ذاتي و االهر  اهتيارلقد كان       
يةةة منهةةا االغو  ةذا الميةةل ولةةد لنةا بعةةد عةةدة قةراءات  نةةائيجالالشةةديد لميةدان القةةانون  لةةيفهةو مي: الااذات 

 ون اإلجةةراءات الجزائيةةة الجزائةةريفةةي تعةةديل قةةان كمنفةةي الموضااوع أمااا ، الموضةةوعبحةةر جوانةةب  ةةذا 
يمةةةس  باعتبةةةارهو أهطةةةر الموضةةةوعات الجنائيةةةة،  كونةةةه يجمةةة  بةةةين موضةةةوعين مةةةن أ ةةةملو المسةةةتمر، 

و نظةر للتطةور  إذ يايةر عةدة قضةايا و جوانةب حيويةة فةي العمليةة القضةائية لألفةرادبالحريةة الشهصةية 
 .إلى الحبس المفقت  اللجوءاإلنسان و  ذا من هالل ضبط  الحاصل الرامي إلى حماية حقوا

                للجةةوء إلةةى إصةةدار األوامةةر الماسةةة  أسةةباب  ةةذا الموضةةوع فةةي ضةةرورة اإلحاطةةة ب تتجلةةى أ ميةةة     
مباشر  الماس بشكل المفقتالحبس  هاصة عندما يتعلا األمر بالوض  ر ن و المقيدة للحرية الفردية،

           نسةةعى لحصةةر الموضةةوع فةةي إجةةراء الحةةبس المفقةةةت ، و لةةئن كةةان مةةن بةةاب أولةةى أناإلنسةةانبحريةةة 
 بيعتبةار، األنظمة اإلجرائية التي تحكمهمةا القضائية و تتعلا باألجهزةو مبدأ قرينة البراءة معا، ألنها 

يتعةةين معةةه بيةةان الضةةوابط التةةي تمنةة   ،أن الحةةبس المفقةةت إجةةراء  ةةام  فةةي الحيةةاة القضةةائية الجنائيةةة
       .من آاار رل السلطات المهتصة بيصداره، و تحكم ما يترتب عليهإساءة ممارسته من ط

         المعرفة الصحيحة بالوصول إلةى الحقيقةة العلميةة  اكتسابإن الهدل العام ألي بحر علمي  و       
 .الفكري للبحر المنهجي المعما في مجال القانون االستعدادإلى جانب تنمية  ،إارائها و
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 الهةةا  لهةةذا البحةةر  ةةو تحقيةةا األغةةراض النظريةةة بالوصةةول إلةةى تأصةةيل شةةرعي فالهةةدل النظةةري 
تفسير قانوني للحبس المفقت و عالقته بمبدأ قرينة البراءة كظا رة قانونية قائمة بذاتها، بتحليلها شكال 

من أجل صياغة نظرية متكاملة للحبس المفقت و قرينة  الوصول إلى النتائج المنطقية م و مضمونا 
ير ا  ذا الحلول العلمية للمشاكل التي يا بييجادلبراءة في التشري  الجزائري، و التي يتضاعل مغزا ا ا

 .للقانون الجنائي تطوير النظرية العامة الموضوع  فتكون لبنة في 
اية العملية للجوء إلى تكريس الغه الدراسة فيكمن في الوصول إلى أما الهدل العملي التطبيقي من  ذ 

و و تةةدعيمها، بمةةا يحفةةظ حقةةوا ا الحةةبس المفقةةت، مةة  الحةةر  علةةى حمايةةة المراكةةز القانونيةةة إجةةراء 
 .فراد العامة و الهاصة، مما يكرس مبدأ األصل في اإلنسان البراءةمصالح األ

بمبةةدأ قرينةةة  انسةةجامهو بالتةةالي فةةين الدراسةةة تهةةدل إلةةى تسةةليط الضةةوء علةةى الحةةبس المفقةةت و مةةدى 
           ت انتهةةةةا   ةةةةةذا المبةةةةةدأ التةةةةي اعتبر ةةةةةا المشةةةةةرع الجزائةةةةري مسةةةةةتوجبة للتعةةةةةويض، البةةةةراءة، و كةةةةةذا حةةةةةاال

بمةةةا يكسةةةبه إجةةةراء الحةةةبس المفقةةةت مةةةن أ ميةةةة نظةةةرا لطبيعتةةةه  و تصةةةنيفها مةةةن حيةةةر الطبيعةةةة مقارنةةةة
الاقةة فةي الجهةات المصةدرة  ينجةر عنةه ذ ةاب إدانةة شةه  بةريء، ممةا وهاصة في حالة االستانائية 

 .ر ن الحبس المفقت ألمر الوض  
بدور الرقابة على مدى شةرعية  ، اللذان يقومانو كذا جهاز النيابة العامة االتهامغرفة  ا تمامكما أن 

عةةدد زيةةادة  بةةات أمةةرا واجبةةا بةةالنظر إلةةى  لقرينةةة البةةراءة مةةن حيةةر القةةانون، الحةةبس المفقةةت و احترامةةه
 .االستانائيةمة بدال من طبيعته جعله القاعدة العا و الحبس المفقت األوامر بالوض  ر ن

أطةةوار  شةةالتكالبةةراءة سةةينير أمامنةةا السةةبيل ال و ال شةة  أن معالجةةة موضةةوع الحةةبس المفقةةت و قرينةةة
ليةات لتفعيةل اداء القضةاء الجنةائي بشةكل آالتحقيا القضائي إجراءا و تطبيقا، و من ام محاولة ايجةاد 

 . أ قرينة البراءة و حمايتهو وظيفة العدالة، و يعزز مبد يحقا مقاصد التشري 
         القضةةةائي، و لةةةي مالع  لحةةةبس المفقةةةت و قرينةةةة البةةةراءة بهةةةذا العنةةةوان موضةةةوع رغةةةم أ ميتةةةه فةةةي الواقةةةا

و على الرغم من  ذا اال تمام الذي تحظى به الموضوعات الجنائية و الزهم الكبير الذي يميز ةا مةن 
ة الحصةةول علةةى المراجةة  التةةي تةةدور فةةي فلةة   ةةذا حيةةر كاةةرة البحةةور و المفلفةةات القانونيةةة و سةةهول

ه فةي لعةل احسةن مرجة  وقفنةا علية و ،هة  بدراسةة أكاديميةة فةي مفلةل مسةتقليإال أنه لةم  الموضوع،
، و كةذل  كتةاب شةرا قةانون اإلجةراءات الجزائيةة يدراستنا  و كتاب أصةل البةراءة للةدكتور محمةد غةال

الصادر بموجب األمر لتعديل لقانون اإلجراءات الجزائية وفقا بشرا  ألم للدكتور عبد اهلل او ايبية ألنه 
 .31- 06 رقم

 :و المتمالة في جملة من الصعوبات يكأي باحر أكاديمي في مجال القانون واجهتن
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 أينعلى المراج  القديمة  اعتمدت ي، إال أننمعدلندرة المادة العلمية في قانون اإلجراءات الجزائية ال-
، إضافة إلى عدم صدور التنظيم الذي يحدد كيفيات تطبيا نظام يموضوع دراستلى ع بيسقاطها تقم

إلةةةى  دفعنةةةيا إ ج، ممةةةا  مةةةن  0مكةةةرر 016نةةة  عليةةةه المشةةةرع بالمةةةادة  المراقبةةةة اإللكترونيةةةة الةةةذي
كما وقفنا على  جزائية الفرنسي،االعتماد على القانون المقارن في شرحها و هاصة قانون اإلجراءات ال

            بشةةةكل مفصةةةل   القانونيةةة الجزائريةةةة التةةةي تتنةةاول موضةةةوع الحمايةةة الجنائيةةةة لقرينةةةة البةةراءة قلةةة المراجةةة
و األجنبيةةة األهةةرى عةةدا الشةةروا العامةةة لقةةانون  و بنةةوع مةةن االسةةهاب مقارنةةة بةةوفرة المصةةادر العربيةةة

و المواايةةا  الدسةةتور الجنائيةةة و كةةذا شةةروا و نظةةام االابةةات فةةي المةةوادات الجزائيةةة الجزائةةري االجةةراء
 ذي ال معةةالم موضةةوع قرينةةة البةةراءة الةةو قةةد اسةةتفدنا منهةةا فةةي تحديةةد بعةةض  العالميةةة لحقةةوا االنسةةان،

كمةا وجةدنا صةعوبة أانةاء محاولتنةا التوفيةا . زال مجاال هصبا لدراسةات تهرجةه إلةى الواقة  األكةاديميي
 .متعارضين ار ماباعتبو مبدأ قرينة البراءة و ذل   بين إجراء الحبس المفقت

 :تتمحور إشكالية الموضوع من هالل محاولتنا التوفيا بين أمرين متناقضين
ضرورة اللجوء إلى إجراء الحبس المفقت في مرحلة التحقيا القضائي من أجل متطلبات : األول األمر

 ةةذا مةةن جهةةة، و مةةن جهةةة أهةةرى ضةةمان  التحقيةا وحمايةةة الشةةهود و حتةةى المةةتهم مةةن انتقةةام الضةةحية
 .، بعدم تركهم أحرارامن هطر المجرمين الذي ينته  حقه حماية المجتم 
عن انتها  أصل براءة صعوبة ضمان إصدار أوامر بالوض  ر ن الحبس المفقت بعيدا  :األمر الثان 

مبةةدأ قرينةةةة البةةةراءة و  ةةةذا بيعتبةةةار أن  .المةةتهم، بحيةةةر ال يشةةوب  ةةةذه األوامةةةر هلةةل أو هطةةةأ قضةةائي
الةذي  ةو ر ةن الحةبس المفقةت مة  مصةلحة المجتمة ، فةي ( المةتهم)ن مصلحة الفةرديقتضي الموازنة بي

 .حين أن الحبس المفقت إجراء استانائي يكرس مبدأ قرينة البراءة
أال يمكن أن يتوافقا معةا رغةم تناقضةهما، فهل ترجيح كفة أحد  ذين األمرين تبطل اآلهر بالضرورة ؟ 

و مصةةةلحة  مةةةتهمصةةةل إلةةةى إجةةةراء يضةةةمن قرينةةةة بةةةراءة البحيةةةر نتو  ،علمةةةا أن النقيضةةةان ال يجتمعةةةان
 .المجتم  في آن واحد

متةى يرونةه  ألمةر الوضة  ر ةن الحةبس المفقةت لهةذا اإلجةراء أي مدى إمكانيةة لجةوء الجهةات المصةدرة
 في ضل استاناءا عن تر  المتهم حرا أو إهضاعه لتدبير أو أكار من تدابير الرقابة القضائية، و ذل 

 آلياتها؟ يرينة البراءة، فما حدود  ذه االمكانية؟ و ما  احترام مبدأ ق
 :و  و تسائل عام تندرج تحته عدة تسافالت  ي

األمر بالوض  ر ن الحبس المفقت كآلية قانونية لضمان حا  تفدي إلى إصدار يما  ي األسباب الت
 .مجتم  و احترام الحريات الفردية؟ال
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لقانون االجراءات الجزائية الحريات الفردية و عدم انتهةا    ل المشرع الجزائري كفل من هالل تعديله
 .مبدأ قرينة البراءة و حرمة الحياة الهاصة؟

 .الى أي مدى استطاع المشرع كفالة مبدأ الشرعية االجرائية في مواجهة الحبس المفقت؟ 
الجةةةراءات امةةةا  ةةةي دوافةةة  المشةةةرع  السةةةتحدار نظةةةام المراقبةةةة االلكترونيةةةة مةةةن هةةةالل تعديلةةةه لقةةةانون 

 .الجزائية؟
 .ما  ي االلتزامات المفروضة على سلطات الدولة الحترام مبدأ قرينة البراءة؟

؟ أم عالقةة تنةافر؟ أم   ل عالقة توافا. ما  ي العالقة التي تربط بين الحبس المفقت و قرينة البراءة
 . ي عالقة تكاملية؟

سةةنعتمد علةةى المةةنهج التحليلةةي الةةذي  سةةة،مةةن أجةةل التوصةةل إلةةى إجابةةات وافيةةة عةةن اشةةكاليات الدرا   
يجم  بين فهم القانون و فهم الواق ، إضافة الى المنهج الوصفي الذي تستلزمه طبيعة الموضوع لكونه 

عالقاتهةا و تفسةير ا  ،ا رة و االحاطةة بمعالمهةااسلوبا من اساليب التحليل الذي يقوم على وصةل الظة
الةةةى وصةةةل علمةةةي متكامةةةل للحةةةبس  وصةةةولبهةةةدل التنسةةةجم مةةة  معطيةةةات الدراسةةةة التةةةي بموضةةةوعية 

 .المفقت و قرينة البراءة
اليها  باإلشارة، فقد اكتفينا بيسهاببحر و اذ يضيا المقام عن دراسة كافة الموضوعات التي ياير ا ال

بقدر أ ميتها في البحر، و اعتمدنا كذل  على المنهج المقةارن بالنسةبة للتشةري  الفرنسةي اينمةا وجةدن 
من أجل محاولتنا وض  النظةام القةانوني لنظةام  االسترشادللمقارنة م   ذا القانون على سبيل امكانية 

 .بة االلكترونية و ذل  على سبيل تعميم الفائدةاالرق
 :لقد قسمنا  ذا البحر الى فصلين، و ذل  على النحو التالي      

ين، بحيةةر هصصةةنا اه الةةى مبحاةةالنظةةام القةةانوني للحةةبس المفقةةت، و قسةةمن: تناولنةةا فةةي الفصةةل األول
          المبحةةةر األول لمفهةةةةوم الحةةةبس المفقةةةةت، و تعرضةةةنا فةةةةي المبحةةةةر الاةةةاني الةةةةى آاةةةار الحةةةةبس المفقةةةةت

 .حير كان الفصل عمليا إجرائيا أكار منه نظريا. و بدائله
ا في تناولن مبحاين،في حين أن الفصل الااني هصصناه لدراسة مبدأ قرينة البراءة بحير اشتمل على 

أولهمةةا مفهةةوم قرينةةة البةةراءة، و الاةةاني وضةةحنا مةةن هاللةةه مةةدى انسةةجام مبةةدأ قرينةةة البةةراءة مةة  الحةةبس 
 . المفقت

 ناف و في الهتام هلصنا الى جملة من المالحظات و النتائج، تضمنتها هاتمة البحر و ال رجا       
 .لى  ذا الموضوعى في تسليط الضوء علل  سوى أن نكون قد وفقنا بعون اهلل تعابعد ذ



 

 الفـــصــــل األول
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 القانوني للحبس المؤقت النظام
نذه أل سه بمبدأ قرينة البراءة و هذذاو هذا لمسا ،ج.إ.حبس المؤقت من أهم موضوعات قيعتبر ال     

وعلذى فذ  يجذوح حرمانذه مذن حريتذه قبذل ذالذ ،  ،يجب التسليم بأن كل إنسان بريء حتى تثبت إداناته
فإن هذا  ،لحق أساسي يتعلق بحرية الفرد انتهاكاذال  يعد الحبس السابق على الحكم باإلدانة تعديا و 

التعدي قد يكون شرعا بواسطة القانون الذي تضعه سلطة الدولة و الذي يحدد شروط الحذبس المؤقذت 
و توفيرا للضمانات التي تلحم الدعوى  من المجتمع،أبغرض  حماية  هذاو  .و الحاالت التي تطبق فيها

 . 1الجحائية تحقيقها للعدالة
اإلع ن العالمي  :منكونه ينفي مبدأ قرينة البراءة المجسد في كل  أذى، الحبس المؤقت يعتبر نو أل

لذذل  يجذب فهذم هذذا اإلجذراء  ،ج.إ.ق موادو  اإلنسان مختلف الهيئات الدولية لحقوق اإلنسان،لحقوق 
اتخذاذ  إال  و عذدم ،مع تقدير عنصر الم ئمذة، القانون حددها ته و تطبيقه في الحدود التيعلى حقيق

 .مع من يستحقه لكونه إجراءا مؤقتا
و بالتالي فذإن المشذرق قذد أحذاط الحذبس المؤقذت بذبعض الضذمانات التذي تحمذي الحريذة الفرديذة للمذتهم 

دعي ذلذ  ، أمذا مه الجهذات المختصذة دون ضذوابط و حذدود إال فذي الحذاالت التذي تسذتتسذتخد حتى ال
و إن كان من حقها أن تستبدله  ،ا اإلجراء على اإلط قهذ الستخدام، ف  داعي في الحاالت األخرى

  2بإجراءات أخرى نص عليها المشرق الجحائري
القذذذانون  فذذذيو سذذذوف نتنذذذاول بذذذإذن اي تعذذذالى فذذذي هذذذذا الفصذذذل النظذذذام القذذذانوني للحذذذبس المؤقذذذت      

و اآلثار  هة له، تمييح  عن اإلجراءات المشابشروط، سنحاول تبيان ماهية الحبس المؤقتو . الجحائري
 .، و أخيرا بدائلهالمترتبة عنه

 
 
 
 
 

                                       
 .10ص  ،6112 :دار العدالة للنشر و التوحيع القاهرة ،(10)ط  ،لحبس االحتياطي و اإلجراءات عليها ،أشرف شافعي أحمد المهدي، 1
حذذذين أكذذذد الطذذذابع  ،62/10/6101ج المذذذؤري فذذذي .إ.قتعذذذديل المتضذذذمن  ،16-01رقذذذم  األمذذذرمذذذن خذذذ ل أصذذذاب المشذذذرق الجحائذذذري  2

 .االستثنائي للحبس المؤقت
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 .مفهوم الحبس المؤقت: المبحث األول
مكذرر  061المذادة  و 061،061،061/0،مكذرر 062،062:ج الحبس المؤقت فذي المذواد.إ.ينظم ق

  يةإذا تبين أن هذ  التدابير غير كافية يمكن بصفة استثنائ" في فقرتها الثالثة  062فتنص المادة  منه،

 ".أن يؤمر بالحبس المؤقت 

 .مميزات الحبس المؤقت :األولالمطلب 
أثنذذاء  التذذي تتخذذذ فذذي مواجهذذة المذذتهم   حائيذذةالحذذبس المؤقذذت أحذذد أهذذم و أخطذذر اإلجذذراءات الجيعتبذذر 

 .1بحكم قضائي نهائي و باتو قبل أن تتأكد إدانته  ،االبتدائيالتحقيق 
المؤقذذت و تمييذذح  عذذن غيذذر  مذذن اإلجذذراءات المماثلذذة  توجذذب علينذذا تعريذذف الحذذبس مذذن هذذذا المنطلذذق،

 .(الفرق الثاني)مدته و كيفية إنهائه ، مع تبيان(الفرق الثاني)( الفرق األول)له
 .و تمييزه عن اإلجراءات المشابهة له تعريف الحبس المؤقت:الفرع األول

 تعريف الحبس المؤقت-أ
 التعريف اللغوي للحبس المؤقت: أوال

 يباق و ال يورث  و الشيء وقفه ال ،منعه وأمسكه و سجنه :حبسا( حبسه)غويا على أنهيعرف الحبس ل
 2تمل  و إنما
 .هو ما يدوم حمنا معينا يحول بحوال وقته:  ، فالمؤقت في اللغة العربية"مؤقت"أما 
 :التعريف الشرعي للحبس المؤقت: ثانيا

شذخص و منعذذه مذن التصذرف بنفسذه حيذذث تعويذق ال: لقذد عذرف فقهذاء الشذريعة اإلسذذ مية الحذبس بأنذه
و لهذا  مسجد أو كان من توكيل نفس الغريم أو وكيل عليه أو م حمتهال سواء كان في البيت أو شاء،

 .3(أسرا)سما  النبي صلى اي عليه و سلم 

 :التعريف الفقهي للحبس المؤقت:ثالثا
 .4"ل مرحلة التحقيق التحضيريسلب حرية المتهم بإيداعه في السجن خ :" أحسن بوسقيعة الدكتور-

                                       
 .10ص ،6112 ،مصر، دار الكتب القانونية أحكام و ضوابط الحبس االحتياطي في ضوء التشريع البحريني،ن،أحمد عبد الحكيم عثما1
اإلسكندرية للنشر، دار الجامعة الجديدة  التنظيم القانوني للحبس االحتياطي في التشريع الجحائري و المقارن، نبيلة رحاقي،2

 .61ص  ،6112
 .12ص ،6112،مصر دار الفكر الجامعي، ،(دراسة مقارنة)حتياطي الحبس اإل ،مرمحمد عبد اي محمد ال3
 06، ص6116، بدون بلد الطبع الديوان الوطني لألشغال التربوية، ،(16)ط  التحقيق القضائي، أحسن بوسقيعة،4
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القانون للسذلطة المختصذة إصذدار   إجراء من اإلجراءات االحتياطية التي يخول":نبيلة رحاقيالدكتورة -
و يتم بموجبه سلب حرية المتهم المرتكب لجناية أو جنحة معاقب عليهذا بغيذر الغرامذة مذدة مذن الذحمن 

و ينفذذذذذذ بإيداعذذذذذه أحذذذذذد االمذذذذذاكن  ط المبينذذذذذة فيذذذذذه،لذذذذذ  بتذذذذذوافر الشذذذذذروط والضذذذذذواباذ و يحذذذذذددها القذذذذذانون،
المخصصذذة لذذذال  أثنذذاء نظذذر الذذدعوى الجنائيذذة أو جذذحء منهذذا او حتذذى صذذدور حكذذم نهذذائي فذذي التهمذذة 

 .1"المسندة إليه
 .التعريف القانوني للحبس المؤقت :رابعا  

 يذذذاطياالحتلكنذذذه اسذذذتبدل مصذذذطل  الحذذذبس  قذذذت،ؤ لذذذم يحذذذدث ان عذذذرف المشذذذرق الجحائذذذري الحذذذبس الم
مذدخ  عليذه تعذدي ت هامذة تجسذذيدا لبرنذاما إصذ ة العدالذة و تأكيذدا علذى طبيعتذذه  بذالحبس المؤقذت،

ن الحرمان من الحرية ما هو إال فترة محذددة  االستثنائية التي تطبع هذا اإلجراء، إجذراءات  تقتضذيهاوا 
 .التحقيق القضائي

 .له التمييز بين الحبس المؤقت و اإلجراءات المشابهة -ب
فهذ   .إلى جانب الحبس المؤقت هنا  إجراءات مشابهة له من حيث كونها تتضمن سلب حرية المتهم

 :نهاد فاصلة ما بينهما و محبس المؤقت و تطرة بذال  ضرورة وضع حدو اإلجراءات قد تتداخل مع ال
 .اإلداري االعتقال ،التوقيف للنظر، ضالقب
 .تميزه عن األمر بالقبض:أوال 

االمذذر الذذذي "ج الجحائذذري أمذذر القذذبض بأنذذه ذالذذ .إ.مذذن الفقذذرة األولذذى منهذذا مذذن ق 002عرفذذت المذذادة 
و  عنهذذذا فذذذي و سذذذوقه إلذذذى المؤسسذذذة العقابيذذذة المنذذذ يصذذذدر  إلذذذى القذذذوة العموميذذذة بالبحذذذث عذذذن المذذذتهم،

و هو نفس التعريف الوارد فذي التشذريع الفرنسذي فذي نذص المذادة   "حبسهو  همحيث يجري تسلي.االمر
 .2انون اإلجراءات الجحائية الفرنسي من ق 066

ؤدي إلذذذى تقييذذذد حريذذذة يذذذ إجذذذراء مذذذن إجذذذراءات التحقيذذذق،"يمكذذذن القذذذول بذذذان القذذذبض هذذذو ،وفقذذذا لمذذذا سذذذبق
به و تقريذر مذا لتتذولى اسذتجوا ،بغذرض وضذعه تحذت تصذرف سذلطة التحقيذق الشخص فتذرة مذن الذحمن،

و االمذذر بحبسذذه  ،المراقبذذة القضذذائيةو ذالذذ  إمذذا  بذذإخ ء سذذبيله أو وضذذعه تحذذت  ،تذذرا  مناسذذبا بشذذأنه
 ."مؤقتا

                                       
 ،رجديدة للنشدار الجامعة ال في التشريع الجحائري و المقارن،(المؤقت)التنظيم القانون للحبس اإلحتياطي نبيلة رحاقي، 1

 .  26، ص 6112سنة  اإلسكندرية،
2 
Art122 al 5 du c.p.p.f :le mandat d‘arrêt est l’ordre donné a la force publique de rechercher la personne à 

l’encontre de la quelle il est décerné et  de la conduire à la maison d‘arrêt  indiquée sur le mandat ou elle sera 

reçu et détenue.
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كمذا ان  ات التحقيذق،فهما من إجذراء شتر  الحبس المؤقت مع القبض في أنهما من طبيعة واحدة،يو 
فك هما يتحدان أيضا فذي الضذمانات المقذررة  .وهو سلب حرية المتهم الخاضع لهما ،جوهرهما و احد
كمذا يكذون لذه  البد من إب غه عن أسذباب هذذا اإلجذراء،فكل من يقبض عليه أو يحبس  قانونا للمتهم،

الحق في االتصال بمن يرى إب غه بذال  و كذا االستعانة بمحام كما يجب إع مه على وجه السرعة 
 .بالتهم المنسوبة إليه

إال أنه يوجذد بينهمذا اوجذه اخذت ف تتمثذل  و بالرغم من اوجه التشابه السابقة ما بين هذين اإلجراءين،
 :اآلتي في
مذا  المذتهم، اسذتجواب هال يمكن االمر بالحبس المؤقذت إال إذا سذبق:من حيث مدى لزوم االستجواب-أ

غيذر حاضذر حتذى فالمتهم في الغالذب  .على خ ف القبض الذي ال ستلحم هذا ،ارلم يكن في حالة فر 
تتذذذولى ق لاقتيذذذاد  إلذذذى سذذذلطة التحقيذذذيمكذذذن اسذذذتجوابه بذذذل يصذذذدر األمذذذر بذذذالقبض فذذذي مواجهتذذذه بهذذذدف 

 .األخيرة تتصل بالمقبوض عليه بعد القبض ال في بدايته استجوابه، فهذ 
القاعدة العامة ان إجراءات التحقيق ال تباشر إال بمعرفة السلطة :من حيث السلطة التي تصدرهما -ب

حيذث يملذ  قاضذي  ،مذر بذإجراء الحذبس المؤقذت او القذبضوتطبق سذواء تعلذق اال المختصة بالتحقيق،
ق باعتبار  سلطة التحقيق األصلية فيهما االمر بالقبض علذى المذتهم و حبسذه، و هذو مذا نصذت التحقي

التي تؤكد على ان ضابط الشرطة القضائية ال يمل  سلطة اتخاذ مثل  1ج .إ.من ق 012عليه المادة 
 .هذ  األوامر

   أو ضذبط  بذالقبض علذى المذتهم الحاضذر تذأمرأن لسذلطة التحقيذق أن األصذل  :منن حينث المجنال -ج
ن كل محبذوس إو بذال  ف .و إحضار المتهم الغائب إذا كانت الجريمة مما يجوح فيها الحبس المؤقت

 .مؤقتا كون محبوساييفترض فيه ان يكون مقبوضا عليه قبل ان 
نجذذذد المشذذذرق خذذذول سذذذلطة إصذذذدار امذذذر القذذذبض فذذذي  الفقذذذرة الثانيذذذة منهذذذا، 002لذذذى المذذذادة إو بذذذالرجوق 

 : 2التالية الجنايات و الجن 
 .عن العدالة يأو مختفأن يكون المتهم هاربا - 
 .الجمهوريةأن يكون المتهم من األشخاص المقيمين خارج إقليم - 

                                       
 السجن  إيداعهيجوح لقاضي التحقيق حسب ما تقتضيه الحالة أن يصدر أمرا بإحضار المتهم أو " ج .إ.من ق 10فقرة  012المادة  1
 ".أو إلقاء القبض عليه  
 و في المخالفات و هو ما ينطبق نستنتا أن التشريع الجحائري يستبعد إصدار أمر القبض في الجن  المعاقب عليها بالغرامة فقط 2

 .على األمر بالحبس المؤقت أيضا مع وجود فارق بينهما
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فإن المشرق يشترط إلى جانب توافرها ان تكون الجريمة بسبب القبض تشكل  إضافة إلى هذ  الحاالت،
وقت  اضي التحقيق رأي وكيل الجمهورية،جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس و ال بد أن يستطلع ق

 .1القبضإصدار  ألمر 
ال يصدر االمذر بذالقبض إال فذي الجريمذة التذي تكذون جنحذة معاقذب عليهذا بذالحبس :من حيث المدة-د

 .2ال يبطل األمرعدم تبليغها و  ،يابةجناية و ال تكون إال بعد تبليغ الن أو لمدة شهرين فما أكثر
مباشرة  اقتياد ليتم ضبطه و  ر،المبين في األم البحت عن المتهم في الموطنو إن هذ  األخيرة تقوم ب
فإن  ،3ساعة من القبض 14تم يشترط على قاضي التحقيق أن يستجوبه خ ل  إلى المؤسسة العقابية،

نفسه تقديمه  على المشرف على المؤسسة العقابية و من تلقاء توجب استجوابهالمدة و لم يتم  انقضت
و إال إلذذى أحذذد قضذذاة  الذذذي يقدمذه بذذدور  إلذذى قاضذذي التحقيذذق إن كذان موجذذودا، ،الجمهوريذذةإلذى وكيذذل 

المدة أجل بعد مرور  مهالمت ا بقيو إذ ،سبيل المتهم و إن تعذر ذال  يخ  باستجوابه،المحكمة ليقوم 
        ديبيذذذةيعذذذد محبوسذذذا حبسذذذا تعسذذذفيا و يعذذذرض القذذذائم علذذذى المؤسسذذذة العقابيذذذة للمسذذذؤولية التأ ،القانونيذذذة

قتضذذى أمذذر مكذذل مذذتهم ضذذبط ب "ج.إ.مذذن ق 660إلذذى المذذادة  الفقذذرة الثانيذذة و الجحائيذذة و هذذا بذذالرجوق
 .4"محبوسا تعسفيا اعتبر استجوابساعة دون  14قبض و بقي في مؤسسة عقابية أكثر من 

 :تمييزه عن التوقيف للنظر: ثانيا 
شذذخص فذذي مركذذح  بط الشذذرطة القضذذائية بوضذذعإجذذراء يقذذوم بذذه ضذذا"يعذذرف الفقذذه التوقيذذف للنظذذر بأنذذه

 هو هذذو مذذا نصذذت عليذذ"مقتضذذيات التحقيذذق لذذذال   دعتذذهالشذذرطة او الذذدر  لمذذدة يحذذددها المشذذرق كلمذذا 
 ضابطإذا رأى " 6101جويلية  62المؤري في  16-01ج المعدلة بموجب االمر .إ.قمن   10المادة 

  11 ا أو اكثر ممن أشير إليهم في المادةالشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق ان يوقف للنظر شخص
جنايذة او جنحذة يقذرر لهذا القذانون عقوبذة سذالبة  ارتكذابهمفذي  االشذتبا توجد ضدهم دالئذل تحمذل علذى 

و يطلذع فذورا وكيذل الجمهوريذذة و يقذدم لذه تقريذرا عذن دواعذذي  للحريذة فعليذه ان يبلذغ المعنذي بهذذذا القذرار
 .5"التوقيف للنظر

                                       
 .24ص المرجع السابق ، نبيلة رحاقي، 1
 .6100يناير  01يوم االثنين  تنشر  الحبس المؤقت، مقالة طيهار أحمد،2
 دة الوضع، فاألمر بالقبض تكون مما سبق لنا طرحه ن حظ أن األمر بالقبض و األمر بالحبس المؤقت يختلفان في م 3
 .على خ ف الحبس المؤقت الذي تختلف فيه مدته باخت ف نوق الجريمة و جسامتها.ساعة فقط 14مدة الوضع  
 .616ص  ،6101:الجحائر دار بلقيس ، اإلجراءات الجحائية في التشريع الجحائري و المقارن ، ،عبد الرحمان خلفي4
 .41ص جع،نفس المر  ،عبد الرحمان خلفي5
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 شذذرطة قضذذائية أن يضذذمن محضذذر سذذماق كذذل شذذخص موقذذوف للنظذذر مذذدةو يجذذب علذذى كذذل ضذذابط 
اليذذوم و السذذاعة الذذذي أطلذذق سذذراحه فيهمذذا أو قذذدم إلذذى  اسذذتجوابه و فتذذرات الراحذذة التذذي تخللذذت ذالذذ ،

 .1"القاضي المختص
 :و يختلف التوقيف للنظر عن الحبس المؤقت من عدة وجو  تتمثل في اآلتي

محكمذة  التحقيذق، أوالحذبس المؤقذت يباشذر بمعرفذة سذلطة .مامن حيث الجهنة المتتصنة بمباشنرته-أ
شذذذرطة أمذذذا التوقيذذذف للنظذذذر فيشذذذترط ان يباشذذذر مذذذن طذذذرف ضذذذباط ال.كذذذذا غرفذذذة االتهذذذام الموضذذذوق، و

 ج .إ.مذذذن ق 64و تجذذذدر اإلشذذذارة إلذذذى أن المذذذادة  .ج.إ.مذذذن ق 01و المحذذذددين فذذذي المذذذادة  ،القضذذذائية
ية او جنحة ضد أمن الدولة و عند االستعجال فحسب سلطة في حالة وقوق جنا اللوالي استثناء خولت

إذا "حيذث ورد فذي الفقذرة الثانيذة منهذا  ،ادةيفهذم مذن هذذ  المذمذا و هذذا  ضبط األشخاص المشتبه فيهم،
 14نه يتعين عليه أن يقذوم فذورا بتبليذغ وكيذل الجمهوريذة خذ ل إاستعمل الوالي هذا الحق المخول له ف

و يرسذذذذل األوراق لوكيذذذذل   اإلجذذذذراءات و أن يتخلذذذذى عنهذذذذا للسذذذذلطة القضذذذذائيةسذذذذاعة التاليذذذذة لبذذذذدء هذذذذذ  
 2"الجمهورية و يقدم له جميع األشخاص المضبوطين

 تختلذذف المذذدة المقذذررة للتوقيذذف للنظذذر عذذن تلذذ  المقذذررة بالنسذذبة للحذذبس المؤقذذت،:مننن حيننث المنندة-ب
 01ريع الجحائري تصل الى و أقصى مدة للنظر في التش ساعة، 14حيث حددها المشرق الجحائري ب 

 .3بينما مدة الحبس المؤقت قد تصل الى شهور. أيام
 قضذائي،الحبس المؤقت يعتبر إجذراء مذن إجذراءات التحقيذق،أي إجذراء :من حيث طبيعة كل منهما-ج

 .االستدالليةف للنظر فهو من اإلجراءات الضبط القضائي،أي أنه إجراء من اإلجراءات يوقتأما ال
 :ه عن االعتقال اإلداريتمييز : ثالثا 

بعذض التذدابير التذي تحذد مذن التمتذع  اإلداري، اتخذاذيخول القانون للدولة مذن خذ ل صذ حية الضذبط 
 االعتقذذذذالو مذذذن هذذذذذ  التذذذدابير  .القذذذذانون لضذذذوابط يحذذذددها العامذذذة، وفقذذذذابذذذبعض الحقذذذوق و الحريذذذذات 

االتفاقيذة الدوليذة ادة الرابعذة مذن نصذت عليذه المذ حيذثو الذي يجد سذند  مذن الناحيذة الدوليذة ، االداري
حال حدوث خطر عام للدول في  " :حيث جاء فيها 0222الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية لسنة 

اسذذذتثنائي يهذذذدد وجذذذود األمذذذة أن تتخذذذذ و فذذذي أضذذذيق الحذذذدود تذذذدابير مخالفذذذة ل لتحامذذذات األخذذذرى التذذذي 
فيفذري  61المذؤري فذي  01-26 لتنفيذذي رقذممن المرسوم ا( 16)حسب المادة "لقانون الدوليا افرضهي

                                       
 .12، ص، دليل الشرطي في مهام حراسة و نقل الموقوفين و المحبوسينمديرية األمن العمومي1
 .12 ص ،المرجع السابق نبيلة رحاقي،2
 14و  10 ص المرجع السابق، نبيلة رحاقي،3
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تذدبير إداري ذو "أنذهالمتعلق بتطبيق حالة الطوارئ في الجحائر يعذرف االعتقذال اإلداري علذى  ،0226
    ،و األمذن العمذوميين خطذر النظذاميعذرض سذلوكه ل _يتمثذل فذي حرمذان كذل شذخص راشذد طابع وقائي،

بوضذذعه فذذي أحذذد المراكذذح  و اإليذذاب، الذذذهابمذذن حريتذذه فذذي  _و كذذذا حسذذن سذذير المصذذال  العموميذذة
 .1"و الجماعات المحلية المحدثة بقرار من وحير الداخلية

أو الخطذورة علذى  االشذتبا أمر يصدر من السلطة اإلدارية وفقا لقانون الطوارئ بسبب  "كما يعرف أنه
 .2 "ج.إ.دون مراعاة ق. األمن العام و النظام العام

أو مباشذذذرة أي عمذذذل مذذذن  االتصذذذال بغيذذذر ،نذذذع المعتقذذذل مذذذن االنتقذذذال أو و يترتذذذب علذذذى هذذذذا اإلجذذذراء م
 .3األعمال إال في الحدود التي تسم  بها السلطات المختصة

أن كذ  منهمذا ينطذوي علذى سذلب حريذة الفذرد أو يجمن  منا بنين االعتقنال و الحنبس االحتيناطي ما -أ
بالرغم من عدم صدور حكم قضائي  ،تقييد حريته في الحركة و التنقلو ذل  عن طريق  .بهاالمساس 

 .و س متهدف إلى المحافظة على أمن المجتمع كما أن ك  منهما يه .يتضمن سلب الحرية
،إال أنذه توجذد فذوارق بينهمذا نقذوم بتحديذدها اإلجذراءينما بذين هذذين  و على الرغم من التشابه السابق

 :تحديدا عاما و ذل  وفقا لآلتي
الذذذي يذذنظم أحكامذذه  ،ج.إ.الحذذبس المؤقذذت إلذذى قيسذذتند :لمباشننرتهمامننن حيننث السننند القننانوني -ب

فيسذذذتند إلذذذى نصذذذوص تنظيميذذذة يعمذذذل بهذذذا فذذذي ظذذذروف  االعتقذذذالأمذذذا  االسذذذتثنائيةالحذذذاالت العاديذذذة و 
و ينتهذذي العمذذل   ،الحروبالكذذوارث األحمذذات،بحمنيذذة معينذذة تذرتبط عذذادة تكذذون خذذ ل فتذذرة   ،4اسذتثنائية

 .بانتهاء هذ  الظروف
قضذائيا يصذدر  إذا كذان الحذبس المؤقذت قذرارا:من حيث الطبيعة و السلطة المتتصنة مباشنرتهما -ج

فذان االعتقذال . ارتكابهذاوجود اتهام مسذند إلذى شذخص معذين عذن جريمذة  ، مبنا عن السلطة القضائية
بمعنذذذى أن هذذذذا  .، سذذذند  قيذذذام حالذذذة خطذذذورة فذذذي الشذذذخصمجذذذرد إجذذذراء قمعذذذي ومنعذذذي فذذذي ذات الوقذذذت

ارتكذذاب جريمذذة  احتمذذالخطذذرة تتمثذذل فذذي  الذذةإنمذذا يواجذذه ح ، وال يواجذذه جريمذذة حذذدثت فعذذ اإلجذذراء 

                                       
 .16و  10ص  نفس السابق، نبيلة رحاقي،1
 02ص ، 6116، المنصورة ،القانون دار الفكر و ،االحتياطيالوجيح في الحبس  ،جاد محمد جاد2
 ،6114سنة  ،رمص البرمجيات، دار شتات للنشر ،(التوقف)أحكام و ضوابط الحبس االحتياطي احمد عبد الحكيم عثمان،3

 .65ص 
 .حالة الطوارئ،  الحصار،  التعبئة العامة و الحرب:تتمثل  الظروف االستثنائية وفقا للدستور في كل من  4
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          حيذذذذر الداخليذذذذةو الممثلذذذذة فذذذذي و   عذذذذن السذذذذلطة التنفيذيذذذذةو هذذذذو يصذذذذدر  1مسذذذتقبلية بقصذذذذد منذذذذع وقوعهذذذذا
 .السلطة التي تفوضها ، أوو تهيئة اإلقليم و الجماعات المحلية

المؤقت ال يصدر األمر به إال في حالة ارتكاب الشخص لجناية أو  الحبس :مباشرتهما من حيث -د
لذم  و أن يسذبقه اسذتجواب للمذتهم مذا الكافيذة علذى نسذبة الجريمذة إليذه،مع ضرورة توافر الذدالئل  جنحة

 .يكن هاربا
 منذذه هذذدفالو  اإلداري فيقذذوم علذذى أسذذاس خطذذورة الشذذخص علذذى النظذذام و األمذذن العذذام االعتقذذالأمذذا 

اإلجذراء المحافظذة علذى  يبذرر اللجذوء إلذى هذذا و مع ذل  و إن كذان .  الخطورة و ع جهامواجهة هذ
إال أنذذه ال بذذد مذذن ضذذبطه و عذذدم ، األساسذذيةالذذذي يعتبذذر مذذن المسذذلمات  ، وسذذ مته المجتمذذع وأمذذن 

 .2اللجوء إليه إال إذا توافرت مبررات و دواعي إصدار  
 .مدة الحبس المؤقت و إنهائه :نيالفرع الثا

 مدة الحبس المؤقت:أوال
ن كذان المشذرق قذد حذدد مذدة إو  .إن تحديد مدة معينة للحذبس المؤقذت تعنذي تأكيذد طبيعتذه االسذتثنائية

إذ يتعذين علذى  ،ف  يعني ذال  وجذوب بقذاء المذتهم كذل هذذ  المذدة فذي الحذبس قصوى للحبس المؤقت،
الن عذذدم  ،لمشذذرق علذذى ذالذذ قاضذذي التحقيذذق إنهذذاء التحقيذذق فذذي أجذذل معقذذول حتذذى و لذذو لذذم يذذنص ا

وهذو مذا يتعذارض  .إلسراق في إنهاء هذا اإلجراء يؤدي بالضرورة إلى اإلطالة في مدة الحذبس المؤقذت
  . 3مع حق المتهم في سرعة اإلجراءات و المحاكمة ضمن آجال معقولة

      رة لهذا العقوبذة المقذر  كذذا و طبيعذة الجريمذة جنايذة كانذت او جنحذة، إلذى مدة الحذبس المؤقذت تخضع و
ج نوردهذذا علذذى .إ.مكذذرر مذذن ق 061 ىإلذذ 061فذذي المذذواد  4 و مذذدى تذذوافر الشذذروط القانونيذذة المقذذررة

 :اآلتي بيانه التوضي سبيل 
 
 
 

                                       
 تقوم على أساس اعتبار األهلية الجنائية دائرة مركحها مدى التجاوب   GAROFALO ية كما عرفهاالخطورة اإلجرام1

نبيلة رحاقي، اللمرجع  بمعنى أن معيار الخطورة هو ما يبدو على المجرم من فساد دائم، ،االجتماعي لدى الشخص المجرم
 .11ص  السابق،

 .11إلى  12نبيلة رحاقي،المرجع السابق من ص 2
 .622المرجع السابق ،ص  د الرحمان خلفي،عب 3
 .102ص ، 6102، الجحائر ،، دار هومة(11)ط  شرة قانون اإلجراءات الجحائية الجحائري، عبد اي أوهايبية ، 4
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 :بالنسبة للجنح - أ
 ث ثذةصل في الجن  انه ال يجوح حبس المتهم مؤقتا إذا كانت العقوبة المقررة لهذا  تقذل او تسذاوى األ
   :  وردت استثناءات على النحو التاليسنوات و رغم ذال( 12)
ة ما إذا كان الحد األقصى للعقوبة المقررة قانونذا في حال:فقط (11)حبس المتهم لمدة شهر واحد-1

أو نذتا  ،ران المتهم غير مسذتوطن بذالجحائوك سنوات او تساويها،(12)هي الحبس لمدة تقل عم ث ث
 .بالنظام العام عن الجريمة وفاة إنسان او ادت إلى إخ ل ظاهر

فذ  يجذوح حذبس ( سذنوات 12)اما إدا تخلفت هذ  الشروط و كانت العقوبة تساوي او تقل عذن ثذ ث-
 62المذذذؤري فذذذي  16-01ج المعدلذذذة بموجذذذب االمذذذر رقذذذم .إ.مذذذن ق 061المذذذادة )المذذذتهم مؤقتذذذا مطلقذذذا

 (.61011جويلية 
و تكذذون فذذي غيذذر  :دة فقننطواحنن(11)أشننهر قابلننة للتجدينند مننرة (10)عننة بحننبس المننتهم لمنندة أر -2

ذا ثبذذت أن الجريمذذة محذذل المتابعذذة عقوبتهذذا ، إج.إ.مذذن ق 061 منصذذوص عليهذذا فذذي المذذادةال االحذذوال
( 11)عذذةبفذذي هذذذ  الحالذذة ال يجذذوح ان تتجذذاوح مذذدة  الحذذبس المؤقذذت أر  سذذنوات،( 12)تحيذذد عذذن ثذذ ث

     .(6101جويلية  62في المؤري  16-01ج المعدلة بموجب االمر رقم .إ.من ق 061/0المادة )أشهر
رأي  اسذذتط قتبذذين أنذذه مذذن الضذذروري إبقذذاء المذذتهم محبوسذذا فيجذذوح لقاضذذي التحقيذذق بعذذد  إال أنننه إ ا

 061/6المادة ) أخرى قت لفترة واحدة ألربعة أشهروكيل الجمهورية المسبب أن يمدد فترة الحبس المؤ 
 .(ج.إ.ق من 6101جويلية  62المؤري في  16_01المعدلة بموجب األمر 

 المؤري فذي 06-01من قانون حماية الطفل رقم  02و طبقا ألحكام المادة بالنسبة للمتهم الحدث  و
سنة و كان الحد األقصى  02و أقل من  02فإنه إذا كان الطفل سنه يصل إلى  ،6101جويلية  01

لعام فانه ال يجوح و ظاهرا بالنظام ا خطيرا سنوات و كانت الجريمة تشكل إخ ال  12للعقوبة يتجاوح 
الى أقل  02كما ال يجوح ايداق الطفل الذي يتراوة سنه من . حبسه إال لمدة شهرين غير قابلة للتجديد

 .التجديد لمرة واحدة فقط قابلةسنة إال لمدة شهرين  04من 
 :بالنسبة الى الجنايات - ب
ة مذذا إذا كانذذت و تكذذون فذذي حالذذ: مننرات( 10)أشننهر قابلننة للتجدينند ثنن ث  10حننبس المننتهم لمنندة -
فيصدر حينها قاضي التحقيق أمر بالوضع  سنة سجنا، 61عقوبتها أقل من  بها لمتابع المتهمجناية اال

عليذه أن  إذا أراد أن يمذدد أكثذرو  ،من طرفه مرتين يمكن تمديدها أشهر 11في الحبس المؤقت لمدة 

                                       
 .ج.إ.،المتضمن تعديل ق6101جويلية  62المؤري في  16-01من األمر  061للتفصيل أكثر أنظر المادة  1
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مذذن  061/0المذذادة ) دة فقذذط،هذذذ  األخيذذرة يمكنهذذا أن تحيذذد مذذرة واحذذ ،االتهذذاميتقذذدم بطلذذب إلذذى غذذرف 
 .( ج.إ.ق
و تكون في حالة ما إذا كانت التهمة محل  :أشهر قابلة للتجديد أرب  مرات 10حبس المتهم لمدة -

أكثر أو السجن المؤبذد أو اإلعذدام، حينهذا يصذدر قاضذي التحقيذق سنة سجن أو  61المتابعة عقوبتها 
مذن طرفذه لذث ث مذرات، و إذا أراد أن  تمديذدهاأشهر يمكن  11أمرا بالوضع في الحبس المؤقت لمدة 

المذذادة ) ، التذذي يمكنهذذا أن تحيذذد مذذرة واحذذدة فقذذط،بذذأن يتقذذدم بطلذذب إلذذى غرفذذة االتهذذامعليذذه  يمذذدد أكثذذر
 .( ج.إ.من ق 061/0
و تكون في حالة ما إذا كانت الجناية محل : أشهر قابلة لتجديد ثمان مرات 10 حبس المتهم لمدة-

يهذذا قاضذذي التحقيذذق بذذإجراء خبذذرة أو اتخذذذ اجذذراءات لجمذذع األدلذذة أو تلقذذى شذذهادات المتابعذذة قذذد أمذذر ف
التحقيذذق  ، يمكذذن أن يذذأمر أوال قاضذذيظهذذار الحقيقذذةخذذارج التذذراب الذذوطني و كانذذت نتائجهذذا حاسذذمة إل

 61إذا كانذذت جنايذذة أقذذل مذذن )مذذن طرفذذه لمذذرتين يمكننن تمديننده  ،رأربعذذة أشذذه 1بذذالحبس المؤقذذت لمذذدة 
و يمكنه خ ل  (مؤبد أو اإلعدامسنة او ال 61إذا كانت الجناية تساوي او تحيد )ث مرات و لث ( سنة

مذن غرفذة االتهذام تمديذد فتذرة الحذبس المؤقذت لمذدة أربعذة أشذهر  بالمذدة أن يطلذ انتهذاءأجل شهر قبذل 
 .قابلة للتجديد اربع مرات

          يذذذذتم اسذذذذتدعاء الخصذذذذومو قبذذذذل أن تجذذذذدول جلسذذذذة غرفذذذذة االتهذذذذام للنظذذذذر فذذذذي طلذذذذب التمديذذذذد يجذذذذب أن 
و إذا  سذذاعة بذذين تذذاريا اإلرسذذال و تذذاريا الجلسذذة، 14مذذدة  مراعذذاةو محذذاميهم لحضذذور الجلسذذة مذذع 

 .أشهر عند كل تمديد 11 تتجاوحالتمديد ف  يمكنها ان  االتهامقررت غرفة 
وشذكت أو  غذرضالتحقيق لهذذا ال يمواصلة التحقيق القضائي و عينت قاض االتهامو إذا قررت غرفة 

التحقيذذق المعذذين  يقاضذذ صذذب  يو  ،تفصذذل فذذي التمديذذدفعليهذذا ان  االنتهذذاءمذذدة الحذذبس المؤقذذت علذذى 
المعدلذة  061/0دة مذاال)مختصا بالتمديد عند توصله بالملف ضذمن الحذدود القصذوى للحذبس المؤقذت 

 .( ج.إ.من ق 6101جويلية  62المؤري في  10-01بموجب االمر 
المؤري فذي  06-01من قانون حماية الطفل رقم  01و طبقا ألحكام المادة  حدثو بالنسبة للمتهم ال

         لذة للتجديذد وفقذا لاجذراءاتت بالنسبة للطفذل هذي شذهرين قابقفإن مدة الحبس المؤ  6101جويلية  01
  . 2 وكل تمديد يجب أال يتجاوح شهرين في كل مرة ،ررة في قانون اإلجراءات الجحائيةالمقو الكيفيات 

 
                                       

 622إلى  620من ص  ع السابق،المرج عبد الرحمان خلفي، 1
 .610، ص المرجع السابق عبد الرحمان خلفي،2



 الفصل األول                       النظام القانوني للحبس المؤقت

17 

 

 .انتهاء مدة الحبس المؤقت: ثانيا 
، جذوح إنهذاء الحذبس قبذل غلذق التحقيذق، غيذر أنذه يمدة سير التحقيقتدوم مدة الحبس المؤقت، مبدئيا 

 . كما أنه من الجائح أيضا أن يستمر إلى ما بعد غلق التحقيق
 .أن تنته مدة الحبس المؤقت بانتهاء التحقيق: فاألصل 

 : عن القاعدة المذكورة استثناءينق الجحائري أورد المشر : االستثناء 
أين يجوح لقاضي التحقيق أن يفرج مؤقتا على المتهم و هذا  :االفراج عن المتهم قبل انتهاء التحقيق

مع إخطار   بعد استط ق وكيل الجمهورية  على أن يتعهد المتهم بالحضور في جميع مراحل التحقيق
 .قاضي التحقيق بجميع التنق ت 

يجوح لوكيذل الجمهوريذة طلذب اإلفذراج المؤقذت فذي كذل وقذت وعلذى قذاض التحقيذق البذث فذي ذالذ   كما
وفقذا و يكذون ذالذ  خ ل الثمانية و األربعين سذاعة مذن تذاريا تقذديكم الطلذب، و إال أفذرج عذن المذتهم 

 .ج.إ.من ق 6/ 062 نصت عليه المادة لما

 ؤقتالشروط القانونية لنظام الحبس الم :الثانيالمطلب 
شذذذكلية لذذذذل  فإنذذذه يجذذذب تذذذوافر شذذذروط  مذذذتهم،العلذذذى  يذذذرد اسذذذتثنائينظذذذرا ألن الحذذذبس المؤقذذذت إجذذذراء 

مذع  محذددة تتماشذىإلذى ضذوابط  ةمسذتندالتذي تكذون  واألمذر  هذذا تتقيد بها سلطة إصدار موضوعيةو 
 .ما يكون الحبس المؤقت محققا للهدف منه ، بقدرمفهوم قرينة البراءة

 .الشكلية للحبس المؤقت الشروط: الفرع األول
أغلذذذب التشذذذريعات مجموعذذذة مذذذن الشذذذروط  المؤقذذذت، وضذذذعتضذذذمانا لحريذذذة الفذذذرد فذذذي مواجهذذذة الحذذذبس 

ضذذيق تأكيذذدا  جعذذل األمذذر بذذه علذذى نطذذاق المؤقذذت، والشذذكلية بهذذدف تقييذذد األمذذر بالوضذذع فذذي الحذذبس 
 : و التي يمكن ردها الى شرطين رئيسيين و هما ،ةلطبيعته االستثنائي

 .استجواب المتهم قبل األمر بالحبس المؤقت: أوال
و السبب في ذل  أن االسذتجواب  أنه ال يجوح حبس المتهم مؤقتا إال بعد استجوابه، قانونا من المقرر
تجوابه أن يستطيع المتهم من خ ل اس ، كمالفرصة للمحقق تقدير أدلة االتهام و مدى كفايتهايعطي ا

 .1فيخلى سبيله ببراءتهلمحقق و يقنع ا ،دلة القائمة ضد األ يفند
  :المقصود باالستجواب-أ

، ثذم مناقشذته فذي داء رأيذه فيهذاإبذمواجهة المتهم بالتهمذة المنسذوبة اليذه و مطالبتذه بباالستجواب يقصد 
 .1إثباتا أو نفيا كمحاولة للكشف عن الحقيقة. أدلة الدعوى

                                       
 .041ص  المرجع السابق، محمد عبد اي محمد المر،1
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 :أهمية االستجواب-ب
ى حتذذ بس المؤقذذت صذحيحا أن يسذبقه اسذذتجواب المذتهم،أوجذب المشذرق الجحائذذري حتذى يصذدر أمذذر الحذ

فذإن بررهذا أو اتضذ   ،و أدت الذى اتهامذه لتذي أحاطذت بذه،ليفسر الظروف ا ،يعرف الفعل المسند إليه
جسذذذيمة التذذذي تذذذنجم عذذذن الحذذذبس و بالتذذذالي يتجنذذذب المذذذتهم األضذذذرار ال. خطذذذأ فذذذي شخصذذذه أفذذذرج عنذذذه

 .احتياطياو إال جاح حبسه  ،و التي قد يتعرض له ،المؤقت
 :الجهة المتول لها اجراء االستجواب-ج
االستجواب اجراء يستلحم أن يكون القائم به على دراية تامة بالواقعة و تفاصذيلها، :قاضي التحقيق-1
و هذذذذذا العلذذذذم لذذذذن يكذذذذون متاحذذذذا إال لقاضذذذذي التحقيذذذذق الذذذذذي باشذذذذر التحقيذذذذق ،  .األدلذذذذة المتذذذذوفرة فيهذذذذاو 

. للضذغط ، ممذا قذد يذؤدي بذه إلذى االعتذراف أمذام قاضذي التحقيذقفاالستجواب بطبيعته يعذرض المذتهم 
لو أبي  هذا االجراء بشكل مطلق لغير سلطة قضائية محايدة و مستقلة، كالضبطية القضائية  ماذافما 

 .2أو النيابة العامة

 أجذاح المشذرق لوكيذل الجمهوريذة اسذتثناءا عذن األصذل العذام، :وكيل الجمهورية فني حالنة التلنبس-2
     . حالذذة التلذذبس فذذي مذذواد الجذذن كقيذذام  ،و ذلذذ  إذا تذذوافرت بعذذض الشذذروط اإليذذداقإصذذدار أمذذر  سذذلطة

يقدم ضمانات كافية  و إذا تبين لوكيل الجمهورية أن المتهم ال و ثبت عدم إخطار قاضي التحقيق به،
 جواباسذذذتو كذذذان الفعذذذل معاقبذذذا عليذذذه بعقوبذذذة الحذذذبس و ال يكذذذون لذذذه ذلذذذ  إال بعذذذد  ،لحضذذذور  مجذذذددا

م عند المشتبه الحق في االستعانة بمحا الشخص عن هويته و عن األفعال المنسوبة إليه، و للشخص
 .3االستجوابو في هذ  الحالة ينو  عن ذال  في محضر . مثوله امام وكيل الجمهورية

وفقذذا سذذلطة قضذذاة الحكذذم بذذإجراء االسذذتجواب خذذارج االختصذذاص المنذذوط بهذذم  دتتحذذد :قضنناة الحكننم-0
و ذال  عنذد تعذذر  4مةالمتعلق بإجراء االستجواب أثناء جلسة المحاك ج،.إ.من ق 211م المادة ألحكا

استجواب المتهم الذي قبض عليه تنفيذا ألمر اإلحضار أو القبض من طذرف قاضذي التحقيذق مصذدر 

                                                                                                                        
          و سنتها ،بعةبدون عدد ط حمود للنشر و التوحيع،دار م الموجح في الحبس اإلحتياطي و اإلفراج، مصطفى مجدي هرجة،1
 .02مكانها، ص  و 
 .041المرجع السابق ص  د اي محمد المر،محمد عب 2
  الوطني حول إص ة القضاء في مداخلة غير منشورة ألقيت بمناسبة الملتقى  ،ج.إ.محمود حبيب ،حقوق الدفاق في ق 3
 بجامعة  كلية الحقوق و العلوم السياسية، ،مخبر تشريعات القانون االقتصادي الجديد المنظم من طرف ج.إ.ظل ق 
 . 6102أفريل  12يوم  معسكر، مبولي،مصطفى إسط 
 . ج.إ.من ق 211أنظر نص المادة  4
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راج هذا اإلجراء تحت طائلة اإلف اتخاذوذال  بطلب من وكيل الجمهورية مع مراعاة السرعة في  .االمر
  .1الوجوبي عن المتهم

 :إلزامية تسبيب و إب غ أمر الوض  رهن الحبس المؤقت: ثانيا
 :تسبيب أمر الوض  رهن الحبس المؤقت-أ

لديها يبذرر هذذا  امقنع امن توافر سبب المتهم، البدلكي تقوم جهة التحقيق بتوقيع الحبس المؤقت على 
لحذذبس المؤقذذت االبتذذدائي بتسذذبيب امذذر اجهذذة التحقيذذق التذذحام  فمذذن الضذذمانات المقذذررة للمذذتهم، .اإلجذذراء

  .هذا الحق استخدامتمادي في تفاديا ل و ،شروطه تصدر  بعد التأكد من توافر ،حتى تكون قيدا عليها
 :ج األسباب التي تجيح إصدار امر الحبس المؤقت فاشترطت.إ.مكرر من ق 062و حصرت المادة 

القضاء او كانت االفعذال ديمه ضمانات  كافية للمثول أمام إنعدام موطن مستقر للمتهم او عدم تق-1
 .جد خطيرة

أن الحبس المؤقت هو اإلجراء الوحيذد للحفذاظ علذى االدلذة الماديذة او لمنذع الضذغوط علذى الشذهود -2
 .يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة مماأو لتفادي تواطؤ بين المتهمين و الشركاء  أو الضحايا،

 .لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة أو الوقاية من حدوثها من جديد أن الحبس ضروري-0
 .2عدم تقيد المتهم بااللتحامات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائية دون مبرر جدي-0
 :تبليغ أمر الوض  رهن الحبس المؤقت-ب

حكم  ت عنصدر ليس عقوبة  ألنه مؤقت،الحبس الصحة أحد شروط  حبسه،إن إب غ المتهم بأسباب 
ج .إ.مكرر من ق 062نصت المادة  حيث ،ما هو إجراء فرضته مصلحة التحقيقو إن ،اقضائي مسبب
يبلغ قاضي التحقيذق أمذر الوضذع فذي الحذبس شذفاهة إلذى المذتهم و ينبهذه بذأن لذه ث ثذة " :على ما يلي

 .-يشار إلى هذا التبليغ في المحضر-"أيام من تاريا التبليغ الستئنافه(12)
إلذى ضذرورة وضذعه  هتوصذل ومن هذذا الذنص أن قاضذي التحقيذق بعذد قيامذه باسذتجواب المذتهم  يستفاد

فيتم تبليغ المتهم  ،ج.إ.مكرر ق 062رهن الحبس المؤقت بناءا على األسباب الواردة في نص المادة 
ي أيذام السذتئنافه فذ (2)به شفاهة و يشار إلى ذل  في محضر االستجواب كما ينبه بأن له مهلة ث ثة

 . 3حالة رفض بقائه رهن الحبس المؤقت 

                                       
 . ج.إ.من ق 006أنظر نص المادة  1
 .ج.إ.من قمكرر من  062أنظر نص المادة  2
  ح القومي لاصدارات القانونية   المرك ،(11)ط  هشام حوين، تجديد حبس المتهم في ضوء الفقه و القضاء و التشريع، 3

 .000ص  6111:لنشربدون بلد ا
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 :شكل األمر بالحبس المؤقت: ثالثا
 :إن دراسة شكل األمر بالحبس المؤقت يقتضي دراسة شقين أساسين فيه

إن الشرط األساسي في أمر الحذبس المؤقذت هذو أن يكذون :كتابة أمر الحبس المؤقت شرط لصحته-أ
كمذا أنذه عذادة مذا يكلذف غيذر مصذدر األمذر بتنفيذذ  التحقيذق،بار  إجراء من إجراءات ثابتا بالكتابة باعت

كليف الذي أوكل به في نفس الوقت لرسم حدود الت بمحتوا ، وفتكون الكتابة وسيلة إلب غه . مضمونه
و من ناحية ثانية فإن الشكلية ضمان هام ضد إمكانية تعسف و انحراف السلطة التي . هذا من ناحية

 .الجراءتمل  الحق في اصدار هذا ا
، و ال يجذوح شذرط لصذحته و لذيس إلثباتذه 1و بذل  فإن كتابة أمر الحبس المؤقت فذي محضذر رسذمي

، و يترتب على ذل  أن األمر الصادر بالحبس المؤقت، و الذي ال يتم تدوينه مطلقا أن يصدر شفاهة
حالذذذة فذذذي و مذذذع ذلذذذ  لذذذيس هنذذذا  مذذذا يمنذذذع . فذذذي محضذذذر رسذذذمي يكذذذون منعذذذدما مذذذن الناحيذذذة القانونيذذذة

، أن يبلغ عذن طريذق  أي وسذيلة مذن ان أمر الحبس المؤقت أصل مكتوب الضرورة أو االستعجال إذا
 .3مع وجوب إيضاة جميع البيانات الجوهرية في أصل األمر 2الحديثة االتصالوسائل 

 :بيانات األمر الصادر بالحبس المؤقت-ب
عذن جهذة خولهذا القذانون توقيذع  نكذو األمر  بذالحبس المؤقذت يجذب أن ي:وصفة مصدر األمر اسم_ 1

 .4قاضي الحكم_رئيس غرفة االتهام_ النائب العام_ قاضي التحقيق_وكيل الجمهورية: هذا األمر سواء
يتعذذين علذذى مصذذدر األمذذر الحذذبس المؤقذذت أن يقذذوم علذذى قذذدر اإلمكذذان  :بيانننات شننتم المننتهم-2

      . كافيذا نافيذا للغلذط فذي شخصذه ، تحديذداالذي يصدر في مواجهتذه أمذر الحذبس بتحديد شخصية المتهم
 .محل إقامته-المتهم أو مهنته وظيفة _ المتهم و لقبه اسم _:يو يكون ذل  بمراعاة ما يل

       تتمثل هذ  البيانذات فذي تحديذد الفعذل المسذند للمذتهم، :البيانات المتعلقة بالتهمة المسندة للمتهم -0
باإلضذافة إلذى وجذوب تبيذان  .ع الحذبس المؤقذت مذن عدمذهما إذا كان هذا الفعل مما يجوح فيه توقيذ و

وذال  ألنها تساعد في االستدالل عن التكييف القانوني  المادة القانونية المطبقة على الفعل اإلجرامي،

                                       
يصدرها على جميع األوامر التي  الا. فإن المشرق الجحائري يوجب أن يؤشر و :ج.إ.من ق 012بالرجوق إلى المادة  1

 .قاضي التحقيق بما فيها األمر الصادر بالحبس المؤقت
ذ  الحالة إيضاة جميع إذاعة األمر بجميع الوسائل و يجب في ه االستعجالو يجوح في حالة "ج.إ.من ق 000/6المادة  2

و صفة رجل القضاء الذي أصدر  اسمالبيانات الجوهرية المبينة في أصل األمر و باألخص هوية المتهم و نوق التهمة و 
 ." األمر و يوجه أصل األمر في أقرب وقت ممكن إلى الضابط المكلف بتنفيذ 

 .062و  064ص  المرجع السابق، نبيلة رحاقي، 3
 .666ص  المرجع السابق، ،حمد المرمحمد عبد اي م 4
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      فذذذي الجنايذذذات ان الحذذذبس المؤقذذذت يجذذذوح  اعتبذذذارجنحذذذة او مخالفذذذة علذذذى  ذا كذذذان جنايذذذة،إللفعذذذل عمذذذا 
  .1سنوات سجن(12)بأكثر من ث ثو الجن  المعاقب عليها 

 يعتبر بيان تاريا االمر بالحبس المؤقت من أهم اإلجراءات و الذذي:تاريخ االمر بالحبس المؤقت-0
و يستحسذذن أن يكذذون بذذالحروف  و يذذتم ذكذذر التذذاريا باألرقذذام، ،يشذذكل ضذذمان للمذذتهم المحبذذوس مؤقتذذا
و الذي يفيد عند حسذاب المذدة مثذل  2ي ديو السنة بالتقويم الم أيضا على أن يتضمن اليوم و الشهر

 . 3وكذال  خصم مدة الحبس المؤقت من مدة العقوبة في حالة اإلدانة التمديد و السقوط،
يتطلب أن يكون : أمر الحبس المؤقت رتوقي  اآلمر به و التتم الرسمي للجهة الي يتبعها مصد-5
الجهة  مختوما منيجب ان يكون األمر وكذال   ي امر به،ر الحبس المؤقت موقعا من الشخص الذأم

 .4التي يتبعها الشخص المخول بإصدار هذا األمر وهذا لتفادي التحوير
نظذذر لطبيعذذة الحذذبس المؤقذذت  :تكليننف رئننيس مؤسسننة إعننادة التربيننة باسننت م المننتهم و حبسننه-6

ة التربيذذة رئذذيس مؤسسذذة إعذذادتكليذذف  احتذذواءفإنذذه يتوجذذب  و خطورتذذه علذذى حريذذة اإلنسذذان، االسذذتثنائية
 .ول المتهم ووضعه في السجنببق

نفذس الوقذذت لعذذدم و ضذمان فذذي .و بالتذالي فذذإن هذذا التكليذذف هذو سذذند مشذروعية وجذذود المذتهم بالسذذجن
 .5الحرية الشخصية إال بالطرق المشروعة  انتها 
 .استئناف أمر الوض  رهن الحبس المؤقت  -رابعا

  .بذالحبس المؤقذت تختلذف بحسذب بذاخت ف األطذراف إن أجل الطعن باالستئناف فذي األوامذر المتعلقذة
 .و سيتم ذكرها باختصار

فيكذون  ،مذن أوامذر قاضذي التحقيذق ضذد أمذر وكيل الجمهوريةإذا كان الطعن باالستئناف صادر عن 
 .أيام من تاريا صدور األمر( 2)خ ل مدة ث ث 

يذذوم ( 61)عشذذرين خذذ ل  فيكذذون فذذيالنائننب العننام للمجلننس  إذا كذذان الطعذذن باالسذذتئناف صذذادرا عذذن
التحقيذق التالية لصدور أمر قاضي  ايوم( 61)عشرين اللألطراف األخرى في  استئنافهو يبلغ  ،التالية

 . .(ج.إ.ق 000 المادة)

                                       
 .022إلى  020المرجع السابق من ص  نبيلة رحاقي، 1
 .21ص  ،0241:بدون بلد ة الوطنية للكتاب،المؤسس و اإلفراج المؤقت، االحتياطيإجراءات الحبس  ،عبد العحيح سعد 2
 .666ص  ،المرجع السابق محمد عبد اي محمد المر،3
 .666ص  ،المرجع السابق ،ر محمد الممحمد عبد اي 4
 .022ص  ، المرجع السابق،نبيلة رحاقي 5
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فيكذذون خذذ ل ثذذ ث أيذذام كاملذذة مذذن يذذوم  ،المننتهم أو محاميننهإذا كذذان الطعذذن باالسذذتئناف صذذادر عذذن 
 .ج.إ.ق 024تبليغه حسب المادة 

التحقيذق المتعلقذة بذالحبس بالفصذل فذي الطعذون المرفوعذة ضذد أوامذر قاضذي  غرفذة اإلتهذام و تخذتص 
 122، و هذذا حسذب المذادة فيهذا بذالنقض أمذام المحكمذة العليذاال تقبل الطعن  هاقراراتتكون و المؤقت، 

 .1الجديد. ج.إ.من ق
 :الشروط الموضوعية للحبس المؤقت : الفرع الثاني 

نون لحمايذة المذتهم المحبذوس ، التذي أقرهذا القذاة من أهذم الضذمانات القانونيذةضوعيالشروط المو  تعتبر
، التي يتمتذع بهذا طذوال إجذراءات التحقيذق إلذى غايذة صذدور حكذم ة، و هذا في نطاق قرينة البراءمؤقتا

 .نهائي في موضوق الدعوى
 :الجهات المتتصة بإصدار األمر بالوض  رهن الحبس المؤقت : أوال 

التحقيق يصدر قاضي التحقيق أوامر قضائية تهدف كلها لحسن سير  :قيق كأصل عامقاضي التح_ أ
، و من بينها أمر الحبس المؤقت الذي يعذد أخطرهذا، إذ يلجذأ إليذه بشذكل من أجل الكشف عن الحقيقة

 .ج .إ.و ما يليها من ق 062وفق شروط محددة في نص المواد  2استثنائي
و جعله  ،تيار قاضي التحقيق فيما يخص األمر بالحبس المؤقتالذي يكمن وراء اخ هدفو لعل أن ال

و كذذذل  . يرجذذع أساسذذا إلذذى مركذذح  المسذذتقل و المحايذذد أثنذذاء سذذير الذذدعوى بإصذذدار ،المخذذتص األول 
ألدلذة مذن بالنظر إلى طبيعذة عملذه المتمثذل أساسذا فذي البحذث عذن الحقيقذة، و ذلذ  مذن خذ ل تقذدير ا

هذي حسذن سذير العدالذة  همتذه، فمفي إدانذة المذتهم و ال فذي تبرئتذه ة، مصلحعدمها في مواجهة المتهم
 .3من خ ل تطبيق القانون

الحذذذبس يذذداق المذذتهم بإمذذن سذذلطات غرفذذة االتهذذام إصذذدار أمذذر  :غرفننة االتهننام كجهننة التحقيننق_ ب
إذا كانت غرفة االتهام قد فصلت في استئناف مرفذوق " ج .إ.من ق 026/0المؤقت طبقا لنص المادة 

       أمذذذر صذذذادر مذذن قاضذذذي التحقيذذذق فذذي موضذذذوق حذذذبس المذذتهم مؤقتذذذا فسذذذواء أيذذدت القذذذرار أم ألغتذذذهعذذن 
، را بإيداعذذه السذذجن أو بذذالقبض عليذذهو أمذذرت بذذاإلفراج عذذن المذذتهم أو باسذذتمرار حبسذذه أو أصذذدرت أمذذ

 ".فعلى النائب العام إعادة الملف بغير تمهل إلى قاضي التحقيق بعد العمل على تنفيذ الحكم

                                       
 .661و  661ص  ،بدون سنة النشر بدون بلد النشر، ،مطبعة البدر بين النظري و العملي،ج .إ.قشرة  فضيل العيش، 1
 .606ص   6101 ،رالجحائ ،ديوان المطبوعات الجامعية، (16)ج  ،(11)ط ،ج.إ.شرة ق أحمد شوقي الشلقاني، 2
 .06ص 6112-6114:جامعة قسنطينة  ،ن الحبس المؤقت و حرية الفردمذكرة ماجستير بعنوا حسين الربيعي، 3
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إن جهة النيابة العامة متمثلة في كذل مذن النائذب العذام لذدى  :من األصل كاستثناءالنيابة العامة _ ج
الحذبس  أمذر ، بحيث منحهذا القذانون سذلطة إصذدارئي و وكيل الجمهورية لدى المحكمةالمجلس القضا

مذذة يصذذفها جري بارتكابذذهفيذذه  االشذذتبا ، و ذلذذ  بمجذذرد ى المذذتهم قبذذل تقديمذذه إلذذى المحكمذذةالمؤقذذت علذذ
القانون أنها جنحة، حيث يجوح لوكيل الجمهورية إصدار أمر اإليداق رهن الحبس المؤقت متى توفرت 

 :الشروط التالية
  .أن تكون الوقائع المعروضة على وكيل الجمهورية تتطلب إجراء تحقيق قضائي_
تكبذذة مذذن طذذرف أال تكذذون الجريمذذة محذذل المتابعذذة تخضذذع إلجذذراءات خاصذذة كذذالجرائم و الجذذن  المر _

 .ج.إ.ق 140إلى المادة  102أعضاء الحكومة و القضاة و بعض الموظفين طبقا للمواد من 
 .أال يقدم المتهم ضمانات كافية للمثول أمام المحكمة_
 : قضاة الحكم في حاالت محددة_د
روف ، و إذ طرأت ظذحضور بعد اإلفراج عنه و لم يمتثلإذ أستدعي المتهم لل :االمتثالحالة عدم _1

أو لجهذة الحكذم المرفذوق إليهذا الذدعوى فلقاضذي التحقيذق . جديدة أو خطيرة تجعل من الضروري حبسذه
 .ج.إ.ق 020و هو ما حددته الفقرة الثانية من المادة  اعه السجنأن تصدر أمرا جديدا بإيد

أمر يذإن أخل أحذد الحاضذرين بالنظذام بذأي طريقذة كانذت فلذرئيس أن  :حالة اإلت ل بنظام الجلسة_2
صذدر فذي . ، أو أحذدث شذغباخ ل تنفيذذ األمذر أن لذم يتمثذل لذه، و إذ حدثت بإبعاد  من قاعة الجلسة
و عليذه فقذد خذول المشذرق لذرئيس الجلسذة  .بس المؤقت إلى غاية موعد محاكمتهالحال أمر إيداعه الح

وط القانونية فذي الشر  حق إصدار أمر بإيداق المتهم مؤسسة إعادة التربية و حبسه مؤقتا متى توافرت
 :هذ  الحالة

 .الا.....أن يكون هنا  إخ ل بنظام الجلسة و قد يكون بالهتاف، الصياة_
  .أن يكون هنا  أمر باإلبعاد صادر من رئيس الجلسة_
 .1بعاد و إحداث مشاغبة عند التنفيذعدم االمتثال ألمر اإل_
نذذص المشذذرق صذذراحة علذذى  :(ةتغييننر الوصننف القننانوني للجريمنن) حالننة الحكننم بعنند االتتصننام _0

سلطة المحكمة و المجلذس القضذائي فذي إصذدار أمذر بإيذداق المذتهم الحذبس المؤقذت أو بذالقبض عليذه 

                                       
 .161و  162ص  ،0226،الجحائر دار الهدى، ،(10)ط  ضمانات المتهم أثناء التحقيق، محمد محدة،1
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و هذذا مذا نصذت . إذا حكم بعدم االختصاص في القضية المطروحة أمامها ألنها تحمذل وصذف جنايذة
 .1من قانون اإلجراءات الجحائية 120و المادة  226عليه كل من المادة 

-01رقذم  االمر المشرق الجحائري تعريفا إلجراء المثول الفوري من خ ل  لم يعط :المثول الفوري_0
 أسذذذذتحدثقذذذانون اإلجذذذراءات الجحائيذذذذة الذذذذي المتضذذذمن  تعذذذذديل  ،6101 جويليذذذذة 62المذذذؤري فذذذي  16

لجذن  إجراء من خ له يمثل شخص أمذام محكمذة ا"غير أنه يمكن تعريفه بأنه  .بموجبه المثول الفوري
هذو أول إجذراء تاريخيذا " ، كمذا يمكذن تعريفذه أيضذا بأنذه "ت النظذرللمحاكمة بعد انتهاء مذدة توقيفذه تحذ

حيذث يتميذح " لجمهوريذة مذن محاكمذة الشذخص فذورا بعذد انتهذاء مذدة التوقيذف للنظذرا الذي يمكذن وكيذل
  .2هذا اإلجراء بالسرعة

األمذذر متروكذذا لسذذلطة لمتلذذبس بهذذا مذذع إبقذذاء إن إجذذراء المثذذول الفذذوري يخذذص فقذذط الجريمذذة ا: إجراءاتذذه
 :وكيل الجمهورية المختص إقليميا للتحقق من توافر الشروط التالية 

 .أن تكون الوقائع المعروضة على وكيل الجمهورية غير قابلة للتحقيق القضائي_
  والة الذالجذن  المرتكبذة مذن طذرف القضذاة و  أال تكون الجريمة تخضذع إلجذراءات خاصذة، كذالجرائم و_

 .ج.إ.ق 102إلى  102و بعض الموظفين طبقا للمواد 
 .أال يقدم المتهم ضمانات كافية أمام المحكمة_

و بعذذد تقذذديم المذذتهم لوكيذذل الجمهوريذذة و يقذذرر هذذذا األخيذذر إخطذذار محكمذذة الجذذن  عذذن طريذذق إجذذراء 
لجمهوريذة محكمذة حينئذذ يخطذر وكيذل ا( و اسذتدعاء الشذهودبعد التقدمية و االسذتجواب )المثول الفوري

 .الجن ، التي تمل  سلطة إصدار أمر وضع المتهم رهن الحبس بناءا على إجراء المثول الفوري
  ،المحكمذة دائذرةدما تذدخل الذدعوى فذي حامي كهيئة دفاق فذي إجذراء المثذول الفذوري عنذميبرح دور ال و
 .يمكنه حينئذ االتصال بموكله في غرفة المحادثة المعدة لهذا الغرض و

لحق فذي طلذب التأجيذل لتحضذير الجن  له امحكمة عندما يمثل المتهم أمام : لحبسألة التأجيل و امس
لمحكمة تلقائيا إذا ، كما يمكن تأجيل القضية من طرف اأيام لتحضير  12حيث يمن  له أجل ، دفاعه

 . كانت القضية غير مهيأة للفصل فيها
                                       

 الجحائر، ،ديوان المطبوعات الجامعية ي،الحبس االحتياطي و المراقبة القضائية في التشريع الجحائر  ،ربوكحيل األخض1
 .616بدون سنة النشر، ص 

مداخلة غير منشورة ألقيت بمناسبة الملتقى الوطني حول  ،ت المثول الفوري و األمر الجحائيإجراءا صلة عبد اللطيف،فا2
            كلية الحقوق ، مخبر تشريعات القانون االقتصادي الجديد،المنظم من طرف ج.إ.إص ة القضاء الجحائي في ظل ق

 .6102أفريل  12يوم  معسكر، ،جامعة مصطفى إسطنبولي السياسية ، و العلوم
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و اسذتحداث إجذراء المثذول  ي عن إجراءات التلذبسفالهدف األساسي الذي دفع المشرق الجحائري بالتخل
، و الحد من تعسف سلطتها في اإليداق س المؤقت من جهاح النيابة العامةالفوري هو نحق سلطة الحب

، علذذى غذذرار قاضذذي الحكذذم الذذذي لذذه نظذذرة أوسذذع علذذى ملذذف نذذاءا علذذى محاضذذر الضذذبطية القضذذائيةب
ري فذذي مواكبذذة افة إلذذى إرادة المشذذرق الجحائذذ، إضذذلذذيس مجذذرد محاضذذر الضذذبطية القضذذائيةالقضذذية و 

 .ايو محاولته الحد من حجم القضا ،التشريعات العالمية
ت في القضايا و اإلنقاص فعلى الرغم من اإليجابيات التي يحملها إجراء المثول الفوري من سرعة الب 

 .، إال أنه يهضم حقوق الدفاق و ال يعححها خاصة الطرف المدنيمن حجمها
اإلجذذراءات فذذي  اختصذذاريعذذد األمذذر الجحائذذي أحذذد أهذذم اإلجذذراءات التذذي تهذذدف إلذذى  :الجزائنني األمننر_5

تضذذخم  ، كمذذا يعتبذذر بذذدي  ال يسذذتهان بذذه نظذذرا لفوائذذد التذذي يحققهذذا فذذي التقلذذيص مذذنمرحلذذة المحاكمذذة
، كما تفيد المتهم فذي عذدم تعريضذه لمخذاطر المحاكمذة و سذرعة الفصذل القضايا على مستوى المحاكم

 .لنسبة إليه و لكل أطراف الخصومةبا
جرائي خاص، يواجه نوق معين من الجرائم البسيطة بهدف إنهاء إ كما يتسم األمر الجحائي بأنه نظام 

المقذررة  ، ال تراعى فيها القواعدعنها بصورة مبسطة إجراءاتها، و وضع حد النقضاء الدعوى المترتبة
 .1لمشرق الجحائريإعتمد  ا الذيعات كثيرة  و ، و قد أخذت به تشريلنظر المحاكمات العادية

، المسذتحدثة بموجذب 0مكذرر 241مكذرر إلذى غايذة المذادة  241تحكم إجراءات األمر الجحائي المذادة 
أو /والمعاقذذذب عليهذذذا بالغرامذذذة و ، و يكذذذون فذذذي الجذذذرائم التذذذي توصذذذف بأنهذذذا جذذذن 16_01األمذذذر رقذذذم 

 :2وافر الشروط اآلتية، و ذل  بتلحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتينبا
 .أن تكون هوية مرتكب الجريمة معلومة_
 .أن تكون الوقائع المنسوبة للمتهم بسيطة ليس من شأنها أن تثير مناقشة وجاهية_
 .ج.إ.مكرر ق 241أن تكون الوقائع المنسوبة للمتهم قليلة الخطورة طبقا للمادة _
الذة متابعذة الشذخص الطبيعذي مذع الشذخص ، باسذتثناء حون المتهم محل المتابعة شخص واحذدأن يك_

االستثناءات الواردة علذى إجذراء األمذر . ج.إ.ق 0مكرر  241المعنوي على نفس األفعال طبقا للمادة 
 :يستثنى من إجراءات األمر الجحائي: الجحائي

                                       
 .202ص  عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق،1
يعذدل و يذتمم  ،62/10/6101المذؤري فذي  16-01من األمر رقم  0مكرر 241مكرر إلى المادة  241أنظر المواد من  2

 .6101 جويلية62مؤرخة في  11ر رقم .ج ج ،.إ.المتضمن ق 14/12/0222 المؤري في 011-22األمر 
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 .إذا كان المتهم حدثنا_
 . راءات األمر الجحائيإذا اقترنت الجنحة بجنحة أخرى أو مخالفة ال تتوفر فيها شروط تطبيق إج_
 .ج.إ.قمن  0مكرر 241للمادة  يتم وفقاكانت هنا  حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية  إذا_
 241، و ذلذذذ  طبقذذذا للمذذذادة ر مذذذن شذذذخص حذذذول ارتكذذذاب نفذذذس الواقعذذذةإذا كانذذذت المتابعذذذة ضذذذد أكثذذذ_

 . ج.إ.ق من 0مكرر
و يفصذذل القاضذذذي بموجذذذب أمذذذر مسذذذبب و يحذذال الملذذذف إلذذذى المحكمذذذة مرفقذذا بطلبذذذات النيابذذذة العامذذذة، 

أمذذر وضذذع المذذتهم رهذذن كمذذا تملذذ  محكمذذة الجذذن  فذذي هذذذ  الحالذذة سذذلطة إصذذدار   بذذالبراءة أو الغرامذذة،
هذذ  األخيذرة  و يحال من جديد هذا األمر إلى النيابة العامة فور صذدور  بحيذث تملذ  ،الحبس المؤقت

كمذا يبلذغ األمذر بذأي  ،راريا صذدور األمذيبذدأ حسذابها مذن تذ ،أيذام مذن أجذل االعتذراض عليذه 01جل أ
 .وسيلة إلى المتهم الذي لديه أجل شهر لتسجيل اعتراضه عليه تبدأ من تاريا التبليغ

يترتب عن ذل  محاكمته وفقا لاجراءات في حالة االعتراض سواء من طرف النيابة العامة أو المتهم  
يهذا بحكذم غيذر قابذل ألي طعذذن إال إذا بحيذث تعذرض القضذية علذى قسذم الجذن  التذي تفصذل ف ،العاديذة

دج بالنسذذذذبة  61.111كانذذذذت العقوبذذذذة المحكذذذذوم بهذذذذا تتضذذذذمن عقوبذذذذة سذذذذالبة للحريذذذذة أو غرامذذذذة تفذذذذوق 
 . ج.إ.ق 1مكذذرر  241دج بالنسذذبة للشذذخص المعنذذوي طبقذذا للمذذادة  011.111و  للشذذخص الطبيعذذي

المرافعة وفذي هذذ  الحالذة يسذتعيد مع اإلشارة أن للمتهم أن يتناحل صراحة عن اعتراضه قبل فت  باب 
 .ج.إ.ق 2مكرر  241األمر الجحائي قوته و ينفذ بشكل عادي طبقا للمادة 

لقواعذد تنفيذذ األحكذام  و في حالة عدم إعتراض النيابذة العامذة أو المذتهم فذإن األمذر الجحائذي ينفذذ وفقذا
 .1الجحائية
 :بس المؤقت مطلقاالحاالت التي ال يجوز للنيابة العامة األمر بالح :ثانيا

لقد استثنى القانون حاالت معينة ال يجوح فيها إصدار أوامر بالحبس سواء كان هذا األمر صادر عن 
 . وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو جهة الحكم

في فقرتها األخيرة و يمكن استخ صها ضمنيا  12ج في المادة .إ.نص عليها صراحة قهذ  الحاالت 
 :ج و تتمثل هذ  الحاالت في ما يلي.إ.من ق 102-226-214-004في المواد 

                                       
 .204ص  المرجع السابق، عبد الرحمان خلفي، 1
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يمنذذع علذذى جهذذة التحقيذذق و النيابذذة العامذذة إصذذدار أوامذذر بحذذبس أي :حالننة كننون الجريمننة متالفننة_1
و لذو كانذت هذذ  الجريمذة  ، حتذىجرائم التي يصفها القانون مخالفذةشخص متهم بارتكاب جريمة من ال

 .مشهودة أو متلبسا بها
 12يمنع علذى وكيذل الجمهوريذة بمقتضذى نذص الفقذرة األخيذرة مذن المذادة :متهم قاصراحالة كون ال_2
مذذن عمذذر  حبسذذا مؤقتذذا بسذذبب  ةج أن يصذذدر أمذذرا بحذذبس المذذتهم الذذذي لذذم يبلذذغ سذذن الثامنذذة عشذذر .إ.ق

 .ارتكابه لجنحة مشهودة أو متلبس بها
ال الجذن  المتلذبس بهذا يمنع على وكيل الجمهورية في مج :حالة كون الجريمة من جنح الصحافة_0

أن يصذذذدر أمذذذرا بحذذذبس المذذذتهم حبسذذذا مؤقتذذذا إذا كانذذذت الجريمذذذة المتذذذابع مذذذن أجلهذذذا تعتبذذذر مذذذن الواقعذذذة 
 .بواسطة الصحافة

و المذادة  12ادة نصذت عليهذا كذل مذن المذ :غير معاقب عليها بالحبس الجريمة جنحةحالة كون _0
ون المقذذررة للجريمذذة المتذذابع مذذن أجلهذذا ج علذذى أن شذذروط صذذحة األمذذر باإليذذداق أن تكذذ.إ.مذذن ق 004

  .1تتضمن عقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أشد المتهم المراد حبسه،
ج أن .إ.يمنذذع علذذى قاضذذي التحقيذذق بمقتضذذى المذذادة مذذن ق:حالننة األمننر باإليننداع قبننل االسننتجواب_5

تجوابه يصذذدر أمذذرا بحذذبس أي مذذتهم حبسذذا مؤقتذذا بموجذذب أمذذر إيذذداق مذذن أجذذل ارتكابذذه لجنحذذة قبذذل اسذذ
 .و هو ما ينطبق على قاضي التحقيق أيضا إستجوابا رسميا،

و هذذي حذاالت تتمثذل فذي جريمذذة  :حالنة كنون ممارسننة الندعوى العمومينة المقينندة بشنرط الشنكوى_6
ق و جريمذذة السذذرقة بذين األقذذارب و الحواشذذي و األصذذهار .ق 222الحنذا المنصذذوص عليهذذا فذي المذذادة 

 222مقذر أسذرته لمذدة تتجذاوح شذهرين حسذب المذادة أحذد الوالذدين ر  تذلغاية الدرجذة الرابعذة و جريمذة 
، أو ق.مذن ق 262سذنة حسذب المذادة  04سذن قاصرة و إبعادها مذا لذم تبلذغ  اختطافق و جريمة .ق

و كذل  الجرائم المرتكبة خارج الذوطن  ،ق.ق 116ة غير العمدي حسب المادة جرائم الضرب و الجر 
 .ج.إ.يرة من قفي فقرتها األخ 142حسب المادة 

أن يصذدر كيذل الجمهوريذة ج فذ  يجذوح لو .إ.مذن ق 12فطبقا للمذادة  :حالة جريمة جنحة سياسية_7
فذذي الحالذذة التذذي تكذذون فيهذذا الجريمذذة المتذذابع مذذن اجلهذذا المذذتهم جنحذذة  أمذذرا بحذذبس المذذتهم حبسذذا مؤقتذذا،

 .ذات صفة سياسية رغم أنها جنحة متلبس بها

                                       
 .666-660،ص  المرج السابق فضيل العيش، 1
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يمنذذع علذذى وكيذذل . ج.إ.مذذن ق 12حسذذب المذذادة  :ل عتقننالكبهننا حالننة كننون الجريمننة تعننرض مرت_8
الجمهوريذذذة أن يذذذأمر بذذذالحبس المؤقذذذت فذذذي مجذذذال الجذذذن  المتلذذذبس بهذذذا فذذذي الحالذذذة التذذذي تعذذذرض فاعذذذل 

 01الجريمة المتلبس بها أو المساهم فيها إلى عقوبة اإلعتقال أو اإلبعاد المنصوص عليذه فذي المذادة 
 .عقوبة تكميلية باعتبارهاق .ق
ج إذا كذان عضذو مذن .إ.ق 102المذادة  :حالة ممارسة الندعوى العمومينة ضند أعضناء الحكومنة_9

 . أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو أحد الوالة قاب  ل تهام بارتكاب جناية أو جنحة
إذا كذذان . ج.إ.ق 102حسذذب المذذادة  :ممارسننة النندعوى العموميننة ضنند رجننال القضنناء و الننوالة_ 11

أحدهما من المحكمذة العليذا أو أحذد الذوالة أو أحذد رؤسذاء المجذالس القضذائية أو النذواب العذامين محذ  
ا أن يخطذر ، و يتعين على و ألذناء مباشرة مهامه أو خارج نطاقهاجناية أو جنحة أث بارتكاب ل تهام

دور  إلى الرئيس األول بالقضية، و أن يحيل الملف إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يحيله ب
 .1لهذ  المحكمة

 :مبررات الحبس المؤقت: ثالثا
مذذن  6101جويليذذة  62المذذؤري فذذي  16-01مكذذرر المعدلذذة بموجذذب األمذذر  062لقذذد تضذذمنت المذذادة 

ار األمذذر بالوضذذع فذذي الحذذبس ج المبذذررات القانونيذذة التذذي يسذذتند إليهذذا قاضذذي التحقيذذق عنذذد إصذذد.إ.ق
 أو بذذذأكثر مذذذن الحذذذاالت الذذذواردة فذذذي نذذذص المذذذادة المذذذذكورة  رر  إال بواحذذذدة ، و ال يمكنذذذه أن يبذذذالمؤقذذذت
 :، و يمكن ذكرها على النحو التاليأع  

  (.ج.إ.ق 062المادة )الرقابية القضائية غير كافية االلتحاماتإذا كانت 
 إذا لم يكن للمتهم موطن مستقر. 
 2إذا لم يقدم المتهم ضمانات كافية للمثول أمام العدالة. 
 إذا كانت األفعال جد خطيرة. 
 عندما يكون الحبس المؤقت هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجا أو األدلة المادية. 
  عنذذد الخشذذية مذذن عرقلذذة الكشذذف عذذن الحقيقذذة بواسذذطة الضذذغط علذذى الشذذهود أو الضذذحايا أو لتفذذادي

 .و الشركاءالتواطؤ بين المتهمين 
 مجددا متهم أو وضع حد للجريمة أو الوقاية من حدوثهاعندما يكون هذا الحبس ضرورة لحماية ال. 

                                       
 .662-666ص  المرجع السابق ،فضيل العيش،   1
 .622و  620ص من  عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، 2
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  عندما يخالف المتهم من تلقاء نفسذه الواجبذات المترتبذة علذى إجذراءات الرقابذة القضذائية المحذددة لهذا
 .دون مبرر جدي

 1(ج.إ.ق 020/6المادة )إذا استدعي المتهم للحضور بعد اإلفراج عنه و لم يتمثل. 
 (ج.إ.ق 020/6المادة )حبس المتهم يرة تجعل من الضروريإذا طرأت ظروف جديدة أو خط. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .452ص من  المرجع السابق، عبد الرحمان خلفي،1
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 .آثار الحبس المؤقت و بدائله:المبحث الثاني
  ذلقذذذد سذذذبق و أن بينذذذا الشذذذروط الواجذذذب توافرهذذذا لجذذذواح توقيذذذع الحذذذبس المؤقذذذت سذذذواء كانذذذت هذذذ      

يجذذذب  الحذذذبس المؤقذذذت و مبرراتذذذه،ة إلذذذى ، و إذا حالذذذت األسذذذباب المؤيذذذدالشذذذروط شذذذكلية أم موضذذذوعية
، فهذذذذذ  الشذذذروط تعتبذذذذر بمثابذذذة الضذذذذمانات االفذذذراج عذذذذن المذذذتهم الذذذذذي هذذذو رهذذذذن الحذذذبس المؤقذذذذت فذذذورا

و من ثمة . ، و المقرر لصالحهأمر وضع المتهم رهن الحبس المؤقتالمفروضة على الجهة المصدرة 
 .مراعاتها هن الحبس المؤقتار األمر بالوضع ر لها المشرق سلطة إصد خولالتي يجب على الجهة 

العقابية فإن المشرق الجحائري خول له مجموعة من الحقوق و الواجبات فأثناء تواجد المتهم بالمؤسسة 
 .111-11حدها بموجب قانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج للمحبوسين رقم 

أخذذرى تبذذرئ سذذاحة  اأمذذور سذذتجد أو قذذد ت  ،طة التحقيذذق فذذي مراعذذاة هذذذ  الشذذروطكمذذا أنذذه قذذد تخطذذ  سذذل
فذي أنذه يكذذون قذد ترتبذذت و لذيس مذن شذذ  . و تلغذي المبذذررات التذي بنذي عليهذذا الحذبس المؤقذذت  المذتهم
فضذذ  عذذن  .، فذذوق اإلسذذاءة البالغذذة لسذذمعة المحبذذوس مؤقتذذامذذتهم المحبذذوس مؤقتذذا أضذذرارا بالغذذةعلذذى ال

 .األضرار المادية التي ترتب على تعطيل أعماله فترة حبسه
إجماق فقهي على نوق معذين مذن التعذويض هذو خصذم مذدة الحذبس المؤقذت مذن العقوبذة  كما أنه هنا 

 . المقضي بها على المتهم
الذذي صذدر   محبوسذا مؤقتذا مذن العقوبذة هذو نذوق اخذتص بذه أولئذ و خصم المدة التي أمضاها المتهم 

 .حكم بإدانتهم سواء بسبب الجريمة التي حبسوا من أجلها مؤقتا أو غير 
، علذى اعتبذار س المؤقت يجب أعمالها عنذد تنفيذذ  ش  أن الرقابة الفعالة على شرعية الحبكما أنه ال

مذذن الضذذمانات الفعليذذة علذذى ا ممكنذذ اأن مبذذدأ قرينذذة البذذراءة يسذذتلحم إحاطذذة أوامذذر الحذذبس المؤقذذت قذذدر 
 .شرعية الحبس المؤقت

 (المطلب الثاني(في  ؤقتبدائل الحبس المو  ،(المطلب األول)ر الحبس المؤقت فيفسوف نتناول آثا

 .آثار الحبس المؤقت: المطلب األول 
ن الحبس المؤقت أمر من أوامر قضاء التحقيق غايته الكشف عن الحقيقة و الحفاظ على حسن سير إ

إجذذذراءات التحقيذذذق و األمذذذن العذذذام، إذن فذذذأمر إدانذذذة المذذذتهم أو إعذذذ ن براءتذذذه يبقذذذى معلقذذذا علذذذى نتذذذائا 
س المؤقت إجراءا اسذتثنائيا ألنذه يتعذارض مذع مبذادئ الحريذة الفرديذة و قرينذة التحقيق، و لهذا أن الحب

                                       
المتضذذمن قذذانون تنظذذيم السذذجون و إعذذادة اإلدمذذاج االجتمذذاعي  المذذتمم،  12/16/6111المذذؤري فذذي  11-11القذذانون رقذذم 1

 .6111فبراير  02مؤرخة في  06رقم . ر.للمحبوسين ،ج
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البذذذراءة التذذذي مذذذن نتائجهذذذا عذذذدم جذذذواح حذذذبس أي شذذذخص إال بصذذذدور حكذذذم نهذذذائي حذذذائح لقذذذوة الشذذذيء 
أو قصرت  فبقاء المتهم في الحبس المؤقت خ ل مدة التحقيق سواء طالت. 1المقضي فيه يثبت إدانته

للمذتهم و هذو  االجتمذاعيى نتائا و آثار غير مرغوب فيها، سواء على المسذتوى  سيؤدي ال محالة إل
، مصذذادر الذذدخل الفرديذذة انقطذذاقو  انعذذدامتتمثذذل فذذي  االقتصذذاديمذذا تبذذرح  صذذور التفكذذ  األسذذري أو 

إضذافة إلذى األضذذرار المعنويذة التذذي تلحذق بذذالمتهم الذذي حذذبس مؤقتذا و صذذدر فذي حقذذه حكذم بذذالبراءة، 
، إضذذافة إلذى اآلثذار القانونيذذة الشذذكو  التذي أحاطذت بذذه قبذل صذدور  ن يكذذون كافيذا إلحالذةفهذذا الحكذم لذ

لتذذذا كمذذذدة الحذذبس المؤقذذذت سذذذواء عنذذذد صذذذدور الحكذذم باإلدانذذذة أو البذذذراءة ففذذذي  انتهذذذاءالتذذي تترتذذذب بعذذذد 
المتهم فذي الحذبس المؤقذته فهذل تحتسذب الحالتين وجب علينا التساؤل عن مصير المدة التي قضاها 

 المدة و تخصم من العقوبة المقضي بها في حال اإلدانةه هذ 
و هذل  وهل يحق للمتهم الذي حذبس مؤقتذا بغيذر وجذه حذق طلذب التعذويض جذراء مذا لحقذه مذن ضذرره

 هذا التعويض كافي لجبر الضرر المعنوي و المادي الذي أصاب المتهمه
لمشذذرق قذذوانين تضذذمن تسذذويتها و قبذذل التعذذرض إلذذى آثذذار الحذذبس المؤقذذت القانونيذذة و التذذي وضذذع لهذذا ا

 .و معنوياته وجب علينا اإلشارة قبل ذل  إلى اآلثار التي تصيب المتهم في نفسه و عائلته
، بذالنظر إلذى تفهذم مذن حولذه مؤقتا العودة إلى حياتذه العاديذة و هو ما يسهل على المتهم الذي حبس 

 .ألجل الحفاظ على األمن العامضروري  ن محل إجراءكاأنه محل شكو  ال أساس لها الصحة و أنه 
أجذذل تحقيذذق المصذذلحة العامذذة لفتذذرة معينذذة مذذن الذذحمن مذذن  مذذؤدا  سذذلب حريذذة المذذتهمفذذالحبس المؤقذذت  

فذذيمس اإلنسذذان فذذي  ، إال أنذذه فذذي هذذذ  الحالذذة إجذذراء خطيذذر يسذذبب أذى بذذالغ لمذذن يوقذذع ضذذد للجميذذع
 .2، و سمعته، و شرفه و مصالحهشخصه

 .ات المحبوس مؤقتا داتل المؤسسة العقابيةحقوق و واجب: الفرع األول
إن حقذذوق و واجبذذات المذذتهم المحبذذوس مؤقتذذا داخذذل المؤسسذذة العقابيذذة و مذذا يترتذذب عذذن اإلخذذ ل بهذذذ  

المذؤري  11-11 وشذملها القذانون رقذم احتواهاالواجبات من جحاء وعقوبات قد تضمنتها قواعد أساسية 
للمحبوسين، و عليه فإننذا  االجتماعيادة اإلدماج المتضمن تنظيم السجون و إع ،12/16/6111في 

نستظهر فذي هذذا الفذرق حقذوق و واجبذات المحبذوس مؤقتذا بالمؤسسذة العقابيذة و ذلذ  وفقذا للقذانون رقذم 
 .المشار إليه أع   11-11

                                       
 فرق القانون الجنائي، جامعة  -القانون العام-مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق الحبس المؤقت، ربيعي حسين، 1
 064-060ص  ،6111، سنة قسنطينة  
 .200-201ص المرجع السابق، محمد عبد اي محمد المر  2
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 .حقوق المتهم المحبوس مؤقتا داتل المؤسسة العقابية: أوال
و هذذذي ال س مؤقتذذذا داخذذذل المؤسسذذذة العقابيذذذة كثيذذذرة للمحبذذذو  11-11إن الحقذذذوق التذذذي منحهذذذا القذذذانون 

  1و تتمثل هذ  الحقوق فيما يلي تختلف عن حقوق المحبوسين باألحكام النهائية،
المشذار  11-11لقذانون رقذم مذن ا 10لقذد نصذت المذادة : حق المحبوس مؤقتا في الرعاية الصنحية-

، و تذنص المذادة "ات المحبوسذينالحق فذي الرعايذة الصذحية حذق مضذمون لجميذع فئذ" :على أنأع   ،
و األخصائي النفساني  يتم فحص المحبوسين وجوبا من طرف الطبيب:"من نفس القانون على أنه 14
 ".ل اعند اإلفراج عنه و كلما دعت الضرورة لذند دخوله إلى المؤسسة العقابية و ع

لذذه الحذذق فذذي الرعايذذة ، فذذإن و تنفيذذذا لحكذذم نهذذائيو معنذذى ذلذذ  أن المحبذذوس سذذواء كذذان حبسذذه مؤقتذذا أ
 .بية أو في المؤسسة اإلستشفائية الصحية في المؤسسة الوقائية أو إعادة التر 

مذذن  22لقذذد أشذذارت المذذادة : حننق المننتهم المحبننوس مؤقتننا فنني زيننارة األقننارب و األصننهار و غيننرهم-
         للمحبذذوس الحذذق فذذي أن يتلقذذى حيذذارة أصذذوله"علذذى هذذذا الحذذق حيذذث نصذذت علذذى أنذذه 11-11 القذذانون

 ....."و فروعه إلى غاية الدرجة الرابعة و حوجته و أقاربه بالمصاهرة على غاية الدرجة الثالثة

حيذارة  حذق  علذى 11-11لقد نذص القذانون رقذم : حق المتهم المحبوس مؤقتا في اإلتصال بمحاميه-
رب المتهم بشرط متهم، سواء من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب المحبوس مؤقتا أو أحد أقاللمحامي ال

للمحبذوس :"مذن نفذس القذانون علذى أنذه 20أن يكون المحامي مذوك  فذي القضذية، حيذث نصذت المذادة 
الوصذذي عليذذه و المتصذذرف فذذي أموالذذه و محاميذذه أو أي موظذذف أو ضذذابط  الحذذق فذذي أن يتلقذذى حيذذارة

د تقديمذذه للمحذذامي عنذذ"منذذه علذذى أن 01و تذذنص المذذادة  "عمذذومي متذذى كانذذت أسذذباب الحيذذارة المشذذروعة
بذالمتهم بكذل حريذة مذن  االتصذالرخصة الحيارة المسلمة له مذن السذلطة القضذائية المختصذة الحذق فذي 
كمذا أشذارت الفقذرة الثانيذة مذن ".  دون حضور عون الحراسة في غرفة المحادثة المعدة خصيصذا لذذل 

بيذة مهمذا كانذت طبيعتهذا و ال التدابير التأدي االتصالال يقيد أو يبطل المنع من :"نفس المادة على أنه
 ".  الحر بمحاميه االتصاللمحبوس في ا احق
        مذذذن القذذذانون رقذذذم  01و  02لقذذذد جذذذاء فذذذي المذذذادتين : حنننق المنننتهم المحبنننوس مؤقتنننا فننني المراسنننلة-

أنذذه يحذذق للمحبذذوس تحذذت رقابذذة مذذدير المؤسسذذة العقابيذذة مراسذذلة أقاربذذه أو أي شذذخص آخذذر  11-11
أو بإعذذادة ا فذذي اإلخذذ ل بذذاألمن و حفذذظ النظذذام داخذذل المؤسسذذة العقابيذذة بذلذذ  سذذب شذذريطة أال يكذذون 

مكنذه بسذهولة أن يكتذب يو إدماجه في المجتمع، و عليه فإن المذتهم المحبذوس مؤقتذا   تربية المحبوس

                                       
 .661ص  ،سابقالمرجع ال فضيل العيش، 1
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الرسذذائل إلذذى أفذذراد  عائلتذذه و إلذذى كذذل شذذخص يرغذذب فذذي مراسذذلته و الكتابذذة إليذذه ، بشذذرط أال تتضذذمن 
رسذائل   الذواردة إليذه مذا يضذر بنظذام مؤسسذة إعذادة التربيذة ، و تخضذع هذذ  الرسذائل رسذائله هذذ  و ال

الموجهة إلى رقابة مدير   المؤسسة باستثناء الرسائل الموجهة للمحامي مذن طذرف المحبذوس مؤقتذا ، 
ال تخضع لرقابة مدير المؤسسة العقابية المراس ت الموجهذة مذن : "على   أنه 01حيث نصت المادة 

بوس إلى محاميه أو التي يوجهها هذا األخير إليه و ال يتم فتحها ألي عذر كان إال إذا لم يظهر المح
 ".على الظرف ما يبين بأنها   مرسلة إلى المحامي أو واردة منه

إن دخول أي شخص إلى المؤسسة العقابية بتهمذة   : حق المحبوس مؤقتا في القيام بالواجبات الدينية-
التحقيق أو بصدور حكم نهائي ضد  ، له الحق في ممارسة شعائر  داخل المؤسسذة   معينة سواء أثناء 

للمحبذذوس "حيذث نصذذت علذذى 12فقذذرة  12و هذذذا مذذا أقذر  قذذانون تنظذذيم السذذجون فذي مادتذذه . 1العقابيذة
 ".الحق  في ممارسة واجباته الدينية و في أن يتلقى حيارة رجل دين من ديانته 

مذذن نفذذس القذذانون  02لقذذد جذذاء فذذي نذذص المذذادة : ي الذذتظلم و الشذذكوىحذذق المذذتهم المحبذذوس مؤقتذذا فذذ-
يجذذوح للمحبذذوس عنذذد المسذذاس بذذأي حذذق مذذن حقوقذذه أن يقذذدم شذذكوى إلذذى مذذدير المؤسسذذة :"علذذى  أنذذه

      العقابيذذذة الذذذذي  يتعذذذين عليذذذه قيذذذدها فذذذي سذذذجل خذذذاص و النظذذذر فيهذذذا و التأكذذذد مذذذن صذذذحة مذذذا ورد بهذذذا 
    و يتعين بعد ذلذ  علذى المذدير دراسذة هذذ  الشذكوى ،".ة ال حمة بشأنهاو اتخاذ كل اإلجراءات القانوني

و أن يحقق في الوقائع التي تضمنتها و يوليها العناية و اإلهتمام، و إذا تبين لمدير المؤسسة العقابية 
،  أن الوقائع تكتسي طابع جحائي أو من شأنها اإلخ ل بالنظام داخل المؤسسة العقابية أو تهديد أمنها

فإنذذذذه يجذذذذب عليذذذذه أن يراجذذذذع  وكيذذذذل الجمهوريذذذذة لذذذذدى المحكمذذذذة التذذذذي توجذذذذد المؤسسذذذذة العقابيذذذذة بذذذذدائرة 
   و يجذذب أن يبلذذغ قاضذذي تطبيذذق العقوبذذات فذذورا ، و إذا تقذذاعس مذذدير المؤسسذذة العقابيذذة . اختصاصذذها

لذذه  أيذذام مذذن تذذاريا تقديمذذه للشذذكوى جذذاح(01)و لذذم يتلذذق المحبذذوس ردا علذذى شذذكوا  بعذذد مذذرور عشذذرة
إخطذذار قاضذذي تطبيذذق العقوبذذات مباشذذرة ، و يحذذق لذذه كذذذل  أن يرفذذع شذذكوا  إلذذى كذذل مذذن المذذوظفين 

و مقذذذابلتهم دون حضذذذور مذذذوظفي . المذذذؤهلين و القضذذذاة المكلفذذذين بذذذالتفتيش الذذذدوري للمؤسسذذذة العقابيذذذة
 .2المؤسسة العقابية 

 .واجبات المتهم المحبوس مؤقتا داتل المؤسسة العقابية:ثانيا
المتعلذذق بتنظذذيم السذذجون و إعذذادة اإلدمذذاج االجتمذذاعي للمحبوسذذين  11-11من القذذانون رقذذم لقذذد تضذذ

مجموعة من القواعد التنظيمية ال حمة للحفاظ على األمذن و الصذحة و علذى النظذام و الطاعذة داخذل 
                                       

 .445فضيل العيش ،مرجع سابق ،ص  1
 .012-014،ص  لكتاب ،بدون ط،المؤسسة الوطنية لتياطي و اإلفراج المؤقت حعبد العحيح سعد ،إجراءات الحبس اإل 2
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، كمذذا تضذذمن قواعذذد أساسذذية أخذذرى تشذذتمل علذذى الجذذحاءات أو العقوبذذات التذذي يمكذذن ة العقابيذذةالمؤسسذذ
أمذا النصذوص القانونيذة التذي  التنظيمية، يطها على المحبوسين الذين يتعمدون مخالفة هذ  القواعدتسل

 41مذن القذانون المشذار عليذه حيذث تذنص المذادة  40إلذى  41نصت على هذ  القواعد فهي مواد من 
 ،األمذذذن االنضذذذباط و أن يحذذافظ علذذى النظذذام، يجذذب علذذذى المحبذذوس أن يحتذذرم قواعذذد:"منذذه علذذى أنذذه

 ."النظافة داخل المؤسسة العقابية لصحة وا
كذذذل  و مجمذذذل هذذذذ  النصذذذوص القانونيذذذة التذذذي تتعذذذرض علذذذى واجبذذذات و التحامذذذات المحبوسذذذين بذذذاحترام

و بالطاعذة ال حمذة   و األنظمة الداخلية للسجون المتعلقة باألمن و النظام الداخلي و الصذحة القواعد
ن مخالفة أي محبوس مؤقت أو المحكذوم عليذه ألنظمذة و إ هم،و المراقبين أثناء قيامهم بمهام للحراس

و عقوبات  إلى إجراءاتالمخالف  األمن و النظام فيها يعرض السجون و القواعد ال حمة للحفاظ على
مذن القذذانون  42و التذوبيا مذذن الدرجذة األولذذى حسذب مذذا جذاء فذذي نذص المذذادة  تأديبيذة مذذا بذين اإلنذذذار

ا على األكثذر و المنذع مذن الحيذارة مؤقتذ( 16) ت لمدة تتجاوح شهرينو بين وقف المراس. المشار إليه
و األغذذذراض  عذذذدا حيذذذارة المحذذذامي، و المنذذذع مذذذن التصذذذرف بذذذاألموالما( 10)لمذذذدة تتجذذذاوح شذذذهرا واحذذذدا

أمذذا إذا كانذذت . (21)ضذذع فذذي عحلذذة لمذذدة ث ثذذين يومذذا، و الو (16)رينلمذذدة ال تتجذذاوح شذذه الشخصذذية
لداخلي للمؤسسة العقابيذة أو منهذا تكذون اعتذداء علذى األمذوال العامذة التابعذة األعمال المخلة بالنظام ا

و التخريذذب العمذذدي و الضذذرب و الجذذرة و القتذذل فإنهذذا تصذذب  جريمذذة مذذن الجذذرائم  للمؤسسذة كذذاإلت ف
 .التي يطبق عليها قانون العقوبات

تلذذف فذذي مجملهذذا عذذن و تجذذدر الم حظذذة أن حقذذوق و واجبذذات المذذتهم األجنبذذي المحبذذوس مؤقتذذا ال تخ
  .1و واجبات المتهم المحبوس مؤقتا الوطني بصفة عامة حقوق

غير أنه إذا تعلق األمر بحيارة أحد ممثلي قنصلية  ب د  فإنهذا تخضذع هذذ  الحيذارة إلذى مبذدأ المعاملذة 
للمحبذذوس األجنبذذي " :حيذذث تذذنص علذذى أنذذه 11-11مذذن القذذانون  00بالمثذذل حسذذب مذذا أوردتذذه المذذادة 

و فذي حذذدود  بالمثذلأن يتلقذى حيذذارة الممثذل القنصذلي لبلذد  و ذلذذ  مذع مراعذاة مبذدأ المعاملذذة  الحذق فذي
 .النظام الداخلي للمؤسسة العقابية

 .تصم مدة الحبس المؤقت من العقوبة المقضي بها:الفرع الثاني
 نمذذن قذذانون تنظذذيم السذذجون و إعذذادة تربيذذة المسذذاجين خصذذم مذذدة الحذذبس المؤقذذت مذذ 06تذذنظم المذذادة 

 ، و وفقا لهذ  المادة تخصم مدة الحبس المؤقت كاملة و بقوة القذانونالعقوبة المحكوم بها على المتهم

                                       
 .002-006ص  ،نفس المرجع عبد العحيح سعد، 1
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مذن عقوبذذة الحذبس دون تذذدخل القضذاء، و تحتسذذب مذدة الحذذبس المؤقذت مذذن يذوم حذذبس المحكذوم عليذذه 
 .بناء على أمر قضائي من أجل الجريمة التي أدانته

ب للحرية سابق على ذل  ال يعذد حبسذا مؤقتذا و واجذب الخصذم و يستفاد من النص السابق أن كل سل
من العقوبة المحكوم بها، و على ذل  ال تخصم مدة الحجح تحذت المراقبذة و القذبض علذى المذتهم فذي 

سذنة فذي مركذح  04ساعة تنفيذ األمذر اإلحضذار و إقامذة الحذدث البذالغ  61حالة تلبس و الحجح مدة 
أمر الحراسة المؤقتة الصادر من قاضي التحقيق أو قاضي األحداث، اإليواء  و الم حظة بناءا على 

و المدة التي قضاها المتهم في المستشفى بعد إصدار أمر القبض أو اإليداق ، كذل  ال تخصم المدة 
 .1التي قضاها المتهم في الحجح أو التوقيف أو الحبس في دولة أجنبية بناءا على طلب التسليم

 06/2جحائري قنن أحكام القضاء الفرنسي القديمة المتعلقة بالخصذم فذي المذادة و ي حظ أن المشرق ال
مذذن قذذانون تنظذذيم السذذجون و إعذذادة تربيذذة المسذذاجين ، و فاتذذه أن يسذذاير التطذذورات و التعذذدي ت التذذي 
أدخلت على القانون الفرنسي، و نسارق إلى القول بأن الفقه و القضاء الذي استوفى منه مشرعنا نص 

السابقة قد تجاوحها الوقت و أصب  غيذر معمذول بهذا و إذا كذان اليذوم الحذبس المؤقذت ال يعتبذر  المادة
الوسيلة لنحق االعتراف و سيادة مبدأ الحرية الشخصية، فقد حان الوقت أن نلحق نرتب قانونا بالقوانين 

بها سواء كانذت  الحديثة التي تجيح خصم كل المدة التي سلبت فيها حرية المتهم من العقوبة المحكوم
 .2عقوبة حبس أو غرامة

 :الرقابة على شرعية الحبس المؤقت: الفرع الثالث 
نظرا لكون الحبس المؤقت إجراء استثنائي يتسم بالخطورة ألنه يمس الحرية الفردية ، فإن المشرق حدد 

لذى الجهذة الجهات اآلمرة به و كذا مدته كمذا تذم بيانذه سذابقا، و هذذا مذن أجذل فذرض نذوق مذن القيذود ع
المختصذذة  بإصذذدار  ضذذمانا لحقذذوق األفذذراد و حمذذايتهم مذذن أي تسذذعف غيذذر أنذذه فذذي حالذذة إهذذدار هذذذ  
القيذود إن صذذ  التعبيذر ، فيتعذذين إيجذذاد رقابذة مخولذذة إلذذى جهذة قضذذائية ينظمهذذا القذانون للوصذذول إلذذى 

 .أكثر فعالية في هذا الشأن
الجحائري صورتين ، فإما أن تكون رقابذة غيذر  و تتخذ الرقابة على شرعية الحبس المؤقت في التشريع

 .قضائية أو تكون رقابة قضائية
 
 

                                       
 .114-111بوكحيل األخضر ،المرجع السابق ،ص  1

 .143بوكحيل األخضر ،المرجع السابق ،ص  2
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 :الرقابة غير القضائية: أوال
من البديهي أن الرقابة على شرعية الحبس المؤقت تبذدأ برقابذة قاضذي التحقيذق مذن تلقذاء نفسذه ، فهذو 

الشذذذروط القانونيذذذة الموضذذذوعية و الشذذذكلية إلصذذذدار األمذذذر بذذذالحبس  مذذذن يتأكذذذد مذذذن مذذذدى اسذذذتيفاء أول
المؤقذذذذت و اآلجذذذذال القانونيذذذذة المحذذذذددة لذذذذه، فإمذذذذا أن يمذذذذدد مذذذذدة الحذذذذبس المؤقذذذذت أو يفذذذذرج عذذذذن المذذذذتهم 
المحبوس مؤقتا، و لكنه يؤخذ على هذ  الرقابية أنها تقع في دوامة الروتين ألن قاضي التحقيذق يميذل 

الحبس المؤقت للمدة المنصوص عليها قانونذا، و ذلذ  بغايذة تفذادي التراجذع عذن غالبا إلى تجديد أمر 
 .1قرار  األول

باإلضذذافة إلذذى الرقابذذة التلقائيذذة لقاضذذي التحقيذذق فهنذذا  رقابذذة تمذذارس مذذن قبذذل جهتذذين وثيقتذذي الصذذلة 
: همذابمهامه و أعماله، و مع ذل  نجدهما مصنفتين ضمن الرقابة غير القضذائية، و هاتذان الجهتذان 

 .النيابة العامة و رئيس غرفة اإلتهام
 :رقابة النيابة العامة-أ

يعد عمل النيابة العامة وثيق الصلة بمهام قضاة التحقيق نظرا للترابط الكذائن بيذنهم مذن حيذث تحريذ  
بذذالفقرة األولذذى  20الذدعوى العموميذذة و مباشذذرة التحقيذذق وفقذذا لاجذذراءات المنصذوص عليهذذا فذذي المذذادة 

فالنيابذذة العامذذة تباشذذر الذذدعوى العموميذذة، إذ يسذذهر النائذذب العذذام علذذى .اإلجذذراءات الجحائيذذةمذذن قذذانون 
تطبيق القانون أمام المجلس القضائي و مجموق المحاكم الكائنة في دائرة إختصاصه، كما يسوغ لوحير 

 .2العدل إخطار النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات
لنيابذة العامذة بصذفة عامذة أنهذا تتجذه نحذو اسذتمرار حذبس المذتهم مؤقتذا، و قذد و مذا يؤخذذ علذى رقابذة ا

يرجذذذع ذلذذذ  فذذذي بعذذذض األحيذذذان إلذذذى سذذذعي القاضذذذي الواقذذذف لعذذذدم مخالفذذذة األمذذذر الذذذذي يتخذذذذ  قاضذذذي 
 .التحقيق

الفقذذرة األخيذذرة مذذن قذذانون اإلجذذراءات الجحائيذذة فذذن حظ أن  006و  001كذذذل  بذذالرجوق إلذذى المذذادتين 
كيذذل الجمهوريذذة يوقذذف تنفيذذذ أمذذر قاضذذي التحقيذذق بذذاإلفراج عذذن المذذتهم، بحيذذث يبقذذى هذذذا اسذذتئناف و 

األخير في الحبس المؤقت إلى غاية الفصل فيه من طرف الغرفة االتهام، بينما استئناف المتهم ألمر 
يخذدم الطذذابع االسذتثنائي المكذذرس للحذذبس  الوضذع فذذي الحذبس المؤقذذت لذيس لذذه أثذذر موقذف، و هذذذا ال

 .من قانون اإلجراءات الجحائية 062ت في المادة المؤق

                                       
 .620بوكحيل األخضر ،المرجع نفسه ،ص  1
 .من قانون اإلجراءات الجحائية 21المادة  2
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 :االتهامرقابة رئيس غرفة -ب 
سلطات واسعة تتمثل أهمها في اإلشراف على سير التحقيق و مراقبة الحبس ب االتهامة فئيس غر يتمتع 
اإلشذذراف علذذى سذذير  االتهذذاممذذن قذذانون اإلجذذراءات الجحائيذذة لذذرئيس غرفذذة  612فطبقذذا للمذذادة  ،المؤقذذت
 .ات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق لدائرة المجلس القضائي و على عدم تأخرهاإجراء

 :تحقيق هذا الغرض يسلم كل مكتب تحقيق لرئيس غرفة اإلتهام في ظروف ث ثة أشهر قائمتين بغيةو 
 .قائمة تتضمن جميع القضايا المتداولة مع بيان تاريا آخر إجراء تحقيق تم تنفيذ -
 .بالمتهمين المحبوسين مؤقتا قائمة تخص-

جميذذع أن يطلذذب مذذن قاضذذي التحقيذذق  االتهذذام، فإنذذه يجذذوح لذذرئيس غرفذذة و بنذذاءا علذذى هذذاتين القذذائمتين
س للتحقذذق مذذن وضذذعية ، كمذذا يحذذق لذذه حيذذارة كذذل مؤسسذذة عقابيذذة فذذي دائذذرة المجلذذالتوضذذيحات ال حمذذة

لقاضي التحقيق المعني الم حظات ، فإذا ظهر له أن الحبس المؤقت غير قانون وجه المحبوس مؤقتا
أن شذفذي هذذا ال االتهذاملكن ليس لرئيس غرفة  من قانون اإلجراءات الجحائية 611ال حمة طبقا للمادة 

المشذرق فذي تحريذر المذادة  اعتمذد إعطاء تعليمات لتوجيذه التحقيذق و الذدليل علذى ذلذ  األسذلوب الذذي 
 .، اإلشراف و بذل الجهدالمراقبة مثلحات من قانون اإلجراءات الجحائية مستعم  مصطل 612

أن يعقذذد غرفذذة  االتهذذاممذذن قذذانون اإلجذذراءات الجحائيذذة فإنذذه يجذذوح لذذرئيس غرفذذة  611و طبقذذا للمذذادة 
 .للفصل في أمر حبس المتهم مؤقتا االتهام

فإنذذه يجذذوح لذذه أن يفذذذوض  ،االتهذذذامالواسذذذعة المخولذذة لذذرئيس غرفذذة  و الصذذ حيات  و نظذذرا للسذذلطات
أو إلذى قذاض آخذر بذالمجلس القضذائي طبقذا  االتهذامإلى قاض من قضاة الحكم التابعين لغرفة  سلطته

 .1من قانون اإلجراءات الجحائية 611للفقرة الثانية من المادة 
 .بة القضائيةاالرق :ثانيا

بذة القضذائية مذن الوسذائل المسذتعملة للتخفيذف مذن شذدة إجذراء الحذبس المؤقذت و التقلذيص مذذن اقإن الر 
، ى اإلجذراءات الجحائيذةبة علذهة قضائية معينة ممارسة دور الرقااوئه حيث يقصد بها إسناد إلى جمس

   .أو المحكمة العليا االتهامو هذ  الجهة تكون ممثلة إما بغرفة 
 :االتهامرقابة غرفة -أ

 تبارهذذاباع االتهذذام، يتبذذين لنذذا أن غرفذذة مذذن قذذانون اإلجذذراءات الجحائيذذة 002بذذالرجوق إلذذى نذذص المذذادة 
قراراتهذا فذي أجذل  باتخذاذبذة علذى شذرعية الحذبس المؤقذت و ذلذ  ا، تقذوم بالرققضاء تحقيذق درجذة ثانيذة

                                       
 .660ص  ،رالجحائ الديوان الوطني لألشغال التربوية، ،(10)ج قضائي في المواد الجحائية ،جي لي بغدادي، اإلجتهاد ال 1
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 006لألوامذر المنصذوص عليهذا فذي المذادة  1محاميذه المذتهم أو استئنافيوما من تاريا ( 61)عشرين
 .يلم يتقرر إجراء تحقيق تكميل إذاو إال أفرج عن المتهم تلقائيا  من نفس القانون

المذذادة و بذذالرجوق إلذى  ،تلفذذة للبذت فذي موضذذوق الحذبس المؤقذتسذلطات مخ االتهذامالقذانون لغرفذذة  مذن 
أمذذر  اسذذتئنافحذذق المشذذرق مذذن  للمذذتهم المحبذذوس مؤقتذذا أو محاميذذه  ج  نسذذتخلص أن .إ.ق مذذن 006

، لمذتهمللضذمانات الممنوحذة لحمايذة االوضع بالحبس المؤقت باإلضافة إلى أمر تمديد  و هذا تدعيما 
في موضوق الحبس المؤقت لها أن تراقب صحة اإلجراءات المرفوعة إليها  االتهامو بالتالي فإن غرفة 

إبطذذال األوامذذر الصذذادرة عذذن قاضذذي التحقيذذق المخالفذذة للشذذروط القانونيذذة للحذذبس المؤقذذت، لكذذن فذذي  و
 االتهذامفذإن غرفذة  ،قذتللحذبس المؤ غير مخالف للشروط القانونيذة  اأمر أمام هذ  الغرفة  استئنافحالة 

و تعيذذد فحذذص الملذذف بذذنفس العناصذذر و الوقذذائع المتذذوافرة دون التصذذدي   تقذذوم بذذدور قاضذذي التحقيذذق
، حيذذث يبقذذى لهذذذا دار أمذذر بذذالحبس المؤقذذت أو إلغائذذهللموضذذوق أو توجيذذه أمذذر لقاضذذي التحقيذذق بإصذذ

فذي  االتهذامتقتصذر مهذام غرفذة و إنمذا  األخير السيادة الكاملة فذي البحذث عذن الوقذائع و أدلذة اإلثبذات
 .2أو إلغاء أمر قاضي التحقيقهذا الشأن على تأييد 

إذا :"من قانون اإلجذراءات الجحائيذة التذي تذنص علذى أنذه 026و في هذا الصدد و بالرجوق إلى المادة 
مرفذوق عذن أمذر صذادر مذن قاضذي التحقيذق فذي موضذوق  اسذتئنافقد فصلت فذي   االتهامكانت غرفة 
حبسذذه أو  باسذذتمرارمؤقتذذا فسذذواء أيذذدت القذذرار أم ألغتذذه و أمذذرت بذذاإلفراج عذذن المذذتهم أو  حذذبس المذذتهم

، فعلى النائب العام إعادة الملف بغير تمهل إلى قاضي أو بالقبض عليهأصدرت أمرا بإيداعه السجن 
 "التحقيق بعد العمل على تنفيذ الحكم

فذذإن لهذذا أن تتصذذدى قاضذذي التحقيذذق أمذذر  االتهذذامو إذا حذذدث فذذي أي موضذذوق آخذذر أن ألغذذت غرفذذة 
للموضوق أو تحيل الملف إلى قاضي التحقيذق نفسذه أو إلذى قذاض غيذر  لمواصذلة التحقيذق مذا لذم يكذن 

أمر قاضي التحقيق المستأنف ترتب عليه أثر   االتهامو إذا أيدت غرفة .التحقيق ىحكم اإللغاء قد أنه
 . كام 

تتصذذدى للموضذذوق فذذي حالذذة الفصذذل فذذي إسذذتئناف األمذذر أن غرفذذة اإلتهذذام ال بذذفإنذذه يتبذذين ممذذا سذذبق 
م يتعلق اإلستئناف المتعلق بالحبس المؤقت بينما تتصدى له في حالة إلغائه ألمر قاضي التحقيق إذ ل

، و بالتذذالي نسذذتخلص أن غرفذذة اإلتهذذام هذذي الجهذذة الوحيذذدة المختصذذة بتعذذديل أوامذذر بذذالحبس المؤقذذت
و تذذدعيمها لرقابذذة غرفذذة اإلتهذذام علذذى شذذرعية .بذذالحبس المؤقذذتقاضذذي التحقيذذق فذذي المسذذائل المتعلقذذة 

                                       
 .660ص المرجع السابق،  ،يجي لي بغداد 1
 .  622-621ص  المرجع السابق، ،بوكحيل األخضر.د 2
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الحبس المؤقت و لكي تكون لها أكثر فعالية يتعين عليها أن تراقب بصفة دقيقة التسبيب المستند إليه 
التعليذذل  اسذذتبعادالوضذذع فذذي الحذذبس المؤقذذت أو تجديذذد  مذذن طذذرف قاضذذي التحقيذذق مذذن أجذذل لتبريذذر 

مذذذذن قذذذذانون اإلجذذذذراءات  062عبذذذذارات المنصذذذذوص عليهذذذذا فذذذذي المذذذذادة السذذذطحي الذذذذذي يكتفذذذذي بترديذذذذد ال
 .1الجحائية

 :رقابة المحكمة العليا-ب
من قانون اإلجراءات الجحائية فإنه ال يجوح الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا فذي  121طبقا للمادة 
الحبس المؤقذت تفلذت  ،و بالتالي فإن الرقابة على شرعيةالمتعلقة بالحبس المؤقت االتهامقرارات غرفة 

من رقابة المحكمة العليا كون المشرق نص على إجراء الحبس المؤقت دون أن يتي  لها وسيلة قانونية 
 .للقيام بالرقابة على شرعيته

 .بدائل الحبس المؤقت :مطلب الثانيال
لمختلفذة إليها في مواجهة حذبس المذتهم مؤقتذا هذي اإلفذراج بصذور  ا أإن بدائل الحبس المؤقت التي يلج

و امام هذا الوضذع  أو بكفالة، اإلفراج بطلب من المتهم أو محاميه، ،إلفراج بقوة القانونمتلة في امثال
و نظذذرا لعذذدم وجذذود ضذذوابط تقيذذد القاضذذي فذذي اللجذذوء إلذذى الحذذبس المؤقذذت، االمذذر الذذذي جعذذل المشذذرق 

فذذذي المذذذادة  12/11/0242ؤري فذذذي المذذذ 11-42يتذذذدخل السذذذتحداث الرقابذذذة القضذذذائية بالقذذذانون رقذذذم 
-22المذتمم لألمذر رقذم  6101 جويليذة 62المذؤري فذي  16-01رقذم  مرالمستحدثة بذاأل 0مكرر061
مذن  00الفقذرة  10مكذرر 061ألول مرة نظام المراقبة اإللكترونية بموجب المادة  اعتمادتم كما  012
 .قت كإجراء جديد يلجأ إليه قاضي التحقيق كبديل عن الحبس المؤ  16-01رقم  األمر

نخص الفرق األول لافراج، و نخص . فرعينالتطرق لبدائل الحبس المؤقت في  ارتأيناعلى ضوء ذل  
 .الفرق الثاني للرقابة القضائية 

 .اإلفراج :الفرع األول
، طليقا ،طبقا لقرينة براءته من التهمة لحين إدانته بحكم قضائي نهائييعرف اإلفراج بأنه تر  المتهم 

كل شخص يعتبر بريئا حتذى تثبذت جهذة قضذائية نظاميذة إدانتذه " من الدستور 12مادة م  بأحكام الع
،وقذذد نظذذم قذذانون اإلجذذراءات " فذذي إطذذار محاكمذذة عادلذذة تذذؤمن لذذه الضذذمانات ال حمذذة للذذدفاق عذذن نفسذذه

 :الجحائية الجحائري اإلفراج على  وجهين 

                                       
 .14-10ص  ،ائيللحبس المؤقت في التطبيق القض االستثنائيالمتضمنة الطابع  ،6116 ،(16) قالمجلة القضائية  1
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  الصذذذفة بنذذذاء علذذذى السذذذلطة و هذذذو بهذذذذ أصذذذل عذذذام و هذذذو تذذذر  المتذذذر  طليقذذذا و يحقذذذق معذذذه،:األول 
التقديريذذة التذذي يخولهذذا القذذانون لقاضذذي التحقيذذق متذذى رأى وجهذذا لذذذال  فذذإذا كذذان مذذن سذذلطات قاضذذي 

تحذذت الرقابذذة القضذذائية أو حبسذذه مؤقتا،فإنذذه يجذذوح لذذه تركذذه  التحقيذذق أثنذذاء التحقيذذق مذذع المذذتهم وضذذعه
ج التي تنص .إ.من ق 062نص المادة ،و تطبيقا ل ق معه و هو خارج المؤسسة العقابيطليقا بالتحقي

إال إذا كانذذت إلتحامذذات الرقابذذة القضذذائية غيذذر ال يمكذذن أن يذذؤمر بذذالحبس المؤقذذت أو ان يبقذذى عليذذه  "
التي ال يجوح فيها حبس المذتهم مؤقتذا أصذ  متذى كانذت  ،أو وجوبا في حاالت حددها المشرق "كافية 

،متى كان المتهم مستوطنا بالجحائر و لم يكن مسبوقا لإليه جنحة عقوبتها سنتين أو اق التهمة الموجهة
 . 1بحكم قضائي نهائي  بسبب جناية أو جنحة من القانون العام المعاقب عليه بالحبس فأكتر

 قتا بإخ ء سبيله،حيث يكون اإلفراج الحقا بعد االمر بحذبس مؤ اإلفراج عن المتهم المحبوس  : الثاني
ة التحقيق معذه ،فذي أي مرحلذة مذن مراحذل الذدعوى  العموميذة و فذي المتهم  تم إخ ء سبيله  على ذم

و ذال  ان الحبس المؤقت إجراء استثنائي اقتضته مصلحة  2جميع الجرائم بالنسبة لجميع المتهمين بها
التحقيذذق متذذى حالذذت العلذذة مذذن وجذذود  تعذذين إنهذذاؤ  بذذاإلفراج عذذن المحبذذوس مؤقتذذا عمذذ  بأحكذذام المذذادة 

يجذذوح "ج .إ.مذذن ق 0الفقذذرة  062و نذذص المذذادة " اسذذتثنائيحذذبس المؤقذذت إجذذراء ال"  ج.إ.مذذن ق 062
      لقاضذذي التحقيذذق فذذي جميذذع المذذواد ان يذذأمر مذذن تلقذذاء نفسذذه بذذاإلفراج عذذن لذذم يكذذن الحمذذا بقذذوة القذذانون 

تعهذذد المذذتهم بالحضذذور فذذي جميذذع إجذذراءات يرأي وكيذذل الجمهوريذذة شذذريطة أن  اسذذتط قو ذالذذ  بعذذد 
 "مجرد استدعائه و أن يخطر قاضي التحقيق بجميع تنق ته ب التحقيق،

ن اإلفذراج عذن المذتهم المحبذوس ،إج .إ.مذن ق 062و يتبين مذن خذ ل نذص الفقذرة األولذى مذن المذادة 
  ،مؤقتا نوعان إفراج إلحامي، و وجوبي أي يتم بقوة القانون بمجرد توافر حالة عن حاالته المقررة قانونا

 .جهة التحقيق بشأنه سلطة تقديرية ضي التحقيق، إذ ال تمل دون حاجة ألمر من قا
 
 
 
 

                                       
 .122ص  سابق ،المرجع البد اي أوهايبية،  ع1
 .و كذل  غرفة اإلتهام و جهات قضائية أخرى حسب كل حالة 2
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فذذراج جذذواحي أو إختيذذاري، يعذذود األمذذر بذذه لسذذلطة قاضذذي التحقيذذق فيذذأمر كلمذذا رأى وجهذذة لذذذل ، اإلو  
 .1سواء من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم أو محاميه

  :اإلفراج بقوة القانون أوال-
        سذذذلطة التحقيذذذق بذذذإخ ء سذذذبيل المذذذتهم المحبذذذوس مؤقتذذذا بقذذذوة القذذذانون التذذذحامهذذذو  اإلفذذذراج بقذذذوة القذذذانون

طبقذا للمذادة  اسذتثنائيابطبيعتذه   و يعرف أيضا باإلفراج الوجوبي أو اإللحامي، ذل  أن الحذبس المؤقذت
 .ثانيا ، تتطلبه مصلحة التحقيق أو مصلحة المتهمج، أو هو إجراء مؤقت.إ.ق 062

محذددة ال مذن الحذاالتحالذة  و بالتالي يلتحم قاضي التحقيق بإخ ء سبيل المحبوس مؤقتا كلما تذوافرت
 :و حاالت إفراج الوجوب هييعتبر فيها اإلفراج حقا للمتهم المحبوس مؤقتا فيخلى سبيله  ا، وقانون
تهم المحبذوس مؤقتذا إذا يذتم اإلفذراج وجوبذا عذن المذ :أن تكون الجريمة مما ال يجوز الحنبس فيهنا-1

تبت أن الواقعة التي حذبس مذن أجلهذا المذتهم ال يعاقذب عليهذا القذانون بعقوبذة الحذبس مذن شذهرين إلذى 
خمسة سنوات فتكيف على أنها مخالفذة أو جنحذة يعاقذب عليهذا بالغرامذة فقذط عمذ  باألحكذام القانونيذة 

، ليهذا بعقوبذة الحذبس أو بعقوبذة أشذدب عالتي تقرر أن الحبس المؤقذت ال يكذون إال فذي الجذرائم المعاقذ
األحكذذام المستخلصذذذة مذذن المذذذواد ، و هذذذي و الجذذن  التذذذي يعاقذذب عليهذذذا بذذالحبسفذذي الجنايذذات عمومذذذا 

061 ،061 ،061-10. 
يجذب اإلفذراج عذن المذتهم المحبذوس مؤقتا،كلمذا انقضذت مذدة حبسذه  :انتهاء مندة الحنبس األصنلية-2

أو تلذ  التذي  فيهذا التمديذد أصذ ، مكذنو التذي ال ي سذة العقابيذة،بقضذائها فذي المؤس امؤقتا المأمور بهذ
أو إذا رفضذذت  يجذذوح فيهذذا التمديذذد دون أن يقذذوم قاضذذي التحقيذذق بتمديذذد  فذذي اآلجذذال المحذذددة قانونذذا،

 :طلب قاضي التحقيق تمديد  على النحو التالي االتهامغرفة 
االت التي يقرر فيها القانون الحبس المؤقت في الح مدة حبس المتهم مؤقتا شهرا واحدا، انتهاءعند -أ 

و هي  ج،.إ.ق 061-061عم  بنص المادتين  و هي فترة ال يجوح فيها التمديد أص ، شهرا واحدا،
أو بالنسذبة للمقيمذين متذى كانذت نتذائا جذرائمهم وفذاة إنسذان أو أخلذت  متعلقة بغير المقيمذين بذالجحائر،

 .عقوبتها القصوى الحبس لمدة ث ث سنوات و الذين ارتكبوا جنحة بالنظام العام،
أكثر من ث ث سنوات انتهاء مدة حبس المتهم مؤقتا ألربعة أشهر في مواد الجن  المعاقب عليها ب-ب

 .دون تمديدها أو رفضت غرفة االتهام التمديد ،ج.إ.ق 061و  061 طبقا للمادتين

                                       
 .120ص  سابق،المرجع ال عبد اي أوهايبية،1
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مذذذواد الجنايذذذات بوجذذذه عذذذام طبقذذذا  فذذذي انتهذذذاء مذذذدة حذذذبس المذذذتهم أربعذذذة أشذذذهر علذذذى ذمذذذة التحقيذذذق،-ج
طبقذذذا  دون أن يقذذذوم المحقذذذق بتمديذذذدها فذذذي اآلجذذذال القانونيذذذة،  ج.إ.مكذذذرر ق 061 0-061للمذذذادتين 
 .ج.إ.ق 10-061للمادة 

المعاقذذب  إذا تعلذذق االمذذر بجنايذذات انتهذذاء مذذدة الحذذبس المؤقذذت الممذذدد مذذن طذذرف قاضذذي التحقيذذق،-د
قاضذي التحقيذق  بالسجن المؤبد أو باإلعدام بحسب استعمالسنة سجنا مؤقتا أو ( 61)عليها بعشرين 

دون أن يقذذدم طلبذذا لغرفذذة االتهذذام بطلذذب تمديذذد أو  ،0-061وفقذذا ألحكذذام المذذادة  ،لسذذلطته فذذي التمديذذد
         .1مكرر 061و  061طلب ذل  طبقا للمادتين 

م المحبذذوس مؤقتذذا يفذذرج عذذن المذذته :انتهنناء منندة الحننبس المؤقننت الممنندد بواسننطة غرفننة االتهننام.0
ي التحقيذق وفذق مذا هذو مقذرر بانقضاء المدة القصوى للحبس المؤقت في الجنايات الذي امذر بذه قاضذ

    :في الحاالت التالية و الذي قامت غرفة االتهام بتمديد  بطلب من قاضي التحقيق، ،قانونا
عاقذذب عليهذذا بأقذذل مذذن لحذذبس المؤقذذت فذذي الجنايذذات الملشذذهرا المقذذررة ( 02)انتهذذاء مذذدة سذذتة عشذذرة -أ

 .ج.إ.من ق 00و  11الفقرتان  10-061سنة طبقا للمادة ( 61)عشرين 
المقذذذررة بذذذالحبس المؤقذذذت فذذذي الجنايذذذات المعقذذذب عليهذذذا بالسذذذجن ( 61)انتهذذذاء مذذذدة عشذذذرين شذذذهرا -ب

 .00، 16،11فقرات ال ، 10-061أو بالسجن المؤبد أو باإلعدام طبقا للمادة  المؤقت بعشرين سنة،
المقررة للحبس المؤقت في الجنايات عموما بعد تمديد غرفة ( 22)هاء مدة ستة و ث ثون شهرا انت-ج

 .   ج.إ.ق 10-061االتهام للحبس باستعمال كل عدد مرات التمديد طبقا للمادة 
جذه للمتابعذة أفذرج عذن المذتهم إذا أصدر قاضذي التحقيذق أمذرا بذأال و :وجه للمتابعة بأالإصدار أمر -0

ويخلذذى " ج .إ.مذذن ق 16فقذذرة  022تذذنص المذذادة حيذذث  ،هذذي اإلفذذراجان القاعذذدة العامذذة أي  ،كأصذذل
وكيذذل الجمهوريذذة مذذا لذذم يكونذذوا محبوسذذين  اسذذتئنافسذذبيل المتهمذذين المحبوسذذين مؤقتذذا فذذي الحذذال رغذذم 

 .2"لسبب آخر

                                       
-01ر مالسلطة المقررة لقاضي التحقيق قبذل تعذديل قذانون اإلجذراءات الجحائيذة بالقذانون الصذادر بذاأل اخت في حظ مدى 1

حيذذث كذذان يجذذوح لذذه فذذي الجذذرائم الموصذذوفة باألفعذذال اإلرهابيذذة و التخريبيذذة طبقذذا للمذذادة  ،6101يوليذذو  62المذذؤري فذذي  01
مذذذرات ،و فذذي الجنايذذذات العبذذذرة للحذذدود الوطنيذذذة يجذذذوح لذذه تمديذذذد إحذذذدى ( 11)تمديذذد الحذذذبس المؤقذذذت فيهذذا خمذذذس 061-10
باإلضذافة علذى إمكانيذة تمديذد غرفذة اإلتهذام علذى قاضذي التحقيذق  ،مادة السابقةة الثانية من نفس المرة طبقا للفقر ( 00)عشرة

 .ث ث مرات كل مدة أربعة أشهر
األمر بأال وجه  الستئنافأيام لوكيل الجمهورية ( 12)ج أجل ث ثة.إ.ق 16فقرة  001و  16فقرة  022تقرر المادتان 2

 .رغم استئناف أمر اإلفراج عنه للمتابعة، ألن األصل أن يفرج عن المتهم بقوة القانون
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ة بحقذه او و تطبيقا لهذ  المادة يفرج عن المتهم الذذي صذدر أمذرا بذأال وجذه لمتابعتذه لعذدم ثبذوت التهمذ
الذذة اسذذتثنائية تمنذذع اإلفذذراج ج ح.إ.مذذن ق 001إال ان القذذانون يقذذرر فذذي المذذادة  عذذدم وجذذوب الجريمذذة،

و يبقى في كل االحوال  ،رفي االم باالستئنافالمتهم محبوسا متى طعنت النيابة العامة فيبقى  ،عليه
فتذنص الفقذرة الثالثذة مذن  ،امأيذ (12)ث ثذة هذيالمقررة للنيابة للطعن فذي األمذر و  اآلجالمحبوسا طول 
مؤقتذذا فذذي حبسذذه حتذذى  مذذن النيابذذة العامذذة بقذذي المذذتهم المحبذذوس االسذذتئنافو متذذى رفذذع " نفذذس المذذادة 

وكيذذذل  اسذذذتئنافميعذذذاد  انقضذذذاءو يبقذذذى كذذذذال  فذذذي جميذذذع األحذذذوال إلذذذى حذذذين  االسذذذتئناففذذذي يفصذذذل 
وهذذذي قاعذذذدة عامذذذة  ،"فذذذي الحذذذال إال إذا وافذذذق وكيذذذل الجمهوريذذذة علذذذى اإلفذذذراج عذذذن المذذذتهم.الجمهوريذذذة 

االجل المقررة  استنفاذ تقضي بعد اإلفراج عن المحبوس لحين الفصل في طعن النيابة العامة أو لحين
فذذذراج وفقذذذا فذذذي طلذذذب اإلإذا فصذذذلت المحكمذذذة " ج .غ.مذذذن ق 162حيذذذث تذذذنص المذذذادة  ،للنيابذذذة العامذذذة

يظذذل المذذتهم  سذذاعة و (61)شذذرين عذذة و عبمهلذذة أر  االسذذتئنافرفذذع  تعذذين 221 و 062، 064للمذذواد 
وذال  في جميع األحوال حتى تستنفذ مهلة ذال    1وكيل الجمهورية استئنافمحبوسا ريثما يفصل في 

 .االستئناف
:           يفذذذرج عذذذن المذذذتهم بقذذذوة القذذذانون فذذذي حذذذالتين :منننن العقننناب ئنننهالقضننناء ببنننراءة المنننتهم أو إعفا-5
فتذنص المذادة  أو تقل عن المدة التي قضاها في الحبس مؤقتا،إذا حكم على المتهم بعقوبة تساوي  -أ

وكذال  الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس مؤقتا إذا حكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد أن ": 16فقرة  021
 ".تستنفذ مدة حبسه المؤقت مدة العقوبة المقضى بها 

النظر عما إذا كان هذا الحكم  إذا حكم ببراءة المتهم أو أعفي من العقاب لتوفر عذر لذال  بغض-ب
أعفي المتهم من  إذا" ج .إ.من ق 10فقرة  200فتنص المادة  يوقف التنفيذ، باالستئنافقد طعن فيه 

العقذذاب أو بذذريء أو أفذذرج عنذذه فذذي الحذذال مذذا لذذم يكذذن محبوسذذا لسذذبب آخذذر دون اإلخذذ ل بتطبيذذق أي 
 .2"تدبير أمن مناسب تقرر  المحكمة

يفذذرج عذذن المذذتهم فذذي الحذذال إذا أغفذذل  :يننق فنني طلننب وكيننل الجمهوريننةعنندم فصننل قاضنني التحق-6
قتذذذا فذذذي اآلجذذذال قاضذذذي التحقيذذذق البذذذث فذذذي طلذذذب وكيذذذل الجمهوريذذذة بذذذاإلفراج عذذذن المذذذتهم المحبذذذوس مؤ 

                                       
ي حظ أن النائب العام يقرر له سلطة الطعن في القرارات و األوامر التي يصدرها قاضي التحقيق و من بينها األمر 1

إال أن هذ  الص حية ليس من شأنها بقاء المتهم الذي صدر األمر لصالحه محبوسا لحين انقضاء  باإلفراج عن المتهم،
ذ أمر اإلفراج الصادر عن قاضي التحقيق وفقا يبل استئنافه لألمر ال يوقف تنف لنائب العام الستئناف األمر،األجل المقرر ل

 .ج.إ.ق 001لما تنص عليه المادة 
ي حظ فذي هذذ  الحالذة أن التذدابير ال يمكذن تقريرهذا للمذتهم المقضذي ببراءتذه لسذبب عذدم نسذبة التهمذة إليذه أو عذدم اتصذاف 2

 .تطبيقا للقواعد العامة يمة،الجر الفعل بوصف 
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كمذذا " :ج.إ.مذذن ق 16فقذذرة  062سذذاعة فتذذنص المذذادة (14)و هذذي ثمذذاني و أربعذذين ،القانونيذذة المحذذددة
 ذالذذ  خذذ لفذذراج فذذي كذذل وقذذت و علذذى قاضذذي التحقيذذق أن يبذذث فذذي يجذذوح لوكيذذل الجمهوريذذة طلذذب اإل
و فذي حالذة مذا إذا لذم يبذث قاضذي  ،هذ  المهلذة انتهاءاإلفراج و عند ثماني و أربعين ساعة من طلب 

 ." المتهم في الحينالتحقيق يفرج على 
يحذبس المذتهم  إذا كانذت القاعذدة العامذة أن ال :الحكم بوقف تنفي  عقوبة الحبس أو بالغرامة فقط-7

أو عقوبة أشذد فإنذه إذا حكذم عليذه  الجنحة حبسامؤقتا إال إذا كانت العقوبة المقررة لجريمة الجناية أو 
يخلذذى :" ج .إ.مذذن ق 221بالغرامذذة فقذذط وجذذب إخذذ ء سذذبيله بقذذوة القذذانون ،فتذذنص المذذادة بذذالحبس مذذع 

ن العقوبذة أو حكذم عليذه بذالحبس سبيل المتهم المحبوس مؤقتا فور صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه مذ
 " .االستئنافمع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة و ذال  رغم 

يومذا ( 21)إذا لذم تبذث غرفذة االتهذام فذي مهلذة ث ثذين  :عدم بث غرفة االتهام في طعنن المنتهم-8
في الطعن المرفوق إليها من المتهم بسبب عدم بث قاضي التحقيق في طلبه باإلفراج عنه في األجل 

ج و كذل  فذي حالذة .إ.ق 16فقرة  060و ذل  وفق لما تنص عليه المادة  ،1الذي يحدد  له القانون
جذذال فذذي اآل ج،.إ.ق 022عذذدم بذذث غرفذذة االتهذذام بعذذد اخطارهذذا وفقذذا لاجذذراءات المقذذررة فذذي المذذادة 

هذام عنذدما تصذدر غرفذة االت:"علذى المذتهم بقذوة القذانون فتذنصيفذرج  ،مكذرر 020المحددة في المذادة 
كحذد اقصذذى عنذدما يتعلذذق االمذر بجنايذذات معاقذب عليهذذا ( 16)قرارهذا فذذي الموضذوق فذذي أجذل شذذهرين

 61يهذا لمذدة لاشهر كحد أقصى عنذدما يتعلذق االمذر بجنايذات معاقذب ع( 11)بالسجن المؤقت أربعة
ة ثمانية أشهر كحد أقصى عندما يتعلق االمر بجنايات موصوفو .سنة أو بالسجن المؤبد أو اإلعدام

و إدا لذذم تفصذذل فذذي الآلجذذال المحذذدد اعذذ   ،  ،تخريبيذذة او بجنايذذة عذذابرة للحذذدود بأفعذذال إرهابيذذة او
 "وجب اإلفراج عن المته  تلقائيا

و لم  إذا طعن المتهم بالنقض أمام المحكمة العليا، :عدم فصل المحكمة العليا في الطعن بالنقض-9
ا تخذتص بذالنظر فذي طلذب اإلفذراج عذن المذتهم آخذر تفصل هذ  االخيرة بعد فذي الطعذن المرفذوق أمامهذ

    و في حالة الطعن بالنقض" ج.إ.ق من  064فتنص المادة  جهة قضائية نظرت في موضوق القضية،
أن يصدر حكم المحكمة العليا تفصل في طلب اإلفراج آخر جهة قضائية نظرت في موضذوق   و إلى
 . 2قانونفإذا لم تفصل أفرج عن المتهم بقوة ال ".القضية

                                       
و إال جذذاح -بذذالرفض أو بذذالقبول أيذذام للبذذث فذذي طلذذب المذذتهم بذذاإلفراج عنذذه، 14حيذذث يحذذدد القذذانون لقاضذذي التحقيذذق أجذذل 1

 .أن يرفع األمر لغرفة اإلتهام التي يعود لها األمر في اإلفراج عن المتهم من عدمه-للمتهم
 .111ص  عبد اي أوهايبية، المرجع السابق،2



 الفصل األول                       النظام القانوني للحبس المؤقت

45 

 

إذا طعن المتهم بالنقض في حكذم  :عدم فصل المحكمة العليا المطعون أمامها في طلب االفراج-11
المدعوة العليا  الفصل في شأن الحبس المؤقت يكون لغرفة المحكمة فإن ،اإلستئنافية محكمة الجنايات

ي المهلذة السذابقة يومذا، و فذي حالذة عذدم البذث فذ( 11)خمسذة و أربعذين للنظذر فذي هذذا الطعذن خذ ل 
 .ج.إ.من ق1 064يفرج عليه ما لم يقرر إجراء تحقيقات بشأنه و هذا طبقا لنص المادة 

و في األخير يجب اإلشارة إلى أن المتهم المحبوس مؤقتا ال يفرج عنذه علذى العمذوم إذا كذان محبوسذا 
ئ أو حكذذم عليذذه سذذواء صذذدر أمذذر بذذأال وجذذه لمتابعتذذه أو حكذذم بإعفذذاء مذذن العقذذاب، أو بذذر  لسذذبب آخذذر،

فقرة  061، 200، 16فقرة  022: بعقوبة مع وقف التنفيذ أو استنفذ العقوبة المقضي بها طبقا للمواد
 .2ج.إ.ق 10فقرة  221،  10
  :اإلفراج الجوازي  ثانيا

و هو رخصة يقررها القانون من جهة التحقيق لألمر باإلفراج عذن المذتهم المحبذوس مؤقذت بحسذب مذا 
متى رأى أن اإلفراج ال يؤثر و ال يخل بالسير العادي يق، سواء بمبادرة شخصية منه يرا  قاضي التحق

أو بنذذاءا علذذى طلذذب المذذتهم أو محاميذذه أو وكيذذل الجمهوريذذة متذذى قذذدر المحقذذق أن مصذذلحة  ،للتحقيذذق
مذذذن  10فقذذذرة  062فتذذذنص المذذذادة  ،أو أنذذذه لذذذم يعذذذد ضذذذروريا لحمايذذذة المذذذتهم، التحقيذذذق لذذذم تعذذذد تتطلبذذذه

يجذذوح لقاضذذي التحقيذذق فذذي جميذذع المذذواد أن يذذأمر مذذن تلقذذاء نفسذذه بذذاإلفراج إن لذذم يكذذن الحمذذا " :ج.إ.ق
بالحضذور فذي جميذع أي وكيل الجمهوريذة شذريطة ان يتعهذد المذتهم ر استط ق بعد بقوة القانون و ذل  
كمذذا يجذذوح لوكيذذل . بمجذذرد اسذذتدعائه و أن يخطذذر القاضذذي المحقذذق بجميذذع تنق تذذه ،اجذذراءات التحقيذذق

يجذذذوح للمذذذتهم أو محاميذذذه طلذذذب  " :ج.إ.ق 060و تذذذنص المذذذادة  ".لجمهوريذذذة اإلفذذذراج فذذذي كذذذل وقذذذتا
اإلفذذذذراج مذذذذن قاضذذذذي التحقيذذذذق فذذذذي كذذذذل وقذذذذت مذذذذع مراعذذذذاة االلتحامذذذذات المنصذذذذوص عليهذذذذا فذذذذي المذذذذادة 

 .ج.إ.ق 062تحكم اإلفراج الجواحي القواعد التالية المتخلصة من أحكام المادة  و....".062
دون حاجة إلذى تقذديم طلذب مذن ويكون ذال   :المتهم من طرف قاضي التحقيق تلقائيا اإلفراج عن-أ

عمذذذذاال بحكذذذذم المذذذذادة و جهذذذذة مذذذذا او مذذذذن المذذذذتهم  ج، وبعذذذذد اسذذذذتط ق رأي وكيذذذذل .إ.ق 10فقذذذذرة  062ا 
و تعهد المتهم بحضور جميذع إجذراءات التحقيذق بمجذرد اسذتدعا  و إخطذار المحقذق بجميذع الجمهورية 

 . 3تنق ته

                                       
المتضمن قانون  ،-011-22يعدل و يتمم األمر رقم   60/12/6100المؤري في  10-00. من ق 064اجع الماد ر  1

 .61/12/6100الصادرة بتاريا  61اإلجراءات الجحائية، ج ر رقم 
 .112، ص المرجع السابقعبد اي أوهايبية، 2
 .612، ص6101نة ، س(12)ط -الجحائر-، دار هومة ج.إ.محمد خحيط، مذكرات في ق3
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باعتبارها الجهة التي تسهر على المطالبذة بتطبيذق و هذا  :فراج بناءا على طلب النيابة العامةاإل-ب
أن يطلذذب مذذن قاضذذي  1فيجذذوح لوكيذذل الجمهوريذذة ممذذث  عنهذذا ،ج.إ.ق 62قذذانون عمذذ  بحكذذم المذذادة ال

سذذاعة مذذن  14ب علذذى قاضذذي التحقيذذق البذذث فذذي الطلذذب خذذ ل جذذو ي التحقيذذق اإلفذذراج عذذن المذذتهم،
و في حالة الرفض يحق لوكيل الجمهورية الطعن  .يمه إليه ،برفضه الطلب أو باإلفراج عن المتهمتقد

لوكيذل :"ج.إ.ق 10فقذرة  001فتذنص المذادة  ،لذدى غرفذة االتهذامباالستئناف فذي قذرار قاضذي التحقيذق 
       ."التحقيقالجمهورية الحق في أن يستأنف غرفة االتهام جميع أوامر قاضي 

صذذل المحقذذق فذذي طلذذب وكيذذل الجمهوريذذة فذذي المهلذذة المحذذددة قانونذذا يفذذرج عذذن المذذتهم بقذذوة أمذذا عذذدم ف
 .ج.إ.ق 16فقرة  062طبقا للمادة القانون 

إذ يجوح للمتهم طلب اإلفراج عنه من قاضي التحقيق  :اإلفراج بناءا على طلب المتهم أو محاميه-ج
ناسبا ليرسل لقاضي التحقيذق الملذف لوكيذل فيقدم الطلب في كل وقت يرا  م ،2كما يجوح ذل  لمحاميه

و يبلذغ للمذدعي المذدني  أيذام ،التاليذة السذت مه الملذف( 11)الجمهورية إلبداء طلباته في مهلذة خمسذة 
 (14) تذم يبذث القاضذذي فذي الطلذب خذ ل مذدة ثمانيذذة ،صذى عليذه ليتذاة لذذه إبذداء م حظاتذهبكتذاب مو 

فقد يجيذب المحقذق لطلبذه  ،ج.إ.من ق 060طبقا للمادة  هورية،أيام من يوم إرساله الملف لوكيل الجم
و ان  ،إجذذراءات التحقيذذق لمجذذرد اسذذتدعائه بحضذذور جميذذع االلتذذحامو فذذي هذذذ  الحالذذة عليذذه التعهذذد و 

وقذد ال يجيبذه لطلبذه فيذرفض القاضذي المحقذق طلذب المذتهم،ف   يخطر قاضي التحقيق بجميع تنق ته،
و إذا لم  ،3يوما من تاريا رفض الطلب السابق( 21)مضي ث ثينلهذا األخير تجديد طلبه إال ب وحيج

يحذق للمذتهم رفذع الطلذب لغرفذة اإلتهذام  ،ضذمن اآلجذال المحذددة قانونذا يبث قاضي الحقيذق فذي الطلذب
مذذذن اتصذذذالها بطلذذذب  يومذذذا،( 21)إصذذذدار قذذذرار فذذذي طلذذذب المذذتهم فذذذي ظذذذرف ث ثذذذين التذذي يتعذذذين علهذذذا

ى الطلبذات الكتابيذة المسذببة التذي يقذدمها النائذب العذام وفقذا للمذادة ل ذالذ  علذبذالمتهم،على أن تتطلع ق
 .ج .إ.من ق 060

لقذذد نظذذم التشذذريع الجحائذذري الحذذاالت الممكنذذة و المتذذوفرة لفذذرض الكفالذذة و ربطهذذا  :اإلفننراج بكفالننة -د
 .باإلفراج و الرقابة القضائية

ظهذذر لهذذا نفذذس الفعاليذذة فذذي تذذر  ولكذذن يمكذذن أن ت و تعتبذذر الكفالذذة أخذذف شذذدة مذذن الحذذبس المؤقذذت، 
إال أنهمذا يختلفذان مذن حيذث االلتحامذات  ،صذدور ك همذا مذن جهذة قضذائية واحذدةكمذا أن  المذتهم حذرا،

                                       
 02ص  ،المرجع السابق ي هرجة،دمصطفى مج1
 .20ص  ،6110 ،بعةبدون عدد ط ،دار الجامعة الجديدة الحبس اإلحتياطي، محمد علي سكيكر،2
 .601ص  ،محمد خحيط، المرجع السابق 3
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إال عنذذد فذذرض االلتحامذذات الماليذذة األمذذر بذذإجراء الرقابذذة  الماليذذة عنهذذا فذذي الكفالذذة عذذن الحذذبس المؤقذذت،
 .1ا ينص عليه القانونالقضائية كضمان أو تأمين مسبق للطرف المدني حسب م

لمنظم للكفالة ا ،00/12/0201المؤري في  12-01رقم  و إذا كانت الكفالة واردة مند صدور القانون
بسذذبب ظهذذور الفذذارق المذذالي فيمذذا  اسذذتعمالهاال ان التطبيقذذات القضذذائية حديثذذة فذذي إ ،  بالنسذذبة لألجنبذذي

 .بينها
س المؤقذذذت قبذذذل المحاكمذذذة الفعليذذذة أو الرقابذذذة و نظذذذام الكفالذذذة ال يمكذذذن تطبيقذذذه إال فذذذي حذذذاالت الحذذذب

 .القضائية قبل انتهاء التحقيق إذا اتض  بأن المتهم ال يكون محل ش  بالفرار في نظر العدالة
و ان ك همذذذا يضذذمن حضذذذور  أمذذا الطبيعذذة القانونيذذذة للكفالذذة فهذذذي تعتبذذر بذذذدي  عذذن الحذذذبس المؤقذذت،

 .إجراءات التحقيق على المتهم و عدم التأثير
يجذوح ان "ج .إ.مذن ق 022إلذى  026نظم المشرق الجحائذري الكفالذة بمناسذبة اإلفذراج فذي المذواد مذن و 

تقديم كفالة و ذال  في جميع الحاالت التي ال يكون فيها اإلفراج بقذوة بجنبي مشروطا يكون اإلفراج أل
 متذذى  2ج.إ.مذن ق 022اإلفذذراج علذى المذتهم طبقذذا للمذادة  العامذذة بتنفيذذ قذرارو تقذوم النيابذة  ".القذانون
نقد أو أوراقا مصرفية أو شيكات  على اإليصال المثبت لدفع المبلغ المحددة للكفالة الذي يكون اطلعت

  .أو مضمونة من الدولة مقبولة الصرف أو سندات صادرة
 .الرقابة القضائية: الفرع الثاني

نظمذت  ،حمايذة قرينذة البذراءةدف نظرا لتحايد المطالبة بالتضييق في استعمال إجراء الحبس المؤقذت بهذ
و يكذون لذه الحذق  مبادئ األمم المتحدة المتعلقة بحذق الفذرد فذي عذدم حبسذه احتياطيذا بطريقذة تعسذفية،

 .10فقرة  24في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للمادة 
إلذى الجهذات  كما أكدت االتفاقية االوربية لحقوق االنسان على حق كل شخص حرم من حريته اللجوء

 .3من االتفاقية 11فقرة  01المختصة كما جاء في المادة 
 :تعريف الرقابة القضائية:أوال 

 10مكذذذرر  061المذذذادة ي فذذذلذذذم يعذذذرف المشذذذرق الجحائذذذري الرقابذذذة القضذذذائية بذذذل نذذذص علذذذى إجراءاتهذذذا 
 . 6101جويلية  62المؤري في  16-01المعدلة بموجب األمر 

                                       
دون عدد ، بالجحائر ،الهدى دار ،(ة ،الكفالةالرقابة القضائي) -االحتياطي–علي بولحية بن بوخميس، بدائل الحبس المؤقت 1

 .06،ص  6111طبعة، سنة 
 .111-122ص  سابق،المرجع ال ،عبد اي أوهايبية 2
 .664ص  ،سابقالمرجع ال ،فضيل العيش 3
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علذى  االلتحامذاتهذو نظذام يفذرض بموجبذه بعذض :"يذف الرقابذة القضذائيةحول تعر  اختلفغير أن الفقه 
نظذذام إجرائذذي بذذديل للحذذبس المؤقذذت يفذذرض "كمذذا عرفذذت أيضذذا بأنهذذا  مراعاتهذذاالمذذتهم و يوجذذب عليذذه 

و علذى هذذذا  أو أكثذر علذى المذذتهم ضذمانا لمصذلحة التحقيذق أو المذتهم التحامذابموجذب قاضذي التحقيذق 
هذذي بذذديل الخذذروج مذذن دائذذرة الحذذبس "  :رفهذذا الذذدكتور فضذذيل العذذيش بأنهذذاو ع 1"األخيذذر أن يلتذذحم بهذذا

  .2"المقيد للحرية إلى دائرة الرقابة عن الحرية
 .الطبيعة القانونية للرقابة القضائية:ثانيا

الهدف من  فإنها ذات طبيعة إجرائية، الوجهة القانونيةإن الطبيعة القانونية لنظام الرقابة القضائية من 
 .اإلفراط في الحبس المؤقت مكبديل للحبس المؤقت هو فت  الطريق امام جهات التحقيق بعد تنفيذها

   لحذد مذن اللجذوء المفذرط للحذبس المؤقذتا من استحداث هذذا اإلجذراء القضذائي، هدف المشرق الجحائري
:  062المادة  حيث تنص ،6101 جويلية 62المؤري في  16-01بموجب األمر رقم  و رغم التعديل

غيذذر أنذذه إذا اقتضذذت الضذذرورة اتخذذاذ إجذذراءات  .بقذذى المذذتهم حذذرا اثنذذاء إجذذراءات التحقيذذق القضذذائيي"
إذا تبين أن هذ  التدابير غيذر  .لضمان مثوله أمام القضاء يمكن إخضاعه اللتحامات الرقابة القضائية

 ."كافية يمكن بصفة استثنائية أن يؤمر بالحبس المؤقت
قاضذذي ل مكذذرر،يمكن 062يعذذد مبذذررا باألسذذباب المذذذكورة فذذي المذذادة  إذا تبذذين أن الحذذبس المؤقذذت لذذم

التحقيق اإلفراج عن المتهم أو إخضاعه لتدابير الرقابذة القضذائية مذع مراعذاة األحكذام المقذررة فذي هذذا 
تعتبذذر وسذذيلة فذذي يذذد  و و يجذذب اتخذذاذ هذذذا اإلجذذراء مراعذذاة لمصذذلحة التحقيذذق و المذذتهم معذذا، ،3"الذذنص

سذذير الحسذذن للتحقيذذق و مذذن ناحيذذة ثانيذذة التخفيذذف مذذن وطذذأة الحذذبس المؤقذذت دون المحقذذق لضذذمان ال
  . 4تبرير
 .الجهات القضائية المتول لها قانونا األمر بالرقابة القضائية:ثالثا

سذذبق التوجيذذه بذذأن الجهذذات التذذي لهذذا الحذذق فذذي األمذذر باإليذذداق و اإلفذذراج هذذي نفذذس الجهذذات التذذي لهذذا 
ع تحت الرقابة القضائية باستثناء النيابة العامة التي تعتبر أوامرها ذات الحق في إصدار األمر بالوض

                                       
 تخرج لنيل شهادة الماستر تخصص ية في التشريع الجحائري، مذكرة حمدان سليمان، الحبس المؤقت و الرقابة القضائ1
 .01،ص  6102سنة  ، جامعة مستغانم،علم اإلجرام و العقاب 
 .662ص  ،السابقرجع المفضيل العيش،  2
          061مكرر و  06و  062تعدل و تتمم أحكام المواد  6101 جويلية 62المؤري في  16-01من األمر  06المادة 3
 .0مكرر 061و   0-061و 
، دار -نة  بين التشريع الجحائري و التشريع الفرنسيدراسة مقار -كريمة خطاب، الحبس اإلحتياطي و المراقبة القضائية 4
 .02ص  ،6106 لهومة، الححائر، بدون عدد ط، سنةا
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فإنذه  و ما دامذت الرقابذة القضذائية ذات طبيعذة إجرائيذة جذاءت كبذديل للحذبس المؤقذت، طبيعة خاصة،
كأصذذذل عذذذام و قضذذذاة الحكذذذم الجحائذذذي بصذذذفة  االتهذذذامأساسذذذا الجهذذذات التذذذي تتذذذولى التحقيذذذق و غرفذذذة 

 .1عرضية
 62المذذؤري فذذي  16-01المعذذدل بموجذذب االمذذر  061لقذذد جذذاء فذذي نذذص المذذادة  :تحقيننققاضنني ال-أ

يمكن قاضي التحقيق أن يذؤمر بالرقابذة القضذائية إذا كانذت األفعذال :"ج تنص.إ.من ق 6101 جويلية
 ."المنسوبة للمتهم قد تعرضه للحبس أو عقوبة أشد

يذذذق عذذذن طريذذذق قذذذرار مسذذذبب أن حذذذاالت حيذذذث يمكذذذن لقاضذذذي التحق( 01)و حذذذددت هذذذذ  المذذذادة عشذذذرة
 .المادةهذ   يضيف أو يعدل االلتحامات المنصوص عليها في

ابذذة القضذذائية هذذو إجذذراء جذذواحي  أن االمذذر بالوضذذع تحذذت الرق 10مكذذرر 061و يفهذذم مذذن نذذص المذذادة 
أمر بذذه حسذذب نذذوق الجريمذذة و طبيعذذة الفاعذذل و أن يكذذون كبذذديل للحذذبس يذذيمكذذن لقاضذذي التحقيذذق أن 

األصيل أن أول ي وضع قيد من القيود العشرة لكي يسير التحقيق سيرا حسنا و األصل المؤقت و يكف
 .10مكرر  061جاء في المادة ما من يختص بإجراء الرقابة القضائية هو قاضي التحقيق و هذا 

او بناءا على طلب النيابة و يقوم قاضي التحقيق بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية من تلقاء نفسه 
إذ أنه من غير المعقول أن يطلب المتهم وضعه  أما المتهم و الطرف المدني فهما مستبعدان، ،مةالعا

ضذذذعها تحذذذت الرقابذذذة مذذذن الممكذذذن أن يطلذذذب قيذذذد حريتذذذه و و تحذذذت الرقابذذذة القضذذذائية ،كمذذذا أنذذذه لذذذيس 
القضائية  إال أن الواقع العملي فإن القضاة يخيرون المتهم ما بين الحبس المؤقت أو الرقابة  ،القضائية

 .2و بالنتيجة يفضل المتهم الرقابة القضائية عن الحبس المؤقت 
فهل  و الحال يمكن تصور المتهم محبوسا حبسا مؤقتا و يكون قد قدم طلب اإلفراج  و لم يستجب له،

يعتبر منطقيا للخذروج مذن دائذرة الحذبس المقيذد  يحق له أن يطلب وضعه تحت الرقابة القضائية و هذا
،ويذذرى الذذدكتور فضذذيل العذذيش أن هذذذا مذذا كذذان يقصذذد  المشذذرق ى دائذذرة الرقابذذة عذذن الحريذذة للحريذذة إلذذ

 ."بناءا على طلب المتهم في الرقابة القضائية :"عندما نص
جميذذع األوامذذر القابلذذة  فصذذلالمذذن ضذذمنها  اختصاصذذاتعذذدة بغرفذذة اإلتهذذام  تتمتذذع :غرفننة اإلتهننام-ب

 .قيق و الرقابة على جهات التحقيق التابعة لمجلسهال ستئناف أمامها باعتبارها لها صفة التح

                                       
 .  601ص  سابق،المرجع ال ،فضيل العيش1
 .600ص  ،سابقالمرجع ال فضيل العيش،2
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ع له االلتحامات و استبداله بالرقابة القضائية و وض و بالتالي لغرفة التهام سلطة إلغاء الحبس المؤقت
 .2أو تضيق أو تنقص منها 1(01)مكرر و عددها عشرة  061المحددة في المادة 

الجحائذذذي علذذذى مسذذذتوى المحكمذذذة أو المجلذذذس  كمذذذا يمذذذن  هذذذذا الحذذذق لقضذذذاة الحكذذذم :قضننناة الحكنننم-ج
و فذي " الفقذرة األخيذرة بقولهذا  12مكذرر 061القضائي و قضاة األحداث و هذا ما نصت عليه المادة 

القضذذية إلذذى جلسذذة أخذذرى أو أمذذرت بتكملذذة التحقيذذق يمكذذن لهذذذ  األخيذذرة  ا أجلذذت الحكذذم فذذيذحالذذة مذذا إ
و يسذتنتا مذذن هذذ  الفقذذرة أن المذادة صذذريحة  .3"ضذذائيةإبقذاء المذتهم أو األمذذر بوضذعه تحذذت الرقابذة الق

 .وضع المتهم تحت الرقابة القضائيةب االختصاصحيث خولت لجهات الحكم 
سذذذوف نعذذذرج علذذذى الشذذذروط  ،بإصذذذدار األمذذذر بالوضذذذع تحذذذت الرقابذذذةو بعذذذد التطذذذرق للجهذذذات المخولذذذة 

 .الموضوعية  الواجب احترامهاالشكلية و 
 .قابة القضائيةالشروط الشكلية للر : رابعا

 إن المشرق الجحائري كغير  من التشريعات المقارنذة لذم يحذدد الشذروط الشذكلية لألمذر بالرقابذة القضذائية 
 :و لكن يستشف من المادة المتعلقة بالرقابة القضائية أنه هنا  عدة شروط

 احة علذذىج صذذر .إ.مذذن ق 10مكذذرر 061المذذادة نصذذت  :األمننر بالوضنن  تحننت الرقابننة القضننائية -أ
وبالنتيجة  ،قانونابالرقابة القضائية بناء على التحام أو االلتحامات المحددة  األمرقضاة التحقيق إمكانية 

لمذذا  فذإن الوضذع تحذت الرقابذذة القضذائية يجذب أن يصذدر بقذذرار ليصذب  تحذت رقابذة غرفذذة االتهذام وفقذا
 .ج.إ .من ق 024نصت عليه المادة 

ن إخطذذار النيابذذة فذذي جميذذع الحذذاالت التذذي يتخذذذها قاضذذي إ :وكيننل الجمهوريننة بنناإلجراء استشننارة-ب
مذن  16مكذرر 061التحقيق سواء اإلجرائية أو المنهية للتحقيق أمذرا وجذوبي و بالمقابذل نصذت المذادة 

يأمر قاضي التحقيق برفع الرقابذة القضذائية سذواء تلقائيذا أو بطلذب مذن وكيذل الجمهوريذة أو :" ج .إ.ق
حيذذذث  يعتبذذر هذذذذا اإلجذذذراء جوهريذذا يترتذذذب علذذذى  ،"وكيذذل الجمهوريذذذة بطلذذب مذذذن المذذتهم بعذذذد استشذذذارة 

  مخالفتذذذه بطذذذ ن األجذذذراء ألنذذذه تفويذذذت لفرصذذذة النيابذذذة العامذذذة إلبذذذداء رأيهذذذا باعتبارهذذذا ممثلذذذة للمجتمذذذع،
وشرط شكلي الهدف من ورائه اإلط ق على مذا جذرى فذي غذرف التحقيذق و التذي لهذا أثذر علذى السذير 

 .ت التحقيقالحسن و مسايرة إجراءا

                                       
 (.14)كانت االلتحامات عددها ثمانية 16-01قبل التعديل باألمر رقم 1
 .621ص  ،قسابالمرجع ال فضيل العيش، 2
 .012ص  ،6101سنة  ،(12)ط  الجحائر، ،دار هومة قاضي التحقيق في النظام القضائي الجحائري، حيط،حمحمد 3
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 16الفقرة  16مكرر  061بالرجوق إلى نص المادة  :تسبيب األمر بالوض  تحت الرقابة القضائية-ج
يومذا ابتذدءا  مذن  01يفصل قاضي التحقيق فذي طلذب المذتهم بذأمر مسذبب فذي أجذل "التي تنص على 

جل يمكن للمتهم و إذا لم يفصل قاضي التحقيق في هذا األ" يوم تقديم الطلب و تضيف الفقرة الثالثة 
يومذذا مذذن  61او وكيذذل الجمهوريذذة ان يلتجذذ  مباشذذرة إلذذى غرفذذة االتهذذام التذذي تصذذدر قراراهذذا فذذي أجذذل 

 .1"تاريا رفع القضية لها
و تقذديم  و يفهم من ذال  أن الرقابة القضائية في بداية اتخذاذ اإلجذراء ال تسذبب تذم بعذد اتخذاذ اإلجذراء

، يصذذدر يومذذا مذذن تذذاريا تقذذديم الطلذذب 01جذذل تهم مذذع انتظذذار أطلذذب رفعهذذا مذذن النيابذذة العامذذة أو المذذ
و بالتالي فإن  هذا األخير يكون قابل ل ستئناف، ،را مسببا سواء بالرفض أو بالقبولقاضي التحقيق أم

ج اشترطت التسبيب في أمر الرفض او االستجابة و حددت .إ.من ق 16الفقرة  16مكرر 061المادة 
كمذا أن المشذرق لذم يرتذب آثذارا إذا لذم تفصذل غرفذة االتهذام  ،غرفذة االتهذام ا  في خضوعه لرقابةله معن

  غيذر أنذه كثيذرا مذا يقذع الخلذط بإعذادة تقذديم الطلذب ،يوما 61خ ل مدة  في االستئناف المرفوق أمامها
يوما  21غير أن األص  هو انتظار  قرار غرفة اإلتهام، يوما من تاريا صدور 21و كثيرا ما ينتظر 

 .يا رفض الطلب األصلي أي المقدم أمام قاضي التحقيقمن تار 
 .الشروط الموضوعية للرقابة القضائية: تامسا

ان هنا  شروطا موضوعية أساسية تتمثل في نقاط  2 12مكرر 061و  062يفهم من نص المادتين 
 :أساسية

 .ي حددها قاضي التحقيق إال بإذن هذا االخيرعدم مغادرة الحدود اإلقليمية الت-0
 .عدم الذهاب إلى بعض األماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق-6
 .المثول دوريا أمام المصال  و السلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق-2

                                       
أغلقت النص على األجل الذي يفصل فيه قاضي التحقيق في طلب وكيل الجمهورية  16مكرر  061ن حظ أن المادة 1

 01اعتماد األجل المقرر للفصل في طلب المتهم و هو  االول:انبرفع الرقابة القضائية عن المتهم و عليه يطرة افتراض
 11ج و هو .إ.ق من 12فقرة  22تطبيق األجل المقرر في المادة : الثاني و .يوما تحتسب إبتداءا من يوم تقديم الطلب

خ ل  -ارا  مسببااإلجراءات المطلوبة منه يتعين عليه أن يصدر قر  اتخاذو إذا رأى قاضي التحقيق أنه ال موجب في "أيام
 ". -وكيل الجمهورية بلطاأليام الخمسة التالية ل

 .المتعلق بطلبات وكيل الجمهورية أولى بالتطبيق 12فقرة  22المقرر بالمادة ( أيام 11)و نحن نعتقد أن األجل الثاني

  061مكرر و  062 و 062يعدل و يتمم أحكام المواد  6101جويلية  62المؤري في 16-01من األمر رقم  06المادة  2
 ج.إ.من ق. 10مكرر  061و  10-061و  061و  
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تسذذذليم كافذذذة الوثذذذائق التذذذي تسذذذم  بمغذذذادرة التذذذراب الذذذوطني أو ممارسذذذة مهنذذذة او نشذذذاط يخضذذذع إلذذذى  1
  . مقابل وصل ،قاضي التحقيقو مصلحة امن يعينها ترخيص إما إلى امانة الضبط ا

            عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة إثر ممارسة أو بمناسبة هذ  النشاطات-1
 .و عندما يخشى من ارتكاب جريمة جديدة

 .االمتناق عن رؤية األشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق أو االجتماق ببعضهم-2
 .ال سيما بغرض إحالة التسمم/ات فحص ع جي و إن كان بالمستشفىراءجإ الخضوق على بعض-0
 .إيداق نماذج الصكو  لدى أمانة الضبط و عدم استعمالها إال بترخيص من قاضي التحقيق-4
  . المكوث في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق و عدم مغادرتها إال بإذن من هذا األخير-2

 .1 ال بشروط و في مواقيت محددةعدم مغادرة مكان اإلقامة إ-01
و ي حظ أن المشرق الجحائري في التعديل الجديد أضاف إلتحام مكوث المتهم في إقامة محمية و عذدم 

لضذذمان  افيو هذذذا تعذذديل كذذ ،أعذذ   01و  2 حسذذب الفقذذرتين ،ادرتهذا إال بذذإذن مذذن قاضذذي التحقيذذقمغ
 .حرية المتهم و يعتبر ضمان تحقيق توافق بين مصلحتين

و هذذا هذدف مبتغذى  ،و ضذمان لحمايتذه ،حميذة يضذمن وجذود المذتهم بمذوطن خذاصبقائه في إقامة مف
و المشذرق يذدعم هذذا  فض  عن حماية المجتمع من وقوق جريمة أخرى فذي حقذه، ،الحبس المؤقتمن 

و فذي  ،بإذن مذن  قاضذي التحقيذقو هو ضمان عدم مغادرة اإلقامة المحمية إال  اإلجراء بإجراء آخر،
 .قات محددةأو 

بحيذث يعتبذر  و عند خروج المتهم مذن اإلقامذة المحميذة فإنذه يبقذى تحذت ترتيبذات المراقبذة اإللكترونيذة،
 .هذا اإلجراء كفيل لضمان حرية المتهم و مصلحة المجتمع

 11الحذذبس المؤقذذت فمدتذذه  أشذذهر، بخذذ ف 12كمذذا أن المذذدة المقذذررة للبقذذاء فذذي اإلقامذذة المحميذذة هذذو 
 .2مديدأشهر قابلة للت

أو مذا يعذرف  لمشرق الجحائري استحدث ألول مرة نظام المراقة االلكترونيةحيث تجدر اإلشارة إلى أن ا
قذانون المتضمن تتميم  ،6101 جويلية 62المؤري في  16-01قم  األمربموجب  بالسوار اإللكتروني

 .فقرتها الثالثة  10مكرر 061اإلجراءات الجحائية و ذل  في المادة 

                                       
 .يمكن لقاضي التحقيق عن طريق قرار مسبب إضافة أو تعديل إلتحاما من هذ  االلتحامات1
حول الوطني مداخلة غير منشورة ألقيت بمناسبة الملتقى  ،االستثنائيالشرعية اإلجرائية للحبس المؤقت تأكيدا لطابعه  يحياوي سعاد، 2

بجامعة  ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،قتصادياالالمنظم من طرف مخبر تشريعات القانون  ،الجديد ج.إ.إص ة القضاء في ظل ق
 .6102أفريل  12يوم  ،رمعسك مصطفى إسطمبولي،
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لمراقبة االلكترونية على انه اسذتخدام وسذائط الكترونيذة للتأكذد مذن وجذود الخاضذع لهذا خذ ل و تعرف ا
 .فترة محددة في المكان و الحمان المعين من قبل السلطة القضائية اآلمرة بها

يتض  إذن ان الوضع تحت المراقبة االلكترونية يعتبر طريقة لتنفيذ إجراء الحبس المؤقت خارج أسوار 
رر إما في إطار تدابير تحديد اإلقامة أو في انتظار المحاكمة أو كبذديل عذن العقوبذة، أيذن السجن، يق

يتوقف على التحام الشخص بالبقاء في منحله خ ل ساعات محددة من طرف القضاء، على أن يحمذل 
 الشذخص المعنذى سذوارا الكترونيذا فذي قدمذه و إذا ابتعذذدت عذن قدمذه يذتم إنذذار المراقذب مباشذرة بطريقذذة

  . 1الكترونية
فذي مجذال الرقابذة القضذائية، أثنذاء مرحلذة  الك سذيكية  طريقذة حيث يعتبذر هذذا اإلجذراء خروجذا عذن ال

وكان حصر امكانية اللجوء . التحقيق القضائي، عند اتخاذ قاضي التحقيق إلجراءات الرقابة القضائية
المذتهم الحذدود اإلقليميذة التذي  إلى هذ  اإلجراءات بخمس حاالت حصرية تتمثل في إجراء عدم مغادرة

حذذددها قاضذذي التحقيذذق إال  بذذإذن منذذه، عذذدم الذذذهاب إلذذى بعذذض األمذذاكن المحذذددة مذذن طذذرف قاضذذي 
، المكذوث ببعضذهم االجتمذاقعن رؤية األشخاص الذذين يعيذنهم قاضذي التحقيذق أو  االمتناقالتحقيق، 

نذه، وأخيذرا عذدم مغذادرة مكذان اإلقامذة في إقامة محمية يعينها قاضذي التحقيذق و عذدم مغادرتهذا إال  بإذ
كمذذذا أصذذذب  بإمكذذذان كذذذل مذذذن قاضذذذي األحذذذداث و قاضذذذي التحقيذذذق . إال  بشذذذروط وفذذذي مواقيذذذت محذذذددة

المتعلذذق ،6101جويليذذة  01المذذؤري فذي  06 -01مذن القذذانون  00و  22ادتين لألحذداث بموجذذب المذذ
 061طبقذذا لمقتضذذيات المذذواد بحمايذذة الطفولذذة، و كذذذل  قاضذذي الموضذذوق عنذذدما يقذذرر إحالذذة القضذذية 

مذذذذن قذذذذانون اإلجذذذذراءات الجحائيذذذذة األمذذذذر باتخذذذذاذ تذذذذدابير المراقبذذذذة  2مكذذذذرر  222 المذذذذادة، و 2 ،0مكذذذذرر
 .2اإللكترونية

س مبذذدأ قرينذذة البذذراءة باسذذتبدال يكذذر تح الحريذذات الفرديذذة و يذذعح كمذذا أن تطبيذذق هذذذا اإلجذذراء مذذن شذذأنه ت
كترونية التي ستعم م على باقي محاكم الجمهورية خ ل السنة الرقابة القضائية الك سيكية بالرقابة االل

بوضع الشخص المتابع قضائيا وليس المحكذوم عليذه نهائيذا تحذت الرقابذة االلكترونيذة كما انه  .المقبلة
في انتظار محاكمته سيجنبه عبء التنقل إلى المحاكم أو مصال  الضبطية القضائية من أجل التوقيع 

 .ضائية الك سيكية إلى غاية أن يفصل في ملفه من طرف الجهات القضائيةفي إطار الرقابة الق

                                       
    جامعة سعيدة ،في ظل السياسة العقابية المعاصرةم السوار اإللكتروني اظن باحث في قسم الدكتورا ، مسعودي كريم، 1
 .6104مارس www.droitetentreprise.org 12:،على الرابطفي مجلة القانون و األعمال منشور ،16-10ص، -جحائرال
 .ج.إ.المتضمن تعديل ق 62/10/6101المؤري في  16-01إستحدت المشرق نظام المراقبة اإللكترونية باألمر رقم  2
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    تقلذذيص مصذذاريف التكفذذل بالمحبوسذذين داخذذل المؤسسذذات العقابيذذةكمذذا يهذذدف تطبيذذق هذذذا اإلجذذراء إلذذى 
 .او تجنب االكتظاظ به

 .إشكالية تنفي  الرقابة القضائية : سادسا
التنفيذذ مذن تذاريا صذدور االمذر بذه مذن الجهذة المخولذة ئية يذدخل حيذح اضإن سريان تطبيق الرقابة الق

مذن  االنتهذاءو عنذد  ،12و مكذرر 16،مكذررمكرر 061لمذواد لها بهذا اإلجراء و هذا وفقا لنصذوص ا
أو اإلحالة فإنها تبقى قائمة إلى غاية رفعها مذن الجهذات القضذائية وجه الدعوى  بانتفاءالتحقيق سواء 

الرقابذذذذة  بانتهذذذذاءة المسذذذذتحدثة يطذذذذرة الكثيذذذذر مذذذذن الغرابذذذذة ألن القذذذذول و إن تحليذذذذل هذذذذذ  المذذذذاد ،المعنيذذذذة
وجه المتابعة أو الحكم الصادر بالبراءة و عليه فإن  انتفاءالقضائية حسب مفهوم النص بالحالتين إما 

إلحالة ال تنهي الرقابة القضائية و اإلبقاء عليها إلى أن ترفعهذا جهذات الحكذم غيذر المشذرق الجحائذري ا
ج الفرنسذذي .إ.ق 002فذذإن هذذا األخيذذر نذص فذذي المذادة ، لهذذا اإلجذذراء مذن التشذذريع الفرنسذيه رغذم نقلذذ
أن تنقضي الرقابة القضائية بمجذرد اإلحالذة أمذام جهذات الحكذم و فذي حالذة إبقائهذا ، 11و 12الفقرات 

مذذن طذذرف قاضذذي التحقيذذق يجذذب أن يصذذدر أمذذرا مسذذببا بصذذفة خاصذذة عذذن أسذذباب تمديذذدها و يتوقذذف 
أما اإلشكال المطروة في التشريع الجحائري فذي حالذة الحكذم ،ها بعد فوات شهرين بقوة القانون العمل ب

فهل يقوم المستفيد بحكم  التنفيذ و كأن تكليف الشرطة للمراقبة الدورية مثل اإلمضاء، قفبغرامة أو و 
لذذغ القاضذي الذذذي أمذذر البذراءة أو وفذذق التنفيذذ يبلغذذه لضذذباط الشذرطة القضذذائية القذذائم بهذذ  اإلنابذذة أم يب

 .      باإلجراء من أجل الكف عن ذل  ما دام الحكم أصب  منتهيا
يعتمذذد قاضذذي التحقيذذق فذذي تحديذذد أحذذد  :معيننار اتتيننار أحنند االلتزامننات العشننرة المنصننوم عليهننا :1
، التاليبقرار مسبب و  16-01رقم  األمر من 10مكرر  061المنصوص عليها في المادة  اتاللتحاما

    المنشذذود مذذن هذذذ  اإلجذذراءو يتحقذذق الهذذدف  ،أمذذر فذذي غايذذة األهميذذة اللتذذحام معذذيناعتمذذاد ن أ رباعتبذذا
االلتذحام  عتمذادو ذل  بالنظر إلى شخصية و حالة المتهم و الفعل المرتكب األمر الذي جعل معذايير ا

 .فعلالوسط االجتماعي و الدافع على ارتكاب ال ،نوق الجريمة المرتكبة ،شخصية المتهم :حسب
          يجذذب أن يتحقذذق قاضذذي التحقيذذق بنذذاءا علذذى شخصذذيته الذذذي يسذذتفيد مذذن سذذيرته :شتصننية المننتهم-

و حالته  فيهاو مهنته و سنه و درجة الثقافة و الحالة العائلية و االقتصادية و االجتماعية التي يعيش 
 .1رضه على المتهمنوق االلتحام الذي يف يعتمدالنفسية كل هذ  العناصر تجعل قاضي التحقيق 

                                       
  .622-621ص  سابق،المرجع ال فضيل العيش، 1
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القتذل العمذدي فذي حالذة سذكر يمنعذه ك،الفعذل غيذر المشذروق المرتكببذالنظر إلذى  :ةالمرتكبن الجريمة-
و كذل  مرتكب جريمة إصدار شي  من دون رصيد يسحب منه الشيكات و يقوم  القاضي من السياقة،

صدار الشيكات بحجحها   .و يتصل بالبن  كي يمنعه من سحب وا 
فيذه .إن الوسذط االجتمذاعي و المحذيط الذذي يعذيش :الفعنل ارتكنابو النداف  إلنى  اعياالجتمنالوسنط -

وسذذط فذذي  وتواجذذد  الشذخص لذذه دور كبيذذر و قذد يكذذون سذذببا فذذي ارتكابذه اإلجذذرام و ذلذذ  نتيجذذة محيطذه
و إخفذذاء األشذذياء المسذذروقة  يجعذذل الذذدخول فذذي جذذرائم سذذرقة األمذذوال اجتمذذاعي مذذث  المحذذيط التجذذاري،

الع قذذذة كمذذذا يمكذذذن أن تكذذذون الجريمذذذة واقعذذذا لكسذذذب المذذذال و االعتذذذداء علذذذى األشذذذخاص نتيجذذذة هذذذذ  
 .كاالستفحاح و االنتقام و الغيرة و السكر

و نتيجذذة لذذذل  فذذإن الحذذاالت العشذذرة المنصذذوص عليهذذا يختذذار قاضذذي التحقيذذق اإلجذذراء المناسذذب كمذذا 
و يخضع  ة التقديريةو ليس له السلط جديد و لكن يشترط أن يكونا مسببا التحاميمكنه تغيير و إضافة 

 .من أجل عدم تعسف قاضي التحقيق باستعمال التحام جديد غير جدي االتهاملرقابة غرفة 
إذا كانذذت الرقابذذة القضذذائية بذذدي  للحذذبس المؤقذذت يلجذذأ إليهذذا  :متالفننة التزامننات الرقابننة القضننائية :2

س المتهم مادامت الرقابة القضائية كافية ضرورة ملحة لحبليس هنا  قاضي التحقيق عندما يرى بأن 
فرضذت جذحاء مخالفذة المذتهم لهذذ   062فذإن المذادة بالشكل الذي يقرر  لضمان السير الحسن للتحقيق 

االلتحامات بصفة عمدية أما في حالة الظروف الطارئة و القوة القاهرة ال يمكن أن يعوض الحبس فقط 
 .ت أخرى و ينذر هو الجحاء بل يمكن أن يضيف له االلتحاما

ال ترتب بالضرورة الحبس كجحاء و إنما يستنتا من ذل  ضذمنيا حسذبما جذاء فذي  062كما أن المادة 
المادة انه إذا كانت إجراءات الرقابة القضائية غير كافية يمكن أن يؤمر بالحبس أو يبقى عليه و هنا 

ائية أو بعذدها أو بعذدما خالفهذا حيث أن االيداق سواء قبل إصذدار الرقابذة القضذ.يتض  الغموض كبير
مهما يكن فإن تطبيذق هذذ  المذواد مذاحال المتهم فيكون في هذ  األخيرة الحبس جحاء مخالفة االلتحامات 

   .1و أدت إلى نتائا للتقليل من الحبس المؤقت في الطريق و هي بادرة أحسن بكثير
 :التعليق على إجراء الرقابة القضائية:سابعا

القضائية بمثابة نظام حل محل الحبس المؤقت و يقرر  القاضي حسب ما يتناسب مع  إن نظام الرقابة
و رغذذم ذلذذ  فذذإن الرقابذذة  ،كذذل مذذتهم و إن كانذذت إجذذراءات الرقابذذة القضذذائية تقيذذد بذذدورها حريذذة المذذتهم

 .ليست بالضرورة اإلجراء الذي يمكن من محاربة الجريمة

                                       
 .620ص  سابق،الرجع الم ،عيشفضيل ال 1
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ب األمذر بالوضذع تحذت الرقابذة ال يمكذن أن يليذة أن تسذبو ما يؤخذ على هذذا اإلجذراء و تطبيقاتذه العم
أو الوضذذع تحذذت الرقابذذة فيذذأتي التسذذبيب الحقذذا  .يذذأتي فذذي أول إجذذراء و إنمذذا بعذذد طلذذب األطذذراف الرفذذع

لاجذذراء األول كمذذا أنذذه مهمذذا يكذذن فذذإن نظذذام الرقابذذة يمذذس الحريذذة الفرديذذة و علذذى المشذذرق أن يرغذذب 
 .1ها ألن قرينة البراءة هي األصلو يبسط القضاة و يسهل اإلجراءات

  الحذبس المؤقذت  فذإن المشذرق الجحائذري أقذل القذوانين ضذمانة مذادام و بالمقارنة مع التشريعات األخذرى،
و إذا اعتبرنا التشريع الجحائري قد تر  بصمات  ،ة معتمدة حتى في الجرائم البسيطةو الرقابة القضائي

لذم يكتذف بذالحبس المؤقذت و الرقابذة و إنمذا وضذع لهذا  وروبذياأل هامة للمتهم و بالمقابذل فذإن التشذريع
 شروطا و ربطها ببعض أنواق الجرائم التي يجوح فيها تقدير هذ  االلتحامات المقيذدة لحريذة األشذخاص 

ج و هذذذي تضذذذاف لضذذذمانات أخذذذرى .إ.مذذذن ق 026و  020جحائذذذري فذذذي المذذذواد علذذذى األجنبذذذي دون ال
 .2لتعحيح حق الدفاق

                                       
 .624ص  ،السابق عيش المرجعفضيل ال 1
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 البراءة قرينة مبدأ
 ثم من و تحضرها، الدول لتقدم مقياسا بحأص البراءة أصل منها و اإلنسان حقوق احترام إن       

 سلبا البراءة أصل منها و اإلنسان حقوق فتأثر ،مستبدة أو قانون دولة من بأنها الدولة هذه وصفت

 دولة وجود ظل في إال محمية الحريات و الحقوق هذه تكون فال للدولة، السياسي للتوجه خاضع يجاباا  و 

 .القانون
 قبل أو إليه منسوب هو مما براءته تتأكد أن قبل المتهم به يمر مؤقت أمر ،البراءة المتهم في األصل و

 بالحرية الماسة الجنائية اإلجراءات اتخاذ عند البراءة أصل أهمية وتبرز إدانته، من التحقق يتم أن

 .العادلة المحاكمة مفترضات من مفترضا كونه و  الجنائي، الدليل قامةإ الشخصية،وعند
ن البراءة أصل إن         المدنية، حتى و الدولية ،الدستورية بالحماية يتمتع أنه إال جنائي حقل في ترعرع وا 

 من ألي يجوز ال حيث الثالث، الدولة سلطات من االحترام واجب ،عام أمبد أنه مقتضياته من أصبح و

 .القانون دولة بمقومات وثيقا ارتباطا يرتبط باعتباره مخالفته أو به المساس السلطات هذه
  .ن هذه المقومات تشكل مصدرا من مصادر الحماية القانونية ألصل البراءةإ ،من جهة ثانية

 كرامة احترام على االولى بالدرجة تقوم التي القانون دولة في األساسية الحريات و اإلنسان حقوق تتجسد

 أصبح و الفردية للحرية األساسي و الحقيقي المعنى انعدم إال و ،براءتهم أصل و مواطنيها من فرد لك

 1موجود غير

 بمبدأ المقصود فما ،تمييز دون للقانون مؤسساتها بجميع الدولة و المواطنين خضوع أخرى جهة من و

 .المؤقت؟ بالحبس عالقته ما و البراءة؟ قرينة
  (األول المبحث )في البراءة قرينة مفهوم نتناول حيث :أساسين مبحثين خالل من سنوضحه ما هذا

 (.الثاني المبحث)في المؤقت الحبس مع البراءة قرينة مبدأ انسجام ومدى
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 البراءة قرينة مفهوم :األول المبحث
 تزل لم و خاص، بشكل للمتهم و عام، بوجه للفرد الدستورية الضمانات أهم من البراءة قرينة تعتبر      

 يسمى أصبح ما دعائم إحدى صارت الدولي،حتى القانون و الداخلي القانون باهتمام القرينة هذه تحظى

 .العادلة بالمحاكمة حديثا
 األفراد حماية بهدف الجزائية، اإلجراءات لقانون أساسية بصفة ينتسب البراءة قرينة في الحق كان إذا و

 العصر هذا في الحقوق و الحريات نطاق اتساع ظل في خصوصا ثبت ،فإنه الجنائية الدعوى في

 اإلعالم فيها يلعب التي المجتمعات في أساسي بشكل انتعش الذي ،ورالتعبي حرية في الحق وخاصة

 من يكون لن ،رالتعبي حرية مثل رئيسي مبدأ احترام على التأكيد الضروري من بات لذالك ،بارزا دورا

 المبحث اهذ في اهتمامنا جاء هنا من ،1البراءة قرينة احترام وهو أهمية عنه يقل ال مبدأ انتهاك شأنه

 قرينة مبدأ باحترام الدولة سلطة لتزاماتإ و (.أول مطلب)في البراءة قرينة تعريف: على الضوء لتسليط

 (.الثاني المطلب)في البراءة
 .البراءة قرينة تعريف :األول المطلب

 متهم لك أن ذالك من يفهم للمتهم،و الشخصية الحرية ضمانات أهم أحد البراءة قرينة مبدأ يعتبر      

 قضائي بحكم إدانته تثبت حتى البريء، الشخص معاملة يعامل أن يجب ،جسامتها بلغت مهما بجريمة

           قطعية بصورة إدانته القضائية الجهة تثبت حتى المتهم حق في يسري األصل هذا يبقى و بات،

 .جازمة و
 ذالك فلوال حقوقه، و بحريته المساس بعدم له ضمان فهي اإلنسان لمصلحة مقررة البراءة فقرينة

 نااألم سياج يعتبر المبدأ هذا للشخص، الفردية الحرية من لإلنقاص التدخل العامة السلطة الستطاعت
 مرحلة أثناء،2للمتهم ضمانات توافر من التأكد يجب لهذا و ،المتهم أو فيه للمشتبه الشخصية ةللحري

 .البراءة قرينة لمبدأ تكريسا التحقيق
 الفرع)في أساسها إلى ونتطرق (األول الفرع) البراءة قرينة تعريف إلى سنتطرق ذكره سبق مما انطالقا

 .(الثالث الفرع) نطاقها و (الثاني
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 .البراءة قرينة تعريف: األول الفرع
 أصل" أو "المتهم براءة افتراض" يسمى ما أو البراءة قرينة أن تعتبر القانونية النظم معظم إن       

 قوام وهو المعجل، االقتناع و االتهام سوء مخاطر من الفرد تقي التي األولى الضمانة بمثابة "البراءة

 لسالمة الفعالة الضمانة هي اإلجرائية الشرعية أن حيث .فيها األساسي الركن و اإلجرائية الشرعية

 ما و البراءة؟ قرينة بمبدأ المقصود فما ،الجزائية اإلجراءات قانون لنصوص  األساسية المبادئ  تطبيق
 حدوده؟ ماهي و  القانوني؟ أساسه هو
 النتائج و ، البراءة قرينة مبدأ تعريف إلى بالتطرق الفرع هذا خالل من عنه اإلجابة نحاولس ما هذا و

 . القانوني أساسه و طبيعته، و  المترتبة
 :البراءة قرينة مبدأ تعريف : أوال

 جميعها التعاريف هذه أن يالحظ و الفقهاء، من العديد طرف من البراءة قرينة تعريف تم لقد       

 .المبنى و المعنى في متماثلة تقريبا أو متشابهة
 .حوله تحوم التي الشكوك قوة أو األدلة وزن كان مهما شخص، كل براءة افتراض بأنها فعرفت

 تثبت لم مسؤوليته أن دام ما كذالك، يصنف أن ينبغي كما كبريء معاملته وجوب ذالك على يترتب و

    .1مختص قضاء  جهة عن صادر نهائي و صحيح حكم بمقتضى
 بصورة التهمة ثبوت حتى األصل هذا يظل و إليه نسب عما براءته المتهم في األصل بأنها عرفت كما

 . 2جازمة و  قطعية
 تلقي قانونية قرينة أنها " مقتضاه موضوعي أحدهما مفهومان البراءة لقرينة بأن يرى الفقه من فجانب 

 الشيء لقوة حائز بحكم إدانته تثبت حتى بريء فالمتهم ثم من و االتهام سلطة على اإلثبات عبء

 "فيه المقضي
 أساسي كشرط المتهم إدانة إثبات فقط تستلزم ال البراءة قرينة أن" مقتضاه شخصي فهو الثاني المفهوم أما

        الجنائية الدعوى على القائمة السلطات إلى أيضا موجهة هي إنما و .عليه الحكم و مدانا العتباره

 بحكم تقرر لم و تثبت لم إدانته أن طالما بريئا المتهم اعتبار بالتحقيق القائمة هيئةال على تفرض و

  .  "قضائي

                                                           
 .10 ص المرجع السابق، ،الدكتور بودالي محمد1
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 دواعي فكرة تغلب تجعلها و الهيئات هذه تتخذه الذي اإلتهامي الموقف من تحد القرينة فهذه بالتالي و

  .اإلنسانية
 قاعدة ،(البراءة قرينة) المبدأ أن كون ةمها عناصر إلى تطرق قد كان إن و التعريف هذا على ويالحظ 

 السلطات كافة إلى موجه عام مبدأ أنه ثم ،االتهام سلطة على اإلثبات عبء تلقي اإلثبات قواعد من

 أن حين في ،فقط المتهم مصطلح ذكر كونه حيث نم قاصر كان أنه إال الجزائية الدعوى على القائمة

 .األفراد جميع تشمل البراءة قرينة
 فيه مشتبها الشخص معاملة يعني البراءة أصل أن :" هو الفقهاء من كبير عدد لدى المرجح التعريف أما

 بريء أنه على إليه نسبت التي الجريمة جسامة كانت ومهما اإلجراءات، مراحل جميع في متهما كان أو

          " مراحله عجمي في للشخص القانون قررها التي للضمانات وفقا بات قضائي بحكم إدانته تثبت حتى

 .1شموال و  وضوحا أكثر كونه به األخذ إلى الكثير يميل الذي التعريف هو و
 :البراءة لقرينة اتر مبر  عدة نستنتج أن يمكن السابق التعريف خالل من و
 إنما و ،كذالك ليست أنها الصحيح و نونية،قا حيلة سوى البراءة قرينة تكن لم إذا فيما التساؤل ثار لقد 

 ممثلة الجريمة أن و المجتمع في الغالب هو الخير ان إلى استنادا وذالك بسيطة، قانونية قرينة هي

   . 2عارض استثناء و حادثة محض هي الشر لجوانب
           يتفق فهو ،عليه النص إلى يحتاج ال و ،الفقه بعض يرى كما المسلمات من أالمبد هذا يعتبر حيث

 .األمور طبائع و
 تعسف ضد للفرد الشخصية الحرية ضمانات من هامة ضمانة يعتبر مضمونه في المبدأ هذا إن       

 على جزاء أي توقيع يمكن ال و الجريمة، من ضرر يلحقه الذي أو عليه المجني انتقام وضد السلطة

 على الحفاظ ضرورة في المتمثلة العامة المصلحة مع يتماشى وهذا ،نهائي الحكم صيرورة بعد إال متهمال

 على تستند سطحية إتهامات ضحية يذهبون ال و ،بالشبهات األشخاص يؤخذ ،فال وقهمحق و األفراد

 .3األدلة دون الدالئل
 ذالك ،كان عليه المحكوم لها يخضع التي تلك تماثل جنائية إلجراءات يتعرض شخص فكل ثم من و

   .4اإلدانة على قرينة هي ما بقدر قرينة حينئذ تعد ولم محتواها، من البراءة لقرينة إفراغا بمثابة

                                                           
 71ص، 7107-7100كلية الحقوق  جامعة تلمسان، ،رسالة دكتورة مبدأ أصل البراءة، د،أنظر غالي محمللتفصيل أكثر   1
 .10ص المرجع السابق، الحماية الجنائية و المدنية لقرينة البراءة، الدكتور بودالي محمد،2
 .12ص ،7102دار بلقيس  اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن، عبد الرحمان خلفي،3

4 El Hadj Nasreddine, la loi  du 30/12/1996 et son rapport relative  au droit de la personne placé en détention    

provisoire ,G.P  N° 78-79 Mars 1999,P 08  
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 عن ادرءوا " السالم و الصالة عليه يقول حيث األخالقية، و الدينية القيم مع البراءة قرينة مبدأ يتفق 

 أن من خير العفو في يخطئ ألن اإلمام فإن سبيله فاخلوا مخرجا له كان فإن استطعتم ما المسلمين

 .572 سنة المتوفى القزويني يزيد محمد اهلل عبد أبو اإلمام ماجة إبن سنن ".العقوبة في يخطئ
 أفراد أحد يجرم أن طبيعيا كان إذا أنه ذالك شاذ، أمر و الفرد حياة في عارض حدث الجريمة إن 

 للقواعد وفقا يتصرف إنما إنسان كل أن فاألصل .فيه فرد كل يجرم أن الطبيعي غير فمن المجتمع،

 طبيعة مع تتفق البراءة قرينة بأن القول يفسر ما وهو فيه، يعيش الذي المجتمع في السائدة القانونية

 .األمور طبائع أو األشياء
 متكاملة نظرية إقامة يمكن ال بأنه البعض قول صح حيث الدفاع حقوق كفالة في البراءة قرينة تساهم-

 .1البراءة قرينة مبدأ على شيدت إذا إال الدفاع لحق
 اإلدانة أو االتهام سوء إلى المتهم يتعرض ال حتى القضائية األخطاء من الوقاية في يساهم المبدأ هذا إن

 ال اليقين و الجزم على مبنيا باإلدانة القاضي اقتناع يكون بأن يفرض المبدأ بهذا فالعمل لذا ،2الخاطئة
 .4المتهم لمصلحة هتفسير  يتعين المحكمة لدى يثور شك أي أن و 3 التخمين و الظن على
 :البراءة قرينة مبدأ طبيعة-ثانيا
 من أنهب القول إلى الرأي هذا يذهب :القانونية الحيل من حيلة البراءة قرينة بأن القائل االتجاه-1

 الوقائع عن النظر بغض المتهم على البراءة قناعا وضع قد القانون أن واضحا يبدو الواقعية الناحية

 .معينة نتائج ترتيب أجل من أدلتها و إليه المنسوبة
 التي و الجنائية الخصومة خالل المتهم بها يتمتع أن يجب التي الشخصية الحرية في النتائج هذه تبدو و

 .عادلة محاكمة لتوفير ضمانات إلى القانون يترجمها
 من أييدات تلق لم بالتالي و ،الجنائي القانون مجال في لها بيقتط أي تجد ال القانونية الحيلة هذه لكن و

 .العمومية الدعوى في الفعلية الحقيقة إظهار إلى يسعى الجزائية اإلجراءات انونق أن كما ،الفقهاء طرف
  ناك ما معين قانونية أثر الحقيقة ثوب الخيال إلباس أو الزيف بها يقصد ما غالبا القانونية الحيل و
 

                                                           
 .722ص ،7110 ،(17)ط ،منشأة المعارف المتهم في الدفاع،اإلخالل بحق  ،محمد خميس1
دار الجسور للنشر           ،دراسة مقارنة و المواثيق الدولية،المحاكمة العادلة في النظام الجنائي اإلسالمي  ،بوضيافعمار 2

 .22ص ،7101 ،(0)ط ،رالجزائ و التوزيع،
 . 222 ص ،0227القاهرة ، دار النهضة العربية، ،شرح قانون اإلجراءات حمود نجيب حسني،3
 01-07 ص ،7102دار بلقيس،الجزائر  أصل البراءة مطلب من متطلبات دولة القانون، احترام غالي محمد،4
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 بققه يجققري بمققا التسققليم علققى فتقققوم القرينققة أمققا الضققرورة، طلبققهتت الققذي الكققاذب االفتققراض هققذا لققوال ليتحقققق

 .1األشياء لطبيعة وفقا األمور من الغالب
 حينمقا الوضقع هقذا يظهقر و :باإلنسقان اللصقيقة الحققو  مقن حق  البراءة قرينة بأن القائل االتجاه-5

  ،صقحفال إحقدى أو اإلعقالم كقأجهزة طبيعيقة أو اعتباريقة أشقخاص مقن البراءة قرينة على االعتداء يكون
 قبيققل مقن يكققون القضقاة او الشققرطة رجقال مققن البقراءة قرينققة علقى االعتققداء وققع إذا أنققه القرأي هققذا يققول و

 نوعين إلى الحقوق من واحد حق تصنيف إلى المعيار هذا يؤدي هكذا و ،2اإلنسان حقوق على االعتداء

                                                                                                           .مستسققققققققققققققققققققققققققققققققققققققا  غيققققققققققققققققققققققققققققققققققققققر أمققققققققققققققققققققققققققققققققققققققر هققققققققققققققققققققققققققققققققققققققذا و الحقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققوق مققققققققققققققققققققققققققققققققققققققن متميققققققققققققققققققققققققققققققققققققققزين

 الققانون ىسقو  تخقص فقال البقراءة قرينة ،وأما3أصال مدنية فكرة بالشخصية اللصيقة الحقوق فكرة ان الواقع

 . عليه االعتداء عند التعويض في تتمثل التي المدنية اآلثار بعض عليها ترتب نإ و الجنائي،
        الفقهققاء، مققن كبيققر جمهققور رأي هققو و :بسققيطة قانونيققة قرينققة البققراءة قرينققة بققأن القائققل اإلتجققاه -3

 لقم مقا اإلباحقة األشياء في األصل ان هو المعلوم و ،4معلوم امر من مجهول أمر إستنتاج هي القرينة و

 حتققى البققراءة قرينققة هققو األصققل مققن المسققتنتج المجهققول و نهققائي، قضققائي حكققم علققى بنققاءا العكققس يتقققرر

 .نهائي قضائي بحكم الشخص إدانة نثبت
 فققي األفققراد حريققات و لحقققوق حمايققة اإلجرائيققة، مبققدأ قققرر الققذي نفسققه القققانون هققو القرينققة هققذه مصققدر و

 .السلطة مواجهة
 يباشقققرها التققي اإلجقققراءات بواسققطة و ،التحقيقققق سققلطات طقققرف مققن أدلقققة تقققديم لدحضقققها يكفققي ال انققه إال

   .5باإلدانة يفيد نهائي قضائي حكم يصدر ان إلى المقدمة األدلة رغم قائمة تبقى القرينة أن بل القاضي،
          اإلباحققة األشققياء فققي األصققل قاعققدة مققع يتماشققى هققذا و :أصققل البققراءة قرينققة بققان القائققل االتجققاه -4

 يزحزحقه فقال يققين اإلنسقان فقي البقراءة أصقل ان اإلطقار هقذا فقي البعض قال حيث الذمة، براءة األصل و

 الشقك تفسقير ان الجنقائي اإلثبقات فقي األصولية القاعدة انبثقت الجنائي األصل هذا من و مثله، يقين إال

 .6المتهم لمصلحة يؤول
                                                           

-7111جامعة الجزائر  ،كلية الحقوق رسالة ماجستير،–دراسة مقارنة -الحق في اإلعالم و قرينة البراءة زمورة داود، 1
 .0ص ،7110

 .71-77ص  ،7117 القاهرة، ر النهضة العربية،دا أسامة أبو حسن مجاهد، الحماية المدنية للحق في قرينة البراءة، 2
 .12-12ص  ،سابقالمرجع البودالي محمد،  3
 .22ص  ،جامعة باتنة ،00العدد ،رمقال منشور في مجلة الفك لجزائري،قرينة البراءة في التشريع ا ،رزرارة لخض4
 .02-02ص  سابق،المرجع ال  غالي محمد، 5
 .222ص ، 7112 اإلسكندرية، ،دار المطبوعات الجامعية و بدائله،الحبس اإلحتياطي  فرج علواني هليل، 6



 الفصـــــــل  الثاني                       مبدأ قرينة البـــــــــــــراءة

06 
 

 شرعيته القانون هذا يفقد بدونه و الجنائية االجراءات قانون في أصولي المبدأ بان البعض قال كما

 الخصومة في الحقوق و والحقوق الحريات لحماية االساسية الدعامة-البراءة اصل-فهو الدستورية

  .1الجنائية
 مركزا و اإلنسان في أصل هو البراءة أصل"بأن المصرية الدستورية المحكمة قضت السياق هذا في و

 حرا ولد فقد عليها، اإلنسان جيل التي الفطرة على البراءة افتراض يؤسس و إلنسانيته، مستقرا قانونيا

 له مصباحا ،فيه كامنا األصل أن حياته مراحل إمتداد على يفترض و ،المعصية أو الخطيئة من مبرئا

   .2....."جازم بقضاء االفتراض هذا الموضوع محكمة تنقض ان إلى أفعال من
 .البراءة قرينة مبدأ عن المترتبة النتائج-ثالثا

 :أهمها نتائج عدة قرينة مبدأ على يترتب 
 الجزائي اإلثبات مجال في القانون تطبيق إن :العامة النيابة عات  على يقع اإلدانة إثبات عبء-1

 حين إلى ،المتهم براءة مبدأ من أساسا تتبع المعايير هذه و ،مراعاتها القاضي على يجب بمعايير مقيد

 .براءته بإثبات المتهم التزام عدم مبدأ المعايير هذه من و إدانته، ثبوت
 مقيد أنه العتبار نسبيا دائما يبقى العقوبات لقانون الموضوعي التطبيق بأن القول يمكن هنا من

 كيفية يوضح الذي الجزائية اإلجراءات قانون أن ذلك في السبب و البراءة، قرينة عن الناشئة بالمعايير

     صيانة إلى يسعى هو ،بل المتهم حماية دون العقوبات تطبيق إلى يهدف ال العقوبات، قانون تطبيق

 عليه و فيه مفترض أمر باعتباره براءته الثبات التزامه عدم الضمانات هذه من ،المتهم حقوق حماية و

 .3إثباته ذلك عكس يدعي من على و ،دليل أي تقديم من معفى فهو
 نص منها و ذلك، منها يستشف التي الجزائية اإلجراءات قانون في الواردة النصوص إلى بالرجوع و

 العامة النيابة وظيفة المشرع جعل كما ،القانون نفس من 157 المادة كذلك و ج.إ.ق 111 المادة

 لصالح الحقيقة كون عن النظر بغض الحقيقة عن البحث هي الجزائية اإلجراءات مجال في األساسية

 الحقيقة عن الكشف في أساسا يتمثل واجبها بل بالمتهم دائما اإليقاع مهامها من ليس و ضده، أو 4المتهم

                                                           
 فرع القانون  -أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام-دراسة مقارنة-، الحماية القانونية لقرينة البراءةشنة زواوي 1
 .02ص  ،7107-7100الجنائي، السنة الجامعية   
 .17-10ص  مرجع سابق،ال جامعة تلمسان ، دكتوراه،مبدأ أصل البراءة رسالة  غالي محمد، 2
 .النيابة العامة أو الطرف المدني 3
 .12ص  ،(12)، ط رالجزائ ،دار هومة مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، محمد حزيط، 4



 الفصـــــــل  الثاني                       مبدأ قرينة البـــــــــــــراءة

06 
 

 من فإن للمحاكمة المتهم لتقديم يكفي ما األدلة من تجمع أن عليها كان فإذا ،شكلها كان أيا الحقيقة

 .1الحقيقة غير شيء ال و الحقيقة عن تكشف التي األدلة جمع أيضا واجبها
 الكشف في تفيد التي األدلة تقدم أن عليها بل محكمة،ال أمام موقفها تغير أن العامة للنيابة يجوز ال و

 العامة للنيابة األساسية للوظيفة مخالف يكون و ،ضده أو المتهم لصالح كانت سواء ةالحقيق عن

 .المتهم ضد األدلة جمع على االقتصار
 نأ دون الحقيقة هذه عن الكشف عن المحاكمة إجراءات خالل من تبحث أن نفسها المحكمة على كما

 العامة النيابة كذا و المحكمة على و ،فيه مفترض أمر البراءة ألن تهبراء إثبات عبء المتهم يتحمل

 . المتهم على فعلي دليل وجود حالة في المتهم براءة قرينة  ينفي الذي الدليل إيجاد
 مانع أو احةاإلب أسباب من سبب بتوافر بالدفع المتهم بها يتمسك التي الحاالت حول نقاش دار قد و هذا

 .العمومية الدعوى انقضاء أسباب من سبب أو المسؤولية موانع من
 عليه و ،للبراءة سبب أي يتوافر لم إذا الإ إدانته يمكن ال و ،2المتهم في دائما البراءة قرينة مبدأ يفترض و

 من مانع وجد ،أو اإلباحة أسباب إحدى توافرت ما إذا للجريمة المادي الركن توفر المتهم إلدانة يكفي ال

 .للجريمة ارتكابه في المتهم مسؤولية تنفي أن شأنها من التي االسباب من أي أو ،المسؤولية موانع
  مدعم قوله ألن صحتها بإثبات ملزم غير فهو المتهم بها تمسك و األسباب هذه إحدى وجدت إن و

 فإن المتهم، دفوع صحة مدى البحث المحكمة أو العامة النيابة على و فيه البراءة افتراض هو و األصل،

 يكون  عليه ترد و المتهم دفوع صحة مدى في المحكمة تبحث أن دون براءته بأسباب المتهم تمسك

 إن حتى و ،3المتهم بها تمسك التي الوقائع صحة إلثبات بواجبها تقم لم لكونها نظرا مسبب غير حكمها

 المحكمة  واجب من دائما يبقى فإنه براءته إلى ديتؤ  التي الدفوع أو األسباب بأحد المتهم يتمسك لم

 به يتمسك قد ما على ترد و لديها، قامت التي األدلة تبين إذا المتهم تدين أن قبل توافرها عدم من التحقق

 عليه المحكمة ترد لم و قبل من الدفوع هذه بمثل المتهم تمسك عدم حالة في و جوهرية، دفوع من المتهم

 العليا، المحكمة أمام حكمها في يطعن أن المتهم يستطيع ال بتالي و قانوني خطأ أي تارتكب قد تكون ال

                                                           
 ،7112-7110، 07 الدفعة مذكرة تخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء، قواعد اإلثبات الجنائي، سماعون سيد أحمد،1

 70-71ص
 . 60ص  زرارة لخضر، المرجع السابق،2
جة الماجستير   مذكرة مقدمة لنيل در -في التشريع الجزائري–دراسة تحليلية -الطعن بالنقض في الحكم الجنائي مقري أمال،3

 .62 ص ،7100-7101-الجزائر– قسنطينة ،جامعة منتوري ،في القانون العام
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 في موضوعي تحقيق إجراء ليس و القانون تطبيق صحة مدى في النظر العليا المحكمة وظيفة أن ذلك

   .1الدعوى

 2المتهم براءة مبدأل منطقية نتيجة يعتبر الذي ادعى من على البينة مبدأ أن القول نستطيع تقدم مما     

 أال قانوني لمبدأ الثابت لألصل مخالف ادعائه أن باعتبار إدعائه إثبات عبء وحده عليه المدعى يحمل

 ألن براءته على االدلة بتقديم المتهم يلزم ال و يدعيه ما بإثبات ملزم فهو عليه و البراءة، قرينة هو و

 .3ةالبراء فيه األصل

 قرينة هو و آخر بمبدأ الجزائري المشرع أقر قد الجزائية اإلجراءات قانون في أنه إليه اإلشارة يجدر ومما

 .4اإلذناب قرينة أو الجرم

     العام، الصالح تهدد التي الجرائم بعض معالجة في الجنائية السياسية الخارطة تغير إلى ذالك مرد و

 الماسة الجرائم و الوطنية للحدود العابرة المنظمة الجرائم و المخدرات جريمة من بكل االمر يتعلق و

 بالتشريع المتعلقة الجرائم و اإلرهاب و األموال تبييض جرائم و للمعطيات اآللية المعالجة بأنظمة

 .براءته يثبت أن المتهم على  المشرع فيها ألزم قد الجرائم فهذه بالصرف، الخاص
 عالجتها لكن و الحاضر وليدة ليست عليها يترتب وما -اإلذناب قرينة– القرينة هذه إن الحقيقة في

 ".فيري أنركو" فقهائها من و الوضعية المدرسة
 يكون فلن العام الصالح حماية اجل من جاء الجرائم، بعض في الجنائية السياسة تغير بأن سلمنا إذا

 هألن المتهم، عاتق على اإلثبات عبء إلقاء المعقول غير من و المتهم، براءة إهدار حساب على ذالك
 الناحية من مستحيال نو يك االلتزام هذا مثل و ،السلبي الدليل بتقديم األخير هذا يلزم براءة تفترض لم إذا

      حتى محققا امرا تعد مسؤوليته فإن ثم من و ،5براءته إثبات يستطيع ال إذ تنفيذه، الواقعية و المنطقية

 .اتهامه دليل العامة النيابة تقدم لم لو و
 يجب عليه إدانته،و تثبت أن حين إلى بريء المتهم أن األصل :للمتهم الشخصية الحرية ضمان-5

 جمع مرحلة في حتى و بل الجزائية، الدعوى مراحل جميع في بريء اعتباره أي الصفة بهذه معاملته

                                                           
 .67ص ،السابقالمرجع  مقري آمال،1
 .67ص المرجع السابق، زرارة لخضر، قرينة البراءة في التشريع الجزائري، 2
 .و ما يليها 022ص  ،7101،(0)ط  عمان األردن، ،دار وائل للنشر و التوزيع ،قرينة البراءة جهاد الكسواني،3
 ،  الوطني للمطبوعات الجامعية الديوان و المراقبة القضائية في التشريع الجزائري، االحتياطيالحبس ر، بوكحيل األخض 4
 .62بدون سنة النشر، ص  ،رالجزائ  
 .www.startimes.com ،52/40/5402:مقال منشور على الموقع اإللكتروني التالي قرينة البراءة األصلية،5
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 حريته حماية في حقه يضمن بذالك و نوعيتها و المرتكبة الجريمة جسامة عن النظر بغض االستدالالت

  .الشخصية
      الجرائم، لمرتكبي تتبعه في جتمعالم بحق يصطدم قد للمتهم الشخصية الحرية  ضمان توفير ان إال

 يعطيها التي القانونية الضمانات ألحد خرقا يكون هذا فإن ،التحقيق ذمة على المتهم حبس بالتالي و

 ماديا قيدا يعد فيه شك ال مما المؤقت الحبس و ،الشخصية الحرية حماية في لمثمتلةا و  للمتهم المشرع

 .البراءة قرينة لمبدأ األساسية النتائج إحدى تعتبر التي الفرد لحرية
 حق في جرم من اقترفه ما على العقاب من يفلت يجعله قد طليقا حرا المتهم ترك فإن بالمقابل و

 قرينة بموجب المقرر و الجرم مقترفي متابعة في المجتمع حق أهدرنا قد نكون بذالك و المجتمع،

 .الجريمة ارتكاب هي و موضوعية
 هذا إليجاد و أخرى، على قرينة تغلب ال بحيث القرينتين، بين التوازن من نوع إيجاد من بد ال ليهع و

  ،الشخصية حريته صيانة في المتهم حقوق من كل حماية معه يمكن قانوني إطار تحديد من بد ال التوازن
    . 1الجريمة لمرتكبي تتبعه في المجتمع حق كذا و
 تدخل ذالك على و المتهم، ضد إجراء اتخاذ عند القانونية الضمانات توفير في الإلطار هذا يتمثل و 

 الشخصية الحرية ضمان تكفل الجزائري، الجزائية اإلجراءات قانون في قانونية لنصوص بوضعه المشرع

 للمتهم، الشخصية الحرية بضمانات يحاط أن دون القانون عليه ينص المتهم ضد إجراء أي و ،للمتهم

   .اإلجرائية الشرعية على اعتداء بالتالي و ،البراءة لقرينة خرقا يكون
 ضمانات بعدة محاطا المتهم ضد المؤقت الحبس إجراء اتخاذ عند الجزائري المشرع جعل ذالك على و

 جعل حيث بعدها، ما و ج.إ.ق من 153 المادة نص في جاء ما منها و للمتهم الشخصية الحرية تصون

 على للحفاظ الوحيدة الوسيلة يكون كأن ،للضرورة إال إليه اللجوء يمكن ال و استثنائيا، اإلجراء هذا

 أو مةللجري حد وضعه أو نفسه، المتهم حماية منه الهدف يكون وقد بل للجريمة المادية األدلة و لحججا

 .المؤقت الحبس رهن إيداعه أمر استئناف في المتهم حق إقرار مع ،جديد من حدوثها من الوقاية
 (14) بعةبأر  المؤقت الحبس مدة تحديد على ج.إ.ق من 152 المادة في الجزائري المشرع نص كما 

 تحديد في التحقيق قاضي حرية من قيد قد المشرع فإن المدة هذه لتمديد ضرورة هناك وجدت إن و أشهر،

 لمواد بالنسبة مرتين و للجنح بالنسبة واحدة مرة إال التمديد هذا يكون ال و مسبب، بأمر إال التمديد اهذ

                                                           
 62-61ص  المرجع السابق، قرينة البراءة في التشريع الجزائري، ،رزرارة لخض1
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 من األولى للفقرة طبقا هذا و أشهر (14)أربعة من أكثر قتؤ مال الحبس مدة تتجاوز ال أن على الجنايات
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 أمر و لإلفراج رفض كقرار التحقيق قاضي يتخذها التي القرارات في للمتهم الطعن حق المشرع قرر كما

 .2اإليداع أمر كذا و الخبرة تقرير و  اإلحالة
 المتهم حبس عند و ،حريته السترجاع محاولته في  للمتهم المخولة الضمانات من الطعن إجراء يعتبر و

 ثبوت غاية إلى فيه المفترضة البراءة قرينة مع يتماشى بما معاملته ضرورة يوجب المشرع فإن مؤقتا

 إجراء إتخاذ كذا و بزيارته، ألهله ،السماح خاصة غرفة في وضعه مثال المعامالت هذه من و إدانته،

 من بطلب أو نفسه تلقاء من التحقيق قاضي قبل من ذلك و ،3المؤقت الحبس عن كبديل القضائية الرقابة

 إيجاد و الحجز مدة و يوم يتضمن محضر تحرير كذلك ،4الجمهورية وكيل من أو محاميه أو المتهم

  .للمتهم الشخصية الحرية تضمن التي اإلجراءات من غيرها و  الجمهورية، وكيل قبل من موقع سجل
 األساسية الضمانات أحد الجزائية اإلجراءات قانون في عليه المنصوص التحقيق سرية إجراء يعتبر كما 

 في و ،معنوي ضرر من عنه ينجر ما  بسمعته التشهير لتفادي هذا و ،للمتهم الشخصية الحرية لحماية

 معنوي ضرر من لحقه عما يعوضه ال وحده البراءة حكم فإن ،إليه الموجهة التهمة من براءته إثبات حالة

 .بالسمعة التشهير المتمثل و
 شأنها من إجراءات عدة الجزائية اإلجراءات قانون في وضع الجزائري المشرع أن يتضح تقدم مما       

 حق ليضمن وضعها التي اإلجراءات مقابل في للمتهم الشخصية للحقوق الالزمة الحماية تكفل أن

 .الجرائم مرتكبي تتبع في المجتمع
    المجتمع، حق و المتهم حق بين التوازن من نوعا أوجد قد الجزائري المشرع بأن القول نستطيع بذلك و

    .القرينتين بين توافق هذا و
 اإلثبات ميدان في أهمية ذات قاعدة ،المتهم لصالح يفسر الشك قاعدة ن:المتهم لصالح يفسر الشك 3-

 القاضي أمام تقم التي األدلة أن هو و حملها و إلسنادها ضروري مبدأ على تعتمد القاعدة هذه و الجزائي

 لقاضي التقديرية السلطة إلى عامة كقاعدة كلها متروكة للمتهم نسبتها و الجريمة وقوع إلثبات الجزائي

 البعض ندو  للبعض مقنعة تكون قد نفسها األدلة أن ثبحي إقناع، من وجدانه في تحدثه ما و الموضوع
                                                           

 .12ص ، 7111 مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، محمد حزيط،1
 .112 ص سابق،المرجع ال عبد الرحمان خلفي،2
 .16ص  ، مرجع سابق،جنائية و المدنية لقرينة البراءةبودالي محمد، الحماية ال 3
 .17-02ج رقم .إ.من ق 1مكرر 072مكرر و  072أنظر المادتين  4
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 قاضي يخالفه حين في اإلدانة،ب حكمي و إثبات وسيلة األولى الدرجة قاضي يعتمد أن مانع فال ،اآلخر

 ذالك أن مادام 1المتهم لصالح يفسر الشك ان على اعتمادا بالبراءة يصرح و بذلك يقتنع ال و االستئناف

           . صحيح العكس و ،األول القاضي مع حصل لما خالفا هوجدان في الكامل األثر حدثي لم  الدليل
    النفي و اإلثبات بين الذهن معها يتردد نفسية حالة"هو الوسيط المعجم في جاء كما بالشك المقصود و

 أمرا أحدهم اهير  فما آلخر شخص من تختلف نسبية مسألة هو و اليقين، عكس فهو ،"الحكم عن يتوقف و

 في ليس و ،منهما كل إليها يصل التي النتيجة تختلف بالتالي و ،شك موضع اآلخر يراه ،يقينيا واضحا

      ظاهرة عوامل من عليه تنطوي ما و فرد كل شخصية حسب يختلف األمر ألن حرج أو عيب أي ذلك

 .اآلخرين عن متميزة ذاتا المطاف نهاية في تشكل باطنة و
 الشك بين و طبيعي، ذهني كنشاط المقبول الشك بين للتمييز دليل أو ضابط هناك يكون أن يتعين لكن و

 الدليل هذا و ،فيها مبالغ درجة إلى شكاكا صاحبه نو يك بحيث المرضية الظاهرة إلى أقرب يكون قد الذي

 من 592 اآلية {كثيرا خيرا أوتي فقد الحكمة ىيوت من و}بالحكمة يعرف ما أو السليم المنطق هو

 .البقرة سورة
 التهمة أن بعضهم فيرى ،2الرأي في اختالفا (الجماعية التشكيالت في)القضاة مداولة أثناء نجد لذلك و 

 رأي بأخذ القانون يوجبه كما سمحال يكون و ،ذلك عكس اآلخر البعض يرى و تهمالم مواجهة في ثابتة

 القضاة أما و اهلل، إال يعلمها ال المطلقة الحقيقة ألن ،األمو عليه تكون أن يجب ما ها و ،3األغلبية

 إال نفسا اهلل يكلف ال}إذ المستطاع قدر الحقيقة إلى للوصول المجهود بذل هو منهم فالمطلوب كبشر
        عناية ببذل مطالبون ،فهم إليها يصلوا أن حتما عليهم ليس و البقرة، سورة من 582 اآلية{وسعاها

 الحاكم حكم إذا" :قال سلم و عليه اهلل صلى النبي أن غيره و داوود أبو روى قد و ،غاية بتحقيق ليس و

 .بالنتيجة ليست و باالجتهاد إذن فالعبرة ،"أجر فله فأخطأ فاجتهد حكم إذا و أجران، فله فأصاب
 من حين بعد خطأها ثبت قضائية أحكاما يبرزون و العدالة عمل على البعض يتطاول عندما لهذا و

 الحقيقة يطابق أن يجب القضائي الحكم بأن يتصورون ألنهم القضائي العمل حقيقة يدركوا لم فهم الزمن،

   زمنية ظروف في القاضي به قام بشري مجهود إال هو ما القضائي الحكم ألن خطأهم هذا و المطلقة،

 .معينة مكانية و

                                                           
  12سابق ص المرجع الالحماية الجنائية و المدنية لقرينة البراءة،  ،بودالي محمد1
 .62، ص 7100،(0)الجزائر، ط  دار هومة، -دراسة مقارنة-إثبات الجريمة على ضوء اإلجتهاد القضائي جيمي جمال،2
 . لذالك ال بد أن يكون عدد أفراد التشكيلة فرديا حتى تكون هناك أغلبية و نتفادى تساوي األصوات 3
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 ينصب قد و المتهم، إلى الفعل سبةن على ينصب قد و حدوثها، كيفية و الواقعة على ينصب الشك و

 .1القانوني النص تفسير على
 الشك تفسير قاعدة قطب إذا إشكال أي هناك فليس األوليتان الحالتان هو بالشك المقصود كان فإذا-

 القاعدة هذه إعمال يتعين فهل القانوني النص تفسير على ينصب الشك كان إذا أما و ،المتهم لصالح

 أو معانيه في شك لوجود النص تطبيق تعطيل أو المتهم، موقف يخدم الذي التفسير اتباع بوجوب لقول

    العدالة انكار إلى يؤدي تفسيره في شك وجود بسبب تطبيقه رفض أو النص تطبيق تعطيل إن.مضمونه

 .2العقوبات قانون عليه يعاقب و يجرمه ما هو و
 لصالح يفسر الشك أن قاعدة على بناءا المتهم مصلحة يخدم الذي التفسير بإتباع القاضي إلزام أن كما-

 غموض مسألة تستبعد أن فالراجح لذلك و ،الضحايا و المجتمع حقوق تضييع لىإ يؤدي قد 3المتهم

 على ينطبق القاعدة هذه مجال ليبقى المتهم لمصلحة يفسر الشك قاعدة عن أولوياته تعدد أو النص

 ال القضاة فإن ذلك على و:"اهلل عبد هاللي الدكتور يقول اإلطار هذا في و ،فقط للمتهم نسبتها و الوقائع
 وسائل بمساعدة-يكشفوا أن عليهم يجب بل التشريعي النص غموض لمجرد بالبراءة الحكم يستطيعون

 .4"للمشرع الحقيق القصد و النص لهذا الصحيح المعنى-المختلفة التفسير

 يتبع ما و }تعالى و سبحانه يقول إذ اإلسالمية، ريعةالش مصدرها المتهم لصالح يفسر الشك فقاعدة

 يونس، سورة من 32 اآلية {يفعلون بما عليم اهلل إن شيئا الح  من غني ال الظن إن ظنا إال أكثرهم

 "استطعتم ما الحدود ادرؤوا" قال و"بالشبهات الحدود ادرؤوا" :سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول وقال
 .البهيقي سنن
 :البراءة قرينة أمبد أساس:ثانيال الفرع

  ،المقارنة التشريعات كذا و اإلقليمي، و الدولي الصعيدين على أساسه يجد البراءة نةقري مبدأ إن        
 .الجزائري التشريع في القانوني أساسه مبينين العنصر هذا خالل من سنوضحه ما هذا و

                                                           
 .66ص ،المرجع السابق اإلجتهاد القضائي،إثبات الجريمة على ضوء  نجيمي جمال،1
 عليه    يجوز محاكمة كل قاض أو موظف إداري يتمتع حجة كانت عن الفصل فيما يجب " ع.من ق 016تنص المادة  2

 و يعاقب بغرامة من     ،ه من رؤسائهأن ينقضي فيه بين األطراف بعد أن يكون قد طلب إليه ذالك و بصر بعد التنبيه علي
 ."ج و بالحرمان من ممارسة الوظائف العمومية من خمس سنوات إلى عشرين سنة.د 1.111ج إلى .د 221

 المعهد الوطني للقضاء،  مذكرة تخرج،-اإلثبات و تقدير الجزاءات–دور القاضي في المنازعات الجمروكية  ،مرغاد شهير3
 71ص  ،7112-07،7110الدفعة   
 .62ص ،المرجع نفسه، نجيمي جمال4
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 الصادر المواطن و اإلنسان حقوق إعالن جاء قد :1اإلقليمي و الدولي الصعيدين على البراءة قرينة-أ

 حيث (19)منه التاسعة للمادة طبقا البراءة قرينة مبدأ على مؤكدا الفرنسية الثورة إبان 1789 سنة في

 .2"إدانته تتقرر حتى اإلنسان في االصل أن"على نصت

 العالمي اإلعالن أكد فقد ،اإلقليمي و الدولي المستوى على ىأخر  إعالنات اإلعالن هذا ىتل ذلك بعد ثم

 يعتبر بجريمة متهم شخص كل" أن على 1 مادته في 1984ديسمبر 11في الصادر اإلنسان لحقوق

            ".عنه للدفاع الضرورة الضمانات فيها له تؤمن علنية بمحاكمة قانونا إدانته تثبت أن إلى بريئا

 حسنة معاملة المتهم لمعاملة عاما إطارا صا  فقد 1922 السياسية و المدنية للحقوق الدولي العهد أما

 بريئا يعتبر جريمة بارتكاب متهم كل" جاء حيث 5/14 المادة لنص طبقا براءته بأصل المساس عدم و

 ".قانونا عليه الجرم يثبت ان إلى
 أو ،مؤقتة كانت سواء الدولية الجنائية للمحاكم االساسي النظام في البراءة قرينة مبدأ على التأكيد تم كما 

 يوغالسفيا محكمة وضعتها التي القواعد و اإلجراءات أن المالحظ و ،الدائمة الدولية الجنائية لمحكمةا

          دلةالعا للمحاكمة معاصرة ضمانات تمثل هامة دولية معايير بمثابة كانت رواندا محكمة و سابقا

 لمحكمة األساسي النظام من 51 المادة البراءة، قرينة مبدأ على تأكيدها و اإلعدام لعقوبة إلغائها و

 .4رواندا لمحكمة األساسي النظام من 3يوغالسفيا
 ،5115 أفريل 11 في التنفيذ حيز لتدخ و 1998 سنة في أنشات التي الدولية الجنائية المحكمة أما
 رأسها على و الوطنية، التشريعات من مستمرة مبادئ عدة كرس دوليا جنائيا تقنيا شكلت أناه تبين فقد

 . االساسي نظامها من 22 المادة لنص طبقا البراءة قرينة
 5/2 المادة في 1921 لسنة اإلنسان لحقوق األوروبية االتفاقية نصت فقد اإلقليمي، الصعيد على أما 

 ."للقانون طبقا إدانته تثبت حتى ابريئ يعتبر بجريمة يتهم شخص كل" أن على
 129 المادة و ،5اإلنسان لحقوق األمريكية االتفاقية من 18 المادة عليه أكدت الذي المبدأ ذات وه و 

 .اإلنسان لحقوق العربي الميثاق من

                                                           
 . 002ص  ،0222 الجزائر، حمدية،مدار ال ضمانات المتهم اثناء التحقيق اإلبتدائي، عبد الحميد عمارة، 1
 021،ص 0222 بدون مكان الطبع، ،(7)ج الجنائية في القانون الوضعي،نظام اإلثبات في المواد  محمد مروان،2
 .0221أسست محكمة يوغسالفيا سنة ت3
 .0222تأسست محكمة رواند سنة 4
5

 . 11ص  ،0222منشاة المعارف اإلسكندرية ،–دراسة مقارنة -حاتم بكار،حماية حق المتهم في المحاكمة العادلة 
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 اكدت حيث البراءة قرينة مبدأ بموضوع اهتمت الدولية المؤتمرات من العديد أن إلى اإلشارة تجدر و 

 إدانته تثبت حتى براءته تفترض المتهم أن بقاعدة االعتراف على ينطوي الشرعية مبدأ تطبيق على

  (هامبور  ومؤتمر 19711 عام سانتياغو مؤتمر ،1921 عام نيوزيلندا ،1929 عام نيودلهي مؤتمر)
 خالل من البراءة قرينة بمبدأ الدول معظم تعترف :المقارن و الجزائري القانون في البراءة قرينة -ب

 المادة في المبدأ هذا على الجزائري المشرع اكد فلقد يكتسبها، التي لألهمية نظرا الدستور في عليه النص

 1989 دستور من 45 المادة ،ثم 1972 دستور من 42
 جهة تثبت حتى يئابر  يعتبر شخص كل" أن على 42 المادة في صراحة فنص 1992 سنة دستور اما 

 "القانون يتطلبوها التي الضمانات كل مع دانتهإ ظاميةن قضائية
 نص حيث 5112 دستور من 22 المادة خالل من المبدأ هذا على التأكيد الدستوري المشرع زاد لقد و 

 له تؤمن عادلة محاكمة إطار في ،إدانته نظامية قضائية جهة تثبت ىحت بريئا يعتبر شخص كل "على

  2" نفسه عن للدفاع الالزمة الضمانات
 نظرية الدستور في وضعت لو " القول إلى البعض دفع فقد  الدستورية قيمته و المبدأ هذا ألهمية نظرا و

 من مظهرا تشكل البراءة قرينة فإن ثم من و .3" صدرها في البراءة أصل لجاء اإلنسان لحقوق متكاملة

 .الحريات و الحقوق تكفل التي الدستورية الشرعية مظاهر
 لم التي اإلجرائية القوانين اختلفت فقد العادي القانون في البراءة لقرينة التشريعي التكريس مسألة أما 

 التعديالت بعد المبدأ هذا على نص فقد الفرنسي المشرع ان إال ،4صراحة المبدأ هذا على معظمها تنص

 . 5 5111 جوان 12 في ادرالص البراءة تدعيم قانون بمقتضى صدرت التي الطموحة
     الداخلي لقانونيا النظام من جزءا اإلنسان لحقوق األوروبية االتفاقية تعتبر كألمانيا أخرى دول حين في

 .6العادي التشريع تفوق قيمة البراءة قرينة لمبدأ أعطت األلمانية الدستورية المحكمة إن ذلك عن فضال و
 .6العادي

 المادة نص خالل من الجزائية اإلجراءات قانون في المبدأ على صراحة نص فقد الجزائري المشرع أما

 . 1االخيرة فقرتها 11
                                                           

 .26ص  ،7111 منشورات عشاش، درياد مليكة ضمانات المتهم أثناء التحقيق اإلبتدائي، 1
 .7106مارس  16المؤرخ في  10-06الدستور المعدل بموجب األمر رقم  2
 .60ص  المرجع نفسه، درياد مليكة،3
 .22-22ص  ،7112،(0)ط  اإلسكندرية، منشأة المعارف، القبض على المتهم، ،خلف اهلل أبو الفضل عبد الرؤوف4
  www.Justice.gouv.fr:زر الموقع االلكتروني التالي لإلطالع على هذا القانون عبر اإلنترنت، 5
 02ص  المرجع السابق، أصل البراءة مطلب من متطلبات دولة القانون، غالي محمد، 6
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    العقوبات، قانون في و الدستور في العقوبات و الجرائم شرعية مبدأ على نص قد الجزائري المشرع إن 

 الشرعية عنوان ألنها االخير التعديل في الجزائية اإلجراءات قانون في البراءة قرينة على نص قد و

 الدعوى إجراءات على القائمة السلطات مواجهة في مبدأ عن عبارة لتكون و األساسي ركنها و اإلجرائية

 .العمومية
 عدم من الرغم على القضائي نظامها في البراءة قرينة مبدأ تكرس الدول بعض هناك أخرى جهة من 

 هذا أن اللوردات محكمة أعلنت فقد ،إنجلترا ذلك على مثال أبرز و ون،القان في صراحة عليه النص

 تثبت أن اإلتهام جهة على يجب و اإلنجليزي القانون في دائما يوجد (ءةالبرا قرينة مبدأ)الذهبي الخط

 كان إذا بأنه القول إلى راحشال بعض ذهب حيث ذلك من ،أكثر 2معقول شك أي عن بعيدا المتهم إدانة

 افتراض لمبدأ معقال يعد تهامياإل النظام ألن إنجلترا، في اكمتهمح تتم أن األجدر فمن مذنبا المتهم

 .3البراءة
 قرينة مبدأ لنص اإلسالمية الشريعة التعد الشريعة تعد :اإلسالمية الشريعة في البراءة قرينة مبدأ:-ج

 عليه المحافظة و به االلتزام يجب التي الضرورية المصالح من و مقاصدها، من مقصد هو ،و البراءة

 من و} :تعالى قوله ذلك على أدل ليس و ،حمايتها النصوص كفلت التي لحرياتا و الحقوق يحمي ألنه

 .115 اآلية النساء سورة {نامبي إثما و بهتانا احتمل فقد بريئا به يرم ثم إثما أو خطيئة يكسب
 قبل من العدوان يصيبه أن من بريء إنسان كل في البراءة قرينة حماية ضرورة إلى اآلية هذه تدعو 

 .تعالى اهلل ميزان في الوزن ثقيل هاأمر  البراءة أن يوحي مما مخطئ، أو عمدتم
 هي و  الحدود في الخصومة إثبات مجال في  خاص بشكل أسانيده و أصوله تظهر البراءة قرينة فمبدأ 

 جسد في توقع وباتعق هي و مناهجها، رسم و لمقاديرها تحديده ،من الشارع يتوالها التي العقوبات

 على تبنى األحكام أن و شك، يشوبه ال الذي البين بالدليل إلى يثبت ال الحق هذا أن و ،سمعته و الجاني

 الح  من يغني ال الظن إن } :ى  تعال لقوله مصداقا 4الخطا إلى حتما يقود الذي الظن على ال اليقين

 بعض إن الظن، من كثيرا اجتنبوا آمنوا الذين أيها يا}:تعالى قوله و ،58 اآلية النجم سورة { شيئ

                                                                                                                                                                                     
 قرينة البراءة في جميع األحوال تراعى" على 71/12/7102 المؤرخ في 17-02 رقماألمر  الفقرة الثانية من 00 المادة 1

 ".و حرمة الحياة الخاصة
 G.Paradel « droit pénal comparé » Ed .Dalloz 19995. P380. 2 

 . 02ص  السابق، المرجع غالي محمد، 3
 .12-11ص  ،سابقالمرجع ال  بودالي محمد، 4
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 و فكرهتموه ميتا أخيه لحم يأكل أن أحدكم أيحب ،بعضا بعضكم يغتب ال و تجسسوا ال و إثم، الظن

 .الحجرات سورة من 15 اآلية {اهلل اتقوا
 عليكم أعراضكم و أموالكم و دمائكم فإن" :السالم و الصالة  عليه اهلل رسول قال النبوية السنة في و 

 فيروى،سلم و عليه اهلل صلى الرسول وفاة بعد القواعد بهذه عليهم اهلل رضوان الصحابة علم قد و ،"حرام

 ."بالشبهات أقيمها من إلي أحب بالشبهات الحدود أعطل ألن" :قال أنه الخطاب بن عمر عن
 فقهية قواعد على معتمدين البراءة قرينة مبدأ اإلسالمية الشريعة فقهاء كرس فقد سبق ما جانب إلى 

 إثبات مجال في خاصة فائقة عناية أولوه و البراءة قرينة بمبدأ اهتموا و الشرعية، األدلة من استنبطوها

 .التعازير أو القصاص أو بالحدود األمر تعلق سواء أنواعها بكافة الجرائم
         ،شاذ أمر ألنها الجريمة يرتكب فال الفطرة على يولد النسانا أن اإلسالم في األصولية القواعد من و

 . مثله يقينالب بل بالشك يزول ال اليقين و اليقين، العدم و ،العدم من إنهاف بالتالي و
              الحدود من جسده براءة و الحقوق، من ذمته براءة اإلنسان في األصل أن ذلك من العلماء استنبط قد و

 العدم هو و البراءة أصل استصحاب ، 1االستصحاب قاعدة على بناءا هذا و التعزيزات و القصاص و

 في االصل أن هو و كان ما بقي الدليل يقوم حتى التكاليف من الذمة كبراءة ذلك و ،2المعلوم األصلي

 .3اإلباحة األشياء
 تتضمن عامة مبادئ بمثابة هي و اإلسالمي، الفقه في البراءة قرينة مبدأ تحكم أساسية قواعد هناك و

 معرفة على تساعد و موضوعها ضمنت تدخل التي الحوادث و الواقع على تنطبق شرعية أحكاما

 :هي و ،األحكام
 خالطه ثم-الثابت المعلوم هو و-أمرا تيقن من أن القاعدة هذه تعني :بالشك يزول ال اليقين قاعدة-1

  :تعالى قال التردد، أو الشك فيه يؤثر ال مستقرا و ثابتا هو كما اليقين يظل أن األصل فإن تردد أو شك
 من 32 اآلية { يفعلون بما عليم اهلل إن شيئا الح  من يغني ال الظن إن ظنا إال أكثرهم يتبع ما و }

 .يونس  سورة
 جاز إن و السليمة الفطرة مع تتفق هي السابقة القاعدة عن متفرعة القاعدة هذه :الذمة براءة قاعدة-5

 .محددة بطرق عكسها إثبات
                                                           

 60ص  سابق،المرجع ال نجيمي جمال،1
عن الجرائم في الفقه و القانون الوضعي،دار الجامعة الجديدة،  االستداللالتحري و  ضوابط عبد العال الخراشي،2

  .و  ما بعدها 72ص  7116اإلسكندرية 
  www.ahkhabardjelfa.com  ،52/40/5402 :مقال منشور على الموقع اإللكتروني التالي قرينة البراءة، فضيل ضيف، 3
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        االفراد حريات على الحفاظ في المتمثلة العامة المصلحة مع تتفق و األشياء، طبائع و تتفق أنها كما 

 .بالشبهات الناس يؤخذ فال حقوقهم و
      دودالح و القصاص من جسده براءة و الحقوق من بريئة ذمته و يولد شخص كل األساس هذا على و

 لسبب المثبت الدليل قيام بعد إال– جنائيا أو مدنيا-كان إلتزام أي عليه يفرض أن يجوز فال ،التعزيزات و

 بجهالة قوما تصيبوا أن فتبينوا بنبأ جاءكم إن آمنوا الذين أيها يا } :تعالى قال ،حقه في اماإللتز  هذا

 .الحجرات سورة من 12 اآلية { نادمين فعلتم ما على فتصبحوا
 ارتكاب ثبوت في شبهة القاضي له قامت متى أنه القاعدة هذه مؤدى :بالشبهات الحدود درء قاعدة-3

 .أحد بعقوبة المتهم على يحكم أال عليه يجب و ،عقوبات من لعقوبة الموجهة الجريمة
 حكمال إلى تؤدي كما فالشبهة ،معنية حاالت في تعزيزية بعقوبة مالمته على الحكم ذلك مع يجوز قد و

 التي غير بجريمة المتهم يدان بحيث التهمة وصف تغيير إلى تؤدي فقد ،إليه أسند مما المتهم ببراءة

 .1الدعوى عليها رفعت
 ،"الذمة براءة األصل" قاعدة من عةمتفر  و اإلسالمي التشريع في مستقرة شرعية قاعدة  القاعدة هذه تعتبر

                     عليه اهلل صلى الرسول أحاديث جملة من استخالصه يمكن دارئة الشبهة اعتبار في األصل و

 في يخطئ ألن اإلمام ،فإن سبيله فاخلوا مخرجا للمسلم وجدتم ما المسلمين عن الحدود ادفعوا" سلم و

 .الترمذي سنن "العقوبة في يخطئ أن من له خير العفو
 لإلمام ينبغي ال و الحدود ادرؤوا" :سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال ،قال عنه اهلل رضي علي عن و

 .البهيقي أخرجه "الحدود يعطل أن
 لىع حرصت الحدود، لجرائم فرضتها التي العقوبات في اإلسالمية الشريعة شددت ما بقدر أنه فاألكيد 

 تتطلبها التي باإلثبات الخاصة الشروط في جليا الحرص هذا يبدو و ،العقوبات هذه نطاق من التضييق

 .2بها اإلقرار أو عنها باإلبال  التطور عدم و الذنوب كستر اإلسالمية، الشريعة
 مضمونها التي القاعدة تلك بالشبهات، الحدود درء بقاعدة يأخذ الذي السائد الفقهي االتجاه أكده ما هذا و

 .3إليه المنسوبة للجريمة المتهم ارتكاب ثبت إذا إال الحد يقام أال
 

                                                           
  .الردة، البغي ،الحرابة السرقة، ،رالخم الزنا، :هيقا هلل تعالى وجرائم الحدود المقدرة حو هو العقوبة  الحد جمع حدود، 1
 و ما بعدها 20ص مرجع سابق،ال ،عمار بوضياف 2
      002 ص ،0221مصر، دار النهضة العربية، ،-دراسة مقارنة-أصول النظام الجنائي اإلسالمي محمد سليم العوا، 3
 .  071 و
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 :البراءة قرينة مبدأ نطا :ثثالال الفرع 
 يف المبدأ به يتميز الذي المزدوج الدور بسبب المسائل من جملة البراءة قرينة نطاق موضوع يثير 

 تحكم التي القواعد أحد كذاو  ،الجنائية الخصومة تحكم التي واعدالق بين من كونه ،الجنائي المجال

        الجنائي اإلثبات
 :البراءة قرينة مبدأل المزدوج الدور-أ
    :الجنائية الخصومة قواعد من قاعدة البراءة قرينة مبدأ-1

 الخصومة سير خالل اإلدانة أوصاف من وصف بأي الشخص وصف عدم القاعدة هذه على يترتب

 .جهة من القانونية الضمانات كل مراعاة مع و اإلدانة حكم صدور بعد إال الجنائية
 الحرية حماية إلى االول المقام في تهدف التي العادلة المحاكمة في للحق تجسيدا أخرى جهة من و

 .ضده الجنائية اإلجراءات اتخاذ عند للمتهم الشخصية
 أو نةإدا حول مسبق رأي له يكون أن دون المحاكمة يدير أن القاضي على يفرض المبدأ هذا أن كما

 الجنائية اإلجراءات قانون إلى المضافة التمهيدية المادة عليه أكدت ما هذا و ،أمامه الماثل المتهم براءة

 ،العادلة المحاكمة ضمانات على نصت حيث ،ذك السالف 5111 جوان 12 قانون ىبمقتض الفرنسي
 ذلك في يتسبب من كل معاقبة طريق عن القرينة بهذه مساسا يلحقه ما كل حماية و ،القضائي انالضم و

 .المساس بهذا أصيب من بتعويض أو
 :الجنائي اإلثبات قواعد من قاعدة البراءة قرينة مبدأ-5

 عبء يقع بل ،براءته بإثبات المتهم يلزم ال عليه،و  الجنائي اإلثبات اصول من البراءة قرينة مبدأ يعتبر

   باإلدانة للحكم أساسا القضائي اليقين يكون أن على ،(العامة النيابة)اإلدعاء سلطة تقعا على اإلثبات

 .البراءة قرينة لمبدأ منطقية كنتيجة المتهم لصالح لشكا يفسر أن و
 (:البراءة قرينة حدود)البراءة قرينة لمبدأ اإلجرائي و شخصيلا النطا -ب 
 (:البراءة قرينة مبدأ من المستفيد)البراءة لقرينة الشخصي النطا -1
 عائدا كان أو اإلجرام في مبتدئا كان من ذلك في يستوي و ،المتهمين جميع البراءة قرينة مبدأ من يستفيد 

 .فيه محترفا أو
 عقب تأتي هذه فإنما ما، أهمية المتهم عليها يكون التي الخطرة للحالة أو القضائية للسوابق كانت فإذا

   1البراءة قرينة من المتهم باستفادة يتعلق فيما لها أهمية فال ذالك قبل اما ،الجزاء توقيع و 1اإلدانة ثبوت

                                                           
 .722ص ،7111الجزائر، دار هومة، ،(10)اإلثبات الجنائي،ج  محاضرات في مروك نصر الدين،  1
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 من البراءة قرينة مبدأ إفرا  شأنه من يكون سوف– القانوني السند افتقاره عن فضال ذالك بغير القول أو

 .2الفردية للحرية خطيرا تهديدا يشكل و مضمونه،
 بهذه تحيط التي الحريات و الحقوق ضمان على يتوقف البراءة قرينة لمبدأ العلمي المضمون إن لهذا

 .المجرمين بعض على المبدأ تطبيق بعدم الوضعية المدرسة به تنادي لما خالفا القاعدة
 فال متهم، كل في مفترض البراءة أصل بان" الصدد هذا في المصرية الدستورية المحكمة أكدت لقد و

 أن و .بصيرة و بصر عن و الحق موازين و األوراق عيون من مستنبط جازم بدليل إال يهدم ان يجوز

              الجريمة خطورة أو بطبيعة يتعلق ال و إثباتها، ناحية من الجنائية بالتهمة يتصل البراءة أصل

 يالت المراحل حتى و الجنائية الدعوى على ينطبق األصل هذا و العقوبة قدر او بنوع ال و ،موضوعها و
 .3الحكم بنفس المصرية النقض محكمة قضت المعنى ذات وفي "فيها تؤثر و تسبقها

 اللصيقة الحقوق من حقا ،المبدأ من فجعل ،المجال هذا في تطورا أكثر فكان لفرنسيا المشرع أما

 في الحق له شخص كل " ان على الفرنسي المدني القانون من 9/1 المادة نصت حيث بالشخص،

 . 4 "البراءة قرينة  احترام
 تثبت التي االدلة تقدم التي هي العامة النيابة أن على" استقر فقد الجزائر في العليا المحكمة قضاء أما

 بحيث ،ذالك غير العملي الواقع في يحدث ما أن غير 5"براءته يثبت ان االخير هذا على ال المتهم إجرام

 .الجريمة نوع تحديد في البراءة قرينة مبدأ من التقليل في كبيرا دورا تلعب المتهم سوابق ان
 :البراءة قرينة لمبدأ اإلجرائي النطا  -5

 ثم التاالستدال جمع مرحلة من بدءا العمومية، الدعوى مراحل جميع أثناء قائما البراءة قرينة مبدأ يظل

 كانت سواء الجريمة بوقائع المتعلقة الجنائية اإلجراءات كل على ينطبق كما ،فالمحاكمة التحقيق مرحلة

 .طبيعتها كانت أيا الجرائم من ذلك غير أو العام القانون جرائم من
 من 57 المادة في الوارد الثالثي التقسيم حسب أو ،جسامتها أو الجريمة بخطورة ليست هنا العبرة و

 .6المتهم حق في البراءة قرينة بمبدأ العبرة بل ،(مخالفات جنح، جنايات،)ع.ق
                                                                                                                                                                                     

 072سابق، ص المرجع ال  ،نجيمي جمال  1
 12ص  ،0222 اإلسكندرية، محمد زكي عامر، اإلثبات في المواد الجنائية، دار المطبوعات الجامعية،2
 . و ما يليها 176ص ،7112مصر، اإلثبات الجنائي، دار المكتبة القانونية،مبادئ محكمة النقض في  إبراهيم سيد أحمد، 3

Article 9/1 de la loi N° 93-02 du 05/01/1993 ,portant  code civil Français ,journal officiel du 31/12/2002.  4 
في المواد  االجتهاد بغدادي،نظر جياللي أ لمزيد من التفصيل ،22-010طعن رقم  ،72/01/0222قرار صادر يوم  5

 .02ص  ،0226الجزائر، وحدة الطباعة الدورية، الجنائية،
 22-22ص  سابق،المرجع العبد الرحمان خلفي،  6
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 بالحرية الماسة اإلجراءات بعض اتخاذ تقتضي للمتهم الخطرة حالة أن للدولة يتبين قد أخرى جهة من

 مصادرة عدم أي ،اإلجرائية الشرعية عن بعيدا يتم أال يجب اإلجراء هذا لكن و ،لخطورته درءا ضده

 الحرية حماية تكفل التي الضمانات من مجموعة توفير طريق عن ذلك و ،البراءة قرينة هو و العام المبدأ

 .1استعمالها في التعسف عدم و الشخصية
 بعض اعتماد إلى تلجأ قد الجزائري المشرع منها و المقارنة، التشريعات أغلب أن إلى اإلشارة وتجدر هذا

 في المشرع يضعها افتراضات وهي ،(PRÉSOMPTION DE CULPABILITÉ اإلذناب قرينة)االستثناءات

 المادي الركن أو المعنوي الركن إثبات من العامة النيابة إعفاء على يترتب ،القانونية النصوص بعض

  بإثبات ملزمة العامة النيابة بأن تقضي التي العامة للقاعدة خالفا هذا و 2للجريمة
 المادي الركن قيام فيها يفترض التي الجزائري ع.ق 343 المادة ،مثال عناصرها و الجريمة أركان جميع

 مداخليه يبرر لم ما ،الدعارة عائدات من يعيش الشخص أن مفادها قانونية قرينة افتراض طريق عن

 المداخيل مصدر الموضوع القاضي أمام أثبت إذا إال اإلدانة من يلفت ال المتهم أن بمعنى الشخصية،

 القانون من األولى المادة ،المعنوي الركن قيام تفترض التي القانونية القرائن أمثلة من و منها، يعيش التي

 من األموال رؤوس حركة و بالصرف الخاصين التنظيم و التشريع مخالفات بقمع المتعلق 55-92 رقم

 على المخالف يعذر ال" المادة هذه تنص حيث 11-13 رقم باألمر المتمم و المعدل الخارج إلى و

 ال التي ةتالبح المادية الجرائم قبيل من فهي هنا من و نقودا، محلها الصرف جريمة كانت إذا "نيته حسن
 مرتكب لدى النية سوء إثبات من العامة النيابة تعفى فيها و جنائي، قصد توافر لقيامها تقتضي

  .3الجريمة
 .البراءة قرينة مبدأ باحترام لدولةا سلطات إلتزامات:الثاني المطلب

     .باإلدانة عليه الحكم بعد و لقب بل متهما، صار لو و حتى عنه، تتخلى ال اإلنسان إنسانية إن       

 عام انه بينها من مقتضياته األصل لهذا و ،اإلنسانية هذه مع مستقرا و ثابتا قانونا مركز البراءة صلأل و

 السلطة طرف من وأ قضائيا، أو تشريعيا، به المساس يجوز ال بحيث الدولة سلطات لكل موجه

  ضمان و جهة، من السلطة ضروريات بين توازنا تشكل التي هي القانون دولة فإن هنا من و .التنفيذية

 .؟ المبدأ هذا باحترام الدولة سلطات إلتزام مدى فما ،أخرى جهة من البراءة قرينة مبدأ ومنها .الحريات

                                                           
 .712-712سابق، ص المرجع ال محمد حزيط، 1
 77ص  ،المرجع السابق  غالي محمد، 2
 .727-720، ص 7112الجزائر  هومة،دار   ،7ج الوجيز في القانون الجزائي الخاص، احمد بوسقيعة، 3
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 التزامات مدى و ،(األول الفرع)في البراءة قرينة أمبد باحترام التشريعية السلطة التزامات مدى فسنوضح

 باحترام التنفيذية السلطة التزامات مدى و ،(الثاني الفرع)في البراءة قرينة مبدأ باحترام القضائية السلطة

 (.الثالث الفرع)في البراءة قرينة مبدأ
 :البراءة قرينة مبدأ باحترام التشريعية السلطة لتزاماتإ :األول الفرع
 التي القانون دولة عليها تقوم التي األسس و المبادئ تتضمن المعاصر العالم في الدساتير معظم إن

 تحديد به المنوط هو الدستور أن المعلوم من و ،العامة الحريات و اإلنسان حقوق اظله في تصان

 التي الملزمة القانونية القواعد بإصدار تقوم حيث ،1التشريعية السلطة منها و الدولة سلطة اختصاصات

 هذه على المفروضة االلتزامات هي فما 2عادي تشريع شكل في الدولة نطاق في الجماعة تصرفات تحكم

 .؟ البراءة قرينة بمبدأ المساس عدم أجل من السلطة
 إلى الدولة سلطات و فراداأل من كل خضوع هو نالقانو  دولة في الشرعية جوهر بأن التذكير من بد ال

 هذه تلتزم أن بد ال ،التشريعية السلطة مواجهة في راءةالب أصل كفالة يتسنى حتى و هنا من و ،القانون

 .القانون سن مجال في الختصاصاتها ممارستها إطار في االلتزامات و الضوابط من بمجموعة األخيرة
 السلطة إنفراد مبدأ و اإلنسان حقوق باحترام التشريعية السلطة إلتزام تحديد في الضوابط هذه تتمثل و

 . 3الحريات و الحقوق مسائل في باالختصاص التشريعية
 :اإلنسان حقو  باحترام التشريعية السلطة إلتزام -أوال

 داللة توضيح شانها من التي القانونية األحكام من جملة يتضمن نساناإل لحقوق الدولي القانون بات لقد 

 على حمايتها و الحقوق هذه بإعمال المتعلقة الجوانب مختلف إضاءة و بموجبه، المحمية اإلنسان حقوق

 .الوطني و الدولي الصعيدين
 التشريعية وظيفتها خالل من تعمل ان التشريعية السلطة منها و ،الدولة سلطات على لزاما اصبح هنا و

 المجال هذا في يكفي ال و ،لكرامته رعاية الحقوق بهذه الفرد لتمتع الضرورية الشروط تطوير على

     االجتماعية و االقتصادية الشروط ضمان يجب غنما و المدنية، و السياسية اإلنسان بحقوق االعتراف

 .4شخصيته تطوير و  الفرد الزدهار الثقافية و

                                                           
 .21-27غالي محمد، المرجع السابق،ص  1
 .  000إلى 22من المواد  10-06ستور رقم نظم المشرع سلطات السلطة التشريعية في الفصل األول من الباب الثاني الد 2
 .61ص  غالي محمد، المرجع السابق،3
 .212، ص 7112، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، راغب سكران، الصراع بين حرية الفرد و سلطة الدولة4
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 فمن ،بينهما الفصل نقد و نساناإل حقوق مختلف بين الترابط مسألة على يؤكدون الفقهاء معظم إن

 .االخرى دون الحقوق بعض تحقيق يمكن ال العملية الناحية
 أن يجب التي الضمانات من جملة تشكل التي اإلجرائية القضائية الحقوق المثال سبيل على أخذنا فإذا

      ،تستهدفها التي االعتداءات مواجهة في حقوقهم حماية بغية القانون دولة داخل األشخاص بها يتمتع

 العادلة المحاكمة في الحق رصعنا من عنصر أي إنقاص فإن ،العادلة المحاكمة في الحق تشكل يالت و

 ترتد انها بل ،رالجوه العادلة المحاكمة سائر في يحتل األخير هذا نإ البراءة، ألصل انتهاكا يشكل

  .إليه جميعها
 ذك و اإلجراءات كافة منه عر يتف البراءة قرينة مبدأ أن قيل حتى العادلة، المحاكمة أساس فهو ناه من و

 متكاملة نظرية إقامة يمكن ال انه كما ،1األمور طبيعة في األصل مع يتفق قانونيا افتراضا اعتباره بحسب

 .2البراءة قرينة مبدأ على شيدت إذا إال الدفاع لحق
 رقم األمر في الجزائية اإلجراءات قانون ضمن مرة ولأل البراءة ةقرين مبدأ على نص الجزائري المشرع إن

 الحبس اعتبار كذالك و ،البراءة أصل على االعتداء على قبيعا فإنه ذالك خالل من و ،3 12-15

 فال للتشويه، سمعته يعرض و للمتهم ضررا يسبب كونه ،البراءة ألصل مااحترا استثنائي إجراء المؤقت

 .القضائية الرقابة إلتزامات كفاية عدم عند إال إليه اللجوء او استخدامه يجوز
 :الحريات و الحقو  مسائل في باالختصاص التشريع إنفراد -ثانيا
 بتنظيم التشريع إنفراد مبدأ هو دستوري أصل على الجناية المسائل في التشريعي االختصاص يعتمد

     العقوبات، و الجرائم تحديد في اإلنفراد هذا نطاق تحديد األصل هذا على يبني و الحريات، و الحقوق

 .4الجزائية جراءاتاإل تحديد في و
 السلطة أن أي اختصاصه، في تدخل التي المسائل بمعالجة وحده المشرع اختصاص المبدأ هذا يعني و

 من و  وحده، المشرع اختصاص في تدخل التي المسائل معالجة اللوائح خالل من تملك ال التنفيذية

        المسائل هذه معالجة في مسؤوليته من اإلفالت أيضا يملك ال المشرع ان المبدأ هذا يعني أخرى ناحية

                                                           
 61ص  حاتم بكار المرجع السابق، 1
 .020 ص ،7116 اإلسكندرية، رف،امنشأة المع اإلخالل بحق المتهم في الدفاع، محمد خميس، 2
قرينة  في جميع األحوال تراعى" : 71/12/7102 المؤرخ في 17-02رقم  االمرمن  الفقرة األخيرة 00تنص المادة 3

 ".و حرمة الحياة الخاصة البراءة
 .027ص  ،7111الدار الجامعية  القسم العام، علي عبد القادر القهواجي، قانون العقوبات،4
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 التنفيذية السلطة حق يصادر ال المبدأ ذالك أن على ،الحريات و الحقوق لممارسة ضماناتال توفير و

 .المشرع أقره ما تنفيذ و تنظيم في اللوائح خالل من
 :وباتالعق و الجرائم بتحديد التشريعية السلطة إنفراد-أ
 ارتكاب قبل صادر قانون بمقتضى إال دانةإ ال" انه على 11-12 رقم دستور من 28 المادة نصت  

 تدبير ال و  عقوبة ال و جريمة ال "هأن على العقوبات قانون من األولى المادة نصت كما"المجرم الفعل

 ".قانون بغير أمن
    الموضوعية، الجنائية الشرعية مبدأ يسمى ما أو العقوبات و الجرائم شرعية مبدأ المادتين هاتين تكرس

 سورة {رسوال نبعث حتى معذبين كنا ما و}تعالى قوله في اإلسالمية الشريعة إلى المبدأ أصل يعود و

 .12 اآلية اإلسراء
 تعلق سواء للجرائم دقيقا تحديد السنة و القرآن الرئيسيين مصدريها في اإلسالمية الشريعة تضمنت قد و

 .1التعزير أو الحدود و القصاص بجرائم االمر
          التجريم الرتكاب مصدرا يكون أن يمكن الذي الشعب إرادة عن تعبيرا بصفته التشريع أن فاألصل

 يشكل بحيث الفعل ارتكاب على سابق تجريمي نص تواجد التجريم شرعية مبدأ يقتضي و العقاب، و

 لعدم تقنيا المسبق التجريمي النص هذا يشكل و القانون، عليها معاقب جريمة إيجابا أو سلبا انتهاكه

 .عليها الحماية إسبا  و معينة قيمة ترسيخ في االجتماعية الجماعة رغبة يعكس المشروعية
 تمثل األخيرة هذه أن باعتبار العقوبات و الجرائم تحدي في التشريعية السلطة على الشرعية مبدأ يعتمد و

 تنبع البرلمان دةسيا أن "مالبريدج كاري دي" ذلك على عبر و ،االجتماعي قدالع بمقتضى بأسره المجتمع

    الدستور سيادة ذلك في بما القانون سيادة هو هام مبدأ عن المنظور هذا أسفر قد و ،الشعب سيادة من

 يتعين المبدأ هذا إطار في و انحرافها، و السلطة تحكم دون يحول الذي القانون لدولة المميزة السمة هو و

 .2التنفيذية السلطة عن التشريعية السلطة دور تحدي
 وفيا يبقى أن لدستوريا اختصاصه إطار في البرلمان واجب على الدستور من 112 المادة نصت قد

 البرلمان ان على السابعة فقرتها في 141 المادة نصت كما لتطلعاته، يتحسس يظل و ،الشعب لثقة

           ،الجنح و الجنايات تحديد سيما ال ،الجزائية اإلجراءات و العقوبات، لقانون العامة القواعد"في يشرع

 ".السجون نظام و ،المجرمين تسليم و ،الشامل العفو و لها، المطابقة المختلفة العقوبات و
                                                           

 .22ص المرجع السابق، غالي محمد، 1
  ww.droit.dz.com/forumw، العليا  منتدى الماستر والدراسات مقال إلكتروني، مبدأ الشرعية الجنائية والمحاكمة العادلة،2

11/11/7102 
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 سوء و ،االعتداء من صيانتها و العامة الحريات و الحقوق حماية ركائز من الجزائي القانون عدي و

 الحريات نطاق في يدخ عداها ما و ،حصرا السلوكات من الممنوع لقانونا هذا يحدد حيث ،االستعمال

 عن فضال االجتماعية القيم و العامة المصلحة حماية إلى يهدف بحيث الشرعية، لمبدأ استنادا العامة

 .1الخاصة المصلحة
 :في الفردية المصلحة تتجلى و
 الفرد يعاقب ال المبدأ هذا بمقتضى إذ ،حقوقهم انتهاك و األفراد حريات يف التحكم من السلطة منع-

 عليه منصوص هو ما إى عقاب ال و ،بنص إال جريمة فال إتيانه، توق مجرما يكن لم ما أتاه وكلس على

 وحيد كمصدر تطبيقها المراد القانونية بالنصوص مقيد و ملزم فالقاضي أقل، ال و اكثر ال القانون في

 .2الجنائية للقاعدة
          اإلجرامي بالسلوك األفراد يخطر أي اإلباحة و التجريم بين الفاصلة الحدود يضع المبدأ هذا نإ-

 .الجنائية المسؤولية من مأمن في نشاطهم لممارسة المقبولة االجتماعية الوجهة معرفة من تمكينهم و
 البراءة أصل ضمان الجنائية العقوبات و الجرائم شرعية لقاعدة الحقيقي المعنى بأن البعض عنى لقد-

 هو العقوبات و الجرائم شرعية فمبدأ اإلجرامي، شقها في الجنائية للشرعية اآلخر الوجه هو و متهم لكل

 .لطةالس استبداد أمام كمانع و كحاجز تقف التي البراءة لقرينة األولى الضمانة
 :في فتتمثل  العامة المصلحة أما
 يجعلها قانونيا أساسا العقوبة على إضفاءه خالل من للمجتمع الكافية الحماية يحقق الشرعية مبدأ نإ

 .3العامة المصلحة سبيل في توقع باعتبارها مقبولة
 هذاو  ،لها المقررة العقوبات و الجرائم يحدد الذي وحده المشرع بيد مناط العقابو  التجريم وظيفة ان كما

 . البراءة قرينة لمبدأ أكيدة ضمانة هذا في و تمييز دون المجتمع افراد بين المساواة و العدالة يؤكد
 من صادر قضائي حكم على بناءا إى عقوبة بأي شخص يعاقب ال أنه الشرعية مبدأ إعمال نتائج من و

 فيه للطعن قابل علني بحكم إدانته ثم ،نفسه عن للدفاع الفرصة إعطائه و محاكمته بعد صةمخت محكمة

 من 27 و 22 المادتان اكدته ما هذا و الحقوق و للحريات الطبيعي الحرس هو فالقضاء للقانون، وفقا

 .4الجزائري الدستور

                                                           
 www.alhewar.org 40/40/5402:مقال منشور على الرابط  ، ءالقانون و القضا فارس عبد الحميد،1
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 اكدت كما الجزائية، القوانين رجعية عدم مبدآ هو اخر مبدآ العقوبات و الجرائم شرعية مبدأ عن يتفرع كما

 أقل منه كان ما إال الماضي على العقوبات قانون يسري ال بحيث العقوبات، قانون من الثانية المادة عليه

 .شدة
 صدر سلوك عن شخص أي معاقبة يجوز فال العدالة، تحقيق يتطلبها التي المسلمات من المبدأ هذا و

 .1رتكابها وقت للتجريم محال يكن لم ما منه
 هذا و للمتهم، أصلح كانت إذا تجريميةال النصوص رجعية المادة نفس أقرت القاعدة هذه على استثناءا و

 .العامة المصلحة لتحقيق مالئمة  واحد آن  في تعتبر التي و للمتهم، الفردية للحرية حماية
 :الجزائية اإلجراءات تحديد في التشريعية السلطة إنفراد -ب
 السلطة إن بل مباشرة، العقوبة تطبيق باإلمكان ليس فإنه العقاب مرتكبها استحق و جريمة وقعت إذا 

 استيفاء و الحقيقة كشف من لتتمكن عديدة إجراءات التخاذ مجبرة نفسها ستجد العقاب بتسليط المكلفة

 لتلك االمر ترك فإذا  ،لألفراد الشخصية الحرية على ظمهامع ينصب إجراءات هي و العقاب، من حقها

 .2الموضوعية بالشرعية بنيناه ما كل اإلجرائية الشرعية بغياب نهدم فكأننا شرط او قيد دون السلطة

 إال المتهم قبل جنائي إجراء اتخاذ يجوز ال و البراءة، المتهم في األصل تعني اإلجرائية الشرعية إن و

 .البراءة قرينة على بناءا المقررة الضمانات حدود في و القضاء إشراف تحت و القانون على بناءا
 للحرية الضمانات يكفل بقانون إال لإلجراءات تحديد ال بأنه اإلجرائية الشرعية اآلخر البعض عرف و

  . 3القضاء إشراف تحت الشخصية
 للجانب المكمل الشق هذا على للقانون الكلية السيطرة تقتضي اإلجرائية الشرعية فإن ثم ومن 

 هذه حدود المشرع يقدر و األفراد، حريات من الحد الجماعية المصلحة تقتضي مما .الموضوعي

 من العقوبات قانون الحدود عنه يعبر و سيادته، و المجتمع إلرادة الممثلة السلطة بوصفه المصلحة

 ."بنص إال عقوبة ال و جريمة ال " مبدأ خالل
 خالل من الفردية بالحرية المساس خطر يظهر  الحقيقة لكشف الالزمة اإلجراءات الدولة تباشر عندما و

                  االجتماعية، القيم تقرير وحدها تملك التي تلك هي التشريعية السلطة و 4اإلجراءات هذه مباشرة

 .الفرد حقوق و المجتمع مصالح بين التوازن لتحقيق الالزمة الشروط و

                                                           
 .و ذالك مراعاة لمبدأ قرينة البراءة1
 .026، ص 0220، دار الهدى، الجزائر،(11)محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق ،ج  2
 .026المرجع نفسه،ص  محمد محدة،3
 .لذالك يتوجب على المشرع التدخل لضبط الحدود التي تتطلبها المصلحة العامة للمساس بالمصلحة الفردية4
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           العمومية الدعوى تحريك منذ الجنائية اإلجراءات يحدد الذي وحده هو القانون فإن ذالك على بناءا و

 الطبيعي المجال بوصفها العقابي التنفيذ إجراءات يحدد الذي هو وكذالك ،فيها حكم صدور حتى و

 . 1قضائي لحكم تنفيذا بالحرية للمساس
 القواعد يشرع البرلمان ان على السابعة فقرتها في الدستور من 141 المادة نصت سبق لما تطبيقا و

 .الجزائية باإلجراءات المتعلقة
 المحددة الحاالت في إال يحتجز أو يوقف ال و ،أحد يتابع ال أن علة الدستور من 29 المادة نصت كما

 .عليها نص التي لألشكال طبقا و بالقانون
 يجوز ال أن و مدته، على صراحة أكدت و للنظر التوقيف على الدستور من 21 المادة نصت كما

 .بالقانون المحددة للشروط وفقا و باستثناء إال تمديده
 تكفل التي الضمانات من مجموعة الجزائية جراءاتاإل قانون في و الدستور في المشرع حدد قد و

 .الذكر السالفة اإلجراءات هذه تنفيذ أثناء البراءة ألصل القانونية الحماية
           الفردية الحريات و الحقوق لحماية الهامة الركائز احد يعد الجزائية اإلجراءات قانون فإن بهذا و

 .2ضمانات من يوفره بما لقضاءا تعسف أو الكيدية الدعاوى من صيانتها و
 التشريعية للسلطة الجزائية اإلجراءات و العقوبات و الجرائم تحديد مهمة إسناد فإن سبق، لما يجةتكن و

      ،معين فرد إلى  انصرافها دمعو  التجريد و بالعمومية تتسم قانونية قواعد سن إلى تؤدي ان شانها من

 أن طالما للتعسف احتمال كل معها يستبعد ذاتيا، غير طابعا التشريع على تضفي العمومية هذه و

 .3شخصية حالة يواجه ال التشريع
 أولهما ،طريقتين  عن إال يأتي ال القضاء إصالح بأن  " العقوبات و الجرائم " كتابه في بيكاريا يقول و

 صدور قبل مذنب بأنه شخص وصف جواز عدم ثانيهما و مكتوب القانون في العقوبات و الجرائم تحديد

 .القضاء حكم
 يمكن ال دستوري أصيل اختصاص هو الذكر السابقة بالمسائل التشريعية السلطة فاختصاص إذن

 .4ملكه في المالك تصرف فيه التصرف أو عنه التنازل
 

                                                           
 .21غالي محمد، المرجع السابق،ص 1
 .السابق عالمرج فارس عبد الحميد،2
 .20-21ص  المرجع السابق، غالي محمد،3
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 البراءة قرينة مبدأ باحترام القضائية السلطة التزام: الثاني الفرع
  اإلجرائية الحقوق خاصة و الحريات، و الحقوق حماية على تنص التي القوانين إصدار يتم حينما      

 التزام عن ينتج و .الحماية هذه كفل و باحترام القضاء التزم إذا الإ فعالة بطريقة آثارها عنها تنتج ال فإنها

 للقواعد وفقا القضائية األحكام بإصدار القاضي قيام ضمن البراءة أصل باحترام القضائية السلطة

 المتهم الزام عد و العادلة المحاكمة و الدفاع حق ،كاحترام التشريعية السلطة عن الصادرة القانونية

 .المتهم لمصلحة الشك تفسير و ،براءته بإثبات
 للمتهم ناتضما توفير القضائي الضمان يفترض :التحقي  سلطة مواجهة في البراءة قرينة مبدأ-أ

 او بالحرية الماسة اإلجراءات اتخاذ عند خاصة التحقيق مرحلة خالل من ذلك و ،البراءة لقرينة حماية

 .االستجواب
 استقاللها و التحقيق هيئة كحياد التحقيق تحكم التي المبادئ و القواعد من مجموعة على المشرع نص 

 قرينة مقتضيات و  العامة المصلحة اعتبارات بين التوفيق أجل من ،السلطات بين الفصل لمبدأ تطبيقا

 بمركز تضر قرارات اتخاذ في سببا تكون قد التي الخارجية الضغوطات و المؤثرات عن بعيدا البراءة

 .العمومية الدعوى في المتهم
 له يجوز ال و ،االبتدائي التحقيق إجراءات التحقيق بقاضي تناط" أن على ج.إ.ق 38 المادة نصت قد و 

  . ..."باطال الحكم كان إال و للتحقيق قاضيا بصفته نظرها قضايا في الحكم في يشترك أن
 يساهم شخص كل أن و ،ج.إ.ق 11 للمادة طبقا ذلك و التحقيق، سرية بمبدأ الجزائري المشرع أخذ كما

 في عليها المنصوص العقوبات طائلة تحت ذلك و ،1المهني السر بكتمان ملزم التحقيق إجراءات في

 .2الجزائري العقوبات قانون من 311 المادة
 يصون انه حيث من ،3عام بوجه للعدالة و البراءة لقرينة هامة ضمانات يوفر التحقيق سرية مبدأ إن

 .شرفه و المتهم كرامة تمس قد أخبار من اإلعالم وسائل مواجهة في خاصة حقوقه يحفظ و المتهم سمعة
 فمن ،الدفاع حق خاصة براءةال قرينة دألمب مهمة ضمانة يوفر التحقيق تدوين مبدأ إن أخرى جهة من

 المقدمة الشهادات على اإلطالع و اإلجراءات محاضر إلى الرجوع المتهم محامي يستطيع التدوين خالل

 .4اليه نسب ما ضد موكله دفاع اعداد من ليتمكن موكله ضد

                                                           
 .و ما يليها 021ص  ،7112سنة  دار الهدى الجزائر، الوسيط في شرح جرائم األشخاص، أنظر نبيل صقر، 1
 .و ما بعدها 712ص  ،7116 سنة ،الجزائر ،دار هومة ،(10)الوجيز في القانون الجزائي الخاص ج أحسن أبو سقيعة، 2
 .22، ص 7111درياد مليكة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق االبتدائي، منشورات عشاش، الجزائر، سنة  3
 .20محمد غالي، المرجع السابق، ص 4
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 ال نا على الحقيقة كشف على تساعد فهي ،البراءة لقرينة حامية توفر تحقيقال انجاز في السرعة ان كما
 الحبس رهن كان و الحال في براءته أدلة قدمت و بريئا المتهم كان فإذا ،المتهم حقوق اهدار في يتسبب

 .وقت أقرب في سراحه يطلق موقوفا أو المؤقت
 بأال ألمر التحقيق قاضي إصدار التحقيق في التصرف أثناء البراءة قرينة لحماية العملية التطبيقات ومن 

 العمومية الدعوى في السير لمواصلة وجه يوجد لم إذ ،التحقيق وسائل من وسيلة اعتبارهب للمتابعة وجه

 .المتهم ضد ثابتة أدلة توجد لم ما نهاية ال ما إلى الدعوى أن يعقل ،فال
 يتم حين مؤقتا المحبوس المتهم على فورا تفرج أن التحقيق سلطة على يجب البراءة ألصل حماية و

 من األمر في طعن تقديم أو حبسه يبرر قانوني سبب هناك يكن لم ما للمتابعة وجه بأال أمر اصدار

   .العامة النيابة طرف
   بالتهمة، اإلخطار أو الدفاع في المتهم حق ،االستجواب مباشرة أثناء البراءة قرينة ضمانات أهم من و

 عليها تقوم التي المبدئية واعدبالق إخالال و ،البراءة لقرينة صارخ انتهاك هو عالدفا بحق اإلخالل أن و

 .1العادلة المحاكمة
 بل ،129 للمادة طبقا الدستور في سواء الحق هذا على التأكيد على الجزائري المشرع حرص قد و

 عدم حالة في و ،عنه محام اختيار من لتمكينه الحق بهذا المتهم يخطر أن التحقيق قاضيي على أوجب

 .ج.إ.ق 111 للمادة طبقا ذلك المتهم منه طلب متى عنه مدافع بتعيين التحقيق قاضي يلتزم اختياره
 ،المحضر في ذلك عن وينوه إقرار بأي اإلدالء عدم في حر المتهم أن على الذكر سالفة المادة تنص كما
 امتناع ان ،التحقيق قاضي اسئلة عن االجابة معد و بالصمت الكالم عن االمتناع امتناع في الحق له و

 هذا و اذناب قرينة أو ادانة دليل أي منه يستمد أال يجب الصمت في لحقه تكريسه و الكالم عن المتهم

 .النفس ادانة عدم مؤداه الصمت فيس الحق ،ألن البراءة لقرينة اساسية ضمانة يشكل
 كاألمر بالحرية الماسة االجراءات اتخاذ عند التحقيق سلطة مواجهة في البراءة قرينة اهمية تظهر و

 بالحرية المساس يكون ان يجب لذا ،1القضائية الرقابة أو ،4المؤقت الحبس او ،3 االحضار أو ،2بالقبض

 .االستثناء هو تقييدها و االصل هي الحرية ان كون الحدود اضيق في الشخصية

                                                           
  الجزائر، ،دار جسور، -دراسة مقارنة—المحاكمة العادلة في النظام الجنائي اإلسالمي و المواثيق الدولية ،عمار بوضياف1

 .26ص ،7101 سنة ،(0)ط 
 ،ج.إ.من ق 002المادة 2
 ،ج.إ.من ق 001المادة 3
 ،ج.إ.من ق  071لمادة ا4
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 كانت اذا اليه يلجأ استثنائي اجراء هو ج.إ.ق  من 153 للمادة طبقا المؤقت الحبس المثال، سبيل فعلى

 هو و اءاالستثن رجع حيث العكس، اثبت العلمي الواقع لكن و ،طافية غير القضائية الرقابة اماتالتز 

 فهو الفردية، بالحرية مساسا التحقيق اوامر أخطر المؤقت الحبس كون و ،عامة قاعدة المؤقت الحبس

 بين الصراع مظاهر عن يعبر و أعماله، ممارسة عن يعطله و حرية،ال نسمات من مؤقتا المحبوس يحرم

 .البراءة اصل من استثناء كونه عن ،فضال الحرية و السلطة
 للتشويه المتهم سمعة يعرض ألم و ضرر هو المؤقت الحبس بأن "كاربونييه"الفقيه يقول الصدد هذا في و

 .2عشيرته افراد بين و المجتمع في مادية و معنوية و ادبية معاناة به يلحق و
 موجه مبدأ عن عبارة البراءة قرينة ان فقها الراجح :االتهام سلطة مواجهة في البراءة قرينة مبدأ-ب

 حريته احترام يتطلب ما هو و بريئا، بوصفه المتهم االنسان لمعاملة الجنائية االجراءات في الدولة جهزةأل

 سلطة عاتق على اإلثبات عبء تقرير و للمتهم الشخصية الحرية ضمان أن األمر فواقع، الشخصية

 .اآلخر عن أحدهما فصل يجوز ال و المبدأ عن يتفرعان  الزمان أمران (العامة النيابة أو) االتهام
 الحماية توفير إلى كذلك بل فقط للمتهم الشخصية الحرية حماية إلى ترمي ال البراءة قرينة فإن بالتالي و

 المطلوبة اليقين درجة زاوية من أو اإلثبات عبء ناحية من ذلك كان سواء اإلدانة بإثبات يتعلق فيما له

 المبدأ هذا فإن اإلثبات، بعبء البراءة قرينة عالقة ناحية من و الشك من المستفيد ناحية من و لإلدانة،

 .3التهمة اثبات عبء وحدها تتحمل أن االتهام سلطة على يفرض
 ،كما ءةالبرا فيه األصل ألن نفسه، يبرئ لكي شيء يقدم أن على المتهم إجبار يجوز ال أنه يعني هذا و

 كان إال و ،اإلدانة في إليه يستند عنصرا متهص من يتخذ أن يجوز ال و ،بالصمت يلتزم ألن حقه من

 .االثبات لعبء ذلك
 القانوني النص اثبات هو و الشرعي بالركن الجريمة أركان بإثبات العامة النيابة تلتزم ذلك على بناءا

 باإلدانة للحكم أساسيا عنصرا الشرعية مبدأ ركن أو عنصر توافر ألن عليه، يعاقب و الفعل يجرم الذي

 .4جريمة أية في

                                                                                                                                                                                     

،ج.إ.من ق 0مكرر 072المادة   1 

 .01-12، ص7101 لبنان، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ،االحتياطيالتوقيف  عمرو واصف الشريف،2
ص  ،7111 مصر، ،اإلسكندرية ارف،منشأة المع اإلجراءات الجنائية، لعامة في قانونالمبادئ ا عوض محمد عوض،3

662. 
 21ص سابق،المرجع ال محمد، اليغ 4
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 كان سواء عاقل انسان من صادر إجرامي سلوك أو فعل هو و للجريمة المادي الركن ثباتإب تلتزم كما

 الجاني كارتكاب القانون، و الدستور في المصانة الحقوق من حقا تمس نتيجة إلى يؤدي سلبيا أو ايجابيا

 .1انسان روح ازهاق هو و القتل فعل
     ،االجرامي النتيجة و االجرامي، وكالسل اثبات يقتضي العامة النيابة طرف من المادي الركن اثبات و

 هو و ،للمتهم الجنائية المسؤولية تقم ىحت الجريمة في المعنوي الركن ثباتإب تلتزم كما السلبية، العالقة و

       عليه الصفة هذه إلضفاء الجريمة عناصر بكافة علمه مع الجاني عن الصادر الجنائي القصد اثبات

 .2المتابعة تعذرت الإ و
 القواعد قاعدة باعتباره البراءة قرينة مبدأ احترام تقتضي كذلك الحكم سلطة أن إلى االشارة تجدر كما 

 اوصاف من وصف بأي الشخص وصف عدم ذلك على يترتب الجنائية الخصومة عليها تقوم التي

 الضمانات كافة توفير مع باإلدانة نهائي حكم صدور بعد إال العمومية الدعوى سير خالل  االدانة

 خطورة أو وقوعها كيفية أو الجريمة جسامة لمدى كذل في عبرة ال و االنسان، إلنسانية احتراما القانونية

 .خطورته عدم أو الشخص
 ألنها العادلة المحاكمة في للحق الفعلي التكريس البراءة قرينة مبدأ باحترام الحكم سلطة التزام يقتض و

 تحقيق هي و األساسية بوظيفته يقوم بذلك ،و القانون تطبيق ضمانات من اساسية ضمانة تعتبر

 اقتناع يبني أن و ،اليقين على بناءا إال تكون ال أن يجب اإلدانة ان كما العدالة، و  المساواة و اراالستقر 

 القاضي أمام مطروحا الدليل يكون أن و موجودة و صحيحة أدلة على و  مشروع دليل على القاضي

  .3األحكام تسبيب ضمان مع للمناقشة
 :البراءة قرينة مبدأ باحترام التنفيذية السلطة التزام:الثالث الفرع

 موضع القانونية القواعد 4كافة وضع مهمة أساسا بها يناط اللتي السلطة تلك التنفيذية بالسلطة يقصد 

 أكثرها و الحريات و الحقوق على السلطات أخطر هي الواقع في التنفيذية السلطة كانت لما و ،5التنفيذ

 من كان ،العامة النظام و األمن على لحفاظا سبيل في بالحرية تضحي ما غالبا حيث عليها اعتداءا

 القانون دولة مقومات في تتمثل التي القيود و الضوابط من لمجموعة التنفيذية السلطة تخضع أن الواجب

                                                           
 .من قانون العقوبات الجزائري 722أنظر المادة  1
 .21ص ،السابق المرجع محمد،أصل البراءة،ي الغ2
 .22عمار بوضياف، المحاكمة العادلة،مرجع سابق،ص  3
 .7106من الدستور الجزائري لسنة  000إلى  22راجع السلطة التنفيذية المواد من  4
 .272مروك نصر الدين ، المرجع السابق، ص  5
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 خالل من سنوضحه ما هذا و خاصة البراءة قرينة و عامة االنسان حقوق احترام كفالة ضمان أجل من

  التنفيذية السلطة احترام نضمن حتى المشروعية مبدأ احترام ضرورة غلى فيه سنركز الذي الفرع هذا

   .البراءة قرينة لمبدأ
 السلطة على يرد :البراءة قرينة لمبدأ تكريسا المشروعية مبدأ باحترام التنفيذية السلطة التزام-

 ضرورة بين الموازنة اطار في اتباعها عليه يجب التي بالضوابط و المشروعية بمبدأ االلتزام قيد التنفيذية

         الدستور في عليها المنصوص األفراد حريات و حقوق كفالة و العام النظام عناصر بين و الحفاظ

 .القوانين و
 لألعوان استخداما االكثر و للهياكل امتالكا األكثر السلطة هي الدول كل في التنفيذية فالسلطة

  ، العام النظام على المحافظة و األفراد حاجات اشباع و القوانين بتنفيذ مكلفة سلطة هي و موميين،الع
 .1المشروعية بمبدأ عملها مباشرة في ملزمة األخرى هي و
 طرف من بها مساس كل ان و مضمونة عام بشكل العامة الحريات فإن الجزائري الدستور إلى بالرجوع و

 بدءا متهمال بضمانات تعلق ما خاصة الشرعية بمبدأ مساس هو قانونا المحددة الحاالت غير في اإلدارة

 21،29،28 للمواد طبقا األخرى المتهم ضمانات و ، الجنائية الشرعية مبدأ و ،البراءة قرينة مبدأ من

 .الدستور من
 الضبط رجال غالبية أوال اإلشارة من بد فال القضائي بالضبط المشروعية مبدأ عالقة مجال في و

 .الموظفين مهام بين وثيق ارتباط لوجود راجع ذلك و  ،اإلداري الضبط رجال من عادة ارونيخت القضائي
 الضبط مهام لهم أضيفت التنفيذية للسلطة تابعون موظفون األصل في هم القضائي الضبط فمأموري إذن

 .2اختصاصاتهم رسةمما في القضائية السلطة إلشراف بمقتضاها يخضعون و القضائي
 مرحلة في أو االستدالالت جمع مرحلة في اختصاصاتهم يمارسون هم و القضائي الضبط رجال إن

 بضرورة أساسيا التزاما عليهم تفرض التي المشروعية بقاعدة مخاطبين يعتبرون االبتدائي، التحقيق

 آثار مخالفتها على ترتب إال و اجراءات، من به يقومون ما كل في االجرائية الشرعية قواعد احترام

 .العقابية او اإلجرامية الوجهة من سواء مختلفة
 على يفرض كونه اإلجرامية المنظومة بناء في األساسية األصول من يعتبر اإلجرائية الشرعية مبدأ إن

 للمادة طبقا القانون يجرمها أفعاال يأت لم ما جنائيا شخص أي متابعة عدم القضائية الشرطة ضباط

                                                           
:    مقققققققال منشققققققور علققققققى الققققققرابط اإللكترونققققققي التققققققالي دور القضققققققاء فققققققي حمايتققققققه، عمققققققار بوضققققققياف، مبققققققدأ المشققققققروعية و1

http/www.ao academy.org/ar ،40/40/5402 . 
 .ج.إ.من ق 02المادة  2
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 على يفرض الجزائية اإلجراءات قانون فإن أخرى جهة من و ،جهة من هذا العقوبات قانون من لىاألو 

 جمع و  مرتكبيها عن البحث و معاينتها و الجرائم عن التحري أثناء التزامات القضائي الضبط أعضاء

   األفراد قوقح على حقيقية مخاطر على ينطوي االلتزامات و القواعد هذه عن الخروج كل و عنها األدلة

 .حرياتهم و
 عدة عليه تترتب البراءة اإلنسان في األصل لقاعدة الفعلي التطبيق تكفل الجزائية اإلجراءات هذه إن

 اإلنسان لحقوق الواقعية و الفعلية الحماية ضمان هي و بمهمتهم القضائي الضبط رجال قيام أثناء نتائج

 بمبدأ أعوانهم و القضائية الشرطة ضباط اللتزام حتمية نتيجة هو و التحري و البحث مرحلة في

  .1المشروعية
 أنه كما ،الشرطة عليه تتحصل الذي الستداللا مشروعيةو  الدليل شرعية إلى يؤدي مشروعيةبال فااللتزام

  .2المشروعية لمبدأ االلتزام دون العدالة تحقيق ضمان يستحيل
        للبطالن، اجراءاته تعرض من لشرطةا جهاز يقي المشروعية لمبدأ االحترام هذا إن أخرى جهة من و

 الحقيقي المتهم إلى الوصول من الشرطة جهاز يمكن أنه كما للمسؤولية تعرضهم من أعضائه يحمي و

   .3اجتماعيا و أدبيا به يضر مما لالتهام بريء عرض يتم أن من بدال
 : االستدالل جمع أثناء المشروعية مبدأ احترام صور من و
 من 41 للمادة طبقا ذالك و روحا و نصا بها المتلبس الجريمة بحاالت القضائية الشرطة ضباط يلتزم ان

 قد التلبس صور جميع ان  مرده التلبس لحاالت القضائية الشرطة ضابط تنبيه وجوب ان و ،ج.إ.ق

 .عليها القياس يجوز فال الحصر سبيل على وردت
 خطورة إلى راجع الحرص سبيل على التلبس حالة يرادإ على الجزائري المشرع حرص أن شك ال و

   التفتيش و القبض هو أخطرها و التلبس حالة في القضائية الشرطة ضابط بها يتمتع التي الصالحيات

 .الفرد حريات و حقوق على ذلك تأثير و
       المسكن تفتيش يشمل التعريف هذا و السر، عمستود في الحقيقة عناصر عن البحث هو التفتيش و

 .متاعه تفتيش و الشخص تفتيش و

                                                           
 بن علي أمحمد، حقوق اإلنسان و حرياته فى مرحلة جمع االستدالالت في ظل قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري مقال   1
 .21 ص ، 7116ماي  ،10 العدد ،جامعة تيارت منشور في مجلة الخلدونية، 
 .22مرجع سابق،ص  أصل البراءة، محمد غناي،2
في ظل قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري ،مجلة  االستدالالتحقوق اإلنسان و حرياته في مرحلة جمع  ،بن علي محمد 3
 20-21ص  7116ماي  10 ،جامعة تيارت ،10العدد  لخلدونية،ا
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 الشرطة ضابط على يجب بالتفتيش المتعلقة الضوابط من مجموعة الجزائية اإلجراءات قانون وضع قد و

 .1القانون في عليها المنصوص للعقوبات يتعرض قد و باطلة إجراءاته كانت إال و بها االلتزام القضائية
 من مسكنه، حرمة و بأسراره االحتفاظ في اإلنسان حق على االعتداء يتضمن قد خطير إجراء التفتيش إن

 الجمهورية وكيل عن صادر مكتوب إذن على بناءا التفتيش إجراء يكون أن ج.إ.ق 44 المادة نصت هنا

 .2التحقيق في الشروع و المنزل إلى الدخول قبل األمر هذا استظهار وجوب مع التحقيق قاضي
      كالجنايات خطيرة جرائم بارتكاب المتهمين على يقتصر أنه لألشخاص بالنسبة التفتيش ضمانات من

 الثامنة الساعة بعد ال و صباحا الخامسة الساعة قبل تفتيشها يجوز ال للمساكن بالنسبة و.فقط الجنح و

 المقررة االستثنائية حوالاال في او الداخل من نداءات وجهت أو ذالك المنزل صاحب طلب إذا إال مساءا

 .ج.إ.ق من 47 للمادة طبقا هذا ،وقانونا
  ثم من و ،مشروعة االدلة هذه تكون بان ،لةاالد جمع أثناء القضائية الشرطة ضباط يلتزم و هذا و

 على الحصول اجل من اإلكراه كذا و الضغط او العنف استعمال إلى اللجوء عن االمتناع وجوب

 .4 العقوبات قانون في عليها المنصوص العقوبات طائلة تحت وهذا 3هفي المشتبه من اعترافات
 بحظر ،1923 سنة روما في المنعقد العقوبات لقانون (15)عشر الثاني الدولي المؤتمر نادى قد و

 العقوبات لقانون هامبور  مؤتمر كذالك و  االعترافات على للحصول كوسيلة الضغط و العنف استخدام

 .5اإلنسان حقوق على خطيرة انتهاكات من فيه لما التعذيب تعمالاس جرم ،حيث 1973 سنة
 تتعلق أخرى ضوابط هناك أن على المشروعية، مبدأ بإحرام المتعلقة الضوابط هذه إلى باإلشارة نكتفي و

        القبض اوامر تنفيذ و النظر تحت فالتوقي أثناء عامة بصفة المتهم حقوق و البراءة قرينة بضمانات

 .إلخ ....اإلحضار و
 تشرف التي اإلدارة في ممثلة التنفيذية السلطة فإن العقابي التنفيذ مجال في المشروعية مبدأ عالقة أما 

 .6اإلنسان كرامة تصون معاملة المحبوس  بمعاملة ملزمة قضاءا بها المحكوم العقوبة تنفيذ علة

                                                           
 ".الدولة تضمن عدم  انتهاك حرمة المسكن "من الدستور التي تنص على  22المادة و  ج،.إ.من ق 012المادة  1
 .722، ص 7102دار هومة، الجزائر،  ، -التحري و التحقيق–شرح قانون اإلجراءات الجزائية  عبد اهلل أوهايبية، 2

 112ص ، 111، ص نفسهالمرجع  عبد اهلل أوهايبية، 3
 .مكرر و ما بعدها من قانون العقوبات التي تعاقب على جريمة التعذيب 761المادة  4
 011سابق، ص ال المرجع ،غاليمحمد  5
المتمم المتضمن قانون تنظيم السجون  ،16/17/7112المؤرخ في  12-12من قانون تنظيم السجون رقم  17المادة  6

 01/17/7112الصادرة بتاريخ  07الجريدة الرسمية رقم 



 الفصـــــــل  الثاني                       مبدأ قرينة البـــــــــــــراءة

56 
 

 قاعدة بين و إدارتها و السجون علة المشرفين التنفيذية السلطة موظفي بين وطيدة العالقة ان نجد لذالك

 الحبس جواز بعدم التزامهم خالل من التنفيذية الشرعية بمضمون تقييدهم طريق عن ذالك و المشروعية،

 .السجون بتنظيم الصادرة للقوانين الخاضعة األماكن غير في السجن أو
 تمييز دون و ،للقانون وفقا البديلة لعقوباتا و االمنية التدابير و العقوبات تطبيق السجون إدارة تتولى و

 .1الرأي أو السن أو اللغة أو الجنس أو العرق بسبب
 قيود بوضع تسمح بلد اي في االستثنائية الظروف ان في يجادل أحد ال أنه إلى اإلشارة تجدر أخيرا و

 تطبق ال العادية الظروف في اإلجرائية الشرعية منها تتكون التي المبادئ و الحقوق و الحريات على

 مما نطاقا أوسع تكون الحقوق و الشخصية الحرية على القيود ألن .االستثنائية الظروف في بذاتها

 افتراض مبدأ يبقى لكن و ،العادية الظروف في اإلجرائية عيةالشر  ظل في الجنائية اإلجراءات تتضمنه

 أن للقانون يجوز ال دستورية شرعية بصفتها ةاإلجرائي للشرعية األدنى الحد يمثل البراءة قرينة او البراءة

 .2قيمتها من يحد او فيها يفرط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
،المتمم المتضمن قانون  16/17/7112المؤرخ في  12-12من قانون تنظيم السجون رقم  12و 12 ،17،12 المواد1

 .01/17/7112الصادرة بتاريخ  07تنظيم السجون الجريدة الرسمية رقم 
 .010ص  السابق، المرجع ي،المحمد غ 2
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 .المؤقت الحبس مع البراءة قرينة مبدأ انسجام مدى :الثاني مبحثال
 التهمة ثبوت حين إلى قائما األصل هذا يظل و إليه نسب عما براءته المتهم في األصل أن المقرر من

 .بإدانته يقينية و جازمة و قاطعة بصورة
 جهة تثبت ىحت بريئا يعتبر شخص كل " 22 مادته في 51112 لعام الجزائري الدستور نص قد و

 .1"نفسه عن للدفاع الالزمة الضمانات له تؤمن عادلة محاكمة إطار في ،إدانته نظامية قضائية
 .2بات و نهائي قضائي بحكم إدانته تثبت حتى بريء المتهم فإن ثم من و
 ،الجنائية اإلجراءات نهاية حتى قائمة البراءة قرينة تظل و بريء إنسان بصفته المتهم يعامل ان يتعين و
 الذي باإلدانة الصادر القضائي الحكم سوى البراءة قرينة من يحد ال و نفسه، عن الدفاع من يمكن أن و

 .الحقيقة عنوان هو
 الحرية ضمانات إحدى هي منه 22 المادة في لجزائريا الدستور قررها التي البراءة قرينة فإن ثم من و 

 .مرة ألول الجريمة ارتكب من أو عائدا كان سواء المتهمين جميع بها يتمتع القرينة تلك و.الشخصية
 اليقين و الجزم على تبنى أن يجب الجنائية المادة في األحكام" بأن المصرية النقض محكمة قضت بحيث

 الجريمة بوقوع الجزم إلى ذكرتها التي األدلة من تنتبه لم المحكمة كانت ذافإ .االحتمال و الظن على ال

 .3"نقضه واجبا خاطئا يكون بإدانته فحكمها منه وقوعها رجحت بل المتهم من
 قرينة بين العالقة نحدد أن منا يتطلب المؤقت الحبس مع البراءة قرينة مبدأ انسجام مدى دراسة إن و 

 قرينة بين العالقة إلى نتطرق ثم ،(األول المطلب) في سنتناوله ما هذا و ،الفردية ةالحري حماية و  البراءة

 (.الثاني المطلب) في الجزائري الجزائية اإلجراءات وقانون البراءة
 الفردية الحرية حماية و البراءة قرينة مبدأ : األول المطلب

 لحفظ وضع نسبيا نظاما ائيقض نظلم أي في ترى ،الوضعية القوانين إطار في قراطيةالديم الدول إن 

  ،تشريع و دستور كل وراء من الغاية هو المطاف آخر في اإلنسان لكن فقط استمراريتها ضمان و ،كيانها
 الحاكمة السلطة لمواجهة بضمانات الحقوق و الحريات لتزويد جاءت أنها التشريعات في ضيفتر  كما

 .أشكالها و هيأتها بكل

                                                           
بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات   كل شخص يعتبر " 0226من دستور  22تقابلها المادة 1

 "التي يتطلبها القانون
 ".  الفعل المجرم ارتكابال إدانة إال بمقتضى قانون صادر قبل ."7106من الدستور الجزائري لسنة   22المادة  2
.76ص  المرجع السابق، أحمد عبد الحكيم عثمان،  3 
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 في الفزع و الرعب بإحداثه للمجتمع األمني بالنظام أخل الجريمة ارتكاب حالة في الفرد حقا كان فإذا

         بالحريات المساس فكرة تبدأ هنا من و إدانته، من التأكد لعدم بريئا يزال ال ذلك مع أنه ال أوساطها

 تعطيل و بحريته، للمساس صالشخ تعرض التي و الجزائية الدعوى مرحلة هي و ،منها اإلنقاص و

 ثقافيال العلمي تطوره و المجتمع، لنوع تبعا ضيقا و سعة تزداد هناك من أن و لسمعته تسيء و ،أعماله

 ضيقت و قيدت، و كثرت و الحريات، ازدادت الثقافة من قدر على و متطورا المجتمع كان ،فكلما

 على و بدائيا المجتمع كان إذا أما الحبس و التوقيف مدة تقلصت و اإلجراءات، مدة قلة و ،التحقيقات

 لتقوم التحقيق و البوليس لجهات العنان يطلق و تتقلص، أعضائه حريات فإن التسلط، من كبيرة درجة

 العقابية و  ج.إ.ق يجعل الذي األمر اإلنسان لحقوق صارحا انتهاكا و ،شرط أو قيد دون باإلجراءات

   .1األخرى بالقوانين قارنةم التغيرات و التعديالت من غزارة على
 ديثةالح القوانين تضمنت ذلك مع و سهال، يكن لم مريرا كفاحا الفردية الحرية إلقرار اإلنسان خاض لقد و

 المواطن و اإلنسان حقوق إعالن في الفردية الحرية مبادئ تمتاز و ،الفردية الحرية في الحق على

 ال و أحد يتهم ال" هذا يومنا إلى بها معمول تزال ال التي الواضحة و الدقيقة بصياغتها 1789 الفرنسي
 ".عليها نص التي األشكال و بالقانون المحددة الحاالت في إال يحبس ال و يوقف

 واجب التزاما جعلها و ،اإلنسان حقوق و الفردية الحرية ئمباد كرس اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن إن

 ،الجماعة نطاق في يعيش بطبعه مدني فاإلنسان استثناء بدون الدول جميع طرف من الحماية و التطبيق
 فإن السلطة مع دائم توتر حالة في الحرية و سلطة، بدون نظام ال و نظام، دون للجماعة وجود ال و

 من الفرد له يخضع ما و ،عادلة التزامات من العامة السلطة تفرضه ما بين عادل توازن هو الفرد حرية

 ضمن إال العادية الفرد لنشاطات العادي السير عرقلة أو التعرض يجوز فال منها تحد ضرورية قيود

 .القانون عليها نص التي الحاالت
 التوالي، على اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من عشرة الحادية و العاشرة ،التاسعة دالموا نصت و 

 في  إنسان أي تمكين على و رمبر  بال تعسفا نفيه أو حبسه أو شخص أي اعتقال يمنع أنه على

 على المادة نصت و ،إليه توجه تهمة أية من نفسه عن عالدفا و ،حقوقه لحماية تمييز بدون التقاضي

 .2الدفاع حق و البراءة قرينة

                                                           
 12و 12 ص سابق،المرجع ال فضيل العيش، 1
 .من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 00و  01 ، 12للتفصيل أكتر طالع المواد   2
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 العقاب من مذنب إفالت يؤذيها ال ،فالعدالة العالمية الدساتير كافة في الفردية الحرية مبادئ أدرجت كما

 العقاب من مذنب إفالت:"المصرية النقض محكمة بتعبير أو بريئا يكون قد شخص إدانة يؤذيها ما بقدر

 1".حق وجه دون اعتقالهم و عليهم القبض و الناس بحريات المساس يضرها ما بقدر بالعادلة يضر ال
 .الفردية الحرية مفهوم: األول الفرع

 فالحرية بذالك و "سيد أي يتبع ان يمكن ال الذي اإلنسان حالة أنها" الفردية للحرية التعاريف أقدم من 

 .الشخصية تصرفاته اإلنسان يختار بمقتضاها ذاتية سلطة هي
      األخرى، الحريات تضمن التي األساسية الحرية فهي ،الحريات لسائر حماية الشخصية ريةالح تمثل و 

 ".العقابية الوظيفة مجمل القاضي تسليم" أولي شرط توافر تفترض و
 القاضي وجهة من :ثالث وجهة من الضمانات بعض توفير على القاضي تدخل ينطوي أن يجب و

 .2اإلجراءات أخيرا و-المطبقة القاعدة و -نفسه
 أو يعمل  أن إنسان لكل ،يخول يتقادم ال الذي الحق ذالك" :يعني سبق، كما للحرية العام المفهوم و

 ترسمها التي الحدود في له منعا أو نافعا يراه ما وضع في كفاءاته يستخدم أن و إلرادته، طبقا يمتنع

 يحرمه ال ما بكل يستمتع أن ،و تفكيره يعلن و يفكر أن و ،أفرادها سائر لمصلحة  االجتماعية  الهيئة

 على يرد أنه و عنه، امتناع أو تصرف أي إتيان على المطلقة القوة" تعني للحرية آخر بمفهوم و  "القانون

 أما حريات و حقوق من لآلخرين بثثي بما اإلضرار عدم مؤداه ،مادي األول :قيدان الواسعة الحرية تلك

 ".الفردي حقه او الحرية ممارسة عند القانوني االلتزام في يتضح ،قانوني الثاني
 تهتم لم الداخلية القوانين و الدولية، المواثيق أن المالحظ فمن :الشخصية أو الفردية الحرية مفهوم أما

 كيفية و حمايتها و احترامها ضرورة على النص هو فعلته ما فكل الفردية للحرية واضح تعريف بوضع

 تعريف لوضع منهم محاولة في الفقهاء محاولة في الفقهاء اجتهادات  أمام الباب فتح ممارستها،مما

 في تخرج ال أنها إال الشخصية أو الفردية للحرية الفقه تعريفات تعددت قد و دية،الفر  للحرية محدد

 ال أن على و ،حقوقه من حق نفسه شؤون كافة في فالتصر  على قادرا الشخص يكون أن" :عن هامجمل
 .3"غيره على عدوان تصرفه في يكون

                                                           
مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس في العلوم القانونية و اإلدارية،  مفهوم قرينة البراءة في القانون الجنائي، ناصري بوبكر، 1

 . 27ص ،7116-7112
 .17-10بوكحيل األخضر المرجع السابق، ص 2
 .72-72ص  المرجع السابق، ،عبد اهلل بريك 3
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 ارتكاب على العقاب تكفل جنائية إجراءات تنظيم في أساسا تتوفر الفردية الحرية حماية فإن لذالك

 او األمن لدواعي البوليس رجال او القضاة يضطر قد و .أكيدة ضمانات األبرياء تمنح و ،الجرائم

 .1المحاكمة قبل الفرد حرية سلب او إعاقة إلى تهدف إجراءات اتخاذ التحقيق ضرورات

 الفردية الحرية حماية أساس الثاني الفرع
 هذا بتقسيم ذالك المؤقت،و الحبس إزاء الفردية الحرية حماية أساس لدراسة بنا يدفع ذكره سبق ما كل 

 حماية أوال نحدد ،الفردية الحرية حماية ألساس أكثر توضيح شانها من التي و عناوين ثالثة إلى الفرع

 التعليق بعدها و ثانيا، الدولية االتفاقيات ظل في الفردية الحرية حماية مث اإلسالمي، النظام ظل في فردال

 .ثالثا للحرية المقيدة األوامر على
 .اإلسالمي النظام ظل في يةلفردا حريةال حماية: أوال

 محافظةال و الفردية الحرية حماية إقرار في الفضل صاحبة أنها لنفسها تثبت أن المعاصرة االمم تحاول 

 وليدة الحماية هذه أن الفرنسيون زعم و الفردية الحرية حماية مصدر نفسهمأل اإلنجليز نسب عليها،حيث

 .لنفسها ادعته و الفضل هذا عليهم اخرى أمم انكرت و .ثورتهم
 الشريعة إليه وصلت ما إلى الوصول عن عاجز فهو المجال، هذا في البشري العنصر سما فمهما

 المبادئ قرر من اول اإلسالم ان القول نافلة فمن لذا .الزمان مر على خالدة مبادئ من اإلسالمية

 من  اإلسالمية الشريعة تضمنته ما و صورة أنصع و أرقى و أكمل في الفردية الحرية بحماية الخاصة

 أصدرت مهما ،و حضارات لتسج فمهما ،األمم من امة في قبل نم تعرف لم الحريات و للحقوق حماية

 التطبيق درجة إلى تصل لم إذ تشريعات، من سنت مهما و ،اتفاقيات و اإلنسان لحقوق إعالنات من

 .حقيقيا تمتعا بها اإلنسان تمتع ضمان أو الفردية، الحرية لحماية النموذجية الصورة يحقق الذي الفعلي
 للحرية يتهااحم مجال في اإلسالمية الشريعة حوته مما جانب على الضوء لقين المقام هذا في و 

 أخذت قد اإلسالمية الشريعة أن فالثابت .المؤقت الحبس إزاء اعتداء كل من صيانتها و الشخصية،

 بتوقيع فيحكم ،إليه الجرم إسناد من القاضي تحقيق في المتهم تثبت أن قبل المؤقت، الحبس بنظام

 حالة امثلة من و ،خطيرة المتهم قبل القائمة األدلة تكون أن الفقهاء أوجب الفرد حرية لضمان و .العقوبة

 .التهمة اهل غير من و بالبر المعروفين من المتهم يكون ال ان اشترطوا بل التلبس،

                                                           
 .11المرجع السابق، ص ،بوكحيل األخضر  1
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 ال و يخوف فال ،قاسية إجراءات بلهق تتخذ و ،قراره خيف إذا إال يغل أو يقيد ال المحبوس أن األصل و
 بالمدافع المتهم اتصال يماثل هو و ،الستشارتهم جيرانه و أقرباؤه يزوره ان للمتهم يجوز و يهدد، او يهان

 .1الوضعية التشريعات في عنه
 في خاصة مصلحة ذاته للفرد و األفراد، حرية عندها تنتهي ان بد ال  عليا مصلحة فللمجتمع بالتالي و

 في  يتركها ال لكنه و شهواته و غرائزه مع يذهب ال لكي ،بحريته استمتاعه في معينة حدود عند يقف ان

 .2الفردية الحرية مقابل في الفردية التبعية مبدأ يقرر لذالك اعتبارها لإلنسانية و حسابه فللمجتمع فوضى
 .الدولية االتفاقيات ظل في الفردية الحرية حماية أساس: ثانيا

 المؤرخ اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من 1-11 فالمادة ،البراءة قرينة لدوليةا المواثيق كرست لقد 

 إدانته تثبت أن إلى بريئا يعتبر بجريمة متهم شخص كل أن على صراحة نصت 11/15/1948 في

 .عنه للدفاع الضرورية الضمانات فيها له تؤمن عادلة محاكمة وفق قانونا
 يالذ السياسية و المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 5-14 المادة أيضا ذالك على نصت لقد و

 يعتبر ان في الحق جنائية بتهم متهم فرد لكل"فيها جاء فلقد ،53/13/1972 في التنفيذ حيز دخل

 ".للقانون طبقا إدانته تثبت لم ما بريئا
 التمتع في الحق اإلنسان، لحقوق األوروبية االتفاقية من 12/15 المادة نصت األوروبي الصعيد على و

 يكون أن يشترط و االستثنائية الحاالت في إال حريته من فرد يحرم أن يجوز ال ألنه االمن، و بالحرية

 .للقانون طبقا
 البراءة قرينة ان 1979 سنة  هامبور  غي انعقد الذي العقوبات لقانون عشر الثاني المؤتمر أكد قد و

 :به المشتبه براءة تتضمن حيث الجنائية، العدالة في أساسي مبدأ هي
 .منصفة محاكمة في للقانون طبقا تهممحاك تقع لم ما أحد إدانة يجوز ال أن-1
 .للقانون طبقا إدانته تثبت لم ما شخص على مماثل جزاء أي أو جنائية عقوبة توقيع يجوز ال -5
 .براءته بإثبات أحد يلزم ال -3
 .الدفاع لمصلحة القرار يكون الشك حالة في-4
 في المؤرخ الشعوب و اإلنسان لحقوق اإلفريقي اإلعالن خص اإلفريقي المستوى على و

 إدانته تثبت أن إلى البراءة قرينة في الحق له شخص كل أن على 11-17 مادته في 52/13/1981

 .مختصة قضائية جهة من
                                                           

 .11و 72عبد بريك، المرجع السابق، ص1
 .10بوكحيل األخضر، المرجع السابق، ص2
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 خبراء وضعه الذي العربي الوطن في الشعب و اإلنسان حقوق مشروع أكد بير الع المستوى على و

 المتهم ان على منه 15-12 المادة نصت أين ،البراءة قرينة حول 1982 ديسمبر رشه في العرب

  .1مختصة محكمة من صادر قضائي بحكم إدانته تثبت ىحت بريء
 للحرية المقيدة األوامر على التعلي  :الثالث الفرع
 115 المادة في السوري والمشرع ،111/1 المادة في اللبناني التشريع مثال العربية التشريعات أغلب إن

 في المصري المشرع و ،132 المادة في المغربي المشرع و ،111/1 المادة في األردني المشرع و

        إكراه لقأ يعرف ما هو و ،بالحضور بالتكليف األمر إصدار حق المحقق بداية أعطت .152 المادة

 مباشرة الثاني أما و بسيطة دعوى مجرد ألولا ألن.باإلحضار األمر من بالحرية مساس و قساوة و

 حتىو  ثالثة، من بدال أوامر بأربع تأخذ المقارنة التشريعات يجعل الذي األمر .العمومية القوة استعمال

              الضرورة حالة في االنتقال ثم أوال، بالحضور يفلالتك بمبدأ أخذ ،المصدر هو و الفرنسي التشريع

 .العمومية بالقوة باإلحضار األمر إلى الجدية األسباب و
 ذكرها و ،رتبها المشرع فإن إكراه من لها ما و الفردية، بالحريات لمساسها األوامر هذه لخطورة  نظرا و

     الثاني األمر في تراجع و .بالقبض األمر و باإليداع، األمر باإلحضار، باألمر بداية خطورتها حسب

 اإلجراءات نقانو  من مكرر 153 المادة تعديل حسب االستئناف طريق عن فيه  منازعة محل أصبح و

 .اإلحضار أو بالقبض مرأل بالنسبة ذالك المنوال نفس إلى يسير أن يجب و .الجزائري الجزائية
 من 119/5 المادة في عليها نص الشكلية، اإلجرائية القواعد من مجموعة إلى األوامر هذه أخضع وقد

 األمر يؤرخ و المتهم هوية إيضاح مع المطبقة المواد و التهمة نوع أمر كل في يذكر أن يتعين " ج.إ.ق

 ." بمعرفته يرسل و الجمهورية وكيل عليه يؤشر و يمهره و أصدره الذي القاضي عليه يوقع و
 من اإلجراء ينقلب ال حتى و ،احترامها يجب مواعيد و األوامر لهذه اناتضم قدم المشرع كان إذا و 

 ساعة 48 مهلة خالل االستجواب اشترط فإنه ،االعتقال إلى المؤقت الحبس من يةالوقت و االستثنائية

 من 115 المادة أضافت و ،فقط ساعة 54 على المقارنة شريعاتالت تنص الذي الوقت في  األكثر على

 .تعسفيا حبسا أعتبر إال و سراحه أطلق إال و المدة من أكثر حبسه يجوز ال انه على  ج.إ.ق
 ضد المرتكبة المخالفات على القانون يعاقب " :ينص منه 34 المادة في 1992 دستور كان إذا و

 تقابله ما هو و 1" المعنوية و البدنية سالمته في باإلنسان يمس ما كل على و الحريات و اإلنسان حقوق

 .ج.إ.ق من ،119،111 المواد
                                                           

             12/12/7102، 02، ص7110، تونس12مصطفى صخري، مقال حول قرينة البراءة و ضمانات المتهم، عدد  1

 Mustapha sakhri.blog spot.com.  
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  قيود هناك أنه إال العمومية القوة باستعمال مشمولة انها رغم االوامر، هذه تنفيذ في الواقع الخلط ان كما

 القبض ،اإليداع اإلحضار، في لةثمالمت االوامر لهذه التنفيذية باألعمال للقائم يجوز ال حرمات و

 من التفتيش و البحث آجال يحترم هل القوانين، تطبيق في االعلى الدستورية المادة مراعاة مع .،خرقها

 البحت و المساكن لدخول المكتوب اإلذن على الحصول يشترط أم ،مساءا 51 إلى اصباح 12 الساعة

 المجرمين؟
 بين الموازنة و للقوانين الشفاف التطبيق يضمن و ،الغموض و اللبس لرفع المشرع تدخل عليه و 

 المجتمع هذا من عضو باعتباره الفرد مصلحة و المجرمين، مالحقة و البحت في المجتمع مصلحة

 2قانونية حماية إلى يحتاج

 الجزائري الجزائية اإلجراءات قانون و اءةر الب قرينة مبدأ :الثاني المطلب
 يضمن الذي القانون هو انه حيث الفردية، الحقوق و للحريات دستورا الجزائية اإلجراءات قانون يعتبر 

 ذالك حدود بوضع فيقوم ،صراحة يقررها الي الحدود في إال السلب او بالتقييد الفدية للحرية التعرض عدم

 ،العامة السلطات طرف من احترامها الواجب الشروط و القيود يقرر و لها، التعرض المخولة للسلطة
 بين موازنته من انطالقا السلطة، تجاوزات من الحريات و الحقوق تلك تحمي خاللها من التي

 المجرم، معاقبة في الجماعة حق اقتضاء و  القانون لتطبيق الوصول في الجماعة المصلحتين،مصلحة

 قضاء أمام و خاصة قواعد وفق إال إدانته يجوز فال تهمة، كل من أصال بريء هو و الفرد مصلحة وبين

 تثبت حتى بريئا يعتبر شخص كل :"5112 سنة دستور من 22 المادة تنص حيث مختص، نظامي

                                                                                                          .3نفسه عن للدفاع الالزمة الضمانات له تؤمن عادلة محاكمة إطار في إدانته نظامية قضائية جهة

 أن هو و أال الحريات و الحقوق أصل و أساسي مبدأ على يقوم الجزائية اإلجراءات قانون ان يعني اوهذ

 أو فيه فالمشتبه ،األساس هذا على يعامل و بريئا بريعت الشخص ان أي .البراءة اإلنسان في االصل

 .الجسامة و الخطورة من بلغت مهما التهمة من بريء أنه على منهما أي معاملته يجب بجريمة المتهم
 قضائي بقرار ضده ثبوتها حين إلى المتماسكة، و القوية الدالئل و الشبهات من حقه في قامت مهما و

 هو و الجزائية، اإلجراءات قانون في المقررة العامة للقواعد وفقا مختصة و نظامية جهة عن صادر

 يمكن أنه إال ،-البراءة ساناإلن في األصل- 4صراحة المبدأ هذا على النص من خالية جاء الذي القانون

                                                                                                                                                                                     
 .7106من دستور الجزائر لسنة  20تقابلها الماد  1
 710على022فضيل العيش، المرجع السابق، ص  2
  .0226من الدستور لسنة  22سبق أن أشرنا أنه تقابلها المادة  3
 .26 سبق و ان أشرنا إلى ان المبدأ تضمنه الدستور الجزائري الجديد في مادته 4
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 إال يكون ال الحريات و للحقوق التعرض و التقييد أن ،ذالك منه أساس على موضوعة قواعده أن القول

 من العقاب في الدولة حق و للحقيقة الوصول في الحق من انطالقا القانون يقررها محددة حاالت في

 .نفسه المبدأ احترام و جهة
 ركيزة هو إذ الجزائية اإلجراءات قانون في مهمة مكانة البراءة اإلنسان في األصل مبدأ يحتل ،عليه و

 في الجماعة مصلحة تحقيق شأنه من ما حدود في إال القيود تقرر فال اإلجرائية، الشرعية في أساسية

 بالقدر إال فرديةال للحرية نتعرض ال و القيود تفرض ال أخرى بعبارة العقاب،أو توقيع و القانون تطبيق

 التي الضمانات كل أصل هو مبدأ فإن اخرى جهة من و جهة من هذا للحقيقة، للوصول الضروري

 .1الفردية الحرية و للحقوق يقررها
  أخرى، مصلحة حساب على مصلحة يرجح عام كأصل الجزائري المشرع بأن القول يمكن ال بالتالي و 

 المصلحة لتغليب مرة فيميل يعتمدهما، و المصلحتين بين توازن هو و مختلفة مواضيع في و تراه إنما و

 من النوع هذا تتطلب للجماعة العليا المصلحة نأل األصل، و الخاصة المصلحة على رأكث العامة

 قانون في مدته من الرفع و المؤقت، الحبس على النص في فعل كما الخاصة، بالمصلحة التضحية

 للمواد طبقا التفتيش في و القانون، نفس من 22 للمادة طبقا رللنظ التوقيف في وكذالك ،11-18

 .القبض و اإلحضار في كذالك و القانون نفس من  83، 42،47،85
 في هي شروط أو بقيود وقيدها إال ما، لسلطة معينة صالحيات قرر كلما المشرع أن نرى حين في 

 ج.إ.ق من 153 للمادة طبقا و فمثال لها، ضمانات و الفردية الحريات و للحقوق مفردة حماية حقيقتها
 إجراءات أثناء حرا المتهم يبقى" حرا المتهم بقاء و للحرية بديال المؤقت الحبس أن على تنص التي

 يمكن ،القضاء امام مثوله لضمان إجراءات اتخاذ الضرورة اقتضت إذا أنه غير ،"القضائي التحقيق

 أن استثنائية بصفة يمكن كافية غير بيرالتدا هذه أن تبين إذا " ، " القضائية الرقابة اللتزامات إخضاعه

 ". المؤقت بالحبس يؤمر
 آنفا، المذكورة مكرر 153 المادة في المذكورة باألسباب مبررا يعد لم المؤقت الحبس أن تبين إذا عليه و

 االمر مبررات تقرير و ،القضائية الرقابة لتدابير إخضاعه أو المتهم عن اإلفراج التحقيق لقاضي فيمكن

 .به األمر في الطعن و

                                                           
 72و 71ص  ،7111(:12)المرجع السابق، ط  عبد اهلل اوهايبية ،  1
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 المادتين في 15-12 رقم األمر في المؤقت الحبس مدة في واضح بشكل التخفيض إلى باإلضافة ،هذا

 اللتوقيف في قررها التي كالقيود اإلجراءات مباشرة على قيود وضع كذالك و ،مكرر 152 و152/1

 .3 القبض و 2المؤقت الحبس و 1النظر تحت
 التضحية و البراءة قرينة من انطالقا الفردية للمصالح ترجيحا أو تغليبا ذالك اعتبار يمكن ال و

 السلب و بالتقييد التعرض عدم بالضرورة يقتضي الفردية المصلحة ترجيح أن ذالك العامة، بالمصلحة

 المادة عليه نصت لما وفقا مختصة نظامية قضائية جهة عن صادر باإلدانة نهائي حكم بعد إال للحريات

 4 5112 لسنة الدستور من 22

 .البراءة بقرينة المؤقت الحبس عالقة:األول الفرع
 ينتهي حتى إليه أسند مما البراءة فيه يفترض أنه إال جريمة في متهما عليه يقبض قد اإلنسان أن رغم 

 المتهم مساءلة أثناء البراءة افتراض  أن كما .5البراءة أو باإلدانة إما شأنه في حكم يصدر و معه التحقيق

 معاملة يعامل بأن ،حريته من تنقص أو تقيد إجراءات ةأي ضده يتخذ أال ،يقتضي معه التحقيق و

 .6شأنه في الحكم يصد حتى نفسه عن الدفاع من يمكن ان و البريء، اإلنسان
 األصل هذا يبقى و ،إليه نسب مما البراءة المتهم في األصل بأن تقتضي البراءة قرين فإن آخر عنىبم و 

 .إدانته جازمة و قاطعة صورة في تثبت حتى
 تتخذ أال فاألصل ثم من و قانونا، بريئا إدانته على السابقة الفترة في يعتبر المتهم فإن ذالك على ترتيبا و

 التي الجنائية اإلجراءات نهاية حتى البراءة قرينة تستمر و حريته من تنقص أو تقيد إجراءات أية ضده

 من يحد فال ،نفسه عن الدفاع من يمكن أن و يئابر  إنسانا بصفته يعامل أن فيجب المتهم، ضد تتخذ

 تقبل ال التي  الحقيقة عنوان هو الحكم فهذا ،باإلدانة الصادر القضائي الحكم ىسو  البراءة قرينة

 .البراءة قرينة دحض عليه يترتب الذي و ،المجادلة

                                                           
 02/12/7102المؤرخ في  07-02من قانون   22و  22،22 ج و المواد.إ.من ق  20انظر الفقرة االخيرة من المادة 1

   .02/12/7102الصادرة بتاريخ  12ر رقم .،جالمتعلق بحماية الطفل
 . السالف ذكره 07-02 األمر رقم من  21ج، و المادة .إ.من ق 0مكرر 072 مكرر و 071،071أنظر المواد المواد  2
 .السالف ذكره 07-02من قانون  61و المادة  20انظر الفقرة الرابعة من المادة 3
 .7106 من دستور الجزائر لسنة 26إرجع إلى نص المادة  4
 .17و 10ص ،7102،( 12)ط المرجع السابق، ،عبد اهلل اوهايبية  5
 00،ص 7112:دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية االحتياطيمحمد علي سكيكر، الحبس  6
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 جميعا المتهمون منها يستفيد فإنه لذالك ،الشخصية الحرية ضمانات إحدى هي ةالبراء قرينة كانت لما و

 المتهم من الفعل وقوع على الدليل تقيم أن النيابة فعلى .مرة ألول ارتكبها أومن عائدا منهم كان من سواء

 .عنه مسؤوليته على و
 ،1بالبراءة يقضي أن عليه تعين اإلدانة، على القاطع الدليل القاضي إلى يقدم لم فإذا ذالك على تأسيسا و
 . 2الشك على تبنى فيجوز البراءة أما الجزم، و اليقين على إال تبنى ال اإلدانة أن ذالك يعني و
 .المؤقت الحبس مع البراءة قرينة تواف  مدى:أوال
 حكم إلصدار يقين إلى المالحقة عليها تؤسس التي الشبهات تحويل هو جنائية دعوى كل من الهدف إن

 .بريئا المتهم فيعتبر الحكم، هذا مثل يصدر لم طالما ،و اإلدانة
 على 57/18/1789 في الصادر الفرنسي المواطن و اإلنسان حقوق إعالن من 19 المادة نصت وقد

 عقوبات تطبيق يمنع فالقانون ،توقيفه من البد كان إذا و دانته،إ تثبت لم ما  بريئا يعتبر إنسان كل" : أن

 "القانون متناول في إلبقائه ضروريا منها كان ما إال شديدة
           المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد ،و اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من كل في المبدأ نفس تردد و

 واجبات و لحقوق األمريكي كاإلعالن واجباته و اإلنسان لحقوق اإلقليمية الوثائق تضمنته و السياسية و

 ةالبراء قرينة على النص تأكد و األساسية حرياته و اإلنسان حقوق لحماية األوروبية االتفاقية و اإلنسان
 الجزائية اإلجراءات قانون في المبدأ إدراج هو إليه اإلشارة تجدر ما و ،الوطنية الدساتير من العديد في

 .3 "المتحضرة االمم لكل المشترك اإلرث " يشكل أصبح أنه القول معها يمكن بصورة الدول لبعض
 رةو ضر  أن اي المحظورات تبيح الضرورات أن إال بات، بحكم إدانته تثبت ان إلى بريئا اإلنسان يعتبر

 اإلجراءات بعض اتخاذ تفرض الضحية و المجتمع مصلحة على حرصا الجاني، معرفة إلى الوصول

 االتفاقية من الخامسة المادة لعل و .الفرد بحرية مساس فيها التي اإلدانة حكم على السابقة االحتياطية

 تشكل 14/11/1921 في ر ستراسبو  في عليها الموقع السياسية الحريات و  اإلنسان لحقوق األوروبية

 .4محددة حاالت في إال الشخصية للحرية التعرض تجيز ال فهي الجدلية لهذه فعليا إطارا
 المتهم كان إن و إثبات وسيلة إال ليست "البراءة قرينة " :بأن القول إلى الفقه من جانب ذهب وقد

           فيه، البراءة بتصور حبس أنه ذالك معنى فليس ،عليه كالمحكوم يعامل ال (مؤقتا)احتياطيا المحبوس

                                                           
 27و 20، ص 7112:، المركز القومي لإلصدارات القانونية(10)ط الحبس اإلحتياطي، مجدي محمود محب حافظ، 1
 .27و 20مجدي محمود محب حافظ، نفس المرجع، ص 2
 .62و 61ص  بوكحيل لخضر،المرجع السابق، 3
 .002، ص7101 :وائل للنشردار  ،(0)جهاد كسواني، قرينة البراءة، ط  4
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 بأن القول إلى الفرنسي الفقه من جانب اتجه كما ،بعد بإدانته حكم صدور عدم إلى ذالك مرد لكن و

     المؤقت الحبس بين التعارض يسقط بذالك و التحقيق سلطة عن صادرة عقوبة يشكل المؤقت الحبس

    . 1براءته افتراض في المتهم حق و
 أن معتبرا  البراءة قرينة و المؤقت الحبس بين تعارض وجود فكرة ينفي هو االتجاه هذا فإن بالتالي و 

  اإلتهام سلطة على عبء للمتهم المنسوبة التهمة إثبات عبء يكون أن مقتضاه إثبات دليل القرينة تلك

 الذي فالشخص ،باإلدانة بعد عليه يحكم لم ما يءالبر  معاملة يعامل مؤقتا حبسه فترة خالل المتهم أن و

 ذالك وسلة و .تكرارها إلى  العودة من منعه يجب الجريمة ارتكاب على الجدية الدالئل ضده توافرت

 بحجة المؤقت الحبس يبيح قانوني نص تطبيق تعطل أن التحقيق لجهات يمكن ال كذالك و .مؤقتا حبسه

 دون المحاكمة مرحلة على فقط قاصرة المتهم لمصلحة الشك تفسير قاعدة ان كما ،البراءة قرينة احترام

 ال المتهم حبس فإن ثم من و ،2المتهم مصلحة ضد الشك يفسر األخيرة المرحلة هذه ففي التحقيق، مرحلة
 .البراءة قرينة مع يتعارض

 .المؤقت الحبس مع البراءة قرينة تعارض مدى :ثانيا
 إهقدار إلقى يقؤدي و ،البقراءة قرينقة مقع يتعقارض المؤققت الحقبس ان اعتبقار إلقى الفقه من جانب ذهب لقد

 مقع و بقالبراءة، الحكقم إلقى يقؤدي فإنقه صقحتها فقي الشقك او األدلقة كفايقة عقدم حالقة في ألنه ،القرينة هذه

 فقي للمتهمقين بالنسقبة المؤققت الحقبس أن إلقى ذهبقوا  لقرأيهم تبريقرل و ،البراءة قرينة إسقاط تم قد أنه كذال

 فقي جبرهقا يتعقذر مهانقة و نفسقية لصقدمة يتعرضقون فقإنهم إجراميقة دوافقع أو نوايقا لديهم ليس الدفة جرائم

                                         .تقبلالمس
 فتققرة أثنققاء اعترافققه علققى للحصققول  المققتهم إرادة علققى للضققغط يلجققأ قققد للمحقققق فققإن ذالققك عققن فضققال و

 . 3العقوبة تقدير في لسلطته القاضي استعمال على سيء تأثير له أن ،كما المؤقت الحبس
 تجاريا نشاطه يوقف و بعائلتهم، احتياطيا المحبوسين صلة يفصم المؤقت الحبس فإن ذالك إلى إضافة

 .بعد فيما جبرها يستطيع ال قد ألضرار يعرضه و زراعيا، أم مهنيا أم صناعيا أم كان
 في الشك أو ،إدانتهم على االدلة كفاية عدم بببس المتهمين لغالبية ببراءة الحكم ان ذالك على زيادة و

 موجبب إال يحبس ال المتهم أن هي الجنائية النظم في القاعدة ان كما ،القرينة هذه عم يتعارض صحتها

 ىعل خطيرا دواناع يشكل مؤقتا حبسه خالل من حريته سلب فإن ،بإدانته يقضي بات قضائي حكم
                                                           

 .026المرجع السابق، ص  شنة زواوي،   1
 .26و 22المرجع السابق، ص  عبد اهلل بريك،  2
 .72أحمد عبد الحكيم عثمان، المرجع السابق، ص   3
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 في تهمالم مصلحة ضد يفسر أن ينبغي الشك بأن القائل بالرأي التسليم مع حتى أنه و .الفردية الحرية

 تحقق شدة أقل أخرى وسائل إلى اللجوء يمكن بل ،مؤقتا حبسه يبرر ال ذالك فإن يق،التحق مرحلة

 .  1التحقيق مصلحة
 نطاق من للحد 5112 بتاريخ الصادر 15-12 رقم قانون بمقتضى الجزائري المشرع به أخذ ما هذا و 

 على للتعرف المتهم يد في يوضع الذي اإللكتروني بالسوار االستعانة بإجازته ذالك و المؤقت، الحبس

 .2المؤقت الحبس نطاق من ضيق بذالك و ،مؤقتا حبسه من بدال مكانه،
 .البراءة قرينة و المؤقت الحبس بين التوفي  محاوالت:ثالثا
 البراءة قرينة بين و بينه التوفيق و المؤقت للحبس الضارة اآلثار تبرير محاولة في الفقه من جانب اتجه

 بسيط لسبب  البراءة قرينة و المؤقت للحبس بين تعارض أي يوجد ال " ذاته المبدأ نطاق في التشكيك إلى

 المحبوس المتهم كان إذا و ،تتناساها ما غالبا و إثبات وسيلة إال ليست القرينة هذه أن هو و

 ذالك مرد ولكن ،بريء أنه يتصور حبس أنه ذالك معنى عليه،فليس كمحكوم يعامل ال (مؤقتا)احتياطيا

 . "عليه كمحكوم بمعاملته يسمح الذي القانوني السند تخلف و بعد، بإدانته حكم يصدر لم أنه إلى
 يمثل المؤقت الحبس أن مفادها نظرية صياغة إلى الفرنسي الفقه من جانب اتجه الرأي، لهذا مسايرة و

  .الكالسيكي بمفهومها العقوبة مساوئ على تتضمن ال أنها إال التحقيق، سلطة عن صادرة حقيقية عقوبة
 ناتجة عقوبة ليس المؤقت و االحتياطي الحبس أن اعتبرنا ما إذا:"بقوله االتجاه هذا بورناك السيد برر و

 ما و البراءة قرينة هو و أال أساس قانوني مبدأ يعارض ذالك فإن ذالك، إثبات حاولنا كما ،حكم عن
 الحبس أن اعتبرنا إذا ،ذالك من العكس على و"متهمال لصالح يفسر الشك قاعدة من عليه يترتب

 عن البحث إطالقا يجوز ال و تلقائيا، التعارض يسقط حينئذ حقيقي حكم عن ناتج (المؤقت) االحتياطي

 الحبس في المثمتلة و العقوبة عليه تطبق و ،مذنبا القانونية الناحية من عتبري الفرد ألن ،البراءة قرينة

 . 3المؤقت
 ،السماوية الشرائع ظل في اإلنسان به يتمتع حق البراءة قرينة أن يرى فهو الجواد عبد إدريس أما

 الحبس ان و إدانته، تثبت حتى بريء المتهم ان تنادي فجميعها .القانون وكذا الدستور الدولية، المواثيق

 كثيرة أحيان في تغلب فوائده أن في تكمن مشروعيته ان إال البراءة قرينة مع يتعارض كان نإ و المؤقت

                                                           
 .26، ص المرجع السابق عبد اهلل بريك، 1
  .قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري المتضمن ،17-02من القانون رقم  0مكرر 072انظر المادة   2
 .21و 27المرجع السابق، ص  ،ربوكحيل لخض 3
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 الدعوى إجراءات اتخاذ يضحي فسوف حرفيا احتراما احترامها أردنا إذا إال البراءة قرينة و مساوئه،

    .مستحيال أما المتهم مواجهة الجنائية،في
 تحيط التي اتالحري و الحقوق ضمانات على يتوقف األصل لهذا العملي الواقعي المضمون فإن فلهذا

 فإن ثم ومن األبرياء، يعامل مثلما معاملته يجب المتهم أن يعني البراءة فأصل ،القرينة هذه بتطبيق

 كفل ذالك عن فضالالقانون، نظمها و الدستور كفلها التي الحريات و الحقوق بجميع تمتعه هو األصل

 قوله في سنده المؤقت الحبس يجد اإلسالمي النظام ظل في حتى أنه ذالك العقاب، و التجريم أيضا

 تقطع أو يصلبوا و يقتلوا أن فسادا األرض في ويسعون رسوله و اهلل يحاربون الذين جزاء إنما}:تعالى

 المراد  و الفقهاء قال و .71اآلية  سورة المائدة، {األرض من ينفوا أو خالف من أرجلهم و أيديهم

 عن ثبت مما تحقيق كإجراء مشروعيته المؤقت الحبس يستمد النبوية السنة في أما ،"الحبس" بالنفي

 مطلق المتهم ترك ألن النظام، على الحرص و ،العامة المصلحة تبرره سلم و عليه اهلل صلى الرسول

 إلى يؤدي كما، عليه سليم غير حكم صدور إلى و هروبه إلى يؤدي ،إليه نسب ما تحقيق قبل السراح

 تحقيق و جانب، من الحريات و الحقوق احترام بين الموازنة من لهذا ،الحكم بعد عليه العقوبة تنفيذ عدم

 يتعين و .المحاكمة أو التحقيق سلطة تمارسها التي و جنائيةال اإلجراءات تتوخاها التي العامة المصلحة

 الفرنسي البراءة قرينة تدعيم قانون به عنى ما هذا و أحدهما، في التفريط دون معا األمرين بين التوفيق

 بين التوازن من نوعا إقامة هو القانون هذا أهداف أهم من حيث ،5111 سنة الصادر (212) رقم

 للحبس االستثنائي الطابع إقرار يكون بهذا و 1أخرى  جهة من المتهم و هةج من التحقيق سلطات

 .المؤقت

  .براءته قرينة انتهاك من المتضرر حقو  :الثاني الفرع
 هذه تعني و القضائية األعمال عن الدولة مسؤولية عدم قاعدة على الحديثة التشريعات أغلب تتضمن  

      القضاة تهديد نال التقدي، أخطؤا لو و اعمالهم عن القضاة مسؤولية عدم المقارن، الفقه في القاعدة

 بذالك يشكل و ،وظائفهم من هو فيما التردد إلى يدعوهم خطأ أي عن مطلقة بمسؤولية النيابة أعضاء و

     .2إياها القانون خولهم التي طاتهمللس ومساس العقاب، توقيع في العامة بالمصلحة جسيم ضرر
 القانون به اذن او امر قد الفعل كان إذا  جريمة ال "العقوبات قانون من 39/1 المادة نصت ذالك على و

 من عنها ينتج ما و األفراد حريات و بحقوق لمساسها نظرا استثناءات عليها ترد القاعدة هذه أن إال"

                                                           
 .22و 22عبد اهلل بريك، المرجع السابق، ص  1
 .002ص  ،0227 ،سنة(17)ديوان المطبوعات الجامعية، ط ،ج.إ.المبادئ األساسية في ق ،رإسحاق إبراهيم منصو 2
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 القضائية األخطاء عن ةمسؤول الدولة اعتبار في ،االستثناءات هذه تتجلى و البراءة لقرينة إهدار

 :يلي لما تبعا نبينها سوف حاالت أربع ضمن الجزائري المشرع حددها بحيث الجسيمة،
 .المبرر غير المؤقت الحبس عن التعويض حالة :أوال
 .المبرر غير المؤقت الحبس عن التعويض حاالت: أوال

 أو ربطها أو العناصر جمع بصدد هي و تخطئ أن و يحدث فقد ،طأالخ من معصومة العدالة ليست

 .بعد فيما براءته تتبين تم الجنائية الدعوى مراحل من مرحلة أي في تقييمها
  ،المتهم ضد توافرها يمكن التي الدالئل بتقدير يكتفي أن المحقق على يتعين ألنه حتمية الوضعية هذه و
 . 1مؤقتا تصرفه تحت المتهم بقاء أحيانا يتطلب التقدير هذا و
 واجب أو حق من المبرر غير المؤقت الحبس عن التعويض يعد لم أنه يرى الفقه في حديث رأي هناك و

 حقا أصبح ،بل تعسفية بطريقة مؤقتا المحبوس الشخص مع االجتماعي التضامن اعتبارات إلى فقط يرد

  تضررام يصبح اإلجراء هذا تحمل الذي المتهم هذا أن ذالك على يترتب و القانونية الناحية من له ثابتا

 .الجنائية العدالة عليه جنت ضحية و
 .التعسفي بالحبس يقصد ما و المبرر غير المؤقت الحبس بين فرق هناك انه إلى الرأي هذا يشير كما

 يجيز التي غير الجريمة في به يؤمر كان (اإلجرائية اي) الشكلية القانونية بالضمانات لإخال يقع فاألول

  . 2المتهم استجواب يسبقه ان دون به يؤمر او اإلجراء هذا القانون فيها
 امن صيانة و التحقيق لضرورة مراعاة بدون يصدر الذي الحبس ذالك هو التعسفي بالحبس المقصود

 فإن  التعسف، بسيمة المؤقت الحبس بوصف سمحت قد الديمقراطية الدول غالبية ان نم بالرغم المجتمع

 اثناء الفردية الحرية من الحرمان ان ذالك بعد، تحل لم الموضوع بهذا المتعلقة القانونية المشاكل كافة

 ارتكاب مشاعره يؤذي مشاعره يؤذي الذي العامة النيابة او التحقيق قاضي رغبة من عادة ينبعث التحقيق

 . 3ملحوظة جريمة
 بالمادة الوارد معناه تفسير حول النقاش من الكثير أثار قد التعسفي الحبس أن إلى اإلشارة تجدر حيث 

 او إنسان أي على القبض يجوز ال "أن على نصت إذ .اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من التاسعة

 على السياسية و  المدنية الحقوقب الخاص  الدولي العهد من التاسعة المادة و " ....تعسفيا نفيه أو حبسه

                                                           
مقال منشور في مجلة   -دراسة مقارنة-و مدى حقه في التعويض االحتياطياألخضر بوكحيل، المضرور من الحبس 1

 .12جامعة عنابة، ص العدد السادس، العلوم القانونية،
 .122ص  7112دار المطبوعات الجامعية،اإلسكندرية، سنة  فرج علواني هليل، الحبس اإلحتياطي و بدائله، 2
 .122فرج علواني هليل، المرجج السابق، ص 3
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 أو إنسان أي على القبض ،تحكما يجوز ال و شخصه على االمن في و الحرية في الحق إنسان لكل أن"

 ينص التي  لإلجراءات وفقا و األسباب على بناءا إال حريته من شخص أي حرمان يجوز ال و ،اعتقاله

  . "  القانون عليها
 هذا لدراسة الثالثة دورتها خالل المتحدة لألمم العامة للجمعية التابعة الثالثة اللجنة تعرضت كما-

 البعض فرأى .تحكم أو تعسف لكلمة إعطاؤها يمكن التي المختلفة المعاني بين أعضاؤها تردد و .النص

 تطبيق أو القانون، مخالفة او قانونية، أسباب دون به يؤمر الذي الحبس هو التعسفي المؤقت الحبس أن

 في الحق احترام مع يتوافق ال أو اإلنسانية الكرامة مع يتوافق ال أو ذاته، حد في عادل غير لقانون

 .  1الشخص أمن و الحرية
 يقرر نصا بينها تتضمن لم المؤقت للحبس المنظمة األحكام أن في أكثر المؤقت الحبس ةخطور   تظهر و

 تشكل ال إليه المنسوبة الواقعة أن أو حقه في التهمة ثبوت لعدم لمتابعته وجه بأال مؤقتا المحبوس أن

 الخطأ أساس.المدني التعويض طلب في الحق ،له المكملة القوانين أو العقوبات قانون نظر في جريمة

 رسخته و منه 47  المادة في 1972 دستور قرره القضائي الخطأ عن التعويض أن رغم ي،القضائ

 أصال التعويض هذا مثل على ينص لم الجزائية اإلجراءات نوناق أن إال ،1992دستور من 49 المادة

 في ليقرره الجزائية اإلجراءات لقانون المعدل 18-11 رقم القانون جاء حيث 2 5111 سنة غاية إلى

   .51113 سنة حتى قانونيا تطورا عرفت التعويض مسألة أن إال ،يليها ما و 137 المواد
 من معصوما ليس القضائي الجهاز أن بينت الدول من غيرها أو الجزائر في القضائية السوابق ربما

 طريق عن األخطاء هذه لتصحيح السعي من بد ال كان لذا و ،يسيره الذي هو اإلنسان أن طالما الخطأ

   4العدالة فيه تسببت قضائي خطأ من أو مبرر غير مؤقت حبس من تضرر من لكل مناسب تعويض منح
 الذي 5111 يونيو 52 في المؤرخ 18-11 القانون خالل من الجزائري المشرع سار هذا على و

 جاءت قد و المبرر غير المؤقت الحبس عن التعويض كيفية تتضمن مادة (12)عشرة خمسة استحدث

 مؤقت حبس محل كان الدي للشخص التعويض يمنح ان يمكن" :التالي النحو على منه 137 المادة

                                                           
 .2المقالة السابقة، ص  األخضر بوكحيل، 1
 .222، ص 7102، دار هومة، الجزائر، بدون رقم ط-التحري والتحقيق-الجزائري ج.إ.شرح ق عبد اهلل أوهابية، 2
 يحدد كيفيات دفع التعويض المقرر من طرف لجنة      ،70/12/7101المؤرخ في  002-01المرسوم التنفيذي رقم  3
 ،المؤرخة في 72ر رقم .التعويض المنشأة لدى المحكمة العليا بسبب الحبس المؤت غير المبرر و الخطأ القضائي، ج 
 72/12/7101 
 220عبد اهلل أوهابية، نفس المرجع، ص 4
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 ضررا الحبس هذا به ألحق إذا البراءة أو للمتابعة وجه بأال حقه في انتهت جزائية متابعة خالل مبرر غير

  . "  ......متميزا و ثابتا
 إذا إال البريء للمحبوس بالتعويض الحكم يجوز ال انه القول يتعين أعاله المذكورة المادة نص خالل من

 :في تتمثل التي و الشروط من جملة توافرت
 .المؤقت الحبس عن التعويض شروط : 1

  بانتفاء قرار بصدور إليه بالنسبة اإلجراءات انتهت و مؤقتا حبس قد المتهم يكون أن : األول الشرط

 .بالبراءة نهائي حكم أو الدعوى وجه
 إجراءات إطار في الصادر الحبس ذالك هو المادة، نص في المبرر غير المؤقت بالحبس يقصد و

 قد إذا الحكم او القرار يكون و نهائي  بالبراءة حكم او للمتابعة وجه بأال قرار بصدور انتهت التحقيق،لكن

  .1الطعن طرق جميع استنفذ
 .متميزا و ثابتا ضررا المتهم يصيب أن: الثاني الشرط

 طرف من تحديد هناك يكن لم المبرر غير المؤقت الحبس عن التعويض احكام صدور بداية في 

 الذي بالمشرع االستنجاد تم لذا ،الظاهر غموضها رغم المتميز و ثابتال الضرر لمفهوم العليا المحكمة

 إلى الرجوع يمكن و خاصة خطورة ذي و ظاهري عادي غير ضرر هما و مترادفتين عبارتين استعمل

 : المصطلحين هذين تفسير في الفرنسية التعويض لجنة
 التعويض لجنة استبعدت فلقد الظاهر العادي غير الضرر معنى تبيان سبيل في و:ظاهر غير ضرر-أ

 : من كل
 .ناصعة بيضاء تكون أن البد بل الشك، لفائدة البراءة-
 يطالب الذي الضرر تحقيق إلى الكاذبة او المزورة بتصريحاته التحقيق أثناء المتهم يساهم أال-

 .عنه بالتعويض
 الضرر ان اللجنة ترى و ،العدالة قواعد معيار هو و لتعويضل وحيد معيار التعويض لجنة اعتمدت و

 القضية وقائع من يستشف هذا و عنه، التعويض ةالعدال قواعد تتطلب الذي الضرر ذلك هو العادي غير

 .التحقيق قاضي تعنت أو هسمعت و المتهم شهرة أو العام الرأي على مثال
 كل ظروف حسب يختلف أنه لقولبا الفرنسية التعويض لجنة حددته لقد :خاصة جسامة ذي ضرر-ب

 الحبس في و ،نيةالمه و المعنوية و منها المادية المشروعة غير المؤقت الحبس لنتائج بالنسبة و ،حالة

                                                           
 .021األخضر بوكحيل، المرجع  السابق، ص  1



 الفصـــــــل  الثاني                       مبدأ قرينة البـــــــــــــراءة

665 
 

    القاضي ،فيقيم قيمته من يحط و شخصه في يؤذيه و عنيفة صدمة و بليغا آذى بالمتهم يلحق المؤقت

 .1المؤقت الحبس ومدة شروط إلى باإلضافة الخاصة، الظروف هذه كل يقدر و
 الكثير في قناعتها بينت و بالجزائر العليا بالمحكمة التعويض لجنة من قرارات عدة صدرت بعد فيما لكن

 19/11/5113 بتاريخ 5111-11 قم الملف في صدر قرار أول وكان درستها، التي الملفات من

   .رجعي بأثر يسري ال التعويض أقر الذي القانون أن باعتبار التعويض رفض تم أين
 المتسبب هو مؤقتا المحبوس يكون ال أن أهمها للتعويض شروطا حددت التي القضائية القرارات تولت و

 تقدير اما .الكذب أو التناقض الشك، و بالغموض المشوبة تصريحاته تصرفاته، خالل من حبسه في

 معايير التعويض لجنة حددت قد و المحبوس، يقدمها التي الثبوتية الوثائق إلى استنادا فيكون التعويض

            ،التوظيف من حرمانه و العمل منصب فقدان و مهنته، و للمحبوس القضائية السوابق أهمها لذلك

 في الخسارة أو الراتب شهادة بموجب الراتب من الحرمان مثل الحقيقية الخسارة على اللجنة تعمد كذالك و

 بسمعة المساس في المثمتل المعنوي للضرر بالنسبة و ،الضرائب من مستخرج بموجب الحرفة أو التجارة

 األجر عن يقل ال مع اجتهادها عليها استقر لما وفقا التعويض لجنة فتقدره تهعائل و المحبوس شرف و

     .2المضمون األدنى الوطني
 .التعويض على الحصول كيفية:-5
 النشأة التعويضات لجنة تسمى مختصة جهة طريق عن يتم التعويض على الحصول كيفية تحديد إن

 ذات قضائية جهة هي و 11مكرر 137 المادة عليه نصت ما حسب ،العليا المحكمة مستوى على

 المحكمة نفس لدى قاضيين و رسميا، ممثله أو العليا للمحكمة  األول الرئيس من تتشكل و مدني طابع

 يعينهم احتياطيين أعضاء ثثال جانب إلى،العليا المحكمة مكتب طرف من نوياس تعيينهما يتم أعضاء

 طالبه طرف من  التعويض طلب تقديم يتم ،حيث اللجنة ضبط أمين و العليا مةالمحك لدى العام لنائبا

 من أشهر (12) ستة يتعدى ال اجل في موقعة عريضة بموجب العليا المحكمة لدى معتمد محامي أو

 .النهائية بالبراءة القاضي القرار او الدعوى وجه بانتفاء التحقيق قاضي قرار صيرورة
 من بها التصريح يتم القضايا من الكثير ،جعل الدعوى رفع في المحامي اشتراط عدم على يالحظ ما و

 ان يجب ذالك إلى ،إضافة اإلجراءات صحة لعدم أو الآلجال خارج رفعت قبولها بعدم اللجنة طرف

 :هي و ةإلزامي بصفة 14 مكر 137 بالمادة المحددة البيانات بعض و القضية وقائع العريضة تتضمن
 القضائية المؤسسة وكذا بالحبس أمر الذي القرار طبيعة و تاريخ. 

                                                           
 .127المرجع السابق، ص  ،األخضر بوكحيل 1
 . 721اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن ، المرجع السابق،ص  عبد الرحمان خلفي،  2



 الفصـــــــل  الثاني                       مبدأ قرينة البـــــــــــــراءة

665 
 

 القرار تاريخ و بالبراءة او الدعوى وجه بانتفاء أصدرت التي القضائية الجهة. 
 به المطالب التعويض قيمة و القرار طبيعة. 
 التبليغات يتلقى الذي المدعي عنوان.  

 القوة لها و طعن أي تقبل ال نهائية القرارات هذه تكون و علنية جلسة في قرارها المشورة غرفة تصدر و

 مبلغ دفع يتم و التعويض تقدير في الحرية مطلق لها فإن التعويض منح اللجنة قررت إذا و التنفيذية،

 . 1رالجزائ والية خزينة امين طرف من به المعمول للتشريع وفقا التعويض
 المتهم يحبس عندما ذالك خطورة تتجلى بحيث ،(االول الفصل) قبل من الحالة لهذه التطرق سبق قد و

 تحرص لذالك و .البراءة أو للمتابعة وجه بأال ئينها قضائي قرار حقه في يصدر ذالك بعد و طويلة، مدة

 بينها من و األضرار تلك عن بالتعويض الدولة مطالبة في الشخص حق تقرير على الدساتير مختلف

 المواد في الفرنسي المشرع و مكرر 137 المادة في الجزائية اإلجراءات انونق و .الجزائري الدستور

 .المؤقت الحبس بسبب التعويض عنوان تحت  5 مكرر 149 و 1مكرر 149،149
 .مخاصمتهم و القضاة على الرجوع في المتضرر ح  حالة:ثانيا
 الباب في ذالك ورد حيث لوظائفهم، تهممباشر  بمناسبة جنحة او جنائية لجريمة ارتكابهم حالة في ذالك و

 الموظفين بعض و لقضاةا و الحكومة اعضاء طرف من المرتكبة الجنح و الجرائم المتضمن الثامن

 في بواجباته القيام القاضي إخالل هو الحق هذا مصدر و .ج.إ.ق من 281 إلى 273 المواد حسب

 خطأ عنه ينتج بحيث ،القانون تطبيق في الجهل يوازيه يالذ المفرط اإلهمال في المثمتل و خطأ شكل

 على تأديبية عقوبات توقيع يمكن كما ،الحكم عن القاضي كامتناع تقاضين،الم بمصالح يضر جسيم

 أقصى تأمين بهدف ذالك و ،لوظائفه تأديته بمناسبة رتكبهاي التي األخطاء بعض إلى بالنظر القاضي

    .المتقاضين قوقح تضيع ال حتى القضاة صفوف بين االنضباط درجات
 الدعوى عليها كانت حالة أية في مدنيا اإلدعاء حق للمتضرر تمنح فهي ج.إ.ق من 279 المادة أما

 . 2ج.ا.ق من 277 و 272-273 المواد في إليها المشار الحكم جهة أو التحقيق جهات أمام سواء
 منحه فقد ،البراءة قرينة حماية و تكريس في للمتضرر المشرع منحها التي الحقوق هذه إلى باإلضافة

 أسباب حقه في توافرت إذا معينة قضية في النظر في القاضي منع إلى يهدف الذي القضاة رد حق أيضا

 .3القانون في الواردة الرد
                                                           

 .720سابق، ص الرجع مال عبد الرحمان خلفي،1
 .من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري 222أنظر المادة  2
 .من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري  222نص المشرع الجزائري عن أسباب الرد ضمن نص المادة  3
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 الدعوى تحريك أثناء حقه المدني المدعي إساءة عن الناشئ الضرر عن المتهم تعويض حالة :ثالثا

 .العمومية
 اتضح إذا ما حالة في المدنية بالتعويضات المدني المدعي مطالبة للمتهم الجزائري المشرع اجاز لقد

 بحيث اإلدعاء، في حقه استعمال أساء قد العمومية الدعوى حرك الذي المدني المدعي ان للمحكمة

 التعويض في المتهم حق على المشرع نص وقد .صحيحة غير أو ،ثابتة غير وقائع للمتهم نسب قد نيكو 

 :التالية الحاالت في
   :المتهم لمتابعة وجه بأال قرارا ،مدني إدعاء على بناءا  مفتوح تحقي  بعد صدر إذا ما حالة في-1
 لهم الحكم يطلبوا أن ،المدنية المطالبة لطريق أويلج لم إذا بالشكوى عنهم المنوه األشخاص من لكل و

 إجراءات اتخاذ في بحقوقهم اإلخالل دون و القانونية، لإلجراءات طبقا ذلك و ،بالتعويض الشاكي قبل

 التعويض دعوى رفع على ج.إ.ق من 78 المادة من الثانية الفقرة أوجبت كما 1الكاذب البال  دعوى

 .نهائيا للمتابعة وجه بأال الصادر األمر صيرورة تاريخ من أشهر 13 خالل
 لهذا يحق حيث :المتهم ببراءة الحكم و العمومية الدعوى في الجنايات محكمة فصل ةحال في-5

 أطراف و النيابة أقوال المحكمة تسمع أن على ،المدني المدعي ضد المدني التعويض طلب األخير

 اإلجراءات لقانون 312 المادة من األولى للفقرة طبقا المحلفين اشتراك دون ذالك في تفصل و الدعوى

 .الجزائية
  النتفاء ببراءته المحكمة حكمت و المتهم، ضدا دعواه في المدني المدعي أساء إذا ما حالة في-3

 لنص طبقا ببراءته حكمها في قضت التي المحكمة من التعويض طلب له يحق فإنه :جريمة أي ثبوت

 .الجزائية اإلجراءات قانون من 322 المادة
 من 231 المادة لنص طبقا وهذا .النظر إعادة طلب على بناءا عليه المحكوم ببراءة الحكم حالة :رابعا

 من رمكر  231 المادة من األولى الفقرة نصت فقد الحالة هذه ألهمية نظرا و ،الجزائية اإلجراءات قانون

 بموجب ببراءته المصرح عليه للمحكوم يمنح أن القضائي، الخطأ عن بالتعويض المتعلقة القانون نفس

 طبقا و اإلدانة حكم في تسبب الذي المعنوي و المادي الضرر عن تعويضا حقوقه لذوي أو المادة هذه

 صدور في السبب كان من على ترجع أن لها و عليه، المحكوم تعويض تتحمل الدولة فإن المادة لهذه

    .2باإلدانة الحكم
 

                                                           
 .من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري 22أنظر المادة  1
 .002إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص  2



 

 الخــــــــاتــــــمــــــــــة
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 الخاتمة
بعد التعرض بالدراسة و البحث لموضوع الحبس المؤقت و قرينة البراءة ،أتضح لنا و بجالء مدى 

           و على ممارسة الحرية الفردية، التأثير السلبي إلجراء الحبس المؤقت على مبدأ قرينة البراءة،
لبحث العلمي لفصول و احكام و بالتالي الوصول إلى نتيجة حتمية مفادها استمرار جهود الدراسة و ا

هذا اإلجراء و مدى احترامه ألصل البراءة ،من اجل الوصول إلى ما هو أفضل من الناحية التشريعية 
 .بهدف الحد من اللجوء بصفة مفرطة من الناحية العملية

       و هي الغاية التي سعينا لتحقيقها عند تعرضنا بالدراسة لموضوع الحبس المؤقت و قرينة البراءة،
و هو ما مكننا من الوصول إلى مجموعة من النتائج، التي قد تكون كفيلة باإلجابة عن اإلشكالية 

و بالتالي وضع  ،ت الفرعية الموافقة لتقسيم البحثاألساسية لهذا البحث، و عن مجموع التساؤال
سلبي  على مجموعة من االقتراحات التي من شأنها معالجة النقائص التي نرى بأنها تؤثر بشكل 

الضمانات القانونية المكفولة لحماية الحرية الفردية في مواجهة الحبس المؤقت و هذا تكريسا لمبدأ 
 .قرينة البراءة 

 النتائج: أوال
 :لعل أن أهم النتائج المستخلصة من هذه الدراسة هي ما يمكن اإلشارة إليها في النقاط التالية

هي ان الحرية التي  ،من هذا البحث م نتيجة استخلصناهاإن أه:الحبس المؤقت و الحرية الفردية-
يتمتع بها الفرد كنتيجة حتمية لمبدأ قرينة البراءة،ما هي سوى مجرد فكرة مجردة من أي نوع من 

فهذا األخير إجراء يتعارض مع مبدأ األصل في  الحماية الفعلية إذا ما وجهناها بالحبس المؤقت،
على الرغم من اإلقرار  ،لتحقيق و دواعي االمن العامألمر بمصلحة ااإلنسان البراءة،عندما يتعلق ا

لكن الواقع بطبيعته االستثنائية من قبل أغلب التشريعات العقابية  و سعيها إلى تأكيد هذه الطبيعة ،
إذ أنه أصبح اللجوء إلى إجراء الحبس المؤقت هو األصل و اإلفراج هو  ،العملي يثبت عكس ذالك

ذالك فإن النص على قاعدة استثنائية الحبس المؤقت قانونا أضحى غير كفيل لضمان االستثناء ،و ل
الوقوع في مواجهة التعسف في اللجوء لهذا اإلجراء ،مما يستلزم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات التي 

 ،و تدعيمها على"االستثنائية للحبس المؤقت "ى التكريس الفعلي لقاعدة الطبيعةمن شأنها المساعدة عل
 .المستوى التطبيقي

فإذا أردنا تعزيز مبدأ استثنائية الحبس المؤقت و الوصول إلى تطبيقه الفعلي، فال يجب أن يدخله في 
 .و اإلدانة المسبقة دائرة التجريم
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     ،االنتقادات التي كانت موجهة إليهلقد استجاب المشرع الجزائري لجملة من : شروط الحبس المؤقت
        التي اقترحت عليه من قبل ،فيما يخص النظام القانوني للحبس المؤقت و أخذ ببعض التوصيات

فواكب التشريع  ،02/20/0251المؤرخ في  20-51رقم  و كان ذالك بموجب صدور األمر،و بدائله
و هو ما تأكد لنا من خالل  ،الجزائري سائر التشريعات الساعية إلى ترقية حقوق اإلنسان و ضمانها

         اإلجراءات المقيدة لحرية الفرد ليل وجهة نظره تجاه الحبس المؤقت باعتباره من اخطرمحاولتنا لتح
 .على حد سواء و الماسة بمبدأ قرينة البراءة

على   لمشرع الجزائريأكد افمن خالل التعديل االخير الذي مس بعض أحكام مواد الحبس المؤقت 
و التي من أهمها  عمل على تدعيم القيود الوارد عليه و  إقرار الطبيعة االستثنائية للحبس المؤقت،

حماية الفرد في تعزيز بهدف  التسبيب الذي طالما نادى بإدراجه رجال القانون و حقوق اإلنسان،
و للضرورات  مواجهة إطالق يد السلطة في اللجوء لهذا اإلجراء و تطبيقه في أضيق نطاق ممكن

و هو ما يعد من باب تطور اهتمام المشرع الجزائري بإجراء ، قصوى التي تقتضيها مصلحة التحقيقال
     الحبس المؤقت في ظل السياسة العقابية المعاصرة التي تأخذ بالعدالة االجتماعية غير الجنائية،

 .هذا من الناحية النظرية ة الفرد و مصلحة المجتمع،يإلى تحقيق التوازن بين حر  الرامية و
من ما  المؤقت، فأكترلواقع يثبت عدم جدية هذه الشروط في مواجهة الحبس فا أما من الناحية العملية

المرونة مما يفتح الباب أمام السلطة للتوسع في االستناد إليها ألجل تبرير يغلب عليها هو طابع 
   .الحبس المؤقت

عدم منها ضرورة تأكيد  ،ؤقتهذا إضافة إلى الشروط األخرى إلصدار األمر بالوضع رهن الحبس الم
قاضي التحقيق كفاية إلتزامات الرقابة القضائية للمثول أمام المحكمة، إضافة إلى ضرورة أن يكفل 

عند اتخاذه إجراء الحبس المؤقت ،حق المتهم في الدفاع من خالل استجوابه و ال بد من أن يبلغه أن 
 .أيام الستئناف األمر أمام غرفة االتهام( 22)له مهلة ثالثة 

إن نظام اإلفراج المنصوص عليه في قانون : اللجوء المفرط للحبس المؤقت وسائل الحد من
لم ينجح في ، االستثنائيةاإلجراءات الجزائية كوسيلة بديلة عن الحبس المؤقت تهدف إلى دعم طبيعته 

بالنظر إلى ضعف مركز هذا النظام على  التقليل و الحد من اللجوء إلى األمر بالحبس المؤقت،
ريعي و ما ينجر عن ذلك من صعوبات تواجه تطبيقه على المستوى العملي بشكل ال المستوى التش

 .و هو حبس المتهم مؤقتا االستثناءيسمح القول بأن األصل هو اإلفراج و 
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،و ذلك بإخضاع المتهم ة القضائية بدال عن الحبس المؤقتلجوء قاضي التحقيق إلى إجراء الرقاب-
من  5مكرر  501الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة  أو أكثر من إلتزامات التزامإلى 

 .   مبدأ قرينة البراءة انتهاكو ذلك لضمان عدم التعدي على الحرية الفردية و عدم  ج ،.إ.ق
و هذا تعديل كفيل  ،محميةو ذلك بإلزام المتهم في إقامة  إخضاع المتهم إلجراء المراقبة اإللكترونية

يعتبر ضمان توفيق بين مصلحتين،فبقاء المتهم في إقامة محمية هدف مبتغى لضمان حرية المتهم و 
أشهر بخالف الحبس المؤقت  22كما أن مدة المكوث في اإلقامة المحمية هو  من الحبس المؤقت،

 .أشهر قابلة للتمديد 20الذي مدته 
إخضاعه لتدبير  لمن خال ،من ترك المتهم حرا الإن المشرع الجزائري وفق في ترتيب اإلجراءات بد

 .لمبدأ قرينة البراءة احتراماو ذلك  ،أكثر من تدابير الرقابة القضائيةأو 
التسبيب كشرط  اشتراطن النتيجة الحتمية المترتبة على إ: الرقابة على شرعية الحبس المؤقت-

مر بالحبس المؤقت هو فتح باب ممارسة الرقابة على شرعية الحبس المؤقت في أساسي لجواز األ
فالمشرع الجزائري لم يغفل النص على ضرورة إخضاع  حال تقدير عدم توفر شروط الحبس المؤقت،

  .المتهممن  منها أو تلك على طلبالحبس المؤقت للرقابة القضائية سواء التلقائية 
عدم كإذا كان الحبس المؤقت إجراء ال بد  من تطبيقه في بعض الحاالت  :معاملة المحبوس مؤقتا-

فينبغي التقيد بمجموعة من المبادئ  ل المتهم جلسة المحاكمة أو لم يكن له موطن معلوم،ضمان مثو 
امر  مؤقتا،على أنه مازال بريئا، والمحبوس التي توضح نوعية المعاملة التي يجب أن يحظى بها 

 و لذلك فقد، و مبرر بضرورة السير الحسن لمصلحة التحقيق االشتباهحبسه مؤقتا مبني على الشك و 
كون بمثابة المنطلق تتم إجماع على المستوى الدولي على تبني مجموعة من المبادئ األساسية التي 

و قد  لكل تشريع عند تنظيم أحكام المعاملة الخاصة بفئة المحبوسين مؤقتا على المستوى الداخلي،
جون الذي المشرع الجزائري في تقرير أسس عملية و فعالة من خالل أحكام قانون تنظيم الس أصاب

 .أقر مجموعة من الحقوق لصالح المحبوس مؤقتا
بل  ،ان مرحلة تنفيذهة الفرد إبال تتوقف آثار الحبس المؤقت على قيد حري :س المؤقتآثار الحب

الحبس  باعتبارو  إما بإدانة المتهم أو بإعالن براءته، انتهائهتتعداه إلى آثار قانونية تترتب عادة بعد 
ي قضاها بصفة فكان من الواجب تعويض المحبوس مؤقتا عن فترة الحبس الت ائيااستثنالمؤقت إجراءا 

و التعويض قد يكون إما بخصم مدة  ،ام قرينة البراءة لصالحهبالرغم من قي ،غير مبررة و تعسفية
أو بمنح تعويض مادي في حال  الحبس المؤقت من مدة العقوبة المقضي بها في حالة الحكم بإدانته،

و يكون الهدف منه هو جبر الضرر الذي لحق  بالبراءة أو األمر بأال وجه للمتابعة، الحكم عليه
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       جراء تعطيله عن ممارسته لمهنته أو لدراسته و بالتالي قطع مصدر رزقه  ،بالمتهم الذي حبس مؤقتا
   . و الدراسة و تفويت عليه فرص النجاح 

لمؤقت هو اعتراف من قبل السلطة بمسؤوليتها و في كلتا الحالتين فتقرير التعويض عن الحبس ا
 .اإلدارية عن تحمل تبعات الخطأ القضائي من خالل تبني نظرية الخطر االجتماعي

         إن مبدأ قرينة البراءة يجد أساسه على الصعيدين الدولي : لمبدأ قرينة البراءة أساس قانوني-
فقد جاء اإلعالن العالمي لحقوق  لقانون الجزائري،و كذا التشريعات المقارنة، فضال عن ا و اإلقليمي،

      و كذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ،طن مؤكدا على مبدأ قرينة البراءةاإلنسان و الموا
التي نصت جميعها على ان كل شخص متهم يعتبر بريئا حتى تتقرر إدانته بحكم  و السياسية،

على ان  25-51الجزائرية إلى غاية الدستور األخير رقم قضائي نهائي كما نصت جميع الدساتير 
مع كل الضمانات التي يتطلبها  كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته

 .وهذا يثبت األساس القانوني لمبدأ األصل في المتهم البراءة. قانونال
إذ  إن مبدأ قرينة البراءة يرتبط باإلثبات الجنائي،:مبدأ قرينة البراءة يرتبط بمجال اإلثبات الجزائي-

باعتبار ان الشخص المتابع جزائيا هو بريء حتى تثبت  أن القانون قرن اإلثبات بمبدأ قرينة البراءة،
كما يقوم  إدانته، و نتيجة لذالك فإن عبء اإلثبات يقع على عاتق النيابة العامة و الطرف المدني،

الشخصي للقاضي المبني على األثر الذي أحدثه  االقتناعو  دأ حرية اإلثباتاإلثبات الجنائي على مب
طرق اإلثبات غير محددة في المجال الجزائي ، حيث ال يوجد سيد األدلة و ال إعتبار أن ب ،الدليل

 .دليل قاطع يلزم القضاة 
هي قاعدة الشك ة،إن اهم قاعدة تترتب عن مبدأ قرينة البراء: مبدأ قرينة البراءة يرتب عدة نتائج

و الشك  ،درء الحدود بالشبهات، الداعي إلى مصدرها في الشريعة اإلسالمية ألن ،يفسر لصالح المتهم
ينصب على تفسير  و قد ينصب على نسبة الفعل للمتهم قد ينصب على الواقعة و كيفية حدوثها،

هم إضافة إلى نتيجة أخرى  فالقاضي ملزم بإتباع تفسير الشك الذي يخدم مصلحة المت ،النص القانوني
ة في جميع مراحل الدعوى يجب معاملة المتهم بصفة البراء أين وهي ضمان الحرية الشخصية للمتهم،

حيث نص المشرع في التعديل األخير على إمكانية زيارة المحامي لموكله أثناء مرحلة توقيفه  ،الجزائية
عدة لهذا الغرض، و ذالك ضمانا للحرية الفردية للنظر لدى مقر الضبطية القضائية بغرفة المحادثة الم

 .  للمتهم
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 :الشريعة اإلسالميةلمبدأ قرينة البراءة أصول في -
كما جاء الفقه اإلسالمي بقواعد أساسية تحكم مبدأ قرينة البراءة ،و هي بمثابة مبادئ عامة تضمن 

اعد ،قاعدة اليقين ال يزول لقو تتضمن احكامها الشرعية و تساعد على معرفة االحكام ،ومن أهم هذه ا
 .، قاعدة براءة الذمة و قاعدة درء الحدود بالشبهات  بالشك

اإلنسان، إن لمبدأ قرينة البراءة مركز قانوني ثابت مع :مبدأ قرينة البراءة باحترامسلطات الدولة  التزام-
ال يجوز المساس به  حيثمقتضياته من بينها أنه مبدأ عام موجه لكل سلطات الدولة ب المبدأو لهذا 

 .و قضائيا أو من طرف السلطة التنفيذيةتشريعيا أ
و احترام ت السلطة و ضمان الحريات الفردية،ضروريا فإن دولة القانون هي التي تشكل توازنا بين

و من ثم حرص المشرع الجزائري بأن تحترم حقوق اإلنسان من طرف سلطات  ،مبدأ قرينة البراءة
،و الهدف إلى حماية المصلحة في مسائل الحقوق و الحريات باالختصاصتشريع الدولة ،و انفراد ال

 .فضال عن المصلحة الخاصة االجتماعيةالعامة و القيم 
هذه  باحترامالقضاء  التزمهذه الحقوق و الحريات ال تنتج آثارها بطريقة فعالة إال إذا  احترامكما أن 
ام القاضي بإصدار األحكام القضائية وفقا للقواعد و ينتج عن ذلك قي كفل هذه الحماية، و الحقوق

حق الدفاع و عدم إلزام المتهم بإثبات براءته كما  كاحترامالقانونية الصادرة عن السلطة التشريعية 
و للعدالة بوجه عام ،من  ،كضمانة هامة لمبدأ قرينة البراءةنص المشرع على مبدأ سرية التحقيق 

حفظ حقوقه خاصة في مواجهة وسائل اإلعالم من إخبار قد تمس حيث أنه يصون سمعة المتهم و ي
 .بكرامة المتهم و شرفه

في إقرار نظام قانوني و في النهاية فإن ما يمكن قوله هو أن المشرع الجزائري وفق إلى حد بعيد 
و لعل أن أسمى هذه  ،نصوص عليها دستوريامللحبس المؤقت يضمن حماية أكبر لحقوق الفرد ال

براءة المتهم ،كما أنه وفق بين مصلحة الفرد و مصلحة المجتمع من  افتراضو الحق في الحقوق ه
 .خالل قانون اإلجراءات الجزائية الجديد ،و وازن بين هاتين المصلحتين المتعارضتين

لروح  احترامو مهما يكن فإن هذه الضمانات ستعدو عديمة الفائدة و الفعالية إذا لم يكن هناك 
نية التي تصب في قالب واحد و هو أن إجراء الحبس المؤقت ما هو إال إجراء النصوص القانو 

 .يكرس مبدأ قرينة البراءة استثنائي
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  :التوصيات :ثانيا 
و التوافق بين الحبس المؤقت و قرينة البراءة في قانون اإلجراءات  االنسجامفي سبيل تحقيق عالقة 

التي من شأنها معالجة النقائص على مجمل نظام  م بعض التوصياتيوجب تقد ،الجزائية الجزائري
تطبيق إجراء الحبس المؤقت بشكل معقول  احترامالحبس المؤقت و قرينة البراءة من اجل ضمان 

 :يضمن تحقيق الحماية المرجوة لحرية الفرد من جهة ،و مصلحة التحقيق من جهة أخرى 
الحريات الفردية و عدم  احترامورة ضرورة السعي وراء تحسيس قضاة التحقيق بمدى أهمية و ضر 

اللجوء إلى إجراء الحبس المؤقت بصفة متسرعة حتى ال تتحول مهمة الحفاظ على األمن العام إلى 
وسيلة لتدمير المجتمع بالنظر إلى اآلثار السلبية التي تلحق بالفرد و المجتمع من اللجوء إلجراء 

 .الحبس المؤقت
، تها األساسية الفصل في موضوع حبس المتهم مؤقتا من عدمهضرورة إنشاء جهة قضائية تكون مهم

مما يتيح لقاضي  تبع ذلك من طلبات اإلفراج و تمديد أمر الحبس المؤقت،تكما تختص بالفصل في 
       ،علق بالتقصي و التحري عن الحقيقةالتحقيق الفرصة من أجل التفرغ لعمله الفني و التقني المت

تهم مؤقتا من عدمه لجهة أخرى مختصة و متفرغة لذلك ،مما يعني تجنب و ترك أمر تقدير حبس الم
التسرع و األمر بالحبس المؤقت بدون مبررا واقعية ،و ذلك مسايرة للتشريع الفرنسي الذي أثبت الواقع 

  .العملي تطبيق هذه التجربة و نجاحها
      االتهامانوني القائم بين غرفة جملة من التعديالت القانونية التي من شأنها حل التعارض الق اتخاذ-

            و قاضي التحقيق في حال قرر األول عدم جدوى الحبس المؤقت و قررت هذه األخيرة ضرورة ذلك
 .و من شأنها المساس بالحريات الفردية و التأثير عليها

دة الحبس ممع وجوب تقليص  اتجاه المشرع نحو أسلوب القضاء الجماعي لتقرير الحبس المؤقت،-
المؤقت فالتعديل األخير جعل منها مددا مبالغ فيها و لذلك يجب إعادة تحديدها بشكل معقول يضمن 

و بعيدا عن دواعي األمن العام و مصلحة المجتمع أو  قرينة البراءة، انتهاكحقوق اإلنسان من 
 .مكافحة اإلرهاب

ه تشريعيا بمواكبة مدعت من خالل تعزيز تطبيق نظام الرقابة القضائية في مواجهة الحبس المؤق-
غير الجنائية التي برعت في  االجتماعيةالتشريعات العقابية المعاصرة التي تقوم على فكرة العدالة 

هذا المجال ،و ذلك بضرورة إصدار التنظيم الذي يحدد كيفيات تطبيق نظام المراقبة اإللكترونية التي 
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و بالتالي عقلنة اللجوء إلى  ،تواجدهم سهولة معرفة في مواجهة هروب المتهمين و نجاحاتهاأثبتت 
 .الحبس المؤقت بداعي الخشية من فرار المتهم

عن هذه التسمية الحالية على  االستغناءو " الحبس المؤقت"ضرورة البدء بالتفكير في إعادة تسمية-
ن العقوبة التي تعنيها لتسمية أخرى تبتعد ع استبدالهاو  ،االستثنائيةالرغم لما تحمله لمعاني الطبيعة 

" االحتياطيالتوقيف "لعل أن التسمية البديلة و المناسبة التي تليق بهذا اإلجراء هي،و لفظ الحبس
 ". التوقيف لغاية المحاكمة"أو
         ،ضرورة تفعيل دور المحامي عند زيارته للموقوف تحت النظر لدى مقرات الضبطية القضائية-

       ،أجل االعترافت السماع و ضمان عدم تعرضه إلى الضغوطات من و ذلك بجعله يحضر إلجراءا
 و تمكين المحامي من زيارة الموقوف تحت النظر مباشرة فور توقيفه و ليس بعد مضي نصف المدة

 .المقررة 
لما ينطوي عليه من مزايا التي " قاضي الحريات و الحبس"إستحداث المشرع الجزائري لنظامضرورة -

س بجهة اإلتهام و ال حية أولى ضمانة لحقوق اإلنسان المتهم بإعتبار أن هذا القاض ليتتمثل من نا
من ناحية  و كما أن هذا النظام يساهم ،الحيادن اإلستقالل و مما يمنحه قدرا كبيرا م ،بسلطة تحقيق

أكبر إذ يكون بوسع هذا القاضي المتفرغ أن يعكف بدرجة إنجاز  ،ثانية في فعالية التحقيق الجنائي
المتعلقة بالحبس المؤقت سواء من حيث تقدير سلطة باألمر به أو تمديد على النظر في كافة المسائل 

          لذلك ندعو المشرع الجزائري إلستحداث قاضي الحريات .مهلته أو اإلفراج عن المتهم مؤقتا
ن هذا اإلجراء أل لكون هذا األخير يملك صالحيات واسعة بخصوص أمر الحبس المؤقت،، و الحبس

 .و ذلك مسايرة للمشرع الفرنسي ،ينة البراءةبمبدأ قر  ،يمس
و ال شك أنها ال تحمل إجابة قاطعة  اقتراحاتمن نتائج و ما تراءى لنا من كان هذا ما توصلنا إليه 

لكننا  لكل المشكالت المحيطة بهذا الموضوع فهو أوسع من أن يوضع بين دفتي رسالة متواضعة،
القليل في تقديم و لو ب-وفق قدرتنا البشرية الناقصة- أن نكون قد أسهمنا -و جل عز-نسأل اهلل

و في  وفقنا فبفضل من اهلل سبحانه و تعالى،و إذا فإن كنا قد أخفقنا فمن أنفسنا  ،اإلضافة المرجوة
 .الختام نحمد اهلل العلي القدير حمدا كثيرا جزيال يليق بجالل وجهه و عظيم سلطانه

 
 {وفيقي إال باهلل عليه توكلت و إليه أنيبو ما ت}

  .من ســـــــــــــــــــــورة هـــــــــــــــــــــود 88اآليــــــــــــــــــــة 
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 والمراجع : النصوص القانونيةقائمة  

 المراجع باللغة العربية: :(1

 الكتب-أوال

 العامة: الكتب (أ
بةين  كاةا   شةاا  التببووةة ،الةيووا  الةوي ي لأ ،الطبعةة الااييةة التحقيق القضائي، ،أحسن بوسقيعة/د (1

 .2002س ة  ،بال ش

 .2004س ة  عيد الطبعة،الجزائب ،بين   دار هوكة، د/ أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، (2

 .2008 ،دار هوكة،الجزائب الجزء الاايي، الوجيز في القايو  الجزائي الخاص، د/ أحسن بوسقيعة، (3

مطبوعةات دوةوا  ال لاايي،الجزء ا ،الجزائبي شبح قايو  اإلجباءات الجزائية د/أحمي شوقي الشلقايي، (4

 .2003س ة  الجزائب، ،الجاكعية

ات دوةةوا  المطبوعةة ،ة فةةي قةةايو  اإلجةةباءات الج ائيةةةبةةادا ااساسةةيالم ،د/إسةةحاإ إبةةباهيص ك  ةةور (5

 .1982س ة  الطبعة الاايية، ،الجاكعية

سةة ة  ،ك ةةب دار الاتةةا القايوييةةة، كبةةادا كحامةةة الةة قإل فةةي اإلنبةةات الج ةةائي، إبةةباهيص سةةيي أحمةةي، د/ (6

2005. 

أشةةاا  الةةيووا  الةةوي ي لالجةةزء الن   ،تهةةاد القضةةائي فةةي المةةواد الجزائيةةةاإلج، جياللةةي باةةياديد/ (7

 بين  س ة ال شب.  ،الجزاا، التببووة

 .1997س ة  ،ك شأة المعارف اإلسا يروة ،ة حق المتهص في المحاكمة العادلةحماو د/حاتص باار، (8

 .2008اإلسا يروة ،س ة  ك شأة المعارف، ،القبإل على المتهص ،د/خلف هللا أبو الفضل عبي البؤنف (9

 .2003س ة  الجزائب، ك شورات عشاش، متهص أن اء التحقيق اإلبتيائي،ضمايات ال ،درواد كلياة/د (10

 روة،الماتةا الجةاكعي الحةيوا، اإلسةا ي ،اع بين حبوة الفةبد ن سةلطة الينلةةال ب ،د/راغا سابا  (11

 .2008س ة 

يو  القةا ضوابط التحبي ن اإلستيل  عن الجبائص في الفقة  اإلسةالكي ن ،شيد/عاد  عبي العا  الخبا (12

 .2006اإلسا يروة ،س ة  ،دار الجاكعة الجيوية الوضعي،

 .1998 دار المحميوة الجزائب ،س ة ،ايات المتهص أن اء كبحلة التحقيقضم د/عبي الحميي عمارة ، (13

دار  ،بعةبين  عيد الط ،ائبي ن المقار اإلجباءات الجزائية في التشبوع الجز ،د/عبي البحما  خلفي (14

 .2015س ة  الجزائب، بلقيس،

عةةيد  بةةين ، -التحةةبي ن التحقيةةق-شةةبح قةةايو  اإلجةةباءات الجزائيةةة الجزائةةبي ، أنهاوبيةةةد/عبةةي هللا (15

 .2015س ة  الجزائب، ،هوكة دار الطبعة،

 الجزائةب، ،دار هوكةة الطبعةة البابعةة، ،ائةبشبح قايو  اإلجباءات الجزائية الجز ،د/عبي هللا أنهيبية (16

 .2013س ة 

 .2000 س ة ،دار الجاكعية اإلسا يروة ،العام وبات القسصقايو  العق د/علي عبي القادر القهوجي، (17

-ة كقاريةةدراسة-المحاكمة العادلة في ال ظام الج ائي اإلسالكي ن الموانيةق الينليةة ،د/عمار بوضياف (18

 .2010س ة  دار جسور الجزائب، الطبعة اانلى،

 يةة ،بوعةات الجاكعدار المط المبادا العاكة في قةايو  اإلجةباءات الج ائيةة، د/ عوض كحمي عوض، (19

 .1999اإلسا يروة ،س ة 

 ،بئةالجزا ،كطبعةة البةير-بةين ال ظةبي ن العملةي-شبح قةايو  اإلجةباءات الجزائيةة د/ فضيل العيش، (20

 بين  س ة الطبع.

دار هوكةةةة  الطبعةةةة الاالاةةةة، ،ي الجزائةةةبيقاضةةةي التحقيةةةق فةةةي ال ظةةةام القضةةةائ ،د/ كحمةةةي حةةةزوط (21

 .2010الجزائب،س ة 

 الطبعةةة التاسةةعة،دار هوكةةة ات فةةي قةةايو  اإلجةةباءات الجزائيةةة الجزائةةبي،كةةركب د/كحمةةي حةةزوط، (22

 .2010الجزائب،س ة 
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روة، سة ة د/ كحمي خميس، اإلخال  بحق المتهص فةي الةيفاع، الطبعةة الااييةة، ك شةأة المعةارف اإلسةا ي (23

2001. 

سةة ة  ،ةا يرو، اإلسةةدار المطبوعةةات الجاكعيةةة لج ائيةةة،اإلنبةةات فةةي المةةواد ا ،د/ كحمةةي ىكةةى أبةةو عةةام (24

1985. 

   ك ب، ة ،دار ال هضة العببي-دراسة كقارية–أصو  ال ظام الج ائي  اإلسالكي  ،د/ كحمي سليص العوا (25

 .1983س ة 

 الجزائةب،،دار الهةي   ،، الطبعةة اانلةىالجةزء الاالةا ،قضمايات المتهص أن اء التحقي ،د/ كحمي كحية (26

 .1992س ة 

 ة سةة الجزائةةب، دار الهةةي ، ،الجةةزء الاالةةا حقةةوإ الةةيفاع، فيةة  نضةةمايات المشةةتب   ،د/ كحمةةي كحةةية (27

1992. 

  بةين لاةايي،الجزء اان  ن ا ،مواد الج ائية في القايو  الوضعيد/ كحمي كبنا ، يظام اإلنبات في ال (28

 .1999كاا  ال شب،

 2003 ة دار ال هضة العببية، القاهبة ، س ،شبح قايو  اإلجباءات الج ائية ،س يد/ كحمود يجيا ح (29

 دار هوكةةة، الجزائب،سةة ة الجةةزء اان ، كحاضةةبات فةةي اإلنبةةات الج ةةائي، ،د/ كةةبنن ي ةةب الةةيون (30

2003. 

 .2009الجزائب س ة  دار الهي ، ،الوسيط في جبائص ااشخاص ،د/ يبيل صقب (31

    ، دار هوكةةةة -دراسةةةة كقاريةةةة–القضةةةائي إنبةةةات الجبومةةةة علةةةى ضةةةوء اإلجتهةةةاد  د/ يجيمةةةي جمةةةا ، (32

 .2011س ة  ،الجزاا

 خاصة:: الكتب الب

لل شةب ن  دار العيالةة الحبس الحتيايي ن اإلجباءات المتبتبة ع  ، د/ أحمي المهيي أشبف الشافعي، (33

 .2006القاهبة ،س ة  ،التوىوع

 ،وةيةدار الجاكعةة الجي كشاالت الحبس الحتيايي بين قيوده ن التعووإل ع ة ، أكين ك طفى كحمي، (34

 .2010س ة  اإلسا يروة،

 طبعة ن كاايها ن س تها.بين  عيد ال

خةةب آالحةةبس اإلحتيةةايي ن حماوةةة الحبوةةة الفبدوةةة فةةي ضةةوء  د/ إدروةةس عبةةي الجةةواد عبةةي هللا ببوةة ، (35

 .2008س ة  دار الجاكعة الجيوية، ليبيا،-دراسة كقارية-تعيوالت قوايين اإلجباءات الج ائية

 ،القةاهبة يةة،دار ال هضةة العبب ،ة المييية للحةق فةي قبو ةة البةباءةالحماو د/ أساكة أبو الحسن كجاهي، (36

 .2002س ة 

دوةةةوا   الحةةةبس الحتيةةةايي ن المباقبةةةة القضةةةائية فةةةي التشةةةبوع الجزائةةةبي، ،بد/ بوكحيةةةل ااخضةةة (37

 بين  س ة ال شب. الجزائب، ،المطبوعات الجاكعية

            دار شتات لل شب أحاام ن ضوابط الحبس الحتيايي)التوقف(، د/احمي عبي الحايص عاما ، (38

 .2008س ة  ك ب، ن الببكجيات،

 .2002س ة  ،الم  ورة دار الفاب ن القايو ، ،الوجيز في الحبس اإلحتطيايي جاد،د/جاد كحمي  (39

سةة ة  د ،اار-عمةةا  دار نائةةل لل شةةب ن التوىوةع، الطبعةةة اانلةى، ،قبو ةة البةةباءة د/جهةاد الاسةةوايي، (40

2013. 

بةين   ،بالمؤسسة الوي ية للاتةا فباج المؤقت،إجباءات الحبس اإلحتيايي ن اإل ،د/عبي العزوز سعي (41

 كاا  ال شب ن س ة الطبع.

  ،الهةي  الافالةة دار-البقابةة القضةائية-بيائل الحةبس المؤقت)اإلحتيةايي( د/علي بولحية بن بوخميس، (42

 .2004الجزائب ،س ة 

ة سةة  ،لب ةةا -بيةةبنت ،ك شةةورات الحلبةةي الحقوقيةةة ،اإلحتيةةاييالتوقيةةف  ،د/عمةةبن ناصةةف الشةةبوف (43

2010. 
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سة ة  الجزائةب، دار بلقةيس، أصل البباءة كطلةا كةن كتطلبةات دنلةة القةايو ، احتبام د/غالي كحمي،  (44

2014. 

 ة سةة اإلسةةا يروة، دار المطبوعةةات الجاكعيةةة، ،الحةةبس اإلحتيةةايي ن بيائلةة  د/فةةبج علةةوايي هليةةل،  (45

2007. 

         ائةةبية بةةين التشةةبوع الجزدراسةةة كقاريةة ،اإلحتيةةايي ن المباقبةةة القضةةائيةالحةةبس  ،د/كبومةةة خطةةاب  (46

 .2012الجزائب ،س ة  دار هوكة، ،ن التشبوع الفبيسي

 ارات المبكز القوكي لإلصي الطبعة اانلى، الحبس اإلحتيايي، د/كجيي كحمي كحا حافظ،  (47

 .2007س ة  ،بين  كاا  ال شب القايويية،

 .2006ك ب س ة  الفاب الجاكعي،دار  ،)دراسة كقارية( الحبس اإلحتيايي د/كحمي عبي هللا المب،  (48

 .2007بين  عيد الطبعة ،س ة  دار الجاكعة الجيوية، ،الحبس اإلحتيايي، بد/كحمي علي سايا  (49

  ع،دار كحمود لل شب ن التوىو الموجز في الحبس اإلحتيايي ن اإلفباج، ،ي هبجةيد/ك طفى كج  (50

دار  قةار ،التشةبوع الجزائةبي ن الم فةي الت ظيص القايو  للحةبس اإلحتيايي)المؤقةت( ،د/يبيلة رىاقي  (51

 .2009س ة  ،اإلسا يروة ،بالجاكعة الجيوية لل ش

 :الرسائل الجامعية :ثانيا

جاكعةة  إ،كليةة الحقةو ،رسالة كاجسةتيب-دراسة كقارية-الحق في اإلعالم ن قبو ة البباءة ىكورة داند،  (1

 . 2001-2000س ة  الجزائب،

ل شةهادة كةركبة تخةبج ل ية ،ة القضائية في التشةبوع الجزائةبيالحبس المؤقت ن البقاب حميا  سليما ،  (2

 .2013س ة  ،اإلجبام ن العقاب، جاكعة كستاايصالماستب تخ ص علص 

توراه فةةي ايبنحةةة ل يةةل شةةهادة الةةيك ،-دراسةةة كقاريةةة-شةة ة ىناني، الحماوةةة القايوييةةة لقبو ةةة البةةباءة  (3

 .2012-2011 جاكعة سييي بلعباس ،س ة القايو  الج ائي،كلية الحقوإ،

 2012-2011س ة  كلية الحقوإ، جاكعة تلمسا ، ،رسالة دكتوراه ،كحمي غالي، كبيأ أصل البباءة  (4

لقةايو  فةبع ا-القةايو  العةام-كركبة ل يل شةهادة الماجسةتيب فةي الحقةوإ لحبس المؤقت،ربيعي حسين، ا  (5

 .2009-2008س ة  جاكعة قس طي ة، كلية الحقوإ، الج ائي،

كعةةة جا رسةةالة كاجسةةتيب، إجةةباءات التقاضةةي اكةةام المحامةةة الج ائيةةة الينليةةة اليائمةةة، ،كحمةةي غةةالي (6

 .2004تلمسا ،س ة 

-الجزائةبي دراسة تحليلية في التشبوع-الطعن بال قإل في الحاص الج ائي ال ادر باإلداية ،كقبي أكا   (7

-2010ة سة  ،الجزائةب ،ةقسة طي   جاكعةة ك تةوري، ،درجة الماجستيب في القايو  العةامكركبة كقيكة ل يل 

2011. 

 المجالت ا:ثالث

لة كقارية(، كجالمضبنر كن الحبس اإلحتيايي ن كي  حق  في التعووإل)دراسة  ،بوكحيل ااخضب /د (1

 .1991س ة  جاكعة ع ابة، العيد السادس، ،العلوم القايويية

ت   اإلجةباءايوحقوإ اإليسةا  ن حبواتة  فةي كبحلةة جمةع اإلسةتيللت فةي  ةل قةا ،بن علي كحمي د/ (2

 .2006كاي  01 ،جاكعة تيارت ،01العيد  كجلة الخلينيية، ،الجزائية الجزائبي

سةة ة  ،02يد العةة ،كجلةةة المحامةةة العليةةا الحماوةةة الج ائيةةة ن الميييةةة لقبو ةةة البةةباءة، ،بةةودالي كحمةةي د/ (3

2004. 

 كعة بات ة.جا ،11كجلة الفاب،العيد  ،ائبيقبو ة البباءة في التشبوع الجز ،بىرارة لخض د/ (4

  لتقيات العلمية:الم: رابعا
اسبة يت بم إجباءات الماو  الفوري ن ااكب الجزائي ،كياخلة غيب ك شورة ألق فاصلة عبي اللطيف، (1

ن كم ظص ال الملتقى الوي ي حو  إصالح القضاء الجزائي في  ل قايو  اإلجباءات الجزائية الجيوي،

  ،يسطمبولجاكعة ك ظفى إ ،الحقوإ ن العلوم السياسية كلية يبف كخبب تشبوعات القايو  القت ادي،

 .2016أفبول  06ووم  ،كعساب
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ة بم اسب كياخلة غيب ك شورة حقوإ اليفاع في قايو  اإلجباءات الجزائية الجيوي، كحمودي حبيا، (2

ن م ظص كال ،قايو  اإلجباءات الجزائية الجيويالملتقى الوي ي حو  إصالح القضاء الجزائي في  ل 

  ،سطمبوليإجاكعة ك طفى  بالية الحقوإ ن العلوم السياسية، كخبب تشبوعات القايو  القت ادي،يبف 

 .2016أفبول  06ووم  ،كعساب

ورة ألقيةت كياخلةة غيةب ك شة ،الشبعية اإلجبائية للحبس المؤقةت تأكيةيا لطابعة  السةتا ائي ،وحياني سعاد

كن يبف  صو  اإلجباءات الجزائية الجيوي ،الم ظبم اسبة الملتقى الوي ي حو  إصالح القضاء في  ل قاي

،  بجاكعةةة ك ةةطفى إسةةطمبولي ،،كليةةة الحقةةوإ ن العلةةوم السياسةةية قت ةةاديكخبةةب تشةةبوعات القةةايو  ال

 .2016أفبول  06ووم  ،كعساب

 المواقع اإللكترونية: خامسا:
 mes.comwww.startiكقا  ك شور على الموقع اإللاتبنيي التالي: قبو ة البباءة أصلية، (1

بنيةي كقةا  ك شةور علةى الةبابط اإللات ،لمشبنعية ن دنر القضاء فةي حماوتة كبيأ ا ،د/عمار بوضياف (2

 http//www.ao-academy-orgالتالي:

ي كجلةة فةيظام السوار اإللاتبنيي في  ل السياسة العقابية المعاصبة ،كقا  ك شةور  ،د/كسعودي كبوص (3

 www.droitetentreprise.orgالتالي: القايو  ن ااعما  على الموقع اإللاتبنيي

 www.alhewar.org/debatسيادة القايو  ،كقا  ك شور على البابط اإللاتبنيي: ،ساكب أحمي كوسى (4

 ar.orgwww.alhewكقا  ك شور على البابط اإللاتبنيي التالي: القايو  ن القضاء، فارس عبي الحميي، (5

 omwww.alkhabardjelfa.cع اإللاتبنيي التالي:كقا  ك شور على الموق ،قبو ة البباءة ،فضيل ضيف (6

كقةةةةةةةا  ك شةةةةةةةةور علةةةةةةةى الةةةةةةةبابط اإللاتبنيةةةةةةةةي  قبو ةةةةةةةة البةةةةةةةباءة فةةةةةةةي القةةةةةةةةايو  الجزائةةةةةةةبي، (7

 montada.echouroukonline.comالتالي:

ليراسةةات كبةةيأ الشةةبعية الج ائيةةة ن المحاكمةةة العادلةةة ،كقةةا  إلاتبنيةةي ك شةةور فةةي ك تةةي  الماسةةتب ن ا (8

 www.droit.dz.com/forumلتالي:العليا، على الموقع ا

كقةةةا  ك شةةةور علةةةى الةةةبابط اإللاتبنيةةةي  قبو ةةةة البةةةباءة ن ضةةةمايات المةةةتهص، ك ةةةطفى صةةةخبي، (9

 mustaphasakhri.blogdpot.comالتالي:

 سادسا: القوانين و المراسيم

 أ(القوانين
بي قةةايو  اإلجةةباءات الجزائيةةة الجزائةة،المتضةةمن 08/07/1966المةةؤرف فةةي  155-66ااكةةب رقةةص   (1

 :التالية ال  وصبموجا  ن المامل المعي 

 .26/01/1985المؤرف في  02-85القايو  رقص -

 .04/03/1986المؤرف في  05-86القايو  رقص -

 .18/08/1990المؤرف في  24-90القايو  رقص -

 .26/06/2001المؤرف في  08-01القايو  رقص -

 .10/11/2004المؤرف في  11-04القايو  رقص -

 .20/12/2006المؤرف في  22-06قص القايو  ر-

 .2015ووييو  29كؤرخة في  40ج.ر رقص  ،23/07/2015المؤرف في  02-15رقص  ااكب-

  ،المتضةمن قةايو-155-66وعةي  ن وةتمص ااكةب رقةص  ، 27/03/2017المةؤرف فةي  07-17القايو  رقةص -

 .20/03/2017ال ادرة بتاروخ  20اإلجباءات الجزائية، ج ر رقص 

  .ئبيالمتضمن قايو  العقوبات الجزا المعي  ن المتمص، 08/06/1966المؤرف في 156-66قص ر ااكب (2

تمص ، المعةي  ن المةالمتضمن قةايو  القضةاء العسةابي،1971أفبول  22المؤرف في  28-71ااكب رقص  (3

 .1973س ة  05ج.ر رقص  ،05/01/1971المؤرف في  04-73بااكب رقص 

المتضةةمن قةةايو  ت ظةةيص السةةجو  ن إعةةادة المةةتمص،  06/02/2005المةةؤرف فةةي  04-05رقةةص  القةةايو  (4

 .2005فبباوب  13في  ال ادرة 12رقص  ج.ر ،بوسيناإلدكاج الجتماعي للمح

 29كؤرخةة فةي  41ج.ر رقص ، المتعلق بحماوة الطفل، 15/07/2015المؤرف في  12-15القايو  رقص  (5

 2015جوولية  19المؤرخة في  39،ج.ر رقص 2015ووييو
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 المراسيم::ب(
يد وحة ،2005كةاوو  27الموافةق   1426ربيةع الاةايي  08المؤرف في  180-05المبسوم الت فيري رقص  (1

 .2005كاي  18كؤرخة  35تشايلة لج ة تطبيق العقوبات ن كيفيات سيبها ،ج.ر.ر 

ر كةن وحيد كيفيات دفع التعووإل المقةب ،2010أببول  21المؤرف في  117-10 المبسوم الت فيري رقص (2

 27ج.ر.ر  ة التعووإل عن الحبس المؤقت غيب المببر ن الخطأ القضائي الم شأة لةي  المحامةة العليةا ،لج

 .2010أببول  25في  ال ادرة 

 .97-89كلحق المبسوم البئاسي رقص  (3

 الدساتير :سابعا
 .1989فبباوب  23المؤرف في  1989دستور الجزائب لس ة  (1

 .1996دوسمبب  08المؤرخة في  76.ر رقص ،ج1996يوفمبب  28دستور الجزائب المؤرف في  (2

ي فالمؤرخة  14،المتضمن التعيول اليستوري ،ج.ر رقص 2016كارس  06دستور الجزائب المؤرف في  (3

 .2016كارس  07

 اإلعالنات الدولية.ثامنا:

 .10/12/1948(اإلعال  العالمي لحقوإ اإليسا  ال ادر بتاروخ 1

 . 1950 بيوفمب 04المؤرخة في  ن الحبوات ااساسية( التفاقية اانرنبية لحقوإ اإليسا  2

 .16/12/1966( العهي الينلي الخاص بحقوإ اإليسا  ال ادر بتاروخ 3

 

 : المراجع باللغة الفرنسية(2
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2-Jean Paradel droit pénal compare Dalloz-droit privé 2ème édition paris-2003. 

3-Jean Paradel Droit Pénal comparé éd Dalloz 1995. 

4-MERL et A.VITU traité de Droit criminelle 3éme édition Dalloz paris 1979. 

B-LES ARTICLES: 
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