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مقدمة :

السياسـة الجنائـيـة فـي كـل مكـان وزمـان تجريـم بعـض الفعـال    تسـتوجب 
ـفـالمجتمع لالضارة بمصلحة المجتمع ومصلحة الفراد، ووضع عقوبات لـهـا.

كـمـااستقرارا وتنمية خارج إطار هذا التجرـيـم وـهـذا العـقـاب. يمكنه أن يعرف 
النظر إـلـى المتـهـم باعتـبـارهضرورة  تفرض  هي الخرى العدالة الجنائية أن 

إن بنـاء صـرح العدالـة ،لـذا فإنسـانا، لـه كرامتـه وشـعوره،كيـانه وشخصـيته
ـوفير ـي حمــايته وـت ـر ـف ـوق النســان  والتفكـي يقتضــي واجــب الهتمــام بحـق
الضمانات الكافية لمحاكمته،  وتنصرف الحماـيـة إـلـى الحـقـوق والحرـيـات ـفـي
شقها الموضوعي،كما تنصرف إلى جملة من الحقوق الجرائية، ـهـذه الخـيـرة
اـلـتي تتضـمن جملـة ـمـن الـضـمانات أقرتـهـا غالبـيـة التشـريعات وعملـت عـلـى

 توفيرها والعتداد بها في جميع مراحل الدعوى.

    إذا كـانت الوظيــفة الساسية لقانون العقوبات في سائر النظمة تكمــن في
تكفلـه بحمايـة وتـأمين مصـالح الفـــــراد والجماعـة لضـمان حـد معقـول مـن
الستقـرار  الجتمــاعي  ، فإن هذه الوظيفة لن تكتـمـل إل بتنظـيـم الـجـراءات
الجنائية التي يتم بمقتضاها توقيع العقاب على الشخاص الذين يرتكبون أفـعـال

 النظـمـة القانونـيـة أنكاـفـة تندرج تحت  نصوصه،وإذا كان من المسلم به في 
،على إقليمـهـا  الجرائم مقترفي لكل دولة الحق في توقيع العقوبة اللزمة على 

تأمينا لمصلحة الجماعة والفراد، إل أن ممارسة هذا الحق يظل مقيدا بمراعاة
الدولة لضوابط المحاكمة العادلة وإتباعها سائر الجراءات اـلـتي تكـفـل اـحـترام
ـان وضــعه ـا ـك ـية، وأـي ـالته السياـس ـانت ـح ـا ـك ـم، أـي ـة للمتـه الشخصــية القانونـي
الجتماعي ، وسواء سبق له المثول أمام المحكمة وتوقيع العقوبة علـيـه، أو ـلـم

 المـشـرع تحقـيـق الـتـوازن بـيـن مـصـلحتينـمـن يقتـضـي يسبق له ذلك، وهو ما 
متعارضتين، هما المصلحة العامة فـي تحقيـق العدالـة الجنائيـة بتـطـبيق قـانون
العقوبات، والمصلحة الخاصة في حماية الحرية الشخصية وما التصق بها من
حقوق النسان. ول يمكن أن يتجسد التوازن في أرض الواقع مـا لـم تخصـص
الدولة قواعد إجرائية، من شأنها ـضـمان محاكـمـة عادـلـة، ـعـادة ـمـا يـتـم إـقـرار
ـانون ـي ـق ـي النـصـوص الدـسـتورية وقواـعـدها التفـصـيلية ـف ـة ـف أـصـولها العاـم
الجراءات الجنائية والقوانين الخرى ذات الصلة. وهذا ما دأبت عليه مختلف

ولم تتقرر هذه الحقوق  والضمانات دفعة واـحـدة ـبـل عمـلـتالنظمة القانونية. 
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النـظـم عـلـى بلورتـهـا وفرـضـت بعـضـها الـخـر ـمـن خلل إعتـمـاد المـسـتويات
الدولية وبخاصة نظم العدالة الجنائية  . 

"إن القواعد المتبـعـة ـفـي المحكـمـات تـهـم الـعـرف البـشـري أـكـثر ـمـن أي
ـة شيء آخر  " وتستطيع الجراءات الجنائية أن تقوم  اعوجاج القوانين العقابـي

ي بـلـد مـن البلـدان ، وعليـه يمكـن1إذا كانت فاسدة، ولكـن العكـس لـم يشـاهد ف
اعتبار العلقة بين الـفـرد والـجـراءات الجنائـيـة بالعلـقـة الـجـد حساـسـة، إذ أن
القوانين الموـضـوعية تـضـع ـفـي ـيـد الدوـلـة  ـسـلحا خـطـرا، ـقـد يـهـدد حرـيـات
لل ل  يـسـاء اـسـتعماله وأ الـفـراد وطـمـأنينتهم إذا ـلـم تحـطـه إـجـراءات تـضـمن أل

.2يستعمل للنتقام والتشهير 

ـالحكم ومن هذا المنطلق تبرز أهمية المحاكمة العادلة، حتى بعد النـطـق ـب
ذلك لن تطور مفهوم المحاكمة العادلة أثر على السياسة الجنائية، فيما يخــص
سياسة العقاب والوقاية، فتحدد السياسة الجنائـيـة الحديـثـة المـصـالح الجتماعـيـة
الجديرة بالحماية مع بيان العقوبات الكثر ملئمة وفعاليته في تحقيق الغــرض

،ومنه تؤثر معطيات المحاكمة العادلة عـلـى الخـطـة العاـمـة اـلـتي تـضـعها3منها
الدولة في بلد معين وفي مرحلة معينة بهدف تحديد طرق و أساليب معالجــة و

.4إصلح المجرمين

، "ضمانات المتهم  قبل و أثـنـاء المحاكـمـة"، منـشـورات الحـلـبي  الحقوقـيـة، لبـنـان،عبد الستار سالم الكبيسي 1
07،  ص 2013الطبعة الولى، سنة 

.09  ،  ص 1954،  "فقه الجراءات الجنائية "،  الجزء الول، بدون دار نشر ، سنةتوفيق الشاوي2

،" أصول  عـلـم الـجـرام و الـجـزاء"،  المؤسـسـة الجامعـيـة للدراـسـات و النـشـر و التوزـيـع،سليمان عبد المنعم3
. 166 ص ،1996بيروت،  الطبعة الولى،  سنة 

ـز نائل عبد الرحمن4 ـة، المرـك  ،" المنهج  العلمي للسياسة الجنائية"، محاضرات في المعهد العالي للعلوم المنـي
.10، ص 1985العربي للدراسات المنية والتدريب الرياضي ، سنة 
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وإذا كانت السياسة الجنائية تقـوم أساسـا عـلـى نتاـئـج  علـم النتربولوجـيـا
،1الجنائية وعلم الجتماع الجنائي باعتبارهـمـا العلميـن القاعـدين لعلـم الجـرام

ذلك أنه يتحتم على كل دولة أن تقوم بتـقـدير الحقـائق المتعلـقـة بواقعـهـا وتـقـدير
حاجاتها، ثم تعمد إلى إجراء البحوث المبتكرة بـعـد ذـلـك للوـصـول إـلـى سياـسـة

.2جنائية خاصة بها وخاصة في مجال إصلح وإعادة إدماج المحبوسين

إذن فالمحاكمة العادلة لها ـجـوانب ـعـدة وـمـن جوانبـهـا المـسـتدامة ـجـانب
آخر ل يقل أهمية على جوانب الضمانات التي سبق الشارة إليها ـفـي مـقـدمتها
هي جانب إعادة العتبار وتعويض المتهم ـمـن الحـبـس الـمـؤقت الغـيـر الـمـبرر

ومن الخطاء القضائية والتي يمكن اعتبارها ضمن سياق المحاكمة العادلة.

إن قواعد المحكمات الجزائية هي نقلة حضـارية خطتـهـا اـلـدول المتمدنـة
ـفـي مـجـال الفـكـر الـقـانوني، بـعـد أن ـكـان ـهـذا الفـكـر يـسـوده أـسـاليب البـطـش
والرهاب عند التحقيق في أي جريمة،  بحيث كان الناس يؤخذون بالشــبهات،
وتهدد كرامتهم وتحـجـز حرـيـاتهم، فـكـانت ـسـلطة الدوـلـة إزاء حرـيـات الـفـراد
وحقوقهم مطلقة ل حدود لها، فجاءت الجراءات الجنائية اليوم لتـضـع القواـعـد
الكفيلة بـاحترام كرامـة النـسـان، وتبدـيـد منـا خ القهـر والرهـاب اـلـذي يرافـق
ـاطي حــتى صــدور ـالتوقيف الحتـي ـرورا ـب ـوع الجريمــة ـم ـد وـق ـق مـن التحقـي

،وفي سبيل بلوغ الـجـراءات الجزائـيـة ـهـدفها الساـسـي فإنـهـا تـسـتهدف3الحكم
إقامة توازن عادل بين مصلحتين متقابلتين ومتعارضتين، مصلحة المجتمع في
معاقبة مرتكب الجريمة، ومصلحة الفرد في حماية حقوقه وحرياته الساســية،
فالعدالة ل يؤديها إفلت مذنب ـمـن العـقـاب بـقـدر ـمـا يؤديـهـا إداـنـة ـشـخص ـقـد

.4يكون بريئا 

، "اتجاـهـات السياـسـة الجنائـيـة المعاـصـرة و الـشـريعة الـسـلمية"، مرـكـز الدراسـاتمحمد بسسن مسسدني بوسسساق1
.31والبحوث، أكاديمية نايف العربي للعلوم ، الرياض،  ص

.11، ص2012، "العقوبة و بدائلها" ، دار الخلدونية ،الجزائر ، الطبعة أولى، سنة سعداوي محمد حلقي 2

.06، ص2010، التوقيف الحتياطي، منشورات الحلبي،بيروت، الطبعة الثانية، سنة عمروا واصل شريف 3
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    إن المقارـبـة الحقوقـيـة للمحاكـمـة العادـلـة جعلتـنـا أـمـام إـشـكالية مركزـيـة
:    تتجلى في

مامدى استيعاب القانون الجزائري للضوابط ومعايير المحاكمة العادلة    
 وما هي أهم اللضمانات لتفعيسسل هسسده المعسسايير كما هو متعارف عليه دوليا

 واللضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوابط؟
هذه الشكالية المركزـيـة تتـفـرع عنـهـا مجموـعـة ـمـن التـسـاؤلت الفرعـيـة و

: التي نجملها فيما يلي

 ما هي الحلقات الساسية للمحاكمة العادلة بمفهومها الحديث؟

 ما هي مختلف الضمانات لتفعيل قواعد المحاكمة العادلة؟

أهداف البحث ومنهجيته :

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء لضمانات المحاكمة العادلة الواردة
في القانون الجزائري مع تلك الواردة بقوانين الدول واإتفاقيات الدولـيـة  واـلـتي
تقوم أنظمتها عـلـى حماـيـة الحرـيـات وحـقـوق النـسـان، وإـبـراز أوـجـه التـشـابه
والختلف بين قوانين هـذه الـدول مـن ناحيـة، وبيـن القـانون  الجزائـري مـن
ـواردة ـة الـضـمانات اـل ناحية أخرى، وهو ما يدفعنا إلى الوقوف على مدى كفاـي
في القانون الجزائري وما يحول دون تطبيق هذه الضمانات في الواقع ووضع

الحول المستقاة والتغلب عليها .

وفي هذا الطار ارتأينا إلى إتـبـاع منـهـج التحليـلـي المـقـارن ـفـي توـصـيل
المعلوـمـة إـلـى الـقـارئ وذـلـك ـمـن خلل التـشـريع اـلـوطني الجزاـئـري مقارـتـا
بالتشريع الدولي فيما يتعلق بمبدأ الحق في المحاكـمـة العادـلـة، أـمـا فيـمـا يتعـلـق
بخطة البحث فأود أن أشير إلى ملحظة وهو أنني تناولت ضمانات المحاكمــة
العادلة ، أخص فقط ضمانات المتهم أتـنـاء تحرـيـك اـلـدعوى، وذـلـك لعتـقـادي
بأن محاولة تحديد ضمانات المحاكمة العادلة يتجـسـد واقعـهـا بـصـورة واـضـحة
من خلل التهام الجنائي الذي يلحق الشخص ، وعليه فإنني قد قسمت البحــث

، شرح قانون الجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ،القاهرة،بدون طبعة ، سنةفونديزي عبد الستار 4
 504، ص1986
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إلى الفصل التمهيدي تـنـاولت ـمـن خلـلـه التـطـور الـتـاريخي للمحاكـمـة العادـلـة
وبيان مفهومها .وبابين  تطرـقـت فيـه فـي الـبـاب الول إلـى الضـمانات العامـة
لحق المتهم في محاكمة عادـلـة والـبـاب الـثـاني إـلـى الـضـوابط القانونـيـة لـسـلطة

القضاء في تحقيق العدالة .

التطور التاريخي للمحاكمة العادلة  وبيان مفهومها: الفصل التمهيدي

ج عـلـىـيـإن تحديد مفهوم المحاكمة العادلة يقتضي مـنـا بالـضـرورة التعر
التطور التاريخي لمفـهـوم حـقـوق المتهـم، إذ أن ـهـذا المفـهـوم تبـلـور عـبر ـعـدة
مراحل مند الزل، لهذا سوف  نتناول ـمـن خلل ـهـذا المبـحـث الول التـطـرق
ـي ـة ـف ـة عادـل ـي محاكـم ـم ـف ـة ـحـق المتـه ـة ـعـن تـطـور حماـي ـذة تاريخـي ـى نـب إـل
المجتمعات القديمة، ثم في العصور الوسطى وأخيرا ـفـي العـصـر الـحـديث، ـثـم
نتـنـاول مفـهـوم الـحـق ـفـي محاكـمـة عادـلـة وبـيـان طبيـعـة ـهـذا الـحـق وعلقـتـه

بالشرعية الجرائية في مبحث مستقل .
5



 المبحث الول: نبذة تاريخية عن تطور حقوق المتهم في محاكمة عادلة 

يعد موضوع حماية حق المحاكمة العادلة من الموضوعات ذات الهمـيـة
ـفـي العـلـوم النـسـانية عاـمـة، وـفـي العـلـوم الجنائـيـة بـشـكل ـخـاص، فكلـمـا ـكـان
المجتمع أكثر قابلية للتطور ـكـان أـقـدر عـلـى تحقـيـق رفاهـيـة لـفـراده وتخفـيـف
ويلتهم، إن تطور حقوق المتهم مرتبط ارتباطا وثيقا بتـطـور الفـكـار الجنائـيـة
ـه ـابت أـن السابقة عليه والتي تعتبر اللبنة الساسية في تطور هذا الحق، فمن الـث
ليس بالمر اليسير تفهم حقيقة أية فكرة بمعزل عن نشأتها، ففهم سوابق الفكــر
ِممدد على ـمـا أنتجـتـه الـشـعوب، دعتت تستن غغا لهذه الغاية  البشري ضرورة حتمية، ولبللو

من خلل نمط الحياة وظروفها، وبين شؤون العدالة فيها .

المطلب الول: تطور حماية حق المحاكمة العادلة في المجتمعات القديمة 

 إن النـسـان لـمـا انتـقـل ـمـن مرحـلـة1 يقول عالم النتروبولوجيا "تايلور"
الصيد واللتقاط إلى مرحلة الرعي والزراـعـة، ـكـان ـمـن نـتـائجه انعـكـاس ـهـذا

2التغير على أفكاره ومعتقداته تجاه فكرة العدالة والعقاب.

وعـنـدما أـصـبح المجتـمـع طبقـيـا بنـشـوء الملكـيـة الفردـيـة، ظهـرت ـسـلطة
 م) هو1917 - 1832 هـ / Edward Burnett Tylor) (1248 - 1335إدوارد بيرنت تايلور (بالنكليزية:  1

أنثروبولوجي إنكليزي، ساعدت دراساته على تحديد مجال النثروبولوجية وتطور الهتمام بذلك العلم. كان
 م) و"1871 م). أهم كتبه " الثقافة البدائية " (1909 – 1896أستاذغا للنثروبولوجية بجامعة أكسفورد (

 م) .1881النثروبولوجية " (

طبعة، سنةبدون ، مصر، "حماية حق المتهم في محاكمة عادلة"، منشأة المعارف، السكندرية حاتم بكار 2
.13-12،  ص1998
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ـة1الدولة لتنظيم سيطرة المالكين على القنان  المحرومين، وتبدت معالم الطبقـي
ـدين واضحة بسيادة نظام الرق والعبودية في المناطق الزراعية وفي بلد الراـف
ووادي النيل، وظهرت النظمة العقابية التي تحدد أنماط التجريم والعـقـاب ـفـي
نـصـوص معلـنـة تجـسـدت ـفـي ـقـانون حـمـور راـبـي ـفـي مملـكـة باـبـل وـقـانون
بوكخوريس الذي سجل لمصر الفرعونية صورتها التشريعية، وقانون الـلـواح
الثـنـي عـشـر الروـمـاني، وبنـمـو ـسـلطة الدوـلـة أـفـل نـجـم رب الـسـرة وـشـيخ
ـة العشيرة، واهتمت الدولة بالتدخل للنتقام للمجني عليهم تجنبا لممارسة العداـل
الذاتية، وأضحت كل جريمة تستوجب العقوـبـة تـسـتلزم ـتـدخل الـحـاكم لقاعـهـا

.2استنادا إلى التفويض الللهي الذي يرتكز عليه في شرعية وجوده

الفرع الول:  تطور حق المتهم في محاكمة عادلة في بلد الرافدين 

ت المجتمعـات خللهـا إلـى بدايـة تـدوين وهـي مـن المراـحـل الـتي اتجه
قانونها ونشره بين الناس ـسـواء أـكـان وـضـعيا أو ـتـدوينا للـعـراف الـسـائدة أو
المعتقدات الدينية، ومن المجموـعـات القانونـيـة مجموـعـة المـلـك "كـيـت عـشـر"

ـام  ـوالي ـع ـرق1870ـح ـة ونظــام اـل ـرة ونظــام الملكـي ـق بنظــام الـس  ق.م تتعـل
، ومن بين مميزات هذا القانون هو ضمان الحـقـوق والمحافـظـة عـلـى3وغيرها

الحريات، ومن مقتضياته لم يكن مـسـموحا بالعـتـداء عـلـى الحرـيـة الشخـصـية
إيمانا بمبدأ الصل في النسان البراءة، وكان لزـمـا معامـلـة المتـهـم عـلـى ـهـذا
الساس حتى تثبت إدانته يقيـنـا، وـمـع ذـلـك ـكـانت هـنـاك مجموـعـة ـمـن وـسـائل

 القنان الذين كان ملزمين بالعمل في الرض؛ شكلوا الطبقة الجتماعية الدنى من المجتمع القطاعي. كما1
عرف القن بأنه رقيق على أرض سيد إقطاعي وتنتقل ملكيته من هذا السيد إلى أيما سيد آخر قد تؤول ملكية تلك

الرض إليه.

.13، المرجع السابق، ص حاتم بكار 2

،2001، "تاريخ النظم القانونية والسلمية"، دار العلوم للنشر والتوزيع، الطبعة  الولى، سنةصاع فركوس  3
.15ص 
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التعذيب والكراه لجبار المتهم على العتراف كما كان يجري تحليـفـه اليمـيـن
 ، وـمـن1كنوع من الـضـغط علـيـه مـمـا اعـتـبر مناقـضـا لمـبـدأ إـفـتراض اـلـبراءة

 على احترامها للشخاص المتهمين فل2التدقيق في نصوص قانون حمو رابي
يوجد أثر للتعذيب المتهمين للحصول على اعترافاتهم، وكذلك اهتم هذا القانون
لطلب من القضاء  تفحصها بعناـيـة ودـقـة عـنـد تـقـديره لـهـا، بتقدير قيمة الدلة و

 من قانون حمو رابي إذ نـصـت علـيـه:9وهذا ما يمكن أن نستخلصه من المادة 
دب الحاـجـة المفـقـودة ـقـد جـلـب الـشـهود مؤـيـدين تصاح ت الرجل حاجة ما و "إذا تفقد

.3لحاجته المفقودة فعلى القضاء أن ينظروا في كلماتهم

ـة دحتمدد لقانون حمو رابي اهتمامه بحق المتهم في محاكمة عادلة، وأدـل  ولي
ذلك ما كشفت عنه الوثائق السومرية التي عثر عليها في العراق، والـتي ظهـر
لكفل لحق الدفاع، بالضافة إلى ـمـا ـكـان يتمـتـع منها بجلء مدى الحترام الذي 
به قضاء الحكم من استقلل فقد كان يتعين على القاضي، طبقا للمادة الخامســة
من شريعة حمو رابي أن يصدر حكمه بل خوف وأن يصر عليه وإل تعـرض
لعقوبة القضية التي ينظرها، والطرد إذا غير حكمه أو تلـعـب  فـيـه، عـلـى أن
يتحمل  تعويض المتضرر من انحرافه بالحكم ول رـيـب أن ـهـذه القاـعـدة ـكـان
من شأنها ضمان نزاهة القاضي وحياده مما انعكس حتما على عدالة أحكامه.

 وعلى صعيد آخر فقد ضمن القانون الـمـذكور تـعـدد درـجـات التقاـضـي،
كفالة حق الطعن على أحكام محاكم أول درجة التي ـكـانت منتـشـرة ـفـي الـمـدن

.8، ص 1973،"الشرائع العراقية القديمة" ،بدون طبعة، بدون دار نشر،الطبعة سنةفونديزي رشيد  1

   في بلد إيران، وقد نقش على حجر  يبلغsuze في مدينة سوز 1902  اكتشف قانون حمو رابي سنة  2
م، وموجود في متحف اللوفر في باريس.1.90 م وطول قاعدته 2.25ارتفاعه 

، "سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدلة"، مكتبة دار الثقافة، عمان، الردن، بدون طبعة ،فاضل نديزيدان   3
.28-27، ص 1993سنة 
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والقرى، وتدل النصوص على وجود محكمة عليا هي محكمة الملك اـلـتي ـكـان
يعرض عليها بعض القضايا وبصفة خاصة تـلـك اـلـتي تعلـقـت بإنـكـار العداـلـة،
وعموما فقد كانت الحكام القضائية عرضة للبـطـال إذا  تـبـث تحـيـز القاـضـي

.1أو جوره

 الفسسرع الثسساني:  تطسسور حمايسسة حسسق المتهسسم فسسي محاكمسسة عادلسسة فسسي مصسسر
الفرعونية 

 في ظل  قانون مصر الفرعونية اهتم الفراعنة بالقـضـاء، فـقـد ـكـان ـحـق
لحضورية إذ لم يـكـن ـجـائز الدفاع مكفول  حتى يثبت براءته، وكانت المحاكمة 
أن تنعقد المحكمة من دون  حضور المتـهـم، وـمـن مـعـايير المحاكـمـة ـفـي ـهـذه

فـقـد ذـكـر لـنـا. 2المرحلة ـهـي علنـيـة المحاكـمـة، ـمـع تـسـبيب القـضـاة لحـكـامهم
المؤرخون أن أول ملوك السرة التاسعة عشر أصدر في مصر قانونه الشهير

ـى ـعـدم الختلط بالعاـمـة وإقاـمـة الـعـدل1330ـعـام  ـه القـضـاة إـل تـعـا فـي ق.م وتد
.3وحذرهم من الرشوة

ـانت ـن ـك والجدير بالذكر أن مصر الفرعونية لم تعرف نظام المحماة، لـك
لكتاب العرائض يتولون تنظيم استدعاء الدعاوى، وتـطـور الـحـال ـفـي هناك فئة 
مصر البطلمية، حيث اقتصر عدم استعانة المتهم بمحاميه عـلـى الـحـوال اـلـتي
تكون الدارة طرفا في الدعوى، ومع ذلك فإنه لم يكن هناك حق واضح للمتهم
في استعانته بمدافع عنه، وما يلحظ في الشرائع المصرية أنـهـا تأـخـذ بملـمـح

.14  المرجع السابق ،صحاتم بكار،   1

  "تاريخ النظم القانونية والجرائية"، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة ،صوفي حسن أبو طالب،  2
.22 ، ص 1988سنة 

 ، "من آثار التاريخ القانوني" ، مجلة القانون و القتصاد ، ، العدد الخامس، بدون سنة، صباهور حبيب  3
635.
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النظام التهامي حيث يباح لكل ـفـرد تحرـيـك الـشـكوى ـضـد الـخـر، وـقـد يلـجـأ
1المحقق الفرعوني إلى الحبس الحتياطي عند تعذر وصوله إلى الحقيقة.

وكان القانون الفرعوني قانونا قوامه الخلق، له ـسـمة دينـيـة زادت ـمـن
احترام الناس له، والتزام الحكام بمقتضاه، وكانت العداـلـة عـنـد الفراعـنـة أـمـرا
عظيما، فقد اهتموا بالقضاء وبأصول المحاكمة أمامه على نحو كان، من شأنه
تأمين محاكمة عادلة لمن يحاكمه. وساعد على ذلك رسو خ العتقاد ـلـديهم ـبـأن
من العدل أن يحصل كل ذي حق حـقـه، بالـضـافة إـلـى حرـصـهم عـلـى حماـيـة

2 الحقيقة وكراهيتهم للظلم.

الفرع الثالث:  تطور حماية حق المتهم في محاكمة عادلة في النظم اليونانية

ـة621 صــدرت مجموعــة داركــون حــوالي عــام  ـد حــاكم مديـن ـى ـي  ق م عـل
أتيناداركون بعد زوال العهد الملكي فيها، وقد جاءت أحـكـامه مـتـأثرة بالقواـعـد
الدينية، واتصفت بالشدة في تـطـبيق العقوـبـات حـتى بالنـسـبة  للجراـئـم التافـهـة،

ق م، وظهور  القضاء الثني "نسبة لتينا اليونانـيـة" بـمـا 590وقانون صولون 
، وقد منـح الـحـاكم ـصـولون3يعرف باسم محكمة المحلفين التي أنشأها صولون

.4سلطة مطلقة للصلح ورفع الظلم عن الطبقة العامة

ويمكن اعتبار نظام المحلفين وفق هذا الطار ضمانة هامة من ضمانات

.23-22، "المرجع السابق ،ص عبد الستار سالم الكبيسي  1

.15 المرجع السابق،  ص  ، ،حاتم بكار  2

 ق م اعتزل  صولون الحكم بعد أن اخذ العهد على أتينا  بأن تطيع قوانينه بل  تغيير أو تبديل572  وفي سنة 3
مدة عشرة سنوات،  وسافر إلى مصر بعد تركه الحكم لكي  يطلع على حضارتها  ويتزود من علمائها.

، "نشأة القوانين وتطورها"،  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،  لبنان، بدون طبعة،علي  محمد جعفر  4
. 40، ص 2002سنة 
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، وتجدر الشارة إـلـى أن إـجـراءات المحاكـمـة ـكـانت تختـلـف1المحاكمة العادلة
بحسب طبيعة الدعوى، ففي قضايا القتل كان يحاكم المتـهـم ـفـي الـهـواء الطـلـق

، وكان يسمح لكل ـطـرف أن يتـحـدث مرتـيـن وأعـطـى2رغبة في تجنب القضاة
ـي للمتهم بعد أن يترافع أول مرة إمكانية تجنب الحكم بالدانة، وذلك بقبول النـف
الختياري والتخلي عن أمواله، أمـا فـي القضـايا الخـرى فقـد كـانت اـلـدعوى
ترفع بواسطة الشاكي مصحوبا بشاهدين، وكان ذلك يكفي للحـكـم عـلـى المتـهـم
غيابيا إذا  تخلف عن الحضور، وإذا حضر المتهم كان ـمـن حـقـه إـعـداد دـفـوع
الشكلية، وهي الدفوع التي كان يتوقف عليها تحديد إمكانية السير في الدعوى،

 الذي يـشـعر ـبـالعجز ـعـن إـعـداد دـفـاعه بنفـسـه ـبـأن يطـلـب3وكان يسمح للمتهم
الستعانة بأحد المحترفين لمساعدته  في ذلك، عـلـى أن يـقـوم ـهـو بحفـظـه ـعـن

ظهر قلب وإلقائه بنفسه أمام المحكمة.

وضمانا لنزاهة القضاة وحيدتهم كان يقتصر دورهم عـلـى الـسـتماع ـفـي
ـاجب ـدعون بواســطة الـح ـانوا ـي ـة ـك ـاء المناقـش ـد انتـه صــمت للمتقاضــي وبـع
للتصويت، وـلـم تـكـن بينهـم أـيـة مداولـة قبـل الدلء بأـصـواتهم اـلـذي كـان يـتـم
بصورة سرية دعما لحريتهم في إبداء الرأي، إل أنه ـكـان ينبـغـي عـلـى رئـيـس

المحكمة أن ينطق بالحكم علنا عقب النتهاء من القتراع عليه.

في  يتحرر  كان  حيث  مرحلتين،  على  تجري  آنذاك  المحاكمة  وكانت 
أولهما إدانة المتهم، بينما تخصص الثانية لتقدير العقوبة بحـكـم يـصـدر بأغلبـيـة

،2010،  "الحق في المحاكمة العادلة"، دار المعية للنشر، الجزائر، بدون طبعة ، سنة رملضان غسمون  1
.14ص 

 تبدأ الجراءات في المحاكمة الشعبية بطرح  المدعى دعواه في جلسة علنية وفي العراء كما تدل  عليها2
تسميتها بـ "الهيلية" 

و منها التعذيب فكان الحرارالقصرية كانت هناك مفارقة بين العبيد والحرار في استعمال الساليب   3
ممنوعا تعذيبهم بموجب قانون سيموندي.  
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ـديرا أعضاء المحكمة، وكان لمن باشر التهام وكذلك للمتهم نفسه أن يقترح تـق
معينا لها، ومن تم يدور اقتراع القـضـاة ـحـول التقديرـيـة ولـيـس لـهـم الـحـق ـفـي
اقتراع تقدير وسط، وفي القرن الـخـامس ـكـانت تـسـتخدم ـفـي التـصـويت الـثـاني
لوحات مدهونة بالشمع يخط عليها القضاة خطا طويل أو قـصـيرا تبـعـا لـمـا إذا
كانوا من أنصار الـجـزاء الشـد  أو الخـف، وـهـي طريقـة كـانت تتبـع بصـدد
الدعاوى التي يكون فيها الجزاء مـحـددا بواـسـطة ـقـانون أو ـقـرار الحاـلـة إـلـى
المحكمة أو حتى اتفاق سابق بين الطرفين، أما الدعاوى التي كان يترك تحدـيـد

حكـم بالدانـة يسـتلزم توقـيـع الجـزاءلالـجـزاء بـشـأنها إـلـى القضـاء، فقـد كـان ا
المقرر بغـيـر حاـجـة إـلـى أي إـجـراء آـخـر، إل أـنـه ـكـان يـحـق لي عـضـو ـمـن
أعضاء المحكمة أن يطـلـب توقـيـع  ـجـزاء إـضـافي  للـجـزاء المنـصـوص علـيـه

.1قانونا شريطة أن يعرض هذا القتراح لقتراع هيئة المحكمة

 الفرع الرابسع:  تطسسور حمايسة حسق المتهسم فسسي محاكمسسة عادلسة فسسي القسسانون
الروماني 

 فمن المعلوم أن القانون الروماني ولد قانونا بدائيا ليحكم مدينة ـصـغيرة،
ـة ـرات السياســية والجتماعـي ـر التغـي ـى أـث ـث أن أصــابه التطــور عـل ومــا لـب
والقتصادية، فإمتد حكمه إلى المبراطورية الرومانية بأـسـرها اـلـتي تـضـمنت
ـبيرة ـة ـك أجناسا وحضارات متباينة، وكان لهذا أثره في بلوغ هذا القانون درـج
ـمـن التـطـور والـسـمو مكنـتـه ـمـن البـقـاء والخـلـود وجعـلـت مـنـه أساـسـا لمعـظـم
التشريعات الحديثة، ومن الثابت أن القانون الروـمـاني يمـكـن اعتـبـاره مـصـدرا

 أـخـذ أحـكـامه1804تاريخيا لمعظم القوانين الحديثة، فالقانون الفرنسي الـصـادر 
ـعـن الـقـانون الروـمـاني وـكـان للـقـانون الفرنـسـي اـلـدور الوـسـيط ـفـي الـقـانون

ـانون2الروماني وقوانين الدول الحديثة ، وتعد النظم الرومانية التي ظهر فيها ـق

.18-17 المرجع السابق، ص   ،حاتم بكار  1

.69، المرجع السابق،  ص علي محمد جعفر   2
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 الذي ـكـان فـيـه الماجيـسـترا1 ق.م449 و451اللواح الثني عشر ما بين سنتي 
ـى ـتمل عـل ـا تـش ـر، كونـه ـي عـش ـواح الثـن ـانون الـل ـق ـق ـا"  يطـب "قنصــل روـم
ـة "، ـة، والثالـث ـى، الثانـي ـواح الوـل ـدعوى "الـل ـة لـل ـكلية العاـم ـراءات الـش الـج
بالـضـافة إـلـى الـلـواح الـخـرى ـكـالرابع والـخـامس اـلـذين يتـنـاولون الـحـوال
الشخصية ثم السادس والسابع ويتناولون عـقـد الملكـيـة العقارـيـة ونـقـل الملكـيـة،
والتاسع والعاشر فيتضمنان نظام العقوبات والجرائم، أما الحادي عشر والثاني
عـشـر فيتـضـمنان بـعـض الحـقـوق الفردـيـة، وهـكـذا ـفـإن بداـيـة ظـهـور الحـقـوق
الفردية ولو بشكل محتشم كان مع هذه اللواح إلى غاية ظـهـور المـسـيحية بـعـد
الميلد ، وكذا الديانة السلمية وبدايـة تبلـور مفهـوم الحقـوق بشـكل مكتـوب،

م والمـعـروف  باـسـم 1215بدايتها كانت مع ظـهـور العـهـد العـظـم خلل ـسـنة 
في انجلترا والذي بموجبه تم توقيع عهد بين الملك  "MAGNACARTA""مقناكرتا" 

Jeanجون سونتير  Sanstere 2ق  والنبلء تضمنت مجموعة حقوق النسان، كح
كل مواطن في البراءة إلى أن ثبتت إدانته وحق التظلم أـمـام القـضـاء ـضـد  أي

مادة تتعلق ليس بمـبـادئ عاـمـة وإنـمـا 68حبس غير قانوني، وقد تضمن العهد 
3بحقوق محددة تحديدا علميا تحد من السلطة المطلقة للملك.

وقد اعتبر قانون اللواح الثني عشر هو نقطة البداـيـة ـفـي التـجـاه نـحـو
المساواة رغم ما ـكـان يوـصـف ـبـه ـمـن قـسـوة وإـغـراق ـفـي الـشـكلية، واـشـتمل
القانون المذكور على نوعين ـمـن الجراـئـم، جراـئـم عاـمـة تـتـولى الدوـلـة توقـيـع
العقاب بشأنها، وأخرى خاصة يقـع ضـررها علـى الفـراد ولهـم وحـدهم حـق

.59،  ص 2011، " المدخل إلى تاريخ القانون"،  دار  بلقين، الطبعة الولى،   سنةصل ح الدين جبار  1

 م، وقد حاول أن565 إلى غاية وفاته 527  مجموعة جوستيان، هو إمبراطور  الشرق، تولى الحكم سنة 2
يحقق أضخم تجميع عرفه القانون  الروماني  تمثل في أربعة مجموعات  تسمى مجموعة القانون المدني

الروماني. 

.14،  المرجع السابق،  ص رملضان غسمون  3
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طلب عقاب جماعي عن طريق التهام المكتوب الذي يقدم إلى البريثور، وـمـن
تم إلى المحكمة بحضور محلفين الذين يصدر قراراهم عـقـب المداوـلـة بأغلبـيـة
الراء.وكان المتهم يمثل أمام المحكمة طليقا -احتراما لقرينة البراءة- ولم يـكـن
الحـبـس الحتـيـاطي ـضـمن إجـراءات اـلـدعوى إل فـي حـالتي اعـتراف المتهـم

، كما وجدت الحماـيـة ـضـد ـسـلطات الدوـلـة1بالجريمة أو في حالة تلبس بالجرم
بكفالة دفاع المتهم شخصيا أو بواسطة آخرين أثناء المحاكمة ولم يكن التـعـذيب
وـسـيلة معروـفـة لـنـتزاع أـقـوال المتـهـم أو الـشـهود ـمـن الـمـواطنين .وامـتـازت
المحاكمات أمام المحلفين بالمساواة بين المتهم والمدعى وـلـم يـكـن الـسـتجواب
مسموحا به أثـنـاء المحاكـمـة، والمناقـشـة بـيـن الـشـهود والخـصـوم ـجـائزة ومـنـح

وـعـرف الروـمـان2المواطن الروماني بعد تشكيل الجمهورـيـة ـحـق الـسـتئناف.
مبدأ حرمة المسكن باعتباره مكانا مقدسا كالمسجد دون أن يكون لـصـحابه أـثـر
في هذه الحرمة، وهكذا  ـفـإن للروـمـان دور ـكـبير فـي ترـسـيخ بعـض المـبـادئ
القانونـيــة القيـمــة وإن ـكــانت ـقــد تعرـضــت لنتكاـســات عدـيــدة،إذ أن العـهــد
الـمـبراطوري أـصـبح ممكـنـا اـسـتجواب المتـهـم وإخـضـاعه للتـعـذيب، ويلـعـب
القاضي دورا كبيرا فيه ويحدد طبيعة العمل غير المشروع ويقدر العقوبة بـنـاء

3على سلطته التحكيمية.

المطلب الثاني:  تطور حمايسسة حسسق المتهسسم فسسي العصسسور الوسسسطى والسسديانات
الساموية 

 ، ص1973  سنةبدون طبعة،بدون دار نشر،، "ضمانات المحكمات في التشريعات العربية"،حسن المرصفاوي  1
12.

،  ص1967، "استخدام الساليب الحديثة في التحقيق" ، المجلة  الجنائية القومية،  سنة محمد إبراهيم نديزايد  2
462.

.42، المرجع السابق، ص عبد الستار  سالم الكبيسي  3
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في القرون الوسطى حيث سادت النظمة الملكية في الدول فكان الملك 
محتكرا ممارسة العدالة، وأصبح هو الضامن الوحيد للنظام العام، الشيء الذي

1غير جذريا من وجه العدالة الجزائية. 

الفرع الول:  وضع حق المتهم في ظل العصر القطاعي 

ـديم، ـى العصــر القطــاعي اســم النظــام الـق ـه الفرنســي عـل ـق الفـق  يطـل
ويقصدون به تلك الـفـترة اـلـتي خـضـعت فيـهـا فرنـسـا لـسـيطرة الـسـلطة الملكـيـة
القطاعية وفيها سادت أبشع النظمة العقابية، وكان المـلـك آـنـذاك ـهـو مـصـدر

وـفـي ـهـذه الـفـترة ـقـام التـشـريع الملـكـي بإنـشـاء2العدالة واحتفظ بكل الـسـلطات.
جرائم جديدة وبصفة خاصة تلك التي تـخـص المـسـاس بالمـلـك، وـهـذه الجراـئـم
ـة كان ل يمكن التسامح فيها وأن المتهم أصبح هو محور الهتمام  لن الجريـم
المرتكبة أصبحت تمس الدولة "الملك"، الشيء الذي قابله ظهور نظام إجرائي
جديد يسمح للجهزة المختـصـة بالمتابـعـة وـعـدم النتـظـار ـفـي الحـصـول عـلـى
شكوى الطرف المتـضـرر، وإنـمـا أـصـبحت ـلـديهم إمكانـيـة التـصـرف مباشـرة،
وبصفة خاصة إذا كان المجرم يشكل خطورة على النـظـام الـعـام الـشـيء اـلـذي
يسمح لرجال البحث والتحري باتخاذ كافة الجراءات من أجل الحصول  على

 وـكـان المـلـك يـسـتطيع تـشـكيل3إقرارات من طرف المتهم ولو باستعمال القوة.
لجان قضائية إنسانية بمقتضى رسائل مختومة بصدد القضايا الخطيرة، وكانت

،  "حماية حقوق الضحية خلل  الدعوى الجزائية"،  البديع للنشر،  الطبعة الولى ،  بدونسماتي  الطيب  1
.12سنة نشر، ص 

.21،  المرجع السابق، ص حاتم بكار  2

3 V: Marie-Sylvie Dupont-Bouchat:   « Le crime pardonné : la justice réparatrice sous 
l’Ancien Régime» revue criminologie , vol : 32, N° 1999 , P 32-53 .
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هذه اللجان تتمتع بسلطة المحاكمة وإصدار أحكام غير قابلة للطعن بأي وجــه،
وكان اختيار هذه اللجان يعتمد على ولء أعضائها للنظام الملكي.وـمـن ـتـم فـقـد
عمدت إلى حمايته وبأي ثمن، مما جعل من العسير تصور تمـتـع المتـهـم اـلـذي
كانت تحاكمه بأي قدر من العدالة، فهيهات لمن يفقد استقلله أن يـكـون محاـيـدا
أو أن يحقق العدالة،وساعد على ذلك التضارب في تفـسـير الـمـر الـكـبير طبـقـا
لجتهادات المحاكم، إذ لم تكن هناك ـسـلطة علـيـا لـضـبط تفـسـيراته وتوحـيـدها،

وبالتالي فقد عمدت اللمساواة واختلت موازين العدالة.

ـره وكان من الجائز لرجال  الدين توجيه اليمين إلى المتهم كوسيلة لتطهـي
ِمكل كان ذلك بمثابة القرار بالجرم المسند إلـيـه، بالـضـافة مما نسب إليه، فإذا ن
إلى أنه لم يكن باستطاعته أن يناقش أدلة التهام التي توجهها المحكمة مباـشـرة
إليه، واحتل العتراف مكان الصدارة، وكان يكف لدانة المتهم رغم العتـمـاد
ـدامه أن ـم وإـع على الساليب الوحشية وصول إليه. كما كان يكفي لدانة المتـه
يشهد شاهدان وكان يعتد بالقرائن في هذا الـصـدد مهـمـا ـكـانت واهـيـة،وعموـمـا
ـة فإنه يمكن القول بأن النظام القانوني آنذاك كان يرتكز على البحث عن الحقيـق
وبأية وسيلة، ولو كان ذلك على حساب حرية المتـهـم اـلـذي ـلـم يـكـن متاـحـا ـلـه
الدفاع عن نفسه وكان يعامل على أساس أنه مدين ـفـي كاـفـة الـجـراءات ـحـتى
ي ذات الحيـن، أمام قضاء الحكم، الذي جمع بين وضـيفتي التهـام والقضـاء ف

وكان الثبات خاضعا لنظام الدلة القانونية،1على الرغم من تناقض كل منهما.
ومن ـتـم ـكـان يتعـيـن عـلـى القاـضـي أن يحـكـم بإداـنـة المتـهـم ـمـن ـتـوافر اـلـدليل
ـم يـكـن ثـمـة المطلوب قانونا حتى ولو لم يكن مقتنعا بالدانة في قرار نفسه، وـل
موضوع لعمال قاعدة تفسير الشك لمصلحة المتهم مادام كان القاـضـي ملزـمـا
بالحكم بالدانة من توافر دليلـهـا طبـقـا للـقـانون، وـكـان المتـهـم يـجـبر عـلـى أداء

,74،ص 1975، "الشرعية و الجراءات الجزائية" ، دار النهضة العربية ،الطبعة ستة أحمد فتحي سرور  1
.22نقل عن د. حاتم بكار، ص 

،1967، الثبات بين الزدواج و الوحدة، مجلة القانون والقتصاد،الطبعة سنة محي الدين عوضمحمد   2
.22، نقل عن د.حاتم بكار ، ص09ص 
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 1اليمين بصدد استجوابه وهو ما يعتبر إهدارا  لحقه في الدفاع.

ولم يكن حال المتهم في ظل  النظام القانوني النجليزي آنذاك بأحسن ـمـا
ـكـان علـيـه طبـقـا للنـظـام الفرنـسـي، فـقـد ـسـاد العتـمـاد عـلـى الوـسـائل الغيبـيـة
لستظهار الحقيقة، وكان  على المتـهـم  أن يثـبـت ـعـدم إذـنـابه بإـحـدى الوـسـائل
السلبية للثبات وهي التزكـيـة والمـبـارزة وتـجـارب المتـحـان اللـهـي، واـلـتي

لسطر نهاية آخرها أمر هنري الثالث سنة  ـرز1219ساد الخذ بها حتى   م، ثم ـب
نظام المحلفين في انجلترا، مما عـجـل بتخـلـص الـقـانون النجلـيـزي ـمـن بـعـض

 2لسوءات النظام الجرائي الذي كان سائدا  آنذاك.

 الفرع الثاني : وضع حق المتهم في ظل الديانة المسيحية 

لقد ظهرت الديانة المـسـيحية ـمـع الرـسـول عيـسـى علـيـه الـسـلم، وـكـانت
تهدف إلى تحقيق التسامح والتطهير النفسي والصفاء الروحي وترك الملــذات،
وذلك من أجل تحقيق العدالة بين البشر وتحقيق المساواة، وقد أقامت المسيحية
مجتمعا مثالـيـا مبـنـي عـلـى أـسـاس المـسـاواة بـيـن البـشـر، إل أن المبراطورـيـة
الرومانية أعدت الـعـداء الـشـديد  للمـسـيحية ممـا أدى إـلـى ابتعادهـا ـعـن قـضـايا

3السلطة واقتصارها على الجانب الكنيسي (الديني).

ولقد ساهمت التعالم المسيحية إلى التخفيف من العادات التي كانت ـسـائدة
في العصور الوسطى فكان تركيزها على المساواة بـيـن البـشـر وتقـيـد الـسـلطة،
والفصل بين السلطة الدينية والدنيوية، ـهـذا ـمـا أدى إـلـى نجاحـهـا  ـفـي تقلـيـص

1  

.82-80،  ص 1980، " نظام المحلفين"،بدون دار نشر،  بدون طبعة ،سنة محمد أبو شادي عبد الحليم   2

 "مبدأ المساواة وحماية حقوق النسان في أحكام القرآن  ومواد العلن"، دار الخلدونية،عمار مساعدي،  3
.73الجزائر،بدون طبعة ،بدون سنة نشر،  ص 
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التـفـاوت الطبـقـي ـفـي المجتـمـع ،وـفـي ـهـذه الـفـترة وبـسـبب الـحـروب الـصـليبية
ـذه ـا ـه المعلنة على الشرق الوسط والتي أعاقت تحقيق المبادئ التي جاءت بـه
الديانة مما أدى إلى تشويه حقوق النسان، وـسـيطرة النبلء  عـلـى المتـيـازات
التي كانت موجودة وإقصاء  الطبـقـات الـخـرى وتعريـضـهم لعقوـبـات وحـشـية
ـتيش ـال ومـحـاكم التـف ـم الكنيـسـي والقتـت ـة  بـطـرق التحكـي والتـعـذيب والمحاكـم

1وغيرها من وسائل إبادة النسان الوروبي.

حقوقه  النسان  يفقد  ما  الرق وهو  نظام  الديانة صراحة  هذه  أقرت  كما 
الساسية وـهـذا مـا ـجـاء فـي النـظـام المـقـدس العـهـد الجدـيـد "أيـهـا العبـيـد أطـيـع

2سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبهم كما للمسيح".

الفرع الثالث:تطور حق المتهم في الشريعة السلمية 

 لقد أولت الشريعة السلمية اهتماما ـفـي مـجـال العداـلـة الجنائـيـة،  فـمـن
بين  ما تضمنته الشريعة الـسـلمية للـمـواطن حـق التقاضـي لقـوله تـعـالى فـي

دحلكلـمـوا  كتابه: دن تت ِمس تأ تن النـنـا دملـتـدم تبدـيـ تحتك توِمإتذا  تـهـا  دهِمل ِمت ِمإتـلـى تأ تدلتماتـنـا تؤّددوا ا دن لـتـ لملرلكدم تأ تنل تيدأ نن ا إ

ِمل تـعـدد ِمبادل
، ويقول عمـر ـبـن الخـطـاب رضـي اـلـ عنـه: "الـعـدل  جـنـة المظـلـوم3

وجحيم الظالم" .

ولقد عني الفكر السلمي بالقـضـاء عناـيـة ـكـبيرة، فـشـريعة الـسـلم ـمـن
شريعة العدل ، والعدل في الشريعة السلمية يفوق العـبـادة لـنـه مـقـدم عليـهـا،
ولما كان نشر العدل ودـحـر الظـلـم بإقاـمـة الـحـق ونـصـرته وقـطـع الخـصـومات

، "دراسة مقارنة حول العلن العالمي لحقوق النسان"،بدون دار نشر، بيروت،بدونسعيد محمد احمد  1
.10، ص1985طبعة، سنة

.74،  المرجع السابق،  ص عمار  مساعدي   2

 من سورة النساء.58  الية 3
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بإنصاف المظلوم  من الظالم مـن مقاـصـد الـشـريعة الغـراء، فـقـد عنـي دـسـتور
السلم وهو القرآن الكريم بالعدل وجـعـل إـقـراره بـيـن الـنـاس ـهـو الـهـدف ـمـن

بعث الرسل وإنزال الشرائع والحكام .

ولقد تولى الرسول  صلى ال عليه وسلم منصب القضاء وأرـسـى أسـسـه
وبين طريقه وأوضح معالمه وباشر من بعده الخلفاء ثم عهدوا به لـلـولة اـلـذين
كانوا يبعثونهم ولتساع الدولة السلمية وتشعب أعمال الولة أفردت له ولية

.1خاصة منذ خلفة المام عمر بن الخطاب

البند الول: مبادئ المحاكمة العادلة في الشريعة السلمية

ومن المبادئ اـلـتي ـجـاءت بـهـا الـشـريعة الـسـلمية ـضـمانا لحـسـن ـسـير
العدالة وتأمينا لحقـوق المتخاصـمين عـدة ضـمانات تكـرس حقـوق وضـمانات

المتهم ضمن مبادئ المحاكمة العدالة وهي كالتي : 

أول:  استقلل القاضي وحصانته 

ـه ـي شــؤون القضــاء ومتعـت ـدخل ـف ـم تســمح الشــريعة الســلمية بالـت ـل
بالحصانة وبالمقابل فرضت عليه قـيـودا تقـيـده بالحـكـام الـشـرعية ـفـي الثـبـات
وإصدار الحكم، كما تمنعه عن القضاء  لصالحه أو لعائلته، وفي إـطـار نزاـهـة
القاضي وحياده يقول  النبي صلى ال عليه وسلم:"ل تـقـض و أـنـت  غـضـبان،
و ل تقبل هدية مخاصم و ل تضيفه دون خصمه"، أما بخصوص الفـصـل بـيـن
سلطة التـهـام والتحقـيـق والمحاكـمـة فـهـي مجتمـعـة ـفـي ـيـد القاـضـي فالـشـريعة

بين هذه السلطات. السلمية تأخذ بمبدأ  الفصل

ثانيا : علنية المحاكمة وتعدد درجات التقاضي 

لقد تطلبت الشريعة السلمية العلنية في انعقاد مجلس القضاء، وضمانا

، " استقلل القضاء" ، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي للطباعة و النشر و التوزيع،محمد كمال عبيد  1
.47، ص2012القاهرة، بدون طبعة ،سنة 
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لحقوق المتقاضـين فقـد أـخـذت الشـريعة بمـبـدأ تـعـدد درـجـات التقاضـي لتعمـق
. ولـضـمان العداـلـة فـقـد أـخـذت1القضاة في دراستهم للدعوى المرفوعة أمامهم

ـى ـجـانب  قـضـاء  الـفـرد لـسـيما أن قـضـاء الـشـريعة بقـضـاء الجماـعـة إـل
الجماعة خير من قضاء الفرد.

ثالثا: حق الستعانة بمحام وقواعد الثبات

ـس ـي المجـل ـثيله ـف ـل لتـم ـتعانة بالوكـي ـلمية الـس ـريعة الـس ـازت الـش  أـج
القضائي عـلـى أـسـاس نظرـيـة المـصـالح المعـتـبرة للحـفـاظ عـلـى النـفـس وجـلـب
المنفعة، وهذا ما يدل على حق المتهم في الدفاع عن نفسه، وهذا ما ـحـدث ـفـي
ت صـوتها جلسة مرافعة كان فيها المأمون  وابنه العباس خصـيما لمـرأة رفع
ـق في الجلسة فحاول الحراس  تنبيهها لحترامه فنهاهم بقوله: "دعوها فإن الـح
ـن ـاواة بـي ـلم المـس ـي الـس ـاس التقاضــي ـف ـه".إن أـس ـل  أخرـس ـا والباـط أنطقـه
الخصوم و لقد دعا الرسول  صلى ال عليه و سلم عليا إـلـى وـجـوب المـسـاواة
ِمن تفل تما دـصـ تخ تك ادل تن تـيـتددي تس تبدـيـ تجتـلـ بين الخصمين وسماع كل منهـمـا  لـقـوله: "ِمإتذا 
تك تن تـلـ دن تيتتتبنـيـ ترى تأ دـحـ ِمل، تفِمإننله تأ تلنو تن ا ِمم تت  دع تسِمم تما  تك تخِمر  تن ال ِمم تع  دستم تحنتى تت نن  ِمضتي تتدق
تـمـا لء" ،كما أمر القضاة بأن يقضوا  بالدلة المطروحة أـمـامهم لـقـوله: "ِمإنن تضا ادلتق
ـله لب تأنـن ـ ِمـس دح ضض تفتأ دع دن تب ِمم تغ  تن تأدبتل لكو دن تي تضلكدم تأ دع نل تب تع دصلم تفتل تخ توِمإننله تيدأِمتيِمني ادل تشرر  تأتنا تب

ِمر تن النـنـا ِمـمـ دطتـعـرة  تي ِمق ِمـهـ تـمـا  دـسـِملضم تفِمإنن لم قق  تح لت تلله ِمب تضدي دن تق تم تك تف ِمضي تلله ِمبتذِمل رق تفتأدق تصاِمد
ـدعى تها ".والمبدأ الذي يسود قواعد الثبات أن البينة على الـم دك لر دو ِملتيدت تها تأ لخدذ تفدلتيدأ

عمل لقوله الرسول صلى ال عليه وسلم : "البلينة على من الدعي واليمين على
تر" .اـطـي تراِمئ نـسـ تونلى ال لنـلـ تيتـتـ توا ِمهِمر،  نـظـا دحلـكـتم ِمبال دن تأ لت تأ در ِمـمـ من أنـكـر" وـقـوله: " لأ
يـهـدف الكـشـف ـعـن الجريـمـة يـقـع تـحـت الـكـراه، وـهـذا ـمـا تحرـمـه الـشـريعة
السلمية لقول الرسول صلى ال عليه وسلم: "رفع القلم  عن أمـتي فـي ثلثـة

 وهذا ما حدث  في قضية الزبية في اليم التي وقع فيها  السد وبضع رجال  فافترسهم فلما  اصدر علي كرم 1
ال وجهه حكمه بتحديد مسؤولية البعض لم يرق ذلك لهم فعرضوا المر على الرسول صلى ال عليه و سلم

فأعاذ النظر في  القضية وأعطى حكمه فيها.

20



ـة ـمـن الحـبـس كـشـف ـه"، فالغاـي ـا  اـسـتكرهوا علـي أـمـور الخـطـأ والنـسـيان وـم
الجريمة، وهذا ما ليكره المتهم على القـرار والـعـتراف بارتكابـهـا، وفـي هـذا
تعتـلـى ضن  لمو تـمـدأ لل ِمب لـجـ نر تس ال الطار  يقول عمر بن الخطاب  رضي ال عنه :" تلدي

ِمه " ِمـسـ تعتـلـى تندف نر  دن ليِمق دستتله تأ تحتب دو  تخدفتتله تأ دو تأ دعتتله تأ تج دن تأ ِمسِمه ِمإ تندف
.وإذا ـكـان الـعـتراف1

في النظم والتشريعات الحالـيـة تعـتـبره ـسـيد الدـلـة، فالـشـريعة الـسـلمية تقـبـل
ـب الرجوع عن العتراف في أي مرحلة حتى أثناء  تنفيذ العقوبة، وهذا ما ذـه
إليه الشافعية والحنفية وأحمد ، وفي قول أبوا داود والنسائي من ـحـديث  ـجـابر
نحوه وزاد: "إنه لما وجد مس الحجارة صر خ يا قوم ردوني إـلـى رـسـول  اـلـ
فان قومي قتلوني وغروني من نفسي واخبروني إن رسول ال فـلـم تـنـزع عـنـه
حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول اـلـ ـصـلى اـلـ علـيـه وـسـلم وأخبرـنـاه " فهل

، إذن الشريعة السلمية تأخذ ـبـالعتراف ـكـدليل إثـبـات2تركتموه وجنبتموني"
كما تقبل الرـجـوع عـنـه، والرـجـوع ـعـن الـعـتراف ـفـي الحـقـوق الخالـصـة ـلـ
تعالى، أما في غير حق ال ـفـإنه يؤـخـذ عـلـى إـقـراره وإن ـعـدل عـنـه. ويحـمـل
المشرع السلمي الدولة مسؤولية تعويضها للفراد عما يقع فـيـه قـضـاتها ـمـن
أخطاء لن عملهم هو منفعة للمسلمين عاـمـة، مـمـا ينبـغـي أن ـيـؤدي التـعـويض

3من بيت مالهم.

 المطلب الثالث: تطور حقوق المتهم في العصر الحديث 

 كانت الجراءات الجنائية قبـل عـصـر الـصـلح القـانوني فـي فرنسـا و

 ،1960،  التشريع الجنائي السلمي  ، الجزء الثاني ، بدون دار نشر، بدون طبعة، سنة عبد القادر عودة 1
. .311ص 

، "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" ، دار المام للطباعة والنشر والتوزيع،أبى الوليد القرطبي  الندلسي  2
.445، ،  ص 2008باب الوادي، الجزائر، المجلد الثاني،  الطبعة الولى، سنة 

.32-31،  المرجع السابق، ص عبد الستار سالم الكبيسي   3
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الذي بدأ بـقـوانين ـنـابليون، وقـبـل مجـيـء ولـيـم الفاـتـح ـفـي انجـلـترا مزيـجـا ـمـن
القوانين الرومانية والكنيسية والعراف والعادات،وكانت هذه السمات المألوفة

معروفة في كل بلدان القارة الوربية في ذلك الحين.

 الفرع الول: التشريعات الفرنسية 

 له طابع تحقيقي ينظر للمتـهـم فـيـهم1670كان النظام الفرنسي  قبل قانون 
ه غيـر موجـودة ري محاكمـة المجـرم1بقساوة   وحقوق الدفاع في ، وكـانت تج

المتلبس بناءا على شهادة الشهود اـلـذين حـضـروا مـسـرح الجريـمـة ـثـم تغـيـرت
الصورة لتـشـمل جمـيـع الجراـئـم، وـكـانت إـجـراءات التحقـيـق تتـصـف بالكتـمـان

، كما كـان القـضـاء يمـارس مـن قـبـل2والتدوين على عكس إجراءات المحاكمة
البوليس وكانت الحرية الفردية غير موجودة إل للنبلء مما آـثـار ـسـخط ـسـكان
بعض القطاعات، هذا ـمـا أدى إـلـى حـصـولهم  عـلـى بـعـض الحـقـوق المتعلـقـة

 م ميـثـاق حـظـر  فـيـه اقتـحـام مـسـكن1955بهوية المسكن، وعليه صدر في عام 
أي فرد دون إذن من القضاء.

ـي وكان تحريك الدعوى يتم من طرف القاضي المختص نيابة عن المجـن
عليه يتم فيها البحث بسرية عن المتهم ول وجود للمقابلة بين الخصوم، وبعدما

ـام1215تم إنشاء  المحاكم الشهيرة تاريخيا بمحاكم التفتيش  عام  ، والتي  أقرتـه
الكنيسة مما نشأ عنها حربا من الملك بتوسيع صلحيات المحاكم الملكية فوجد
نظام ممثل المـلـك، أـمـا المحاكـمـات فلقـيـت إـهـدار للحرـيـة ـفـي الـقـرن الـخـامس
ـس ـا الحـب ـيمة. أـم ـدعاوى الجـس ـي اـل ـة ـف ـاء  العلنـي ـى إلـغ ـا أدى إـل ـر، مـم عـش

،م1539الحتياطي فلم يكن معروفا إل ـفـي تـشـريع فرانـسـوا  الول ـفـي ابرـيـل 

.  46 ،صالمرجع نفسه  ، 1

،ص1977،  الشرعية الجرائية والجنائية ،بدون دار نشر، مصر ،بدون طبعة ، سنة  احمد فتحي  سرور 2
75.
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بحيث يمكن لقاضي التحقيق حبس المتهم أو الفراج عنه بموجب كفاـلـة، وـمـن
. أما وـسـائلم1539ثم ألغت العلنية في جميع الدعاوى الجنائية بموجب تشريع 

وطرق التحقيق فكانت قهرية كملء جوف المتهم بالماء  وضربه .

 فكانت الدعوى تمـر بـعـدة مراحـل يقـوم ضـابط1670 أما في ظل قانون 
العدل في  المرحلة الولى هي مرحلة جمع الستدللت بجـمـع الدـلـة وـسـماع
أقوال الشهود وذلك بسرية  بعيدا عن علم المتهم، ويستجوب المتهم بعد تحليفه
اليمين في سرية، وإذا ـمـا  ـكـانت الجريـمـة خـطـرة اـسـتمرت الـسـرية وـسـمعت
أقوال الشهود وأخذت أقوال المتهم بصفته شاهد وليس متهما، ولـيـس ـلـه الـحـق
في الطعن في الشهادة قبل سماعها، أما حضور المحامي  فلم يكن مـسـموح ـبـه
إل ـفـي القـضـايا المعـقـدة ـكـالختلس أو الفلس، أـمـا الدـلـة القانونـيـة فـكـانت
سائدة ما لم تكن ناقصة يقوم ضابط العدل بإكمالها ـبـالعتراف، ويـطـرح عـلـى
المتهم سؤالن الول من أجل الحصول على اعترافه،  والثاني بعد الحكم عليه
ـاني الـسـؤال وذلك بغية معرفة شركائه، فيسمى الول السؤال التحـضـيري والـث
ـى ـص عـل ـانون ـن ـذا  الـق ـتجواب  فـه ـذ، وبخصــوص الـس ـى التنفـي ـابق عـل الـس

.1استجواب  المتهم قبل وأثناء  وبعد التعذيب 

 وـقـد أـجـاز ـهـذا الـقـانون الـمـر ـبـالحبس الحتـيـاطي ـمـن ـطـرف قاـضـي
ـة، التحقيق المتهم الذي لدعي للحضور وتخلف بدون عذر وكانت القضية جنائـي

أما حضور المحامي في فترات التحقيق فلم يكن مسموح به.

أما بخصوص  المحكمة وفي حال ما كانت الدـلـة القانونيـة  غيـر كافيـة
فلها أن تعيد القضية للتوـسـع ـفـي التحقـيـق، ونـظـرا لحاـلـة القـلـق والتمدـيـد اـلـتي
يعيشها المتهم لم يكن يسمح بانتزاع العتراف ـبـالقوة، ـهـذا  ـمـا جـعـل  حـقـوق

الدفاع غير محترمة للسرية و الخذ بنظام الدلة القانونية .

وفي القرن الثامن عشر ظهرت الحمـلـة النتقادـيـة اـلـتي أثارـهـا الفلـسـفة

.48،  المرجع السابق، ص عبد الستار  سالم الكبيسي  1
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أمثال مونتسكيو وبكاريا مدعمة بالمؤسسات النجليزية الحرة، وهذا ما تـطـرق
إليه الفيلسوف مونتسكيو في كـتـابه "روح الـقـوانين" بـقـوله: "نـظـرا لن الـنـاس
سيئون بطبيعتهم، ـفـإن الـقـانون مـضـطر إـلـى أن يغـيـر منـهـم خـيـرا مـمـا ـهـم "،
وشهادة رجلين تكفي لمعاقبة كل متهم ـبـأي جريـمـة ـكـانت لن القـانون يـصـدق
هذين الرجلين كما لو كانت الحقيقة نفسها تنطق فيهما، وكذلك يفترض القانون
ر أن حالـة المجرميـن رعي، غي ترة الـزواج ولـد ش كل  وليد تحمله أمه فـي ف
ت تختلـف عـن حالـة الجنـة والولد لن هـذه حالـة ضـرورة، أمـا تلـك فليس
ـا أـمـة بلـغـت الدرـجـة القـصـوى ـفـي المديـنـة وـهـي الـمـة ـكـذلك، وـفـي جوارـن
البريطانية تحرم التعذيب دون أن يحدث فيها اضطراب ما، فالتعذيب إذن ليس
ضروريا بطبيعته وقد هاجم التعذيب  قبلي عدد كبير من النبهاء ومن أصحاب
العبقريات حتى ل أجرأ على الكتاـبـة بـعـدهم وأـكـالد أـهـم ـبـالقول أن التـعـذيب ل

1يصلح إل للحكومات الجائرة المستبدة".

 ونظرا لردود الفعال ضد هذا النظام تم إبعاد الـسـؤال التحـضـيري ـسـنة
، وتم إـلـزام المـحـاكم ـبـالقراراتم1788والسؤال السابق على التنفيذ سنة  م 1780

ـوم ـوجبه يـق المسببة ، وبعد ما تم الهتمام في فرنسا بالنظام التهامي والذي بـم
المتضرر بتوجيه التهام يعتقد أنه الجانب فتواـجـد الدـعـاء واـلـدفاع جنـبـا إـلـى

،م 1789، ويرـجـع ذـلـك إـلـى إعلن حـقـوق النـسـان 2جنب أمام محكمة محاـيـدة
والتي أعلنت مبادئ هاـمـة تـضـمن للمتـهـم حـقـوقه منـهـا ل جريـمـة ـبـدون ـنـص
وعلنية المحاكمة وقرينة البراءة، ومن ثم استجابت تشريعات الـثـورة وأـجـازت
ـدب اصطحاب محامي المتهم في كل مراحل القضية ، وفي حالة تعذر ذلك ينـت
له القاضي مدافع ويتقرر بطلن الجراءات، وـمـن ـثـم كـفـل  للمتـهـم نـصـوص

.49 ، ص ،  المرجع السابقعبد الستار  سالم الكبيسي  1
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قانونية لحقـوق المتهـم أثـنـاء السـتجواب والمحاكـمـة وأبيـح للمـحـامي الطلع
 من187على الملف وتقرر معاقبة المعتدى على حرمة الرسائل بموجب المادة 

وأجيز للمضرور إقامة الدعوى وللنياـبـة م ، 1810قانون العقوبات الفرنسي سنة 
ي التـدخل بالمرحلـة الخيـرة مـن العامة كذلك، كما احتفظ بحق المتهم العـام ف

الدعوى وأدخل  نظام المحلفين وسرية التحقيق وعلنية المحاكمة.

ثم توالت القوانين وأـعـدت لجـنـة مـشـروع ـقـانون تحقـيـق الجناـيـات اـلـذي
م مـشـروعها مزيجـا بيـن النـظـام التـهـامي والتحقيقـي، وـصـدر1808صدر في 

قانون جديد فأصبح الثبات شفويا في محاكمة علنية أمام محلفين محاـيـدين ـمـع
حق الستعانة بالمحامي. أما قبل المحاكمة فألغي  نظام المحلفين وظل التحقيق
في يد القاضي المحقق وـكـان المتـهـم  يـظـل خلل مرحـلـة التحقـيـق بل إخـطـار
بالتهامات الموجهة إليه ومـن دون مـحـامي إل بـعـد أمـر الحاـلـة إلـى محكمـة
الجنح أو بعد الستجواب من قـبـل رئـيـس محكـمـة الجناـيـات، كـمـا ـكـان اـلـوقت
ـوالت ـم ـت ـافي.ـت ـر ـك ـامي غـي ـن ـطـرف  المـح ـف  ـم ـى المـل ـدد لطلع عـل المـح

 م تهدف إلى حماية الفرد ورعـايته1808التعديلت على قانون تحقيق الجنايات
وأجيز للقاضي المر بالفراج ـعـن المتـهـم وأـصـبح ـمـن حـقـه اـسـتئناف  ـقـرار

م بـحـق المتـهـم ـفـي خـصـم ـمـدة الحـبـس1892قاضي التحقيق، كما احتفظ قانون 
 م وتـم1897الحتياطي من مدة العقوبة المحكوم بهـا، ثـم جـاء قـانون ديـسـمبر 

تعديل الجراءات السابقة فأصبح للمتهم الحق في الدفاع أمام قاـضـي التحقـيـق،
ووجوب إخطار المتهم من طرف القاضي المحقق بالتهـمـة المنـسـوبة، ووـضـع

، كـمـا ـمـن ـحـق1ملف التحقيق تحت تـصـرف المـحـامي يوـمـا قـبـل الـسـتجواب
المتهم التصال بكل حرية بمحاميه .

الفرع الثاني:  التشريعات النجليزية 

   إن انجلترا كانت مقسمة إلى مقاطـعـات يحكمـهـا أـمـراء وـهـذه الدارة تـتـولى
 فيجب تبليغ المحامي  بيومين قبل الستجواب  ول يتم إل بعد ما يتم إثبات أن الملف  قد وضع تحت تصرف 1

المحامي.
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ـذه ـى ـه ـس الـعـرش عـل ـة، ويـشـرف مجـل ـا الدارـي ـانب أعمالـه ـى ـج القـضـاء إـل
المقاطعات فما يتعـلـق بالقـضـاء، وـكـانت الـجـراءات المتبـعـة بـسـيطة، وـطـرق
الثبات خرافية فمن ينـجـو ـمـن المتـحـان أو المـصـارعة والـفـائز ـفـي اـلـدعوى

 1كالختبار بالنار أو الماء المغلي أو البارد أو اختبار الصليب.

 وبعد الغزو النورماندي حل نظام التحقـيـق ـفـي مجـلـس الـعـرش ورـغـب
وليم الفاتح (النورماندي) حصر السلطة في يده وأـصـبحت المرافـعـات تـتـم ـمـع
بقاء طرق الثبات السابقة،  هذا ما جعل  بعض المتخاصمين اللجوء  مباشــرة
إلى مجلس العرش وبعدها تم التخلي تدريجيا عن الطرق البدائية، وـتـم اللـجـوء

،وفي سنة2إلى نظام المحلفين وأصبح مجلس العرش لستئناف أحكام المحاكم 
 م صدرت الوثيقة العظمى (العهد العظم) وكان بمثابة دـسـتور للنجلـيـز1215

منـهـا أن 29وثم تنازل المـلـف ـعـن اـسـتبداده وأعـطـى للـشـعب بـمـوجب الـمـادة 
يقبض على المتهم أو يحبس إل بموجب حـكـم ـصـادر بـمـوجب الـقـوانين، وـمـع
ذلك ساد في هذا العصر أساليب التـعـذيب القاـسـية إـلـى ـجـانب نـقـل المتـهـم ـمـن
السجن إلى كهف مظلم مع تجويعه وحرمانه من الماء النظيف ووـضـعه تـحـت
ـل ـة تجـع الحديد الثقيل للحصول على اعترافه اعتقادا أن العتراف أفضل إجاـب

القاضي على يقين من حكمه.

وبعدها تم التقليل من استخدام التعذيب وبدأ التوسع في معنى العتراف ليشمل
ـدأ الـعـتراف الـطـوعي العتراف خارج الجراءات القضائية، وبذلك ظهر مـب

فأصبح من حق  المقبوض عليه الـحـق ـفـي م 1679دون خوف وفي ظل قانون 
تقديم طلب مقرون بيمين يلتمس فيه إـصـدار أـمـر إحـضـار الـسـجين أـمـامه ـفـي
الموعد المحدد مع تبـيـان الـسـباب وـحـال حـضـوره يـصـدر القاـضـي أـمـرا إـمـا
بتأييد الحجز أو إخلء سبيله،أما بخصوص حرمة المـسـكن فل تجـيـز الـشـريعة

.28،  المرجع السابق، ص نجيمي جمال  1

.33-32،  المرجع السابق، ص فاضل نديزيدان محمد  2
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النجليزية تفتيش المساكن إل بإذن  قضائي وعـنـد الـضـرورة وفـقـا لـجـراءات
مقيدة بأـسـباب تـسـتدعي ذـلـك، أـمـا التـفـتيش الـصـادر ـعـن الـبـوليس فيـكـون ـفـي

 وبظهور المحاكم المركزية ما بـيـن الـقـرن1حالت محددة تحت رقابة القضاء،
 ظهرت فكرة الستعانة بالمحامي فإذا ما كان الخصوم من النســاء  أو13 و11

الكنيسة فيتم الستعانة بـمـن لـهـم الـقـدرة عـلـى المـبـارزة، ـثـم تـطـور الـمـر إـلـى
الستعانة بمن لهم الخبرة دون أن يتحمل الخصم الخـطـاء اـلـتي ـقـد يـقـع فيـهـا،
أما في الجرائم السياسية فكانت الستعانة بالمحامي إلزامية، ولقد أعطت ـثـورة

 م مفاهيم خاصة للمدافعة، فأصبح ينـظـر إليـهـا كـضـمانة ـضـد تـسـلط1688سنة 
 م1695الحكام وتوجيه الضربات لخصومهم السياسيين، ثم صدر تـشـريع ـسـنة 

يخول للمتهم الحق في الحصول على قرار التهام قـبـل المحاكـمـة بخمـسـة أـيـام
ـى والستعانة بمحاميه المختار أو المعين وذلك في جرائم الخيانة أو التستر عـل

ـريع   ـل إصــدار تـش ـا، وقـب ـان1848مرتكبيـه ـة ـك ـالجرائم التهامـي ـاص ـب  م الـخ
للقضاء السلطة التقديرية في قبول أو استبعاد المحامين، ولم يـكـن هـنـاك تنظـيـم
قانوني يمنح  للفقير حق الستعانة بالمحامي مجانا، وكان من ـحـق المتـهـم ـفـي
مساعدة قانونية في حالة ما إذا صادف وجود محام في المحكـمـة يـقـدم ـخـدماته

.2للمتهم بدون أتعاب

وكانت إجراءات المحاكمة تتم بعد تبليغ المتهم بموعدها  فإذا ـلـم يحـضـر
ولم يقدم عذرا مقبول ل تتـخـذ بـشـأنه إـجـراءات ـجـبره عـلـى الحـضـور وتوقـيـع
تسم المدعي ثم يسرد تفاـصـيل دـعـواه، غرامة التخلف، وتبدأ المحكمة الجلسة بق
وإذا ما أنكر المدعي عليه فـيـؤدي ـهـو الـخـر اليمـيـن، وبـعـدها تـقـرر المحكـمـة
ـدم ـة ـع ـن الضــمانات الممنوـح ـا، وـم ـراءات علـن ـم الـج ـات، وتـت ـلوب الثـب أـس
المحاكمة وتوقيع العقوبة مرتين على نفس الجريمة، وقد أشار إلى ذـلـك ـقـانون

.57،  المرجع السابق، ص عبد الستار سالم الكبيسي  1

.58، ص المرجع نفسه  2
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، ولـفـتراض اـلـبراءة ـفـي المتـهـم م 1889و م 1851الـجـراءات الجنائـيـة ـسـنة 
فالثبات في المواد الجزائية مؤسس على الدعاء بما ل يرقى الـشـك، وكـمـا ل

يمكن إجبار المتهم على الشهادة عمل بحق  احتفاظه بالصمت.

الفرع  الثالث:  التشريعات المريكية

 بالنـســبة للتـشــريع المريـكــي ـفــانتقلت إلـيــه القواـعــد النجليزـيــة ـمــع
المـهـاجرين، ويتمـيـز ـهـذا التـشـريع بـضـمان الحرـيـة للـفـرد  ـضـد قـهـر الـسـلطة
الدارية أو التهامية، ولم يكن في أمريكا العدد الكافي ـمـن القـضـاة والـقـانونين
المطلعين على قواعد القانون العام النجليزي، مما أدى إـلـى إدـخـال تحـسـينات
ـديل ـات الحـقـوق، وـفـي التـع ـة فـصـدرت ـعـدة دـسـاتير وإعلـن تـشـريعية مكتوـب

كـفـل حرـمـة المـسـاكن ـمـن التـفـتيش م 1791الدـسـتوري المريـكـي الراـبـع ـسـنة 
 م1683التعسفي، عرفت بـعـض الولـيـات ـحـق اـلـدفاع وذـلـك بـصـدور تـشـريع 

يمنح للمتهم حق الدفاع عن نفسه أصالة، أو وكالة، وقد نهـجـت ولـيـة فرجينـيـا
م الجـراءات التقليد النجليزي بصدد الستعانة بالمحامي، وأـكـدت إتبـاع معظ

النجليزية المتبعة في ولية كارولينا .

 م أـقـر التـعـديل الـسـادس ـمـن الدـسـتور ـحـق الـسـتعانة1791و ـفـي ـسـنة 
 1بالمحامي في جميع الجراءات.

المبحث الثاني: الشرعية الجرائية وحقوق النسان 

خلل  ومن  عادلة،  محاكمة  في  المتهم  حق  تطور  سبق  فيما  تطرقنا 
استعرـضـنا  لـهـم مراحـلـه، أثبتـنـا ـعـالميته ـفـي اـلـوقت الحاـضـر، وبيـنـا الـثـر
المترتب عن هذه الـسـمة، وـفـي ـهـذا المبـحـث ـسـوف نـحـدد مفـهـوم ـهـذا الـحـق،
وبيان طبيعته والساس الذي يرتكز عليه، والنـطـاق اـلـذي تكـفـل ـضـمنه أوـجـه

.63، ص 57،  المرجع السابق عبد الستار سالم الكبيسي  1
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حمايته .

 المطلب الول: ماهية حق المتهم في محاكمة عادلة 

:"هي كلمة لها عدةserg,guin chard  إن مصطلح العدالة كما يراه البرفسور 
معاني تجتمع في معـنـى مـفـاده الـعـدل والـتـوازن المعـنـوي الراـسـخ ـفـي ـضـمير

، كـمـا يـعـد الـحـق ـفـي محاكـمـة عادـلـة1جهاز العدالة والقاـضـي بصـفة خاـصـة"
ـانون ـة الـق ـة العنـصـر المـحـوري والساـسـي لدوـل ـه2بمثاـب ـت كـتـب فـق ـد خـل  وـق

الجراءات الجنائية من تحديد واضح لـحـق المتـهـم ـفـي محاكـمـة عادـلـة، ولـعـل
ـام ـؤرة اهتـم حداثة الفكرة وبريق آثارها جعلت الضمانات المؤدية إليها تشغل ـب

، ومنه الستاذ اـلـدكتور حسـن محمـد عـلـوب فـي مناقـشـته3رجال الفقه الجنائي
لرسالة الدكتوراه، إذ علرف حق الدفاع بأنه: "حق المتهم في المحاكـمـة العادـلـة
مؤسسه على إجراءات مـشـروعة..."، وواـضـح أـنـه غلـلـب ـحـق اـلـدفاع فجعـلـه
مـحـور الـحـق فـي محاكـمـة عادـلـة، ومعـلـوم أن ـحـق اـلـدفاع ل يـعـدو أن يـكـون

 ، وـمـن ـهـذا المنطـلـق4ركيزة ـمـن رـكـائز الـحـق الخـيـر، ولكـنـه ـلـم يسـتغرقها
جاءت المحاولة مشوبة بالقصور، طامسة لمفهوم ـحـق الحاكـمـة العادـلـة، وـفـي
ـدين ـعـوض"إن ـدكتور مـحـي اـل ـز اـل ـة رـك ـة العادـل ـد آـخـر لـحـق المحاكـم تحدـي
المحاكمة العادلة تشتمل في الواقع حقوق المتهم من إحاطته علـمـا بالتهـمـة إـلـى

1  V :S.GUIN CHARD , M. BAN DRAC : « ,Droit processuel et droit comparé du procès », Dalloz, 3ème,  éd, 
2005, P342.

2 V :PAUL TAVERNIER :  «  le droit a un procés équitable dans la juriprudence  du comité des droits de 
l’homme des nations unies »rev. trim, N° 25,1996, P 3-22.

.48،  المرجع السابق، ص حاتم بكار  3

،"استعانة المتهم بمحام في القانون المقارن"، رسالة دكتوراه، دار النشر للجامعاتحسن محمد علوب  4
.81، ص 1980المصرية، بدون طبعة ، سنة  
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الستعانة بمحام إلى عدم تعرضه لخطر العقاب أكثر من مرة، إلى حق الطعن
ـة في الحكام وفي التعويض في حالة إخفاق العدالة، وأن تكون المحكمة حيادـي
مستقلة ل تأثير لحد عليها..."، ومن هنا نكون كذلك أـمـام خـلـط بـيـن عناـصـر

1المحاكمة العادلة وآثارها في محاولة لتبيان ماهيتها.

إلى  غنام  الدكتور  انتهى  العادلة،  المحاكمة  لماهية  آخر  تحديد  وفي 
توصية مؤداها: "إن النص على حق المتهم في محاكـمـة ـسـريعة ل يغـنـي ـعـن
حـقـه فـي المحاكمـة العادلـة، ـلـذلك يتعـيـن وضـع تعرـيـف للحـق فـي المحاكمـة
العادلة، وتحديد نطاق تطبيقه والثار المترتبة علـى مخـالفته"، وبنـاء علـى مـا
تقدم يمكن الـقـول أن ـحـق المتـهـم ـفـي محاكـمـة عادـلـة ـهـي الوـسـيلة اـلـتي تتـيـح
مقاضاة أين كان بشأن التهام الجنائي الموجه إليه أمام محكمة مستقلة ومحايدة
طبقا لجراءات علنية، يتاح له ـمـن خللـهـا اـلـدفاع ـعـن نفـسـه ـمـع تمكيـنـه ـمـن

 2الستئناف ضد الحكم الصادر ضده.

ـا ويذكر أن أول محاولة لوضع ضوابط المحاكمة العادلة تحديدا  لماهيتـه
كانت ـمـن ـجـانب المحكـمـة العلـيـا المريكـيـة، فـقـد ـكـان عليـهـا أن تـصـوغ ـهـذه
الضوابط صياغة دقيقة ينقـطـع بـعـدها مـجـال الختلف ـحـول ماهـيـة المحاكـمـة
العادلة ومضمونها، وهذا التعريف بالـضـافة إـلـى بـسـاطته ـفـإنه يعـتـبر تعريـفـا

جامعا مانعا .

إذ يجمع محاكمة المتهم ويمنع إدخال ـمـا ـعـداها ـفـي مـضـمونها، ـهـذا ـمـا
يخرج المحاكمات الستثنائية من إطار فكرة المحاكمة العادلة، ذلك أن المحاكم
الستثنائية تفتقر إلى الحياد والستقللية، وـكـذا ـمـن ـشـأن ـهـذا التعرـيـف تبـيـان
ـدفاع، المسار الجرائي لعدالة المحاكمة، بالتأكيد على علنيتها واحترام حق اـل

، "حقوق النسان في الجراءات الجنائية"، بدون دار نشر ،بدون طبعة، سنةمحمد محي الدين عوض   1
.  400، ص 1989

 .50،  المرجع السابق، ص حاتم بكار  2
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وضمان درجات التقاضي، مما يجعل المحاكـمـات اـلـتي تـتـم ـسـرا بغـيـر ـمـبرر
قانوني هي تلك التي يحرم  فيها المتهم من مباشرة حقه في اـلـدفاع، أو يحـجـب

عنه حقه في الطعن فيما يصدر ضده من أحكام .

أنه حق   الفرع الول:

قوامه مصلحة المتهم في أن يحاكم بشأن ما يسند إليه ـمـن اتهاـمـات أـمـام
محكمة  مستقلة ومحايدة، تراعي فيـهـا كاـفـة الـضـمانات اـلـتي يتـضـمنها ـقـانون
الدولة ، فإذا كانت الدولة صاحبة الحق في توقيع العقاب على من يثـبـت إدانـتـه
لرز مصلحته في عن اقتراف فعل نص القانون على تجريمه، فإن هذا الخير تب
أن يحاكم بعدالة، وهو ما يلقي على عاتق الدولة التزاـمـا ـبـأن تـضـمن ـلـه ـسـبل

، ومن هذه الحقوق الصلية مثل1ذلك وتوفر له الجهة الكفيلة بالوفاء بمقترفاته
أن يعامل معاملة البريء إلى غاية صدور حكم بات في ـشـأنه، وـهـذا ـمـا ـنـص

ـه: "2000 لسنة 516عليه المشرع الفرنسي في القانون رقم   الذي ينص على أـن
  ـمـا يلـحـظ أن2تفترض براءة كل مشتبه فيه أو متهم طالما ـلـم تثـبـت إدانـتـه"،

 وممـا ل3المشرع ساوى ما بيـن المشـتبه فيـه والمتهـم فـي افـتراض براءتـه، 
ي ريب فيـه أن الخلل بهـذه اللتزامـات ينطـوي علـى عـدوان حـق المتهـم ف
محاكمة عادلة، ومنه يقتضي مواجهته بالجزاء الملـئـم، واـلـذي تتـعـدد ـصـوره

بحسب طبيعة العدوان و نوعية مخالفته.

 الفرع الثاني: حق شخصي عام 

.51 ، المرجع  السابق ، ص حاتم بكار  1

2 V :FREDERIK SUDRE : « droits de l’homme – droit de la convention européenne des droit  de l’homme », 
J.C.P , la semaine juridique, édition générale, 2001, P 18.

3 V :CHRISTIN LARERGES : « le renforcement de la protection de la présomption D’innocence et droit des 
victimes » , rue _sccrim,2001,N°01,P23
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 يعتـبر حـق المتهـم فـي محاكـمـة عادـلـة حقـا شخـصـيا عاـمـا،  فهـو ـحـق
شخصي لنه يستهدف حماية مصالح المتهم بتمكين من أن يحاكم بشأن التهام
المسند إليه أمام قاضيه  الطبيعي، علنا مع إتاحة الفرصة له للدفاع ـعـن نفـسـه،
مع تهيئة سبل مراجعة الحكم الذي يصدر ضده أمام محكمة أكثر علوا من تلك

التي أصدرته.

غر بذلك تلتزم الدولة بتوفير آلية حيادـيـة تـضـمن الـسـتقلل و ـتـدعم  ووقا
لها مهمة محاكمته وتقف على حياد  ، اعتمادا على سلطة التهام  التي بدورها

1تقف موقف الخصم الشريف.

وعلى صعيد أخر فهو حق  يتسم بالعمومـيـة لـنـه بالضـافة إلـى حمـايته
لمصلحة المتهم يحقق مصلحة عامة ممثلة ـفـي كـشـف الحقيـقـة، و اـسـتفاء ـحـق
المجتمع في العقاب ممن تعدى على المصالح التي يحميها القانون، حفاظا على
كيانه ودعما لستقراره، ضمانغا ِملسير الحـيـاة الجتماعـيـة عـلـى اـسـتقامة، وـمـن
هنا تبدو عناصره وثيقـة الـصـلة بالنـظـام العـام،  يـترتب البطلن علـى مخالفـة
مقتـضـاها ـبـل ـقـد ـيـترتب عـلـى ذـلـك معاقـبـة مـقـترف المخالـفـة إذا ـشـكلت فعل

جرميا، و تعويض المتضرر من آثارها .

بليد أن فكرة الحقوق الشخصية كحقوق يحـتـج بـهـا ـفـي الرابـطـة القانونـيـة
ض، يتـصـدره الفقـه التقليـدي بين الفراد  والدولة لم تلقـى قبـول مـن قبـل البع

، وهـكـذا يعطيهـا2اللماني، قول:" بأن الدولة صاحبة حق  ذاتي فـي السـيادة"
فعل  ما تريد، فالـقـانون ـمـن ـصـنعها، وـمـن ـتـم ل يتـصـور  بنظرـهـم أن

.53 ، المرجع السابق ، ص حاتم بكار 1

  معنى السيادة: تستخدم  مصطلح السيادة بصورتين مختلفتين ، و إن ظلتا مترابطتين ، للشارة إلى السيادة2
الداخلية والسيادة الخارجية، ففي حين ترتبط الولى بالثانية  بوضع الدولة في النظام الدولي و مدى قدرتها على

التصرف ككيان مستقل، فان السيادة الداخلية تشير إلى القوة أو السلطة العليا داخل الدولة، ممثلة في الهيئة
صانعة القرارات الملزمة لكافة المواطنين والجماعات والمؤسسات داخل حدود الدولة،  وترتبط السيادة الداخلية

بهذا المعنى الداخلي بمفاهيم مثل السيادة البرلمانية و السيادة الشعبية. 
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ـى تل الفراد الذين تمارس عليهم تحكمغا  قد يصــل إـل يولد التزاما على عاتقها ِمقب
درجة السجن، وبناء عليه فل حق لهم عليها.

ـويض النـظـام والحقيقة أن عدم إقرار وجود مثل هذه الحقوق من شأنه تـف
القانوني برمته مما يستحيل معه إقرار وجود الدولة ذاتها،  القول بعدم تصــور
التزام  الخيرة بالقانون اـلـذي تسـنه كثمـرة لفكـرة السـيادة ، يجعـلـه لغـوا لـنـه
يقضي إلى شذوذ مؤداه أنه ما يعد قانونا بالنسبة للفراد، ل يعد ـكـذلك بالنـسـبة
للدولة، فمن غير المتصور إقرار قانونـيـة القاـعـدة وـعـدم قانونيتـهـا ـفـي النـظـام

1القانوني الواحد وفي ذات الوقت، بغير تسليم بسيادة الطغيان والستبداد.

فالقانون يقرر ثنائية الـطـراف، الدوـلـة ـمـن ناحـيـة و الـفـراد ـمـن ناحـيـة
أخرى، وإسنادا إلى هذه الرابطة الحقوقـيـة واللتزاـمـات المتبادـلـة. ويـقـع عـلـى
عاتق الدولة بناء عليها اـحـترام مـصـالح الـفـراد و حـقـوقهم ـبـل و العناـيـة بـهـا،
تها،و ليس ثمة ما ِمهتا على حقوق تبِمندي فليس هناك ما ليولد عدم الثقة فيها  مثل تغلول

وبهــذا2يعلي شأنها قدر احترامها لحقوقهم وحرياتهم و تمكينهم من التمتع بها ،
فإن نشاط الدولة ينصب برمته على أسس خدمة المصلحة العامة،  ول يـمـاري
أحد في أن الحق المذكور يشغل حيزا من هذا  النشاط، و تتيح له هذه المكانة،
مكنته احتلل موقعه ضمن زمرة  الحقوق الفردية العامة، ـبـل تراـهـا  يتـقـدمها
جميعا بحسبانه العلمة الـبـارزة الداـلـة عـلـى تحقـيـق العداـلـة، واـحـترام الحرـيـة

النسانية وهما رمز الدولة القانونية.

.54حاتم بكار ،  المرجع السابق ، ص  1

 ،1983،  "ضمانات الفرد في مرحلة المحاكمة" ،بدون دار نشر،بدون طبعة، سنة  أمال عبد الرحيم عثمان  2
.54 نقل عن الدكتور حاتم بكار، المرجع السابق ، ص .34ص 
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فمفترضات حق المتهم في محاكمة عادلة تشكل إلتزاما على عاتق الدولة
ل يجوز لها النتقاص منها، فهي ل تخلق الحق المذكور و إنما تقره  وتحميــه
لره الدوـلـة يتـعـذر عـلـى الـفـرد أو كما  قال ـبـارتيلمي: "... ـصـحيح أن ـمـا ل تـقـ
قانونا أن يحتج به ِمقبلها، ولكن الحق الفردي الذي تقره الدولة لـيـس ـمـن خلقـهـا

أبدا بل هي فقط تعترف به... "

ـة وبـيـن وصفة العمومية تبتدي واضحة في حق المتهم في محاكمة  عادـل
اعتبارات النظام العام، وهي العتـبـارات اـلـتي تجـعـل مباـشـرة ـضـماناته أـمـرا
واجبا في غالب الحالت، وتجعل البطلن جزاء التـخـالف ـمـع مقتـضـياتها، ـبـل
وتترجم إضفاء الصفة الجرمية على كثير من  الفعال  التي تقترف خرقا لها.

 وفي إطار آخر فعلى سلطة التهـام ـضـرورة إقاـمـة اـلـدليل علـى التهـمـة
التي لتسندها إلـى المتهـم، ومـا يتفـرع عـن ذلـك مـن عـدم جـواز إجبـاره علـى
العتراف بها، وهي التي تفسر تجريم تـعـذيبه لحمـلـه عليـهـا، وـعـدم الـكـتراث
إجرائيا إذا ـجـاء  ثـمـرة ـلـذلك، وـهـي أيـضـا اـلـتي تجـعـل الـقـوانين اـلـتي تـخـص
الحكام  ضد المراجعة الحقيقية بالطعن عليها بعدم الدستورية باعتبارها تـهـدر

1ضمانة أساسية لحق المتهم في محاكمة عادلة.

الفرع الثالث:  هو حق غايته العدالة 

 يتجـسـد معـيـار تحققـهـا ـفـي المـسـاواة أـمـام القـضـاء حـيـث يتمـتـع المتـهـم
بصورة متوازنة مع غيره بسائر الضمانات التي تكفـل بلـوغ العدالـة لحسـبانها

محور الحق المائل وجوهره.

وإذا كان التمتع بعدالة المحاكمة يعتبر حقا للمتهم فإن العمل علـى حماـيـة
مفترضاته  يعد إلزاما على ـعـاتق الدوـلـة ـمـن خلل علقـتـه بـهـا كـطـرف  فـي
الرابطة الجرائية التي تسوغ لها حق توقيع العقاب على تعدى عـلـى المـصـالح

.56-55 ،  المرجع السابق ، ص حاتم بكار 1
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المحمـيـة قانوـنـا، والعداـلـة اـلـتي ينبـغـي أن تقـضـي إليـهـا ـهـده  الرابـطـة تـسـمى
، و ـهـي  العداـلـة اـلـتي تتكـفـل الدوـلـة بإقامتـهـا بـيـن الـنـاس1بالعداـلـة التوزيعـيـة

باحترام متطلبـات المسـاواة بينهـم أمـام القـانون والقضـاء .وهـذه العدالـة تـأتي
استجابة تلزمية لخضوعهم للقانون الذي تسنه الجماعة تنظيما لحمايتها، ومن
هنا حق لرسطو أن ينادي سيادة القانون وـهـو مـا يجـعـل الـعـدل عاـمـا بالنـسـبة

للكافة. 

المطلب الثاني: مفهوم الشرعية وصورها وأساسها.

ـتى ـة، وـح لضمان تحقيق العدالة وإرساء دعائمها على أسس قانونية متيـن
ل يفـلـت مـجـرم   ـمـن العـقـاب أو ليـجـز برـيـء ـفـي قـفـص التـهـام، ـفـإن فـكـرة
الشرعية الجرائية وحقوق النسان ل تعد مصلحة فحسب، بل إنها تتعدى ذلك
إلى أن تصبح مصلحة كل إنسان يواجه صفة متهم، إنـهـا فـكـرة تتعـلـق بالنـظـام
العام في المجتمع، نظرا لن وجود هذه الحقوق واحترامـهـا يظـهـر ـمـال يمـكـن
الستغناء عنه وهو إقامة عدالة حقيقية، وهذا ما حرصت عليه إعلنات حقوق
النسان والمواثيق الدولية، حيث نصت عليها صراحة باعتبارها ضمن حـقـوق

،2النسان وحرياته الساسية التي منها حقوق الدفاع وضمان المحاكمة العادـلـة
ولـهـذا ـكـان لزـمـا عليـنـا التـطـرق إـلـى الـشـرعية الجرائـيـة باعتبارـهـا  بمثاـبـة

الترمومتر التي تقاس بها مدى إلزام الدولة بالقوانين وتطبيقاتها في الواقع.

 الفرع الول:  مفهوم الشرعية 

 إن مدلول الشرعية يختلف من دوـلـة إـلـى أـخـرى بـقـدر اختلف نظامـهـا
ـانون، ويختـلـف السياسي والقتصادي وبقدر سلمة التطبيق واحترام الدولة للـق

.57 ،المرجع السابق ، ص حاتم بكار  1

،  "حق المتهم في محاكمة عادة  في قانون أصول  المحاكمات  الردني"، دراسات علوممحمد صبحي  نجم  2
.123،  ص 2005، سنة الول،  العدد 32الشريعة والقانون،  المجلد 
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هذا المفهوم باختلف مـصـدر الـشـرعية، ـهـل مـصـدرها الدـسـتور أم مـصـدرها
القانون ؟ 

 ويمكنـنـا أن نـعـرف الـشـرعية بأنـهـا: "المـبـدأ اـلـذي يـلـزم أـفـراد المجتـمـع
وجمـيـع أجـهـزة الدوـلـة ومؤسـسـاتها ـبـاحترام الـقـوانين اـلـتي تـصـدرها الـسـلطة

المختصة، أي مبدأ سيادة القانون على الفراد وسلطات الدولة".

1فالشرعية باختصار هي المبدأ الذي يقيد الدوـلـة كـمـا تعرـضـها لمـسـاءلة

في حالة انتـهـاك مـبـدأ الـشـرعية ويقـيـد الـفـراد بالـقـانون، ويـهـدف إـلـى اـحـترام
حقوق النسان وحماية الـفـرد ـمـن تحـكـم الـسـلطة وتقـيـدها وـفـق ـسـيادة الـقـانون

2والمبادئ العامة.

والمشرع الجزائري ـفـي إـشـارته إـلـى مـبـدأ الـشـرعية أراد إـضـفاء ـصـفة
الحماية على الشخص والحفاظ عـلـى كراـمـة النـسـان وحريـتـه، وأـنـه ل يمـكـن
المساس بحرية الشخص وكرامـتـه ـخـارج إـطـار الـقـانون. إن لـهـذا المـبـدأ ـشـأن
عظـيـم أساـسـه ـهـو المحافـظـة عـلـى الحرـيـات الفردـيـة ـضـمن إـطـار ل يـضـر
بالصالح العام، الشيء اـلـذي جعـلـه يوصـف بـأنه أهـم مبـدأ تـقـوم علـيـه نظرـيـة

3القانون الجنائي.

ومبدأ الشرعية هو من دعائم دوـلـة الـقـانون؛ أي خـضـوع ـسـلطاتها كاـفـة
للقانون تشريعية كانت أم قضائية أم تنفيذية، ومطبقة لمبدأ الشرعية ـفـي نـطـاق

4واسع إداريا وقضائيا كانت بذلك دولة قانونية وليست دولة بوليسية.

1V : M.Masse : «   la place du droit pénal dans les relations internationales" RSC, N° 1, 2000 , P 123.

.124،  المرجع السابق ،  ص محمد صبحي  نجم 2

3V : MERLE  ET VITU : « Traité de droit  criminele », 10eme édition , Paris 1979, P 244.
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PRINCIPLE OF   هذا ما جعل برجال الفقه النجليزي يعبرون عن هذا المبدأ باسم

RULE OF LAW؛ أي مبدأ حكم القانون، وأطلق  عليه في الوليات المتحدة المريكية
THE PRIMERPLE OF LIMITED GOUVERNEMENT, A GOVERNEMENT  OF المقيدةاسم مبدأ الحكومة 

LAWS NOT  OF  MEN  أي حكومة قانون ل حكومة أشخاص وكما يطلق عليه رـجـل
الفقه الفرنسي

 LE REGNE DE LA LOI، وقد بين المؤتمر الدولي لرجال القانون الذي عقد في نيودلهي
 أن مبدأ الشرعية هو اصطلح يرمز إـلـى المـثـل والـخـبرة القانونـيـة،1959عام 

وأنه يعتمد على عنصرين، الول: أنه مهما كان فحوى القانون فإن ـكـل ـسـلطة
في الدولة هو نتاج القانون وتعمل وفقا للقانون، والـثـاني اـفـتراض  أن الـقـانون

نفسه يعتمد على مبدأ  سام هو احترام حقوق النسان.

 الفرع الثاني: صور الشرعية الجنائية 

القوانين  وأخطر  أهم  من  المختلفة  بفروعه  الجزائي   القانون  يعتبر 
ـا الفعــال المجرمــة ـذي يحــدد لـن ـانون اـل ـه الـق ـى الطلق، لـن الوضــعية عـل
والعقوـبـات والـتـدابير الحترازـيـة المـقـررة لـهـا، ولـنـه يتعـلـق بجمـيـع مراـحـل
اـلـدعوى مـنـذ وـقـوع الجريـمـة وتتـبـع مرتكبـهـا والقـبـض علـيـه والتحقـيـق مـعـه
والقتناع الذاتي لسلطة التهام بأدلة الثبات وإحالته إـلـى المحكـمـة المختـصـة،
ـرعية ـدأ  الـش ـه يخضــع لمـب ـف فروـع ـي بمختـل ـانون الجزاـئ ـي الـق ـك ـف ـل ذـل لـك

1الجرائية لضمان تحقيق العدالة الحقيقية.

وتصرفاتها  إجراءاتها  وكافة  العامة  السلطة  أعمال  كامل  فإن  وعليه 
وقراراتها النهائية على أي مستوى كانت ـمـن الـتـدرج، ل تـكـون ـصـحيحة ول

، "ضمانات المتهم أثناء  التحقيق"، الجزء  الثالث، دار الهدى، عين مليلية، الطبعة الولىمحمد محمدة  4
.177،بدون سنة نشر، ص

1 V :VASAK  KARL :  « La convention européenne des droits de l’homme » , Paris , 1963, P 5.
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منتجة لثارـهـا القانونـيـة المـقـررة ـفـي مواجـهـة المـخـاطبين بـهـا، إل بمطابقتـهـا
للقاعدة القانونية العلى التي تحكمـهـا، أل وـهـي مـبـدأ الـشـرعية، فـإذا ـصـدرت
على غير الوجه القانوني المطلوب فإنـهـا تـكـون غـيـر مـشـروعة وتـحـولت إـلـى

مجرد إجراءات مادية غير قانونية.

إن بعض الفقهاء يقسمون مبدأ الشرعية إلى ثلث أقسام أو جوانب: 

جانب موضوعي:  يعبر عنه بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.  -1
. الجرائية جانب  إجرائي: يعبر عنه بمبدأ  الشرعية-2
 جانب تنفيذي: يعبر عنه بمبدأ  شرعية التنفيذ العقابي .-3

إن انتـهـاك إـحـدى الـجـوانب الثلـثـة لمـبـدأ الـشـرعية ـيـؤدي مباـشـرة إـلـى
انتفاءـهـا، وـحـتى تـضـمن للـفـراد حرـيـاتهم وحـقـوقهم، لـبـد ـمـن وـضـع آلـيـات
قانونية لحماية هذا المبدأ حفاـظـا عـلـى الحـقـوق والحرـيـات، وإـضـفاء للـشـرعية

 1على العمال المتخذة في شأن ذلك.

البند الول: عدم رجعية القوانين الجزائية : 

 من قانون العقوبات الجزائرية عـلـى أـنـه:" ل يـسـري02لقد نصت المادة 
قانون العقوبات على الماضي إل ما كان أقل شدة".

أ- بيان التكيف  القانوني للجريمة : بحيث يكون ذلك بإظهار العناصر المختلفة
ن الـنـص الـقـانوني اـلـذي ينطـبـق عـلـى ذـلـكأوالمكتوبة للفـعـل الجراـمـي، ـمـع 

الفعل، فإذا لم يجد نصا قانونيا يعاقب على ذلـك، وجـب  علـى القاضـي الحكـم
بالبراءة، وإذا تبين ذلك أثناء التحقيق فيـجـب عـلـى المحـقـق أن ـيـأمر  ـبـألوجه
لقاـمـة اـلـدعوى الجنائـيـة لـعـدم الجريـمـة، ذـلـك أـنـه ل يمـكـن للقاـضـي الجـنـائي

 2الستناد إلى العرف  أو إلى قواعد العدالة أو مبادئ القانون الطبيعي.

 التي تنص على:  " ل إدانة إل بمقتضى قانون1996 من  الدستور الجزائري لسنة46  راجع  نص المادة 1
صادر قبل إرتكاب الفعل المجرم" .
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 من الدستور، إن46 إن نص المادة المذكورة أعله تتماشى ونص المادة 
عدم الرجعية يعد من أكبر الضمانات للمتـهـم، فـلـو ـخـالف المـشـرع ـهـذا المـبـدأ
لمصدرغا قوانين وتشريعات سارية ـبـأثر رجـعـي لأعـتـبرت غـيـر دـسـتورية طبـقـا

  من الدستور والتي تنص على:" أن القضــاء أـسـاس142 و140لنص المادتين 
ـرعية، ـاس الـش ـى أـس ـة إـل ـات الجزائـي ـاواة"، وتخضــع العقوـب ـرعية والمـس الـش
وبالتبعية فإن القاـضـي واـلـذي يخـضـع أـسـاس للـقـانون ل غـيـر، ل يـسـتطيع أن
ينزل أحكامه على أي شخص اعتباطا في غياب القانون، وـمـن ثـمـة ـفـإن مـبـدأ
عدم الرجعية يعني عدم إمكانية توقـيـع أي عقوـبـة عـلـى أي ـشـخص  ـمـن أـجـل
نص لم يكن وقت وقوعه لمجترمغا، ذلك أن كـل مـا لـم يضـعه القـانون ويجرـمـه
ـراد ـات الـف ـا لحرـي ـيا واحتراـم ـك تماـش ـو الباـحـة ،وذـل ـى أصــله وـه ـى عـل يبـق
وكرامتهم النسانية، وحقهم في الحماية القانونية ـمـع الـشـارة إـلـى أن الـسـتناد

" ـمـن ـقـانون العقوـبـات الجزائرـيـة، موـضـوع حماـيـة2اـلـوارد بـنـص الـمـادة "
للفراد ولصالحهم، ذلك أن عدم الرجعية المطلقة للقوانين الجزائية قد ل يكون
لصالح الفراد وذـلـك عـنـد ـصـدور ـقـانون جدـيـد يلـغـي الـقـانون الـقـديم، واـلـذي
ي ظـل  القـانون ي ظـل القـانون القـديم مباحـا ف لجترم ف بموجبه أصبح الفعل الم

الجديد.

 إن العمال المادية أو الحكام القضائية التي تنتـهـك:ب- وصف اللمشروعية
 ق.ع.ج بـصـفة اللمـشـروعية،01مبدأ الشرعية المنصوص عليه بنص الـمـادة 

ويترتب عليها البطلن المطلق.

إن العمال المادية التي توصف بوصف اللمشروعية، تجيز للمتضــرر
منها فضل عن حقه في طلب إلغائها ـحـق المطالـبـة ـبـالتعويض ـعـن الـضـرار

 ق م.ج124اللحقة به جراء الفعال اللمشروعة القائمة من قبل الغـيـر الـمـادة 
أما الحكام القضائية والتي قد تنتهك مبدأ الشرعية ـجـراء الخـطـأ القـضـائي، أو

، "الحكام العامة في قانون العقوبات"،بدون دار نشر،لقاهرة ،بدون طبعة ،سنةالسعيد مصطفى السعيد  2
.84، ص1996
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التكيف غير القانوني للواقعة، فإن المحكمة العليا بوضعها محكمة قانون تتولى
نقض هذه الحكام والقرارات وإلغائها، وـلـدينا  ـقـرار المحكـمـة العلـيـا الـمـوالي
والذي من خلله نستنتج  ما آل القرار المطعون فيه الذي ينتهك مبدأ الشرعية.

البند الثاني: التزام القاضي بقواعد معينة في تفسير النصوص الجنائية. 

الوقائع  على  بالعتماد  النصوص  تفسير  عند  الجنائي  القاضي  يقوم 
المطروحة أمامه، وهو مقيد بقاعدة الشرعية الجنائية، حتى ل يصل إلى تقرير
جرائم جديدة لم ينص عليها المشرع، وهو الـمـر المحـضـور جمـلـة وتفـصـيل،

وهذه القواعد ل تخرج في رأينا عن قاعدتين أساسيتين هما: 

أول: عدم التوسع في تفسير النصوص الجنائية 

بحيث يجب أن يهدف التفسير إلى كشف قصد المشرع  ـمـن خلل ألـفـاظ
النص على شرط أن ل يؤدي ذلك إلى الخروج عن قاـعـدة ـشـرعية الجراـئـم و
العقوبات،  فالتفسير يجب أن يقف عند الحد اـلـذي يخـشـى فـيـه خـلـق جراـئـم أو

 1عقوبات لم ينص عليها القانون، أو إباحة أفعال كذلك جلرمها  القانون.

ثانيا: عدم استعمال القياس في تفسير النصوص الجنائية  

فذلك لكونه يستند إلى مبدأ  الشرعية بحيث يتعرض هذا الخير للخطر، 
وطبقا لذلك فقد قررت محكمة النقض الفرنسية أنه ل يجوز للقاضي أن يـسـعى
عن طريق القياس إلى نقض الـقـانون وتوقـيـع العـقـاب ـفـي غـيـر الـحـالت اـلـتي
ذكرها المشرع، وإذا كان القياس محضورا في النصوص الجنائية اـلـتي تتعـلـق
بالتجريم، فإن استعمال القـيـاس ـجـائز فيـمـا يتعـلـق بالنـصـوص الجرائـيـة اـلـتي
تجعل المتهم  في موقف أسوأ، وقد يكون جائز في النـصـوص الموـضـوعية إذا

كانت في صالح المتهم ، كأن تقرر سببا للباحة أو للعفاء من العقاب.

 ،  "شرح قانون العقوبات الجزائرية" ، الحكام العامة للجريمة ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيعرضا فرج  1
.107،  ص 1976،الجزائر ، الطبعة الثانية ، سنة 
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المطلب الثالث: الجزاء المترتب عن انتهاك مبدأ الشرعية 

 لقد أشرنا فيما سبق إلى الليات الموضوعة قصد تكريس مبدأ الـشـرعية
للحفاظ على حرية الفراد وعدم بخسهم حقهم ـفـي اـلـدفاع، ونتـطـرق الن إـلـى

الجزاء المترتب جراء اغتصاب مبدأ الشرعية والمساس بقداسته.

 لقد أـشـرنا  ـمـن خلل اللـيـات الموـضـوعة لتجـسـيد مـبـدأ الـشـرعية إـلـى
النتائج التي تترتب جراء انتهاكه، وذلك من خلل وصف اللمشروعية وإلغاء
العمال المادية، وحق المتضرر فيها في طلب التعويض، وذـلـك ـبـاللجوء إـلـى
جهات القضاء، أما من ناحية المحاكمة فإن المر أعظم بكثير من مجرد إلـغـاء
ـون ـة، لـك ـل الضــرار الناتـج ـويض مقاـب ـة اللمـشـروعة والتـع ـال المادـي العـم
الشخص المشتبه بـه أو المتهـم قـد يمـس فـي حريتـه وفـي كرامتـه، ومـن ثمـة
ضرورة وضع جزاء عقابي ضد منتهـكـي الـشـرعية الجرائـيـة عـنـد الـضـرار
بالشخص المشتبه به، أو المتهم عند اتهامه، أو الحكم عليه، ومـن خلل قـانون
ـدأ ـن مـب ـابي ـضـد منتهكـي ـتنتاج ـجـزاء  عـق ـا اـس ـة يمـكـن لـن ـات الجزائرـي العقوـب

الشرعية، وذلك من خلل  المتابعات الجزائية .

الفرع الول:  تعريف الجزاءات الجرائية 

 من أجل الوصول إلى تعريف دقـيـق للـجـزاءات الجرائـيـة ينبـغـي إـيـراد
المعنى اللغوي والصطلحي لهما وإكمال للصورة التعريفـيـة لـبـد ـمـن تحدـيـد

خصائص هذه الجزاءات .

واميس اللغـة العربيـة، يتـبين لنـا أن البند  الول: تعريفه لغتـا:بـالرجوع إلـى ق
كلمة جزاء تعني المكافأة على الشيء، جزاء به وعلـيـه ـجـزاء وـجـزاه مـجـازاة

 1وجزاء، ويقال "جزتك الجوازي" أي وجدت جزاء ما فعلت.

، "لسان  العرب المحيط"،  المجلدأبو الفلضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منصور  الفريقي المصري  1
.454الول، دار لسان العرب،  بيروت بدون طبعة،بدون سنة نشر، ص 
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ـا أما بالنسبة إلى كلمة الجزاء الجرائي كمصطلح قانون فلم نعثر على ـم
يرادفه في اللغة لكونه من المصطلحات الحديثة في عالم القانون، غـيـر أـنـه ـلـو
تمعنا في المعاني التي وردت بالنسبة  إلى كلمتي (الجزاء والجراء) كل عـلـى
حدة لوجدنا أن أقرب المعـاني إلـى الحـق فـي المحاكمـة العادلـة المعنـى الول
الـجـزاء "العقوـبـة" والمعـنـى الخـيـر لمعـنـى الـجـراء "الطريـقـة"، ـلـذلك يمـكـن
القول بأن الجزاء الجرائي لغة قد تكون عقوبة على الطريقة التي جرى عليها

 1المرء.

البند الثاني : تعريفه اصطلحا  

قد علرف البعض الجزاء الجرائي بأنه عبارة عن "تكيف ـقـانوني للعـمـل
، وعـرف2الجرائي الذي ل يتطابق مع مفترض القاعـدة القانونيـة الجرائيـة"

آـخـرون ـبـأنه "وـصـف ـقـانوني للعـمـل الجراـئـي اـلـذي يـتـم بالمخالـفـة لنـمـوذج
، كـمـا3القاعدة القانونـيـة اـلـتي تـحـدد ـشـروط وـجـود وـصـحة مناـسـبة الـجـراء"

عرف جانب من الفقه الجزاء الجرائي بأنه يتمثل في "تجاهل الـجـراء وـعـدم
الكـتراث بـه وتـفـويت الغـرض المقصـود مـنـه علـى مـن قـام بـه وذـلـك لـحـد

السباب الربعة .

 إما لن الجراء لم ينتهج فيه السلوب الذي حدده القانون .-1

  إن كلمة العقوبة فيها  نوع من التجاوز على مصطلح الجزاء  الجرائي،  لن العقوبة بالمفهوم القانوني1
المعروف  أنها  ذات طابع شخصي،  بينما  الجزاء  الجرائي  والذي يعد من ركائز المحاكمة العادلة، ذو

طابع موضوعي  فهو يفرض  على الجراء  المخالف  للقانون وليس على الشخص.

الطبعة الولىمصر ،، "نظرية البطلن في قانون المرافعات"، ،  منشأة المعارف،  السكندرية ،فتحي والي  2
.9، ، ص 1959،سنة 

، "البطلن المدني"، منشأة المعارف  ، السكندرية ،مصر ،بدون طبعة ،سنةعبد  الحميد  الشواربي  3
.15، ص 1996
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 وإما  لنه اتخذ في غير الوقت الذي تطلب القانون اتخاذه فيه.-2

 وإما لنه فاقد للمقدمات التي حددها القانون كشرط لنشأة الحق في اتخاذه.-3

 وإما لنه مسبوق بمقدمات من شأنها قانونا أن تمنع اتخاذه.-4

اق فـي ا بالدقـة والتف وعلى الرغـم مـن أن هـذا التعريـف يتسـم نوعـا م
الحاطة بتعريف الجزاء الجرائي لنه احتوى على أغلب عناصر هذا الجزاء
" النتيجة، المحل، السبب"، وـمـع ذـلـك يمـكـن تعرـيـف الـجـزاء الجراـئـي بـأنه:
"الثر القانوني المترتب على مخالـفـة الـجـراء الجزاـئـي الـقـانوني اـلـذي تـحـدد
القاعدة الجزائية، ويؤدي إلى عدم توليد هذا العمل لثاره التي كان يوـلـدها  ـلـو

نشأ صحيحا، وتفرضه إحدى الجهات القضائية.

 الفرع الثاني: أهداف الجزاءات الجرائية 

 تحدد وظيفة الجزاءات الجرائية بالهداف أو الغايات اـلـتي ترـمـي إـلـى
تحقيقها، وقبل الدخول في شرح هذه الهداف وما علقتها بالحق في المحاكمة
العادلة، لبد من القول أن أهمية القانون الجرائي تكمن في الغاية من تـشـريعه
وهي بصورة عامة الوصول إلى الحقيقة، وذـلـك بتـقـديم الـشـخص اـلـذي ـخـرق
قواعد المجتمع المنظم لمحاكمة قضائية تضمن للمجتـمـع حماـيـة مـصـالحه ـمـن
ـة ـة لكـشـف الحقيـق ـن إـجـراءات معيـن ـه ـم ـا ينظـم ـن خلل ـم ـة ـم خـطـر الجريـم

والوصول إلى إقرار سلطة الدولة في العقاب.

وهي  بالعتبار  جديرة  أخرى  مصلحة  المجتمع  مصلحة  مع  ويتنازع 
مصلحة الجاني عند التهام واتخاذ الجراءات القانونية بحـقـه، واـلـذي يقتـضـي
ـضـرورة ـصـيانة كرامـتـه كانـسـان بحماـيـة حريـتـه الشخـصـية ـمـن الـجـراءات
التعسفية، وتـتـأتى ـهـذه الحماـيـة ـعـن طرـيـق الـضـمانات اـلـتي يقررـهـا الـقـانون
لحرية المتـهـم اـلـتي ـقـد تتـعـرض  للخـطـر ـمـن ـجـراء بـعـض الـجـراءات غـيـر
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.1القانونية التي تتخذ بحقه

ـن إجــراءات الكشــف والتحــري عــن الجريمــة ـق بـي  مــن خلل التوفـي
والتحقـيـق فيـهـا وبـيـن ـضـمانات المتـهـم ـيـوازي الـقـانون الجراـئـي بـيـن ـهـاتين
المـصـلحتين، إل أـنـه ـقـد يخـتـل ـهـذا الـتـوازن لمـصـلحة المجتـمـع عـلـى حـسـاب
مصلحة الجاني، وذلك بـخـرق ـهـذه الـضـمانات ـفـي الـجـراءات المتـخـذة ـضـده
والـتي يفـترض أن تـكـون قانونـيـة اـسـتنادا إلـى مبـدأ الـشـرعية الجرائـيـة الـتي
تقررت ضمانا لحرية المتهم الشخصية، وهـنـا ـتـبرز أهمـيـة الـجـزاء الجراـئـي
بوصفه وسيلة لحماية الشرعية الجرائية ويتـخـذ  الـجـزاء الجراـئـي  ـفـي ـهـذه

الحالة صورة "البطلن  والنعدام"  .

البند الول: حماية الشرعية الجرائية 

الـشـرعية ـفـي نـطـاق الـقـانون الجـنـائي ذات ـشـقين الول يتعـلـق  بـقـانون
العقوـبـات ويقـصـد ـبـذلك مـبـدأ "ل جريـمـة ول عقوـبـة إل بـنـص"، وبـمـوجبه ل
يستطيع القاضي تجريم فعل مباح أو التيان بعقوـبـة ـلـم يـنـص عليـهـا الـقـانون،
وـهـو ـبـذلك يـعـد وـسـيلة ـضـرورية لحـمـاة حـقـوق الـفـراد ـمـن خـطـر التجرـيـم

2والعقاب  بغير الداة التشريعية المعبرة عن إرادة الشعب وهي القانون.

 لوحده ل يكفي  لصباغ الحماـيـة3على أن الشرعية الجنائية بشقها الول
على حرية الفرد وحقوقه ما لم يكتمل الشق الثاني، واـلـذي يـحـول دون انتـهـاك
هذه الحقوق والحريات ونقصد به الشرعية الجرائية، وهو يـعـد الحلـقـة الثانـيـة

، "ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية"، دار حامد للنشر، عمان، الردنوعدي سليمان علي المزوري 1
.49، ص 2008،الطبعة الولى، سنة

.49المرجع  نفسه ، صوعدي سليمان علي المزوري،    2

، "شرح قانون العقوبات" القسم العام،  ،  دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة ، سنةمحمود نجيب حسني   3
.46، ص 1982
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للشرعية الجنائية، ويعد كذلك أصل أساـسـيا ـفـي النـظـام الجراـئـي الجزاـئـي ل
يـجـوز الـخـروج عـنـه ويقاـبـل ـفـي أهميـتـه مـبـدأ ـشـرعية الجرائـيـة اـلـذي يـحـدد
الطريق الذي يجب أن ينتهجه المشرع الجرائي ويضع الطار الذي يـجـب أن
يلتزمه المخاطبون بالقواعد الجرائية ،ويـقـوم ـهـذا المـبـدأ عـلـى أـسـاس أن ـكـل
إـجـراء ـسـيتخذ ـضـد المتـهـم لتقيـيـد حريـتـه أو لمـحـاكمته يـجـب أن ينبـنـي عـلـى
افتراض براءته وأن يعامل وفقا لذلك، والقول يعكس ذـلـك ـيـؤدي إـلـى قـصـور
الحماـيـة اـلـتي يوفرـهـا مـبـدأ ـشـرعية الجراـئـم والعقوـبـات ـمـا دام ـمـن الممـكـن
المساس بحرية الفرد بغير طريق الـقـانون أو ـكـان ـمـن الممـكـن إـسـناد الجراـئـم

1للفراد ولم يثبت ارتكابهم لها عن طريق افتراض  إدانتهم

البند الثاني : احترام القواعد الجرائية 

ـة الشــرعية ـى حماـي ـدف إـل ـي يـه ـا ســبق أن الجــزاء الجراـئ ـبين فيـم  ـت
الجرائية عن طريق ما يتـضـمنه ـمـن علج للخروـقـات والنتهاـكـات اـلـتي ـقـد
تحصل للضمانات الخاصة بحرية المتهم  الشخصية ابتداء من وـقـوع الجريـمـة
واتخاذ الجراءات القانونية بحقه وحتى صدور الحكم عليه، وفي الوقت نفســه
فإن هذا الجـزاء يهـدف للوصـول إلـى الحقيقـة الواقعيـة، وذلـك بتقـديم الجـاني
الحقيـقـي للمحاكـمـة ـحـتى يمـكـن إعـمـال ـقـانون العقوـبـات عـلـى أـتـم وـجـه وـفـق

الهداف التي رسمها له المشرع.

ـي، فحـسـب إل أن هذه الهداف هي ليست الغاية الوحيدة للجزاء الجراـئ
إدارة العدالة الجزائية عن طريق فرض الحترام اـلـواجب  للقواـعـد الجرائـيـة
هو مطلب آخر يرمي إلى تحقيق هذا الـجـزاء، ويمـكـن الـقـول ـبـأن ـهـذا الـهـدف
مشتق من الهدف الول، حماية الشرعية الجرائية، أو يعد نتيجة مترتبة عليه،
لن تحقيق هذه الحماية الشرعية الجرائية يتطلب وبالضرورة احترام القواعد
التي تنظم مفترضات هذه الشرعية وإل كان النص عليها لغوا ل مبرر ـلـه، إل

.153،  المرجع السابق، ص عبد الستار  سالم الكبيسي   1
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أنه فضل عن ذلك فإن هدف الجزاء الجرائي ـفـي ـهـذا المـجـال يتـعـدى نـطـاق
حماية الشرعية الجرائية.

فمن المسلم  به أن أثر القاعدة الجرائية شأنها كما في كل قاعدة قانونية،
أن تحكم العلقة بين الطرفين، فتعطي لحدهما حـقـا يـقـابله اـلـتزام عـلـى ـعـاتق
الطرف الخر، والرابطة الجرائية تنطوي  على كثير من العلقات التي تنـشـأ
بين طرفين تنظمها القاعدة الجرائية سواء ـفـي مرحـلـة التحقـيـق  البـتـدائي أو

القضائي.

ـود ـى القـي ـص عـل ـا تـن ـات فإنـه ـذه العلـق ـا  لـه ـي تنظيمـه ـدة ـف ـذه القاـع وـه
اللزامـيـة، اـلـواجب  إتباعـهـا عـنـد مباـشـرة إـجـراء معـيـن بغـيـة حـسـم اـلـدعوى
ـا الجزائية بأسرع وقت ممكن، وحتى ل يطول الوقت على اقتراف الجريمة بـم
ينال من الفورية اللزمة في إلصاق الجزاء المناسب بها، وبالـتـالي إبـقـاء  ـهـذه
1الدعوى دون حسم لفترة طويلة مـمـا يـخـل  بمـبـدأ اـسـتقرار الوـضـع الـقـانوني.

وفي الحالت التي يكون فيها لحد الطراف الدعوى الـحـق ـفـي اتـخـاذ إـجـراء
فإن عدم التقيد بهذه القيود والشروط يشكل خرـقـا لـهـا ويـخـل بمـبـدأ  الـسـتقرار
القانوني مما يشكل بالتـالي خرقـا للقواـعـد الجرائيـة، وهنـا يـأتي دور الجـزاء
الجرائي باعتباره وسيلة تكفل اـحـترام القواـعـد الجرائـيـة ـعـن طرـيـق إـهـدار
العمل الذي تم بالمخالفة لهذه القواعد، ويتـخـذ الـجـزاء ـفـي ـهـذه الحاـلـة ـصـورة

2متميزة من أنواع الجزاء هي السقوط وعدم القبول.

.63،  المرجع السابق، ص وعدي سليمان علي مزوري  1

ن ينبـغـي الشـارة  إلـى أن ذلـك ل يعنـي هـذين الجزأيـن فقـط بمهمـة كفالـة احـترام القواعـد الجرائيـة2    ولك
ـة ـرعية الجرائـي فالبطلن والنعدام أيضا يهدفان إلى تحقيق ذلك،  فهذين الخيرين ل يقتصران على حماية الـش
لن هناك البعض من هذه القواعد ليست لها علقة مباشرة بـهـذه الـشـرعية ـبـل تتعـلـق  بتنظـيـم إـجـراءات أـخـرى
خاصة بكيفية سير العمل القضائي تحققا  للعدالة  =كقواعد الخاصة بتشكيل المـحـاكم وإـصـدار الحـكـام،  مثل :
فما يوجب  على القاضي بمباشرة هذه الجراءات ضرورة إحترام  القواعد التي تضمنها وإل ـكـان مـصـير ـهـذه
الجراءات هو البطلن أو النعدام و، من ذلك يتضح أن ـهـذين الجرائـيـن يرمـيـان إـلـى ـتـوفير الـحـترام اللزم

للقواعد الجرائية أيضا علوة على هدفهما في حماية الشرعية الجرائية .
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المطلب الرابع:  آليات حماية الشرعية الجنائية 

إن طبيعة الخـصـومة الجزائـيـة  تعطـي لنظريـة البطلن فـي الجـراءات
ـة، إذ ل يكـفـي الجزائية أهمية خاصة ودورا مميزا  لحماية الـشـرعية الجرامـي
إدخال الشكلية في الجراءات من أجل ضمان عدالة محاـيـدة، ومـسـتتيرة مهـمـا
كانت المصلحة التي تهدف هذه الشكلية إلى ضمان حمايتها، إذ ـلـم تـكـن نتيـجـة
إغفال أو مخالفة القواعد الـشـكلية ـهـي بطلن الـجـراءات أو الـجـراءات اـلـتي

 ـمـن المـسـائل الحيوـيـة و الجوهرـيـة ـفـي الـجـراءات1تـمـت معيـبـة،  ـفـالبطلن
الجزائية، حيث ل يقتصر مجاله علـى مرحـلـة معـتـبرة ـمـن مراـحـل الخـصـومة
الجزائية أو على إجراء دون الخر،وإن تطرقنا  للبطلن باعتـبـاره آلـيـات ـمـن
آليات  حماية قواعد المحاكمة العادلة،  فهو موضوع تطبيقي عملي يتطور مع
تـطـور حـقـوق اـلـدفاع وـتـدعيمها ويـهـدف أـسـاس إـلـى ـضـمان ـسـلمة وـصـحة

2الجراءات الجزائية، وبالتالي الخصومة الجزائية ككل.

 الفرع الول: اللضرر و علقته بالبطلن 

3إن الضـرر المقصـود لـيـس الـضـرر المـترتب ـعـن المـسـؤولية المدنـيـة،

  البطلن قد يكون قانونيا إذا نص عليه المشرع  صراحة و رتب على مخالفة أو إغفال إجراء ، البطلن كما1
قد يكون البطلن جوهريا، و هو الذي يستنتجه و يقرره القضاء  نتيجة مخالفة أو عدم مراعاة إجراء جوهري

معين.

، "البطلن في قانون الجراءات الجزائية ، دار هومة ،الجزائر ، الطبعة الرابعة، سنةأحمد الشافعي  2
 و ما بعدها .6 ،  ص2007

 من ق. م . ج على أن  "كل عمل أي كان يرتكبه المرء و يسبب ضرر للغير يلزم من كان124 تنص المادة  3
 ق. م. ف "1382سببا في حدوثه بالتعويض تقابلها المادة 
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وإنما هو كل مخالفة تؤدي إـلـى المـمـاس بحـقـوق اـلـدفاع و أـطـراف الخـصـومة
ـة الجزائية، و ينجر عن هذه المخالفة حرمان الدفاع أو الطراف مكنات قانونـي
منحت لهم للدفاع عن أنفسهم، مما  يؤدي إلى إلحاق الضرر بهم خلل مراحل

الدعوى الجزائية.

 ق. ا.ج.ف ـلـم802و من خلل اـسـتقرائنا للنـصـوص القانونـيـة ، فالـمـادة 
تفصل في هده المسألة وسكتت عنها، غير أن العـمـال التحـضـيرية للـقـانون و
أغلبية رجال القانون علقوا علـيـه ووـضـعوا مـسـألة ـعـبئ إثـبـات الـضـرر عـلـى
عاتق الطرف الذي يتمسك بوجود عيب في الجراءات الذي سبب له ضــررا،
غير أن هذا الرأي لم يلقى إجماعا لدى رجال الفقه، حـيـث أن هـنـاك ـمـن ـيـرى
ـة النـقـض أن عبئ الثبات ل يقع على من يتمسك بالبطلن، و قد أخذت محكـم
الفرنسية بالرأي الذي يضع عبئ إثبات الضرر علـى عـاتق الطـرف المتمسـك

"م.ن.ف"، غـيـر أن 30/11/1981بالبطلن وذلك في ـقـرار لـهـا ـصـادر  بتارـيـخ 
قضت في ـعـدة ـمـرات ـبـأن البطلن اـلـذي ـيـترتب نتيـجـة ـعـدم مراـعـاة بـعـض

 إذا شـكل هـذا1الحكام التي تحمي الطـراف ليـس خاضـعا  لثبـات الضـرر،
.2الفعال في حد ذاته خرقا لحقوق الدفاع 

الفرع الثاني: البطلن المطلق و البطلن النسبي 

إن التمـيـز  بـيـن ـهـذين  الـنـوعين يعـتـبر مـسـألة لـهـا أهمـيـة  قـصـوى ـفـي
الميدان العملي، نظرا لما يترتب عنه من نتائج و أثار على إـجـراءات اـلـدعوى
العمومية ومصيرها ، ففي كل ـمـرة ـتـواجه ـهـذه المـسـألة رـجـال القـضـاء، مـمـا

.52-51 ،  المرجع السابق ، ص أحمد الشافعي 1

  هناك من يرى بأن البطلن القانوني ل يطبق عليه هدا النظام، إذ يشترط فقط للحكم به ملحظة عدم مراعاة2
نص قانوني معين، كما أن هدا النظام ل ينطبق على جميع أنواع البطلن الجوهري، بل ينحصر دوره فقط في

البطلن الجوهري المتعلق بمصلحة الطراف.
و في رأي فإن هدا البطلن المتعلق بالضرر فهو يطبق على النظامين القانوني و الجوهري ، ذلك أن البطلن

" المتعلق بالطراف "هو غايته حماية المصلحة العامة و ليس المصلحة الخاصة فقط 
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يستدعي منهم التزام و التدقيق في مميزات و نطاق كل نوع من البطلن للقول
 وـهـذا ـحـتى1بأن مخالفة إجراء معين يترتب عنها البطلن المطـلـق أو البطلن

ـتي ـهـي مـحـور الدراـسـة وـهـي بمثاـبـة ـادئ البطلن واـل قـبـل التـطـرق إـلـى مـب
الضمان الجرائي  للمحاكـمـة العادلـة، والـتي سـوف يتـم التطـرق إليهـا لحـقـا

بالتفصيل من خلل استعراض المراحل الثلثة للدعوى العمومية و قيودها.

 البند الول:  البطلن المتعلق بالنظام العام 

 إن البطلن المطلق يلتقي مع البطلن الجوهري المتعلق بالنظام العام و
قد ـجـرى العـمـل عـلـى إطلق وـصـف البطلن المطـلـق عـلـى البطلن المتعـلـق

بالنظام العام.

 غير أن ق.ا.ج.ج لم تشر في نصوصه ل إلى البطلن المطـلـق ول إـلـى
البطلن المتعلق بالنـظـام العـام، فـي حـيـن قـضـاء المحكمـة العليـا يسـتعمل فـي
قراراته مصطلح البطلن المتعلق بالنظام العام بدل من البطلن المطلق، وأـمـا

ق.ا.ج.م إـلـى البطلن المتعـلـق 332المـشـرع المـصـري فـقـد أـشـار ـفـي الـمـادة 
2بالنظام العام.

معيار النظام العام: وهو البطلن الذي يترتب ـجـزاء لمـخـالفته قاـعـدة إجرائـيـة-1
 ـكـان البطلن الـمـترتب عـلـى3جوهرية، أي تهدف إلى تحقـيـق الـصـالح الـعـام.

مخالفة هذا الـجـراء متعلقـا بالنظـام العـام، وإن كـانت المـصـلحة خاصـة كـان
البطلن متعلقا بمصلحة الطراف، غير أنه ل يفهم عن ذلك أن النظام العام ل
علقة له بالبطلن المترتب نتيجة مخالفة إجراء مقرر لمصلحة خاصة،فالغاية

.52 ، المرجع السابق ، ص أحمد الشافعي 1

53 ، ص المرجع نفسه  2

 ، " أحكام البطلن في الجراءات و المحاكمات الجزائية" ، رسالة ماجستير ، كليةمحمد ذيب محمد نمر  3
.77 ، ص 2013الحقوق ، جامعة الشرق الوسط ،الردن ، سنة 
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أـسـاس ـمـن الـقـانون ـهـي حماـيـة النـظـام الـعـام اـلـذي يرـمـي إـلـى ـتـوفير الـمـن
والهدوء والسعادة لجميع أفراد المجتمع ، فعـنـدما  يعـمـل الـقـانون عـلـى حماـيـة
مصالح شخص أو أشخاص معينين فإنما يهدف بطريق غير مباشر إلى حماية
النظام العام وبالتالي حماـيـة كاـفـة مـصـالح المجتـمـع،و ـهـي الغاـيـة القـصـوى و
الهدف البعيد لكل قانون مهما كان نوعه أو فروـعـه،واـسـتمر الفـقـه ـفـي مـسـعاه
إلى التعريف بالنظام الـعـام ـفـي إـطـار ـقـانون الـجـراءات الجزائـيـة الجزاـئـري
فذكر أن البطلن المتعلق بالنظام العام هو الذي يترتب نتيـجـة مخالـفـة الـقـانون
اـلـذي يحـدد اختصـاص مختلـف الجهـات القضـائية وقواعـد التنظيـم القضـائي
وحسن سير إدارة العدالة،وقد اعتبر بطلنا فـي النـظـام العـام مـشـاركة أو قيـام

.1قاضي التحقيق بالفصل في القضايا التي حقق فيها بصفته هذه
كما يشكل التعين غير القانوني لقاضي التحقيق بطلنا جوهرـيـا متعلـقـا بالنـظـام
ا مـن النظـام العـام، وكذا تفويضه طريقة غير قانونية، ويعتـبر بطلنـا جوهري

ـق573مخالفة أحكام المادة  ـة والتحقـي  وما بعدها من ق.ا.ج .ج المتعلقة بالمتابـع
والحكم في الجنايات والجنح المرتكـبـة ـمـن ـطـرف أعـضـاء الحكوـمـة والقـضـاة
والولة وضباط الشرطة القضائية والتي تعرف بامتياز التقاـضـي واـلـتي يتمـتـع

المادة بها هؤلء الموظفون ،  بموجب  الفرنسي  المشرع  ألغى  قد  102و 

ـمـن 688إـلـى  679 الـمـواد 1993ـجـانفي  04 الـمـؤر خ ـفـي 93/02ـمـن الـقـانون 
573ق.ا.ج.ف  التي تتضمن الحكام التي تنص عليها قانون ا.ج.ج  في مواده 

 ، مع الشارة إلى أن القانون الفرنسي لم يتضمن أعضاء الحكومة في581إلى 
حين أضاف أصنافا أخرى من الموظفين، بالضافة إلى ذلك فإنه نص على أن
يكون ارتكاب الجناية أو الجنحة خارج ممارـسـة الموـظـف لمـهـامه، عـكـس ـمـا

2نص عليه القانون الجزائري.

ـات ـى ثلث فـئ ـام إـل ـق بالنـظـام الـع ـاء البطلن المتعـل ـد يرـتـب بـعـض الفقـه و ـق

.56 ، المرجع السابق ، ص أحمد الشافعي 1

. 58، ص  المرجع نفسه  2
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أساسية: 

كالقاـعـدة اـلـتي ـتـرى أن:البطلن التي يلحق شروط ممارسة الدعوى العموميةأ-
قاضي التحقيق مع مراـعـاة حـقـوق الـطـرف الـمـدني يـجـب أن يخـطـر بواـسـطة
ـب ـة، ويحــدد هــذا  الطـل ـل الجمهورـي ـق لوكـي ـالي لجــراء التحقـي ـب اختـي طـل
الفتتاحي حدود اختصاصه، هي قاـعـدة ـمـن النـظـام الـعـام، وأن البطلن اـلـذي

.1941 فيفري 23يلحق الطلب الفتتاحي له نفس الطابع، نقض جنائي فرنسي 
وقد قضت محكمة النقض الفرنسية أن عدم إرفاق وثائق ومـسـتندات البـحـث
التمهيدي بالطلب الفتتاحي يشكل جذوره بطلنا جوهريا متعلقا بالنظام العام.

 كما أن عدم قبول الدعوى العمومية يعتبر بدوره من النظام العام، سواء
ـى تعلق المر بقوة الشيء المقضي فيه أو بتقادم الدعوى العمومية، و يجب عـل

القاضي إثارته تلقائيا.

 وبناءا على اعتبار تقادم الدعوى من النـظـام الـعـام ـفـإنه ل يمـكـن للمتـهـم
التنازل عن التمسك به، وإذا لم يثره هذا الخير فإنه يجب على القاضي إثارته
من تلقاء نفسه، كما يمكن إثارته من أي مرحلة من مراحل الدعوى ولــو لول

مرة أمام المحكمة العليا.

ويترتب على عدم احترام هذه القاعدة البطلن المتعلق بالنظام العام الذي 
يلحق الجراءات و الحكم الصادر ـفـي اـلـدعوى، كـمـا تعـتـبر أـشـكال وآـجـال و

.1أثار طرق الطعن من النظام العام 

ب- البطلن الـذي يلحـق قواـعـد تنظـر الجهـات القضـائية والمبـادئ الساسـية
للمحاكمة العادلة: يمكن اختصار البطلن المطلق عند مخالفة القواعد المتعلقــة
ـذلك ـوعي، وـك بتشكيل المحكمة و بوليتها للحكم في الدعوى وباختصاصها الـن
القواعد الخاصة بتسبيب الحكام وطرق الطعن فيها، وكذلك انـصـبت المخالـفـة

.59-58 ص ،  ، المرجع السابق أحمد الشافعي  1
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، أو ـعـدم مراـعـاة الـشـكل1الجرائية على انتفاء أحد مقومات العمل الجرائية 
.2الجرائي على نحو يهدر حسن سير العدالة 

وقد قضت محكمة النقض الفرنسية أن تنظيم و تشكيل الجهات القضــائية
هو من النظام العام، وفي السياق ذاته اعتبرت القواعد التي تلزم التوقـيـع عـلـى

الجراءات والعقود الرسمية في النظام العام.

و في هذا الطار حاول المشرع المصري أن يحدد قواعد البطلن من 
 ق.ا.ج.م إلى أنه " إذا كان البطلن راجعا لـعـدم مراـعـاة332خلل نص المادة 

ـدعوى أو ـالحكم باـل ـا ـب ـة أو بوليتـه ـة بتشــكيل المحكـم ـانون المتعلـق ـام الـق أحـك
باختصاصها من حـيـث ـنـوع الجريـمـة المعروـضـة علـيـه وبغـيـر دـلـك مـمـا ـهـو
متعـلـق بالنـظـام الـعـام، ـجـاز التمـسـك ـبـه ـفـي أي حاـلـة ـكـانت عليـهـا اـلـدعوى،
وتقضي به المحكمة  وـلـو بغيـر طلـب"، ومـن  الملحـظ جليـا أن المشـرع لـم

ق.ا.ج.م إذ أنه إـعـادة 332يضف شيئا جديدا من خلل  استقرائنا  لنص المادة 
لما ذكره الفقه والقضاء ومن أمثلة البطلن المطلق في القانون وأحكام القـضـاء

 من ـقـانون أـصـول المحاكـمـات الجزائـيـة24/2في الردن ما نصت عليه المادة 
الردني: ل يجوز لقاضي أن يحكم الدعوى التي ـتـولى وظيفـتـه النياـبـة العاـمـة
فيها وكذلك الحكام التي تتعلق بحقوق اـلـدفاع و لكنـهـا تتصـل علـى وجـه أـهـم
المبادئ العليا الواجب مراعاتها، حتى ولو ـلـم يـكـن هـنـاك ـنـص ـصـريح يـشـير
إليها، مثل عدم جواز تحليف المشتكي عليه اليمين القانونية  قـبـل اـسـتجوابه، و

159تجريم وقوع أي إكراه أو إغرائه أو إكراهه وـهـذا ـمـا نـصـت علـيـه الـمـادة 

 أما المـشـرع الجزائـري قـد سـار علـى ـخـط المشـرع الفرنسـي3من ق.ا.م.ج.أ

تتمثل مقومات العمل الجرائي كالمحل و السبب و أطراف الرابطة الجرائية .   1

.78، المرجع السابق ، ص محمد ذيب محمد نمر  2

و ما بعدها . 60 ، المرجع السابق ،  صأحمد الشافعي  3

52



ق.ا.ج.ج 159مستعمل نقص العبارات و نفس الجملة تقريرا فذكر  في الـمـادة 
أنه يترتب البطلن أيضا على مخالفة الحكام الجوهرية المقررة في هذا الباب

 ق.ا.ج.ج إذا ترـتـب105ق.ا.ج.ج و  100خلف الحكام المقررة في الـمـادتين 
على مخالفتها إخلل لحقوق الدفاع أو حقوق  أي خصم في الدعوى .

و تأسسا عـلـى ـهـذا يمـكـن الـقـول أن المـشـرع الجزاـئـري ـقـد تبـنـى موقـفـا
يختلف عن الموقف الذي تبناه المشرع المصري و الردني الذي لم ـيـذكر ـفـي
1نصوص  مواده إل عددا ضئيل مـن حـالت البطلن المتعـلـق بالنـظـام الـعـام،

ـد ـي آن واـح ومن هذا المنطلق نلحظ أنه يترك هذه المهمة الصعبة و الدقيقة ـف
ـق للقضاء  يتكفل بها و يقررها هي المخالفات التي رتب عليها  البطلن المتعـل
بالنظام العام حسب معاير ومقاييس واضحة، وهذا ما ذهب إليه بـعـض الفقـهـاء
الفرنسيين الذين يرون أن محكمة النقض الفرنسية هي الـتي تقـرر فـي الخيـر
ـام و مصــلحة ـام الـع ـق بالنـظ ـراء متعـل ـق إـج ـذي يلـح ـان البطلن اـل ـا إذا ـك فيـم

2الطراف.

ــق بمصـــلحة الخصـــوم : إن البطلن ــبي أو البطلن المتعـل ب- البطلن النـس
النسبي هو البطلن الذي يترتب نتيجة عدم مراعاة أحكام الـجـراءات المتعلـقـة
بالخـصـوم،  أو ممـكـن الـقـول أـنـه ـكـل بطلن ينـشـأ ـعـن قاـعـدة ليـسـت متعلـقـة

3ومرتبطة بالنظام العام.

ويختلف البطلن المتعلق بمصلحة الخصوم في الدعوى الجنائية عنه في

.78،  المرجع السابق ، ص محمد ذيب محمد نمر 1

2V : PIERRE CHAMBON , « Le Juge d’Instruction », Dalloz , Delta , Paris , 4eme  Edition , 1997 , P 342 

، " شرح قانون الجراءات الجنائية" ،  دار النهضة العربية، بيروت، بدون طبعة ،سنةحسن محمد نجيب 3
.350،  ص 1980
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الدعوى المدنية، فيترتب على مخالفة الضمانات اـلـتي أوجبـهـا الـقـانون لحماـيـة
ـا ـام  بطلـن الحرية الشخصية انبثاقا من قرينة البراءة، خارج حالت النظام الـع

متعلقا بمصلحة الخصوم و تلك على نوعين: 

 ضمانات الدفاع وتلك التي تمـكـن المتـهـم ـمـن مواجـهـة التهـمـة المـسـندة إلـيـه-1
على قرينة البراءة، واستعمال تلك الضمانات يتوـقـف عـلـى تـقـدير المتـهـم لـهـا،
فإن لم يجر تمكينه من استعمال تـلـك الـضـمانات فـهـو اـلـذي يمـلـك تـقـدير ـمـدى

دفاعه بحرمانه من تلك الضمانات.

ـى الخلل  ومن هنا جاز للمتهم أل يتمسك ببطلن الجراء المترتب عـل
بحق  الدفاع لنه صاحب الحق في تقدير مدى حاجته  لهذا الضمان، اللّدهــتم إل
نـص الدـسـتور أو الـقـانون عـلـى مراـعـاة ذـلـك ،وـهـذا ـمـا ـسـوف  نتـطـرق إلـيـه

ـدفاع، ـي اـل ـق ـف ـن خلل الـح ـا ـم ـتقرائنا  للنصــوص1بالتفصــيل لحـق ـي اـس وـف
Pierreالقانونية، و هذا  حسب ما أورده الـسـتاذ الفرنـسـي بـيـبر ـشـامبو   chambou

أن حالت البطلن المتعلقة بمصلحة الطراف هي تلك التي نص عليها ـقـانون
 م الفرنـسـي ـثـم تبنتـهـا الـقـوانين التالـيـة المعدـلـة والمتمـمـة ـلـه،1897 ديسمبر 08

المترتبة عن عدم مراـعـاة واـحـترام الـجـراءات الجوهرـيـة المنـصـوص عليـهـا
ـالمواد   مــن قــانون الجــراءات الجزائيــة الفرنســية، المتعلقــة114،118،183ـب

باستجواب  المتهم عند الحضور  الول بحضور  محام وإـجـراء مواجـهـة بـيـن
المتهم و الطرف المدني بحضور  محاميهما أو بعد استدعائهما  بصفة قانونـيـة
و إخطار كل من محامي المتهم والـطـرف  الـمـدني بـكـل الواـمـر القـضـائية، و

تضع ملف القضية تحت تصرفه .

ـق بمـصـلحة ـرى ـحـالت البطلن النـسـبي أو البطلن المتعـل ـا ـن ـر أنـن غـي
الطراف أوسع وأعم من هذه الـحـالت اـلـتي أوردـهـا المـشـرع الفرنـسـي عـلـى
سبيل المثال و ليس الحصر، و أن ـمـا ذـكـره ـمـا ـهـو إل ـجـزء بـسـيط ـجـدا ـمـن

.83،  المرجع السابق ،  ص محمد ديب محمد نمر 1
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حالت البطلن النسبي.

 و قد أشار المـشـرع المـصـري إـلـى بـعـض ـحـالت البطلن النـسـبي ـفـي
 من ق.ا.ج.م فذكر  على ـسـبيل المـثـال بطلن الـجـراءات الخاـصـة333المادة 

ـح ـي الجـن ـق بالجلســة ـف ـدائي  أو التحقـي ـق البـت ـع الســتدللت أو التحقـي بجـم
1والجنايات.

ومن أمثلة عن البطلن النسبي ـفـي ـقـانون أـصـول المحاكـمـات الجزائـيـة
الخاـصـة بـضـرورة حـضـور  الـمـدعى علـيـه 36الردني ق.ا.م.ج.أ في الـمـادة 

 من ق.ا.م.ج.أ  واـلـتي تتـحـدث ـعـن  تنظـيـم كـشـف  بجمـيـع95التفتيش والمادة 
الشياء المضبوطة وتوقيعه ممن نضمه وحضره، بحيث يجب أن يـشـتمل ـهـذا
القرار على اسم المشتكي  عليه وعـمـره، والفـعـل المـسـند إلـيـه وتارـيـخ وـقـوعه

 أـمـا .2ونوعه ووضعه القانوني، و السباب اـلـتي دـعـت لعـطـاء  ـهـذا الـقـرار
 فقـرة أولـى ـمـن ق.ا.ج.ج ، فنـص159المشرع الجزائري فقد أشار في الـمـادة 

على أنه يترتب البطلن أيضا على مخالفة الحكام الجوهرية المقررة في باب
 إذ ترـتـب عـلـى105و  100 خلف  الحـكـام المـقـررة ـفـي الـمـادتين  3التحقـيـق

مخالفتها  إخلل بحقوق اـلـدفاع أو حـقـوق  أي ـطـرف أو خـصـم ـفـي اـلـدعوى،
 ـمـن ق.ا.ج.ف، غـيـر أن الفـقـرة172وـهـو نـفـس الـنـص اـلـذي تـضـمنته الـمـادة 

24  الـمـؤر خ  ـفـي1093-93الولى من هذه المادة قد الغيت بموجب القانون رقم 

، في حين عدل ما تبقى في  الـمـادة  واـسـتبدل  المـشـرع ـهـذه الـمـادة1993أوت 

.62 ، المرجع السابق ، ص أحمد الشافعي  1

 ، " نظرية  البطلن في قانون أصول  المحاكمات الجزائية ، عمان،بدون طبعة ،سنةلؤي جميل حدادين 2
.322،  ص2000

. "من المستقر عليه قضاء  أن262، ص 2 ، العدد1994، م.ق سنة 1989-11-28قرار  58430قضية رقم   3
الشكلية تعتبر جوهرية عندما تمس  بحقوق من يتمسك بها ، ومن ثم يرفض طعن الطاعن  الذي لم يثبت إن

خرق  إجراء المدعي به مس بحقوقه.
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 ،و ـقـد ـجـاء ـنـص ـهـذه الـمـادة عاـمـا ولـيـس مقتـصـرا عـلـى مخالـفـة171بالمادة 
الجراءات الجوهرية على مستوى التحقيق،وكان أولى بالمشرع الجزائري أن

 صياغة  أخرى غـيـر الـصـياغة  الحالـيـة ، لتـشـمل ـفـي159يصوغ نص المادة 
صياغتها الجديدة النص على ترتيب البطلن عـلـى مخالـفـة القواـعـد الجوهرـيـة
للجراءات خلل جميع مراحل الدعوى الجزائية ول ينحصر ذلك في مرحلــة
التحقيق القضائي.وكان من الجدر أن يضع هذه المادة في باب الحكام العامة
و يعدل صياغتها حتى يكون حكمها عاما،  يمتد أثرها إلى مرحلة المحاكـمـة و
تكون صياغتها "يترتب البطلن على مخالفة الحـكـام الجوهرـيـة المـقـررة ـفـي
هذا القانون أو أي حكم خاص ـبـالجراءات الجزائـيـة إذ ترـتـب عـلـى مخالفتـهـا

.1إخلل بحقوق  الدفاع أو حقوق أي طرف أو خصم في الدعوى"

.63 ، المرجع السابق ، صأحمد الشافعي  1
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الباب الول

اللضمانات العامة لحق المتهم في
محاكمة عادلة

الفصل الول: استقلل القلضاء وحياد القاضي

ـحـق المتـهـم ـفـي محاكـمـة عادـلـة ل يمـكـن أن يتجـسـد حقيـقـة إل بوـجـود 
ـدم محكمة مستقلة تعتمد على قضاة ل يمكن أن تتجه أصابع الشك والتهام وـع
النزاهة إليهم في عملهم على الحياد والستقلل،فيعد استقلل القـضـاء عنـصـرا
رئيسيا في تحقيق المحاكمة العادلة ويقـصـد باسـتقلل القضـاء تـحـرره ـمـن أـيـة
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مؤثرات، اضطلعا برسالته في تحقيق العدالة وتحرر ـسـلطته ـمـن أي  ـتـدخل
من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية وـعـدم  خـضـوع القـضـاة لغـيـر ـسـلطة
القانون، ويقوم مـبـدأ اـسـتقلل القـضـاء عـلـى أـسـاس أـنـه لـكـي تتحـقـق المـسـاواة
ويضمن العدل في الحكم القضائي، فإنه يستلزم تمتع القاضي بالستقلل الـتـام،

1والحرية الكاملة، وعدم الضغط عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ويرى أغلب فقهاء القانون الوضعي أن مبدأ استقلل القضاء قد نشأ عــن
مـبـدأ الفـصـل بـيـن الـسـلطات، وـهـو أـهـم المـبـادئ اـلـتي يـجـب أن تـسـود النـظـام
القضائي نظرا لكونه يضمن السير الحـسـن للقـضـاء وـيـوفر الـضـمانات الكافـيـة

 إن الدساتير الجزائرية اتبعت الطريقة2لقامة العدل بين الخصوم في الدعوى،
التقليدية، فنصت على استقلل القضاء وـعـدم خـضـوعه إل للـقـانون، وإن ـكـان
ـدفاع ـعـن مكتـسـبات الـثـورة ـزم باـل ـى القاـضـي مـل ـة الوـل ـد الجمهورـي ـفـي عـه

 م عن1989الشتراكية والتي كانت تشكل عائقا أمام استقلله، ثم تخلى دستور 
هذه المعادلة.

 إن تحقيق العدالة ل يؤسس فقط عـلـى العـلـم والنزاـهـة  ـبـل يـجـب إيـجـاد
محيط ملئم لترقية ونـمـو ـهـذه الثنائـيـة ـمـن خلل التنـصـيص عـلـى العدـيـد ـمـن
الضمانات، أهمها  تقديم المتهم إلى قاضي متميز ومؤهـل للفصـل فـي القضـية

وتثبيت التقاضي ماديا ونفـسـيا، كـمـا 3ضمن مقتضيات استقلل الهيئة القضائية
يجب إبعاده عن الستغللت أثـنـاء التعيـيـن والترقـيـة والنـقـل والـعـزل ... اـلـخ،

، "حق المتهم في محاكمة عادلة "، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، دارعمر فخري عبد الرنديزاق  الحديثي  1
.99-98،  ص 2005الثقافة للنشر والتوزيع، الردن، سنة 

، " ضمانات المتهم أثناء التحقيق البتدائي في الشريعة السلمية والتشريع الجنائيعبد الحميد عمارة  2
.238،  ص 1998الجزائري"، دراسة مقارنة، دار المحمدية العامة، الجزائر، سنة 

3 V : SERGE GUINCHARD , «  le procès  équitable » rép, pr.civ dalloz , janvier 2006, P3 et 55.
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 إن حياد القاضي مركز1إلى جانب ما يتبع من التأثيرات الخارجية عن مهامه،
ـقـانوني يـكـون فـيـه القاـضـي بعـيـدا ـعـن التحـيـز لفرـيـق أو خـصـم عـلـى حـسـاب
ــأثيرات ــدا ـعــن الـت الـخــر، وإذا ـكــان اـســتقلل القاـضــي ـفــي أحـكــامه بعـي
ـان ـتي تبـعـث الطمئـن والضغوطات الخارجية يعد من أهم ضمانات التقاضي اـل
في نفوس المتقاضين، فإن العدل في الحكم تتطلب عدم ـتـأثر القاـضـي بمرـكـزه

الجتماعي ومعتقداته الفكرية أثناء أداء عمله القضائي. 

استقلل القلضاء ماهية المبحث الول : 

 يعد استقلل القضاء عنصرا رئيسيا في تحقيق المحاكمة العادلة،كما أنه
من الضمانات الجوهرية التي تصب في ذلك المبتغى، بدليل أن حق المتهم في
محاكمة عادلة ل يمكـن أن يتجسـد حقيقـة إل بوجـود محكمـة مختصـة محايـدة
تعتمد على قضاة ل يمكن أن تتجه أصابع الشك والتـهـام وـعـدم النزاـهـة إليـهـم

2فهم يعتمدون في عملهم على الحياد والستقللية.

إن التطرق لهذا المـبـدأ المـهـم ـفـي ـسـياق ـحـديثنا ـعـن اـسـتقلل المؤسـسـة
القضائية يعطينا الحق في اللمام بتعريف وما المقصود باستقلل القـضـاء وـمـا
هي أهم المواثيق الدولية المتعلقة بحماـيـة حـقـوق النـسـان اـلـتي تعرـضـت لـهـذا

المبدأ؟.

ـام  وكيف عالجت دساتير الدول المختلفة وما هي مقوماته بخصوص نـظ
اختيار القضاة ونقلهم وعزلهم ؟ 

المطلب الول: مفهوم استقلل القلضاء 

في  برسالته  مؤثرات اضطلعا  أية  تحرره من  القضاء  باستقلل  يقصد 
، "الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري"، ، الجزء الثالث،  ديوان المطبوعاتأوصديق فونديزي  1

.157 ، ص 1994سنة ، الجامعية، الجزائر،الطبعة الطبعة الولى

.98، المرجع السابق، ص عمر فخري عبد الرنديزاق الحديثي  2
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تحقيق العدالة وتـحـرر ـسـلطته ـمـن أي ـتـدخل ـمـن ـجـانب الـسـلطتين التـشـريعية
 .أجـمـع فقـهـاء الـقـانون1والتنفيذية وعدم خـضـوع القـضـاة لغـيـر ـسـلطة الـقـانون

ـق الوضعي على أن الدور الجليل الذي يراد من القضاء أداءه ل يمكن أن يتحـق
ـة2إل إذا كان هذا القضاء سلطة محايدة  ومستقلة متوافرة على المقومات المهـم

ويقول الفقيه الفرنسي ـكـذلك " ـجـورج بـيـردو" ـفـي ـمـؤلفه3الدقيقة المنوطة به،
الحريات العامة: "وإن خير ضمان لمن الفرد بعد حيدة القانون قيام عدالة ـفـي
حقه، أي عدالة يباشر في ظلـهـا القاـضـي وليـتـه غـيـر مـسـتهدف إل بنـصـوص
القانون، ووحي ـضـميره ول قـيـام لتنظـيـم قـضـائي ـسـليم إل بتحقـيـق الـسـتقلل

.4للقضاة سواء في مواجهة المتخاصمين أو في مواجهة الحكومة

ـام ـى نـظ أما الفقه النجليزي فيرى أن استقلل القضاء ل يرجع عندهم إـل
الفصل            بين السلطات التي أخذت به فرنسا وبقية اـلـدول الغربـيـة، ـبـل
إن السلطة التنفيذية لها الدور الرئيـسـي ـفـي تعيـيـن القـضـاة، وأن إدارة القـضـاء
موكولة إلى وزارة العدل ومع ذلك فل يكون مع رأيهم أي أثر على اســتقللهم

ومحـصـنين5ماداموا منزهين عن كل ريبة نتيجة تسلحهم بـعـدم القابلـيـة للـعـزل 
 .6بمرتبات كافية

.98، المرجع السابق، ص عمر فخري عبد الرنديزاق الحديثي  1

.239، المرجع السابق، ص عبد الحميد عمارة 2

، "رقابة القضاء وضرورة  حماية الفرد في الدولة الحديثة"، مجلةسعد عصفور المحامي أنظر كذلك د.  3
.128،  ص 1971 ، الطبعة سنة 51 السنة 9 و8المحاماة المصرية، العدادان 

4 V : GEORGES BURDEAU , « les libertés publiques ,3eme édition , Paris , 1966.

.241-240  ، المرجع السابق ، ص عبد الحميد عمارة 5
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يقصد باستقلل القضاء أن تقـوم المحـاكم بأدائهـا مهامهـا بعيـدا عـن كـل
ـالنظر والفـصـل ـفـي ـة)، ـف ـأثير لـسـلطة أـخـرى (الـسـلطة التـشـريعية والتنفيذـي ـت
المنازعات من اختـصـاص الـسـلطة القـضـائية واـلـتي ل تـمـارس عملـهـا إل ـفـي
إطار القانون، وليس لي سلطة أخرى الحق في أن تصدر الحكم أو تعدل  فيه

أو توقف تنفيذه.

عـلـى اـسـتقللم 1996و 1م1989لقد نص المشرع الجزائري ـفـي دـسـتوري 
السلطة القضائية وخول لها حق إصدار أحكام واجبة التنفيذ وهي مـهـام أجـهـزة

 2الدولة المختصة.

كما تنحصر سلطة القاضي الجزائري حتى في وقف التنفيذ، فهي ليست 
مطلقة رغم استقلل السلطة القضائية. هناك علـقـة تربطـهـا بالـسـلطة التنفيذـيـة
تتجسد في رئيس الجمهورـيـة اـلـذي ـيـرأس المجـلـس العـلـى للقـضـاء، وتعيـيـن
القضاة تجسيدا لوحدة الدولة والمة، وتتجسد العلـقـة بينهـمـا ـفـي وزـيـر الـعـدل
الذي يعد عضوا من الحكومة، ورئيسا إداريا للسلطة القضائية، وـسـلطات ـهـذا
الخير في المجال القضائي تقتـصـر عـلـى أعـضـاء النياـبـة العاـمـة بينـمـا قـضـاة

الحكم يخضعون للقانون عند مباشرة أعمالهم القضائية.

ويعني استقلل القضاء أن تقوم المحاكم بعملها مستقلة عن سائر الهيئات

 ( مـبـدأ19يقول الكونت دي فرانكفيل في كتابه عن النظام القضائي لبريطانيا :إننا ل نجد  في تاريخ الـقـرن   6
عدم قابلية القضاة للعزل) حالة واحدة عزل فيها  قاض انجليزي فإن العدل في هذه البلد منزه عن ـكـل ريـبـة ل
تشوبه شائبة ول يوجد على وجه =الرض إنسان يمكنه أن يؤثر على القاصي  النجليزي بثغر مبتسم أو ـجـبين
مقطب  ول حكومة حرة أو مستقلة محافظة تجد بهم تعاطفاتها  أو يخيفهم إعراضها، فهم يقيمون الـعـدل بالقـسـط

ل يحيدون عنه قيد شعره.

 والمـعـدل1996ديـسـمبر 8بتارـيـخ 76 الدستور الجزائري الصادر بالجريدة الرسمية رـقـم ،129 راجع المادة 1
،وبمـوجب2002 أبريل 14 بتاريخ 25،ج.ر رقم 2002أبريل 10 والمؤر خ في 03-03بموجب القانون رقم 

.36 ،ج.،رقم 2008 نوفمبر 15 المؤر خ في 19-08القانون رقم 

.1996 سنة ،الدستور الجزائري، المرجع السابق ،138  راجع المادة  2
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الحكومية،  فالفصل ـفـي المنازـعـات ـمـن اختـصـاص ـسـلطة القـضـائية اـلـتي ل
تخضع في عملهـا لغيـر القـانون، فليـس ليـة سـلطة الحـق فـي أن تملـي علـى
المحكمة أو توحي إليـهـا ـبـوجه الحـكـم ـفـي أـيـة دـعـوى منـظـورة أمامـهـا، أو أن

1تعدل الحكم الذي أصدره القضاء أو توقف تنفيذه.

المطلب الثاني: استقلل القلضساء فسي إعلنسات حقسوق النسسان وفسسي دسسساتير
الدول

  لقد نص على استقلل القضاء ـفـي الـكـثير ـمـن المواثـيـق والمعاـهـدات ومنـهـا
ـه102في المادة م 1948العلن العالمي لحقوق النسان لسنة  ، وكذلك ـنـص علـي

در بـعـدل تـسـ تن تأتـنـله لأرـيـتد للـقـوانين أن لتتف دو تك في الكثير من الدساتير للدول المختلفة 
تهضة، وـهـذا ـمـا جـعـل القـضـاء عاـمـة والقاـضـي بـصـفة خاـصـة عـلـى تزا وتطبق ِمبتن

. سوف نركز ـفـي ـهـذه3التحرر من الضغوط ذات الرتباط بالسلطات الخرى
النقطة من بحثنا على أهم المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق النسان وـفـي

4دساتير الدول ومدى شمولها على مبدأ استقللية القضاء.

 الفرع الول:استقلل القلضاء في إعلنات حقوق النسان والمواثيق الدوليسسة
المتعلقة بحماية حقوق النسان 

، " النظام القضائي الجزائري"، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،  الطبعة الثالثةبوبشير محمد أمقران  1
.46، ص2003سنة ،

 من مبادئ حقوق النسان الصادر16  قبل هذا النص،  كان قد نص  على مبدأ  استقلل القضاء في المادة 2
م .1789عن الجمعية الوطنية الفرنسية  غداة قيام  الثورة الفرنسية  سنة 

:  "كل مجتمع ل تضمن فيه الحقوق ول تفصل فيه السلطات هو مجتمع بل دستور "  نقل عن16 نص المادة  
م. 1789إعلن حقوق النسان والمواطن الفرنسي، مجموعة  من ممثلي الشعب الفرنسي بعد 

من بين السلطات الخرى نجد بمعنى أدق  السلطة التنفيذية 3

.99، المرجع السابق، ص عمر  فخري عبد الرنديزاق الحديثي   4
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 اـسـتلهمت التـشـريعات الوـضـعية مجموـعـة ـمـن المـبـادئ وعمـلـت عـلـى
تقنينها في شكل قوانين أو اتفاقيات دولية، ففي منـشـور اللجـنـة المعنـيـة بحـقـوق

 1النسان يعد استقلل السلطة القضائية حقا مطلقا ل يخضع لي استثناء.

ويرتبط شرط استقللية الهيئة القـضـائية ـبـالجراءات المتبـعـة ـفـي تعيـيـن
القضاة ومؤهلتهم، فـضـل ـعـن ـضـمانات كفاـلـة أمنـهـم واـسـتقرارهم اـلـوظيفي
حتى وصولهم سن التقاعد، وكل ما يتعلق بوضعيتهم المهنية من ترقية، ونقل،
ـه القـضـاة ـهـو الـتـدخل غـيـر وتوـقـف ممارـسـة العـمـل، وأـكـبر تـحـد يـعـاني مـن

المشروع من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية 

     ورغم أن دساتير وقوانين ـكـل اـلـدول تـنـص عـلـى اـسـتقللية القـضـاء ـفـإن
الواقع يكذب ذلك بخصوص عدد غير يسير ـمـن اـلـدول تـمـارس عـلـى القـضـاة
ضغوطات ويتعرضون لكراهات متعددة يـكـون ـضـحيتها ـفـي نهاـيـة المـطـاف

المتقاضون.

إن الـسـلطة القـضـائية المـسـتقلة أـهـم وـسـيلة عـلـى الطلق لـضـمان المحاكـمـة
العادلة وتعد المحكـمـة الهيـئـة المؤهـلـة لـصـدار الحـكـام و لـيـس فـقـط لعـطـاء
الراء و النصائح هذا ما نص عليه المجلس الوربي لحقوق النـسـان لـضـمان

، فمختلف المواثيق الدولـيـة منـهـا العلن2وصون الحريات الفردية والجماعية
 نص في ـمـادته التاـسـعة:" ل يـجـوز القـبـض عـلـى أي3العالمي لحقوق النسان

إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا، لكل إنسان الحق على ـقـدم المـسـاواة التاـمـة ـمـع

، "المحاكمة العادلة أساس العدل في دولة القانون"، دراسة مقارنة، المجلة المغربية للمنازعاتحميد الربيعي  1
.21، ص  2010، بدون طبعة ، سنة 11-10 عدد مزدوج القانونية

 

2 V :FRANZ  MATCSHER ; « la notion de tribunal au sens de la convention européenne des droits de

l’homme » brulant , 1996 P 45.

67



ـا للفـصـل الخرين، في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادل علنـي
 أن يحاكم المتهم بواسطة محكمة1في حقوقه والتزاماته وأية خيانة توجه إليه".

 ـمـن العلن الـعـالمي لحـقـوق10مستقلة ومحاـيـدة تأكـيـدا  ـلـذلك ـجـاءت الـمـادة 
النسان في النص: "على أنه لكل إنسان على قدم المساواة التامة ـمـع الخرـيـن
في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادل علنيا للفصل ـفـي حـقـوقه

المادة 2والتزاماته  وأية خيانة توجه إليه". الدولي14وتنص  العهد  من   
للحقوق المدنية والسياسية "الناس جميعا سواسية أمام القضاء"، ومن ـحـق ـكـل
فرد الفصل في أية تهمة جزائية ـتـوجه إلـيـه أو ـفـي حـقـوقه والتزاـمـاته ـفـي أـيـة
ـتقلة دعوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر منصف علني من قبل محكمة مـس

 3حيادية منشأة بحكم القانون.

م، وـنـص1950 ـمـن التفاقـيـة الوربـيـة لحـقـوق النـسـان 06ونص الـمـادة
 ـمـن08م، وـنـص الـمـادة 1950 من التفاقية المريكية لحقوق النـسـان08المادة 

 للميثـاق الفريقـي لحقـوق 07/01التفاقية المريكية لحقوق النسـان، والمـادة 
 من مشروع ميثاق حقوق النسان05من المادة 02 والفقرة  4النسان والشعوب

، "الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة" ، طبع بمطبعة دار هومة للطباعة والنشريوسف دللندة  3
. 58، ص 2005والتوزيع، الجزائر،بدون طبعة ، سنة 

 كانون10، المؤر خ في 217 راجع العلن العالمي لحقوق النسان اعتمد و نشر بقرار الجمعية العامة رقم1
.1948الول ديسمبر 

.30-29، "حماية حق المتهم في محاكمة عادلة"، المرجع السابق، ص حاتم بكار 2

.55 ، "الوجيز في المحاكمة العادلة "،  المرجع السابق ، ص يوسف دلندة  3

 تحت إشراف مجـلـس أوروـبـا1950التفاقية الوربية لحماية حقوق النسان و الحريات الساسية نوفمبر  راحع 4
ـوق النســان5 مــادة و66تتكــون مــن  ـة و ديباجــة مســتلهمة مــن العلن العــالمي لحـق  بروتوكــولت ملحـق

- التفاقية المريكية لحقوق النـسـان ـبـدأ  العـمـلمثل: خطر المعاملت ل إنسانية 14-2 مواد من 10/12/1948
 .1953من سنة 
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 1والشعب  في الوطن العربي.

وأصدر المؤتمر الدولي السابع للوقاية من الجريـمـة اـلـذي تـضـمنه الـمـم
م في ميلنو سلسة قواعد أساسية تدعو إلى ترـسـيخ اـسـتقلل1985المتحدة سنة 

القضاء وتوفير الضمانات اللزمة للقضاة حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم بكل
ـامت تجرد وترفع واستقلل غير متأثرين بأي سلطة غير سلطة القانون، وقد ـق
الدوائر المختـصـة فـي المـم المتـحـدة بتهيـئـة تـلـك القواـعـد الساسـية لممارـسـة

ـنة م،1990القضاء الجنائي وعرضها على المؤتمر الثامن الذي عقد بعد ذلك ـس
ـى فأكملت بذلك سلسلة القواعد الساسية التي بدأت على وضعها، وحصلت عـل
الموافقة العالمية عليها، كل ذلك من أجل ـتـأمين جـهـاز قـضـائي ـقـادر ومـسـتقل
للعدالة الجنائية، ـحـتى ـيـؤدي مـهـامه القـضـائية والنـسـانية عـلـى أحـسـن وـجـه،
ولشك أن الكثير من الهيـئـات المحلـيـة والقليمـيـة وـكـذلك الدولـيـة ـسـتأخذ ـهـذه

ـذ ـد التنفـي ،2القواعد والتوصيات بعين العتبار وتعمل على تطبيقها أو جعلها قـي
في منظور اللجنة بحقوق النسان يعد استقلل السلطة القـضـائية حـقـا مطلـقـا ل

يخضع لي استثناء.

  ونظرا لحساسية القضاة ودوره في إقامة العدل اعتبرت اللجنة المعنيــة
بحقوق النسان أنه ل يتصف مع مبدأ استقلل الـسـلطة القـضـائية أي وـضـع ل
يعـيـر فـيـه بوـضـوح ويمـيـز بـيـن وـظـائف واختصاـصـات الـسـلطتين القـضـائية

/22 إـلـى 07 -دعوة مجلس اـلـوزراء  لعـقـد ـمـؤتمر بـسـان خوـسـيه (كوـسـتكاريكا) ـمـن   و ـتـم إـقـرار11/1969 
 مادة .82 تتكون من ديباجة و 18/07/1978التفاقية المريكية لحقوق النسان و بدأت التطبيق 

 التاريخ المهم في مسيرة حقوق النسان الفريقية فتحت1979- الميثاق الفريقي لحقوق النسان و الشعوب  
 كانت التوصية لعداده .16منظمة الوحدة الفريقية الملف رسميا في تلك السنة في القمة 

.30-29، المرجع السابق ، صحاتم بكار  1

 ، "ضمانات المتهم أثناء  التحقيق البتدائي في الشريعة السلمية  والتشريع الجنائيعبد الحميد عمارة  2
.242، ص 1998الوضعي"، دار المحمدية ، الجزائر ، الطبعة الولى، سنة 
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والتنفيذية أو تتمكن فيه السلطة التنفيذية من السيطرة على السلطة القضــائية أو
 ومن بين المهتمين بهذه القواعد (تأمين جهاز قضائي قادر ومستقل1توجيهها. 

 والتوصيات نذكر على سبيل المثال العلن العرـبـي الموـحـد2للعدالة الجنائية)
لستقلل القضاء الصادر عن الـمـؤتمر  الـثـاني لتـحـاد الحـقـوقيين الـعـرب ـفـي

م، ـلـذلك يـكـون1980 من شهر أبرـيـل 30و 28عمان والمنعقد في الفترة ما بين 
المثل العلى المشترك والدستور الدائم للستقلل الذي ينبغي أن تلزـمـه النـظـم

.3القضائية العربية كافة

 وقد نص صراحة على مبدأ استقلل القضاء ـفـي العلن الـمـذكور ـفـي
المادة الخامـسـة مـنـه، وـقـد ـنـص ذـلـك العلن وتـضـمن جمـلـة ـمـن الـضـمانات

 4الهامة والمتعلقة بحماية الحقوق والحريات للخصوم في الدعوى.

الفرع الثاني : استقلل القلضاء في دساتير الدول 

إن مـن واجـب أن   إذا ما أريد للقوانين أن تفسر بعدل وتطبـق بنزاهـة ف
ـد يتمتع القضاة  بوضع مستقل وأن يكون القاضي متحررا من الضغوط التي ـق
تتولد ـمـن ارتـبـاطه بالـسـلطة التنفيذـيـة، ذـلـك أن اـسـتقلل القـضـاء وحـيـاده هـمـا

، ـلـذا أـكـدت الـقـوانين5أساس عدالة الحكام وتعزيز الشعور بالثقة ـفـي القـضـاء
المقارنة على تلك الضمانات في نصوصها، وهو ما سنوضحه فيمايلي : 

.21المرجع السابق ، صحميد أربيعي،   1

دعوة اللجنة المعنية لحقوق النسان الدول إلى اتحاد التشريعات من إجراءات تشريعية و عملية لحماية 2
القضاة من تضارب  المصالح  والتخويف حيث استوجب  المحافظة على استقللهم لصيانة وضعهم كما ينبغي

بواسطة القانون.  مدة وليتهم، استقللهم، أمنهم وكفاية أجورهم، و شروط خدمتهم، و معاشاتهم و سن
تقاعدهم.

.243 ، المرجع السابق ،  ص عبد  الحميد عمارة  3

..243 ، المرجع السابق ،  ص عبد  الحميد عمارة   4
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 م عـلـى1958ينص الدـسـتور الفرنـسـي الـصـادر ـعـام  : القانون الفرنسي  -1 
ضرورة حفاظ السلطة القـضـائية عـلـى الحرـيـة الفردـيـة وـضـمان اـحـترام مـبـدأ
ـات الفرنـسـي استقلل القضاء بالشروط المقررة قانونا، كما ينص قانون العقوـب

م على معاقبة الحكام والعمد والمديرين الذين يـتـدخلون ـفـي 1994الصادر عام 
أعـمـال الـسـلطة القـضـائية، وذـلـك باعتـبـار أن اـسـتقلل القـضـاء ـهـو الـضـمانة

وتطبيقا لستقلل القضــاء1الساسية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات.
في مواجهة الحكومة ـفـإن القـضـاة ل يتلـقـون أواـمـر ـمـن الحكوـمـة فيـمـا يتعـلـق

 ـمـن قـانون العقوـبـات الـصـادر131-130بعملهم وفقا لما تضمنته نص الـمـادتين 
 م ،إل1994م، وإن كان لم يرد نفس النص في القانون الـصـادر ـعـام 1810عام 

أن ذلك المبدأ  يؤخذ في العتبار تطبيـقـا لمـبـدأ  الفـصـل بـيـن الـسـلطة التنفيذـيـة
 2والسلطة القضائية.

 كما يتجـلـى اـسـتقلل القـضـاء ـفـي مواجـهـة الـسـلطة التنفيذـيـة ـفـي تعيـيـن
القضاة، حيث يتم تعين قضاة النقض ورئيس الستئناف ورئيس المحكمة العليا
بناء على اقتراح المجلس العلى للهيـئـات القـضـائية يـقـدم لرئـيـس الجمهورـيـة،
ومن وزيـر الـعـدل بالنسـبة لبـاقي القضـاة، ويصـدر بتعينهـم قـرار مـن رئيـس

 .3الجمهورية، كما  أنهم غير قابلين للعزل

 ويأخذ القانون الفرنسي أيضا بمبدأ استقلل قضاة التحقيق وذـلـك تطبيـقـا

.99-98،  المرجع السابق،  ص عمر فخري  عبد الرنديزاق الحديثي 5

 ، الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية،  منشأة المعارف،بدون طبعة،أحمد حامد البدري 1
.345،351، ص 2003سنة  

2V : JEAN CHAZL , «Les Magistrats », Bernard Grasser Paris , éditions Grasset et fasquelle , 1978 ; P 
44.

3 V :JEAN PRADEL  « droit pénal » tom II, procédure pénale, 8eme édition, Cujas, Paris ,1995, P 41.
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لمـبـدأ  الفـصـل بـيـن ـسـلطتي التـهـام والمحاكـمـة لـضـمان حـسـن ـسـير العداـلـة،
ويتجلى ذلك في اـسـتقلل قـضـاة التحقـيـق ـفـي مواجـهـة الحكوـمـة، ويـعـد قـضـاة
التحقيق أيضا مستقلين في مواجهة النيابة العامة التي تقوم بسلطة التهام وذلك
حتى ل تجتمع في عضو النياـبـة ـصـفة التـهـام والتحقـيـق البـتـدائي، وبـهـذا فل
تملك النيابة العامة سوى تحريك الدعوى، ويمكن للنيابة العامة استئناف أوامر
قاضي التحقيق أـمـام غرـفـة التحقـيـق اـلـتي تتمـتـع ـبـدورها باـسـتقلل. ولـضـمان

من الدـسـتور الفرنـسـي الـصـادر 64احترام  مبدأ استقلل القضاء نصت المادة 
م أن الدولة ممثلتغا برئيـسـها يـضـمن اـسـتقلل الـسـلطة القـضـائية، كـمـا1958سنة 

م1958نصت على أن القضاة غير قابلين للعزل، وتطبيقا لـمـا ـجـاء ـبـه دـسـتور 
 م ونص في مادته الرابعة عـلـى أن قـضـاة الحـكـم1270-58صدر المرسوم رقم 

 و13ل يعزلون، ويتولى المجلس العلى للقضاء تأديب  القضاة طبقا للمادتين 
 الـخـاص ـبـالمجلس العـلـى،22/12/1958 ـفـي 1271-58ـمـن المرـسـوم رـقـم  14

ويرأسه في هذه الحالة الرئيس الول لمحكمة النقض، وفي ـهـذا الـطـار نفـسـه
فـقـد ـحـددت  قواـعـد الـحـق فـي إـبـداء أـقـوال القاـضـي المـسـائل  وأيـضـا تحقـيـق

دفوعه.

ويشكل المجـلـس العـلـى للقـضـاء مـن أربعـة عشـر عـضـوا وـهـم رئيـس
الجمهورية ووزير العدل وسـتة أـشـخاص تنتخبهـم الجمعـيـة الوطنـيـة الفرنسـية
وأربعة مستـشـارين يـتـم انتـخـابهم ممثلـيـن ـعـن المستـشـارين وعـضـوان يعيـنـان

 .1بواسطة رئيس الجمهورية

في القانون النجليزي: من أهم الـضـمانات اـلـتي ـحـرص الـقـانون النجلـيـزي-2
على النص  عليها ـصـراحة ـحـق ـكـل  ـشـخص  متـهـم بجريـمـة جنائـيـة ـفـي أن

 .2يحاكم  أمام محكمة مستقلة ومحايدة

القضاة، وتختلف طريقة  تعين  في طريقة  القضاء  استقلل  مبدأ  ويتجلى 

، ص2012 ،  "ضمانات المحاكمة المنصفة"،  رسالة دكتوراه، القاهرة ، سنة ناهد يسرى حسين العيسوي 1
169-170.
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تعين القضاة باختلف المحاكم، فبالنسبة لمحاكم قضاة الصلح التي تغلب عليها
الطابع الشعبي يكون القضاة أشخاص عاديين وغير متفرغون وغير حاصــلين
على ـمـؤهلت قانونـيـة، ويـتـم اختـيـارهم ـمـن القطاـعـات الـشـعبية المختلـفـة ـفـي
ـاء المناطق التي يكونون على دراية كاملة بأمورها، ويتم تعيينهم بأمر ملكي بـن
ي على ترشيح وزيـر العـدل، ويشـترط فيهـم النزاهـة وإل يكونـوا قـد أدينـوا ف

جرائم الخيانة أو الفساد أو الفلس.

ـن  ويضم تشكيل محاكم قضاة الصلح أيضا قضاة متخصصــين ومتفرعـي
ـن ـن بـي للعمل القضائي ولهم رواتب ثابتة ويعينون بأمر ملكي ويتم اختيارهم ـم
وكلء الدعاوى أو المحامين المشتغلين بالقانون مدة ل تقل ـعـن ـسـبع ـسـنوات،
ويعملون كقضاة صلح في دائرة الختصاص القليمي التي تقع فيها المحكمــة،
ويجوز لوزير العدل تعينهم إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك، ويختلف القاـضـي
المتخصص عن القضاة الشعبين في أنه يستطيع أن يفصل في القـضـية بمـفـرده
فيتم تشكيل المحكمة من قاضي فرد، بينما القضاة الشعبيين يـكـون ـعـددهم ـمـن

 1ثلثة إلى سبعة قضاة ويصدر الحكم بالغلبية.

ـن، وبالنســبة للقضــاة ـا تضــم القضــاة والمحلفـي ـاج فإنـه ـة الـت ـا محكـم أـم
فينقسمون إلى قـضـاة المحكـمـة العلـيـا اـلـذين يعمـلـون أساـسـا كقـضـاة ـفـي داـئـرة
منصة الملكة، والقضاة الدائمين وهم متفرغون للعمل بالمحكـمـة ويعيـنـون ـمـن
بين المحامين ذوي الخبرة في العمل القانوني لمدة ل تقل عن عشر ـسـنوات أو
من بين  القضاة المسجلين لـمـدة ثلث ـسـنوات، وأخـيـرا القـضـاة المـسـجلون أو
المنتدبون، ويعينون من بين  المحامين أو وكلء الدعاوى أو ذوي الخبرة  ـفـي
العمل القانوني  الـتي ل تقـل عـن عـشـرة سـنوات، ويعمـلـون بالمحكمـة بصـفة

، "القضاء الجنائي المريكي ودوره الرقابي على الدعوى الجنائية" ،بدون دار نشر، بدوننجاتي سيد أحمد 2
.52-51، ص 1994طبعة ،سنة 

،  ص2005التنظيمات المعاصرة للنظام التهامي" ، بدون دار نشر ، بدون طبعة ،سنة ، أحمد عوض بلل 1
194-200.
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مؤقتة ل تقل عن شهر في العام.

 وقضاة المحكمة العليا غير قابلين للعزل لي سبب حتى ـحـالت العـجـز
الجسماني إل بناء على طلب من مجلس البرلمان، وإذا اـقـترح البرلـمـان ـعـزل
ـم ـة يـت القاضي لسبب غير العجز الجسماني فلبد من إجراء تحقيق بمعرفة لجـن
تشكيلها لهذا الغرض، حيث تسمع أقوال القاضي وتحقق أوجه دفاعه، والقـرار
الصادر يعد بمثابة قانون يوافق عليه مجلس العموم ومجلس اللوردات والملك،
ـك ل أما في حالة العجز الجسماني  فالبرلمان أن يقرر عزل القاضي إل أن ذـل
يحدث عمل احتراما للقاضي حيث يتقدم القضاة ـفـي ـهـذه الـحـالت باـسـتقللهم

 .1من تلقاء أنفسهم

 م ـفـي الفـصـل1971نـظـم دـسـتور  :استقلل القضاء في الدـسـتور المـصـري -3
الرابع "السلطة القضائية" كسلطة مستقلة وقضاة مستقلون، غير قابلين للعزل،

 وأـشـار إـلـى أن مجـلـس الهيـئـات2وخطر التدخل في القضايا ،و شؤون العداـلـة
روعات القـوانين الـتي ي مش القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ويؤخذ رأيـه ف

3.م2008 لسنة 192تنضم شؤون  الهيئات القضائية، وهذا بصدور القانون 

 كما تضمن الباب الول من الدستور المعنون "ـسـيادة الـقـانون" الـشـارة
إـلـى أنـهـا أـسـاس الحـكـم فـي الدوـلـة وأن اـسـتقلل القـضـاء وحـصـانته ـضـمانان
أساسيان لحماية الحقوق والحريات، وكفالة حق التقاـضـي وـهـو مكـفـول للـنـاس
ـذ ـوميين ـعـن تنفـي ـوظفين العـم ـاع الـم ـم امتـن ـدفاع، وتجرـي ـة ـحـق اـل ـة، كفاـل كاـف

.190،194،  المرجع السابق ، ص أحمد حامد البدري  1

  إن القاضي  يجب أن تتوافر فيه المعرفة اـلـتي تتـصـل بـشـتى العـلـوم و مـنـاحي الحـيـاة و الـقـدرة عـلـى فـحـص2
ـدف ـق الـه شخصية الجاني من جميع الزوايا النفسية و لجتماعية والعضوية أو مناقشة تقارير الخبراء حتى يحـق

من العقوبة وهو إعادة إدماج المجرم في المجتمع  .

 ، الرقابة على التطبيق القضائي لضمانات المحاكـمـة المنـصـفة ،دار النهـضـة العربـيـةرمزي رياض عوض  3
 وما بعدها.13 ، ص 2006،بيروت ،بدون طبعة ،سنة 
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الحكام .

وقد حرصت المحكمة الدـسـتورية العلـيـا إـلـى حماـيـة اـسـتقلل القـضـاء إذ
 ـمـن الدـسـتور عـلـى أن65تؤكد في أحد أحكامها  الهاـمـة، ومـنـه نـصـت الـمـادة 

تخضع الدولة للقانون واستقلل القضاء وحـصـانته  ـضـمانان أساـسـيان لحماـيـة
الحقوق والحريات ".

ـتور ـى دـس ـذ عـل ـا يؤـخ ـتقلل القضــاء بـعـض1971وـم ـألة اـس ـن مـس  م ـم
الملحظات، ومن بينها أـنـه ـجـاءت نـصـوص بطريـقـة تحـيـل إـلـى الـقـانون ـفـي
ات العديد من المور الهامـة لسـيما تلـك المتعلقـة بتحديـد وليـة وتنظيـم الهيئ

القضائية.

 والــتي تقضــي "بــأن يحــدد القــانون الهيئــات القضــائية167أ-نــص المــادة 
ـادي واختصاصاتها..."، فبموجب المادة فوض المشرع الدستوري المشرع الـع

في تنظيم الهيئات القضائية وتحديدا اختصاص كل منها.

 إل أنه كان يتم تفسير هذه المادة على النحو اـلـذي يـسـلب ـحـق الـمـواطن
 م1971 دستور المصري 68 في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي طبقا لنص المادة

ـادة  ـا واـسـتنادا  إـلـى ـنـص الـم 167، حـيـث قـضـت المحكـمـة الدـسـتورية  العلـي

لـسـنة 50 بدستورية الفقرة الثانـيـة ـمـن الـمـادة الثالـثـة ـمـن الـقـانون 1971دستور 
م اـلـتي تـنـص عـلـى أن تخـتـص محكـمـة أـمـن الدوـلـة العلـيـا ـطـوارئ دون1982

غيرها بالنظر في كافة الطعـون والتنظيمـات مـن الوامـر والقـرارات المشـار
م.1958 لسنة 162 مكرر   من قانون رقم 3إليها  بالمادة 

 ـمـن دسـتور والـتي أـكـدت علـى "أن183ومثله ما ذهبت إليه نص المادة 
ـام ـانون القـضـاء العـسـكري،..." وـهـو كـمـبرر كمحاكـمـة الـمـدنين أـم ينـظـم الـق

المحاكم العسكرية.

دستور والتي تنص " يسهم الـشـعب 170وأيضا تم إسناد إلى نص المادة 
في إقامة العدالة... "ما كـان مـبررا فـي تـبرير إنشـاء اـلـدائرة الولـى بمجلـس
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الدولة بشأن الحزاب السياسية وإصباغ وصف القاضي الـطـبيعي عليـهـا عـلـى
الرغم من أنها ل تشكل تشكيل قضائيا خالصا".

ص علـى" أن يقـوم 173ونفس الشيء ما ذهبت إليه نص المادة  والتي تن
على شؤون الهيئات القضائية مجلس أعـلـى يرأـسـه رئـيـس الجمهورـيـة، وـيـبين
القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير عمله..."، وهذا وقد تـضـمن الـقـرار

ا1969 لسنة 02الجمهوري رقم  م، مساسا خاضعا باستقلل القضـاء وخاصـة م
1تعلق بإسناد رئاـسـة ـهـذا المجـلـس لرئـيـس الجمهورـيـة ونـيـابته ـلـوزير الـعـدل.

وحرصا على المشرع المصري على كفالة استقلل القضاء فـقـد ـصـدر ـقـانون
 م وأدخلت عليه عدة تعديلت ولعل أهمـهـا1972 لسنة 46السلطة القضائية رقم 

ـك2006 لسنة 142القانون رقم   م الذي يحقق مزيدا من الستقلل للقضــاء، وذـل
بنص على نظر  الدعاوى التي يرفعـهـا رـجـال القـضـاء والنياـبـة العاـمـة بإلـغـاء
القرارات الدارية النهائية المتعلقة بأي شأن ـمـن ـشـؤونهم ودـعـاوى التـعـويض
عن تلك القرارات ودعـاوى المرتبـات والمعاشـات والمكافـآت، علـى درجـتين

م بـعـد أن ـكـانت ـهـذه1972 لـسـنة 46 المعدلة بالـقـانون رـقـم 83وفقا لنص المادة 
 المـعـدلتين94و 93الدعاوى تنظر عـلـى درجـة واـحـدة، كمـا نصـت  المـادتين 

بذات القانون على اختـصـاص رئـيـس ـكـل محكـمـة والجمعـيـة العاـمـة للمحكـمـة
بالشراف على القضاة وتـنـبيههم بـعـد أن ـكـان ـهـذا ـحـق مـخـول ـلـوزير الـعـدل

 المعدـلـة ـبـذات الـقـانون عـلـى تـشـكيل198ورؤساء المحاكم، كما نـصـت الـمـادة 
مجلس التأديب من غير أعضاء مجلس القضاء العـلـى،كـمـا أـضـيفت بـمـوجب

والتي نصت على الميزانية المستقلة للقضاء . 5مكرر 77هذا القانون المادة

 ويعد استقلل القضاء في نظر الفقه شرطا أساسيا لتوافر مـبـدأ الـشـرعية
واحترام  سيادة القانون، ويجب على القاضي في تـطـبيق الـقـانون معرـفـة إرادة
المشرع على الوجه الصحيح، وهذا وفقا لما تقرره قناعته وضميره، كما يجب

، "ضمانات التقاضي"، دراسة تحليلة مقارنة،  منشأة المعارف، السكندرية،مصر ،بدون طبعةأمال القزايري 1
.28،  ص 1990، سنة 
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أن يحفظ استقلل القاضي في شؤون التعيين، وأن يخضع القضاة في مناصبهم
لنظام إداري ومالي يحفظ استقللهم ويمكنهم من مقاومة الضغوط التي تمارس
عليهم، ويحول دون وقوعهم تحت ـتـأثير مـصـالحهم الشخـصـية، كـمـا يـجـب أن
يخـضـع ـنـدب القـضـاة وإـعـارتهم لقواـعـد تكـفـل اـسـتقللهم بحـيـث ل يخـضـعون
لعوامل قد تفسد ـضـميرهم القـضـائي أو تنـقـص ـمـن اعتـبـاره، ويـجـب إخـضـاع
القضاة لنظام ـمـالي يكـفـل لـهـم حـسـن المعامـلـة  للجمـيـع دون تمـيـز بـيـن قـضـاة

المحاكم العليا والمحاكم القل درجة.

 ويجب عدم عزل القاضي مثل الفصل أو الحالة للمعاش أو الوقف ـعـن
 لعـبـارات1العمل أو النقل إلى وظيفة أخرى، وهذا كله وفق لما يـقـرره الـقـانون

"وفقا لحكام القانون" ،وهذا المر قد يهدد الحقوق والحرـيـات العاـمـة اـلـواردة
في صلب النصوص الدـسـتورية لدرـجـة  تـصـل بالمـشـرع الـعـادي إـلـى ـفـرض
العديد من القيود على ممارسة الحقوق المكفولة بنصوص دـسـتورية إذ تـضـمن

م والمعنون " الـسـلطة القـضـائية " الـمـواد ذات 2012الفصل الثالث من دستور 
الصلة باستقلل الـسـلطة القـضـائية إذ تـنـاول تنظـيـم الـسـلطة القـضـائية بجهاتـهـا
الثلث المتعددة ـمـن قـضـاء ـعـادي ونياـبـة عاـمـة، ومجـلـس الدوـلـة، والمحكـمـة

 ـمـادة12الدستورية العلـيـا وهيـئـتي قـضـايا الدوـلـة والنياـبـة الدارـيـة  ـفـي ـعـدد 
 بـصـفة عاـمـة ـفـوض المـشـرع الدـسـتوري المـشـرع.180 إـلـى 168الـمـواد ـمـن 

العادي بتنظيم العدـيـد ـمـن الـضـمانات ذات الـصـلة باـسـتقلل الـسـلطة القـضـائية
)، وكذلك تفويض المشـرع الـعـادي فـي تحدـيـد شـروط168وصلحيتها (المادة 

ـا (الـمـادة  ) ـمـن173 والـمـادة 170وإـجـراءات تعيـيـن القـضـاة ومـسـاءلتهم تأديبـي
.2012الدستور المصري لسنة 

 هذا وإن كان تفويض المشرع الدـسـتوري للمـشـرع الـعـادي معترـفـا ـفـي
معـظـم الدـسـاتير ـبـأن تـقـوم الدـسـاتير بوـضـع قواـعـد عاـمـة ومـجـردة، وـتـترك
ـادئ ـذه المـب للمشرع العادي وضع القواعد القانونية التفصيلية المتعلقة باتخاذ ـه

 وما بعدها.27، المرجع السابق ،  ص أمال القزايري  1
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الدستورية وهو ما يطلق عليه" تفويض السلطة التشريعية في إصدار  القوانين
المكملة للدستور"، لكن يتم ذلك من خلل وضع الضوابط والحدود التي يجـوز

للسلطة التشريعية  عندها فرض قيود على القيم والمفاهيم الدستورية .

 م ـفـي2012 دـسـتور 35ومـمـا ـيـراه بـعـض فقـهـاء الـقـانون قلـصـت الـمـادة 
ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ـمـن ـحـث وـجـوب إبلغ المقـبـوض علـيـه

35فورا، بأسباب القبض عليه وتمكينه من الستعانة بمحـام واسـتحدثت المـادة 

حكما جديدا ينتقص ـمـن الـضـمانات القانونـيـة للمقـبـوض عليـهـم وـكـل ـمـن تقـيـد
ـدم لـسـلطات حريته، حيث نصت على إبلغه كتابة بأسباب تقييد حريته وأن يـق

 الواردة في دستور71ساعة وقد كان النص المقابل في المادة 24التحقيق خلل
م أفضل حال، إذ نصت عـلـى وـجـوب ـعـرض الـشـخص المقـبـوض علـيـه1971

فورا على سلطات التحقيق وتمكينهم من التـصـال بـمـن ـيـرى إبلـغـه ـبـالقبض
عليه، كما لم تضع المادة المذكورة من الضمانات ـمـا يكـفـي بـشـأن ـعـدم إـسـاءة
استخدام الحـبـس الحتـيـاطي وتـحـويله إـلـى عقوـبـة كـمـا ـكـان ـمـن قـبـل، وـتـرك

 1الدستور للقانون تحديد عدد مرات وفترات الحبس الحتياطي.

بـعـد اـسـتقراء النـصـوص والمواثـيـق الدولـيـة وـمـا:مقتضيات استقلل القـضـاء -
ـزت ـد رـك سعت إليه إلى تجسيد والتأكيد على مبدأ استقلل القضاء  نجد أنها ـق

بصفة عامة إلى تكريس المبادئ والقواعد التالية :
من بين القواـعـد الساـسـية ـهـي حماـيـة اـسـتقرار: -التعيين والمحاسبة والعزل1

القاضي في منصبه، وأن اختـيـار القـضـاة بطرـيـق التعـيـن تفـتـح مـجـال الـسـلطة
،2التنفيذية على أعضاء الهيئات القضائية، مما قد ـيـؤدي إـلـى ـعـدم اـسـتقلليتهم

ـار ـة اختـي وإذ تعود بالسلب وتضر العدالة لكن قد يرى جانبا من الفقه أن طريـق
القضاة ـبـالتعيين تفـضـل عـنـد البـعـض ـعـن نـظـام النتـخـاب ، فنـظـام النتـخـاب

و ما 17-16،  ص2012، هجوم على العدالة في مصر، سنة   المركز العربي لستقلل القضاء و المحاماة1
بعدها.

2V : POUSSE LET Marcel « Histoire de la magistrature Française » , Paris 1957, P 115.
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خلص إلى أن التبعية إلى الميـول  السياسـي  واـلـذي ـهـو امتـداد لحكـم الـسـلطة
1التنفيذية. 

 وعليه سعت العديد من الدساتير والقوانين لترك المهام إلى القضاء نفسه
ي المحكمـة العليـا من خلل "مجالس القضاء العليا" المكون من كبار القضاة ف
أو الستئناف، ويترأسه رئـيـس القـضـاة أو قاـضـي القـضـاة أو رئـيـس المحكـمـة
العليا حسب النظام القضائي الموجود،  والغرض ـمـن ايلء تـلـك المـسـائل إـلـى
مجلس القضاء العالي هو إبعاد السلطة التنفيذية أو السياسية تماـمـا ـمـن الـتـدخل
ـفـي ـشـؤون القـضـاء المتعلـقـة باـسـتقرار أوـضـاعهم وحـمـايتهم ـمـن الـجـراءات

.2التعسفية والهوى السياسي

 ويترك لمجلس أمر تعيين ومحاسبة وعزل القضاة وترقيتهم، وما  يجب
ـق ـبة وتحقـي تأكيده في هذا الشأن أنه ل يجوز عزل القضاة إل بناءا على محاـس

 .3مستقل تتاح فيه كل طرق الطعن  للقاضي

الحصانة القضـائية: الحصـانة القضـائية نـوع مـن أنـواع الحصـانات الـتي -2
تهدف إلى حماية العمل، ومن يقوم به  من سلطات أي سلطة أخرى، لعل أهــم
سمات استقلل القضاء تكمن في أن القضاة وهم ـيـؤدون أعـمـالهم ل ينبـغـي أن
يخضعوا سوى لضمائرهم ولحكام القانون، ومن مقتضياته أن مختلف السلطة
ل يجوز التدخل في عمل القضاء، ويترتب على مبدأ  عدم الـتـدخل فـي أعمـال
القضاء التقيد بأحكامه وتنفيذها، بحيث ل يجوز لية جهة كانت التدخل لعرقـلـة
ـى ـكـل ـمـن تنفيذ أحكام القضاء، ومن هذا المنطلق  تطبق العقوبة الصارمة عـل

1 V :ESMEIN ET H NEZAR : « Eléments de droit constitutionnel » 8ém ed,1927, P 355.

.13، ص 2012 المركز العربي لستقلل القضاء والمحامي،  المرجع السابق ، سنة  2

3 V : VINCENT(J) MONTAGNIER ET (G)VATIMARD(A): «La justice et ses institutions», Paris,1982, P53.
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يعطل أحكام القضاء.

ـكرية-3 ـاكم العـس ـة: الطــوارئ والمـح ـاكم الجنائـي ـإن وجــود المـح ـبين ـف ـا ـت مـم
العسكرية، يضر ويسيء إلى قواعد المحاكمة العادلة، وـهـذا طبـعـا ـمـا أوـصـت
به لجنة المم المتحدة في عدة لقاءات على أن تتـضـمن الدـسـاتير الديمقراطـيـة،

1عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. 

وبعد الدراسة الستقصائية في دول العالم،  أعربت لجنة حقوق النسان 
ـا اتضــح عن بالغ  قلقها إزاء اتساع نطاق المحاكم العسكرية في لبنان، وهذا ـم
جليا بعد توسيع الجزاءات التأديبية وتطبيقهـا علـى المـدنيين . فـضـل ـعـن هـذا
أوصت اللجنة ـبـأنه يتعـيـن عـلـى الدوـلـة الـطـرف إـعـادة النـظـر ـفـي اختـصـاص
المحاكم العسكرية ونقل جميع القضايا المنظورة أمامـهـا  والمتعلـقـة بالـمـدنيين،
وكذلك جميع القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق النسان من قـبـل أـفـراد الجـيـش
إـلـى المـحـاكم العادـيـة،وإذا اعـتـبر المـقـرر الـخـاص المعـنـي باـسـتقلل القـضـاة
والمحامين أن القانون الدولي يسعى إلى توافق ـفـي الراء فيـمـا يتعـلـق بحـضـر

.2محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أو تقييد استخدامها عند الحاجة إليها

إن رقاـبـة دـسـتورية الـقـوانين تـعـد - الرقابة القضائية على دستورية الـقـوانين:4
بمثابة آلية للتأكد من شرعية الـقـوانين اـلـتي تـصـدرها الـسـلطة التـشـريعية، مـمـا
3يقتضي عدم صدور قوانين نخالف ما ورد في الدستور من مبادئ وتوجهــات

إن المحاكم الستثنائية تشكل العامل الساسي لنتهاكات حـقـوق النـسـان، غالـبـا ـمـا تـكـون بعـيـدة ـعـن تـطـبيق 1
ـة القوانين المتعلقة باستقلل القضاء  ول تستفيد غالبا  من مظهر مستقبل، غالبا ما يكون القضاة ـفـي ـهـذه  الحاـل
على صلة وثيقة بالسلطة القانونية والجهات العسكرية منهم لثبات ليسو أعضاء  حقيقيين ـفـي الـسـلطة القـضـائية

ول يتمتعون بمؤهل حقوقي.

  الملحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق النسان، وثيقة صادرة عن المم المتـحـدة، العـهـد اـلـدولي ـبـالحقوق2
.14المدنية والسياسية،  الفقرة 

 وما بعدها.15-14  المركز العربي لستقلل  القضاء  والمحاماة، المرجع السابق ،  ص 3

80



يقتصر هذا في حالت الدساتير الجاـمـدة اـلـتي ل يـجـوز أن تـعـدل بالتـشـريعات
العادية فل مـجـال للـحـديث ـعـن ـسـمو الدـسـتور أو عـلـو درجـتـه عـلـى الـقـوانين
الخرى، حيث أن تلك القوانين يجوز أن تعدل الدستور نفـسـه، الـمـر اـلـذي ل
يترك مجال لمبدأ رقابة القضاء  على دستورية القـوانين، أـمـا فـي حاـلـة  سـمو
الدستور على القانون وتطبيقا لنظرية الرقابة على دـسـتورية الـقـوانين وتطبيـقـا
لنظرية الرقابة تنص الكثير من الدساتير على إنـشـاء  محكـمـة دـسـتورية دائـمـة
توكل لها ـصـلحية، بحيـث يـجـوز لـيـة ـمـن المنظمـات أو الهيئـات أو الـفـراد
ـة التـشـريعية رـفـع دـعـوى ـن ـمـن الهيـئ المتـضـررين ـمـن ـصـدور تـشـريع معـي
دستورية إـلـى المحكـمـة الدـسـتورية أو العلـيـا للطـعـن ـفـي ـمـدى دـسـتورية ذـلـك

التشريع.

ل مـجـال للـحـديث ـعـن اـسـتقلل القاـضـي ـفـي أداء  مهمـتـه: - شروط الخدمة5
بنزاهة  وحيدة وفاعلية إن لم تهيأ له أـسـباب العـيـش الكرـيـم  والكتـفـاء بـتـوفير
راتب معقول يصرفه عن هموم حياته وأسرته والتزاـمـاته المادـيـة ويبـعـده ـعـن
إغراءات الرشوة والفساد، خاصة إذا تذكرنا أنه يقض في نزاـعـات تـصـل إـلـى
الملـيـن وـفـي قـضـايا جنائـيـة تـصـل إـلـى ـحـد الـعـدام، مـمـا يجـعـل المتقاـضـي

والمتهمين على أتم الستعداد لدفع مبالغ كبيرة للتأثير على حكم القاضي .

 وشروط الخدـمـة ل تقتـصـر فـقـط عـلـى الرواـتـب، ـبـل تـشـمل مقتـضـيات
السكن المناسب،  والتأمين الصحي، وسيلة النقل، وكل ما ـمـن ـشـأنه أن يحـفـظ

1مظهر وهبة القاضي ويبعده عن الشبهات.

المطلب الثالث:استقللية القلضاء في النظام القلضائي الجزائري ومقارنته ببعض 
النظم 

ـانون (الـمـادة بناءا على هذا المبدأ الساسي فإن القاضي ل يخضع إل للـق

 دار نشر، بدون، " رقابة القاضي الدستوري في مصر  وفرنسا"  ،  القاهرة،  بدونيسرى محمد العصار   1
.2طبعة ،بدون سنة نشر،ص 
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           مــن الدســتور) وهــو محمــي مــن كــل الضــغوط والتــدخلت138
والمناورات التي  تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه، فالنـظـام الجزاـئـري
لم يعمل بمبدأ الفصل بين السلطات، وهو المبدأ الكلسيكي وقد تبـنـى الـمـذاهب
الذي يعمل بوحدة السلطة، ويظهر موقعه بالنسبة للقضاء من خلل النصــوص

 والمتـضـمن وظيـفـة القـضـاة يـشـير إـلـى أن13/05/1969فمثل المر الصادر في 
القضاء هو وظيفة تعتمد عليها السلطة الثورية، وعليه فإن القضاء ـهـو وظيـفـة

 ـمـن الدـسـتور وـمـا164من وظائف السلطة الثورية كما نصت على ذلك المادة 
 1يتبعها.

 الفسسرع الول: مقومسسات اسسستقلل القلضسساء والمبسسادئ الساسسسية للنظسسام القلضسسائي
الجزائري 

تتجلى مقومات استقلل القضاء بعد أن عرفنا مفهومه بأنه تحرر من أية
مؤثرات اضطلعا برسالته في تحقيق العدالة وتحرر سلطته من أي تدخل من
ـلطة ـر ـس ـدم خضــوع القضــاة لغـي ـة وـع ـلطتين التـشـريعية والتنفيذـي ـانب الـس ـج

 ـفـي كونـهـا  تتـطـرق إـلـى نـظـام اختـيـار القـضـاة المتمثـلـة ـفـي نـظـام2الـقـانون.
النتخاب ونظام التعيين.

كما يرتكز النظام القضائي الجزائري على مبادئ متعددة جمع بينها قاسم 
مشترك واحد هو وحدة الغرض الذي يتمثل في حسن سير العدالة، وذـلـك ـعـن
طريق تحقيق استقرار الوضاع في الدولة وحـصـول الـشـخاص عـلـى قـضـاء

3عادل بإجراءات مبسطة ونفقات قليلة.

، "القانون  القضائي  الجزائري"، ، الديوان الوطني  للشغال التربوية،الجزائر ،بدونالغوثي بن ملحة   1
.45 ص،2000طبعة، سنة

.98،  المرجع السابق، ص عمر فخري عبد الرنديزاق الحديثي  2

.29،  المرجع السابق ، ص بوبشير محند أمقران  3
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البند الول : نظام اختيار القضاة 

 تختلف النظمة فيما بينتها بشأن الـطـرق المعتـمـدة لختـيـار القـضـاة فـقـد
يتبع نظام النتخاب كما قد يتبع نظام التعيين .

أول:  نظام النتخاب 

وله مسمى الختيار بالقرعة فتتبع بـعـض النظـمـة نـظـام اختـيـار القـضـاة
عن طريق انتخابهم أو اختـيـار ممثلـيـن ـعـن الـشـعب كمستـشـارين ـفـي المـحـاكم
العادية عن طريق القرعة، وقد يكون انتخاب قاضي من قـبـل ـمـواطني منطـقـة
ـة، أو معينة مثل  ما هو متبع في بعض الوليات  كالوليات المتحدة  المريكـي
من قبل مجموعة مهنية تستند لها مهمة البث في النزاعات التي يمكن أن تقــوم
ـة بين أفرادها  أو بينها وبين تنظيمات مهنية أو مؤسسات مثل المـجـالس المهنـي

conseil de prud hommes  والمحاكم التجارية الولى والثانية في فرنسا أو هيئات
التحكيم بين المؤسسات العامة في الجزائر، وهذه الطريـقـة فـي اختـيـار القـضـاة
ـل ـن قـب ـلطة ـم ـي الـس ـار ممارـس ـديمقراطي القاضــي باختـي ـدأ اـل ـى والمـب تتماـش

1الشعب.

- اختيار القضاة بالنتخـاب سـواء عـن طريـق الـسـلطة التشـريعية أو بواسـطة
القتراع العام المباشر: تلجأ بعض الدول إلـى اختيـار قـضـاتها بالنتخـاب عـن
طريق السلطة التشريعية باعتبارها تمثل الشعب وهي ضمير المة، وكان هذا
ـفـي اـلـدول الـشـيوعية خاـصـة بالتـحـاد الـسـوفياتي ـسـابقا وألمانـيـا الديمقراطـيـة

والتشيكوسلوفاكيا ويوغسلفيا والصين الشعبية وكوريا...الخ

غير أن هذا السلوب وإن كان  يؤدي إلى تـحـرر القـضـاة ـمـن الخـضـوع
للسلطة التنفيذية ولجمهور الناخبين فإنه يجعلهم ـفـي قبـضـة الـسـلطة التـشـريعية
وتهدر الحيدة المفترضة فيهم ويؤدي هذا السلوب إـلـى ـسـوء اختـيـار القـضـاة،

،  "القانون الدستوري والنظم السياسية  المقارنة،" الجزء  الثاني،  ديوان المطبوعاتالسعيد بو الشعير  1
.33، ص2008الجامعية،   الجزائر، الطبعة التاسعة، سنة 
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حيث تسود العتبارات السياسية وتأخذ بعـض اـلـدول بأـسـلوب اختـيـار القـضـاة
عن طريق القتراع العام لمدة معينة قابلة للتجديد، ومن هذه الدول الو.م.أ التي
أخذت بأسلوب النتـخـاب ـعـن طرـيـق الـقـتراع الـعـام،  بالنـسـبة لقـضـاة معـظـم
المحاكم التحادية فيتم اختيارهم عن طريق التعيين، وإذا كان هذا النظام يحقق
ا سلطة المة في اختيار نظامها باعتبارها مصدر السلطة وأكـثر الطـرق  اتفاق
مع مفهوم الديمقراطية واستقلل السلطة القـضـائية ـعـن الـسـلطات الـخـرى.فل
رـيـب أـنـه يجـعـل القـضـاة ـفـي قبـضـة جمـهـور الـنـاخبين عـلـى اختلف مـيـولهم
السياـسـية ونزـعـاتهم الحزبـيـة وانتـمـاءاتهم الطبقـيـة، مـمـا ـيـؤثر عـلـى اـسـتقلل
القاضي من حيدة وتجرد، والجدير بالذكر  أن اللجنة الرابـعـة للـمـؤتمر اـلـدولي

 ـقـد لحـظـت1959لرجال القانون التي عقدت بمدينة نيودلهي في غضون ـعـام 
بحق ما ينطوي نظام انتخاب القضاة من أخطار تهدد استقلل القـضـاء، ـمـا ـلـم
تكن قائمة المرشحين للقضـاة بعيـدا عـن الصـراعات السياسـية ولحـظ رجـال
قانون أمريكيون هبوط مستوى كفاءة قضاة الو.م.أ وأرجعوا هذا الـتـدهور إـلـى

 .1أسلوب  انتخاب القضاة

انتخاب    نتائج  هو  ذلك   على  مثال  أبرز  MICHIGANبمدينة  1885ولعل 

  الذي عمل بالمحكمة العليا أكثر منthomas gooleyحيث خسر القاضي  المحنك 
ـد21  سنة واعتبر أحد أعظم القضاة في التاريخ المريكي خسر أمام خصمه أـح

خريجي كلية الزراعة .

ثانيا: نظام التعيين 

 ويسمى نظام المهنة وتتبعه أغلبية الدول حيث يـتـم اختـيـار القـضـاة وفـقـا
لشروط محددة مسبقا، وغالبا ما تكون بمسابقة يتقدم لـهـا المرـشـحون ويـشـرف
عليها ـجـامعيون بمـشـاركة متخصـصـين ـمـن هيـئـة القـضـاة، ـمـن ذوي  الكـفـاءة
والخبرة وذلك بناء علـى نصـوص موضـوعة تنظـم كيفيـات إجـراء المسـابقة،

، "الموسوعة القضائية الجزائرية ( موسوعة الفكر القانوني )"، دار الهلل، الجزائر، ،العددفكاير نور الدين  1
.108الثاني، بدون سنة نشر، ص 
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وتقوم اللجنة الجامعية أو المختصة بترتيب المتسابقين وفقا لعملـهـم، وـمـا عـلـى
الدارة إل أن تتقيد بذلك الترتيب بحيث تأخذ العدد الذي يتم العلن عنه (عدد

المناصب) وفقا لعلن ترتيب المتسابقين.

ث كيفيـات اختيـار والمتفق عليـه أن نظـام المهنـة يقيـد الحكومـة ليـس مـن حي
القضاة فحسب، وإنما يقـيـدها أيـضـا ـمـن حـيـث الـعـزل والترقـيـة، وذـلـك بـسـبب
خضوعهم لقانون خاص بهم يحدد ـشـروط عزلـهـم والـمـدة القـصـوى ـلـترقيتهم،

.1مما يقضي نسبيا على تعسف الحكومة فيما يتعلق بالتعيين والترقية 

 نص النظام الجزائري على وجود مؤسسة خاصة بتعيين القضاة ونقلـهـم
 فـقـرة أوـلـى146أل وهي المجـلـس العـلـى للقـضـاء وـهـو ـمـا ورد ـفـي الـمـادة  

2 .1996دستور 

إذا ـكـانت بـعـض النظـمـة القانونـيـة تفـضـل أـسـلوب: اختـيـار القـضـاة ـبـالتعيين-
النتخاب باعتبار أنه يكـفـل للقاـضـي الـسـتقلل  الكاـمـل ـفـي مواجـهـة الـسـلطة
التنفيذية، إل أن ماله من عيوب جعل  غالبـيـة النظـمـة تأـخـذ بأـسـلوب التعيـيـن
عن طريق السلطة التنفيذية الذي لـقـي استحـسـانا، لـمـا يحـقـق ـمـن مـيـزة حـسـن
الختيار باعتبار أن الـسـلطة التنفيذـيـة أقـدر ـمـن النـاخبين علـى التـعـرف عـلـى
الكفاءات المؤهلة والصالحة لتولي مهمة القضاء، إل أن العـيـب الساـسـي فـيـه
هو الخشية من خـضـوع القـضـاة للـسـلطة التنفيذـيـة فـضـل عـلـى ـمـا يمثـلـه ـهـذا
السلوب من إخلل  بمبدأ الفصل بين السلطات، وإن أصبح من المسلم به هذا

المبدأ  مطلقا .
ودفـعـا لـهـذا  التـخـوف  تقـيـد التـشـريعات اـلـتي تأـخـذ بـهـذا الـسـلوب ـحـق
السلطة التنفيذية  فـي ذـلـك بقـيـود تحـول دون اـسـتبدادها لـهـذا الحـق وـمـن هـذه
النظمة النظام الجزائري الذي حذا  حذو المشرع الفرنسي بحيث نصت المادة

.32،  المرجع السابق، ص السعيد بو الشعير  1

:يقرر المجلس العلى للقضاء  طبقا للشروط التي يحددها القانون  تعيين القضاة1فقرة 146  نص المادة 2
ونقلهم وسير سلمهم الوظيفي.
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 من الدستور "يقرر المجلس العـلـى للقـضـاء  طبـقـا للـشـرط اـلـتي يـحـددها155
القانون تعيين القضاة ونقلهم وسير سلمهم الوظيفي ويسهر على اـحـترام أحـكـام
القانون الساسي للقضاة وعـلـى رقاـبـة انـضـباط القـضـاة تـحـت رئاـسـة الرئـيـس

 1الول للمحكمة العليا".

ـمـن الدـسـتور تـخـول ـصـلحية تعيـيـن القـضـاة لرئـيـس 78غير أن المادة 
 ـمـن الـقـانون الساـسـي للقـضـاء بنـصـها:3الجمهورية وتكرـسـها أحـكـام الـمـادة 

"يعين القضاة بموجب مرسوم رئاسي باقتراح ـمـن وزـيـر الـعـدل وبـعـد مداوـلـة
المجلس العلى للقضاء ".

واعتمد المـشـرع الجزاـئـري المـسـابقة كطريـقـة أـصـلية لتوظـيـف القـضـاة
وبصــفة اســتثنائية جــدا التعيــن المباشــر للســاتذة المــبرزين فــي الحقــوق
كمستشارين في المحكمة العليا، بعد رأي  المجلس العلى للقضاء طبقا للمــادة

 من القانون الساسي للقضاء.23

ـس الول ـي الرئـي  غير أن التعيين في المناصب النوعية في القضاء  وـه
للمحكمة العليا، النائب الـعـام ـلـدى المحكـمـة العلـيـا، رئـيـس المجـلـس القـضـائي،
النائب العام لدى المجلس القضائي، رئـيـس المحكـمـة، وكـيـل الجمهورـيـة طبـقـا

 وأـضـيف لهـم قاضـي التحقـيـق05-92من المرسوم التشريعي  13لحكام المادة 
 من التعديل الخير قانون الـجـراءات الجزائـيـة لـهـذه الفـئـات32بموجب المادة 

ي نقلهـم علـى الرغـم مـن من القضـاء، ول فـي إنهـاء مهـامهم النوعيـة، ول ف
دورهم في القضاء وصلحياتهم في تقسيم القـضـاء وعـلـى الرـغـم ـمـن ـصـريح

  كـمـا تـجـدر الـشـارة إـلـى ـعـدم تلؤم رواـتـب2 ـمـن الدـسـتور،155نص المادة 

، الدستور الجزائري الصادر بالجريدة الرسمية ،و الصادر بموجب المرسوم الرئاسي145راجع المادة     1
. 1996 ، المرجع السابق ،سنة 155 ، والمادة  1989 فبراير 28 المؤر خ في 18-89رقم 

.1996 ،المرجع السابق، سنة 155راجع  المادة    2
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  من القـانون الساسـي للقضـاء اـلـذي 17القضاة الهزيلة مع مبدأ أحكام المادة 
نص "على وجوب سماح نوعية مرتب القاضي ضمان استقلليته".

البند الثاني : عزل القضاة 

القاعدة في الدول المتحضرة تقوم عـلـى ـعـدم قابلـيـة القـضـاة للـعـزل، ول
التنقل إلى وظيـفـة ـخـارج ـسـلك القـضـاء، أـمـا النـقـل المـكـاني أو الـنـوعي داـخـل
العـمـل القـضـائي فـجـائز وـفـق قواـعـد تـحـدد ـسـلفا، وـهـذه القاـعـدة تعـتـبر ـشـرط

لستقلل القضاء نفسه.

 إن استقرار القاضي ماديا ومعنويا نقصد به التعيين والترقيةاستقرار القلضاة:-
والنقل والعزل...، كلها ضرورية لحماية استقللية القضاء، فالطريقة التي تـتـم
فيها الجراءات تؤثر سلبا أو إيجاـبـا  عـلـى المؤسـسـة القـضـائية، ـلـذلك أوكـلـت

 عـلـى1989 من دستور 146هذه المهمة للمجلس العلى للقضاء، فنصت المادة 
أنه: "يقرر المجلس العلى للقضاء طبقا للشروط التي يـحـددها الـقـانون تعيـيـن
القـضـاة ونقلـهـم وـسـير ـسـلمهم اـلـوظيفي ويـسـهر عـلـى اـحـترام أحـكـام الـقـانون
الساسي للقضاء وعلى رقاـبـة انـضـباط القـضـاة  تـحـت رئاـسـة الرئـيـس الول

للمحكمة العليا ".
 فـقـد  طبـقـت ـهـذه182نفس الحكم ـمـن خلل الـمـادة  1976 وقد تضمن دستور 

 على العدـيـد ـمـن الـجـراءات العملـيـة ـفـي1القواعد العامة من خلل التنصيص
 ثنايا القوانين من ذلك:

 سنوات خدمة فعلية فل يجوز إحالته10 عدم جواز نقل قاضي الحكم إل بعد- 1
.2على مراكز جديدة (النيابة أو الدارة المركزية) إل بناء على طلبه

 في حالة حرمانه من حق مقرر، من ـحـق القاضـي تـقـديم عريـضـة للمجـلـس-2

.157، المرجع السابق،  ص فونديزي أوصديق 1

  المتضمن القانون الساسي للقضاء.04-11 من القانون العضوي رقم 26المادة   راجع 2
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 ـفـترك معـظـم الـشـؤون التنفيذـيـة لرـجـال القـضـاء1العلى للقضاء للنـظـر فيـهـا.
مجلس القضاء العلى ضمانة حقيقية لستقلل القضاء.

الفرع الثاني: المبادئ الساسية للنظام القلضائي 

تقوم أغلبية النظم القانونية المقارنة عـلـى مـبـادئ متماثـلـة وـسـنركز أثـنـاء
الحديث عن كل  مبدأ على موقف المشرع الجزائري .

أول: حق اللجوء إلى القضاء 

 تعد الحماية القـضـائية ـمـن مقوـمـات الـقـانون فل يـعـترف المـشـرع بـحـق
معين للشخص دون أن يزوده بالوسيلة اللزـمـة للحـصـول علـيـه فل ـقـانون بل
قاض، ول حق أو واجب قانوني بل قضاء يفرضه وخصومة تكون أداة له في
ـا حمايته ،  إن اللجوء إلى القضاء حق دستوري معترف به لكل شخص طبيعـي
أو معنوـيـا، بل تمـيـز بـسـبب الجـنـس أو اـلـدين، فل يـسـأل راـفـع اـلـدعوى حـيـن

يستعمله إل إذا اخطأ  أو تعسف في ذلك .

ول تعد مجرد خسارة اـلـدعوى داعيـا لمـسـائلته إل فـي حـالت اـسـتثنائية
حيث قرر المشرع تسليط عقوبة الغرامة على خاسر بعض الدعاوى لهميتهــا
قصد منع التعسف في رفعها،ويعد حق اللجوء إلى القضاء من الحقوق العاـمـة،

فل يجوز التنازل عنه بصفة مطلقة وإن كان يجوز تقييده بالطرق التية: 

أ-  التفاق مثل تراضي الطراف على اللجوء إلى محكمين لحل نزاع معين .

ب-الـنـص التـشـريعي يقـيـد المـشـرع ـحـق اللـجـوء إـلـى القـضـاء بـطـرق متـعـددة

.158، المرجع السابق،  ص فونديزي أوصديق 1
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1نجملها في حالتين: 

- وجوب عرض النزاع على جهة أخرى قـبـل عرـضـه عـلـى الجـهـة القـضـائية
المختـصــة مـثــل ـفــرض الطـعــن الداري الرئاـســي أو اـلــولئي ـفــي بـعــض
المنازعات الدارية ، وكذلك وـجـوب محاوـلـة ـحـل الـنـزاع الـفـردي فـي العـمـل
على مستوى الهيئة  المستخدمة ومكتب  المصالحة قبل عرضه على القضاء.

- تحديد ميعاد لستعمال بعض الدعاوى مثل دعاوى الحيازة ودعاوى البطلن
.

ثانيا:  مجانية القضاء 

 إن القاضي كسائر موظفي الدوـلـة يتلـقـى راتـبـا ـشـهريا مقاـبـل عمـلـه أي
أجر من المتقاضين هل هذا يعنـي تقرـيـر الـسـتفادة مـن الـخـدمات القضـائية أم

يجب على الخصوم أن يدفعوا إلى الخزينة العامة رسوما مقابل ذلك ؟ 

اتخذت أغلب التشريعات موقـفـا وـسـطا يجـعـل الخـصـوم ـيـدفعون رـسـوما
رمزية مقابل استفادتهم من الخدمات القضائية، وذلك  مراعاة لعتبارين: 

أ- أن ل تكون معاينة القضاء سببا في تشجيع الفراد على رفع دعاوى كيدية.

ب- أل تكون المصاريف القضائية عائقا تـحـول دون اللـجـوء إـلـى القـضـاء لن
 2هذا يذهب عكس غرض المشرع، والمتمثل في إيصال الحقوق لصحابها.

ثالثا: المساواة أمام القضاء 

إن القضاء في متناول الجمـيـع  بل تمـيـز بـيـن الـفـراد بـسـبب الـصـل أو
الجنس أو اللون أو اللغة أو الراء الشخصية، والتـطـبيق الـسـليم لـهـذا المـبـدأ ل

.30-29، المرجع السابق، ص بوبشير محند أمقران  1

.32-31،  المرجع سابق ، ص بوبشير محند أمقران  2
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يتأتى سوى بتطبيق المـسـاواة بـيـن الخـصـوم أـمـام القـضـاء، وذـلـك ـعـن طرـيـق
ـبب وحدة الجهات القضائية المختصة، والتي ينبغي أن يختلف اختصاصــها بـس
موضوع النزاع دون التطرق إلى أشخاص  المتقاضين، وكذلك وـحـدة الـقـانون
المطبق الذي يقتضي أن تكون المعاملة أمام القضاء مماثلة بين ـكـل الخـصـوم،
حينئذ ل يكون القاضي مخل بمبدأ المساواة أمام القضاء حـيـن يسـتعمل ـسـلطته
التقديرية ويقضـي بأحكـام مختلفـة تبعـا لختلف كـل قضـية أو تبعـا لختلف

ظروف المتهمين ولو كانت الجريمة واحدة .

وإذا كان الـمـدعي يـقـوم بتـقـديم طلـبـاته أـمـام القـضـاء ـفـي اـلـوقت اـلـذي اخـتـاره
فالمساواة بين المتخاصمين تستدعي إعطاء فرصة كافية للمدعي ليـقـدم دـفـوعه
وطلباته العارضة، وتتطلب من القاضي إعطاء ـكـل الخـصـوم فرـصـا متسـاوية

في الثبات وإجراءات التحقيق 

ولكن رغم أن القاعدة العامة هي تحدـيـد اختـصـاص الجهـات القضـائية بـالنظر
ـر بـعـض ـي نـظ ـح الختصــاص ـف ـرر مـن ـرع ـق ـزاع، فالمـش ـى موضــوع الـن إـل
ـر الخصومات لجهات قضائية عليا، وبإتباع إجراءات خاصة عندما يتعلق الـم
ببعض الفئات سواء كان ذلك في إطار الدعاوى الجزائية، ومثال ذلك الجرائــم
المرتكبة من القضاة وأعضاء الحكوـمـة وبـعـض الـمـوظفين ـكـالولة وـمـأموري

الضبط القضائي أو في إطار الدعاوى المدنية  مثل دعوى مخاصمة القضاة.

 وهذا ل يخل بمبدأ المساواة أـمـام القـضـاء بـقـدر ـمـا يـخـدمه لن دـعـاوى
حسن سير العدالة - استقللية القضاء وحياده- تتطلب إيجاد الـضـمانات الكافـيـة
للحكم العادل ـفـي ـهـذه القـضـايا قـصـد تـفـادي ـتـأثير نـفـوذ الـمـدعى عليـهـم عـلـى
القضاة، مما أدى إلى جعل نظرها ـمـن اختـصـاص هيـئـات قانونـيـة تتـكـون ـمـن

 .1قضاة يشغلون في الغالب درجة أعلى من درجة الشخص  المخاصم أمامهم

ـة، إذ أن وترتبط فكرة المساواة أمام القضاء ارتباطا وثيقا بعدالة المحاكـم

.37-36، المرجع السابق، ص بوبشير محند أمقران  1
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تحقيق العدالة يتطلب أعمال المساواة، وبمعنى آخر ـفـإن المـسـاواة ـهـي أـسـاس
العدالة.

وانطلقا من هذا المـبـدأ وـضـع الدـسـتور الجزاـئـري ـعـدة مـبـادئ لتحقـيـق
 هي أن حق التقاـضـي مكـفـول للجمـيـع، وتقرـيـب جـهـات1المساواة أمام القضاء

ـلطتين ـب الـس ـي القضــايا وحـج ـرعة الفصــل ـف ـن المتقاضــين، وـس القضــاء ـم
ـة التشريعية والتنفيذية من تحصين أعمالها من رقابة القضاء، فضل عن مجانـي

 2اللجوء إلى القضاء.

الفرع الثالث:  إشكالية استقللية العدالة

بالنظر إلى الكم من النصوص القانونية والتي تشير صراحة إلى تكريس
ـاقي ـن ـب ـتقلة ـع ـلطة القضــائية مـس ـذا أن الـس ـن ـه ـم ـم ـتقللية،  فيفـه ـدأ الـس مـب

السلطات.

وذلك بمفهوم السلطة تحد السلطة أو السلطة توقف السلطة، وـهـو النـظـام
ر اء بهـا المفك المعروف باسم مبدأ الفصل بين السلطات وهي النظرية الـتي ج

، حينما  قـال:"بـأن  ـمـن يمـلـك الـسـلطة يمـيـل ل محالـة إـلـى إسـاءة3مونتسيكيو
استعمالها ".

 إـلـى138 و في ـنـص الـمـادة 1996بالرجوع إلى الدستور الجزائري لسنة 
، إنه لخص تنظيم  هذه السلطة في عشرين مادة، ضــمنها158غاية نص المادة 

.107، المرجع السابق، ص رملضان غسمون  1

 وما بعدها .52،  المرجع السابق،  ص رمزي رياض  عوضد.  2

  في فترة  مونتسيكيو مبدأ الفصل بين السلطات فاستطاع ـصـياغة الموـضـوع بطريـقـة جدـيـدة ـفـي كـتـابه روح3
القوانين فمنتسيكيو هو المفـكـر  اللـيـبرالي  الول ـفـي فرنـسـا وـيـرى أن السـلطة المطلقـة  للملـوك يتخلـص منهـا
بوسيلة الفصل بين السلطات ويسمى السلطة التي توقف السلطة وـيـترتب عـلـى ذـلـك حـسـب ثلث هيـئـات ومنـهـا

السلطة القضائية تستند إلى هيئة مستقلة .
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ـرعية و ـادئ الـش ـاس القضــاء  مـب ـبر أـس ـلطة القضــائية، واعـت ـتقللية  الـس اـس
المساواة .

ـام والسلطة القضائية تصدر أحكامها  باسم الشعب الجزائري، هذه الحـك
التي يقع على أجهزة الدولة المختصة واجب النصـياع  لهـا وواجـب تنفيـذها،

 والتي تنص على أن القاصي ل يخضع إل للـقـانون،147ثم ما جاءت به المادة 
، و الذي كان فـيـه القاـضـي يخـضـع1976وهو ما يناقض به  ما جاء به دستور 

، و هو1للقانون وفي ذات الوقت يدافع عن مبادئ ومصالح الثورة الشتراكية 
ما يمس بمبدأ حياد القاضي واستقلله ، بالضافة إـلـى ـمـا نـصـت علـيـه الـمـادة

ـذي149 ـر اـل  بقولها:" القاضي مسؤول أمام المجلس العلى للقضاء "هذا الخـي
يتولى مراقبة القاضي عن كيفية أداء مهمته حسب الشكال المنـصـوص عليـهـا
في القانون وكـذا تعيـن القضـاة ونقلهـم وسـير سـلمهم الـوظيفي، ويسـهر علـى
احترام القانون الساسي للقضاء، وعـلـى رقاـبـة انـضـباط القـضـاة تحـت رئاـسـة

 ـمـن الدـسـتور واـلـتي تـنـص157الرئيس الول للمحكمة العلـيـا وانتـهـاء بالـمـادة 
علــى:" تشــكلية المجلــس العلــى  للقضــاء، وطريــق تســييره وصــلحياته
الخرى"، هذا المجلس الذي يرأسه رئـيـس الجمهورـيـة طبـقـا لـمـا ـجـاء  بـنـص

 من  الدستور الجزائري.154المادة 

إن تكرـيـس ـهـذه النـصـوص القانونـيـة  لـهـو خدـمـة للعداـلـة الجزائرـيـة و
احتراما لحقوق  النسان ، خاصة فيما يتعلق  بمجال"  الحماية القضائية" .

 هذه الخيرة و حتى تتـكـرس فعلـيـا لـبـد ـمـن اـسـتقللية القـضـاء  و ـعـدم
انحيازه  إذن،  فالشكلية متوافرة إلى حد ما ، فأين يكمن المشكل  يا ترى ؟ 

 يمكن تلخيص ذلك فيمايلي : 

 البند الول :  وزير الدولة  وزير العدل عضو في السلطة التنفيذية

والصدر بموجب المر رقم1976نوفمبر 24 بتاريخ 94الدستور الجزائري الصادر بالجريدة الرسمية رقم  1
1976 نوفمبر 22 المؤر خ في 76-97
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إذا ـكـانت النـصـوص الدـسـتورية كـمـا ـسـبق الـشـارة إليـهـا تـكـرس مـبـدأ
الـسـتقللية لـسـلطة القـضـاء ـفـانه يفـهـم ـمـن خللـهـا أن الـسـلطة القـضـائية فعل
مستقلة عن باقي السلطات الخرى،وذلك بمفهوم السلطة تحد السلطة، فإذا كان
وزير العدل هو عضو في السلطة التنفيذية بصفته وزـيـرا ـفـي الحكوـمـة، وـفـي
ذات الوقت يتولى الشراف على وزير العدل عـلـى الرـغـم ـمـن كونـهـا مـسـتقلة
بذاتها أل يميل إلى إساءة اـسـتعمال ـسـلطته لـصـالح الـسـلطة التنفيذـيـة باعتـبـاره
عضو فيها؟وإذا كان وكيل الجمهورية هو واحد من القضاة مثله مثل أي قاض
أوكلت له أعمال النيابة يمثل الـنـائب الـعـام، ـهـذا الخـيـر للعـمـل مباـشـرة تـحـت
إـشـراف اـلـوزير، ـهـذا الخـيـر بإمـكـانه أن يـصـدر أي أـمـر للـنـائب الـعـام لـعـدم
تحريك دعوى عمومية قد تكون ضد أعضاء  الحكوـمـة - لـكـون النياـبـة ـكـل ل

؟ 1يتجزأ - أل يمس هذا باستقلل الجهاز القضائي

إن خير دليل على تدخل السلطة التنفيذية هي قضية الستاذ الجامعي  لما
حكم علـيـه بالـعـدام غيابـيـا ، ـهـذا الحـكـم الغـيـر نـهـائي، واـلـذي يـفـترض عـلـى
المحكوم عليه أن يقدم نفسه للجهة القضائية مـصـدرة الحكـم للطـعـن فـي الحـكـم
الغيابي لمحكمة الجنايات عن طريق إجراء المعارضة ، لـكـون أحـكـام محكـمـة

الجنايات نهائية ل يمكن الطعن فيها بالستئناف.

 و على الرغم من ذلك فإن وزـيـر الـعـدل آـنـذاك و احتكاـمـا لـنـص الـمـادة
 من ق.ا.ج.ج   الفقرة الثالثة، أعطى تعليمات إلى النائب العام لدى مجـلـس530

قضاء قسنطينة، بأن يطعن في حكم محكمة الجنايات عن طريق إجراء الطـعـن
ـم يـحـز لصالح القانون، على الرغم من فساد هذا الجراء، لن الحكم الغيابي ـل
على القوة التنفيذية بعد، وبموجب  ذلك استفاد المحكوم عليه الـسـتاذ عـلـي ـبـن

 .2ساعد على البراءة
 و ما بعدها.146،  المرجع السابق، ص رملضان غسمون  1

قضية الستاذ الجامعي  و التي تناولتها وسائل العلم الوطنية  و الصحف  الوطنية ،  في عهد وزير  العدل  2
.1999-1995السابق " محمد أدمي"  بين سنوات 
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 البند الثاني :  تحريك المتابع التأديبية ضد القضاة من قبل وزير العدل 

، المـعـدل12/12/1989 ـمـن ق.ا. ق الـصـادر بتارـيـخ 85 لقد نصت الـمـادة 
، عـلـى1992 أكـتـوبر 24 الـمـؤر خ ـفـي 92/05والمتمثل بالمرسوم التشريعي رقم 

أنه : "  إذا بلغ إلى علم وزير العدل أن قاضيا ارتكب  خطأ  جسيما  ،  ـسـواء
تعلق  المر بإخلله ـبـواجب مهـنـي ، أو ـبـاقترافه جريـمـة ـمـن جراـئـم الـقـانون
العام المخلة بشرف المهنة،  و ل تسمح بإبقائه في منـصـبه يـقـوم بإيـقـافه ـفـورا

عن العمل ".

 هذه المادة ذاتها التي كانت قبل صدور المرسوم التشريعي تشترط عـلـى
وزير العدل أن يعلم المكتب اـلـدائر للمجـلـس العـلـى للقـضـاء  مـسـبقا ،  لـكـون
القاضي مسؤول  أمام المجلس العلى للقضاء  و ليس أمام الوزير طبقا لـنـص

 من الدستور .140المادة 

ر الـعـدل ، هـذا ي يـد وزي  إن هذا الجراء يعد أخطر إجراء موضـوع ف
الخـيـر اـلـذي  ـهـو عـضـو ـفـي الـسـلطة التنفيذـيـة ،  يـقـرر إيـقـاف ـقـاض  ـعـن

 ! ممارسة مهامه التي تولها بمقتضى مرسوم رئاسي

 ـمـن الدـسـتور  الجزاـئـري و اـلـتي تـنـص عـلـى أن149 إنه و طبقا للمادة 
القاضي مسؤول أمام المجلس العـلـى للقـضـاء، وأن المجـلـس العـلـى للقـضـاء

ـمـن القـانون الساـسـي للقضـاة يختـص بدراسـة ملـفـات 78وطبقا لنص الـمـادة 
،1996 ـمـن دـسـتور 77المترشحين للتعين في القضاء، وأنه وطبقا لنص الـمـادة 

فإن رئيس الجمهورية يوقع المراـسـيم الرئاـسـية، ويعـيـن فـي الوظـائف المدنـيـة
والعسكرية للدولة .

 ـمـن ق.ا. ق03 وإن القضاة يعينون بموجب مراسيم رئاسية طبقا للـمـادة 
فكيف يمكن للوزير وبـنـاءا عـلـى ـقـرار  مـنـه أن يوـقـف ـقـاض معـيـن بمرـسـوم

  وهل يمـكـن تعطـيـل المرـسـوم الرئاـسـي!رئاسي عن أداء مهامه بموجب قرار

94



بموجب قرار من الوزير؟ 

 إنه و استنادا لقاعدة مبدأ  تدرج القوانين فإن المرسوم يسمو على القرار ومن
تم  فل يحق  للوزير اتخاذ ـهـذا  الموـقـف، ـبـل إن المجـلـس العـلـى أو  رئـيـس
المجلس العلى للقـضـاء ـهـو اـلـذي يـتـولى اتـخـاذ ـهـذا الـجـراء لـكـون القاـضـي
مسؤول أمامه، وذلك ـكـإجراء مـسـبق ـفـي انتـصـار  إحاـلـة  القاـضـي الموـقـوف

على لجنة النضباط للمجلس العلى للقضاء .

 البند الثالث:  المجلس العلى للقضاء وعلقته بوزير العدل 

 مـن ق.ا. ق  المـعـدل والمتمـم بالمرـسـوم التـشـريعي88 لقد نصت المادة 
 على مايلي: "يرأس المجلس العلى للقضاء الرئيس الول للمحكمة92/05رقم 

العليا عندما ينعقد كمجلس  تأديبي"  و هنا يـثـور  التـسـاؤل ـعـن الرئـيـس الول
للمحكمة العليا .

 من القانون الساسي للقضــاء" أن03/021 ونلحظ من خلل نص المادة 
وزير العدل هو الذي يقوم باقتراح الرئيس الول للمحكمة العليا ،  و يتم تعينه
من قبل رئيس الجمهورية، وذلك دون إشراك المجلس العلى للقضاء في هــذا

التعين .

 إن وزير العدل وحتى يبسط سلطته أيما بـسـط ـفـإنه يـقـترح عـلـى رئـيـس
الجمهورية الرئيس الول للمحكمة العليا، والذي يتماشى وتـصـوراته و أفـكـاره

في جهاز القضاء.

إن الرئيس الول للمحكمة العليا و ـهـو ـيـرأس المجـلـس العـلـى للقـضـاء
عند انعقاده تأديبيا ،و هو  ينظر فـي متابـعـات تأديبيـة صـادرة مـن قـبـل وزـيـر

 من القانون الساسي للقضاء ،"و يعين من جهة أخرى بموجب مرسوم رئاسي ، بناء02الفقرة03لمادة  اراجع  1
على اقتراح وزير العدل،  في المهام التالية: الرئيس الول  للمحكمة العليا..."
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ـلطة ـانون و ـس العدل ضد قضاة يقع ل محالة بين موقفين اثنين ، هما سلطة الـق
وزير العدل .

 فضل عن ذلك فإن تشكيلة المجلس العلى للقضاء وحسب ـمـا ـجـاء ـبـه
تنصب حول تكريس هيمنة اـلـوزير عـلـى بـسـط 92/05المرسوم التشريعي رقم

سلطته على المجلس،  وذلك بتغليب الطابع الداري في تركيبـتـه عـلـى الـطـابع
القضائي بعد تقليص عدد القضاة المنتخبين من المـحـاكم و المـجـالس القـضـائية

12/12/19891 الـمـؤر خ ـفـي 89/21حـسـب م.ت.ش المـعـدل والمـتـم للـقـانون رـقـم 

2المتضمن القانون الساسي للقضاء. 

المبحث الثاني: التجرد وحياد القاضي

التجلرد حالة ذهنية تعكس الصفاء النفسي لدى القاضي وتنلم عن استعداده
لمـجـدي قـبـل التـخـاذ ا للتحليل ال لممارسة وظائفه مجتنبغا الفكار المسبقة، ومستعدد
القرار، ومترفدعا عن كل منفعة، ورافضغا  أي مفاضلة بـيـن المتقاـضـين وـسـائر

من هذا المنطلق، على القاضي أن يتصلرف تصلرفمن يحتكم بهم بحكم عمله.
لزه، في كل قضية ليعالجها وعلـيـه أن يمـيـل ـعـن أي الب الصالح، والحتكم المتن
هوى خاص، وعن تولقع أي مكسب فردي، فلدنياه تكون صغيرة إذا كان يسعى

3لنفسه، وتكون كبيرة إذا كان المسعى لتحقيق ما انتدب عليه.

 وما بعدها .151، المرجع السابق،  ص رملضان غسمون  1

   تجدر الشارة إلى انه على الرغم من بعض النتائج اليجابية إل أن السلطة القضائية  في معظم الدول2
العربية ما تزال خاضعة للسلطة السياسية، وذلك عن طريق قوانين  و أحكام تجعلها  غير متوافقة مع القواعد

الحريات الفردية و يتصرفون  وفق القواعد الولية  غالبا ما يكون=الدولية، فالقضاة  الذين يحاولون  حماية 
المالية. والعكس صحيح،  فأولئك الذين يوافقون على الخضوع لسلطة عرضة للضغط و خصوصا من الناحية

التنفيذية تتم مكافأتهم.

وثيقة الشارقة حول أخلقيات و سلوك القاضي،  المؤتمر الحادي عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي  في  3
.11، ص 2007الدول العربية،        سنة 
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المطلب الول: مفهوم حياد القاضي

ـا  تكتـسـب إن إطلق صفة الحياد على القاضي ل توجدها  الصدفة، بينـم
من خلل "المواساة بـيـن الـنـاس ـفـي وجـهـك ومجلـسـك وـعـدلك ـحـتى ل يطـمـع
شريف في حيفك ول ييأس ضعيف ـمـن ـعـدلك"، ولـيـس ـمـن ـحـق القاـضـي أن
يكون له أي نوع من أنواع النتقادية في الفصل في أحكامه وقراراته، فما ـمـن
حـقـه أن يخـتـار عـلـى ـهـواه، أو عـلـى ـهـوى ـسـواه ـمـن المقربـيـن والناـفـدين أو

المنتفعين منه.

الفرع الول: المقصود بحياد القاضي 

 الحياد هو وجه من وجوه التجرد، وـمـن مقتـضـيات التـجـرد أن ل يـكـون
ـم والخصــم طرفا في الدعوى، إذ ل يجوز في هذا المقام الجمع بين صفة الحـك

في نفس الوقت.

إن الحياد مركز قانوني يكون فـيـه القاـضـي بعـيـدا ـعـن التحـيـز لفرـيـق أو
خـصـم عـلـى حـسـاب الـخـر،وإذا ـكـان اـسـتقلل القاـضـي ـفـي حـكـم بعـيـدا ـعـن
تأثيرات والضغوطات الخارجية يعد ـمـن أـهـم ـضـمانات التقاـضـي اـلـتي تبـعـث
الطمئنان في نفوس المتقاضي، فإن عدالة الحـكـم تتطـلـب ـعـدم ـتـأثير القاـضـي

ِمره الجتماعي ومعتقداته الفكرية أثناء أداء عمله القضائي. دك ِمبف
1 

كما أن الحياد يعني أن ينظر القاضي ـفـي اـلـدعوى دون أن يتحـيـز لـحـد
أطرافها أو ضد مصلحته مستهدفا إنزال حكم القانون عـلـى وقائعـهـا، وإذا ـكـان
ـزال استقلل القضاء من التأثير الخارجي من جانب سائر السلطات لـضـمان إـن
حكم القانون، فإن حياد القضاة ليكمل استقللهم ويجعل أحـكـامهم غـيـر خاـضـعة
للتعسف والتحـكـم أو المـيـل والـهـوى، وـهـو ـمـا يـضـفي قيـمـة موـضـوعية عـلـى

 ، ـقـد انتهـكـت لنـعـدام الحـيـاد و1الفـقـرة6خلصت المحكمة الوربية في القضية المتعلقة بأوبرشليك، إلى المادة 1
النزاهة و نظرا لن احد القضاة الـذين ـشـاركوا  ـفـي اتخـاذ الـقـرار القاضـي بـأمر اـسـتبعاد الـجـراءات الجنائيـة
ـك شارك  في وقت لحق في الجلسة المخصصة للطعن في =إدانة المعني  بالدعوى، إل أن هناك إمكانية مع ذـل

"أن تعمد المحكمة العليا في بعض الظروف إلى جبر أي ضرر ناجم عن انتهاك حكم من أحكام التفاقية".
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القانون، فهذه القيمة تتوقف إلى حد بعيد على التطبيق المحايد للقانون .

 إن استقلل القضاء والقضاة لن يكون مكفول ـمـا ـلـم يتمـكـن المتقاـضـون
من رفع السباب التي تحول دون حياد القضاة، ويتحقق هذا الحياد عن طرـيـق

ـهـذا ـمـا يؤـكـد أن1إبـعـاد القـضـاة ـعـن المواـقـف اـلـتي تعرـضـه لخـطـر التحـكـم،
الستقللية ل تعني أن يفصل القاضي في النزاع حسب أهوائه ومن مقتـضـياته

2عدم التحيز. 

 والتحيز يعني وقوف القاضي إلى جانب طرف وتفـضـيله عـلـى خـصـمه
وهذا يتنافى مع الموضوعية ومقتضيات العدالة .

 أما عدم التزام الحياد فيترتب عليه الحد من حرية الخصوم ـفـي الثـبـات
دون تميز بين خصم وآخر، ويبرز حياد القاضي في التقيد بـمـا ـقـدمه الخـصـوم
من أدلة، كما ل يحق له بأي حال  من الحوال أن يستند إلى أدلة حصل عليها
مباشرة بطرقه الخاصة دون علم الخـصـوم  كالمعايـنـة اـلـتي تـتـم دون حـضـور
أطراف النزاع، أو الـسـتناد إـلـى دلـيـل ـقـدمه خـصـم دون عـلـم الخرـيـن ودون

منحه فرصة مناقشته أو الستناد إلى دليل حصل عليه من قضية أخرى.

 كما أن القاـضـي بـشـر وعرـضـة لـكـل الـتـأثيرات، ـلـذلك يـجـب أن يـكـون
حكمه مبنيا على ما يقدمه الخصوم ـمـن أدـلـة، أي دوره ـسـلبيا ـفـي ـهـذه الحاـلـة

3بالمقارنة مع الخصوم الذي يعتبر ايجابيا.

،  "الضوابط التي تكفل نزاهة القاضي في الشريعة السلمية  و القانون المـقـارن"،جعفر  عبد السلم علي  1
.09، ص 2005جامعة نايف العربية للعلوم المنية، سنة 

،  "دور القاضي المدني في الثبات في ضوء ـقـانون الـجـراءات المدنـيـة و الدارـيـة" ، مجـلـةلحميم نديزوليخة 2
.195،  ص 2011دفاتر السياسة والقانون ،  العدد الرابع ، سنة 

3V : JEAN (V) SERGE (G) GABRIEL (M) ET ANDRI (V): «la justice et ses institutions», N° 97, P94.
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الفرع الثاني: القواعد العامة لحياد القاضي 

يعتبر حياد القاضي أحد أهم  الركان التي يقوم عليها اـسـتقلل القـضـاء،
فالحياد شرط لزم لحقاق الحق وإقامة العدل بين الناس فل ـعـدل ـبـدون حـيـاد
ول حياد بدون استقلل، ول قيـمـة لـحـدهما ـبـدون الـخـر، وـلـذلك يـجـب عـلـى
القاضي أن يجرد من ميوله الذاتية وأن يـكـون قـصـيا ـمـن النتـمـاءات الحزبـيـة
والـتـأثيرات الجتماعـيـة وأن يتواـفـق ـمـع طبيـعـة دوره ـفـي اـلـدعوى الجنائـيـة،
ولذلك يجب على كل قاضي أن يتجرد من ميوله الذاتية وأن يـكـون قـصـيا ـمـن
النتماءات الحزبية والـتـأثيرات الجتماعـيـة وأن يتواـفـق ـمـع طبيـعـة دوره ـفـي

الدعوى الجنائية.

البند الول: التجرد من الميول الذاتية 

إذا كان قوام حيدة القاضي يكمن في البتعاد عن عوامـل التـأثير الذاتيـة،
ـفــإنه ينبـغــي معرـفــة نفـســيته، وـهــذا ـمــن خلل التـمــاس اتـجــاه معـيــن دون
سواه،فالقاضي وإن أفصح ـمـن خلل أـسـباب الحـكـم ـعـن  الـمـبررات الـظـاهرة
لقتناعه توافقا مع الـلـتزام الـقـانوني الملـقـى عـلـى ـعـاتقه إل أن ثـمـة ـمـبررات

أخرى تظل إضافية تكون هي المسؤولة عن الحكم الذي نطق به.

 واستسقاء هذه المبررات هي بـحـث فيـمـا وراء الـسـباب المعلـنـة، وـهـي
مسألة تبدو غاية في الدقة والتعقيد، لنها تـقـع ـفـي منطـقـة الـظـل وراء القتـنـاع
الذاتي  للقاضي الجنائي، لما له من حرية في تكوينه ويتحدد على ـهـديها ـمـدى

اتساع الحكم مع اعتبارات العدالة التي تستغرق المعيارية وتتفوق عليها.

:" لها ملكات ـظـاهرة وأـخـرى1فالنفس البشرية، كما يقول سيغمود فرويد
باطنية وإن القسم الباطني أكثر خطرا ـمـن قـسـمها الـظـاهري بحـسـبانه الـمـوجه

يعتبر ومفكر حر العصبي ، اختص بدراسة الطبيهودي من اصل نمساوي طبيب : هو سيغموند فرويد 1
وهو طبيب العصاب النمساوي الذي أسس مدرسة التحليل النفسي وعلم النفس .التحليل النفسي مؤسس علم

الحديث. 
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لفكار النسان المسيطر  على ميوله وتصرفاته الخارجية، ذـلـك أن اللـشـعور
.1بمثابة القدر المحتوم والوامر المنزلة

و في هذا الطار يرى الستاذ الدكتور امجد حمدان الجهيني، أن للتحليل
النفسي شأن عظيم في حياتنا القضائية، حيث يصبح لـنـا خـيـر معـيـن عـلـى فـهـم
الطبيعة البشرية على وجهها الصحيح،  فنـقـف مـنـه عـلـى دراـسـة عقلـيـة الـفـرد
الخارج على المجتمع دراسة علمية منظمة لتددِمنينا  ـمـن الـعـرض الـسـمى اـلـذي
تصبو إليه نفوسنا، أل وهو حل مشكلة الجرام والجريمة كما نـقـف مـنـه ـكـذلك
على معرفة نفوسنا  معرفة خالصة برؤية تعينا على إرساء  العدل بـيـن الـنـاس
على الوجه الكمل، وهذا ما كرسه المشرع الردني إـلـى يقـضـته إـلـى ـظـاهرة

 أو المشاطرة وحسب اعتقادي أن2نفسية معروفة بظاهرة التقمص أو الندماج
هذه الظواهر النفسية قد تؤثر على مبدأ حياد القاضي مما قد تكون ـشـبهة يتجـه
من خللـهـا القاـضـي إـلـى الـسـتجابة  لمـصـلحته الذاتـيـة. وعلـيـه ـيـرى الـسـتاذ
ي القضـاء فـي الجهيني أن المشرع حينمـا طلـب مـن القاضـي إقصـاء نفسـه ف
قـضـية معيـنـة إن ـكـانت ـلـه دـعـوى شخـصـية مماثـلـة أو لزوجـتـه، لن عـطـف
القاضي قد يتجه على الرغم منه نحو الخصم الذي ـمـوقعه ـمـن اـلـدعوى يماـثـل
موقف القاضي في خصومته الخاصة، فيقضي ـلـه بـمـا  يتمـنـى أن يقـضـي ـلـه،
لن القاضي  بحكم التشابه في موقف الخصومة يضع شخصه موضع الخـصـم
ـا الذي يشاطره موقفه، ويدمج شخصه في شخصه، وهو حينما  يقضي له كأنـم

يقضي بذلك لنفسه دون أن يشعر.

ـقـد يـكـون الـهـوى النفـسـي ـظـاهرا لـضـمير القاـضـي كـمـا يـكـون كامـنـا أو
مستورا، وهو حين ظهوره يكون أقل مـنـه خـطـرا عـلـى العداـلـة حـيـث إخـفـائه،

.117-116 ،  المرجع السابق ، ص حاتم بكار 1

،  "بعض العوامل اللشعورية التي تؤثر في وجدان القاضي و نزاهة  عدالته"، مركزأمجد الجهيني  2
.1 ، ص2008الدراسات القضائية المتخصص، بدون طبعة ، سنة 
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ـي يقـظـة لن  ظهوره من شانه أن يقلل منه الضمير ويقض عليه مضجعه، وـف
الضمير خير ـضـمان للعداـلـة، ولـكـن حـيـن ـسـهاه وـسـباته يخـلـو الـجـو للـهـواء
ـة، فـنـرى النفـسـية والعواـطـف  الشخـصـية فتلـعـب دورـهـا عـلـى مـسـرح العداـل
القاضي عندئذ بيدي الحذق والمهارة في استنباط الدلة والقرائن لتعزيز الرأي
الذي يميل إليه في أعماق نفسه، وسـرعان ـمـا يلـجـأ إلـى قـوة المنـطـق، فيبـتـدع
الحجج والبراهين التي تهدئ من روع ـضـميره إذا ـمـا خـشـي أن يـضـطرب أو
يتعثر وتسكن من آلم وجدانه إذ ما بدأ يتبسط ويتأثر، وـهـي مـحـاولت تـجـري
من نفسه دون وعي أو شعور ، ذلك بما يسميه علماء النفس بظاهرة التبرير .

- شروط القاضي: تتحدث كتب الفقـه فـي إسـهاب عـن كيفيـة اختيـار القضـاة1
والشروط الواجب توافرها فيهم ووسائل المحافظة عـلـى كرامتـهـم واـسـتقللهم،
وكان الخليفة يتولى اختيار القضاة بنفسه أو يفوض ولته وـكـان ـهـذا الختـيـار
يتم بمعرفة أهل العلم والفقه، ويشترط في القضاة ـمـا يـشـترط ـفـي الـشـهادة لن
القضاء من باب الولية كالشهادة فيشترط في ـطـالب القـضـاء الـشـروط التـيـة:
أن يكون عاقل ، أن يكون بالغا، أن يكون حرا، أن يـكـون مبـصـرا ، أن يـكـون
ـون ـلما ، أن يـك حسن النطق، أن يكون قد تولى القضاء  برشوة ، أن يكون مـس

رجل ( ذكرا).

اختيار المثل الصلح لكل منصب، والقوة والمانة ركنا:  صفات القاضي- 2
كل ولية، إن القاضي مصدر للعدالة بـمـا ـجـاء ـلـه اـلـ وحـبـاه ـمـن فهـم لمعنـى

العدل وإحساس بالقيام بالواجب ورغبة في الجتهاد.  

البند الثاني : البتعاد عن التيارات السياسية والضغوط الشعبية  

في هذا الطار يتعين على القاضي أن يتـحـرر ـمـن النتـمـاء إـلـى سياـسـة
ا والنتصـار لهـا علـى حزبية معينة، كي ل يتحـول إلـى أداة لترسـيخ مفاهيمه

منصة القضاء بالحق وبدونه، مواجهة لمعارضيها.

 ومن هنا بات مستقرا في غالبية النظمة القانونية حـظـر انتـمـاء القـضـاة
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للحزاب السياسية أو انخراطهم في العمل السياسي كمحترفين، ضنا بهم عـلـى
التخلي عن مفترضات الحيدة تمكينا لهم من أداء رسالتهم واقتدار، هذا ما أقره
المشرع الليبي في حظر عـلـى المحـاكم إبـداء الراء السياـسـية ويحضـر كـذلك
على القضاء الـشـتغال  بالعـمـل السياـسـي، ول يـجـوز لـهـم الترـشـح لـيـة هيـئـة
غل قد طرأ ـفـي الوـنـة نيابية أو تنظيم سياسي إل بعد تقديم استقالتهم، ولكن تحو
الخـيــرة بحـكــم زـحــف التـيــار الـشــعبي والتـســاق ـمــع متطلـبــات المجتـمــع
ـاعلت ـي التـف ـاهيري، وأـضـحى مـسـموحا لرـجـال القـضـاء بالمـشـاركة ـف الجـم
الشعبية والتصعيد لشغل المناصب السياسية بغير انتقاله ـمـن العـمـل القـضـائي،
وكنا  نود لو بقي الحال على مـا ـكـان طبـقـا للـنـص المـشـار إلـيـه، انـسـجاما ـمـع
حسن مرامـيـه.أـمـا ـفـي الـفـترة الحالـيـة و اـلـتي تـشـهد نزاـعـا سياـسـيا ـلـم يتـسـنى
للهيئات المختصة وخاصة منها المتعلقة بالجانب القضائي أن تـبـث ـفـي مـسـألة

ترشح واشتغال القضاة في العمل السياسي.

 وإذا كان من غير المعقول أن يتحول القـضـاء إـلـى أداة للساـسـة، حماـيـة
للحقوق المرتبطة بوظائفه، فإن من المعقول اتساقا ـمـع متطلـبـات ذات الحـقـوق
أن يكون رقيبا على أعمالهم.فالتسليم بـضـرورة التفرـيـق بـيـن السياـسـة والعـمـل
القضائي ل يتعارض البتة مع إقرار الدور الرقابي للقـضـاء عـلـى أعـمـال ـبـاقي
سلطات الدولة ضمانا لتوافقها مع الدسـتور حمايـة لحقـوق الفـراد وحريـاتهم،

وضنا بمفترضات حق المتهم في محاكمة عادلة من الهدار.

  البتعاد عن سلطة العلم وضغوط الرأي العام البند الثالث:

ـواحي ـي إيضــاح الـن ـارز ـف ـه دور ـب ـه أن العلم ـل ـارف علـي ـن المتـع ـم
السياسية والقتصادية والثقافية وـكـذا الجتماعـيـة، ول أـحـد ينـكـر اـلـدور الـهـام
الذي يلعبه العلم في توجيه اـلـرأي المجتمـعـي وتكرـيـس مـبـادئ الديمقراطـيـة

من خلل فضح جميع التجاوزات وإخبار الناس بكل الخبار والحوادث.

وحيث أنه أمام جسامة مسؤولية الصحفيين في التصدي  لخرق الحقوق،
فقد أدى منهم الكثير ودفع الثمـن غالـيـا نـظـرا لمـا تعرضـوا لـه ـمـن مـضـايقات
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وعمليات اختطاف واغتيالت واعتقالت ومحاكمات  إذا أصبح العلم بمثابة
السلطة الرابعة .

وللعلم دور خطير ـفـي تـشـكيل عقلـيـة الـمـواطنين وـفـي إـطـار الخـبـار
أهميتها أو تهميشها أو تمييع أهدافها، وإذا كان الكل قد نادى بها، و مـنـذ  فـجـر
ـإن عـلـى رـجـل ـة الرـسـمية   عـلـى وـسـائل العلم ـف الـسـتقلل بـحـذف الرقاـب
العلم أن يوظف الرقابة الذاتية لكي ل يزرع البلبلة داـخـل المجتـمـع أو ـيـؤثر
سلبا على القضاء، فالعلم بإمكانه أن يكون حاجزا  ضد إقبار بعض الملـفـات
وهنا يلعب العلم دورا ايجابيا في تعزيز المـسـائلة والمحاـسـبة إل أن العلم
بإمكانه أن يؤثر ويوجه القضاء بعناوين ومـضـامين مـقـالت أو تـصـريحات أو
ـائل العلم صور تعبر عن انفعال أو هوى أو شهوى الرأي العام، كما أن وـس
تكون أحيانا وسيلة في يد السلطة السياسية أو القتصادية تستعملها للتأثير على
القضاة لمعاقبة القضاء لمعاقبة أـعـدائها والتـسـتر عـلـى أـصـدقائها، ول يقتـصـر
المر هنا على ما يعرف بالعلم الـحـر أو الحزـبـي أو القتـصـادي ـبـل يـشـمل

كذلك وسائل العلم الرسمية 

 فالعلم على عكس ـمـا ـكـان علـيـه ـبـالمس أـصـبح الـيـوم كالـغـذاء  فـيـه
الملوث الذي يسمم الفكار ويـلـوث اـلـدماغ ويتلـعـب بـنـا ويفـسـدنا ويـحـاول أن
يزرع فينا أفكار ليست بأفكارنا، لذا قيل لنا أننا في عصر الكاذيب فلم يحــدث

أن نسمع الناس مثل ما يسمعون الن من كذب.

ـي  وبهذا يجب على القاضي أن يكون شديد الحذر حتى ل يكون أسيرا ـف
يد الرأي العام، وفي يد بعض وسائل العلم، أو ـفـي ـيـد الـسـلطة السياـسـية أو
في يد سلطة المال، حيث يميلون دائما إلى التأثير عليه وإملء الحكام بطريقة
غير مباشرة، لنهم متسرعين عادة في تعيينهم أعداء المة وفي إدانتـهـم حـيـث
ل يبقى للقاضي إل تضمين الرأي العام في الحكام،فبإمكان وسائل العلم أن
تجعل من القاضي بطل  لبضعة أسابيع أو لبضعة شهور وتدفعه إـلـى ارتـكـاب

الخطأ القضائي ،و المعروف أنه هم بعض الصحفيين .
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 وبغض النظر عن النوايا السيئة للغاية في كثير من الحالت، فإن حـسـن
ـؤدي ـذي ـي النية كثيرا ما يتسبب في المشكلت، مثل السبق في نشر الخبر، واـل
إلى نشر أخبار لم يتم تعميق البحث بشأنها مما يجعل المواطن فريسة للمولعين
بالفضائح وينسى الجميع أن البراءة هي الصل وتستمر الـضـغوطات ـمـن قـبـل
ـة ـثيرة ومتنوـع ـة ـك ـة. والمثـل ـا  الداـن ـم ربـم ـال ـث ـم العتـق ـى أن يـت ـع إـل الجمـي
لشخاص عانوا من القـضـاء ـسـواء  عـلـى مـسـتوى الـضـبط القـضـائي أو عـلـى
مستوى النيابة العامة أو عـلـى مـسـتوى التحقـيـق أو عـلـى مـسـتوى الحـكـم، وـقـد
اعتقل الكثير منهم بإعاز من الرأي العام أو بإعاز ـمـن الـسـلطة السياـسـية ـعـبر
وـسـائل العلم وقـضـوا ـشـهورا بالـسـجون عـلـى ذـمـة التحقـيـق ليـتـم فيـمـا بـعـد

1راحهم.سالعلن عن براءتهم وإطلق 

المطلب الثاني: مقتلضيات حيدة القاضي 

من المقتضيات العامة لقواعد حيدة القضاء أن القضاء الجنائي ينتمي إلى
ـسـلطة  مـسـتقلة ـعـن الـسـلطة التنفيذـيـة، وـهـذا الـسـتقلل يعـنـي ـعـدم خـضـوع
ـة القضاء لغير القانون، وبناء على ذلك ل يجوز لسلطة أو شخص ما في الدوـل
أن يصدر للقاضي تعليمات أو توجيهات في شأن دعوى معروضة عليه تحــدد
له أسلوب نظرها، أو نوع أو فحوى الحـكـم اـلـذي يـصـدره فيـهـا، وـهـذا يصـدق
بالنسبة لمـحـاكم الـقـانون الـعـام أم مـحـاكم السـتثنائية، وإن كـانت الحكوـمـة فـي
بعض الحيان تتدخل في تشكيل بـعـض ـهـذه المـحـاكم بـغـرض الحـصـول عـلـى

.2حكم يطابق وجهات النظر وهذا ما يعارض مع قواعد العامة لحيدة القضاة

 وـمـن مقتـضـيات الـخـرى واـلـتي لـهـا علـقـة لحـيـدة القاـضـي وـهـو ـفـي
الستقلل الوظيفي للقضاء والذي نخلصه في: 

.14-13،  المرجع السابق ، ص جعفر عبد السلم علي  1

2V : MARLE ET VITU : «  Traité  de orant  criminel » , procédure Pénale ,  Cujas , Paris 2001 , N° 1312
, P 587. 
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الفرع الول: الستقلل في مواجهة سلطات القلضاء الجنائي الرخرى 

الستقلل الوظيفي للقضاء يعني ـكـذلك الـسـتقلل ـفـي مواجـهـة ـسـلطات
القضاء الجنائي الخرى، وهو ما يعبر عنه بمبدأ الفـصـل ـفـي ـسـلطات التـهـام
والتحقيق والحكم،  فالنيابة العامة ـهـي الجـهـة اـلـتي ـنـاط بـهـا المجتـمـع مباـشـرة
الدعوى الجنائـيـة نيابـة عنـه، وأعـضـاء النيابـة وإن كـانوا جـزءا  مـن السـلطة
القضائية إل أنهم  ينشغلون تماما عن القضاء  لما بـيـن وـظـائف النياـبـة العاـمـة
ووظائف القضاء من تناقض وتعارض، فقد اختفى المبدأ القديم الذي كان يقول
بأن كل قاضي هو نائب عام، حيث كان النـظـام التـهـامي القـضـائي ـمـن أـقـوى
مظاهر الجمع بين سلطتي التهام والمحاكمة في يد واحدة، إذ أن هذا الجمع قد
ـن القـضـاء اختلف في الشرائع الحديثة، إذ استقرت لدى أغلبها قاعدة الفصل بـي

1الحالي" قضاة الحكم"، والقضاء الواقف" قضاء التهام".

 وإن قيام النيابة العامة بوظيـفـتي الدـعـاء والتحقـيـق البـتـدائي ـهـو جـمـع
، إذ يجعل من النياـبـة العاـمـة2بين اختصاصين متناقضين ل تتحقق معه العدالة

خصما وحكما في آن معا. ويجد المدعي عليه ـفـي قاـضـي التحقـيـق ـمـن الـعـدل
، ومهما قـيـل ـفـي النياـبـة3والحياد وعدم التحيز ما ل يجده في التهم الموجه إليه

العامة من أنها خصم عادل وشريف، فإن توجيه التهام منها يجعلـهـا تقـف فـي
موقف الخصم من الـمـدعى علـيـه، ول يحـكـم للخـصـم أن يـكـون محقـقـا محاـيـدا
وعادل، فهي تميل إلى تدعيم التهام باعتبارها الـسـلطة اـلـتي ـقـامت بـتـوجيهه،

،  "أثر تخصص المحاكم في الحكام "، جامعة نايف للعلوم المنية،  بدون طبعة ،سنةمحمد عيد الغريب    1
.12-11، ص 2005

التحقيق البتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية"،  دراسة مقارنة،بدون دارحسن الجورخدار،"  2
.31  ص ،2008نشر،بدون طبعة ،  سنة 

ص،1969، "تطور قانون الجراءات الجنائية" ،بدون دار نشر، بدون طبعة ، سنة محمود محمود مصطفى 3
76.
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وهذا يعني أن ينصب اهتمامها بالدرجة الولى على جمع الدلـة ضـد المـدعى
، وعـلـى1عليه، وينزل اهتمامها بجمع الدلة عـلـى براءـتـه إـلـى الدرـجـة الثانـيـة

ذلك فإن التشريع الذي يعـقـد ـهـذين الختصاـصـين المتعارـضـين للنياـبـة العاـمـة
يكون على التهام أحرص، وإلى الدانة أقرب، فهو يجمع في يد النيابة العامة
بـيـن ـسـلطة التـهـام والتحقـيـق، ومهـمـا تـنـزه ـنـائب المجتـمـع فـلـن يتـحـرر ـمـن
الحرص عنـد التحقـيـق علـى إبـراز جهـده فـي التهـام، ولـن يتجـرد ـمـن روح
ـه التعزيز عند تأديته لنسك العدالة المطلقة وفرائضها، فالشخص الواحد يناط ـب
أن يتهم ويقرر، يقدم الدلة ويثبتها، فيجمع صفتين متعارضتين، صفة الخصــم
ـة العاـمـة والحكم، مما ل يقره أي تشريع متقدم. وبه ل يجوز أن تـمـارس النياـب
وصفة التحقيق البتدائي إضافة إلى وظيفتها في الدعاء، وإل تكون ـقـد أخـلـت
بحق المدعي عليه في الدفاع عن نفسه لجتماع ـصـفتي الخـصـم والحـكـم فيـهـا،
ومما لشك فيه أن ممثلها ل يمكن أن يـكـون محقـقـا ومحاـيـدا أو ـعـادل بـعـد أن
يكون قد أقام الدعوى أو باشر التهام في مواجـهـة الـمـدعى علـيـه ويـكـون رأـيـا
ثابتا  ضده قد ل يستطيع الرجوع عنه ليمانه الراسخ ـبـه أو خـشـية ـمـن تسـفيه
نفسه حين يعترف بعدم ـصـفة تصـرفاته الـسـابقة، فيمـعـن فـي الـسـتمرار عـلـى
الرأي الول الذي كونه لنفسه، وـهـذا الوـضـع يجـعـل النياـبـة العاـمـة مياـلـة إـلـى
إثبات التهام والتشدد مع المدعى عليه وإساءة الضن به، المر الذي يدفع بهــا

إلى عدم تحقيق دفاعه،  فتضيع معالم للجريمة كانت تؤدي   إلى براءته .

سيما أن عضو النيابة العامة يتأثر بالشواهد الولى للقـضـية الـتي جمعـهـا
موظفو  الضابطة العدلية، واـلـذين ـقـد يـكـون لـهـم ـصـالح شخـصـي ـفـي إظـهـار
فاعل الجريمة، إذ يؤخذون في ذلك، وبهذا فإن اعتبارات الحياد والعداـلـة اـلـتي
دعت المشرع إلى الفـصـل بـيـن وظيـفـتي الدـعـاء والمحاكـمـة، ـهـي ذاتـهـا إـلـى

 2القول بضرورة الفصل بين وظيفتي الدعاء والتحقيق البتدائي.
.32، المرجع السابق ،ص حسن الجورخدار  1

.33،  المرجع السابق ،  ص حسن الجورخدار  2
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 الفرع الثاني: الستقللية في مواجهة الخصوم والرأي العام 

        تتجسد حـيـدة القاـضـي الجنـائي ـمـن ـنـاحيتين، و الـتي ـسـوف يتـم بيانهـا
كالتي: 

البند الول: الستقلل   في مواجهة الخصوم 

 تتسم سلطة الحكم بالـسـتقلل الـعـام ـفـي مواجـهـة الخـصـوم،  ـلـذلك ـفـإن
القاضي يتمتع بالحرية الكاملة في أن يستمد اقتناعه من أي دلـيـل يـطـرح علـيـه
بالجلسة، وأن يصدر حكمه سواء بالدانة أو البراءة حسب العقيدة التي تكونت
ـرض لديه بكامل حريته،و ليس لحد من الخصوم أن يوجه إليه أمرا، وإنما يـع
عليه طلبا أو يبدي دفعا، وإذا لم يرضه حكم القاضي فليس له إل أن يطعن فيه

بالطرق التي يحددها القانون.

البند الثاني: الستقلل في مواجهة اـلـرأي الـعـام  وـمـن مـظـاهر حـيـدة القاـضـي
ومقتضياته، استقلله عن الجمهور بصفة عامة، فقد يتعرض القضاة لهانات،
ـوجه ـد ـت ـائفهم، وـق ـة وـظ ـبة ممارـس ـاء أو بمناـس ـد أثـن ـف أو تهدـي ـال عـن أو أعـم
انتقادات إلى الحكام التي تصدر عنهم، أو قد ينشر أمور من شأنها التأثير ـفـي

القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة عليهم.

المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لمبدأ حياد القاصي 

 إن الحياد مركز قانوني يكون فيه القاـضـي بعـيـدا ـعـن التحـيـز لفرـيـق أو
خصـم علـى حسـاب الخـر، وإذا كـان اسـتقلل القاـضـي فـي حكـم بعـيـدا ـعـن
تأثيرات والضغوطات يعد من أهم ضمانات التقاضي التي تبعث الطمئنان في
ـزه ـأثر القاضــي بمرـك ـدم ـت ـب ـع ـم تتطـل ـة الحـك ـإن عداـل ـوس المتقاضــين، ـف نـف
الجتماعي ومعتقداته الفكرية أثـنـاء أداء عمـلـه القـضـائي، فـقـد وـضـع المـشـرع

جملة من الضمانات اللزمة ليظهر القاضي بمظهر الحياد وهي كالتي : 
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- القاضي محمي من الضغوطات والتدخلت والمناورات التي ـقـد تـمـس ـبـأداء
1مهمته أو نزاهة حكمه.

2- عدم خضوع القاضي إل للقانون والقانون فقط.

- إبعاد القاضي ـعـن ممارـسـة أي عـمـل آـخـر غـيـر القـضـاء ـحـتى ل تـكـون ـلـه
3علقات فيما بعد قد تؤثر على عمله أو تنشأ  له مصالح مالية أو أدبية.

- جواز إبعاد القاضي عن الفصل ـفـي بـعـض القـضـايا حـيـن يـقـوم الـشـك ـحـول
4عدالة القاضي المعين لنظرها.

 5- تقاضي أجر يتناسب مع التزامات وظيفته وشرف مهنته.

-  حق  الستقرار المستفاد منه إذا أدى عشرة سنوات خدمة فعلية. 

 - حق التمتع بالعطلة والتمتع بالحق النقابي. 

وأما عن الضمان الخير فيتمثل ـفـي متابـعـة مـسـاره المهـنـي ـمـن ـطـرف
 6المجلس العلى للقضاء.

.1989  راجع الدستورالجزائري، المرجع السابق  ،سنة 1

 . 1996 سنة ،المرجع السابق ،الدستور الجزائري ، 147  راجع المادة  2

.15 ص  ، المتعلق بالقانون الساسي للقضاء ،06/09/2004 المؤر خ في 04/11    القانون رقم 3

 من قانون الجراءات الجزائية الجزائري .        ،554 راجع المادة 4

.16. 15  ،المرجع السابق ، ص 04/11، القانون رقم 27،26،32،35 راجع المادة 5

.1996 ، الدستور الجزائري  المرجع السابق ،سنة 155 راجع المادة6
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فل يجوز لهذا القاضي التمتع بهذه الضمانات ما لم يوجد المتقاضي الذي
تمتع هو الخر بضمانات متمثلة ـفـي ـحـث المتـهـم ـفـي المحاكـمـة أـمـام محكـمـة

1مختصة وعادلة والحق في الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة محامي.

2 والحق في التعويض عن الخطاء القضائية وضمان حمايته من أي تعسف.

إن مهـمـة القاـضـي هـي تحقـيـق العداـلـة وـهـذه تتطـلـب أن يـكـون القاـضـي
ـؤثر متجردا  وبعيدا عن التأثير بالمصالح والعواطف الشخصية فل يتأثر ول ـي
عليه، أما إذا أصبح في موقف لبد وأن يـتـأثر فـيـه بـهـذه المـصـالح والعواـطـف
فينعدم عندها حياده ما بين الخصوم. وعليه ولتحقيق حياد الحاكم في مثل هكذا

مواقف فإنه يجب إبعاده عن تلك العواطف التي تعرضه لخطر التحكم.

والمقصود بحياد القاضي هو أنه ل يميل عند نظره في ـنـزاع معـيـن إـلـى
هذا الجانب من الخصوم أو ذاك ، وعليه تطبيق القواـعـد القانونـيـة اـلـتي تحـقـق

 3العدالة.

 يعتبر شرط الحيادية جوهريا في المحاكمة العادـلـة، فـهـو قـطـب الرـحـى
فيها، فالقاضي الذي يبث في الدعوى يجـب أل يتـأثر بشـكل أو بـآخر بنزعـاته
الشخصية أو أن تكون لديه مفاهيم ومواقف مسبقة عن قضية بعينها معروـضـة
أمامه، كما عليه أل يتصرف بطريقة توحي أو تؤدي إلى تعزـيـز مـصـالح أـحـد
الطرفين على حساب الطرف الخر ويدخل  تـحـت مفـهـوم الحيادـيـة أن تظـهـر

.1996الدستور الجزائري ،المرجع نفسه ،سنة151  والمادة 150راجع المادة 1

إذا كان ثابتا  أن الحكم أصدره القاضي الذي كان ضحية في القضية مما يفترض تحـيـزه اتـجـاه المتـهـم،  ـفـان 2
قضاة المجلس الذي صادقوا  على الحكـم رغـم إثـارة ـهـذه المـسـالة أمـامهم ـمـن قبـل المتهـم ،يكونـوا ـقـد خـالفوا

ــانون غ. ج.  ــف 1997-11-26م . الـق ــة القضـــائية 176655 مـل ــن165، ص1-1997 المجـل ــن أحـس . نقل  ـع
بوسقيعة،"قانون الجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية"،  النص الكامل للقانون وتعديلته إـلـى غايـة

.224، ص2011 مدعم بالجتهاد القضائي، منشورات بيرتي، طبعة 2006 ديسمبر 20

.104،  المرجع السابق، ص عمر فخري عبد الرواق الحديثي  3
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،وتطبيقا لمبدأ حياد القاضــي1الهيئة  القضائية محايدة في عين المراقب النزيه 
رأى المشرع الفرنسي كذلك أل يجوز لقاضي محكمة الجنايات أثناء استجواب
المتهم أن ليظهر رأيه في الدانة وإظهار الرأي ـفـي الداـنـة ـيـؤدي إـلـى بطلن

الجراءات. 

ـى ـأ إـل اعتبرت اللجنة  الممية المعنية بحقوق النسان أن الدول التي تلـج
استخدام هيئات قضائية خاـصـة تتـكـون ـمـن قـضـاة ل يكشـف ـعـن ـهـويتهم ـفـي
إطار التدابير المتخذة لمحاربة النشطة الرهابية  على الرـغـم ـمـن قـيـام هيـئـة
مستقلة  من التحـقـق ـمـن هوـيـة ووـضـع القـضـاة فـي ـهـذه المـحـاكم ل تـسـتجيب
بفعلها هذا لشرط الحيادية، تقول اللجنة فمشكلتها  غالـبـا ـمـا ل تكـمـن ـفـي ـعـدم
الكشف عن هوية القضاة ووضعهم فحسب، بل أيضا فيما يحدث من تجاوزات
مـثـل اـسـتبعاد الجمـهـور أو ـحـتى المتهمـيـن وممثليـهـم، وـمـن الـجـراءات مـنـع
المتهمين من الحق في توكل محام يخـتـارونه بأنفـسـهم، والتقيـيـد الـصـارم لـحـق
المتهمين في التصال بمحاميهم أو إنكار هذا الحق لسيما ـفـي ـحـالت الحـبـس
ـد ـدفاع، أو التقيـي النفرادي وتهديد المحامين وعدم منح الوقت الكافي لتجهيز اـل
الشديد لحق استدعاء  الشهود أو استجوابهم أو إنكار ـهـذا الـحـق  بـمـا ـفـي ذـلـك
منع استجواب فئات من الشهود، مثل رـجـال الـشـرطة المـسـؤولين ـعـن اعتـقـال

، والهيـئـات القـضـائية المكوـنـة ـمـن قـضـاة  تكـشـف أو ل2المتهم والتحقيق مـعـه
تكـشـف ـهـويتهم ل تـسـتوفي ـفـي ـهـذه الـظـروف المـعـايير الساـسـية للمحاكـمـة

 3العادلة، وخصوصا شرط أن تكون الهيئة القضائية مستقلة وحيادية.

وحددت المحكمة الوربية شرط الحيادية في أكثر ـمـن مناـسـبة مـسـتعملة

.22 ، المرجع سابق، ص حميد أربيعي 1

.23 ، المرجع سابق، ص حميد أربيعي 2

.8 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  المرجع السابق ، ص،14 المادة   راجع3
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معيارين بارزين أولهما شخصي وثانيهما  موضوعي  لقـيـاس درـجـة الحيادـيـة
عند القضاة، الطريق الول يتمثل في الحيادـيـة الشخـصـية أي أن الـمـر يتعـلـق
بخواطر ومكامن القاضي، وهي مسألة تحتاج إلى دليل مـادي للـقـول بـالخلل
ـي بالحيادية وعليه تطبق في هذه الحالة القاعدة التي تقول بأن الحياد ليفترض ـف

القاضي.

 الطريق الثاني ويدعى بالحيادية الموـضـوعية وتلـجـأ المحكـمـة بمقتـضـاه
إلى استحضار  مجموعة من المؤشرات للدللة على تحقق الحيادية من عدمه،
ـة من ذلك بعض الدلئل ذات الطبيعة العضوية أو الوظيفية فقد قضــت المحكـم
في عدد ل يستهان به من الدعاوى معتبرة تحقق تخلف ـشـرط الحيادـيـة عـنـدما
يتعلق المر بقاضي مارس ـعـدة وـظـائف قـضـائية ـفـي نـفـس اـلـدعوى (قاضـي
تحقيق، قاضي متابعة، قاضي موضوع، وظيفة استـشـارية ووظيـفـة قـضـائية)،
لكن يبدو أن المحكمة الوربية تراجعت عن موقفها هذا أو على الـقـل ـلـم تـعـد
تطبقه بنفس الصرامة، حيث يبين لها أن الجمع بـيـن وظيـفـتين لـيـس ـمـن ـشـأنه

1دائما أن يؤثر على شرط الحيادية.

يقصد برد القاضي منعه من نظر الدعوى كلما قام سبب يدعو إلى الشك 
في قضائه بغير ميل أو تحيز.

 وإذا كان الرد يخدم مصلحة المتقاضين حيث ـيـؤدي إـلـى تـفـادي انحـيـاز
ـدعوى عـلـى حـسـاب الـطـرف الـخـر، فـهـذا القاـضـي لمـصـلحة ـطـرف ـفـي اـل
الجراء يحمي القاضي أيضا مـن الـشـبهات اـلـتي تشـوب قـضـاءه فيهـا ويحـفـظ
ـع الثقة في القضاء عن طريق حماية مظهر الحيدة لدى القاضي، لذا فأساس مـن
القاضي من نظر الدعوى ليس الشك في استقامته ونزاهته، لن المطـعـون ـفـي
نزاهـتـه ل يـكـون ـجـديرا بالبـقـاء ـفـي منـصـبه، وإنـمـا أساـسـه ـهـو مظـنـة عـجـز
القاضي أو الجهة القضائية عن الحكم في قضية مهنة بغير ميل إلى جانب أحد

.24-23،  المرجع السابق، ص حميد أربيعي 1
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الخصوم ( الرد والشبهة المشروعة)، إضافة إـلـى تجـنـب إقـحـام القاـضـي عـلـى
1الحكم في قضايا يكون معنيا بها (التنحي).

 لقد حدد المشرع حالت أوجب فيها على القاضي عند توافر أي منها أن
يتنحى عن نظر الدعوى الجزائية، وهذا ما يعرف بتنـحـي القاـضـي كـمـا أـجـاز

 2لي طرف في الدعوى  طلب رد القاضي عن نظر الدعوى.

الفرع الول: تنحي القلضاة 
 المقصود بتنحي القاضي هو منعه من نظر الدعوى، وذلك في: 

 البند الول: التنحي اللزامي 
 قد يعرف أيضا بالتنحي الوجوبي بأن يلزم المشرع القاضي ـفـي أـحـوال

محددة قانونا من أن يمتنع وجوبا عن نظر الدعوى .
 ـمـن ـقـانون المرافـعـات المدنـيـة المـصـري وـجـدنا فيـهـا91إذ رأينا الـمـادة 

جملة من الحوال التي  تتبنى فكرة التنحي اللزامي وهي: 

-إذا كان القاضي أو زوجه قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة ..

-إذا كان له ولزوجه أو لحد أولده أو أحـد أـبـويه خـصـومة قائمـة مـع أحـد
الطرفين أو مع زوجه أو أحد أولده أو احد أبويه.

-إذا كان وكيل لحد الخصوم أو وصيا عليه أو قيما أو وارثا ـظـاهرا ـلـه أو
كانت له صلة قرابة أو مـصـاهرة للدرـجـة الرابـعـة بوكـيـل أـحـد الخـصـوم أو
الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة التي هي احد الطرف

في الدعوى أو أحد مديريها.

.84، المرجع السابق، ص بوبشير محند أمقران  1

.106، المرجع السابق، ص عمر فخري عبد الرنديزاق الحديثي  2
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ـم ـه أو لزواجـه -إذا كانت له أو لزوجته أو لصوله أو لزواجهم أو لفروـع
أو لمن يكون هو وكيل عنه أو وصيا أو قيـمـا  علـيـه مـصـلحة ـفـي اـلـدعوى

القائمة .

-إذا كان قد أفتى أو ترافع على احد الطرفين في الدعوى أو كان قد سبق له
نظرها قاضيا  أو خبيرا أو محكما  أو كان قد أدى شهادة فيها.

البند الثاني: التنحي  الجوازي  

يحق للقاضي إذا استشعر الحرج لي سبب من نظر دـعـوى رفـعـت إلـيـه
ويدخل ضمن اختصاصه أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة النظر في

 ويجب على القاضي  أن يصرح كتابتا خلل ثلثة أـيـام بقـبـول اـلـرد أو1قراره
رفض التنحي وفي هده الحالة الخيرة عليه أن يجيب على أوجه التنـحـي وـفـي
حالة ما دا رفض القاضي التنحي عن النضر في القضية أو ليقدم الـجـواب ـفـي
الجل المحدد له يحيل رئيس المحكمة طلب الرد إلى رئيس المجلس القضــائي

أـيـام الموالـيـة للرـفـض أو ـعـدم الجاـبـة مرفـقـا بـكـل المـسـتندات8ـفـي غـضـون 
2المفيدة.

الفرع الثاني :في الحالة 

يمكن للنائب الـعـام ـلـدى المحكمـة العليـا، إذا أخطـر بطـلـب إحالـة قضـية
لسبب يتعلق بالمن العام، أن يقدم التماسات إلى المحكمة العليا تهدف إلى تلبية

هذا الطلب.

أيام في غرفة المـشـورة ـمـن قـبـل الرئـيـس 8يفصل في هذا الطلب خلل 
الول ورؤساء الغرف.

و ما بعدها.106،  المرجع السابق ، ص عمر  فخري عبد الرنديزاق الحديثي 1

،"الجراءات المدنية والدارية الموجزة"، الجزء الول ،دار الخلدونية ،الجزائر ،بدون طبعة ،طاهري حسين 2
107، ص2012سنة 
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ولحالة بداعي لمن العام المقصود فيها إحالة القضية من جـهـة قـضـائية
لخرى خروجا  عن قواعد الختـصـاص الـنـوعي أو القليـمـي و اـلـتي ـتـوجب

النظر في المنازعات لجهة قضائية معينة دون سواها.

المشرع لم يحدد الجهة المخطرة بطلب إحالة القضية لداعي المن العــام
أهي القضية المطروحة أمامها القضية ؟ 

طـلـب الحاـلـة الـشـبهة المـشـروعة يـقـدم عـنـد التـشـكيك ـفـي حـيـاد الجـهـة
القضائية المعروضة أمامها القضية.

ــة بـســبب الـشــبهة المـشــروعة : أوردت الـمــادة  250 إـجــراءات الحاـل

ـذا ـديم ـه إجراءات مدنية وإدارية جملة من الجراءات نظمت بموجبها كيفية تـق
الطلب ونوردها فيما يلي: 

أول: يقدم طلب الحالة بسبب شبهة مشروعة بنفس الشكال المقررة لعريضة
افتتاح الدعوى.

 أيام.8ثانيا: يفصل رئيس الجهة القضائية المعنية في هذا الطلب بأمر خلل 

ـكيلة ثالثا: إذا رأى رئيس الجهة القضائية أن الطلب مؤسس يقوم إما بتعيين تـش
جديدة أو يرفع الطلب إلى رئيس الجهة القضائية العلى مباـشـرة لتعيـيـن جـهـة

الحالة.

رابعا: العتراض على الطلب:إذا اعترض الرئيس على الطلب يحـيـل القـضـية
إلى رئيس الجهة القضائية العلى مباشرة.

خامسا: تفصل هذه الجهة ـفـي ـقـرار الرـفـض ـفـي غرـفـة المـشـورة خلل ـشـهر
دون حاجة إلى استدعاء الخصوم.

سادسا: تتولى الجهة القضائية المقدم إليها الطلب إرسال نسخة من قرارها إـلـى
الجهة القضائية المطلوب تخليها عن النظر في القضية.
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سابعا: يتولى الخصم الذي يوجه التعجـيـل القـيـام ـبـالتبليغ الرـسـمي لـهـذا الـقـرار
1ببقية الخصوم.

ثامنا: إذا وـجـد ـمـا  ـيـبرر الطـلـب أـمـر الجـهـة القـضـائية اـلـتي عرـضـت عليـهـا
القضية بإحالتها أمام جهة قـضـائية أـخـرى مـن نـفـس الدرـجـة لتـلـك اـلـتي تقـرر
ـا تنحيها عن النظر في القضية ل يوقف طلب تنحية جهة قضائية الخـصـومة ـم

لم يقرر رئيس الجهة القضائية المختصة خلف ذلك.

 وقد قضى من المقرر قانونا أنه ل يعتد بدعوى الشبهات المشروعة المرفوعة
بعد النطق بالحكم و من المقرر أيضا أن ـهـذا الـجـراء مخـتـص ومـحـدود ـضـد
القضاة دون سواهم ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالشبهات غير
المشروعة غير مؤسس. ولما كان من الثابت -ـفـي قـضـية الـحـال- إن عريـضـة
الشبهات المشروعة تثار لول مرة أمام المحكمة العلـيـا ـضـد ـمـوظفي الجـهـات
القـضـائية ( ـكـاتب الـضـبط) ل يـسـتوفي الـشـروط القانونـيـة وـمـتى ـكـان ـكـذلك

2استوجب رفض الطلب.

الفرع الثالث: رد القلضاة في التشريع الجزائري 

ـب رد أي554  تنص المادة   قانون الجراءات الجزائية الجزائري  "يجوز طـل
قاض من قضاة الحكم للسباب التالية: 

كانت تمت قرابة أو نسب بين القاضي أو زوـجـه وبـيـن أـحـد الخـصـوم ـفـي إذا.1
زوجه  أو أقاربه حتى درجة إبن العم الشقيق وإـبـن الـخـال الـشـقيق الدعوى أو

ويجوز مباشرة الرد حتى في حالة الطلق أو وفاة الزوج إذا كان على. ضمنا
.علقة مصاهرة بأحد الخصوم حتى الدرجة الثانية ضمنا

إذا كانت للقاضي مصلحة في النزاع ولزوجه أو لشخاص الذين يكون وـصـيا.2

.112-111 ، المرجع السابق ، ص طاهري جسين1

.113 ، صالمرجع نفسه 2
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ناظرا أو قيما عليهم أو مساعدا قضائيا لهم أو كانت للشركات أو الجمعيات أو
التي ساهم في إدارتها والشراف عليها مصلحة فيه.

ـا للوـصـي أو إذا كان القاضي أو.3 زوجه قريبا أو صهرا إلى الدرجة المعنية آنـف
المساعد القضائي على أحد الخصوم أو لمن يتولى تنظيم أو الناظر أو القيم أو
.أعمال شركة تكون طرفا في الدعوى إدارة أو مباشرة

تبعية بالنسبة لحد الخصوم وـبـالخص إذا إذا وجد القاضي أو زوجه في حالة.4
أو ورثا منتظرا له أو مـسـتخدما أو معـتـادا أو كان دائنا أو مدينا لحد الخصوم
الحقوق المدنية أو المدعي أو المدعي المدني معاشرة المتهم أو المسؤول  عن
 .أو كان أحد منهم وارثه المنتظر

إذا كان القاضي قد نظر لقضية المطروحة كقاضي أو كـان محكمـا أو محاميـا.5
فيها أو أدلى بأقواله كشاهد على وقائع في الدعوى.

إذا وجدت دعوى بين القاضي أو زوجه أو أقاربهما أو أصهارهما على عمود.6
المباشر وبين أحد الخصوم أو زوجه أو أقاربه أو أصهاره على العمود النسب
.نفسه

إذا كان القاضي أو لزوجه دعوى أمام المحكمة التي يكون فيها أـحـد الخـصـوم.7
.قاضيا

ـود النـسـب.8 ـى عـم ـا أو أصــهارهما عـل ـه أو أقاربهـم ـان للقاضــي أو زوـج إذا ـك
المباشر نزاع مماثل للنزاع المختصم فيه أمامه بين الخصوم.

ـة.9 ـن القاـضـي أو زوـجـه وبـيـن أـحـد الخـصـوم ـمـن المـظـاهر الكافـي إذا ـكـان بـي
.الخطورة ما يشتبه معه في دعم تحيزه في الحكم

البند الول: الحالت التي يجوز رد القاضي فيها

 ـمـن ق. ا . م241 هذه الحالت ـعـددها ثمانـيـة، وـهـي ـكـالتي وحـسـب الـمـادة 
.إ.ج

للقاضي أو لزوجه مصلحة شخصيته في النزاعكان  إذا.
 إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه أو بين أحد الخصوم أو أحد

.المحامين أو وكلء الخصوم، حتى الدرجة الرابعة
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إذا كان له أو لزوجه أو أصولهما وفروعهما خصومة سابقة أو قائمة مع أحد
.الخصوم

إذا كان هو شخصيا أو زوجه أو أحد أصوله أو أـحـد فروـعـه ـمـدانا أو ـمـدينا
.لحد الخصوم

 إذا سبق له أن أفتى أدلى بـشـهادة ـفـي الـنـزاع أو ـسـبق ـلـه أن ـطـرح الـنـزاع
.أمامه في الدرجة الولى

إذا سبق له أن كان ممثل قانونيا الحد الخصوم في الدعوى.
إذا كان أحد الخصوم في خدمته.
إذا كان بينه وبين أحد الخصوم علقة صداقة حميمية، أو عداوة بينية.

ملحـظـة: ـفـذكر ـهـذه الـسـباب ـفـي التـشـريع الجزاـئـري عـلـى ـسـبيل الحـصـر،
والغاية من ذلك أن تـحـدد أـسـباب اـلـرد ـحـتى ل يـترك المـجـال للمتقاـضـين فـي
استعمالها بطريقة تعسفية،كما أن الهدف من إجراء  الرد هو إبعاد حاـلـة الـشـك

 1حول قدرة القاضي  على الحكم بدون تحيز إلى أحد الخصوم.

  البند الثاني:  إجراءات الرد

ـرديقدم  من ق. ا . م. إ.ج 242ورد وصف هذه الجراءات في المادة  ـب اـل طـل
بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية بـعـد دـفـع الرـسـوم القـضـائية و قـبـل إقـفـال

باب  المرافعة.

فإذا كان الرد متعلقا بقاضي في المحكمة ، تقدم العريـضـة إـلـى رئـيـس
المحكمة اـلـذي يبلغـهـا ـبـدوره إـلـى القاـضـي المطـلـوب رده، و يجـب عـلـى ـهـذا

 أيام  قبول الرد أو رفض التنحي، وـفـي ـهـذه03الخير أن يصرح كتابة خلل 
الحالة الخيرة علـيـه أن يجـيـب عـلـى أوـجـه اـلـرد، وـفـي حاـلـة رد التنـحـي ـعـن
النظر في القضية أو عدم تقديم الجواب في الجل المـحـدد ـفـي الفـقـرة الـسـابقة،

ـام08يحيل رئيس المحكمة طلب الرد إلى رئيس المجلس القضائي في اـجـل   أـي
.80-70،  المرجع السابق ، ص الغوثي بن ملحة 1

117



الموالية للرد أو عدم الجابة مرفقا بـكـل المـسـتندات المفـيـدة، ويـتـم الفـضـل ـفـي
طلـب الـرد فـي غرفـة المشـورة برئاسـة رئيـس المجلـس القضـائي، بمسـاعدة

رئيسي غرفة  على القل وذلك في اقرب الجال. 

أما إذا كان الرد متعلقا بقاضي ـفـي المجـلـس القـضـائي تـقـدم العريـضـة
إلى رئيس هذه الجهة القضائية الذي يبلـغـه ـبـدوره  للقاـضـي المطـلـوب رده. و

  أـيـام، بقـبـول اـلـرد أو رـفـض03يجب على هذا الخير أن يصرح كتابة خلل 
التنحي، وفي هذه الحالة الخيرة عليه أن يجيب على أوجه الرد.

في حالة رد التنحي، يحال الطلب إلى الرئـيـس الول للمحكـمـة العلـيـا،
مرفقا بكل المستندات المفيدة، ويتم الفصل  في طلب الرد في غرفة المشــورة،
برئاسة رئيس المحكمة العليا،  بمساعدة رئيسي الغرفة على الـقـل، وذـلـك ـفـي
ـب أقرب الجال. أما في حالة التي يكون فيها المطلوب رده مساعدا، يقدم الطـل
إلى رئيـس المحكمـة المختصـة الـذي يفصـل فيـه بـأمر وفـي جميـع الحـالت،

يكون المر الفاصل في الرد، غير قابل لي طعن.

243أما إذا كان القاضي المطلوب رده رئـيـس المحكـمـة فتـشـير الـمـادة 

ق.ا. م.إ. ج أنه  يقدم طلب الرد مباـشـرة إـلـى رئـيـس المجـلـس القـضـائي اـلـذي
 من ق. إ.م.إ.ج. وإذا ـكـان242يتبعه و يفصل فيه وفقا للفقرة الرابعة من المادة 

القاضي المطلوب رده رئيس مجلس قضائي، يقدم الطلب مباشرة إلى الرئيــس
242الول للمحكمة العليا، ويفصل فيـه وفقـا للفقـرة السادـسـة مـن نـص المـادة 

ق.ا.م.ا.ج .

أمـا إذا كـان طـلـب الـرد متعـلـق بأحـد قضـاة المحكمـة العلـيـا فيقـدم
الطلب على شكل عريضة ـتـوجه إـلـى الرئـيـس الول لـهـذه المحكـمـة، و ـيـودع
لدى المانة الضبط التابعة لها، و تبـلـغ العريـضـة ـفـورا  إـلـى القاـضـي المعـنـي
بمعرفة الرئيس الول للمحكمة العليا،  ويجب على القاـضـي المطـلـوب رده أن

  أيام  و إذا رفض التنـحـي ـعـن نـظـر القـضـية أو ـلـم يـقـدم08يقدم جوابه خلل 
جوابه فـي الـجـل المـحـدد يفـصـل ـفـي الطـلـب خلل اـجـل  ـشـهرين فـي غرـفـة
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المشورة برئاسة الرئـيـس الول للمحكـمـة العلـيـا ومـسـاعد رؤـسـاء ـغـرف ـهـذه
الجهة القضائية. 

الفرع الرابع:  ما يراه المشرع المصري 

 ـمـن ق.ا.ج.ج عـلـى القاـضـي أن يمتـنـع ـعـن247أوجـبـت ـنـص الـمـادة 
الشتراك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة ـقـد وقـعـت علـيـه شخـصـيا أو إذا
كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامــة
أو المدافع على احد الخصوم، أو أدى فيـهـا ـشـهادة أو باـشـر عمل ـمـن أعـمـال
الخبرة، وكذلك إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الحاـلـة

وأن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادر منه.

المادة   أجازت  سائر248كما  في  الحكم  عن  القضاة  رد  للخصوم   
ـادة  ـازت الـم ـد أـج ـرد،  وـق ـالت اـل ـة و157ـح ـات المدنـي ـانون المرافـع ـن ـق  ـم

ي الـرد مـع الحكـم الصـادر فـي اـلـدعوى م الصـادر ف التجارية اسـتئناف الحك
الصلية.

في  الطعن   فرصة  إتاحة  عدم  لن  للمتهم  أساسية  ذلك ضمانة  ويعد 
الحكم الصادر في الرد تؤدي بالمتهم للعودة إلى ذات  القاضي الذي طلب رده
ـاد للحكم في دعواه وبعد أن وضع أمامه في حالة خصومة مما قد يؤثر في حـي

القاضي.

 المطلب الرابع: ضمان حيدة القلضاء  

 بعد تطرقـنـا إـلـى قواـعـد رد القـضـاة واـلـتي تـعـد ـمـن قبـيـل الـضـمانات
الهامة لقواعد حماية المتهم، فإن هناك طريق آخر أوـجـده المـشـرع الجزاـئـري

 في قانون الـجـراءات المدنـيـة والدارـيـة الجزائرـيـة ـفـي2008في تعديله لسنة 
الفصل الثالث والمعنونة ـفـي الحاـلـة بـسـبب الـمـن الـعـام، وـمـا نلحـظـه  ـمـن

بحيث يمكن 248خلل هذا التعديل فإن المشرع الجزائري قد  حدد نص المادة 
للنائب العام لدى المحكمة العليا، إذا أخطـر بطـلـب إحالـة قضـية لـسـبب يتعلـق
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بالمن العام، أن يقدم إلتماسات إلى المحكمة العليا تهدف إلى تلبية هذا الطلب،
بحيث يفصل في ـهـذا الطـلـب خلل ثمانـيـة أـيـام فـي غرـفـة المـشـورة ـمـن قـبـل

الرئيس  الول ورؤساء الغرف .

الفرع الول: القواعد العامة للحالة للضمان حيدة القاضي

من بين حالت الحالة التي حددها  المشرع الجزاـئـري، ـهـي الحاـلـة
بسبب الشبهة المشروعة إلى التـشـكيك ـفـي حـيـاد الجـهـة القـضـائية المعروـضـة
أمامها، ويفصل رئيس الجهة القضائية المعنية  بهذا الطلب بأمر خلل  ثمانية
أيام،  وإذا رأى أن الطلب مؤـسـس يـقـوم إـمـا بتعيـيـن تـشـكيلة جدـيـدة، أو يرـفـع
ـذا ـة، وـه الطلب إلى رئيس الجهة القضائية العلى مباشرة، لتعيين جهة الحاـل
المر غير قابل لي طعن، وإذا اعترض الرئيس عـلـى الطـلـب يحـيـل القـضـية
ـمـع بـيـان أـسـباب الـعـتراض إـلـى رئـيـس الجـهـة القـضـائية العـلـى مباـشـرة،
وتفصل هذه الجهة القضائية في قرار الرفض في غرفة المشورة، خلل ـشـهر
دون الحاجة إلى استدعاء الخصوم، وتتولى الجهة القضائية المقدم إليها الطلب
إرسال نسخة من قراراها إلى الجهة القضائية المطلوب تخليها عن النـظـر ـفـي
الدعوى، وفق ـهـذا الـطـار ولـضـمان ـحـق التقاـضـي  يمكـنـه ولـغـرض تعجـيـل

القيام بالتبليغ الرسمي لهذا القرار لبقية الخصوم.

الفرع الثاني : الجزاءات المترتبة عن الرخلل بقواعد الحيدة 

فيـمـا ـسـبق تعرـضـنا إـلـى القواـعـد العاـمـة اـلـتي تـضـمن حـيـدة الـسـلطة
القـضـائية، وـفـي ـهـذا الـطـار ـحـددنا الوـسـائل القانونـيـة المتاـحـة للـفـرد لنـهـاء
ـا الن ـه،أـم وإيقاف الجراءات الغير مشروعة التي تهدر الضمانات المقررة ـل
ـاط ـي النـق فسنتعرض للجزاءات المترتبة على إهدار حقوق وضمانات الحياد ـف

التية:

البند الول : الجزاءات الجرائية 
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عـنـد مباـشـرة الوـسـائل التنظيمـيـة العادـيـة والخاـصـة، بطلن أو إلـغـاء
الجراءات  الباطلة، باعتبار البطلن هو الـجـزاء الجراـئـي اـلـواجب فرـضـه،
وعلـيـه ـفـإن ـكـل عـمـل يكـشـف خرـقـا للنـصـوص الجرائـيـة المتـضـمنة حـقـوق

وضمانات للمتهم، يجب إلغاؤها أو إبطالها من قبل الجهات المختصة .

البند الثاني : الجزاءات العقابية  

ـة، ويخـضـع ـم جنائـي ـة جراـئ ـبر بمثاـب ـالمتهم تعـت ـال الـضـارة ـب إن الفـع
للمساءلة عنها الموظفون أثناء عملهم الوظيفي، ولقد جاء في توصيات اللـجـان

م أـنـه "يـجـب أن تـنـص الـقـوانين الجنائـيـة عـلـى1939الفنية لعـصـبة الـمـم ـعـام 
، ومع1إنزال عقوبات صارمة ضد أي شخص  ينتهك الحقوق العامة للفراد"

ذـلـك ـفـإن ـهـذه الـجـزاءات ـلـوحظ ـعـدم كفايتـهـا، بالـضـافة  إـلـى ـعـدم تنفـيـذها
2غالبا.

البند الثالث: الجزاء  التأديبي 

إن العمل غـيـر المـشـروع المنـجـز ـمـن ـجـانب الموـظـف واـلـذي يـشـكل
جريمة جنائية يستتبع دعوى تأديبية، وعلى ذلك ـفـإن نـطـاق اـلـدعوى التأديبـيـة
يذهب إلى ما وراء نطاق المسؤولية الجنائـيـة، فالعـمـل اـلـذي ل يـشـكل جريـمـة
ـالي ـد ويخضــع بالـت ـام الداري  الجـي ـا يضــر النـظ ـا ربـم ـا جنائـي ـاقب عليـه مـع
ـأديب لجزاءات تأديبية تفرضها السلطات الدارية التابع لهذا الموظف بإسناد ـت
القضاة فيجب محاسبتهم من قبل هيئات خاصة مؤلفة من القـضـاة أنفـسـهم لـهـذا
الغرض، والفلسفة التي تتضمن هذا السناد تقوم على أنه إذا ـمـا اـسـتغني ـعـن
القاضي أو تعرض لجزاء تأديبي بـأمر ـمـن الـسـلطات التنفيذيـة، فـإن اسـتقلل

.138، المرجع السابق ، ص عبد الستار  الكبيسي  1

،1960 "دور القانون العقابي في حماية حقوق  النسان "، ورقة عمل ، بدون طبعة، سنة مؤتمر طوكيو،  2
.90ص 
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السلطة القضائية أصبح معرضا لخطر جدي.

ولـقـد تأـكـدت أهمـيـة الـجـزاءات التأديبـيـة ـفـي توـصـيات اللـجـان الفنـيـة
م حيث جاء فيهـا:" بصـرف النظـر عـن 1939المجتمعة في عصبة المم سنة 

التدابير التي يجب أن يمنحها  الـقـانون للـمـواطنين ـضـد ـكـل الـجـراءات غـيـر
الشرعية، فهؤلء المـسـؤلون ـعـن إدارة القـضـاء الجـنـائي، يـجـب أن يخـضـعوا

 1لرقابة دقيقة وثابتة ومستمرة من رؤسائهم الوظيفيين".

ولقد تقدمت لجنة حقوق النسان باقتراحها  بهذا الصدد تتضمن:

 إن الجزاءات التأديبية تعتمد على التنظيم الداخلي الجيد للمرافق المختصة.-1

ـي-2 ـل ـف ـى الـق ـة، عـل ـزاءات التأديبـي ـة للـج ـباب اللزـم ـدد الـس ـب أن تـح  يـج
خطوطها الواسعة، وأن تنشر، بحيث تزود كل موظف بتوجه نافع في ســلوكه

ولعطاء العامة فكرة واضحة عنها.

روع3 ر اـلـواجب إزاء الموظـف المرتكـب لفعـل غيـر مش - لمنع التسـاهل غي
وذي خـطـورة، يـجـب أن يـكـون التحقـيـق ـفـي العـمـل غـيـر المـشـروع لـغـرض

التأديب، إلزاميا وفق إجراءات خاصة.

 2- النص على بعض الساليب الرقابية القضائية على الجراءات التأديبية.4

المطلب الخامس: الشكوى من القلضاة 

فضل عن أسباب منع القضاة وردهم عن النظر في الدعوى فإن هناك
 للمتهم بموجبه أن يخاصم القاـضـي ـلـو أـنـه أـخـل3طريقا آخر قرر المشرع

.140، المرجع السابق ، ص عبد الستار  سالم الكبيسي  1

.645  راجع ، دراسة لجنة حقوق النسان ، فقرة 2

.109، المرجع السابق ، ص عمر فخري عبد الرنديزاق  الحديثي  3
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بواجب الحياد، وذلك فيما لو قام بعمل أو إجراء أو إصدار حكما يـجـافي ـسـير
 1العدالة، وهذا ما يسمى بالشكوى من القضاة.

الفرع الول: تعريف المخاصمة 

 إن المحافظة على كرامة واستقلل القاضي ل تسمح بأن تطـبـق عـلـى
القاضي القواعد العادية التي تترتب عليها المسؤولية المدنية .

ولـهـذا ل يمـكـن لمتقاـضـي اـلـذي ـقـد يـشـكو ـمـن الـضـرار ـمـن ـطـرف
القاضي بأن يقوم عليه دعوى التـعـويض كـسـائر الـفـراد، ـبـل المـشـرع وـضـع
ـذي لـحـق ـي الـضـرر اـل ـذي تـسـبب ـف ـة القاـضـي  اـل إـجـراءات خاـصـة  لمتابـع
بالمتقاضي، والمخاصـمة تظهـر  ـكـإجراءات خاصـة تسـاوي  مـا بـيـن حمايـة

القاضي والمتقاضين.

وقد أثارت المخاـصـمة تـسـاؤلت ـحـول تكيفـهـا، والبـعـض ـمـن الفقـهـاء
الفرنسيين يرى أنها الطعن الغير عادي يهدف به إصلح الحكم.

وأما في نظر المشرع الجزائري فالمخاصمة ليس لها تكييف واضــح،
 ق.ا.م  قديم وقد يحتمل بأن المخاصمة هي طرـيـق غـيـر217وبناء على المادة 

عادي للطعن بحيث تنص بأن المخاصمة ل يـجـوز مباـشـرتها  ـمـا دام للـطـالب
طريق آخر يلتجئ  إليه للتمسك بادعائه، وهذا  ما ـسـوف  نـسـتفيض فـيـه  ـفـي

فرع مستقل.

 الفرع الثاني : دعوى المخاصمة 

 يمكن  التميز بين نوعين من التصرفات التي يجريها القاضي، وهي:

.84،  المرجع السابق ، صغوثي بن ملحة  1
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2التصرفات التي يجريها أثناء ممارسة وظيفته  باعتباره قاضيا .أ-

التصرفات التي يجريها  باعتباره فردا  عاديا دون أن تـكـون لـهـا أـيـة علـقـةب-
بوظيفته .

إن القاعدة هي مسائلة كل فاعل عن الضرر الذي أحدثه، وتطبق على
ال الـتي ردا عاديـا، أمـا الفع كل تصرف ضـار  يرتكبـه القاضـي باعتبـاره ف
تـصـدر ـعـن القاـضـي أثـنـاء ممارـسـة مـهـامه كقاـضـي فل تطـبـق بـشـأنها ـهـذه
القاعدة، لن ذلك لو حدث سوف ينشر الذعر ـفـي نـفـس القاـضـي ويـشـغله ـعـن
أداء مهامه، وخاـصـة إذا علمـنـا أن ـكـثيرا ـمـن المحـكـوم عليـهـم يعتـقـدون أنـهـم
ضحايا لخطاء القاضي، إذا فضل على أن الـسـماح للمتقاـضـين برـفـع دـعـوى
ـضـد القاـضـي بـسـبب خـطـأ أو إهـمـال  يحتـمـل وـقـوعه أثـنـاء  قيـامه ـبـوظيفته،
سينتهي إلى إهدار حجية الشيء المقضي فيه، وللتوفيق بـيـن مـصـلحة ـكـل ـمـن
القاضي والمتقاضي قررت التشريعات الحديثة، ومن بينها التشريع الجزاـئـري

دعوى خاصة تسمى دعوى المخاصمة.

أول: الطبيعة القانونية 

 اختلف الفقه حول تكييف دعوى المخاصمة كالتي: 

ترمي الدعوى التأديبية إلى تأديب القاضي عن تقصيره في حالت محددة، -1
وموـضـعها الـقـوانين اـلـتي تنـظـر ـتـأديب القـضـاة، وتخـتـص بنظرـهـا الهيـئـات
المختـصــة بالـتــأديب،ويعـتــبر ـهــذا اـلــرأي منتـقــدا لختلف مـحــرك دـعــوى
المخاصمة عن محرك دـعـوى التأديبـيـة ولتقريـر التـشـريعات المقارـنـة تحوـيـل

 2اختصاص الفصل فيها القضاء العادية.
، "شرح قانون الجراءات المدنية"،  دعوى المخاصمة، بدون دار نشر، الجزائر، بدونبوضياف عمار  2

.13، ص2001طبعة ،سنة 
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 تعد طريق غير عادي يوجه ضد الحكم الذي أصدره. -2

ويعتبر هذا الرأي منتقدا لـكـون الـحـديث ـعـن أي طرـيـق طـعـن، عادـيـا
كان أو استثنائيا يفترض وجود حـكـم يـكـون محل ـلـه، أـمـا دـعـوى المخاـصـمة
ـزاع ـا ـفـي موـضـوع الـن ـد أـصـدر حكـم ـم يـكـن ـق ـى القاـضـي، وإن ـل ـوجه إـل فـت

214المعروض أمامه، ومن أمثلة ذلك الحالتان المنصوص عليهـمـا ـفـي الـمـادة 

1ق.ا.م. قديم.

أ - وقوع تدليس أو غش أو عذر من القاضي أثناء سير الدعوى.

ب-  امتناع القاضي عن الحكم.

وـيـرى أغـلـب الفـقـه والتـشـريعات أن دـعـوى المخاـصـمة تـعـد دـعـوى
مسؤولة مدنية مكانها الطبيعي قانون الجراءات المدنـيـة، ولـكـن بـعـد أن اتـفـق
أصحاب هذا الرأي  على أن القاضي هو الذي يسائل ـفـي دـعـوى المخاـصـمة،
فيلتزم شخصيا بالتعويض عن الضرار التي سببها له أو تنوب عنه الدولة في
ذلك، بقي الختلف بينهم حول السؤال التي: هل الحكم الذي يـقـرر مـسـؤولية

2القاضي في دعوى المخاصمة أثر على الحكم السابق؟

 ـمـن الـقـانون الساـسـي31وفي هذا الطار، وبعد مراجعة نص الـمـادة 
للقضاء، "ل يكون القاضي مسؤول إل عن خطئه الشخصي، وبـهـذا ل يتحـمـل
القاضي مـسـؤولية خطـئـه الشخـصـي المرتـبـط بالمهـنـة إل ـعـن طرـيـق دـعـوى

الرجوع التي تمارسها  الدولة ضده".

وبالرجوع إلى ما نص المشرع صراحة على تأثير دعوى المخاـصـمة
على التصرفات السابقة التي قام بها القاضي المخاصم، مما أدى بأغلبية الفقــه

. لم نجد ما يشار إلى دعوى المخاصمة2008بعد مراجعتنا لقانون الجراءات المدنية و الدارية الجديد لسنة   1
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المـصـري إـلـى اعتـبـار دـعـوى مخاـصـمة دـعـوى إبـطـال الحـكـم الـصـادر ـعـن
القاضي في حالة رفعها بعد صدوره، فضل على اعتبارها دعوى مسؤولة .

أما المشرع الجزائري، فقد اكتفـى بتقريـر دـعـوى المخاصـمة دون أن
يبين أثرها على الحكم، مما يستخلص استبعاد تأثير الولى على الثانية.

الفصل الثاني : ضوابط المحاكمة العادلة رخلل إجراءات المحاكمة  

عـنـد الـحـديث ـعـن اـلـدعوى الجنائـيـة إـلـى المحكـمـة المختـصـة، كـنـا أـمـام
الستقصاء القضائي بحـثـا ـعـن الحقيـقـة، وـهـي مرحـلـة عـلـى ـجـانب ـكـبير ـمـن

ة، إذ يتوقف عليها مصير المتهم، ومن هنا تبين القيمة الحقيقـيـة الوـقـوفيالهم
على دعائم عدالة جريان هذا الستقصاء، بلوغا لغاياته في حماـيـة ـحـق المتـهـم
في محاكمة عادلة، ول ريب في أن ـقـوام عداـلـة جرـيـان الستقـصـاء القـضـائي

 ولتضمن للمتهم محاكمة عادلة يجب أن تتوافر فيها عناصر أساسية،1النهائي،
وتتجلى هذه العناصر كالتي : 

 المبحث الول: قواعد الحلضور  وعلنية إجراءات المحاكمة

يقع على عاتق السلطة القائمة على المحاكمة واجب تمكين الخـصـوم مـن
ـه، بحـيـث يـعـد قواـعـد ـالطلع عـلـى أوراـق ـه وـسـماح لـهـم ـب حـضـور إجراءاـت

 كما تلتزم  المحكـمـة أن  تـعـرض2الحضور والطلع من تطبيقات العلنية
ـدة  بقواعــد ـث تصــبح الدارة مقـي ـة بحـي ـم و تســمع علنـي قضــيته المتـه
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1قضيته المتهم و تسمع علنية بحيث تصبح الدارة مقيدة  بقواعد العدالة.

لكن وما يراه الستاذ حاتم بكار في مؤلفه الحق في المحاكمة العادلة، أن
لـمـذل ومـشـينا، مـمـا ـيـدفعهم عـلـى ـتـرك الظهور أمام القضاء يراه بعض الناس 
مـصـيرهم لمـشـيئة المحكـمـة، وبـصـفة خاـصـة بـصـدد الـحـالت القليـلـة الهمـيـة
بالنسبة لـهـم، ممـا أفسـح المـجـال أمـام المحاكمـة الغيابـيـة، وكـانت الرغبـة فـي
تحقيق عدالة سريعة، استجابة لمتطلبات سلطة الدولة في توقيع العقاب  ـعـامل
راءات لنظـام الوامـر مهيئا لها، بـذات القـدر الـذي مكنـت رغبـة تبسـيط الج

 2الجنائية في الظهور.

المطلب الول: حلضور  الخصوم إجراءات المحاكمة 

 يعد الحضور من الضمانات الساـسـية لقواـعـد المحاكـمـة العداـلـة، وـمـن
أجل أن يكون الحضور فاعل  يجب أن يمـكـن الخـصـم وـمـن يـنـوب علـيـه ـمـن
الطلع على أوراق التحقيق وحـضـور مراـحـل المحاكـمـة، وـحـتى يتـسـنى لـنـا
ـد الحـضـور ـى قواـع ـيتم التـطـرق عـل ـق، ـس ـاء الـضـوء بـشـكل مفـصـل ودقـي إلـق

بالتفصيل .

 الفرع الول :  حلضور الخصوم إجراءات التحقيق 

 القاعدة في التشريعات التي تأخذ بالعلنية النسبية أن للخصوم الحق ـفـي
أن يحضروا إجراءات التحـقـق البـتـدائي ـفـي أـحـوال اـسـتثنائية يـقـرر القاـضـي

العلنية في قانون أصول  المحاكمات الجزائية"،  دراسة مقارنة، منشورات"،  حسن حماد حميد الحماد  2
.101، ص2012الحلبي، بدون طبعة ،سنة 

1V : CEDH , Sutter C. Suisse , Arrêt du 22 février 1984, série A,N° 74, P 26.
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 وـبـذلك فـإن أول3إجراء التحقيق كله أو بعـض إجراءاتـه فـي غيـبـة الخـصـوم،
مظهر من مظاهر المحاكمة هو حضور المتهم في الدعوى الجنائية ـفـي جمـيـع

إجراءاتها.

        وتعد هذه القاعدة من القواعد العامة فضل عن النص عليهـا فـي الكـثير
من التشريعات، بحيث يجب أن تتخذ الجراءات في مواجهة الخصوم.

 وتنص بعض القوانين، تمكينا لخـصـوم اـلـدعوى الجزائـيـة ـمـن حـضـور
إجراءات التحقيق، بوجوب إخطار الخـصـوم بـاليوم اـلـذي يباشـر فيـه القاضـي

إجراءات التحقيق وبالمكان الذي تباشر فيه هذه الجراءات .

ـاقي الخـصـوم،  أما فيما يتعلق بالخطار فهي تختلف بالنسبة للمتهم في ـب
فبالنسبة للمتهم، فقد ذهب الفقه إلى وـجـوب أن يثـبـت حـصـوله للمتـهـم شخـصـيا
وبطريقة مؤكدة وثابتة بـإعلن رسـمي، أمـا بـاقي خصـوم الـدعوى الجزائيـة،
المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها، فإن إخطارهم يتم ـفـي
المحل الذي يعتبر كل منهم في البلدة الكائن بها  مرـكـز المحكـمـة اـلـتي يـجـري
فيها التحقيق أو المحل الذي يقيم فيه إذا كان مقيـمـا ـفـي البـلـدة، أـمـا إذا ـلـم يـكـن
الخصم مقيما  في هذه البـلـدة وـلـم يعـيـن ـلـه محل  فيـهـا، ـفـإن إعلـنـه ـفـي ـهـذه

 2الحالة يكون في قلم الكتاب، وهذا العلن يكون صحيحا.

وأما ما نص عليه المشرع الجزائري فقد نص أن التحقـيـق يـكـون ـسـري
 ق.ا.ج.ج ـسـرية ل11بالنسبة للجمهور، ومنه فإن الـسـرية اـلـواردة ـفـي الـمـادة 

الخصومة الجنائية تعني نسبة السلوك الجرامي إلى شخص معين واتخاذ الجراءات القانونية الخاصة بجمع3
الدلة والقرائن التي تؤدي إلى إسناد الجريمة إلى المتهم وتقديمه إلى القضاء لمحاكمته وإصدار العقوبة المناسبة

في حقه.

.102-101،  المرجع السابق ، ص حسن حماد حميد  الحماد  2
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تعـنـي الخـصـم ـفـي اـلـدعوى لـنـه ل يـجـوز أـصـل ـصـد الخـصـم ـعـن حـضـور
ـي ـكـل التحقيق أو الطلع على أوراقه، وعليه فحضور إجراءات التحقيق تعـن
من له مصلحة فيه كالمتهم والـمـدعى الـمـدني ووكلئهـمـا والنياـبـة العاـمـة وفـقـا

ـ 96للمواد  ـ 102ـ، ـ 103ـ، ـ 104ـ، ـ 106ـ، ، حيث أوجب القانون الخـطـار1إ ج.ج ق. 307ـ،
ـد التحقـيـق، ـيـوم وـسـاعة ومـكـان مباـشـرة إـجـراءات التحقـيـق، لـهـؤلء بمواعـي

وللمتهم حق اصطحاب محاميه ليحـضـر مـعـه التحقـيـق، ويـلـتزم قاـضـي التحقـيـق
بإخطار المحامي قبل كل استجواب يجريه لموكله لنه ل يمكن الفصل بين

ـواد  ـاميه، الـم ـم ومـح ـل،104ـ،ــ 102ـ،ــ 100المتـه ـق لوكـي ـذا "يـح  ق.ا.ج.ج وبـه
الجمهورية حضور إجراءات التحقيق  وإـبـداء اـلـرأي وتـقـديم طلـبـات وإـبـداء رده

ـ 106 الـمـواد 2في دفع المتـهـم ومـحـاميه ـ 87ـ،  ولـهـذا يتعـيـن3 ق .ا ج. ج".82ـ،
عـلـى الجماـعـات القـضـائية أن تخـطـره ومـحـاميه بالتارـيـخ المـحـدد لنـظـر

قضيته بوقت كاف حتى يتمكن من الحضور، وأما إذا كان محبوسا فيجب على
النيابة إحضاره. ويكون هناك خرق لهذا الحق في حالة عدم الستدعاء أو كون
الستدعاء قد أرسل بمدة وجيزة، بحـيـث ل يتمـكـن المعـنـي ـمـن الوـصـول ـفـي

، ومن هذا المنطلق في أن قواعد حضور الطراف حال النظر ـفـي4الوقت اللزم
الدعوى العمومـيـة أـمـام مختـلـف المـحـاكم دون أي اـسـتثناء، بحـيـث ل يـجـوز أن

ينوب عنه محام أو وكيل ابتداء من محكمة المخالفات إـلـى محكـمـة الجناـيـات، وإذا
ـكـان الـمـر ـمـبررا بالنـسـبة لمحكـمـة الجناـيـات نـظـرا لخـطـورة الجراـئـم اـلـتي

"شرح قانون الجراءات الجزائية  الجزائري التحري و التحقيق"،  طبع بمطبعة دار، عبد ال أوهايبية  1
.138-137، ص 2009هومة، الجزائر،بدون طبعة، سنة 

.2006 ، الطبعة الثانية،  سنة02-06  راجع قانون الجراءات الجزائية الجزائري ،معدل بالقانون رقم 2

.138، المرجع السابق، ص عبد ال  أوهايبية   3

.30،ص 2014،  "دليل القضاة" ،  الجزء الول،  دار هومة ، الجزائر،  الطبعة الولى، سنة نجمي جمال  4
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تعرض عليها فإن المر على خلف ذلك بالنـسـبة للمخالـفـات والجـنـح البـسـيطة
التي ل تستدعي في الواقع هذه الصرامة في المبدأ، بل إن ظروف المتقاضــين
أنفسهم وحجم العمل المتراكم أمام المحاكم يستوجب مراجـعـة الـمـر والتـسـامح
بتمثيل المتهمين أمام محاكم المخالفات والجنح البـسـيطة عـلـى الـقـل كـمـا فـعـل
المشرع المصري، إذ يجيز قانون الجراءات الجنائية المصري ذلك من خلل

منه "على أنه يجب على المتهم ـفـي جنـحـة مـعـاقب عليـهـا 237نصه في المادة 
الحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفـسـه، أـمـا
في الجنح الخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيل لتقديم لدفاعه،
ـأمر بحضــوره ـي أن ـت وهــذا مــع عــدم الخلل بمــا للمحكمــة مــن الحــق ـف
شخصيا"،عندما تبدأ المحكمة نظر القضايا المهيـئـة للفـصـل فيـهـا، يـنـادى عـلـى
القضية الولى برقمها  وأسماء أطرافها، وتكون المناداة إما من طرف الرئيس
أو من طرف أمين الضبط بإشارة من الرئيس وهو الفضل، وبعد التحقق مــن

، وأن الغائب منهم قد تم اسـتدعاءه بصـفة ـصـحيحة، وأن1حضور الطراف
قرف القضية جاهزة للمعالجـة، عندـئـذ " يتحقـق الرئـيـس مـن هويـة المتهـم، وليعـ

ـد القتـضـاء بالجراء الذي رفعت بموجبه الدعوى للمحكمة، كما يتحـقـق عـن
الحقوق المدنيـة والمـدعى الـمـدني والشـهود، في حضور أو غياب المـسـؤول ب

2 ق. ا. ج.ج .343وهذا ما يوافق نص المادة 

 من ق.ا.ج.ج في باب293وبالنسبة للمتهم المحبوس فإنه إذا كانت المادة 
الجناـيـات تقـضـي ـبـأن المتـهـم تيملـثـل طليـقـا ـمـن ـكـل قـيـد، ـفـإن محكـمـة النـقـض

 إن هذه الجراءات في الحالة النظرية تبقى ذات قواعد صحيحة، لكن ـمـا ـيـبينه الواـقـع أـنـه ل مـجـال  للـحـديث1
عن هذه الجراءات، وهذا وجب التحقيق ضمانة فعالة لحترام قواعد الحضور أن يكـلـف ـشـخص يراـقـب جـمـع

إجراءات المحاكمة، ويعد تقريرا لهذه الجراءات .

ـانون03/12/1996 بـيـن ( ب ع)  و ( ب ج)  و النياـبـة العاـمـة ـقـرار 124438  راـجـع قـضـية رـقـم 2 ـن ـق  نقل ـم
 .210الجراءات الجزائية مدعم بإجتهاد قضائي ،ص

،2، ـعـدد 1998، ـسـنة 1998-03-14بين ( ع ع ) و( ن ع) والنياـبـة العاـمـة ـقـرار  192451راجع قضية رقم 
.158-153-150ص 
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الفرنسية اعـتـبرت أن ذـلـك لـيـس ـمـن النـظـام الـعـام، وأـجـازت أن يـتـم إحـضـار
المتهم وهو مكبل اليدين إذا كان شخصا خطرا، جاء ذلك ـفـي حكمـهـا الـصـادر

،1 94-42-80 فـصـل ـفـي الطـعـن رـقـم 21/01/1981عن الغرفة الجنائـيـة بتارـيـخ 
وأول ما يتأكد منه رئيس الجلسة هو هوية المتهم أو المتهمين يكون ما يصــرح

به المتهم حول هويته مـطـابق لـمـا ـهـو مـسـجل ـفـي أوراق المـلـف، وبالخـصـوص
الوراق الرسمية المتعلقة بالهوية كشهادة الميلد، رخصة الـسـياقة أو ـجـواز

السفر، وإذا كانت بعـض المحاضـر تتضـمن أخطـاء ماديـة مقارنـة مـع أوراق
ثبوت الهوية فإن الرئيس يتأكد من ذلك مع المعني بالمر ويـسـجل ـفـي حكـمـه

المعلومة الصحيحة، بينما إذا كانت كل أوراق المـلـف تـنـص عـلـى هوـيـة محـددة
وآراء المتـهـم أن يـخـالف الـثـابت ـمـن الوراق فعـلـى الجـهـة القـضـائية أن تبحـث

ـرة ـام الفـق ـا عمل بأحـك ـق وتفصــيل فيـه ـألة بعـم ـادة 2المـس ـن الـم ـن596 ـم  ـم
ـة2ق.ا.ج.ج التي تنص "إذا حدث بعد هروب  متابع تم إمساكه أو حصل في أـي

حالة أخرى إذا كانت هوية المحكوم عليه محل نزاع يفصل في هذا النزاع وفق
ـإذا القواعد المقررة في مادة إشكالت التنفيذ، غير أن الجلسة تكون علنية،  ـف

ـس دسِممِمه المجـل تح ثار النزاع في ذلك أثناء سير وبمناسبة متابعة جديدة قام ِمب
القضائي أو المحكمة المطروحة أمامها ـهـذه المتابـعـة "، وتتـضـح الحقيـقـة ـمـن
خلل سماع باقي الطراف وسماع الشهود الذين يعرفونهم، إلى جانب إمكانـيـة

، وعلى ـكـل ـحـال ـفـإن مـسـألة التحـقـق3الستعانة بمصالح الضبطية القضائية
في تلك الجلسة ـمـن هوـيـة المتـهـم مـبـدئيا ـهـي مـسـألة تنظيمـيـة متروـكـة لتـقـدير

.50 ، المرجع السابق ، ص نجمي جمال 1

2 V : ALBERT CHANANNE , « la protection des droit de  l’homme dans la  procédure des droits  des l’homme
dans  la procédure pénal en egypt » , France et aux   Epat _ unis , deuxième  confernce du group égyptien de
L’A.I.P.P A lexicaliser , 1999 , PP 260-261.
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الرئيس ول يترتب عنها أي بطلن ول تشكل وجها للنقض، ـثـم ـتـأتي الخـطـوة
التالية المتعلقة بذكر الجراء اـلـذي عرـضـت بـمـوجبه اـلـدعوى عـلـى المحكـمـة
ي التحقيـق مثل مـع ذكـر وهو السـتدعاء  المباشـر أو أمـر الحالـة مـن قاض
ى بـإلزام الرئيـس بـذكر التهمة والنص القانوني، وإذا كان نص القانون قد اكتف
ـر الجراء الذي رفعت بموجبه الدعوى للمحكمة دون الشارة إلى وـضـع تقرـي
و تلوة دون التعرض لترتيب استجواب الطراف والشهود، فإن المر يختلف
على مستوى غرفة الجنح والمخالفات كما سنراه لحقا، وـمـع ذـلـك ـفـإن ـكـانت
النصوص ل تلزم قاضي المحكمة بتلوة تقرير في مستهل نظره للدعوى ـفـإنه
من المفيد جدا له أن يضع ملخصا لكل قضية قبل الشروع في المحاكمة، وذلك
يساعده على اللمام بجوانب القضية فيسهل عليه إجراء الستجوابات، وتوجيه
المناقشات والتصدي لكل خروج عن الموضوع، كما تعـطـى إـشـارة الـطـراف
الدعوى بأن المحكمة مطلعة على الملف، مـمـا يفـيـد التحـكـم ـفـي عاـمـل اـلـوقت

والوصول إلى النتائج المرجوة في المحاكمة.

البند الول:  التبليغ الرسمي  
 يجب أن يتضمن التكليف بالحضور البيانات التية: 

ب المحضـر القضـائي وعنـوانه وختمـه وتـوقيعه وتاريـخ التبليـغ1 - اسـم  ولق
الرسمي وساعته.

 اسم ولقب المدعى وموطنه.-2
 اسم ولقب الشخص  المكلف  بالحضور وموطنه.-3
تسمية وطبيعة الشخص  المعنوي ومقره الجتماعي،  وصفة ممثله القانوني-4

أو التفاقي.
تاريخ أول جلسة وساعة انقضاءها.-5

 ـمـن ـهـذا 416إلى  406وبالعودة لنص المادة  19وبالرجوع لنص المادة 
القانون، يسلم التكليف بالحـضـور للخـصـوم بواـسـطة المحـضـر القـضـائي اـلـذي

يحرر محضرا يتضمن البيانات التية: 
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* اـسـم ولقـب المحضـر القضـائي،وعنـوانه المهنـي وختمـه، وتـوقيعه وتارـيـخ
التبليغ الرسمي وساعته.

* اسم ولقب المدعي وموطنه.
*اسم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه، وإذا تعلق المر بشخص معنوي يشار
إليه بتسميته وطبيعته ومقره الجتماعي، واسم ولقب وصفة الشخص المبلغ له

.
* توقيع المبلغ له على المحضر، والشارة إـلـى طبيـعـة الوثيـقـة المثبـتـة لـهـويته

مع بيان رقمها،وتاريخ صدورها.
* تسليم التكليف بالحضور إلى المبلغ له، مرفقا بنسخة من العريضة الفتتاحية

مؤشر عليها من أمين الضبط.

* الشارة ـفـي المحـضـر إـلـى رـفـض اـسـتلم التكلـيـف بالحـضـور، أو اـسـتحالة
تسليمه أو رفض التوقيع عليه.

*وضع بصمة المبلغ  له في حالة استحالة التوقيع على المحضر .
 سيـصـدر1 * تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكلـيـف بالحـضـور

 2حكم ضده، بناءا على ما قدمه المدعى من عناصر.
ـالتكليف ـة ـب ـادة المتعلـق ـص الـم ـتقرائنا لـن ـن خلل اـس ـه ـم ـن ملحظـت ـا يمـك وـم
بالحضور وخاصة ما تعلق  بوضع بصمة المبلغ له فهناك تعارضـا يكمـن فـي
أنه :كيف إذا رفض المبلغ له توقـيـع عـلـى المحـضـر أن نـجـبره عـلـى أن يـضـع

بصمته! 
وقد حرص قانون الجراءات الجزائية على توضيح ما يلي: 

25، في 09-08   راجع قانون الجراءات المدنية و الدارية  الجديد، الصادر بموجب القانون رقم1
.2008فبرلير  ، سنة  

  يقرر القانون حالت يجوز فيها القاضي  التحقيق الخروج عن الصل العام الموجب  لحضور  إجراءات2
 من قانون الجراءات101-99التحقيق ،  بالسماح له بالتحقيق  في غيابهم ، و هذا حسب ما تنص عليه المادة 

الجزائية الجزائري .
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ل يجوز للقائم بالتبليغات أن يتولى إجراء تبليغ لنفسه أو لزوجه أو أحد أقاربه-1
ـاربه أو أو أصهاره أو أصهار زوجه على عمود النسب إلى ما ل نهاية أو لـق
ـدخول أصهاره من الحواشي إلى درجة ابن العم الشقيق أو ابن الخال الشقيق ـب

 من ق.إ.ج.ج.439/2الغاية" المادة 
يسلم التكليف بالحضور بناء على طلب النيابة العامة ومن ـكـل إدارة مرـخـص-2

ـادة  ـذلك حـسـب ـنـص الـم ـا ـب ـا قانوـن ـة440لـه ـراءات الجزائـي ـانون الـج ـن ـق  ـم
الجزاـئـري، وـلـم ـيـذكر الـنـص ـبـاقي أـطـراف اـلـدعوى وـهـم المتـهـم والـطـرف
المدني، والمسؤول المدني، فيفهم من ذلك أن على هؤلء  إن أرادوا اســتدعاء
ـي ـانون الفرنـس شاهدا ما أن يتقدموا بطلبهم للنيابة العامة، في حين  نجد أن الـق
قد أضاف الطرف المدني إلى جانب النيابة والدارة،كـمـا يـجـب عـلـى المكـلـف
بالتبليغ أن يحيل الطلبات المقدمة إليه دون تأخير،ونعتـقـد أـنـه ـمـن الـضـروري
أن يبادر المشرع إلى النص صراحة على الـسـماح للمتـهـم أو الـمـدعي الـمـدني
أن يستدعيا مباـشـرة الـشـهود واـلـذين ـيـرون ـفـي حـضـورهم فاـئـدة لـلـدفاع ـعـن

مواقفهم.
ـى-3 يذكر في التكليف بالحضور الواقعة التي قامت عليها الدعوى مع الشارة إـل

النص القانوني الذي يعاقب عليها.
كما يذكر في التكليف بالحـضـور، المحكـمـة اـلـتي رـفـع أمامـهـا الـنـزاع ومـكـان-4

وزـمـان وتارـيـخ الجلـسـة وتعـيـن فـيـه ـصـفة المتـهـم والمـسـؤول ـمـدنيا أو ـصـفة
الشاهد بالنسبة للشخص المستدعى.

كما يجب أن يتضمن التكليف بالحضور المسلم إلى الشاهد بأن عدم الحضــور-5
أو رفض الدلء بالشهادة أو الشهادة المزورة يعاقب عليها القانون. 

 بـنـاء1فإذا تخلف الشاهد عن الحضور جاز لقاضي التحقيق أو لجـهـة الحـكـم
ـالقوة العمومـيـة على طلب النيابة العامة معاقبته بغرامة، والمر بإحضاره ـب

مـكـن لجـهـة الحـكـم أن ـتـأمر بتأجـيـل نـظـر اـلـدعوى لجلـسـةيلسماع أقواله، و
من قانون الجراءات الجزائـيـة 223و 97لحقة، وذلك عمل بأحكام المواد 

إن الملحظ أن التحقيق بالمفهوم الصطلحي يتضمن نوعين ، تحقيق ابتدائي و تحقـيـق نـهـائي ، رـغـم أن   1
المترتبة عنهما  تصبح أدلة قانونية يبنى عليها  القاضي  الحكم الجنائي  ،  إل أنهما يتميزان عن بعـضـهما  ـمـن
جهة  التي تباشر كل منهما،  الول يباشره قضاة التحقيق و قضاة غرفة التهام و الـثـاني يباـشـره قـضـاة  الحـكـم
تحكمه مبادئ الشفوية و العلنية و الحضورية كأصل،  بالضافة  إلى التحقيق  البـتـدائي  ينتـهـي بإـصـدار  أـمـر

بالحالة أو بألوجه للمتابعة و التحقيق النهائي  ينتهي بالحكم بالدانة أو البراءة. 
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الجزائري، ويـجـوز للـشـاهد بـعـد حـضـوره أن يـعـارض حـكـم الغراـمـة، وـلـم
97تحدد النصوص أجل  ـلـذلك، وـقـد أوـضـحت الفـقـرة الخـيـرة ـمـن الـمـادة 

ـر المعارـضـة غـيـر المذكورة بأن المر الصادر عن قاضي التحقيق على إـث
قابل لي طعن، ولكن بالنسبة للحكم الفاصل في المعارضة من طرف جـهـة

لم يتطرق إلى ـمـدى ـقـابليته للطـعـن، فهـنـاك إذن 223الحكم فإن نص المادة 
قـصـور ـفـي ـهـذا الـبـاب يـجـب ـتـداركه، وـمـن ـبـاب المقارـنـة نـجـد أن ـقـانون

 منه قد حدد بأن من حق الشاهد440الجراءات الجزائية الفرنسي في المادة 
المعاقب أن يسجل معارضة ضد مقرر العقوبة خلل خمسة أيام من تاريــخ
تبليغه بذلك المقرر إلى شخصه أو في ـمـوطنه، و أن ـبـاب الـسـتئناف لـيـس
ـاهد ـى ـش ـذر عـل ـي المعارضــة، وإذا تـع ـم الفاصــل ـف ـا إل ضــد الحـك مفتوـح
الحـضـور انتـقـل إلـيـه قاـضـي التحقـيـق لـسـماع ـشـهادته أو أن لـهـذا الـغـرض
طريقة النابة القضائية، فإذا تحقق ـمـن أـنـه ـقـد أدـلـى كاذـبـا ـعـدم اـسـتطاعته
الحـضـور ـجـاز ـلـه أن تتـخـذ ـضـده الـجـراءات القانونـيـة "إحـضـاره ـبـالقوة

وتغريمه" . 

كما تجدر الشارة أنه على مستوى غرف الجـنـح و المخالـفـات ـبـالمجلس
القـضــائي"درـجــة الـســتئناف"، فالقاـعــدة أن ل يـســتدعي الـشــهود اكتـفــاء
بتـصـريحاتهم أـمـام الدرـجـة الوـلـى، ولـكـن إذا ظـهـرت للمجـلـس ـضـرورة

 من431 من المادة 2سماعهم فعندئذ يأمر بذلك، وهذا  ما نصت عليه الفقرة 
ق.ا.ج.ج بقولـهـــا: " ول تـســـمع ـشـــهادة الـشـــهود إل إذا أـمـــر المجـلـــس

1بسماعهم".

البند الثاني: الستجواب 

 ـمــن ق.ا. ج.ج إـجــراءات و ـشــكليات108 إـلــى 103تـضــمنت الـمــواد 
استجواب المتهم وسماع الطرف المدني وإـجـراء مواجـهـة بينهـمـا، وبـمـا أن

.81-80-79،  المرجع السابق ، ص نجمي جمال 1
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إـجـراءات التحقـيـق مكتوـبـة ـفـإنه يـجـب تلـقـي تـصـريحات المتـهـم والـطـرف
المدني كتابيا بكل أمانة ممكنة، ويوقع كاتب الـضـبط والـشـخص المـسـتجوب

على كل صفحة من صفحات المحضر.

حضور  دون  حدى  على  كل  الطراف  وسماع  استجواب  سماع  ويتم 
الطراف الخرى والشهود وفي سرية، وإذا كان هناك عدة متهمين أو عدة
أطراف مدنية فيتم سماع كل واحد على حدى، وللـطـرف الـمـدني الـحـق ـفـي
الستعانة بمحام منذ المرة الوـلـى اـلـتي يـتـم ـسـماعه فيـهـا، غـيـر أن قاـضـي
م الـحـق عنـد اسـتجوابه مـن التحقيق غير ملزم بإخطاره بذلك، كما أن للمته

1طرف قاضي التحقيق.

و قد استجوب  المتهم  في الموضوع  يـجـب عـلـى قاـضـي التحقـيـق اـحـترام
بعض الجراءات والشكليات : 

أ- أن يتم استجواب المتهم بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا بواسطة كتاب
 بـيـومين عـلـى الـقـل ـمـا ـلـم يتـنـازل2موصى عليه يرسل إليه قـبـل الـسـتجواب

المتهم عـلـى ذـلـك ـصـراحة ، عـلـى أـنـه يـجـوز اـسـتناد اـسـتجواب المتـهـم ـبـدون
ـا للـمـادة  105حـضـور المـحـامي إذا اـسـتدعى مـحـامي ـمـن ـطـرف المتـهـم طبـق

ق.ا.ج.ج ولم يحضر في الـيـوم المـحـدد، و ـفـي حاـلـة تـنـازل المتـهـم عـلـى ذـلـك
صراحة بعد إحاطته علما بذلك وكذا في حالة الستعجال الناجمة  على  وجود
شاهد في خطر الموت أو وجود إـمـارات عـلـى وـشـك الختـفـاء عـلـى أن ـيـذكر

 تـفـرض عـلـى الـمـادة105، وإن أحكام المادة 3دواعي الستعجال في المحضر
ـم157  احترامها تحت طائلة البطلن، إل إذا تنازل الطرف المعني عن ذلك، تنـظ

.80 ، المرجع السابق ،   ص أحمد الشافعي  1

 يتحقق الستجواب الحقيقي بتوجيه التهمة و مناقشة المتهم تفصيليا عنها،  و مواجهة بالدلة القائمة ضده و 2
مناقشتها،  فل يتحقق الستجواب بمجرد سؤال المتهم و إحاطته بالتهمة المنسوبة إليه أو إحاطته علما بنتائج

التحقيق .
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الستجوابات العادية والموجهات، فهذه المادة تفرض مراعاة ثلث شكليات.

- بالنسبة للستجوابات والموجهات تشترط حضور مـحـامي المتـهـم والـطـرف
المدني أو استدعائهما .

- فيما يخص الستجوابات، فإنها تشترط اـسـتدعاء المـحـامي برـسـالة مـضـمنة
مع إشعار بالسـتلم قبـل يـومين علـى القـل مـن تاريـخ اسـتجواب المتهـم أو

1سماع الطرف المدني.

 ق.ا.ج.ج فتتعـلـق بوـضـع مـلـف105أما الشكلية الثالثة اـلـتي اـشـترطتها الـمـادة 
ـاعة الجراءات ـرين ـس تحت تصرف المحامي قبل كل استجواب بأربعة وعـش

على القل، وإذا تعدد محاموا المتهم فإن وضع النـسـخة الثانـيـة تـحـت تـصـرف
 فـقـرة105أحدهم ،يكون كافيا لصحة الـجـراءات و ـهـذا ـمـا تـشـير إلـيـه الـمـادة 

ـا فـيـأمر4 ق. ا ج ج  . و قـبـل اـسـتجواب المتـهـم إـمـا أن يـكـون محبوـسـا مؤقـت
بإحضاره  أمامه عن طريق أمر إخراجه بواسطة القوة العمومية  ـيـوجهه إـلـى
رئيس المؤسسة العقابية أو يـكـون مفرـجـا عـنـه فيـسـتدعيه إن حـضـر اـسـتجوبه
لضِممن عدم حضوره في محضر ـعـدم الحـضـور وإن رفض الحضور طواعية 

وأصدر ضده أمر إحضاره أو أمر بالقبض حسب الحوال.

ومن القواعد العامة أنه يجوز  للمتهم أو محاميه في أية مرحلة مـن مراحـل
ـق ـاض التحقـي التحقيق أن يطلب من قاض التحقيق تلقي تصريحاته وإذا رأى ـق
أنه ل  موجب لتخاذ الجراء المطلوب منه يتعين عليه أن يصدر أـمـرا مـسـببا

 يوما التالية للطلب، وإذا لم يبين قاضي التحقيق في ذلك الطلب يجوز30خلل 
 أيام مباشرة إلـى غرـفـة التـهـام اـلـتي10للمتهم أو محاميه أن يرفع طلبه خلل 

،  "مذكرات في قانون الجراءات الجزائية الجزائري"، دار هومة، الجزائر، الطبعة الخامسة،محمد حزيط  3
.106،ص 2010سنة 

. 80 ، المرجع السابق ،  ص أحمد الشافعي 1
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 يوم  تسري من تاريخ إخطارها  ويـكـون قرارـهـا غـيـر30تبث فيه خلل أجل 
1قابل للطعن. 

أول: إثبات إتمام الشكليات : 

 جوهرـيـة، ويـجـب إتمامـهـا105تعتبر الشكليات المنصوص عليها بالمادة 
صراحة عن طريق محضر الـسـتجواب أو الـسـماع أو المواجـهـة اـلـذي يعـتـبر
البيانات التي يتضمنها المحضر تخضع  لقريـنـة الـشـرعية، وهـكـذا ـفـإن البـيـان
الذي يشير إـلـى أن المـحـامي  ـقـد اـسـتدعى بطريـقـة قانونـيـة  يكـفـي لثـبـات أن

ـقـد 105أـشـكال وآـجـال الـسـتدعاء اـلـتي تـشـترطها الفـقـرة الثانـيـة ـمـن الـمـادة 
احترمت، وذلك في حالة عدم تـقـديم اعتراـضـات أـمـام غرـفـة التـهـام، كـمـا أن
الشارة بالمحضر إلى أن الجراءات قد وضعت تحت تـصـرف المتـهـم عـشـية
الستجواب، يكفي لثبات أن أـجـل أربـعـة و عـشـرين ـسـاعة اـلـتي تـنـص علـيـه

 قد روعيت، وذـلـك بـشـرط ـعـدم تـقـديم أي احتـجـاج105الفقرة الثالثة من المادة 
أمام قاضي الموضوع .

 وعلى عكس المشرع الجزائري الذي نص صراحة على ـحـالت معيـنـة
للبطلن خلل مرحلة التحقيق القضائي أسوة بنظـيـره الفرنـسـي، ـفـإن المـشـرع

 وـمـن الملـحـظ أن ـقـانون2المصري اكتفى بالبطلن الجوهري أو الذاتي فقط،
ـد البطلن الجراءات الجزائية التونسي (ق.ا.ج.ت) لم يحمل  في طياته  قواـع

3شكل صريح في مراحل التحقيق.

ثانيا: الستجواب الجمالي للمتهم 

.106،  ص  المرجع السابق ،محمد حزيط  1

.83 ،  المرجع السابق ، ص أحمد الشافعي  2

، "إلهام و الستفهام  في دائرة التهام "، مجلة القضاء و التشريع،  تونس،  سنةمحمد الحبيب الشريف  3
 .45،  ص 2000
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يـجـري قاـضـي التحقـيـق اـسـتجوابا إجمالـيـا ـفـي مـسـائل الجناـيـات وـهـو إـجـراء
ي ية ذات طـابع جنـائي. وأن النـص الفرنس اختياري متى تعلق التحقيـق  بقض

 ق.ا.ج.ج قد استعملت صيغة اللزوم على خلف النص العربي التي108للمادة 
استعملت فـيـه ـصـيغة ـجـواز إجراـئـه. واعتـبـارا لـكـون الـصـل ـفـي النـصـوص
القانونية هي النص العربي ـفـإنه بالـتـالي يـصـبح إـجـراء الـسـتجواب الجـمـالي
جوازي لقاضي التحقيق، ويمكن أن يجريه في الجـنـح  إذا رأى ذـلـك موجـهـا و

ذلك قبل إقفال التحقيق.

، و إنما1والستجواب الجمالي ليس الغرض منه الحصول على أدلة جديدة
ـل ـة مراـح يهدف إلى تلخيص الوقائع وإبراز الدلة التي سبق جمعها خلل كاـف
ـلوك ـاة وـس ـأن حـي ـي ـش ـتي  وردت ـف ـتعلمات اـل ـى الـس ـارة إـل ـق والـش التحقـي

 للمتـهـم ويخـتـم بـطـرح الـسـؤال الـتـالي: "ـهـذا ـهـو2وشخصية والسوابق العدلـيـة
استجوابك الخير فهل لديك ما تضيفه ؟ "

 ومن الشكليات التي اعتبرها المـشـرع الجزاـئـري ـفـي النـظـام الـعـام ـبـأن
قاضي التحقيق مع مراعاة حقوق الطرف المدني يـجـب أن يخـطـر بـمـوجب
طلب افتتاحي لجراء تحقيق، وأن البطلن الذي يلحقه هو من النظام العام،
وقد قضت محكمة النقض الفرنـسـية أن الطـلـب الفتـتـاحي لـجـراء التحقـيـق
ـه ـترتب عـن غير المؤر خ، وغير الموقع عليه من طرف وكيل الجمهورية  ـي
بطلن الجراءات، وذلك لنه ل يـسـمح لمحكـمـة النـقـض ـمـن تحدـيـد هوـيـة
وصفة الذي حرره، ول يسمح لها أيضا من التأكد ـمـن أن الـجـراءات اـلـتي

قام بها قاضي التحقيق كانت قبل أو بعد تحرير الطلب الفتتاحي.

إذا كانت القضية المحالة للتحقيق تكون جناية فان قاضي التحقيق ـيـأمر ـبـإجراء فـحـص تقـنـي و عقـلـي عـلـى  1
.المتهم، و تجدر الشارة إلى أن قاضي التحقيق له أيضا أن يجري فحصا طبيا على الضحية

البحث الجتماعي ل يكون إل في الجنايات ما لم يكن المتهم حدثا إما ـعـن ـمـواد الجـنـح فـهـو اختـيـاري،  كـمـا 2
يجوز إجراء عن طريق إنابة قضائية إلى ضباط الشرطة القضائية كما يجوز لقاضي التحقيق إجرائها بنفسه.
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ثالثا: القواعد العامة للستجواب بمنظور حقوقي  

 يتميز استجواب المتهم دون غيره من إـجـراءات التحقـيـق ـبـأنه عـمـل ذو
طبيعة مزدوجة، فهو إـجـراء ـمـن إـجـراءات التحقـيـق وـفـي ذات اـلـوقت ـهـو
إجراء من إجراءات الدفاع، فهو عـلـى ـهـذا النـحـو إـجـراء أساـسـي لـكـل ـمـن
سلطة التهام والمتهم معا، و بما إننا  نود في دراستنا هذه إلى بيان القواـعـد
الحقوقية في جميع مراحل المحاكمة، ووفق هذا الطار وجب علينا أن نبين

 وهي: 1للمحقق القواعد التي يجب مراعاتها أثناء الستجواب

إتباع الطرق التي يقتضيها حيال وظيفته، فل يجوز له في سبيل الوصول إـلـى-1
الحقيقة أن يعمد إلى خداع المتهم بالكذب أو اـسـتعمال الـطـرق الحتيالـيـة، لـمـا

يترتب على ذلك من تضليل المتهم على  نحو يمس حريته في إبداء أقواله .
 أن يلم بشخصية المتهم بكافة مقوماتـهـا و الحاـطـة بماـضـيه الجراـمـي ، لن-2

ذلك يساعده في كيفية إدارة الستجواب.
يجب على المحـقـق أن يعاـمـل المتـهـم ـبـأدب و اـحـترام حـقـوقه النـسـانية ـحـتى-3

يستحوذ على ثقته ويصل بذلك إلى الحقيقة .
يجب على المحقق أن يخلو مع المتهم عند اـسـتجوابه لن ـهـذه الخـلـوة تـشـجعه-4

على الثقة به والعتراف له، أما استجواب المتـهـم أـمـام الغـيـر ـفـإنه ينـتـج أـثـرا
سيئا في نفسيته ويشعره بأن السئلة الموجهة إليه هي من أـجـل اتـهـامه ل ـمـن

أجل تمكينه من الدفاع عن نفسه .
ـة-5 ل يجوز للمحقق أن يعد جميع السئلة قبل استجواب المتهم، فالسئلة المجدـي

المفيدة للتحقيق هي التي تظهر من إجابات المتهم و المناسبات التي يدلي فيهــا
بأقواله.

دعوة المتهم إلى إبداء دفاعه والتيان بالدلة المثبتة لبراءته إن وجدت.-6
 باللغة الرسمية للدولة ،  ـفـإن تـعـذر ذـلـك2 الصل أن يجري الستجواب-7

بأن كان المتـهـم شخـصـا أجنبـيـا و ل يـعـرف لـغـة البـلـد فعـلـى المحـقـق أو
المحكمة الستعانة بوسيط يجيد لغة المتهم.

:  قد تسفر المرافعة أو المناقشة في الدعوى عن وجود بعض نقط تحتاج إلى مجرد إيـضـاح ـمـنالستيلضا ح  1
المتهم في سبيل ظهور الحقيقة،  و الستيضاح قاصر على المحكمة فقط و هذا هو الفرق بينه و بين الستجواب

 .الذي يجوز لجميع الخصوم الشتراك فيه
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ـارة، إذا-8  إذا كان المتهم أبكما ل يستطيع التحدث فيتم الستجواب بطريقة الـش
كان المحقق في مكنته ذلك وكان في وسع المتهم فهو مدلول هذه الـشـارة وإذا

تعذر ذلك فالستعانة بوسيط.
إذا جمع المحقق أدلة الثبات الكافية لدانة المتـهـم وـجـب علـيـه ـتـوجيه التهـمـة-9

إليه بصورة واضحة مفـصـلة ـحـتى يـسـتطيع المتـهـم أن يـحـدد مرـكـزه و يـبـدي
1دفاعه. 

الفسسرع الثسساني:المواجهسسة الجرائيسسة لمشسسكلت المحاكمسسات الجنائيسسة فسسي النظمسسة
المريكية 

في استقللنا لهذه الشكالية لمشكلة غياب المتهم، حرصنا على أن نستفيد
ـابين ـة ـم ـق إجــراء مقارـن ـذا عــن طرـي ـة، وـه ـو أمريكـي ـن التجــارب النجـل ـم
النظاميين، ومنه يمكن لنا المـتـداد إـلـى الـطـرق  الكفيـلـة لمواجـهـة المحاكـمـات

الغيابية في القانون الجزائري .

مبدأ  الحضورية في القانون المريكي  البند الول: 

بالرجوع إلى ما أورد المشرع المريكي في هذا الـشـأن وـهـو ـعـدم نـظـر
الدعوى التي يكون فيها المتهم غائبا، وهذا في الجرائم التي لـهـا درـجـة ـمـن

.2الهمية بما كان، وهذا في الجرائم التي تشكل  جناية أو جنحة 

أما بالنسبة للجنح البسيطة المعاقب عليـهـا ـبـالحبس أـقـل ـمـن ـسـنة فتجـيـز
أغلب المحاكم المريكية المحاكمة الغيابية بناء على طـلـب ـمـن المتـهـم، أـمـا

:  يختلف الستجواب عن سؤال المتهم في محضر جمع الستدللت فالجراء الذي  يقوم به  ضباطالسؤال   2
الشرطة القضائية هو مجرد سماع أقوال المتهم، ولذلك لم يحط المشرع سماع القوال بمحضر جمع

الستدللت بذات الضمانات التي أحاط بها الستجواب كإجراء تحقيق تقوم به سلطة التحقيق.

 ص،2004، "استجواب المتهم فقها و قضاءا "، دار الكتب القانونية، مصر، بدون طبعة ، سنة عدلي رخليل  1
  وما بعدها51

 ،  "ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القاضي  الجنائي" ، دراسة مقارنة ،سعد حماد صالح القبائلي  2
.193، ص 1998رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة  عين شمس ، سنة 
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بالنسبة للمخالفات فيتم الفصل فيـهـا ـبـإجراءات مبـسـطة ل تقتـضـي حـضـور
1المتهم.

أول: موقف الفقه المريكي: التجاه الغالب في الفقه المريكي يرى أن مبدأ
الحضورية الشخصي الجباري للمتهم يعتبر من المبادئ الهامة اـلـتي تعـنـي
ـية ـوق الساـس احترام الشريعة العامة، بالضافة إلى أنها تعتبر حقا من الحـق
المتعلقة في مجملها بمراعاة القواعد الجرائية السليمة و أصول المحاكمات

الجنائية العادلة.

ثانيا: الضبط و الحضار للمتهم الغائب: يستعين المـشـرع المريـكـي بنـظـام
القبض أو الضبط و الحضار للمتهم الغـائب، انطلقـا  مـن فكـرة افـتراض
ـي التـشـريع ـك لـكـون العلن ـف ـل المتـهـم، ذـل ـد ـعـدم الحـضـور ـمـن قـب تعـم

 الشخـصـي للمتـهـم، وـلـذلك ـفـإنالمريكي يـقـوم أـسـاس عـلـى نـظـام العلن
2القضاء المريكي يظهر مدى التشدد ِمقبل المتهم الغائب.

ـدة ـن ـش ـف ـم ـائل التلطـي ـن وـس ـذا الصــدد أن ـم ـي ـه ـذكر ـف ـدير باـل والـج
ـلطة ـو ـس ـى الحضــور، ـه ـائب عـل ـم الـغ ـار المتـه ـررة لجـب الـجـراءات المـق
المحكمة الجنائية في إعطاء ميعاد ولو قصير كفرصة للمتـهـم الـغـائب ـحـتى
يتسنى له الحضور الرادي أمام العدالة، وهذه الفرصة تسبق دائـمـا إـصـدار
الـمـر ـبـالقبض علـيـه، وـمـن الناحـيـة العملـيـة ـفـإن الـشـرطة ـفـي ممارـسـتها
لعمالها غالبا ما تقوم بإعلن المتهم رسميا بالحضور قبل تنفيذ أمر القبض
و الحضار، أما بالنسبة للمتهم المحبوس احتياطيا قبل نـظـر اـلـدعوى، ـفـإن

 3للمحكمة مطلق الحرية في أن تأمر في بقائه في السجن. 

، " المواجهة الجرائية لمشكلت المحاكمات الجنائية  الغيابية  في النظمةعبير حمدي محمد حسن  1
.05، ص 2012الجرائية المقارنة"، جامعة المنصورة ، كلية الحقوق، بدون طبعة ،سنة 

2 V: SIEVEN LE MANUEL : «  Criminal procedure , aspen publiseres», new York , 2003 , P 125.
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ثالثا:  تجريم فعل عدم حضور المتهم المعلن قانونا  في التشريع المريكي:

إن ـعـدم حـضـور المتـهـم شخـصـيا بـعـد إعلـنـه قانوـنـا يـعـد ـمـن الجراـئـم
المعاقب عليها المشرع المريكي، ولكن ترد على هذه القاعدة استثناء وهــو
انعدام الثر العقابي إذا حضر المتهم بعد الجلسة الولى الغائب عنها، وبهذا

، لكن بمفهوم المخالفة بالعقوبة المحكوم1تنتهي إذ لم نقل أنه نوع من التقادم
عليها حالة عدم حضوره نهائيا ل تتقادم  ل الدعوى الجنائية، وكذا العقوبة،
وـهـذا وـحـتى وإن أـبـدى المتـهـم نـيـة حـسـنة لـكـن بـعـد ـفـوات الـمـدة المـحـددة

.2للحضور بعد الجلسة الولى

الفسسرع الثسسالث: المعالجسسة الجرائيسسة فسسي النظسسام اللتينسسي لمبسسدأ الحلضسسور
الشخصي 

إن الطرـيـق المـثـل للوـصـول إـلـى محاكـمـة ـشـفافة، واـلـتي تـضـم قواـعـد
الحرـيـات والحـقـوق وـهـي ـمـن لـوازم و مقتـضـيات المحاكـمـة العادـلـة وأـهـم

تطبيقاتها المعاصرة .

البند الول: موقف المشرع الفرنسي 

يتبنى المشرع الفرنسي مبدأ الحضور الشخصي، حيث أكد على هـذا المبـدأ
 ـمـن ـقـانون الـجـراءات الجنائـيـة الفرنـسـي، المعدـلـة410بـمـوجب الـمـادة رـقـم 

،  وبـهـذا إذا ـلـم  يـقـدم ـعـذرا مقـبـول يحـكـم2004بموجب القانون الصادر ـسـنة 
ـتوجب ـة تـس عليه حضوريا، وبهذا ل يستطيع أن يمثل محاميه إذا كانت العقوـب

.8،  المرجع السابق ، ص حسن حماد حميد حمادة  3

1 V :GERETY , « comment peut –on se passer du jugement par défaut  l’expérience americain  , in archives 
politique criminelle et institutions de droit positif » , T.IV , 1980 , P 198.

.8 المرجع السابق ،  ص حسن حماد حميد حمادة،  2
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3الحبس لكثر من سنتين. 

البند الثاني: حقيقة و مضمون الحكم الحضوري العتباري : 

إن تبني المشرع الفرنسي لفكرة الحضور العتباري كوـسـيلة للتغـلـب عـلـى
ـذه المحاكمات الغيابية التي هي في الصل أساس الطعن بالمعارضة، وتقوم ـه
الفكرة في جوهرها  على اعتبار المتهم حاضرا رغم غيابه، كي ينـسـحب ـهـذا
المـجـاز ـعـن وـصـف المحاكـمـة والحـكـم، وبالـتـالي يوـصـد أـمـامه ـبـاب الطـعـن

بالمعارضة.

وإذ يرى بعض فقـهـاء الـقـانون الجـنـائي أن مفـهـوم الحـكـم الحـضـوري ل
يغير من جوهره وحقيقته استخدام تـعـبيرات ـمـن ـجـانب المـشـرع مـثـل "يعـتـبر

الحكم حضوريا".

البـنـد الـثـالث:  نـظـام العلم ـفـي المـجـال الجـنـائي  نـظـرة و مـشـكلة تـسـتدعي
الحل : 

 نظم المشرع الفرنسي نظام إعلم المتـهـم ـفـي المـجـال الجـنـائي بـمـوجب
ـن 550نصوص المواد  وما بعدها من قانون الجراءات الجنائية الفرنسي، وـم

هنا يمكن الـقـول أن المـشـرع الفرنـسـي اـعـترف ـبـالفوارق الواقعـيـة بـيـن نـظـام
العلم  في المجال المدني عنه في المجال الجنائي.

ـنـه ـلـم يـكـن نـظـام العلم ـفـي المـجـالأومن ناحية أخرى نود أن نشير هـنـا 
الجنائي وليد الصدفة، وإنما خضـع لتعـديلت تشـريعية كـثيرة ومتلحقـة، مـن

، والـمـر2009 الـصـادر ـسـنة528أهمها التعديلت المقررة بموجب المر رـقـم
3  Code  procédure pénale, version consolidée du code au 30 mars 2014.
Il doit être entendu s’il en fait  la demande , même hors le cas prévu par l’article 411 C.P.P.F
le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue 
valable par la juridiction devant laquelle il est appelé le prévenu a la même obligations l’orsque’il est établir 
que , bien que n’ayant  pat être cite a personne , il a eu connaissance de la citation régulière le commerçant 
dans les prévus par les article 557-558 et 560 si ces conditions sont  remplie , le prévenu non comparant  et 
non excuse est jugé par jugement  contradictoire à signifier , saut s’il est fart application des disposition de 
l’article 411 ; si un avocat se présent par aussière la défiance de prévenu.
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 والمـر رقـم1996الـصـادر فـي  1336 والمر ،2008 الصادر في سنة 644رقم
ـم 1995 الصادر سنة 81، والمر رقم 1960 الصادر سنة 529 ـر رـق 1407 والـم

. 1985الصادر سنة 

ورغم هذه التعديلت التشريعية في فرنسا إل أن الفقه الفرنسي ما زال ينتقد
بعض العيوب التي تشوب  نظام الخطار، و أهم النتقادات  التي يركز عليـهـا
مـسـألة العـلـم  الفعـلـي بحـكـم الـصـدفة   أو بخـطـأ  يـسـير ـمـن ـجـانب المطـلـوب

 1إعلمه.

البند الرابع : التغلب  على مشكلة  التبليغ في فرنسا : 

 ورد في كتاب أحد الفقهاء وصفا عاما أخذه على لـسـان أـحـد القـضـاة وأـحـد
أعضاء النيابة العامة ـفـي فرنـسـا، بـمـا يفـيـد أن مـشـاكل العلم ـلـم يـتـم التغـلـب
عليها مطلقا، حيث أن المحضر ل ينتقل بنفـسـه لتـسـليم العلن، و إنـمـا يبـعـث
نيابة عنه سماع بمقابل زهيد لكي يفعل بالـكـاد ـمـا ـيـأمر ـبـه الـقـانون دون أدـنـى

جهد للتصال الفعلي بالمطلوب إعلنه.

وتفادـيـا ـلـذلك تـضـمن بـعـض نـصـوص المـشـرع التمهـيـدي لتـعـديل الحـكـام
ـف بالحضــور لســنة  ـالعلن والتكلـي ـة ـب ـة للعلن1929المتعلـق  وســائل بديـل

بواسطة المحضرين ومن هذه الوسائل: 

- إرسال خطاب مصحوب بعلم الوصول للتوقيع و العادة للنياـبـة العاـمـة مـمـا
يشهد على علم صاحب الشأن بالدعوى.

-إبلغ المتهم مباشرة بتاريخ جلسة المحاكمة عقب التحقيق المـبـدئي أو تحقـيـق
الجريمة المتلبس بها وذلك بواسطة أحد رجال الـضـبط القـضـائي اـلـذي أـجـرى

التحقيق.

البند الخامس:   وسائل إجبار المتهم على الحضور  في النظام اللتيني : 

.49، المرجع السابق ، ص حسن حماد حميد الحماد 1
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يعتبر إجراء الحبس الحتياطي أو الحـبـس الـمـؤقت ـمـن أـهـم الوـسـائل اـلـتي
ـة ـار المتـهـم عـلـى الحـضـور قـبـل مرحـل يـسـتعين بـهـا المـشـرع الفرنـسـي لجـب
المحاكمة وخصوـصـا ـفـي الجـنـح، وـقـد اهـتـم المـشـرع الفرنـسـي ـبـالنص عـلـى

 وخصوـصـا ـمـن خـطـر1ضرورة الحبس الحتياطي لسلمة التحقيق البـتـدائي
2هروب المتهم.

المطلب الثاني: علنية إجراءات التحقيق و المحاكمة

 إن العلنـيـة تـعـد ـمـن الـضـمانات الهاـمـة ـفـي اـلـدعوى الجنائـيـة، وـهـذه
العلنية بطبيعة الحال تختلف في التحقيق البتدائي عنها في المحاكـمـة، وذـلـك
لختلف فيما بين المرحلتين، كما أن لهذه العلنية أهمية في مرحلتي التحقـيـق
ـريعات بتضــمينها بنصــوص ـات التـش ـن اهتماـم ـذا واضــح ـم ـة، وـه والمحاكـم
صريحة وواضحة في قوانينها، ول تقتصر ـهـذه الهمـيـة عـلـى المتـهـم و إنـمـا

3.تمتد إلى القاضي الذي يأتي للفصل  في الدعوى أو للجمهور عموما

الفرع الول: علنية إجراءات التحقيق 

إن قوانين الجراءات الجنائـيـة ـلـدول الـعـالم ـلـم تأـخـذ بنـهـج واـحـد فيـمـا 
ـة ـى علنـي ـت عـل ـدائي، وإن اتفـق ـق البـت ـراءات التحقـي ـةفي إـج ـق بالعلنـي يتعـل
المحاكمة كضمانة من ضمانات المتهـم وكأـصـل ـجـوهري مـن أـصـول النظـام

4القضائي، حيث أن هذه القوانين تختلف في ذلك تبعا للنظام الذي تأخذ به.

.52ص ، المرجع السابق، حسن حماد حميد الحماد   1

2 Article114، 137 C.P.P.F.

.42،  المرجع السابق ، ص حسن حماد حميد الحماد  3

بدون سنة طبع ،" الحماية الجنائية للخصوم  من تأثير النشر" ،دار المعارف ، مصر، جمال الدين العطيفي   4
.339ص ، 
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ففي القوانين التي تأـخـذ بالنـظـام التـهـامي واـلـذي ـهـو ـمـن أـعـرق النـظـم
الجرائـيـة ـفـي الـقـدم وينـسـجم ـمـع النـظـم الديمقراطـيـة ويـضـمن حـقـوق المتـهـم

1ومصالحه،ويقيد بالرأي العام وبالعاطفة الشعبية.

بعـكـس نـظـام التـحـري والتنقـيـب ـفـإن الـسـلطات العاـمـة ـهـي اـلـتي تـتـولى
التهام لتقوية السلطة وتأكيد سيادة الدولة، فالخصومة الجزائية في ـهـذا النـظـام
تتكون من مجموعة من الـجـراءات اـلـتي تـهـدف إـلـى كـشـف الحقيـقـة و إـقـرار

سلطة الدولة في العقاب.

ـة دون ـن الحقيـق فقاضي التحقيق في هذا النظام هو الذي يتولى الكشف ـع
التقيد بما قدمته الخصوم من أدلة و قرائن، والنائب العام في قانون الجراءات
الجنائية الفرنسي هو المين العام عـلـى اـلـدعوى الجنائـيـة، والنيابـة العاـمـة لـهـا

2تأثير مباشر على التحقيق البتدائي رغم قيام القاضي بالتحقيق. 

البند الول: تعريف علنية إجراءات التحقيق البتدائي 

التحقيق البتدائي نشاط إجرائي تباشره سلطة قـضـائية مختـصـة للتحقـيـق
في مدى صحة التهام الموجه بشأن واقعة جنائية معروضة عليها، نلحــظ أن
ـوم التهام الموجه قد يكون ضد شخص معلوم وقد يكون ضد شخص غير معـل
ـة للتهـمـة والبـحـث ـعـن ـة المثبـت ـة العاـمـة، للبـحـث ـعـن الدـل ـمـن ـطـرف النياـب
المجرمين المتهمين بها. والتحقـيـق البـتـدائي مرحـلـة لحـقـة لـجـراءات جمـيـع
الستدلل أو البحث التمهيدي اـلـذي يباـشـره الـضـبط القـضـائي وتـسـبق مرحـلـة
المحاكمة التي تقوم بها جهات الحـكـم، وعلـيـه ـفـإن التحقـيـق يـهـدف إـلـى تمهـيـد

، "دعوى الحق العام ،و دعوى الحق  الشخصي و مرحلة البحث و التحري" ،محمد علي سالم عياد الحلبي  1
.10، ص 1996مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان،بدون طبعة ، سنة 

.13، المرجع السابق ، ص محمد علي سالم الحلبي 2

147



الطريق أمام قضاة الحـكـم باتـخـاذ جمـيـع الـجـراءات الـضـرورية للكـشـف ـعـن
 ق.إ. ج.ج " يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ68/1الحقيقة فتنص المادة 

جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري عن
أدلة التهام وأدلة النفي "، وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة " وتحرر نسخة
ـعـن ـهـذه الـجـراءات وـكـذلك ـعـن جمـيـع الوراق ويؤـشـر ـكـاتب التحقـيـق أو
ضابط الشرطة القضائية المنتسب على ـكـل نـسـخة بمطابقتـهـا  للـصـل، وذـلـك
مع مراعاة ما أشير إليه في الفـقـرة الخامـسـة ـمـن ـهـذه الـمـادة " وترـقـم وتـجـرد
ـا أو ـأول حـسـب تحريرـه ـق أول ـب ـاتب التحقـي ـة ـك ـف بمعرـف ـع أوراق المـل جمـي

1ورودها  لقاضي التحقيق ".

تتوحد التشريعات بـشـأن المقـصـود ـمـن علنـيـة التحقـيـق البـتـدائي وإنـمـا
انقسمت إلى قسمين، ذهب القسم الول إلى أن المراد من علنـيـة التحقـيـق ـهـو
تمكين أطراف الدعوى ووكلئهم ـمـن حـضـور إـجـراءات التحقـيـق فـضـل ـعـن
السماح لي فرد من الجمهور ولو كان من غير خصوم الدعوى، بارتياد مكان
التحقيق ومشاهدة إجراءاته، وقد اعتبر هذا القسم من التـشـريعات ـبـأن العلنـيـة
بالنسبة لمن تم ذكرهم هي الصل والستثناء  هو الـسـرية ومـثـل ـهـذه العلنـيـة

يمكن وصفها بأنها علنية مطلقة وليست نسبية .

أما القسم الثاني من التشريعات فقد نحى  نحو مغايرا للول، حيث قصر 
ـل العلنية على الخصوم ووكلئهم وأباح لهم حضور إجراءات التحقيق وقد جـع

3، أما السرية فهي الستثناء.2من هذا المر هو الصل العام

 المتمعن في قانون الجراءات الجزائية الجزائري ل يجد فيه  تعريفا  للتحقيق
البـتـدائي عـلـى الرـغـم  ـمـن كـثرة النـصـوص اـلـتي تـنـاولته، وعـلـى ذـلـك فإنـنـا

.132-131،  المرجع السابق،  ص عبد ال اوهايبية  1

 ، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية ، الجزء الول ،  خلل مرحلة التحقيقحسن شينن رخويتن 2
.73-72-71،  الردن،  ص 1998البتدائي ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الطبعة الولى ،الطبعة سنة 
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سنتعرض إلى تعريفه لغة وفقها حتى يتسنى لنا تطابق ذلك مع ما تضمنته تلك
النصوص القانونية .

 تعريف التحقيق:-1

ـه اصــطلحا -  لغة:أ  يقيد معنى التثبيت والتيقن من المور وعلى ذلك فتعريـف
يعني "اتخاذ الجراءات المشروعة التي توصل إلى كشف الحقيقة وظهورها.

 أـمـام إغـفـال المـشـرعين الوـضـعيين ـعـن تعرـيـف التحقـيـق: ب- تعريـفـه فقـهـا
 فقد عرفه الفقهاء بعدة تعاريف يتفق أغلبها في المعنى الـعـام،1البتدائي

ومن أبرزها  نذكر تعرـيـف اـلـدكتور ـمـأمون محـمـد ـسـلمة اـلـذي ـيـرى ـبـأنه
"مجموعة  الجراءات التي تباشرها ـسـلطات التحقـيـق بالـشـكل المـحـدد قانوـنـا

 من ق. ا. ج  الجنائية) 11( كما يرى الدكتور أن المشرع الفرنسي من خلل نصوص بعض المواد كالمادة  3
التي نصت على: "إن الجراءات التي تتم خلل مرحـلـة الـسـتدللت و التحقـيـق البـتـدائي تعـتـبر ـسـرية ـمـا ـلـم
ينص القانون على عكس ذلك، مع عدم الخلل  بحقوق الـدفاع..."  فجعـل  الصـل أن يجـري التحقيـق  سـريا
بالنسبة للخصوم  ووكلئهم والستثناء علنيته فسمح لمحامي المتهم بالطلع عـلـى محاـضـر التحقـيـق قـبـل ـكـل

)  إجراءات.118/3استجواب وكذلك محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله (م 
ن التحقيـق لمـأمور82/2 واطلع المدعي  العام على التحقيق (م  ) إجراءات والسماح بإعطاء بعض البيانات ع

الضبط القضائي المندوب للتحقيق، أو الخبير لتسهيل مهمته أو إعطاء بعض اليضاحات لرئـيـس غرـفـة التـهـام
)  إجراءات .220حتى يتمكن من ممارسة سلطته في الرقابة (م 

 على أنه يجب  أن يفهم بأن العلنية المتاحة للطراف  المتقاضين ووكلئهم هي ليست كذلك للجمهور .
)  ـمـن ق. ا. ج  الجنائـيـة11 كما يرى الدكتور أن المشرع الفرنسي من خلل نصوص بـعـض الـمـواد كالـمـادة (

التي نصت على : " إن الجراءات التي تتم خلل مرحلة الستدللت و التحقيـق البتـدائي تعتـبر سـرية مـا لـم
ينص القانون على عكس ذلك، مع عدم الخلل  بحقوق الـدفاع..."  فجعـل  الصـل أن يجـري التحقيـق  سـريا
بالنسبة للخصوم  ووكلئهم والستثناء علنيته فسمح لمحامي المتهم بالطلع عـلـى محاـضـر التحقـيـق قـبـل ـكـل

ـى118/3استجواب وكذلك محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله ( م  )  إجراءات .و اطلع المدعي  العام عـل
) إجراءات  و السماح بإعطاء  بعض البيانات عن التحقيق لمأمور الضبط القضائي المندوب82/2التحقيق ( م 

للتحقيق،  أو الخبير لتسهيل مهمته أو إعطاء بعض اليضاحات لرئيس غرفة التهام ـحـتى يتمـكـن ـمـن ممارـسـة
)  إجراءات .220سلطته في الرقابة ( م 

 على أنه يجب  أن يفهم بان العلنية المتاحة للطراف  المتقاضين ووكلئهم هي ليست كذلك للجمهور .

  في التحقيق البتدائي هناك علنية مطلقة و علنية نسبية ،  فالعلنـيـة المطلـقـة تمـتـد ـحـتى قواـعـد النـظـر ـفـي1
الصحف و الذاعة ، و أما العلنية النسبية  هي علنية داخلية قاـصـرة علـى الخصـوم فـي الـدعوى الجزائيـة و

وكلئهم فقط .
 وتجدر الشارة أن هذه السرية يجب أن تمتد خارج المحكمة أو مرـكـز الـشـرطة،  فـلـو ـتـم إـجـراء الكـشـف ـعـن

مكان الحادث أو التفتيش أحد المنازل بقرار من سلطة التحقيق فإن ذلك يجب أن يجري بعيدا عن الجمهور 
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بغية تمحيص الدلة والكشف عن الحقيقة قبل مرحلة المحاكمة ".

 وـقـد ـعـرف التحقـيـق البـتـدائي ـكـذلك ـبـأنه: "تـلـك الـجـراءات المتعلـقـة
بالدعوى العمومية التي تقوم بها سلطة التحقيق".

ومن خلل التعريفين السابقين تجـلـى لـنـا بوـضـوح أن التحقـيـق البـتـدائي
مرحلة تتضمن مجموعة من الجراءات التي تستهدف الكشف عن الحقيقة ـفـي
الدعوى العمومية بواسطة البحث عن مختلف الدلة التي تـسـاعد عـلـى معرـفـة

1صلحية عرض المر على القضاء في حياد وموضوعية.

 هو مجموعة الجراءات التي تباشرها سلطات التحقـيـق بالشـكل المحـدد
ـة المحاكـمـة، ـل مرحـل ـة قـب ـة والكـشـف ـعـن الحقيـق ـة تمحـيـص الدـل ـا بغـي قانوـن
والتحقيق كلمة مشتقة من الحقيـقـة والتحقـيـق البـتـدائي اعـتـبر أول مرحـلـة ـمـن
مراحل الدعوى الجنائية، فهو عدة إجراءات لتمحيص الدلة التي أسفرت عنها
المرحلة الممهدة للدعوى الجنائية وـهـي مرحـلـة جـمـع الـسـتدللت، كـمـا أنـهـا
فرصة لمحاولة جمع أدلة جديدة تخدم تحقيق الجريمة التي وقـعـت وجـمـع ـهـذه
الدلة يهدف إلى  إثبات أو نفي الجريمة ونسبتها إلى المتـهـم بـهـا، أي  محاوـلـة
الوصول إلى الحقيقة قبل وصول القـضـية إـلـى المحكـمـة، ـفـإذا  ـتـبين أن هـنـاك
أدلة كافية على وقوع  الجريمة ونسبتها إلى شخص معـيـن ـكـانت إحالتـهـا إـلـى
المحكـمـة  أمـرا ـلـه أساسـه ـمـن الوراق  وإل فل داعـي  لحاـلـة قـضـايا  إـلـى

القضاء بغير دليل معتد عليها.

فالتحقيق البـتـدائي إذا ـهـو أـحـد مراـحـل اـلـدعوى الجنائـيـة الـسـابق عـلـى
رفعها يهدف إلى جمع الدلة والتثبيت من صحتها وكفايتها لحالة الدعوى إلى
المحكمة ويختص بالتحقيق البتدائي سلطة التحقيق  وحدها، ويوصف التحقيق
بأنه ابتدائي لن غايته ليست كامنة فيه وإنما يسـتهدف التمهيـد لمرحلـة أخـرى

.73-72 ، المرجع السابق ، ص عبد الحميد عمارة  1
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 .1هي مرحلة المحاكمة وليس من شأنه الفصل في الدعوى بالبراءة أو الدانة

الجراءاتسرية التحقيق بالنسبة للجمهور :    - 2 إجراءات  بسرية  يقصد 
عدم الطلع عليها ويقصد بسرية التحقيـق ـعـدم علنيتهـا بالنسـبة للغيـر وهـم
غير أطراف الدعوى العمومية، فسرية التحقيق إذن تعني إـجـراء التحقـيـق ـفـي
جو من السرية والكتمان بالنسبة للجمهور، وتعـنـي أيـضـا ـصـد ـكـل ـشـخص ل
يعنيه أمر التحقـيـق ـفـي موـضـوع ـمـا ـعـن حـضـوره أو الطلع عـلـى أوراـقـه،

 ق.إ .ج.ج  "تكون11فالمقصود بالسرية هو الغير أي الجمهور، فتنص  المادة 
إجراءات التحري والتحقيق ـسـرية، ـمـا ـلـم  يـنـص الـقـانون  عـلـى خلف  ذـلـك

 2ودون إضرار بحقوق الدفاع ".

وعليه فإن  القانون يلزم كل من ساهم في التحقيق،  قاضي التحقيق وكل
ـة وأعضــاء ـة العاـم ـآخر، كأعضــاء النياـب ـق أو ـب ـالتحقيق بطرـي ـن يتصــل ـب ـم
ـترجمين بحضــور ـبراء والـم ـرطة القضــائية والـخ الضــبطية القضــائية أو الـش
ـدم إجراءات التحقيق والضطلع على أوراقه بوجوب  كتمان السر المهني بـع
رض المفشـي للسـر للعقوبـات المقـررة، لنهـم إذاعـة أسـرار التحقيـق وإل تع

 ق.ع.ج وتـنـص303ارتكبوا جريمة إفشاء الـسـر المـعـاقب عليـهـا  طبـقـا للـمـادة 
 ق إ .ج.ج " وكل شخص يساهم في هذه الـجـراءات مـلـزم بكتـمـان11/2المادة 

السر المهـنـي بالـشـروط المبيـنـة ـفـي ـقـانون العقوـبـات وتـحـت طائـلـة العقوـبـات

 ، "التحقيق  الجنائي البتدائي وضمانات المتهم و حمايتها،" الطبعة الولى،أشرف  شافعي ، احمد المهدي  1
،  انظر إلى مقدمة الكتاب .2007القاهرة، سنة 

.337-336، المرجع  السابق ، ص عبد ال أوهايبية  2
 لـ أحمد بوـسـقيعة2011-2010 قانون الجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية ، طبعة 11راجع المادة 

  .
    تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية ما لم ينص القانون على خلف ذلك ودون إـضـرار بحـقـوق اـلـدفاع،
وكل شخص يساهم في هذه الجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبنية ـفـي ـقـانون العقوـبـات وتـحـت
طائلة الجزاءات المنصوص عليها فيه غير انه تفاديا لنتشار معلومات غير كامـلـة أو غـيـر ـصـحيحة أو لوـضـع
=حد للخلل بالنظام العام،  يجوز لممثل النيابة العاـمـة دون ـسـواه أن يطـلـع اـلـرأي الـعـام بعناـصـر موـضـوعية

مستخلصة من الجراءات على أن ل تتضمن أي تقييم للتهامات المتمسك بها ضد الشخاص  المتورطين .
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.1المنصوص عليها فيه 

يعتبر ـقـانون الـجـراءات الجزائـيـة الجزاـئـري أن إـجـراءات التحقـيـق ـمـا
يسفر عنها من نتائج هي أسرار يجب الحفاظ عليـهـا وـعـدم إفـشـائها للجمـهـور،

 من القانون الـمـذكور عـلـى أن تـكـون إـجـراءات التـحـري11حيث نصت المادة
والتحقيق تكون سرية ما لم ينص القانون على خلف ذلك، بل ذهب إـلـى أبـعـد

2من ذلك حيث اعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

إذا كانت الـسـرية باعتبارـهـا ـعـدم: - علنية التحقيق البتدائي بالنسبة للخصوم3
العلنية، يقصد بها  صد كل شخص ل يعنيه أمر التحقيق في موضوع ما ـعـن
ـر وهــو ـا -أي  الســرية-  الغـي ـه، يقصــد بـه حضــوره أو الطلع عــل أوراـق
ـواردة الجمهور فإن التحقيق بالنسبة إليه أي الجمهور. وهذا يعني أن السرية اـل

سرية ل تعني الخصم ـفـي اـلـدعوى، لـنـه ل يـجـوز أـصـل  ـصـد 11في المادة 
ـه فحضــور ـه، وعلـي ـى أوراـق ـق أو الطلع عـل الخصــم عــن حضــور التحقـي
إجـراءات التحقيـق تعنـي كـل مـن لـه مـصـلحة فـيـه كـالمتهم والـمـدعي الـمـدني

ـ 96 وـفـق الـمـواد  3ووكلئهـمـا والنياـبـة العاـمـة ـ 102ـ، ـ 103ـ، ـ 104ـ، ـ 106ـ، ق.107ـ،

.337،  المرجع السابق ، ص عبد ال أوهايبية  1

.85 ، المرجع السابق ، ص عبد الحميد عمارة  2
عاقب بالحبس من شهرين إـلـي سـنتين و بغرامـة ـكـل مـن افـشـي مـسـتندا ناتـجـا مـن ق.إ . ج "ي46تنص المادة  

ـوقه التفتيش أو اطلع عليه شخصا ل صفة له قانونا في الطلع عليه وذلك بغير إذن من المتهم أو ـمـن ذوي حـق
85أو من الموقع علي هذا المستند أو من المرسل إليه ما لم تدع ـضـرورات التحقـيـق إـلـى غـيـر ذـلـك". والـمـادة 

عاقب بالحبس من شهرين إلي سنتين و بغرامة ي " 1969 سبتمبر 16 المؤر خ في 73-69ق.ا.ج  ( المر  رقم 
كل من افشي أو أذاع  مستندا متحصل من تفتيش شخص ل صلة له  قانونا في الطلع عليه وـكـان ذـلـك بغـيـر
إذن من المتهم أو من خلفه أو الموقع بإمضائه على المستند أو الشخص  المرسل إليه  وـكـذلك ـكـل ـمـن اـسـتعمل

، المرـجـع الـسـابق،احسسسن بوسسسقيعةما وصل إلى علمه منه ما لم يكن ذلك من ضرورات التحقيق القـضـائي.د. 
.47-25ص 

.337،  المرجع السابق ، ص  عبد ال أوهايبية 3
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1إ.ج.ج.

حيث أنـه أوجـب القـانون إخطـار هـؤلء بمواعـيـد التحقيـق يـوم وسـاعة
ـه ومكان مباشرة إجراءات التحقيق وللمتهم حق اصطحاب محاميه ليحضر مـع
التحقيق، ويلتزم قاضي التحـقـق بإخـطـار المـحـامي قـبـل ـكـل اـسـتجواب يجرـيـه

ـ 100لـمـوكله لـنـه ل يمـكـن الفـصـل بـيـن المتـهـم ومـحـاميه، الـمـواد  ـ 102ـ، 104ـ،

ق.إ.ج.ج، ويحق لوكيل الجمهورية حـضـور إجـراءات التحقيـق وإـبـداء الـرأي
ـ 106وتـقـديم الطلـبـات وإـبـداء رده ـفـي دـفـع المتـهـم ومـحـاميه (الـمـواد  ـ 87ـ، 82ـ،

2ق.إ.ج.ج).

 البند الثاني: مظاهر علنية إجراءات التحقيق البتدائي  

 ، مرجع سابق،  أنظر  قانون  الجراءات الجزائية. أحسن بوسقيعة  1
 يجوز للقاـضـي مناقـشـة الـشـاهد وـمـواجهته بـشـهود آخرـيـن أو ـبـالمتهم وأن يـجـري بمـشـاركتهم ـكـل:96المادة  

الجراءات والتجارب الخاصة بإعادة تمثيل الجريمة مما يراه لزما لظهار الحقيقة.
 يـجـوز للمتـهـم المحـبـوس بمـجـرد حبـسـه أن)1990 غـشـت 18 المؤر خ في 24-90: (القانون رقم 102المادة = 

يتصل بمحاميه بحرية، ولقاضي التحقيق الحق في أن يقرر منعه من التصال لمدة عـشـرة أـيـام ول يـسـري ـهـذا
المنع في أية حالة على محامي المتهم.  

 :يجوز للمدعي المدني الذي استوفى شرائط صحة ادعائه أن يستعين بمحام منذ أول ـيـوم تـسـمع فـيـه103المادة 
: يجوز للمتهم وللمدعي المدني أن يحيطا قاضي التحقيق في كل دور ـمـن أدوار104أقواله.                المادة 

التحقيق علما بالمحامي الذي وقع اختيار كل منهما عليه وإذا اختير ـعـدة مـحـامين ـفـإنه يكـفـي اـسـتدعاء أو تبلـيـغ
أحدهم بالحضور.                                            

واجهتهم وسـماع أقـوال المـدعي المـدني.:106المادة  يجوز لوكيل الجمهورية حضـور اسـتجواب المتهميـن وم
ويجوز له أن يوجه مباشرة ما يراه لزما من السئلة. ويتعين على كاتب التحقيق في كل مرة يـبـدي فيـهـا وكـيـل
الجمهورية لقاضي التحقيق رغبته في حضور الستجواب أن يخطره بـمـذكرة بـسـيطة قـبـل الـسـتجواب بـيـومين

على القل.
 ل يجوز لمحامي المتهم ول لمحامي المدعي المدني أن يتناول الكلم فيما ـعـدا ـتـوجيه الـسـئلة بـعـد:107المادة 

أن يصرح قاضي التحقيق لهما بذلك فإذا رفض قاضي التحقيق تضمن نص السئلة بالمحضر أو يرفق به.

2

.338-337،  المرجع السابق ، ص  عبد ال أوهايبية 
 يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل:100المادة =

واقعة من الوقائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه حر في عدم الدلء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر
فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له

الحق في اختيار محام عنه فإن لم يختر محاميا عين له =القاضي محاميا من تلقاء نفسه =إذا طلب منه ذلك
وينوه عن ذلك بالمحضر كما ينبغي للقاضي علوة على ذلك أن ينبه المتهم إلى وجوب إخطاره بكل تغيير

يطرأ على عنوانه ويجوز للمتهم اختيار مواطن له في دائرة اختصاص المحكمة.
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 يؤكد المـشـرع الجزاـئـري ـفـي ـقـانون الـجـراءات الجزائـيـة أن التحقـيـق
البتدائي يكون علنيا بالنسبة للخـصـوم فيحـضـره  ـمـن يـشـاء منهـم ولـكـل منـهـم
الحق في استصحاب المحامي من أجل حضور كاـفـة إـجـراءات التحقـيـق، وـقـد
رتب القانون الجزائري على مخالفة الحكام الجوهرية المقررة لحقوق الــدفاع
ـائي ـي الجـن ـانون الجراـئ ـبر الـق ـد اعـت ـي دعــوى البطلن، وـق أو أي خصــم ـف
الجزائري الخـصـم ومـحـاميه شخـصـا واـحـدا أي ل يـجـوز فـصـل أـحـدهما ـعـن
الـخـر بحـجـة الـسـرية، لعتـبـار أن المـحـامي ل يتكـلـم إل ـبـإذن المحـقـق أثـنـاء

1التحقيق البتدائي.

 حضور المحامي  إجراءات التحقيق: ذهب الرأي الغالب في الفقه المعاصر-1
إلى أن الموكل ومـحـاميه يعـتـبران ـفـي إـجـراءات التحقـيـق والمحاكـمـة شخـصـا
واحدا، وبالتالي إذا كان حق المتهم ـفـي حـضـور إـجـراءات التحقـيـق ثابـتـا ـفـإن

من حق  محاميه حضوره أيضا.

وتتجلى أهمية حضور المحامي مع المتهم أثناء مرحلة التحقيق البتدائي
في كون هذا الحضور سيؤدي إلى فرض رقابة على حياد التحقيق، مــن خلل
مراقبة المحـامي للتصـرفات الـتي يقـوم بهـا المحقـق أثنـاء مباشـرته للتحقيـق،

إلى أن الـمـدافع وإن ـكـان يبـقـى carconولهذا ذهب الستاذ الفرنسي كارسون  
إن نظام  قانون الجراءات الجزائية و المبادئ العامة التي تؤسسه تشترط حضور  المتهم أـمـام قاـضـي التحقـيـق
و أمام جهة الحكم لتمكين محاميه من الدفاع عنه و ممارسة  طرق الطعن العادية وغـيـر العادـيـة ـفـي الحـكـام و
القرارات =الصادرة ضده وفي غيابه تأسيسا على ذلك تطـبـق  ـصـحيح الـقـانون غرـفـة التـهـام اـلـتي أـيـدت أـمـر
قاضي التحقيق الذي اعتبر أنه ليس للمحامي الحق في التأسيس في حـق متـهـم لـم يمثـل أمـامه و مـن تـم رفـض

تسليمه ملف  القضية .
و تبعا لذلك فان طعن نفس المحامي في قرار غرفة التهام المؤيد لمر قاضي التحقيق يكون غير جائز قانونا و

 .329، ص 2008 ،المجلة القضائية 426141 ملف 2007-09-19يتعين عدم قبوله ( غ. ج 
) .2006 المؤر خ في ديسمبر  سنة 22-06:  ملغاة ( القانون رقم 87المادة 
 غير47 إلى 45 إذا حصل التفتيش في مسكن المتهم فعلى قاضي التحقيق أن يلتزم بأحكام المواد من :82المادة 

47أنه يجوز له وحده في مواد الجنايات أن يقوم بتفتيش مـسـكن المتهـم ـفـي غيـر السـاعات المـحـددة ـفـي الـمـادة 
بشرط أن يباشر التفتيش بنفسه وأن يكون ذلك بحضور وكيل الجمهورية.

 ) .46-47-50 ، المرجع السابق ، ص(أحسن بوسقيعةنقل عن 

1

.86-85 ،  المرجع السابق ،  ص عبد الحميد عمارة  
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صامتا  في التحقيق  إل عـنـدما يـسـتأذن قاـضـي التحقـيـق ـفـي ـتـوجيه ـسـؤال أو
تصحيح تفسير خاطئ، إل أن في حضوره رقابة على المحقق تمنعه من اتـخـاذ

أي إجراء تعسفي مع المتهم.

 كمــا أن حضــور المحــامي يســهم فــي حمايــة حــق الــدفاع المقــدس
والضمانات التي يوجبها القانون، فضل عن تقويته لمعنويات المتهم التي غالبا
ما تكون ضعيفة بسبب الوضع النفسي المـضـطرب اـلـذي يخيـم عليـه فـي مـثـل
ـى هذه الظروف  العصيبة، فحضوره  إذن يهدئ من روع المتهم ويـسـاعده عـل
التزان والهدوء في إجاباته، وهذا من شأنه يمنع عنه صدور العترافات غير

.1الرادية

يـضـاف إـلـى ـمـا تـقـدم أن ـمـن ـشـأن حـضـور  المـحـامي أثـنـاء إـجـراءات
التحقيق أن يضفي شيئا من الثقة والطمئنان على الستجواب الذي ينـهـض ـبـه

رجال التحقيق، ويجعله أبعد مثال عن التجريح  والطعن.

 وقد عرف الدكتور  السالف  ذكره الخصوم ـفـي اـلـدعوى العمومـيـة المجـنـي علـيـه و المتـهـم و الـمـدعي الـمـدني
والمسؤول عن التحقيق المدني والنيابة العامة .

 المتعلـقـة بـسـماع105 المتعلقة باستجواب المتهمين والـمـادة 100: تراعى الحكام المقررة في المادة 157المادة 
المدعي المدني وإل ترتب على مخالفتها بطلن الجراء نفسه وما يتلوه من إجراءات. ويجوز للخـصـم اـلـذي ـلـم
تراع في حقه أحكام هذه المواد أن =يتـنـازل ـعـن التمـسـك ـبـالبطلن ويـصـحح ـبـذلك الـجـراء ويتعـيـن أن يـكـون

التنازل صريحا ول يجوز أن يبدى إل في حضور المحامي أو بعد استدعائه قانونا.
ـررة159المادة  : يترتب البطلن أيضا على مخالفة الحكام الجوهرية المقررة في هذا الباب خلف الحكام المـق

 إذا ترتب على مخالفتها إخلل بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى.105و 100في المادتين 
وتقرر غرفة التهام ما إذا كان البطلن يتعين قصره على الجراء المطعون فيه أو امتداده جزئـيـا أو كلـيـا عـلـى

الجراءات اللحقة له.
ويجوز دائما للخصم التنازل عن التمسك بالبطلن المقرر لمصلحته وحده.ويتعين أن يكون هذا التنازل صريحا.

ل يوجد  ـمـا يـلـزمـ.ـ 191ويرفع المر لغرفة التهام طبقا للمادة السابقة وتفصل فيه طبقا لما هو مقرر في المادة 
2استدعاء  الطراف  لحضور  العملت التي يقوم =بها الخبراء  المعنون من غرفة القضاء  الجزائي ( غ. ج 

) . من المستقر علـيـه أن69، ص 1967 نشرة القضاة 347 من 67-1966 :  النشرة السنوية للعدالة 1967ماي 
الشكلية تبقى جوهرية عندما تمس بحقوق من يتمسك بها،  و ـمـن ـثـم يرـفـض طـعـن الـطـاعن اـلـذي ـلـم يثـبـت أن

،2 –1994 : المجلة القضائية 58430 ملف 1989-11-28خرق الجراء المدعي به مس بحقوقه ( غ. ج. م 
.76-75) . نقل عن  د. أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص 262ص 

1

.77-76-75،  المرجع السابق ،  ص حسن بشيت رخويتن  

155



 حضور المحامي مع المتهم: إن حـقـوق اـلـدفاع بمجملـهـا تتـضـمن إـجـراءات-2
الستجواب والمواجهة التي أحاطها  المشرع بضمانات لحماية مصالح المتهم،
وأهمها يتجلى في كيفية الستجواب وفي حضوره، ومعاملت التحقيق وتبليغه
القرارات التي تتعـلـق بمـصـلحة المتـهـم، وـمـن أـجـل تكرـيـس أـكـثر وزـيـادة ـفـي
تدعيم الضمانات الممنوحة للمتهم، منع قانون الجـراءات الجزائيـة الجزائـري

105ـحـق الـسـتعانة بمـحـام، فنـجـد أن المـشـرع الجزاـئـري ـسـاوى ـفـي الـمـادة 

ق.إ.ج.ج بين ـمـن كـان متهمـا بجناـيـة أو جنـحـة أو مخالـفـة،  ووـجـوب دـعـوى
المحامي تماشيا مع ما جاء به الدـسـتور ـمـن ـضـمانة لحـقـوق اـلـدفاع، وـيـترتب
على هذه القاعدة وجوب استدعاء  المحامي برسالة موصى عليـهـا ترـسـل إلـيـه
ـزم بالتصــريح والدلء ـر مـل ـم غـي ـثر، والمتـه ـومين أو أـك ـتجواب بـي ـل الـس قـب
بأقواله وله الحق في المتناع عن الكلم أو الصمت أو عدم الرد على السئلة،

ق.ا.ج.ج، وإنـمـا 100وـهـذا ل يعـتـبر دليل ـضـده بالداـنـة طبـقـا لـنـص الـمـادة 
فرصة قانونية منحها المشرع للمتهم فإذا أراد التصريح تلـقـى قاـضـي التحقـيـق
أقواله وإذا امتنع أو طلب حضور محاميه يؤـجـل  الـسـتجواب ومنـحـه فرـصـة

1لذلك.

 من ق.ا. ج.ج حـضـور مـحـامي عـنـد اـسـتجوابه ـفـي105وفرضت المادة
الموضوع، بحيث ل يجوز ذلك من دون حضور الدفاع، ولهذا الغرض نصت

ـدفاع104المادة   ق.ا.ج.ج على حق المتهم في اختيار محام أو ـعـدة مـحـامين لـل
عنه ما لم يتنازل عن ذلك صراحة مع وجوب سؤاله ـفـي تعيـيـن مـحـام ـلـه ـمـن
عدمه وعلى إخـبـار قاـضـي التحقـيـق للمـحـامي اـلـذي وـقـع علـيـه الختـيـار،كـمـا

ـبرته108 إلى 100حددت المادة  ـتي اعـت  كيفية إجراء الستجواب والمواجهة  اـل
إجراءا قضائيا من اختصاص قاضي التحقيق ول يجوز لغير القضاة القيام به،
ـة النابــة القضــائية مــع ملحظــة أن المشــرع ـر المحضــر فــي حاـل وتحرـي

1

،  "الحماـيـة الدـسـتورية  للحرـيـة الشخـصـية خلل مرحـلـة الـسـتدلل  والتحقـيـق ـفـي التـشـريعوهسساب حمسسزة  
.181-180 ، ص2011الجزائري"،  دار الحلزونية للنشر والتوزيع ، الجزائر، بدون طبعة، سنة 
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الجزائريلم يـفـرق بـيـن الـسـماع الول والـسـتجواب والمواجـهـة، وـهـذا ـمـا ـهـو
منصوص عليه في القسم الخامس ـمـن الـبـاب الـثـالث ـمـن الفـصـل الول تـحـت

عنوان(الستجواب  والمواجهة).

وقد قدم المشرع الجزاـئـري ـضـمانات وإـجـراءات وـجـب احترامـهـا دون
تجاوزها،  وعدم احترامها والتقيد بها يؤدي إلى بطلن هذا الجراء الجوهري

 2 في مرحلة التحقيق.1والساسي

البند الثالث:  دور المحامي في التحقيق  

لحدد دوره أثناء  إن للمحامي دور بالغ الهمية في إجراءات التحقيق وقد 
 ـمـن ق.ا.ج.ج،  وـمـن هـنـا يتـضـح لـنـا أـنـه107حضور الستجواب ـفـي الـمـادة 

يمكن للمتهم أو محاميه  أن يلتمس من قاضي التحقيق اتخاذ بعض الـجـراءات
التي تهدف إلى الحصول على معلومات من شأنها التحقـيـق أو نـفـي التهاـمـات

المنسوبة للمعني.

 ومن بين هذه الجراءات قد يطـلـب انتـقـال قاـضـي التحقـيـق إـلـى معايـنـة

1

.181 ، المرجع السابق ، ص وهاب حمزة 

2

.107 ق. ا. ج و 106، 104، 103، 102، 100 سبق النص على المواد  
ـوم100: يجوز لقاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات الحكام المنصوص عليها في المادة 101المادة   أن يـق

في الحال بإجراء استجوابات أو مواجهات تقتضيها حالة استعجال ناجمة عن وجود شـاهد ـفـي خـطـر المـوت أو
وجود أمارات على وشك الختفاء. ويجب أن تذكر في المحضر دواعي الستعجال.

 ل يجوز سماع المتهم أو المدعي الـمـدني أو إـجـراء مواجـهـة بينهـمـا إل بحـضـور مـحـاميه أو بـعـد:105=المادة 
دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك ويستدعى المحامي بكتاب موصى عليه يرسل إليه قـبـل الـسـتجواب
بيومين على الكثر ويجب أن يوضـع ملـف الجـراءات تحـت طلـب محـامي المتـهـم قبـل كـل اسـتجواب بـأربع
وعشرين ساعة على القل كما يجب أن يوضـع تحـت طلـب محـامي المـدعي المـدني قبـل سـماع أقـواله بـأربع

وعشرين ساعة على القل.                                                                   
: ل يجوز لمحامي المتهم ول لمحامي المدعي المدني أن يتناول الكلم فيما ـعـدا ـتـوجيه الـسـئلة بـعـد107المادة 

أن يصرح قاضي التحقيق لهما بذلك فإذا رفض قاضي التحقيق تضمن نص السئلة بالمحضر أو يرفق به.
95ـ،ـ 94: تحرر محاضر الستجوابات والمواجهات وفق الوضاع المنـصـوص عليـهـا ـفـي الـمـادتين 108المادة 

واد الجنايـات إجـراء 92و 91وتطبق أحكام المادتين  في حالة استدعاء مترجم. ويجوز لقاضي التحقـيـق فـي م
استجواب إجمالي قبل إقفال التحقيق. 
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مـكـان وـقـوع الجريـمـة أو النتـقـال ـمـن أـجـل حـجـز وثيـقـة أو مـسـند ـلـه علـقـة
بالتحقيق، أو سماع شاهد يكون لتصريحاته تأثير على مـجـرى اـلـدعوى، وـمـن
أجل إعطاء فعالية أكثر لهذه الوسيلة وـجـب أن يـكـون رـفـض ـهـذه اللتماـسـات
بقرار مسبب لكي تستطيع غرفة التهام ممارسة رقابتها على مدى موضوعية

هذه الطلبات.

ويعد مبدأ المواجـهـة أـصـل ـمـن أـصـول حـقـوق اـلـدفاع، و ـبـه يـحـق لـكـل
، وـمـن أـجـل معرـفـة الحقيـقـة لـبـد1طرف إبداء أقواله في التهمة  الموجهة اليه

من مواجهة الدفاع بالدلة المـتـوافرة ـضـده، فالمواجـهـة تـسـعى لكـشـف الحقيـقـة
لكل الطراف وـفـي مـجـال التحقـيـق البـتـدائي، فـقـد اعتـنـق ـقـانون الـجـراءات
الجزائية الجزائري ذلك بحيث أقر أنه ل يجوز سماع المتهم أو إجراء مواجهة

 ـمـن105بينهما إل بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا وهو ـمـا أـكـدته الـمـادة 
ق.ا .ج.ج .

وقد أضاف المشرع هذا الحق–حضور المحامي- في حاـلـة التلـبـس أـمـام
ـــادة  ـــص الـم ـــة إذ تـن ـــل الجمهورـي ـــس58وكـي ـــة التلـب ـــى حاـل  ق.إ.ج.ج عـل

بنصها :"يجوز لوكيل الجمهورـيـة ـفـي حاـلـة الجناـيـة المتلـبـس بـهـا إذا ـلـم يـكـن

1
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ـي قاضي التحقيق قد أبلغ بها، أن يصدر أمرا بإحضار  المشتبه في مساهمته ـف
الجريمة ".

ـاميه ويقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه بحضور مـح
إن وجد، فإذا حضر ذلك الـشـخص ـمـن تلـقـاء نفـسـه ومـعـه مـحـاميه، اـسـتجوب

1بحضور هذا الخير، ويعتبر هذا الحق من المسائل الجوازية.

ويستشف مما سبق أن المشرع  يحاول الوصول إلى توازن في المراـكـز
ـديم ـي تـق القانونية بين دفاع المتهم والنيابة العامة، حيث منح لكل منهما الحق ـف
ما يثبت ادعاءات البراءة أو التهام، لكنه يتضح بأن هذا التوازن ل يسير على
وثيرة واحدة في جميع مراحل التحقيق، حيث يلحظ فروق عديدة في كثير مــن

 ـمـن ق.ا.ج.ج107المـجـالت ـيـذكر عـلـى ـسـبيل المـثـال ـمـا ـجـاءت ـبـه الـمـادة  
بقولها: " ل يجوز لمحامي المتهم ول لمحامي الطرف المدني أن يتناول الكلم

...".فيما عدا  توجيه السئلة بعد أن يصرح قاضي التحقيق لهما بذلك 

ـة أن106بينما تنص المادة  التي تسبقها على أنه: "يجوز لوكيل الجمهورـي
يوجه مباشرة مـا يـراه لزمـا مـن السـئلة عـنـد حـضـوره اسـتجواب المتهميـن

ومواجهتهم وسماع أقوال المدعي المدني".

نستنتج مـن أن النيابـة العامـة تتمتـع بمركـز قـانوني ممتـاز، وعلـى هـذا
الساس يرى الستاذ يوسف دلندة أن دور الدفاع والنيابة العاـمـة غـيـر متـسـاو
أمام قاضي التحقيق، لذا وجب تعزيز حقوق الدفاع بالسماح ـلـه بالحـضـور ـمـع
الموقوف أو المتهم أثناء التحقـيـق البـتـدائي، وـفـي ذـلـك  كفاـلـة لحـقـوق اـلـدفاع

2وضمانة للحقوق والحريات.

ـن:  حق الطلع على الملف  والتصال بالمحبوس-1  حتى يتمكن المحامي ـم
أداء العمل المنوط به عـلـى أحـسـن وـجـه وـجـب أن يـكـون ملـمـا  بجمـيـع وـقـائع

1
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الدعوى المنسوبة إـلـى المتـهـم ـمـن أدـلـة وقراـئـن وأدـلـة إثـبـات وـكـل إـجـراءات
التحقيق المقيدة، ولما كان أساس كل هذه البيانات ووسائل الثبات جميعها هــو
أذن للمحـامي مـن ملف الدعوى والمتهم نفسه، كـان لزامـا علـى المشـرع أن ي

الطلع على الملف والتصال بالمحبوس  دون قيد أو شرط.

 وـقـد ـجـاء المـشـرع الجزاـئـري بنـصـوص عدـيـدة:أ- حق الطلع على المـلـف
تدعم هذا المسلك الذي سلكه تدعيما لحـقـوق اـلـدفاع وـعـدم الـضـرار بمـصـلحة

 ـمـن ق.ا.ج.ج الفقـرة الثالـثـة بنـصـها :"...105المتهم وفـي ذـلـك نصـت الـمـادة 
ويجب أن يوضع ملف الجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب
بأربع وعشرين ساعة على القل كما يجب أن يوـضـع تـحـت تـصـرف مـحـامي

المدعي  المدني قبل سماع أقواله بأربع وعشرين ساعة على القل" .

المادة   المهلة182وتنص  هذه  أثناء  "يودع  أخيرة  فقرة  إ.ج.ج  ق.  من   
ـون ـام ويـك ملف الدعوى مشتمل على طلبات النائب العام قلم كتاب غرفة التـه

تحت تصرف محامي المتهمين والمدعين المدنيين".

 ق.ا.ج.ج فقد ـجـاء نـصـها ـكـالتي: " وإذا ـقـررت غرـفـة193 أما المادة  
التـهـام إـجـراء  تحقـيـق  تكميـلـي ـثـم أنـهـي  ذـلـك التحقـيـق ـتـأمر بإـيـداع  مـلـف
التحقيق لدى  قلم الكتاب ويحظر النائب العام في الـحـال ـكـل أـطـراف اـلـدعوى
ومحاميهم بهذا اليداع بكتاب موصى علـيـه ويبـقـى مـلـف اـلـدعوى مودـعـا قـلـم

الكتاب طيلة خمسة أيام مهما كان نوع القضية " .

ـة272 وبخصوص المادة   ق.إ.ج.ج فقد نصت على أن "للمتهم أن يتصل بحرـي
بمحاميه الذي يجوز ـلـه الطلع عـلـى جمـيـع أوراق مـلـف اـلـدعوى ـفـي مـكـان

2

و جاء في التهميش أن المشرع الفرنسي على عكس الجزائري قد 183،  المرجع نفسه ، ص وهاب حمزة  
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بقوله:
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وجودها دون أن يترتب على ذلك تأخير في سبيل الجراءات ويوـضـع المـلـف
تحت تصرف المحامي قبل الجلسة بخمسة أيام على القل".

وتنص الفقرة الثانية من ذات المادة على "يـقـوم الرئـيـس بتـنـبيه الـشـخص
المحال طبقا للفقرة الوـلـى ـمـن ـهـذه الـمـادة إـلـى أن ـلـه الـحـق ـفـي طـلـب مهـلـة

 1لتحضير دفاعه ".

المـعـدل والمتـمـم لـقـانون 18/08/1990الـمـؤر خ ـفـي 24-90مـنـذ ـصـدور الـقـانون
مـكـرر الجدـيـدة تـلـزم قـضـاة التحقـيـق 68الجراءات الجزائية أـصـبحت الـمـادة 

بتحرـيـر نـسـخة ثانـيـة ـعـن إـجـراءات توـضـع خصيـصـا تـحـت تـصـرف مـحـام
الطراف وهو ما أكدته بنصها: "تحرر نسخة عن الجراءات حسب الشــروط

وتوـضـع خصيـصـا تـحـت تـصـرف مـحـامي 68المنـصـوص عليـهـا ـفـي الـمـادة 
الطراف عندما  يكونون مؤسسين " .

ملف  عن  صور  استخراج  الطراف  لمحامي  نفسها  المادة  وأجازت 
الجراءات ونصت  على "... أو يجوز لهم استخراج صور عنها ...".

 وـهـذا يقتضـي بطبيعـة الحـال أن تكـون مكـاتب قضـاة التحقيـق مجهـزة
بآلت استخراج صور الوثائق.

إن حق اطلع المحامي علـى ملـف اـلـدعوى مـن الجـراءات الجوهرـيـة
المتعلقة بضمان حقوق الدفاع ويترتب على مخالفته البطلن، وهذا ـمـا كرـسـته
ـي المحكمة العليا في العديد من القرارات، ويترتب كل إخلل بحق المـحـامي ـف
الطلع عـلـى مـلـف اـلـدعوى ـسـواء ـفـي الجنـحـة المتلـبـس بـهـا أم أـمـام جـهـات
التحقيق القضائي أم أثناء المحاكمة، اـلـدفع ببطلن الـجـراءات لـعـدم ـشـرعيتها
وقانونيتها، وعلى حق اطلع المحامي على أوراق ملف اـلـدعوى مهـمـا ـكـانت
طبيعتـهـا وقيمتـهـا، دون الـتـذرع أو التقـيـد بمـبـدأ ـسـرية التحقـيـق ومعرـفـة ـمـدى

1
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صحة الجراءات المتبعة واللمام بموضوع ووقائع الدعوى حتى يتسنى اتخاذ
ما يراه قانونيا والمرافعة عن موكله عن دراية .

والمحامي باعتباره رجل قانون ومحلف له كامل الحق عند التأسيس فــي
القـضـية أن يطـلـع عـلـى مـلـف اـلـدعوى ول يـلـتزم إل بالـسـر المهـنـي وـفـق ـمـا

من القانون المنظم لمهنة المحاماة وكذا المواد79تقتضيه وما تنص عليه المادة 
1 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة.86-88

- الطلع على أوراق التحقيق البـتـدائي: إن ـسـماح الـقـائم ـبـالتحقيق للمتـهـمب
ومحاميه ـمـن الطلع  عـلـى أوراق التحقـيـق البـتـدائي يـعـد مظـهـرا آـخـر ـمـن
مظاهر العلنية وعلى الرغم من كونه يستند في وجوده على حماية المتهم ـفـي
دفاعه المقدس الذي كفلته له العديد ـمـن التـشـريعات، إل أـنـه يمـكـن أن يؤـسـس
على ما أجازه المشرع للمتهم ووكيله ـمـن حـضـور لـجـراءات التحقـيـق، وـهـذا
الحضور يتبعه بالضرورة حق الطلع على ما يتم من إجراءات تحقيقه ـحـتى
قبل إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع ول يتقرر حرمان المتـهـم أو مـحـاميه
من الطلع على الوراق التحقيقية، إل عند سرية التحقـيـق ـشـريطة أن يـكـون
لهذه السرية ما يبرزها، وبمجرد انتـهـاء ـمـبررات الـسـرية يـسـتلزم عـلـى الـقـائم
بالتحقيق أن يبيح لهم الطلع علـى الوراق المثبتـة لجـراءات التحقـيـق اـلـتي

تمت بغيبتهم وإل كانت الجراءات باطلة.

 ولعل من أبرز السباب التي دفعت العديد من التشريعات إـلـى مـنـح المتـهـم
ومحاميه حق الطلع على محاضر التحقيق هي:

ـق أو قاـضـي-1 لما كان من حق المتهم أن يتقدم بطلبات تحقيق معينة إلى المحـق
التحقيق مثل سماع شاهد أو عادة سماعه أو ـنـدب خـبير أو مناقـشـته فل يمكـن
للمتهم أن يقدر العتبارات التي قد تدعوه إلـى التقـدم بمثـل هـذا الطلـب إل إذا

1
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سمح له بالطلع على أوراق التحقيق بنفسه أو بواسطة محاميه .
لما  كان من حق المتـهـم أن ـيـدفع ببطلن أي إـجـراء ـمـن إـجـراءات التحقـيـق-2

أمام نفس المحقق الذي أجراه، وبالـتـالي ـيـترتب عـلـى ـصـحة ـهـذا اـلـدفع ـلـزوم
ـدفع334-333عادة الجراء مجددا  متى أمكن ذلك. ( م   ق.إ.ج. م) فمثل هذا اـل

ل يمكن أن يتم إل بعد الطلع على الوراق التحقيقية، فعملـيـة اطلع المتـهـم
إذن على أوراق التحقيق ل تقتصر على مساعدة القضاء في إظهار وجه الحق
ي إجراءاتـه قبـل فـوات فقط، وإنما تسهم في تصحيح ما قـد يقـع مـن بطلن ف

الوان .
إن الـقـانون ـقـد أـجـاز للمتـهـم الطـعـن ـفـي بـعـض ـقـرارات قاـضـي التحقـيـق أو-3

ق.ا.ج.م)، ومـثـل ـهـذا الطـعـن غـيـر ممـكـن 163ق. أ.ج .ع، م 249المحقق (م
عمل إل بعد الطلع على التحقيق بمعرفة ملبسات صدور الـمـر المطـعـون

1فيه والمأخذ التي يسمح أل توجد فيه.

ـوس ـالمتهم المحـب ـق التصــال ـب ـانون:ج- ـح ـاز الـق ـدفاع أـج ـوق اـل ضــمانا لحـق
للمحامي الذي اختاره المتهم المحبوس بعد أن يتأـسـس فـي القضـية، أن يتـصـل
في أي وقت وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى بموكله سواء  أثـنـاء التحقـيـق
و معرفة  كيف كيفت القضية على أنها جنحة أو مخالـفـة أو جناـيـة، وـهـو ـحـق

 ـمـن ق.ا.ج.ج " يـجـوز للمتهـم المحبـوس102غير  مقيد، بحيـث تنـص المـادة 
بمجرد حبسه أن يتصل بمحاميه بحرية، ولقاضي التحقيق الحق  ـفـي أن يـقـرر
منعه من التصال لمدة عشرة أـيـام ول يـسـري ـهـذا المـنـع ـفـي أـيـة حاـلـة عـلـى

محامي المتهم".

يستخلص من هذه المادة أنه إذا كان لقاضي التحقيق الـحـق ـفـي أن يـقـرر
منع المتهم من التصال بغيره لمدة يحددها القانون ابتداء وحرـصـا عـلـى ـسـير
التحقيق في أحسن الظروف، فإن ـهـذا المـنـع ل يعـنـي إطلـقـا مـحـامي المتـهـم،
ـارة أو ـعـن طرـيـق ـد يـكـون ـعـن طرـيـق الزـي واتـصـال المحـبـوس بمـحـاميه ـق
المراـسـلت واـلـتي ل يـجـوز لقاـضـي التحقـيـق مـنـع مرـسـلت يوجهـهـا المتـهـم

1
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ـم أن يـخـاطب لمحاميه ول يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، إذ من حق المتـه
محاميه مباشرة.

والغاية من زيارة المحامي للمتهم طمأنة هذا الخير بالوقوف إلى جــانبه
والحرص على سلمة تطبيق القانون. وكذا ـسـماعه ـعـن وـقـائع اـلـدعوى اـلـتي
من أجلها تم حبسه وإبداء النصح له وفق مـا يقتـضـيه القـانون والحـرص علـى
تبصيره بسوء ـعـواقب اللتـجـاء إـلـى الـغـش والـخـداع، فـحـق اتـصـال المـحـامي
بالمحبوس ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة وهذا ما أقرته المادة

 من التفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية بالقول:" أن لكل منتـهـم14
الحق في الحصول على الوقت والتسهيلت الكافـيـة لـعـداد دـفـاعه  والتـصـال
بـمـن يخـتـاره ـمـن المـحـامين إل دلـيـل عـلـى ذـلـك"، أـضـف إـلـى ذـلـك أن حرـيـة
التصال تمـنـع الـتـأثير الـسـيئ عـلـى المتـهـم ـمـن أـصـدقاء الـسـوء اـلـذين يـجـدهم
المحبوس في السجن.ـمـا تـجـدر ملحظـتـه أن المـشـرع الجزاـئـي الجزاـئـري ـقـد
عزز دور الدفاع  يمتد ـمـن التوفـيـق للنـظـر إـلـى دـعـوته بكـتـاب موـصـى علـيـه
لحضور التحقيق وصول إلى التقديمة أمام وكيل الجمهورية، وـهـذا كـلـه تفعيل
لما جاء به الدستور الجزائري والتفاقيات والمعاهدات الدولية من أحكام تكـفـل

1 حقوق الدفاع أثناء جميع مراحل التحقيق.

البند الرابع: الستثناءات الواردة على مبدأ علنية  إجراءات التحقيق 

 من المسلم به أن إجراءات التحقيق البتدائي التي تتم بحـضـور النـسـان
تكون أقرب إلى وجدانه إلى الحقيقة من الجراءات التي تتم ـفـي الـسـر، وذـلـك
لن الخيرة مهما طابقت الحقيـقـة فـهـي ل تـسـلم ـمـن نـظـرة الـشـك اـلـتي ـسـوف

1

.187-186 ، المرجع السابق ، ص وهاب حمزة  
 من التفاقية الدولة بشأن الحقوق المدنية و السياسية  الحصول على الوقت و التـسـهيلت الكاـفـة14راجع المادة 

لعداد دفاعه والتصال بمن يخـتـاره ـمـن المـحـامين نقل ـمـن ملـحـق  كـتـاب  حـقـوق النـسـان . د. ـقـادري  عـبـد
.234، ص 2004العزيز ، الطبعة سنة 
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، وبمـجـرد1تحيط بها بسبب الـسـرية واـلـتي ـتـوهم بالخـضـوع لليـحـاء والـتـأثير
تقدير العلنية في التحقيق فإن ذلك يبعث المتهم على الثقة في سلمة إجراءات
التحقيق ويبعث في نفسه الطمأنينة بمجرد شعور ـبـأن ـلـه الـحـق ـفـي الحـضـور

، يـضـاف2ومعرفة ما يتم من إجراءات حـتى وإن ـلـم يحـضـر ـهـذه الجـراءات
 3إلى ذلك أن العلنية لتحضر المتهم نفسيا للدفاع  عن نفسه.

 إل أنه قد ينـجـر ـعـن تـطـبيق العلنـيـة ـفـي ـكـل مواـقـع التحقـيـق أـضـرار
بالعمال التي تقوم بها السلطات التحقيقية، ـلـذلك وـمـن منـطـق المحافـظـة عـلـى
أدلة الحقيقة وجب التكتم وذلك من أجل الوصول إلى هذه الحقيقة ومعرفة باقي
ـا لمـنـع المتـهـم الـفـاعلين والـشـركاء اـلـذين اـشـتركوا ـفـي الجريـمـة، وـهـذا تفادـي

، هذا مما دفع التـشـريعات اـلـتي جعـلـت ـمـن4والفاعل الحقيقي من طمس الدلة
التحقيق علنيا بالنسبة للخصوم ووكلئهم كأصل إلى تقرير السرية في التحقـيـق

لهؤلء إستثناءا، ول يترتب عن هذه السرية أي بطلن.

حاـلـة الـضـرورة: ـقـد أـقـرت التـشـريعات اـلـتي أـجـازت حـضـور الخـصـوم -1
ووكلئهم إلى منع هؤلء من الحضور في حالة الضرورة، والضرورة تتحـقـق

 عندما يكون تمكن الخـصـم ـمـن حـضـور إـجـراءات التحقـيـق5كما يقول البعض
ـي ـل ـف حائل دون إظهار الحقيقة، وبذلك يقع التعارض بين حق المجتمع المتمـث

1

، "المرصفاوي في أصول الجراءات  الجنائية"، منشأة المعارف،بدون طبعة  بدون،بدونحسن المرصفاوي  
.337سنة نشر، ص 

2

.102 ، المرجع السابق ، ص حسن بشيت رخوين  

3

  "أصول الجراءات في قانون أصول  المحاكـمـات الجزائـيـة" ، الـجـزء الـثـاني، مطبـعـةعبد المير العكيلي،  
.285 ص،1974المعارف، بغداد ،الطبعة الثانية، سنة 

4

 "ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق البتدائي"، بحث تفصيلي، مجلس العدل، وزارة العدل،مي فرج الشيخ،  
.10، ص 1996سنة 
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الكشف عن الحقيقة وبين حق الخصم في الحضور، وعند موازنة المشرع بين
هذين الحقين لم يرى بأسا من تغليب الـحـق الول عـلـى الـثـاني، حـيـث أن مـبـدأ
العلنية النسبية المتمثل في حضور الخصوم و وكلئهم في التحقـيـق البـتـدائي
وـهـي كـشـف الحقيـقـة. ـكـذلك ـتـرى التـشـريعات اـلـتي أـجـازت للـسـلطة القائـمـة
بالتحقيق جعل التحقيق سريا في حالة الضرورة، بشرط وـجـود أـسـباب مقبوـلـة
ومنطقـيـة وأل يظـهـر للتعـسـف فيـهـا أي أـثـر ـسـواء أـكـان ذـلـك متعلـقـا بجمـيـع
إجراءات التحقيق أو بعضها وسواء شمل بعض أطراف الدعوى ووكلئـهـم أو
جميعهم، ذلك أن حالة الضرورة هي التي تحدد الجراء الـذي تشـمله السـرية،
وكذلك الخصم الذي يمتنع عليه الحضور، فيجب عدم تجاوز المحقق الغاـيـة أو
ـوافر ـإجراء ل تـت الحكمة من منع الخصوم وهي حالة الضرورة ومن تم يقوم ـب
فيه هذه الصفة، كما يجـب أن يقتـصـر المنـح عـلـى الخصـم اـلـذي تتحـقـق بـعـدم

6حضوره الغاية من هذا المنع وهي إظهار الحقيقة.

إن التشريعات ـقـد: موقف التشريعات المقارنة  العربية من حالة الضرورة - 
نصت على حالة الضرورة الموجبة للسرية بنصوص صريحة وواضحة وـمـن

 وـقـانون77هذه التشريعات هو قانون الجراءات الجنائي المصري ـفـي الـمـادة 
، و قد جاء الـنـص64وق.ا.م.ج الردني في المادة  70أ.م.ج سوري في المادة 

ـادة  ـي الـم ـي  ـف ـي أ.م.ج العراـق ـا ـف ـن تـلـك57عليـه ـد بـي ـاك  ـفـرق واـح  / أ وهـن
التشريعات وبين التشريع العراقي، حيث أن كـل التشـريعات لـم تـوجب تحدـيـد
السباب التي دعت الـسـلطة المختـصـة ـبـالتحقيق ـمـن إجراـئـه بـصـورة ـسـرية،
بينما تركت ذلك لسلطة التحقيق، بينما تلفى المشرع العراقي هذا النـقـص ـفـي

/أ ـمـن ق.ا.ج.ع عـلـى أن57التـشـريع، و"حـسـنا  ـمـا فـعـل"و ـنـص ـفـي الـمـادة 

5

.144، المرجع السابق ، ص الحماد حسن حماد حميد 

6

  من أمثلة الجراءات السرية هي حالة سماع الشهود في غيبة المتهم مثل إذا كان هذا  الخير من ذوي  التأثير
عليهم كان يكون رئيسهم الداري المباشر .
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ـم ـمـن الحـضـور إذا اقتـضـى الـمـر ـع أي منـه ـق أن يمـن "...للقاـضـي أو المحـق
لسباب ليدونها في المحضر على أن يتـيـح لـهـم الطلع عـلـى التحقـيـق بمـجـرد

زوال هذه الضرورة ".

يمكن ملحظة أن التشريعات عندما قررت الـسـرية ـفـي التحقـيـق بمـعـزل
عن الخصوم ووكلئهم" فإنها جاءت من جانب ثان وقيدت ـهـذه الـسـرية بقـيـود
وذلك للتوفيق بين المـصـلحة العاـمـة ومـصـلحة اـلـدفاع، ومنـهـا أن ـهـذه الـسـرية
يجب أن تنتهي بانتهاء الضرورة الداعـيـة إليـهـا، بحـيـث إذا اـسـتمرت بـعـد ذـلـك
تكون الجراءات التالية باطلة، وهذا البطلن يرجع لعدم مراعاة حكم للقانون،
و هذا الحكم يتعلق بالنظام العام لذلك يجوز التمسك به في أية حاـلـة أو مرحـلـة
كانت عليها الدعوى، كذلك للمحكمة أن تقضي به ـمـن تلـقـاء نفـسـها وـلـو بغـيـر
طلب  فالضرورة  ولما كانت هي أساس المنع ـفـإن المـنـع ـيـدور معـهـا وـجـودا
وـعـدما، و ـبـذلك ل يـجـوز للمحـقـق أن يـسـتمر ـفـي إـجـراء التحقـيـق ـفـي غيـبـة
الخصوم إذا زالت هذه الضرورة، وبعد زوال هذه الـضـرورة ورعاـيـة لحـقـوق
الخصوم في  الدفاع عن أنفسهم فإنهم يجب أن يعرفوا  ما تم في غيبتهم، وهذا
ما عـنـت التـشـريعات ـبـالنص علـيـه وـقـررت أـنـه بمـجـرد أن تنتـهـي الـضـرورة

يسمح المحقق  للخصوم الطلع على الوراق  التحقيقية .

و يمكن إضافة  قيد ثان على سرية التحقيق وـهـو حـضـور المـحـامي ـمـع
المتهم في التحقيق مع وجود السرية، وهذا الحضور ل يمـكـن تـصـوره إل ـفـي
در الـسـتجواب، وـبـذلك ل يمـكـن تـصـور تو دـحـ ِمم الستجواب، حيث أن المتهم يعد 
إجراء الستجواب بدون حضور المتهم، ولكون المتهم ومـحـاميه يـعـدان حكـمـغا
شخصا واحدا في الدعوى الجنائية، فإنه ل يمكن مـنـع المـحـامي ـمـن الحـضـور
مع حضور الموكل " المتهم" لها ، والجدير بالذكر أن تـقـدير ـضـرورة إـجـراء
التحقيق بصورة سرية هو أمر من المور التي يستقل بتقديرها قاضي التحقيق
أو المحقق، وذلك تـحـت رقاـبـة قاـضـي الموـضـوع، واـلـتي إذا ـتـبين لـهـا انتـفـاء
موجب السرية تقضي ببطلن الجراءات التي تم اتخاذـهـا ـفـي غيـبـة الخـصـوم
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1واستبعاد كل دليل مستفاد منه.

 هي الحالة الثانية التي بتحققها يجوز لقاضي التحقيق أو المحقق: الستعجال-2
ـتعجال، ـة الـس ـي حاـل ـدائي ـه ـق البـت ـراءات التحقـي ـي إـج ـرية ـف ـرر الـس أن يـق
والستعجال هي الحالة التي يخشى فيـهـا ـمـن ـضـياع أدـلـة الجريـمـة ـلـو انتـظـر

 2المحقق إبلغ  الخصوم حتى يتمكنوا من الحضور.

هذه الحالة قد جاء النص عليها في غالبية القوانين اـلـتي أـخـذت بالعلنـيـة
ـادة  ـي الـم ـدما ـنـص ـف ـانون المصــري عـن ـوانين الـق ـذه الـق ـن ـه ـبية، وـم 77النـس

ـتعجال بـعـض ـة الـس ـي حاـل ـر ـف ـق أن يباـش ق.ا.ج.المصــري "لقاضــي التحقـي
 من ق.ا.م.ج  الردني64/3إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم"، كذلك المادة 

عند ما نصت على " ويحق للمدعي العام أن يقرر إجراء التحقيق بمـعـزل ـعـن
3الشخاص  المذكورين في حالة الستعجال ..." .

الصل  عن  الخروج  الجزائري  الجزائية  الجراءات  قانون  يقرر  كما 
 ـمـن ق. ا.101العام بالسماح له بالتحقيق ـفـي غيـبـة الخـصـوم  إذ تـنـص الـمـادة 

ج .ج"... لقاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات الحكام المنصوص عليها
 أن يقوم ـفـي الـحـال ـبـإجراء اـسـتجوابات أو مواجـهـات تقتـضـيها100في المادة 

حالة استعجال ناجمة عن وـجـوب ـشـاهد ـفـي خـطـر الـمـوت أو وـجـود إـمـارات
لـكـن4على وشك الختفاء، ويجب أن تذكر في المحضر دواـعـي الـسـتعجال" .

1

.146،  المرجع السابق ، ص حسن حماد حميد الحماد  

2

 ، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الردني والمقارن، الجزء الثاني ،الطبعةفاروق الكيلني  
.136، ص 1985الثانية ،سنة

3

.147،  المرجع السابق ، ص حسن حميد حميد الحماد   

4

.53، ص 2006  قانون إجراءات جزائية جزائري ،المرجع السابق ،  سنة 100 راجع المادة 
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من الضمانات المقررة للمتهم أن حالة الستعجال ل تسوغ لـسـلطة التحقـيـق أن
تجري التحقيق كله في غيبة الخصوم، وذلك لنه ل يمـكـن تـصـور ـتـوافر ـهـذه
الحالة بالنـسـبة لـكـل إـجـراءات التحقـيـق البـتـدائي، لـكـن ـمـن الملـحـظ أن ـهـذه
السرية تعود كونها فقط قـيـام المحـقـق ـبـإجراء ـمـن إـجـراءات التحقـيـق دون أن
يخطر الخصوم، وهذا ربحا  للوقت خوفا من ـضـياع اـلـوقت واـلـذي ـقـد ـيـؤدي

، لـكـن إذا تمـكـن بـعـض الخـصـوم ـمـن حـضـور ـهـذا1إـلـى الـضـرار ـبـالتحقيق
الجراء على الرغم من عدم إخطارهم فل يجوز للمحـقـق أن يمنعـهـم ـمـن ـهـذا
الحضور إذا توافرت ـفـي حقـهـم ـضـرورة التحقـيـق ـفـي غيبتـهـم، وتعـتـبر حاـلـة
2الستعجال متروك للسلطة المختصة بالتحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع.

الفرع الثاني: علنية جلسات المحاكمة 

إن التطرق لمـبـدأ علنـيـة جلـسـات المحاكـمـة ل يختـلـف ـفـي أهميـتـه ـعـن
علنية إجراءات  التحقيق البتدائي من أجل تكريس وتوفر ضمانات كافية في
إطار المحاكمة العادـلـة، وعلـيـه ـسـيتم ـمـن خلل ـهـذا المـبـدأ ( علنـيـة جلـسـات
المحاكمة) الشارة إلى ماهية علنية جلسات المحاكمة ومكانتـهـا ـفـي إعلـنـات
حـقـوق النـسـان ودـسـاتير وـقـوانين اـلـدول ـمـن خلل تعرـيـف علنـيـة جلـسـات
المحاكمة ونطاقها والحكمة من ذلك، مع الخذ بالستثناءات الواردة عـلـى ـهـذا
المبدأ ، هذه الستثناءات ممثلة في السرية الوجوبية والسرية بقرار المحكمة .

البـنـد الول: ماهـيـة علنـيـة جلـسـات المحاكـمـة ومكانتـهـا ـفـي إعلـنـات حـقـوق
النسان ودساتير وقوانين الدول : تتجلى ماهية علنـيـة جلـسـات المحاكـمـة ـمـن
خلل تعرـيـف علنـيـة جلـسـات المحاكـمـة وبـيـان نطاقـهـا وأيـضـا  الحكـمـة ـمـن

1

، "مبادئ قانون الجراءات الجزائية"، قواعد المحاكمة، ، القاهرة، الطبعة الثانية ، سنةعمر سعيد رملضان  
.284ص،1984
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العلنية وأخيرا مظاهر هذه العلنية .

ـا-1 تن والعلن أي المجاهرة، ويعلن علـن تعتل  تعريف علنية جلسات المحاكمة: 
وعلنية إذا شاع وظهر، والعلنية خلف السر وهو ظهور المر.

 ويقصد بالعلنية في نطـاق الـقـانون أن مـن ـحـق ـكـل إنسـان أن يحـضـر
المحاكـمـة دون ـشـرط أو قـيـد، فـهـي إذا تمكـيـن الجمـهـور ـمـن غـيـر تمـيـز ـمـن

الطلع على جلسات المحاكم والعلم بها.

 ومن أبرز مظاهرها هـو السـماح لجمهـور النـاس بالـدخول إلـى القاعـة
التي تجري فيها إجراءات المحاكمة، وتمكنهم من الطلع على ما يجري فيها

1من إجراءات، وما يدور خللها  من مناقشات وأقوال.

إن النطاق الذي تطـبـق فـيـه العلنـيـة يتمـثـل:  نطاق علنية جلسات المحاكمة-2
بجميع إجـراءات المحاكـمـة وـكـذلك النـطـق بـالحكم وسـتناول هـاتين المسـألتين

تباعا 

تتناول علنية المحاكمة كل إجراءات المحاكمة فتشمل أ-  إجراءات المحاكمة:
م عـن التهمـة، وتلوة التهمـة المنـاداة علـى الخـصـوم والشـهود، وـسـؤال المته
عليه، وطلبات الدعاء العام ودفاع الخصوم وسماع كافة البيانات، أما المداولة
فل تتناولها العلنية، ويلزم كتمانها  فتبقى سرية، كمـا يلـزم القضـاة بـالحرص

على سرية ما دار أثناء المداولة.

ل يـجـوز النـطـق ـبـالحكم إل ـفـي جلـسـة علنـيـة ـحـتى وـلـو ب-  النطق بالحكم:
كانت المحكمة قد قررت إجراء المحاكمة سرا، فالحكم يـجـب أن يـصـدر دائـمـا

 /أ) من ـقـانون أـصـول المحاكـمـات الجزائـيـة223علنا، وفي ذلك تقول المادة ( 
ـبـأنه:"تختـلـي المحكـمـة لوـضـع ـصـيغة الحـكـم أو الـقـرار ـفـي الجلـسـة المعنـيـة
لصداره وبعد الفراغ من وـضـعه تـسـتأنف الجلـسـة علـنـا وتتـلـى ـصـيغته عـلـى

1
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1المتهم أو يفهم مضمونه".

 ولمـبـدأ علنـيـة إـجـراءات المحاكـمـة  الحكمة من علنية جلسات المحاكـمـة:-3
مقاصد وأهداف متعددة منها: 

-  عدم الثقة بأحكام القضاء: تحقق علنية المحاكمة هدفا أساـسـيا ـمـن أـهـدافأ
الدولة الحديثة وهو دعم الثقة بأحكام القضاء، فعـنـدما تـجـري المحاكـمـات أـمـام
الجمهور وتحت رقابته فإن الجمهور يستطيع أن يـعـرف ـمـدى تـجـرد المـحـاكم

وحيادها ومدى إيمانها والتزامها بحكم القانون. 

ب-احترام الحقوق والحرـيـات الشخـصـية: ذـلـك أن القـضـاة يخـشـون المـسـاس 
بالحريات والحقوق الشخصية للخصوم عندما يعملون علنية أمام الناس، وقــد

ل يجدون نفس الحرج إذا كانت المحاكمة تجري سرا دون رقابة الجمهور. 

ج- تحقيق العدالة: العلنية تحمل القـضـاة عـلـى التـطـبيق الـسـليم للـقـانون وـعـدم
التمييز في المعاملة بين الفراد، فيكون القاضي أكثر دقة ـفـي النـصـاف ودـفـع
الظلم عن المظلومين، وأكثر حرصا على عدم مخالفة الجراءات المرسومة. 

د-تحقيق مصلحة المجتمع:وذلك يتبع الجمهور الـحـوادث الجراميـة ومـا يتخـذ
فيها من الجراءات، فيطمئن الـنـاس إـلـى ـعـدم إفلت المجرمـيـن ـمـن العـقـاب،
وإلى ـعـدم إتبـاع وسـائل غيـر قانونـيـة فـي المحاكمـة و إـلـى أن العداـلـة تطبـق
ـة بالشكل  الصحيح، ولذلك قيل أنه ل يكفي أن تؤدي العدالة إجراءات المحاكـم

بل يجب أن يعرف الناس كيف تؤدى.

العلنـيـة ـمـن ـشـأنها أن ـتـبين للـنـاس كـيـف يـكـون مـصـير - اـلـردع و الزـجـر:ه
 .2المجرمين و في ذلك عظمة لغيرهم

1
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 مظاهر علنية جلسات المحاكمة: وتجدر الشارة إـلـى أن ـمـن أـهـم مـظـاهر-4
تحقق العلنية ما يلي: 

-حـضـور الجمـهـور: ويتحـقـق ـهـذا بفـتـح أـبـواب المحكـمـة لعـمـوم الـنـاس دون أ
تمييز، بحيث يكون لكل فرد الحق في أن يحضر المحاكـمـة بـقـدر ـمـا يتـسـع ـلـه
المحل المتخصص لجراء المحاكمة، ول يـعـد حـضـور الخـصـوم ـمـن مـظـاهر
العلنية لن الخصوم هم أطراف الدعوى وليسوا مجرد مشاهدين، فحضورهم

إجراء أساسي حتى  لو تقرر إجراء المحاكمة سرا.

- النشر: يترتب على العلنية أن يكون من حق أي إنسان أن ينقل ما يـجـريب
في جلسات  المحاكمة للرأي العام،  فالعلنـيـة كـمـا تحـقـق بحـضـور الجمـهـور،
ر مـا فإنها تتحقق بنشر الصحف لوقائع المحاكمة والحكم، ولـذلك ل يجـوز نش

 1يجري في الجلسات  السرية.

ـان ـوق النـس  البند الثاني: مكانة مبدأ علنية جلسات المحاكمة في إعلنات حـق
وفي دساتير وقوانين الدول 

 مبدأ علنية جلسات المحاكمة في إعلنات حقوق النسان والمواثيق الدولية-1
المتعلقة بحقوق النسان: 

العلن  أن  نجد  ولذا  الساسية،  النسان  حقوق  من  المحاكمة  وعلنية 
 منه والتي جاء فيها: " إن 10 العالمي لحقوق النسان قد نص عليه في المادة 

لكل إنسان الحق في أن تنظر قضيته أمام محكـمـة مـسـتقلة نزيـهـة نـظـرا ـعـادل
2وعلنيا ".

        فاللجنة المعنية بحقوق النسان تـفـرض عـلـى المـحـاكم اطلع الجمـهـور

1
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ـة، على زمان  ومكان الجلسات الشفهية وتوفير مرافق ملئمة في حدود معقوـل
لمن يرغب الحضور من الجمهور، وأن تضع في اعتبارـهـا جمـلـة أـمـور منـهـا
ما تحظى به القضية من أهمـيـة وـمـدة الجلـسـة الـشـفهية ول ينطـبـق ـشـرط عـقـد
الجلسة العلنية بالضـرورة علـى جميـع دـعـاوى السـتئناف الـتي يمـكـن أن تتـم
كتابة،  ول على القرارات السابقة للمحاكـمـة اـلـتي يتـخـذها الـمـدعون  الـعـامون

وـقـد أـكـدت علـيـه التفاقـيـة الدولـيـة بـشـأن الحـقـوق1والسلطات العامة الـخـرى.
.142 في المادة 1966المدنية والسياسية لسنة 

ـص المــادة  ـع14ـن ـة والسياســية: جمـي ـة للحقــوق المدنـي ـة الدولـي  مــن التفاقـي
الشخاص متساوية أمام القضاء، ولـكـل ـفـرد الـحـق عـنـد النـظـر ـفـي أـيـة تهـمـة
جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القـضـايا القانونـيـة ـفـي محاكـمـة
عادلة وعلنية بواـسـطة محكـمـة مختـصـة ومـسـتقلة وحيادـيـة قائـمـة اـسـتنادا إـلـى

3القانون ...

ي حـديثنا عـن العلنيـة والـتي: مبدأ علنية الجلسات في التشـريع المقـارن-2  ف
تعتبر من الضمانات الهامة للمحاكمة العادلة إذ أنها تعزز مبدأ الثقة في أحكــام
القضاء كما تؤسس لفكرة استقلل القضاء وحيدته، ـلـذا نـجـد أن ـقـوانين اـلـدول

الغربية قد أعطت هذه الضمانة الهامة إيرادا  في نصوصها القانونية.

 من الملحظ من استقرائنا للنصوص القانونيــة أ-  ما يراه القانون النجليزي:
، وتـجـري4أن المـشـرع يـشـترط العلنـيـة ـفـي المحاكـمـات العادـيـة أو الـمـوجزة

جميع إجراءات المحاكمة بطريقة علنية بحيث يتاح للجمـهـور ووـسـائل العلم

1
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ـور حضورها، وتعد العلنية ضمانة ضد تحيز القضاء، وتحافظ على ثقة الجمـه
في إدارة العدالة الجنائية، إل أنه يمكن عقد جلسات ـسـرية إذا ـقـدرت المحكـمـة
ـة، ـى العلنـي أن مصلحة العدالة تقتضي بذلك، وتوجد بعض القيود التشريعية عـل
فعلى سبيل المثال عندما يتعلق المر بقضايا الحداث المتهمين، أو قضايا التي
يخشى على حسن سير إدارة العدالة فيها ـمـن تغطيتـهـا  إعلمـيـا أو ـصـحفيا أو
لعتبارات متعلقة بالنظام العام والداب العامة، كـمـا يـجـوز للمحكـمـة أن ـتـأمر

 1شخصا بالخروج من مكان الجلسة وهذا إذا كان حضوره يخل بسير الجلسة.

ـة الـمـواد 306 في استقرائنا للمواد  :ب-  ما يراه القانون الفرنسي 400 إلى غاـي

 إلى غاـيـة الـمـواد512من قانون الجراءات الجزائية الفرنسي، وكذا المواد من
من نفس القانون على علنية الجلسات، ويجـب أن ل تخـل العلنيـة بالنظـام 535

العام أو الداب، إذ في هذه الحالة ـتـأمر محكـمـة الجـنـح والجناـيـات ـبـأن تـكـون
الجلسة سرية بقرار يصدر منها في جلسة علنية، كـمـا يمـكـن لرئـيـس المحكـمـة
أن يأمر بـعـدم حـضـور الـحـداث ـفـي الجلـسـة، أو أن ـيـأمر ـبـأن تـكـون الجلـسـة

سرية جزئيا أو كليا .

 ويجوز للمجني عليه أن يعترض على قرار ـسـرية الجلـسـة، ويطـلـب أن
 فـي1985تكون علنية لحاـطـة الـرأي العـام بالمـشـكلة، وقـد ـسـمح قـانون ـعـام 

بعض الحالت الستثنائية إجراء تسجيلت بدون أن تتم إذاعة ذلك أو نراه في
الحال لن ذلك يكون بغرض إعداد ملفات مركبة للقضاء.

ـوجز إذا1981 يوليو لعام 29 ويقرر قانون  ـذا الـم  حصانة خاصة لنشر ـه
كان صادقا وبحسن نـيـة، ولـكـن بـعـض اـلـدعاوى ل يـجـوز للـصـحافة أن تنـشـر

4

، "الحكام الجنائية  الغيابية"، بدون دار نشر،بدون طبعة، بدون سنة نشر ،صأحمد شوقي عمر أبو رخطوة  
158.
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ملخصا عنها وهي دعاوى القذف التي ل يجوز فيها إثبات صحة الواقـعـة وفـقـا
 والعلنية تقتـصـر عـلـى الـجـراءات ول1981 يوليو عام 29 من قانون 39للمادة 

 .1تشمل المدلولت التي تكون سرية 

البند الثالث: الستثناءات الواردة على مبدأ  علنية جلسات المحاكمة 

ف  علنا،  تجري  أن  المحاكمة  في  الصل  كان  هذهإوإذا  تقييد  يجوز  نه 
 ـمـن ـقـانون أـصـول152العلنية وإـجـراء المحاكـمـة ـسـرا، فـقـد أـجـازت الـمـادة 

المحكمات الجزائية المصري للمحكمة أن تقرر سماع الدعوى كلها أو بعـضـها
في جلسة سرية، وجعل المحاكمة سرية اـسـتثناءا ـمـن القاـعـدة العاـمـة، ول يـتـم

ذلك إل بقرار يصدر من المحكمة، وينبغي أن يكون القرار مسببا .

وفي اعتقادنا أنه ل ينبغي أن يكفي للمحكمة أن تقول في تـسـبيب الـقـرار:
إن إجراء  المحاكمة سرا كان مراعاة للنظام العام والداب، بل يـجـب أن ـيـبين
ما هو الجراء وما هي التأثيرات اـلـتي تـشـكل مساـسـا بالنـظـام الـعـام والداب،
وإذا قررت المحكمة إجراء المحاكمة سرا فل يمنعها بعد ذلك أن تجعلها علنية

إذا ما انقضت السباب التي اقتضت أن تكون سرية.

و من أهم السباب التي تستند إليها المحكمة في تقييد  العلنية ما يلي: 

ـع فـئـات معيـنـة-1 ـد اـسـتنتجنا ـمـن خلل:مراـعـاة النـظـام الـعـام والداب ومـن  وـق
استقرائنا للنصوص القانونية أن مجملها يتمثل في:

مراعاة النظام العام: والنظام العام هو كل ما يتعـلـق بالمـبـادئ اـلـتي تـعـبر ـعـنأ-
المصالح والقيم العليا الساسية للمجتمع، وعلى سبيل المثال يجوز للمحكمة أن
تقرر جعل الجلسة سرية في الجرائم الماسة ـبـأمن الدوـلـة اـلـداخلي والـخـارجي
لتفادي ما سيؤدي إليه نشر أخبار المحاكمة من تهديد نظام الدولة خـشـية ـتـأثير

الدعايات المعرضة لمنها ونظامها.
مراعاة الداب: هي  مجموعة من القواعد وجد الناس أنفسهم ملزمين بإتباعهاب-

1
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طبـقـا لـقـاموس أدـبـي يـسـود علـقـاتهم الجتماعـيـة، فجراـئـم الـعـرض مثل ـهـي
جرائم ماـسـة ـبـالداب، ـلـذلك يـجـوز للمحكـمـة أن تـقـرر إـجـراء المحاكـمـة فـهـا

 1بصورة سرية.
منع فئات معينة: لم يبين المشرع من هي الفئات المعنية التي يجوز منحها منج-

حضور  المحاكمة في مطلق الحوال، ويجري الفقهاء على أن المقصود بذلك
هم النساء أو الصغار عندما تـسـتوجب طبيعـة اـلـدعوى منعهـم مـن الحـضـور،
وهذه السرية نسبية أي قاصرة فقط على فئة دون أخرى وليـسـت مطلـقـة عـلـى

 من ـقـانون أـصـول المحاكـمـات168باق الجمهور، ومنها ما نصت عليه المادة
الجزائية المصري، والتي أجازت إبعاد الشاهد أثناء سماع شاهد آخر.

هذا وأن سرية الجلسات ل تشمل الخصوم ووكلئهم، فهؤلء ل يبعدون 
عن الجلسة، غير أنه إذا وقع من المتهم ما يخل بنظام المحاكمة جاز للمحكـمـة
إبعاده من الجلسة وتستمر الجراءات بغيابه، وعلى المحكمة أن تحيـطـه علـمـا

بما تم في غيابه من هذه الجراءات.

إذا كانت القاعدة العامة بالنسبة للـبـالغين ـهـي علنـيـة ـفـإن: جرائم الحداث -2
العديد من التشريعات المقارنة ينص عـلـى إـجـراء محاكـمـة الـحـدث ـفـي جلـسـة

 لسنة76 من قانون رعاية الحداث المصري رقم 58سرية كما هو نص المادة 
ـه1983  والتي جاء فيها: "تجري محاكمة الحدث في جلسة سرية بحضــور ولـي

أو أحد أقاربه إن وجد ومن ترتأي المحكـمـة حـضـورهم ـمـن المعنيـيـن بـشـؤون
الحداث ".

وهذا يعني أن محاكمة الـحـدث يـجـب أن تـتـم بـصـورة ـسـرية، ومخالـفـة قاـعـدة
السرية في محاكمة الحداث يترتب عليها البطلن.

والغرض من السرية في محاكمة الحداث هو لتوقي الثر السلبي الذي 
قد يتعرض له الحدث من خلل اطلع الناس إليه، ولعدم التشهير به وتحاشــيا
لـشـعوره ـبـالغرور اـلـذي ـقـد يـسـيطر علـيـه عـنـدما يـجـد نفـسـه موـضـع اهتـمـام

1

.125-124 ، المرجع السابق ،  ص عمر فخريعبد الرنديزاق الحديثي  

176



الحاضرين ـفـي المحكـمـة. واهتـمـام الـصـحافة ووـسـائل العلم الـخـرى نـشـر
أخباره.

وعليه من حق كل إنسان أن يشهد المحاكمة دون قيد أو ـعـاتق فل يـكـون
لتوافر العلنية أن يحضر الخصوم، بل يجب أن تتاح الفرصة لكل من يرـغـب
ي في حضورها أن يحضـر فعل ويشـهد كيفيـة إجـراء المحاكمـة ومـا يـدور ف
الجلسة من إجراءات، عدا بعض الستثناءات التي أجازها الـقـانون كـمـا ذكرـنـا

 1سلفا.

المبحث الثاني: شفوية المرافعة وحق الدفاع

تقتضي أصول ومبادئ المحاكمـة العادلـة أن تجـري فصـولها كمـا رأينـا
بصفة علنـيـة، كـمـا تقتـضـي أن تـتـم المرافـعـة بـصـفة ـشـفوية، وـهـو ـمـا يـفـرض
مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه  من وقائع وأفعال ليمارس هو ـبـدوره ـحـق

2الرد والتوضيح والدفاع، بما يضفي على الحكم القضائي شرعية أكثر.

 المطلب الول: الحق في الدفاع 

ـاز  إن فن المرافعة أمام المحاكم الجزائية هو أسلوب وموهبة وخبرة يمـت
به عضو النيابة  والمحامين ذو الخـبرة وبـه يلعـب أطـراف الـدعوى الجزائيـة
أدوارهم لغاية إيصال طلباتهم أو الرد على اـلـدفوع المـثـار ـمـن قـبـل الـطـراف
الخرى المتنازعة، ولذلك فإن المر ـفـي البداـيـة يحـتـاج إـلـى الدراـسـة والتعـلـم
ومن تم كسب تلك الخبرة أمام المحاكم، وأن حق الدفاع يندرج تحت العديد من
حـقـوق وـضـمانات أـخـرى متعلـقـة بالمحاكـمـات الجنائـيـة ـصـادر ـمـن المـبـادئ
ـاتير ـة والدـس ـق الدولـي ـات والمواثـي ـة العلـن ـا كاـف ـا تقريـب ـتي أقرتـه ـة اـل العالمـي

1

.126-125،  المرجع السابق ، ص عمر فخري عبد الرنديزاق الحديثي  

2

، "المحاكمة العادلة في النظام الجنائي السلمي والمواثيق  الدولية"،  ورقة بحثية ، بدونعمار  بوضياف  
.29سنة ، ص 
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والقوانين الداخلية، وهو لـحـد ذاـتـه ـمـن الـشـروط الساـسـية لـضـمان ـسـير تـلـك
المحاكمات بصورة عادلة، وإذ يمكن اعتباره من الحقوق المقدسة .

 اـلـدفاع أـمـام القـضـاء الجـنـائي يحـقـق مـصـلحة الـفـراد ومـصـلحةق وـحـ
الجماعة في آن واحد، فهو يـسـتهدف تحقـيـق مـصـلحة المجتـمـع بالوـصـول إـلـى

وتبرئـة ـمـن ثبـت1الحقيقة والوصول إـلـى اـلـدليل بغـيـة إداـنـة ـمـن تثبـت إدانتـه 
براءته أو يشكك في إدانته، وتتحـقـق ـفـي ـهـاذين مـصـلحة الـفـراد، فـمـن تثـبـت

ي ذلـك يعـود إلـى المجتمـع ي نهايـة2براءته أو يشـكك ف ، وكـل ذلـك يصـب ف
المطاف في مصلحة العدالة، ومنه يمكن تحقيق نوع من التوازن ما بين ـسـلطة

3التهام والمتهم.

بالنيابة عن  المحاكمات  المحامي ومشاركته في  يكفله  التوازن الذي  هذا 
أطراف الدعوى، بالضافة إلى مساعدة تلك الطراف في التعبير ـعـن حجمـهـا
وحقوقها، تسهيل وـصـول القضـاء إلـى الحقـائق المتعلقـة بالواقعـة المعروضـة
ويساهم في نفس الوقت في إبـعـاد المـحـاكم والقـضـاة ـمـن الخـطـاء، وذـلـك ـمـن
خلل قيامه بالدفاع عن موكله، وما يقدمه من طلبات وطعون وما يعرضه من
ـاء الـجـراءات ـديه ـمـن أـسـئلة وتوـضـيحات أثـن ـا يـب ـة وـم ـة وقانونـي ـة واقعـي أدـل
وجلـسـات المحاكـمـة ـبـل وـحـتى بـعـد ـصـدور الحـكـم، ـلـذلك فـقـد قـيـل بـحـق أن

المحامي هو خير عون القاضي في أداء  رسالته  إظهار للحق وإقامة للعدل.

1

،  "حق الدفاع وحق التمثيل لمحام في القانون العراقي"، دراسة مقارنة، ورقة بحثية، بدونرنديزكانديز محمد قادر  
.123سنة نشر، ص

2

،  "النظرية العامة في حقوق الدفاع أمام القاضي الجنائي"، الطبعة الولى، دار الفكرمحمد صالح العادلي  
.65-64،  ص 2005الجامعي، السكندرية، بدون طبعة، سنة 

3

، "حقوق الدفاع في مرحلة  ما قبل المحاكمة في النمط الجنائي  والنمط الواقعي"، دارهللي عبد ال احمد  
.05، ص 2000النهضة العربية،  القاهرة، بدون طبعة، سنة  
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الفرع الول:  ماهية حق الدفاع 

 أول:  المحاماة لغة واصطلحا 

ـة المـحـامي ـه محاـمـاة وحـمـاء : داـفـع ... والمحـمـاة حرـف ـمـن ـحـامى عـن
ـع القـضـاة والمحاماة اصطلحا: قيل هي مهنة علمية وفكرية مهمتها التعاون ـم

على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين .

وقيل هي:  مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد 
سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

 وقـيـل: ـهـي النياـبـة ـعـن الخـصـوم ـفـي إـجـراءات التقاـضـي بالحـضـور عنـهـم
والدفاع شفاهة أو كتابة، وبتقديم المذكرات لشرح وجهة نظرهم وهو ما يؤديها

من أوراق  ومستندات.

 ويذهب البعض إلى الـقـول ـبـأن المحـمـاة يمـكـن أن تـعـرف "موـضـوعيا"
أو"شكليا" ويدخل ضمن التعريف الموضوعي، التعريف الذي قال به البـعـض،
من أن المحماة هي المهنة التي من خللها يـسـتطيع ـصـاحبها، وـهـو المـحـامي،
أن يحمي الضعفاء والرامل واليتامى وـيـدافع ـعـن القـضـايا العادـلـة، ويخـلـص
لرد الحقوق المغتصبة لـصـحابها فيـسـمع ـصـوتهم لممثـلـي المظلوم والبائس، وي

 .1العدالة، ويقوي حجيتهم، ويدفع عنهم كيد الكائدين، ويكشف ستر المتآمرين

 وفي بعض الستثناء هذا التعريف فإنه أقـرب أن يـكـون تعريفـا إعلميـا
ـل الـضـعفاء ـن مـث ـل ـم ـل العـق ـات تـخـاطب العواـطـف قـب ـتعمل تعريـف ـث يـس حـي
والرامل واليتامى...، حيث يرى الستاذ محمد طلحاب العتبي أنه ـكـان يمـكـن
تعريف المحماة موضوعيا،  بغرض أهداف هذه المهنة، بأـسـلوب  موـضـوعي

أفضل من ذلك السلوب العلمي .

1

.06، المرجع السابق ، صهللي عبد ال احمد 
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 وفي نـفـس اـلـوقت فـهـو يعـرض التعرـيـف الـشـكلي للمحـمـاة بأنـهـا : ـهـي
ـاعدة ـذكرة لمـس المهنة التي  تخول صاحبها المرافعة أمام القضاء شفويا، أو بـم
المحكمة على فهم القانون وتطبيقه  على القضية  التي هي تحت النظر، بمقابل

أتعاب من موكله.

واـصـطلحا:  ـقـد ورد تعرـيـف أما المحامي لغتا:  المدافع عن أحد الخـصـمين 
المحامي والوكيل في بعض الكتب الحديثة حيث عرف المـحـامي ـبـأنه: الوكـيـل
عن الشخص في الخصومة للدفاع عنه وإبراز وجهة نـظـره للقاـضـي بـصـياغة

قانونية.

 وـعـرف الوكـيـل ـبـأنه: " الـشـخص اـلـذي يـنـوب ـعـن الموـكـل ـفـي القـيـام
بإجراء التصرفات المنوطة به من قبل الموكل بموجب عقد وكالة ".

الفـراد اـلـذين يقومـون باـلـدفاع عـن الخـصـوم أمـام القضـاء والمحامون بأنهم:
ويبذلون  النصح      في تصريف أـمـورهم القـضـائية، ويـضـيف ـبـأن الـقـوانين
الوضعية تعتبر المحـامي ـمـن المسـاعدين القـضـائيين عـلـى اعتبـار أنـهـم ـعـون
القضاء على إظهار الحقيقة والكشف عنها مما ييسر مهمة القضاء  في إيصال

الحق لصاحبه.

 ويقول آخرون عن المحامين أنهم: طائـفـة خاـصـة يـشـترط فيـهـم الـقـانون
شروطا  تتعلق بالعلم والكفاية والخبرة وحسن الصمعة، ووظيفتهم الوكالة ـعـن
المتقاضين أـمـام المـحـاكم لـلـدفاع ـعـن ـمـوكليهم وبـسـط أدلتـهـم وأـسـانيدهم أـمـام

القضاء  تأييدا  لما يدعونه، أو لما يردون به  على دعوى المدعي.

ـامي،  ويمكن المضي في سرد العديد من التعريفات لمهنة المحماة والمـح
إل أن من شراح القانون من لخص ذلك بقوله: وبصفة عامة يمكـن الـقـول بـأن
تعريف المحامي يرتبط بالوظيفة التي يشغلها في نطاق التنظيم القضائي، حيث
أن المحماة تتضمن في الواقع أنواعا ثلثة من النشطة، تهدف بصورة موحدة
إلى ضمان ـتـوفير المـسـاعدة القانونـيـة لي ـفـرد يحـتـاج إليـهـا، وـهـذه النـشـطة
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ـدفاع ـمـن هي،تقديم الستشارة القانونية، تمثيل الفرد في الدعوى القضائية، واـل
، أمام القاضي الجزائي، فهي ـفـي الخـصـومة الجنائـيـة بـجـانب1خلل المحاكمة

شمولها للمتـهـم تـشـمل أيـضـا النياـبـة العاـمـة اـلـتي ـتـدافع ـعـن مـصـالح المجتـمـع
وتمثـلـه، كـمـا أن حـقـوق اـلـدفاع تـمـارس أيـضـا ـمـن ـجـانب أـطـراف الخـصـومة
المدنية التابعة للخصومة الجنائـيـة، مقاـمـة أـمـام القـضـاء الجـنـائي، الـمـر اـلـذي

أغفله هذا التعريف السابق الذكر.

 ولقد تفادى مثل هذا النتقاد أستاذنا الدكتور حسنين عبيد  توصيفه لحــق
الدفاع بقوله: تكفل الدساتير حق الدفاع لكل متقاضي فتسمح له  لتـقـديم ـكـل ـمـا
يدعم حقه كي تستطيع المحكمة أن تصل بعد تقييده الوقوف على حقيـقـة الـمـر
فتصدر حكمها مطمئنة  إلى صواب ما أسندت إليه، وقريب من ـهـذا ـمـا ذـهـب
إليه البعض من أن المقصود بالدفاع في القضية بصفة عامة هو إبداء  الخـصـم
لوجهة نظره أمام القضاء  فيما قدمه هو ـقـدمه خـصـمه ـمـن ادـعـاءات، ويمـتـاز
ـزا هذا التوصيف، وذلك التعريف في رأي الستاذ محمود صالح،  بأنها قد رـك
على حقوق الدفاع ذاتها وحددها  تحديدا  دقيـقـا  ـمـن ـسـماتها أنـهـا رـكـزا عـلـى
الجانب العملي أو التطبيقي لهذه الحقوق دون اللتفاف إلى الصول أو الجذور
المستمدة منها الحقوق المذكورة، ويتجه أحد الشراح إـلـى تعرـيـف ـحـق اـلـدفاع

 ـبـأنه ذـلـك اـلـذي يكـفـل لـكـل ـشـخص ـطـبيعي أو2أـمـام القـضـاء بمعـنـاه الواـسـع
معنوي، حرية إثبات الدعوى أو دفاع مضاد أمام ـكـل الجـهـات القـضـائية اـلـتي
ينشأها الـقـانون، أو اـلـتي يخـضـع لـهـا الـطـراف ـبـإرادتهم واـلـذي يـضـمن ـهـذه

3الحرية.

ثانيا: مفهوم حق الدفاع 

1

، "دور المحامي  في الجراءات الجزائية"،  كلية الدراسات  العليا،  السعودية، رسالةمحمد طحاب العتيبي 
.40-39-38  ص ،2004ماجستير ، سنة 

2

.2، المرجع السابق، ص محمود العادلي 
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 اختلف الفقهاء حول تحديد ماهية حق الدفاع، فذهب البـعـض إـلـى الـقـول
بأن حق اـلـدفاع ـهـو ـحـق المتـهـم ـفـي محاكـمـة عادـلـة مؤسـسـة عـلـى إـجـراءات
مشروعة، وذهب رأي إلى القول:"بأن ـحـق اـلـدفاع ـهـو تمكـيـن المتـهـم ـمـن أن
يعرض على قاضية حقيقة ما يراه في الواقعة المسندة إلـيـه، ويـسـتوي ـفـي ـهـذا
الصدد أن يكون منكرا معارضته للجريمة المسندة إليه أو معترفا بها، فهو وإن
توخى من وراء إنكاره الوصول إلى تأكيد براءته، فقد يكون اعترافه مبررا ما
أحاط به من ظروف وملبسات قد يكون من بينها ـمـا ـيـدل عـلـى أـنـه ـكـان ـفـي
حاـلـة اـلـدفاع  الـشـرعي، أو ـمـا بـيـن بـعـض الـظـروف المعفـيـة ـمـن العـقـاب أو

المخففة له.

كما عرفت حقوق الدفاع بأنها:"مفهوم مجرد عبر عنه القانون الوضعي 
بأنه عبارة عن مجموعة من المتيازات الخاصة أعطيت إلى ذلك اـلـذي يـكـون

1طرفا في الدعوى الجنائية".

وذهب رأي أخر إلى تعريف حق الدفاع في مرحلة المحاكمة بأنه تمكـيـن
المتهم من أن يعرض على قاضيه حقيقة ما يراه ـفـي الواقـعـة الجنائـيـة المـسـندة
إليه، يستوي في ـهـذا  أن يـكـون  منـكـرا للجريـمـة أو معترـفـا بـهـا، حـيـث ـيـرى
الستاذ الدكتور محمود صالح العادلي أن هذا التعريف قد خلط بين ضمانة من
ضمانات حقوق الدفاع أل وهي التمكين من الرد، وحـقـوق اـلـدفاع ذاتـهـا وـهـي
الرد على المساس بمصلحة محمية قانونا وشتان بين المرين، أضف إلى ذـلـك
أن هذا التعريف ناقص، حيث ينسب حـقـوق اـلـدفاع إـلـى المتـهـم فحـسـب، رـغـم

2أنها تكون لكل من يكتسب وصف خصم.

3

 V :HAVEN EA , « protection des droits de la défense en droit belge», rev , de droit Penal , et de 
crimin , , 1967, P 461. 

1

.90،  "حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي"،  مجلة منتدى القانون، العدد الخامس، ص شهيرة بلحية  

182



 الفرع الثاني: حق المتهم في الستعانة بمحام 

 يلعب المحامي دورا أساسيا في المحاكمة العادلة لتمكنه من الجــراءات
القضائية وفهمه للنصوص القانونية المختلفة، فالمتهم يكـون أحـوج  إلـى دـفـاع
يؤازره ويرد عنه التهم التي تلتـصـق ـبـه، وأـكـدت اللجـنـة الممـيـة عـلـى أهمـيـة
وخطورة هذه المرحلة فدعت الدول الطراف إلى التطبيق الـسـليم  لمقتـضـيات

1العهد بالسترشاد بهذا الضابط.

يعد حق المتهم في الستعانة بمحام حـقـا ـمـن الحـقـوق الساـسـية المـقـررة
2لحماية حقوق المتهم في الدعوى الجنائية.

 وليست استعانة المتهم بمحام مـجـرد مـيـزة منحـهـا ـلـه الـقـانون أو مـجـرد
4 بل هو حق أصيل قديم قدم العدالة،3مكنة ينصحه المشرع بإتباعها كلما أراد،

5وهو فرع من فروع أعلى وأشمل أل وهو حق المتهم في الدفاع عن نفسه.

2

منقول من موقع ،1، ورقة بحث بعنوان  حصانة أو حق الدفاع أمام القضاء، ص  محمود صالح العادلي
www.F_Law.Net 

1

.38، ص المرجع السابق  ،  حميد أربيعي  

2

.10-09 ، المرجع السابق ، ص سعد حماد صالح القبائلي  

3

  راجع بالتفصيل في هذا الموضوع حسن محمد علوب،" استعانة المتهم بمحام ـفـي الـقـانون المـقـارن" ، رـسـالة
.1970دكتوراه ، جامعة القاهرة، ،سنة 
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ويقتضي الحق في التصال بمحام منح المتهم فرصة الوصول إلى محام
على وجه السرعة، وينبغي أن يتمكن المحامون من مقابلة موكليهم على انفراد

والتصال بالمتهمين في ظروف تراعي تماما سرية هذه التصالت .

وعلوة على ذلك ينبغي أن يتمكن المحامون من إسداء النصح للمتهمين 
بجرائم جنائية وتمثيلهم، وذـلـك لخلقـيـات المهـنـة ووفـقـا لـمـا ـهـو مـعـترف ـبـه
عمومـا دون قيـود أو تـأثير أو التعـرض لضـغوط أو تـأثير أي جهـة مـن دون

1مبررات.

 أول: استعانة المتهم بالمحامي في مرحلة التحقيق البتدائي 

 حق المتهم في الستعانة بمحام في مرحلة التحقيق البـتـدائي يعـتـبر ـمـن
أهم ضمانات حق المتهم في الدفاع عن نفسه خاصة عند اـسـتجوابه، إذ أن ـفـي
حضور المحامي مع المتـهـم دعـمـا لـمـوقفه ومـسـاعدة ـلـه عـلـى الجاـبـة بـهـدوء

3، وضمانا لسلمة الجراءات وهونا  للعدالة على إظهار الحقيقة.2واتزان

4

  لقد وجدت المحماة منذ إن وجدت الخصومة فلم تقتصر وظيفتها على مصالح  المتهم ـبـل ـسـاهمت ـفـي تحقـيـق
مصالح المجتمع في سير العدالة و حسن أدائها .

5

.11 ،  المرجع السابق، صسعد حماد صالح القبائلي  

1

.38،  المرجع السابق، ص حميد أربيعي  

2

Nagel (stuart S) the rights of the acussed in law ، المرجع السابق  نقل عن سعد حماد صالح القبائلي 
and action voll sage criminal justice systeme annual bevarly hili London, P 1

3

 ،"دور المحامي في التحقيق و المحاكمة"، دراسة مقارنة،  مجلة مصر القضائية  المعاصرة،رؤوف  عبيد  
.5،ص 1960القاهرة، سنة  

، "المرصفاوي في المحقق الجنائي" ، الطبعة الثانية، منشاة المعارفحسن صادق المرصفاوي
.153،  ص 1990السكندرية،بدون طبعة ،سنة 
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أما موقف التـشـريعات المختلـفـة ـفـي تحدـيـد موقفـهـا ـمـن ـحـق المتـهـم ـفـي
الستعانة بمحام في مرحلة التحقيق البتـدائي فهـو مـتردد مـن هـذا الـحـق بيـن

ثلثة اتجاهات تشريعية وهي:

أ- التـجـاه التـشـريعي الول: للمتـهـم الـحـق ـفـي الـسـتعانة بمـحـام ـفـي مرحـلـة
التحقيق البتدائي منذ أول حضور للستجواب أـمـام المحـقـق، ودون خـضـوعه
لي قيد من القيود وعلى رأس هذه التشريعات التشريع الفرنـسـي، حـيـث ـنـص

 من قانون الجراءات الجنائية عـلـى اـلـتزام قاـضـي التحقـيـق1 114/3في المادة 
بتنبيه المتهم إلى حقه في الـسـتعانة بمـحـام عـنـد مـثـوله أـمـامه لول ـمـرة، وإذا
تعذر عليه الختيار يعين له محاميا إذا أبدى رغبته في ذلك كـمـا نـصـت الـمـادة

 من نفس الـقـانون عـلـى ـعـدم ـسـماع المتـهـم ـمـا ـلـم يتـنـازل ـعـن ذـلـك2 118/01
صراحة بحضور محاميه أو بعد استدعائه قانونا.

والدول التي صـارت  عـلـى طريقهـا كمـصـر وليبيـا وغيرهـا مـن اـلـدول
، فل يتعد دور المحامي ـفـي ـهـذه النـظـم بمـجـرد مراقـبـة إـجـراءات3العربية

1

 على  03 فقرة 114  تنص المادة  
Le magistrat donne avis à l’inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou
admis au stage, ou parmi les avoués et à défaut de choix, il lui en fait désigner un d’office, si l’inculpé le 
demande. La désignation est faite par le bâtonnier de l’ordre des avocats s’il existe un conseil de l’ordre et, 
dans le cas contraire, par le président du tribunal.

2

L’inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés à  فقرة أولى على أن :118  تنص المادة 
moins qu’il n’y renoncent expressément qu’en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés.  ( code de

procédure pénale op.cit , PP 102-103 .

3

 تتبع أغلب التشريعات العربية النظام  المختلط فيكون للنيابة العامة في مرحلة التحقيق البتدائي  خاصة دور  
هام وأساسي في تحريك الدعوى العمومية و استعمالها .

 قانون الجراءات02 و المادة  1966من قانون الجراءات الجزائية الجزائري الصادر عام  29 انظر المادة 
.1968الجزائية التونسي 

.2 و 1 م 1953 ق.ا.ج.ج  الليبي 09و المادة 
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فل يـجـوز للمـحـامي أن ـيـترفع أـمـام1التحقيق، وهو عـلـى أي ـحـال دور ـسـلبي،
2سلطة التحقيق قبل وصول الدعوى إلى المحكمة المختصة.

 لـيـس للمـحـامي إل  إـبـداء ملحظـاته بـشـأن إـجـراءات التحقـيـق  كـسـماع
ـئلة ـن أـس الشهود مثل أو استجواب المتهم، ويعترض على ما يوجهه المحقق ـم

ـن3واستجواب المتهم ويثبت العتراض في محضر التحقيق ، غير أن هذا رهـي
بموافقة المحقق حسب أهمية ذلك في الدعوى وما لم يمس بحقوق الخرين.

كـمـا أـخـذت بهـذا التجـاه تشـريعات بلجيكـا، اسـبانيا، ألمانيـا، وسويسـرا
وتشيكوسلوفيا ويوغسلفيا والدول النجلو سكسونية باستثناء الوليات المتـحـدة
المريكية في حالة حضور المحلفـيـن لتحقـيـق هـنـاك تـشـريعات ـتـوجه حـضـور
المـحـامي ـفـي التحقـيـق البـتـدائي ـفـي الجناـيـات كلبـنـان، ـسـوريا، ـتـونس، أـمـا
التـشـريع المـصـري فـنـص عـلـى ـحـق المتـهـم أن يـسـتعين بمـحـام ـفـي التحقـيـق

البتدائي والسماح لمحام المتهم حضور جميع الجراءات .

 وواصل المشرع المـصـري مـسـيرته ـفـي ـتـدعيم ـحـق المتـهـم بالـسـتعانة
 ـقـانون الـجـراءات الجنائـيـة ـحـق المتـهـم141بمـحـام ـفـي التحقـيـق البـتـدائي م 

المحبوس احتياطيا التصال دائما بمحاميه دون حضور  أحد .

1

.51-50 ، المرجع السابق ، ص سعد حماد صالح القبائلي  

2

  Merle , « le rôle de la défense en procedure pénale » , Rev –Sc , P 6.

3

.249 ، "ضمانات الدفاع" ، مجلة الحقوق و الشريعة ، الكويت،بدون سنة نشر،   ص سامي حسني الحسيني  
ق الجراءات الفرنسي ( إجراءات  جنائية)  ل يجيز للمحامي للكلم إل إذا أذن المحقق له ذلك. 120 المادة 
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حرية اتصال المتهم المحـبـوس بمـحـاميه بـشـرط :  ب-التجاه التشريعي الثاني
حصوله على إذن ـمـن القاـضـي المخـتـص وقـصـر إـسـهام المـحـامي ـفـي بـعـض

4إجراءات التحقيق البتدائي مثل ايطاليا ل يحضر المحامي استجواب موكله.

ـي ج- التجاه التشريعي الثالث: الرفض التام لحق المتهم في الستعانة بمحام ـف
ـاب التحقـيـق كتـشـريع التـحـاد ـال  ـب ـة إقـف ـدائي إـلـى غاـي ـة التحقـيـق البـت مرحـل

2السوفياتي سابقا. 

 ويـسـتند التـجـاه المـعـارض لـحـق المتـهـم الـسـتعانة بمـحـام ـفـي التحقـيـق
البتدائي إلى أن إباحة الحق للمتهم يؤثر سلبا عـلـى فاعلـيـة التحقـيـق، فحـضـور

المحامي مع المتهم يؤدي إلى عدم تلقائية الرد .

 فضل على أن حضور المحامي ـقـد يـكـون عائـقـا ـفـي كـشـف الحقيـقـة أو
عدم اعتراف المتهم بما سبق أن أدلى به من أقوال أمام جهات تحقيق أخرى.

ىDEVLINويرى الستاذ   أن المحامين في النظام النجليزي يسعون دائما إل
عدم ممارسة الحقوق الممنوحة للمتهم في مرحلة التحقيق البتدائي ويحتفظون
بخطة دفاعهم إلى مرحلة المحاكمة تفاديا لتنبيه ممثل التهام إلى نقاط الضعف
في ملف القضية خاصة أن قـضـاة التحقـيـق ـنـادرا ـمـا  يمارـسـون ـسـلطتهم ـفـي

شطب التهام.

 مما سبق ذكره فإن حق المتهم في الستعانة بمحام ـفـي مرحـلـة التحقـيـق
البتدائي يعد   من أهم ضمانات المتهم ـفـي اـلـدفاع ـعـن نفـسـه، ـضـمانا لـسـلطة
التحقـيـق ومراـعـاة لـهـا وـتـوجيه اـلـدعوى الجنائـيـة نـحـو ـهـدفها  المنـشـود وـهـو

4

من قانون الجراءات 46  لم ينص  المشرع اليطالي على حضور المحامي لستجواب موكله في المادة 
 بعنوان القواعد العامة للستجواب 16/02/1988الصادر  447الجنائية اليطالي  الجديد رقم 

2

 يستثنى القانوني السوفياتي سابقا حظر الستعانة بمحام بعض القضايا الخاصة بالحداث أو متهمين ل
يستطيعون الدفاع بأنفسهم.
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الوصول إلى الحقيقة والحكم ببراءة المتهم أو بإدانته، فدور المـحـامي ـفـي ـهـذه
1المرحلة له تأثير على قضاة الحكم عند إصدار أحكامهم.

ثانيا: الطبيعة القانونية لدور المحامي خلل إجراءات التحقيق

ـة وقـسـم أـخـر ـى إـجـراءات ينبـغـي منـهـا جـمـع الدـل ـق عـل  يـسـتند التحقـي
للجراءات التي تتعلق بالحرية الشخصية للمتهم ويسـميها البعـض الجـراءات

الحتياطية للتحقيق.

 البند الول: دور المحامي في مرحلة النتقال والمعاينة

إن دور المحامي في هذه المرحلة يعد بمثابة التصال  مع جهـة التحقيـق
بالواقعة وقد ينتج عنه استخلصات واستنتاجات تدعو إلى أهمية هذا الجراء،
لذلك فإن وجود المـحـامي ـهـام لمـكـان إيـضـاح ـمـا يحـيـط ببـعـض الـمـور ـمـن
ملبسات، أو أن يفند دليل معينا، وبهذا فيـكـون ممثل ـعـن ـشـخص المتـهـم ـفـي
ـم، وشخصــياتهم، ـة الوصــول إليـه ـة كيفـي ـن ناحـي ـهود، ـم ـة التصــال بالـش حاـل
وأقوالهم وما قد يكون فيها من تضارب أو أمور  أخرى في صالح أو في غير
صالح موكله، بل إن المحقق قد يسأل المتهم إذا كان موجودا وله أن يســتجوبه
أو يواجهه بآخرين وهو إجراء من الجراءات الهامة التي يـجـب أن يحـضـرها

المحامي الذي يراعي مصالح موكله.

وإذا كان من حق المحقق أن يجري المعاينة في غيبة المتهم، فـإن وجـود
محامي ينوب عنه   في حـضـور المعايـنـة، ـهـو أـصـلح للمتـهـم بل ـشـك ليـكـون
رقيبا على ما يتم من إجراءات وما يقال من أقوال عـلـى لـسـان آخرـيـن. ـبـل إن
للمـحـامي أن يطـلـب ـمـن المحـقـق النتـقـال والمعايـنـة  لـمـر ـمـا، و للمحـقـق أن
يستجيب لهذا الطلب فيكون المحامي ـقـد نـجـح ـفـي تحقـيـق ـمـا يـهـدف إلـيـه ـمـن
وراء تلك المعاينة، وقد يرفض المحقق فيستطيع المحامي طلب إثبات ذلك ـفـي

1

.48 ، المرجع السابق ، ص سعد حماد صالح القبائلي  
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محضر المحقق،  إذا كانت المعاينة لزمة لثبات أو نفي أمر معـيـن، وبالـتـالي
فإن المحامي يلعب دور الرقيب علـى المشـروعية مـن كـل مراحـل وخطـوات

التحقيق.

 البند الثاني:  دور المحامي  بالنسبة للخبرة 

 إن أول دور له هو الدور العام السابق ذكره وهو مراقبة المشروعية في
شأن الستعانة بالخبراء، و بهذا ـلـه الـحـق ـفـي الـعـتراض عـلـى الـخـبرة، وـلـه
مناقشة الخبير فيمـا أورده تقرـيـره، وـلـه أن يطـلـع عـلـى ذـلـك التقريـر، وـلـه أن
يستعين بخبير متخصص يختاره هو ليقدم تقريرا استشاريا ـحـول النقـطـة اـلـتي
بحثها الخبير المنتدب من قبل المحقق، وله ـكـذلك أن يحـضـر عـمـل الـخـبير إذا
كان لذلك فائدة، ومن حق المحامي كذلك أن يقدم  للمحقق مذكرة يفـنـد فيـهـا مـا
ورد في تقرير الخبير، وله أن يطلب بتمكين الخبير الستشاري الذي يحضــره
هو عن المتهم من الطلع على أوراق الدعوى فيما يتعلق بالنقطة محل طلب

الخبرة.

 البند الثالث: دور المحامي في مجال التفتيش

 إن التفتيش إجراء هام ـمـن إـجـراءات التحقـيـق وـلـه العدـيـد ـمـن ـضـوابط
ـروعية ـة المـش ـي مراقـب ـامي ـف ـر دور المـح ـا يظـه ـل منـه ـي ـك ـروعية وـف المـش
والـعـتراض عـلـى أي إـجـراء مـخـالف للنـظـام والـسـتناد إـلـى بطلن الـجـراء
المخالف وما يترتب عليه أو يسفر عنه ـمـن نتاـئـج ـلـذلك، وأن المـحـامي ـلـه أن
يعترض ويثبت في مذكرة ـمـا ـتـم ـمـن تـجـاوز ، و يمـكـن للمـحـامي أن يحـضـر

تفتيش مسكن موكله.

 إن الغاـيـة ـمـن التـفـتيش ـهـي ـضـبط الـشـياء، ـلـذلك لـجـأ واـضـعوا نـظـام
الجراءات الجزائية إلى ذكر ضبط الشياء، مقترنة بالتفتيش، وبهذا فــإن دور
المحامي في هذه المرحلة أن يتأكد  من أن كافة ما اتخذ ـمـن خـطـوات إنـمـا ـتـم
بطها مـن رئيـس هيئـة التحقيـق، ولـه أن وفق النظام مثل أن يكـون المـر بض
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يطلب استلم  أصول أو صور تـلـك الـشـياء المـضـبوطة، وـلـه أن يتظـلـم  ـمـن
1قرارات المحقق برفض  نسبتها إليه بوصفه محامي المتهم. 

وـفـي ـهـذا الـطـار إذا رأى المـحـامي مـسـتجوبات البطلن علـيـه أن ـيـدفع
ـادة   ق.ا.ج.ج " يـجـب48لصالح موكله ببطلن إجراءات التفتيش، إذ تنص الـم

 ق. ا.ج .ج ،و ـيـترتب عـلـى47-45مراعاة الجراءات اـلـتي اـسـتوجبتها الـمـادة 
مخالفتهـا البطلن " وطبقـا لهـذه الـمـادة فـإن أي تفـتيش يتـم بمخالفـة أو خرـقـه

ـ 45أحكام المادتين   يقع باطل، وكذلك التفتيش الذي يتم خرقا لحـكـم الـمـادة47ـ،
ـراء44 ـق بضــابط الـشـرطة القضــائية، أي أن إـج ـم يتعـل ـو حـك  ق.ا.ج.ج ، وـه

التفتيش بمخالفة القيود المتعلقة بالذن والحضور  والميقات القانوني من جهاز
شبه القضائي أم من السلطة القـضـائية المختـصـة ـيـترتب عليـهـا البطلن، فتـقـع
ـة، ـي الداـن ـه ـف ـة المتحصــلة مـن ـى الدـل ـناد عـل ـن الـس ـر، ول يمـك ـة الـث عديـم
بالضافة إلى ذلك فإن التفتيش الذي يجريه العون ـخـارج قواـعـد اختصاـصـاته
ـاطل، إذ ل النوعية، وهو المساعدة والمعاونة لضباط الشرطة القضائية، يقع ـب
يجوز له أن يستقل بإجراء ـمـا بنفـسـه إل أن يـكـون مـسـاعدا أو معاوـنـا لـضـباط

2الشرطة القضائية وبحضور هذا الخير وتحت إشرافه.

الفرع الثالث: الطبيعة القانونية لدور المحامي في مرحلة المحاكمة

  تعـد مرحلـة المحاكمـة هـي المرحلـة النهائيـة للـدعوى الجنائيـة، إذ بـه
تكون قد دخلت مرحلتها الخيرة، ويكون قد آن للقضاء أن يقول كلمته الفاصلة

فيها.

المحاكمة،  الخصومة في  النظام من ضمانات لطراف  يوفره  وبقدر ما 
بقدر ما يتوقع تحقيق العدالة، وأن من أعمدة إقامة العدالة هو تمكين المتهم من

1

.106 ، المرجع السابق ، ص محمد طحاب العتبي   

2

.27، المرجع السابق ، ص عبد ال اوهايبية  
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الدفاع عن نفسه سواء بذاته  أو بواسطة محام ، إل أـنـه ـقـد يـضـار ـشـخص ـمـا
في الجريمة فيدخل في الدعوى الجنائية مطالبا بحق خاص له، وأن من تحقيق
العدالة أن يمكن ذلك الشخص من اقتضاء حقه أو يعوض عنه إذا ثـبـت أـنـه ـلـه

حقا.

أول:  دور المحامي بالنسبة للمبادئ العامة للمحاكمة

قبل الحديث في هذا الدور فإن هناك دورا هاما سابقا عليه، يجب على 
المحامي أن يحسن العداد له، وذلك هو دراسة القضية بـعـد انتـهـاء التحقيـقـات
البتدائية لمعرفة كافة أبعادها وتحدـيـد الدـلـة اـلـتي يحتاجـهـا ـلـدعم دـفـاعه ـعـن
م وسـائل الوصـول إلـى هـذه الدلـة مـن شـهادة  أو خـبرة أو معاينـة موكله، ث
وضبط الشياء، وغير ذلك مما يفيده في ـتـدعيم دـفـاعه، ـثـم علـيـه بـعـد ذـلـك أن
يـسـتخلص ـمـن مرحـلـة التحقـيـق البـتـدائي اـلـذي أجرـتـه هيـئـة التحقـيـق، نـقـاط

الضعف في موقف موكله، وكيفية الستفادة من نقاط الضعف هذه .

كل ذلك يشكل الركيزة التي يعتمد عليها لعداد خطة دـفـاعه ـعـن ـمـوكله
خلل المحاكمة، ثم يكون عليه بعد ذلك أن يقوم بكافة الجراءات التي يتطلبها
النظام وفي المواعيد التي حددها حتى ل يضعف موقف موكله، أو يفوت عليه
وجها من أوجه الطعن المختلفة، مثل الختصاص أو ـصـلحية القـضـاة للنـظـر

في القضية، أو مراقبة  سلمة الجراءات .

 البند الول:  دور المحامي بالنسبة لعلنية الجلسة

  قد يرى المحامي أن مصلحة الدفاع عن موكله تستدعي كون الجلـسـات
سرية، له أن يطلب ذلك من المحكمة، إل أن المحكمة ـهـي ـصـاحبة الـحـق ـفـي

إجابة أو عدم إجابة المحامي إلى طلبه.

 ويمكن للمحامي إذا رأى مصلحة ـمـوكله ـفـي ـعـدم جـعـل الجلـسـة ـسـرية
وهو أمر قليل الحدوث، أن يتأكد من توافر الشروط التي وضعها النظام لجـعـل

الجلسة سرية.
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و بالمثل فإن مبدأ  شفوية المرافعات أمر مستقر ومتبع، إل أنه قد يحدث
أن يقدم أحد الخصوم من أدلة ل تطرحها المحكمة للمناقشة في الجلسة، نـسـيانا
أو إهمال لشأنها، أو لي سبب أخر، ول شك أن تنبه المـحـامي إـلـى مـثـل ـهـذه
النقطة يعطيه مبررا للطـعـن ـفـي الحـكـم  عـلـى أـسـاس الخلل بمـبـدأ الـشـفوية،

ومن باب أولى فله العتراض على أي دليل لم يطرح للنقاش  في الجلسة.

وقد يعترف المتهم ـفـي أي وـقـت بالتهـمـة المنـسـوبة إلـيـه، وـقـد يـحـدث أن
تأخذ المحكمة بهذا العتراف دون مناقـشـة المتـهـم ـفـي اـعـترافه تفـصـيل، فـفـي
مثل هذه الحالة وهي الخرى قليلة الحدوث، يكون من حق المحامي أن يطـعـن
في الحكم الصادر عن موكله، واستنادا إـلـى أن المحكـمـة بـهـذا الـعـتراف دون
مناقشة التفاصيل التي ينص عليـهـا النـظـام فـيـه إخلل مـبـدأ  الـشـفوية وـمـن ـتـم
ـم بحق  الدفاع، وله أن يتمسك بأحكام النظام ويطلب من المحكمة مناقشة المتـه

في اعترافه.

البند الثاني: بالنسبة إلى دور المحامي في تطبيق مبدأ الوجاهية والتدوين 

 للمحامي دور هام في مراقبة تطبيق مبدأ الوجاهية أي مناقـشـة أدـلـة ـكـل
خصم          في مواجهة الخصم الخر، وله أن يـعـترض عـلـى أي إـجـراء ل
يتم في مواجهة موكله، من قبل أن تعتمد المحكمة شهادة شاهد لم يـكـن لـمـوكله
ـره فرصة مناقشة في شهادته، أو أن تأخذ المحكمة بتقرير خبير لم يطرح تقرـي
للمناقشة أمام الخصوم ويعطـي مـوكله فرصـة مناقشـة الخـبير نفسـه، وبالمثـل
ـوجز ـة وـم ـات الجلـس ـب أن مجرـي ـامي أن يراـق ـدوين، فللمـح ـدأ الـت ـبة لمـب بالنـس
مناقشتها يتم تدوينها بواـسـطة ـكـاتب الجلـسـة، وـلـه أن يطـلـب ـمـن المحكـمـة أن
تكلف الكاتب بتدوين فحوى دفاع  يقدمه أو إجراء يطلب القيام به أو غير ذلك.

البند الثالث: دور المحامي بمراقبة اللزام بحدود الدعوى 

وهذا من خلل إلزام الدعاء بعدم إضافة وقائع أو أدلة جديدة لم ترد في
صحيفة التهام، وذلك أن سلطة التهام تسلب هذا الحق بدخول الدعوى حوزة
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المحكمة، ووحدها التي من حقـهـا أن تنـظـر فـي وقـائع ـمـدعى بـهـا ـمـن ـطـرف
المدعى العام، ما ل يحتاج إلى تحقيق، وهي التي من حقها إذا وجدت أن هناك
متهمـيـن غـيـر ـمـن أقيـمـت اـلـدعوى عليـهـم، أو وـقـائع أـخـرى مرتبـطـة بالتهـمـة
المعروضة، فعليها أن تحيط من رفع اـلـدعوى علـمـا ـبـذلك لـسـتكمال ـمـا يـلـزم

لنظرها والحكم فيها بالوجه الشرعي .

وبالمثل فإن عـلـى المـحـامي أن يتأـكـد ـفـي حاـلـة إعـطـاء المحكـمـة وـصـفا
للفعل خلف الوارد في لئحة الدعوى، من أن المحكمة قد أبلـغـت ـمـوكله ذـلـك
صراحة، وأنه إذا حدث ذـلـك فـلـه أن يطـلـب مهـلـة لـعـداد دـفـاعه عـلـى أـسـاس
ـر الوصف الجديد، وعلى  المحامي أن يراقب كذلك  أن المحكمة  لم تقض بغـي

 1ما طلبه في  مواجهة موكله.

ثانيا:  إشكالية الحق في الدفاع في التشريع الجزائري

  إن من أوكد حقوق المتهم ـحـتى يتمـكـن ـمـن اـلـدفاع ـعـن نفـسـه أن يبـلـغ
ـا بصفة واضحة وكافية عند مثوله أمام قاضي الحكم بما ينسب إليه من تهم وـم
يصاحبها ـمـن ـظـروف مـشـددة، وأن تـكـون لـغـة الخـطـاب بيـنـه وبـيـن المحكـمـة
مفهومة، ويطرح هذا المر خصوصا إذا كان المتهم أجنبيا،أو أـصـم، أو أبـكـم،
إذ يوجب القانون على المحكمة فـي ـهـذه الحاـلـة أن تعـيـن ـلـه مترجـمـا  حـسـبما

 ـمـن ـقـانون الـجـراءات الجزائـيـة الجزاـئـري343 من الـمـادة 2قضت به الفقرة 
 ق.إ.ج.ج.92 و91التي أحالت  على أحكام  المادتين 

 ومما نص عليه المشرع الفرنسي في هذا الباب أنه ل ـمـانع ـمـن اعتـمـاد
المحكمة على الحوار عن طريق الكتابة مع أي طرف إذا ـكـان يحـسـن الـقـراءة
والكتاـبـة ول يوـجـد قانوـنـا ـمـا يمـنـع اللـجـوء إـلـى ـهـذا الـحـل ـفـي ـظـل الـقـانون

الجزائري.

1

. و ما بعدها167، المرجع السابق، ص محمد طلحاب العتيبي  
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ـم351تناولت المادة  ـق المتـه  من قانون الجراءات الجزائية الجزائري ـح
ـفـي اـلـدفاع غـيـر أن ـصـياغتها باللـغـة العربـيـة ـكـانت مـشـوهة مقارـنـة بنـصـها
المكتوب باللغة الفرنسية والمنـقـول ـمـن ـقـانون الـجـراءات الجزائـيـة الفرنـسـي

 يـقـول: "351باعتباره هو المصدر التاريخي للقانون الجزائري، فـنـص الـمـادة 
وإذا كان للمتهم الحاـضـر أن يسـتعين بـمـدافع عـنـه ـلـم يـقـم باختـيـار ـمـدافع قـبـل
الجلسة وطلب مع ذلك حضور مدافع عـنـه ـفـالرئيس ـنـدب ـمـدافع عـنـه تلقائـيـا،
ويكون نذب مدافع لتمثيل المتهم وجوبيا إذا كان المتـهـم مـصـابا بعاـهـة طبيعـيـة

تعوق دفاعه أو كان يستحق عقوبة البعاد " 

بينـمـا الـصـواب حـسـب ـنـص اللـغـة الفرنـسـية أن يـكـون الـنـص " بإمـكـان
ـع ـة وـم المتهم الحاضر أن يستعين بمدافع عنه، وإذا لم يختر محاميا قبل الجلـس
ـا ذلك طالب بأن يكون هناك مدافع لمساعدته فيجوز للرئيس أن يعين له محامـي
تلقائيا، ويكون ندب مدافع لمساعدة المتهم وجوبيا إذا كان المتهم مصابا بعاهــة

طبيعية تعوق دفاعه أو كان معرضا لعقوبة البعاد".

 البند الول: المساعدة القضائية 
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-71 الـصـادر ـبـالمر رـقـم 1 من قانون المساعدة القضائية25 تنص المادة 

ـم1971-08-05 الموافق لـ 1391 جمادى الثانية 14 المؤر خ في 57  المعدل والمتـم
3تحدد حالت التعين التلقائي  في المادة الجزائية. 2التي 

  يتم تعيين محام مجانا  في الحالت التية:

جميع القصر الماثلين أمام قاضـي الـحـداث أو محكـمـة الـحـداث أو أـيـة جـهـة-1
قضائية أخرى.

 للمتهم الذي يطلبها أمام قاـضـي التحقـيـق أو المحكـمـة اـلـتي تفـصـل ـفـي ـمـواد-2
الجنح.

ـاوز-3  للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتـج
) سنوات سجنا نافدة .5العقوبة المحكوم بها عليه خمس (

إذا كان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه.-4
 مكرر . 29للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات مع مراعاة أحكام المادة -5

 بعدها "يـقـرر القاـضـي المرفوـعـة إلـيـه القـضـية ـفـي ـصـحة26وبينت المادة 
الطـلـب ويرـسـله           إـلـى النقـيـب أو ممثـلـه لتعـيـن مـحـام"، ويبـقـى الـفـرق

ـام ـن مـح ـة تعـي ـي كيفـي ـن النصــين ـف ـيط بـي ـادة 3البـس  ق.ا.ج.ج351، فتـنـص الـم
تقتضي تعينه مباشرة من طرف القاضي بينما قانون المساعدة القضائية يقضي
بأن يقدم الطلب من القاضي إلى نقيـب المـحـام أو ممثـلـه، ويمـكـن التوفـيـق بـيـن

1

 المعدل والمتمم05/08/1971 الموافق لـ 1391 جمادى الثانية 14 المؤر خ في 57-71راجع  المر رقم  
.2001 لسنة 06-01لقانون 

 سبتمبر سنة2 الموافق 1422 جمادى الثانية عام 14 مؤر خ في 244-01راجع المرسوم تنفيذي رقم 2
، يحدد مبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية وشروط كيفيات منحها.2001

يحدد شروط دفع أتعاب المحامي في إطار2011 نوفمبر 12 الممضي في 375-11راجع المرسوم التنفيذي 3
المساعدة القضائية 

2

3
1 يحدد شروط دفع أتعاب المحامي في إطار2011 نوفمبر 12 الممضي في 375-11راجع المرسوم التنفيذي 

المساعدة القضائية
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الطريقتين بـسـهولة بحيـث أنـه إذا كـانت القـضـية بسـيطة والجلـسـة المنعقـدة أو
التحقيق ساريا فإن التعين المباشر ـمـن ـطـرف القاـضـي ـهـو النـسـب، وأـمـا إذا
كـانت القـضـية معقـدة أو أنـهـا ـسـتؤجل فالفضـل أن يـكـون التعـيـن ـمـن ـطـرف
النقيب أو ممثله، كما أنه إذا كان النقيب حاضرا في الجلسة فيمكن للقاضــي أن

يطلب منه تعين محام.

الدفاع  في  المتهم  حق  هو ضمان  المقصود  دام  ما  لمتسرع  ذلك  كل  وفي 
وأن يعـطـى للمـحـامي المعـيـن ـفـي ـهـذا الـطـار اـلـوقت الـكـافي للطلع عـلـى
ب ملبسـات  كـل قضـية تحـت رقابـة القاضـي القضـية ومحـاورة المتهـم حس

وسلطته التقديرية .

ـدفاع  أو ول بأس من الشارة إلى أن غياب المحامي أو عدم استدعائه لـل
رفضه  القيام بذلك لـيـس ـعـذرا بـحـد ذاـتـه لتأجـيـل نـظـر القـضـية، إل إذا أعـلـن

انسحابه من القضية وطالب المتهم بمنحه أجل لتكليف محام آخر.

 أما إذا استمر المحامي قائما للدفاع ـعـن المتـهـم  أو أي ـطـرف آـخـر فل
يجوز له أن يطلب من المحكمة أن تقوم ـبـإجراء ـمـا تـحـت التهدـيـد بالنـسـحاب
ـمـن قاـعـة الجلـسـات كوـسـيلة للـضـغط عـلـى المحكـمـة، ويـكـون تـصـرفه ـبـاطل
ـا لمخالفته للقانون، وتصح المحاكمة بدونه حتى أمام محكمة الجنايات، وـهـو ـم

2003-07-15ذهبت إليه المحكمة العليا في قراراها الصادر عن الغرفة الجنائية 

0567092.1فصل في الطعن رقم 

 في المادة الولى منه" إمكانـيـة ـكـل أجـنـبي مقـيـم09/02وأضاف قانون 
بصورة قانونية على القلـيـم اـلـوطني اـلـذين ل تـسـمح لـهـم ـمـواردهم بالمطالـبـة
بحقوقهم أمام القضاء " غير انه يمكن منح المساعدة القضائية بـصـفة اـسـتثنائية
إـلـى الـشـخاص اـلـذين ليـسـتوفون الـشـروط المنـصـوص عليـهـا ـفـي الفقرتـيـن
السابقتين عندما تكون حالتهم جديرة بالهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع . 

1

.294، ص 2010مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني ، الطبعة سنة   
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كما يـسـوغ منحـهـا لـكـل الـجـراءات التنفيذـيـة اـلـتي يمـكـن القـيـام بـهـا إـمـا
بمقتضى الحكام الصادرة ـبـدون الـسـتفادة ـمـن تـلـك المـسـاعدة وإـمـا بمقتـضـى
ـانت جميع العقود ولو كانت إتفاقية إذا كانت عليها الصيغة التنفيذية وذلك إذا ـك

 ـمـن2موارد الشخص الذي يتابع التنفيذ غير كافية هذا ـمـا نـصـت علـيـه الـمـادة
/71ـقـانون  09/02 مـكـرر ـمـن ـقـانون 2 وـقـد أـخـذت بعـيـن العتـبـار الـمـادة 57 

الموارد مهما كانت طبيعتها التي ينتفع منها طالب المساعدة بـصـفة مباـشـرة أو
غير مباشرة أو التي ـهـي تـحـت تـصـرفه , بإـسـتثناء العاـنـات والمـنـح العائلـيـة
وتأخذ بعين العتبار الممتلكات المنقولة أو الغير منقولة وإن كانت غير منتجة
لمداخيل ,بإستثناء تلـك اـلـتي يـترتب علـى بيعـهـا أو رهنهـا إختلل خطيـر فـي

الذمة المالية للمعني بالمر .

الحالت التي تمنح فيها المساعدة القضائية: 

هذه الحالت تتعلق بطبيعة الخصومة القائـمـة أو الفـئـة اـلـتي ينتـمـي إليـهـا
طالب المساعدة القضائية أو كذلك بالمرحلة الجرائية اـلـتي تـكـون ـقـد وـصـلت

1إليها تلك المنازعة.

1

-71 يعدل ويتمم المر 2009 فبراير سنة 25 الموافق 1430 صفر عام 29 مؤر خ في 02-09القانون رقم  
والمتعلق بالمساعدة القضائية.1971 غشت سنة 5 الموافق 1391 جمادى الثانية عامم 14 المؤر خ في 57
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فبالنسبة لطبيعة الخصومة المطلوبة لجلها النتفاع بالمـسـاعدة القضــائية
 المـعـدل و1971 أوت 5فعـنـد نـشـوب خـصـومة تـنـص الـمـادة الوـلـى ـمـن أـمـر 

 على أن المساعدة القضائية تشمل كاـفـة الخـصـومات اـلـتي09/02المتمم بالمر 
تنظر فيها الجهات القضائية "العادـيـة و الدارـيـة" و ـمـتى ـلـم ـيـرد ـضـمن ـهـذا
النص ما يستثني حالة معينة،فالمساعدة القضائية يمكن منحها بصدد أية دعوى
أمام القضاء المدني و الجتمـاعي و التجـاري والحـوال الشخصـية و الـمـور
المستعجلة وتدابير الـسـتعجال والقـضـاء الداري والقـضـاء الجزاـئـي،و يـجـوز
المطالـبـة بـهـا أـمـام الجـهـات القـضـائية الول درـجـة أو للـسـتئنافات أو للطـعـن
ـة بالنقض.و في غير نشوب خصومة هنا يتعلق المر بأعـمـال الجـهـات الولئـي
ـة ـة المدنـي ـات تصــحيح الحاـل ـك طلـب ـة ذـل ـن أمثـل ـة،و ـم والجــراءات التحفظـي
المعروضة على رئيس المحكمة و طلبات ترخيص للولي بشأن التـصـرف ـفـي

 من قانون السرة)أو ترخيص للم لتوقيع كل شهادة88أموال القاصر (المادة 
ـدان ـاب أو فـق إدارية ذات طابع مدرسي أو إجتماعي تتعلق بقاصر في حالة غـي

الب و قبل إصدار الحكم بالفقدان .

أما بالنسبة للفئة التي ينتمـي اليـهـا ـطـالب المـسـاعدة القـضـائية يـرد طـلـب
النتفاع بها بـغـرض الحـصـول عـلـى حـقـوق أـمـام القـضـاء أي عـلـى أـسـاس أن
الطالب يكون مدع أو بـغـرض اـلـدفاع ـضـد دـعـوى قـضـائية أي أن يـحـوز ـمـن
وقعت منازعته صفة المدعى عليه ،و يمتد هذا الحق ـفـي الـمـادة الجزائـيـة إـلـى
المدعي المدني أمام قاـضـي التحقـيـق أو الجـهـات الجالـسـة للحـكـم،و ـفـي جمـيـع

المواد إلى المسؤول المدني.

و هكـذا فـإن اـلـدعوى الرامـيـة إـلـى المطالـبـة بـجـبر الضـرر أكـانت أـمـام
قاضي التحقيق أو قاضي الحداث أو قسم الجنح أو قسم المخالفات أو المحكمة
الجنائية أو محكمة الحداث هي جديرة بأن تشـملها المـسـاعدة القـضـائية بقصـد

مباشرتها .
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و أخيرا بالنسبة للمرحلة الجرائية التي تكون قد وصلت إليها الخصومة
ـاء ـدعوى القـضـائية أو أثـن ـدء اـل ـا يرـفـع طـلـب المـسـاعدة القـضـائية ـحـال ـب فهـن

مجرياتها أو بعد إتمامها أي في مرحلة تنفيذ الحكم الصادر فيها .

إن إـجـراءات التنفـيـذ عـلـى إعتـبـار أنـهـا تـشـكل الـشـوط المتـمـم لمجرـيـات
الخصومة فمنح المساعدة القضائية على هذا الصعيد أمر يستحيل إستبعاده .

و تجدر الشارة أول إـلـى أن أعـمـال و إـجـراءات التنفـيـذ المـقـرر بـشـأنها
النتـفـاع بالمـسـاعدة القـضـائية ليـسـت مقـصـورة عـلـى الحـكـام القـضـائية ذاتـهـا
تى و إن كـانت تعاقديـة ال أن المسـتندات فحسـب بـل تشـمل كافـة العمـال ح

المتعلقة بها تكون مشحونة بالصيغة التنفيذية .

ثانيا إلى أنه يمكن مـنـح المـسـاعدة القـضـائية أيـضـا بـشـأن كاـفـة أعـمـال و
إجراءات التنفيذ التي تتناول الحكام القضائية حتى و إن لم يكن النتـفـاع بتـلـك

1المساعدة قد حصل أثناء مجريات المنازعة.

 المطلب الثاني: ما يجسسب تسسداركه فسسي مجسسال الحسسق فسسي السسدفاع فسسي التشسسريع
الجزائري أسوة بالنظم الرخرى

إن لجنة حقوق النسان للمم المتحدة تقول ـبـأن المتـهـم ـفـي أـشـد الحاـجـة
للـسـتعانة بـمـدافع لـضـمان ـعـدم اـسـتعمال وـسـائل العـنـف وكاـفـة الـطـرق غـيـر

المشروعة معه لحمله على العتراف .

أمام  المحامي  حضور  ضمانة  على  تنص  لم  تشريعات  هناك  أن  كما 
الشرطة، وعلى الرغم ـمـن أن التـشـريع الفرنـسـي ـلـم يـنـص عـلـى ذـلـك، إل أن
محكمة النقض الفرنـسـية فسـرت ـسـكوت النـص عـلـى أن الـسـتعانة بالمـحـامي
ـذهب تكون ابتداء من التحريات الولية "التحقيق البتدائي" وفي نفس التجاه ـي
التشريع اللماني، أما القانون المريكي وغيره ـمـن دـسـاتير الولـيـات ـلـم يشـر

1

 http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net
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ـد اـسـتقر إلى حق المتهم في الستعانة بمدافع أثناء مرحلة البحث والتحري، وـق
القضاء المريكي فترة من الزمن علـى أن ـعـدم حضـور المـحـامي ـمـع المتـهـم

أثناء اعترافه أمام الشرطة ليس له أي تأثير، ول يعتبر خرقا للعدالة .

 ثم تطور القضاء المريـكـي فيـمـا بـعـد وقـضـت المحكـمـة العلـيـا ـبـأن ـسـؤال
المتهم ـفـي مرحـلـة الـسـتنطاق ـلـدى الـشـرطة دون حـضـور ـمـدافع عـنـه خـطـر
محقق على الحرية الفردية لن حضوره فيه حماية لموكله سواء أكان مذنبا أو

، رحلة جديدة في تطور  القضاء1996 سنة MIRANDA ARIZONAبريئا، وتمثل قضية 
ـة ـاء مرحـل ـا لـحـق الـسـتعانة بمـحـام أثـن ـد أـكـدت المحكـمـة العلـي المريـكـي، فـق

التصال بالشرطة وأصدرت عدة مبادئ منها: 

الحق في الصمت.-1
 عند طلب المحامي يرجى الستجواب.-2
 إذا لم يطلب يذكر  ذلك في المحضر .-3

 إن التـشـريع  الجزاـئـري ـلـم يعـطـي ـهـذا الـحـق لـصـالح المـشـتبه فـيـه أو
المتهمين على سواء، سواء أمام رجال الشرطة القضائية أو أمام  النيابة، ومن
تم فإن المشتبه فيه أمـام الـضـبطية القـضـائية  ل يملـك حـق اـلـدفاع علـى نفـسـه
بواسطة  محاميه ول أمـام جهـات التهـام " النيابـة الـتي تعمـل  علـى تحريـك

الدعوى" 

 الفرع الول: تعزيز الحق في الدفاع أمسسام اللضسسبطية القلضسسائية فسسي التشسسريع
الجزائري

ـادة  ـص الـم ـديل ـن ـى تـع ـري إـل ـرع الجزاـئ ـانون 51 اضــطر المـش ـن ـق ـم
 وهذا نتيجة للتجاوزات التي1982 فيفري 13الجراءات الجزائية وذلك بتاريخ 

كانت تطرأ  أثناء الحجز للنظر، وأصبح بعد ذلك التوقـيـف للنـظـر يشـترط فيـه
إبلغ النيابة مع عدم تجاوز ـمـدة الحـجـز ثمانـيـة وأربعـيـن ـسـاعة ـمـا ـعـدا فيـمـا

1990 أوت 18يخص الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، ثم جاء التعديل الخـيـر ـفـي 

لنفس المادة، فأـحـاط حرـيـة الـفـرد الموـقـوف للنـظـر بـضـمانات جدـيـدة،  تتمـثـل
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 ـسـاعة، وأوـجـب  إخـطـار48أساسا في أن التوقيف للنظر يجب أن ل يتـجـاوز 
ـق ـائلته والـح ـق باتصــال بـع ـز الـح ـورا، وأعـطـى المحتـج ـة ـف ـل الجمهورـي وكـي

بفحص طبي من طبيب اختاره بنفسه.

إل أن المشرع الجزائر وعلى الرغم من ذلك، ل يزال لم يعط الموقــوف
للنظر حقه في الدفاع وحقه في الستعانة بمحام يكون إلى ـجـانبه أثـنـاء تحرـيـر
المحـضـر، ـحـتى ل يحـمـل الموـقـوف للنـظـر عـلـى الـعـتراف مكرـهـا بالتهـمـة
المنسوبة إليه، وكذا لعدم إمكانية اـلـدفع بالحـصـول عـلـى الـعـتراف بالمحـضـر
البـتـدائي، كـسـند للثـبـات لـقـوال المتـهـم أثـنـاء المحاكـمـة خاـصـة ـفـي المـجـال

الجنائي.

إذ أن المتهمين جلهم يؤكدون على أنهم تعرضوا  للضغط والضرب وـمـا
شابه ذلك لحملهم على الـعـتراف أـمـام الـضـبطية القـضـائية، ـسـواء أـمـام جـهـة

التحقيق أو أمام جهة الحكم.

يقول بهذا الخصوص الستاذ مصطفى بوشاشي " إن الذين صاغوا هــذه
 ق.ا.ج.ج  قد سمعوا أو عايشوا  عن طريق ممارستهم ما كان يحدث51المادة 

ي مراكـز الشـرطة خلل فـترة الحجـز وكنـا نحـن فـي مؤسسـة من فضـاعة ف
الدفاع نتمنى في صيانة حريات المواطنين بأن يسمح للمحامي بمساعدة موكله

في كل المراحل بما فيها الضبطية القضائية".
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الفرع الثاني : تعزيز الحق في الدفاع أمام النيابة العامة 

 ق.ا.ج.ج بقولـهـا : " يـجـوز لوكـيـل الجمهورـيـة ـفـي حاـلـة58لقد نصت المادة  
الجناية المتلبس بها إذا لم يـكـن قاـضـي التحقـيـق ـقـد أبـلـغ بـهـا , أن يـصـدر أـمـر

بإحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة ."

ويقوم وكيل الجمهورية بإستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محــاميه
إن وجد, فإذا حضر ذلك الشخص من تلـقـاء نفـسـه و مـعـه مـحـاميه , أـسـتجوب

بحضور هذا الخير."

 ق.ا.ج.ج" إذا ـلـم يـقـدم مرتـكـب الجنـحـة المتلـبـس بـهـا59 و تـنـص الـمـادة
ضمانات كافية للحضور و كان الفـعـل معاقـبـا علـيـه بعقوـبـة الحـبـس و ـلـم يـكـن
قاضي التحقـيـق ـقـد أخـطـر بالـحـادث , يـصـدر وكـيـل الجمهورـيـة أـمـرا بحـبـس

المتهم بعد إستجوابه عن  هويته  وعن الفعال المنسوبة إليه . 

ويحيـل وكـيـل الجمهوريـة المتهـم فـورا عـلـى المحكمـة طبقـا لجـراءات
الجنح المتلبس بها, و تحدد جلسة للنظر في القضية في ميعاد أقصاه ثمانية أيام

إبتداءا من يوم صدور أمر الحبس.

نلحظ من خلل الـمـادتين الـمـذكورتين أعله أن المـشـرع ـلـم يمـنـح ـحـق
 بخصوص الجنتية المتلبس58الستعانة بخدمات المحامي ، إل إذا نص المادة 

بها ،  فان حضر المتهم و معه محاميه يستجوب  وكيل الجمهورية المتهم فــي
حضور  هذا الخير .

إذا كان المر في المادة الجنائية ل يثير أي إشكال لن التحقيق في المادة
ـا ـفـي الجنائية وجوبي ن فان ما يستدع الغرابة فعل أن المشرع لم ينص إطلـق

 من ق.ا.ج ج  بخصوص الجنح المتلبس بها عن خدمات المحــامي و59المادة 
إمكانية الستعانة بها
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ـام ـحـق  إذا كان التحقيق في الجنايات واجبا وسوف يمثل هناك المتهم أـم
التحقيق بواسطة محاميه ، فانه على العكس من ذلك في المادة الجنحية ، حيث
ـالته أن وكيل الجمهورية بإمكان أن يأمر بحبس المتهم بعد اـسـتجوابه، دون إـح

على جهة التحقيق.

إنه وحفاظا على حريات الفراد، فإنه ـكـان عـلـى المـشـرع الجزاـئـري أن
يمنح المتهم  على مستوى النياـبـة ـحـق الـسـتعانة بـخـدمات اـلـدفاع، لن النياـبـة
ـى هي التي تتولى التصرف في الملف بإحدى الوجه المتاحة لها، كالحالة عـل
التحقيق أو إصدار أمر الحـبـس، أو الحاـلـة  عـلـى المحكـمـة بـنـاء عـلـى إـجـراء

الستدعاء المباشر .

 إن أخطر إجراء يتخذه وكيل الجمهورـيـة أثـنـاء تـصـرفه ـفـي المـلـف ـهـو
إصدار أمر الحبس وتقيد حرية المتهم خلل مهلة ثمانية أيام قـبـل مـثـوله  أـمـام

جهة الحكم .

 إن أبشع شيء يمكن أن يمس الفرد هو تقيـد حريتـه، وعليـه كـان المـر
من الحرى ومن  الواجب أن يكون حق الدفاع أمام النيابة متوافر ولو بالطعن
في أمر الحبس الصادر من جهتها في آجال قـصـيرة ـحـتى يتمـكـن  المتـهـم ـمـن

1استعادة حريته، وحتى إمكانية الطعن في التكيف القانوني لوقائع الملف.

 المطلب الثالث: حق السرعة في الجراءات الجزائية  

 من الضمانات الساسية للمتهم هو الحق في الفـصـل ـفـي القـضـية اـلـتي قـيـدت
حريته على أثرها، في أن يتـم الفـصـل فيـهـا بالسـرعة الـتي ل تخـل بـضـمانات
ـتي تتـخـذ التقاضي أمام  المحاكم الجزائية، أي تم إنهاء الجراءات الجزائية  اـل
بشأن الجرائم في أسرع وقت ممكن، إل أن السرعة اـلـتي نـحـن بـصـددها لـيـس

1

 و ما بعدها .152 ، المرجع السابق ، ص رملضان غسمون 
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ـى حســاب ضــمانات قررتهــا ـك الجــراءات عـل ـل بتـل مــن مقتضــاها التعجـي
ـة ـية والمتمثـل التشريعات الجزائية للمتهم والتي من شانها احترام حقوقه الساـس

 كما أن طبيعة الجريمة في حد ذاتها قد تكــونالبراءة أو قرينة البراءة .بأصل 
سببا من أسباب البطء في إجراءات

التقاضي، فهناك قضايا معقدة ل يمكن للقاضي البت فيها دون اللجوء إلى
التحقيق فيها

والستعانة بأهل الخبرة و الختصاص للفصل في مسائل تقنية أو فنية، وحتـمـا
1عرض القضية على خبير يطيل في أمد النزاع

 وعلى ذلك فان سرعة الجراءات الجزائية ل يمـكـن مقارنتـهـا بالتـسـرع
والستعجال والذين يهدران  الضمانات الساسية للمتهم في الحصول على حق

لدفاع اـلـذي يرـمـي المتـهـم  ـمـن خلل ـضـماناته إـلـى إثـبـات براءـتـه واـسـتبعادا
عناصر الجريمة على ساحته.

 وإذا كان يبدو للوهلة الولى بأن ثمة تعارض في التوفـيـق بـيـن حـصـول
المتهم               على الضمانات الساسية لحقه في اـلـدفاع ـعـن نفـسـه، وـمـا
يقتضيه ذلك من وجوب اـلـتروي والـتـأني ـفـي الـجـراءات الجزائـيـة وحـصـول
المتهم على وـقـت ـكـاف لثـبـات براءـتـه، وبـيـن الـسـراع ـفـي تـلـك الـجـراءات
وصول إلى حسم القضية بمدة معقوـلـة، إل أـنـه ـفـي الواـقـع ل يوـجـد مـثـل ـهـذا
التعارض إذ أن ذلك ل يمنع من إكمال  الجراءات الجزائية بوقت مناسب ـمـع
الحـفـاظ عـلـى الـضـمانات والحـقـوق الساـسـية للمتـهـم اـلـتي أقرتـهـا التـشـريعات

الدستورية والقانونية .

1

 ،السرعة في الجراءات الجزائية،مدكرة لنيل شهادة الماجستير ،تخصص القانون الجنائي والعلومجديدي طلل
 11 ،ص 2011،2012 ،كلية الحقوق ،سنة1الجنائية ،جامعة الجزائر
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 إن  الـحـق ـفـي ـسـرعة الـجـراءات الجزائـيـة ـلـم يـقـرر لمـصـلحة المتـهـم
فحسب وإنما مقرر كذلك لمصلحة المشتكي والمجتـمـع،  إذ أن ـسـرعة الفـصـل
ـية ـدا لللم النفـس ـان يضــع ـح ـام القضــاء وإن ـك ـي القضــية المعروضــة أـم ـف
والجسدية التي يعاني منها المتهم نتيجة التوقيف، إل أنها في الوقت ذاته تحـقـق
ـه للمشتكي أو المجني عليه الشعور بالعدالة التي  اقتضت من الجانب وولدت ـل
الشعور بالطمأنينة لن من شأنه إطالة أمر الجراءات الجزائية أن تخـلـق ـلـديه

شعورا بالملل ذلك أن العدالة البطيئة هي الظلم بعينه.

أما مصلحة المجتمع فإنها تتحـقـق ـمـن خلل ـضـمان فعالـيـة دور العقوـبـة
في تحقـيـق أغراـضـها، كـمـا أنـهـا تحـقـق مـصـلحة المجتـمـع ـفـي كـشـف الحقيـقـة

وحسن سير العدالة، باعتبار أن العقوبة تهدف إلى تحقيق الغراض الثلثة: 

 وهي الردع العام، والعدالة، واـلـردع الـخـاص بالـشـكل اـلـذي ـيـؤدي إـلـى
مكافحة الجرام وهو ما تقتضيه مصلحة المجتمع .

إن السرعة في الجراءات الجزائية وان كانت مطمحا  تسعى إليه الكثير
من نظم الجراءات الجزائية، وأن كثيرا منها قد ضمنته في نصوص قوانينهــا
الجرائية كما سعت إليه اتفاقيات ومواثيق دولية، إل أن ذلك لم يكن يسيرا في
الجانب العملي لسباب عديدة يعود قسم منها لطراف القضية و أسباب أخرى

1تعود إلى القائمين بالتحقيق وجهات فنية ساندة للقضاء.

 إن مقتـضــى الفسسسرع الول :  ماهيسسسة السسسسرعة فسسسي الجسسسراءات الجزائيسسسة 
الجراءات الجزائية  هو تحقيق العداـلـة الـسـريعة  ـعـن الفـعـال اـلـتي توـصـف
بالجرامية، ول يتسنى هذا إل عن طريق تطبيق العقوبة واـلـتي ـمـن ـشـأنها أن

2تكون أداة إصلح وتقويم للفعل الجرامي. 

1

،"حق السرعة في الجراءات الجزائية "،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة الثانية، سنةلفتة هامل العجيلي  
.35،ص 2012
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 وبطبيعة الحال فإن قانون الجـراءات الجزائـيـة يـهـدف إـلـى التوفيـق مـا
بين المتعارضين، وهو حق المجتمع في العيش في سلم وأمن، وهذا ـمـن خلل
الردع بالعقوبة، وحق المتهم في ضمان مصالحه عند التـهـام وإعـطـاءه كاـمـل
الضمانات للدفاع عن نفسه واثبات براءته، ومن هـنـا فلتكـمـل المتعارـضـين ـفـي
حق المتهم و المجتمع ،فالبطء في الجراءات قد يؤدي إلى ضياع الدـلـة، كـمـا

أن السرعة في كشف الجريمة وإيقاع العقاب الذي تنشده العدالة.

 البند الول: التعريف بالحق في سرعة المحاكمة

 لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى ـقـدم المـسـاواة
التامة بالضمانات الدنيا التية"... أن يحاكم دون تأخير ل مبرر له".

 ـمـن العـهـد اـلـدولي الـخـاص14 هذا ما نصت عليه الفقرة ج  ـمـن الـمـادة 
ي الحق ف بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، وضـمان المحاكمـة السـريعة مرتبـط ب
ـم الدفاع وافتراض براءة النسان والتي تقتضي ضرورة البث في مصير المتـه

 والمحاكمة كما سبق الذكر ـهـي اـسـتبعاد التـسـرع  ـفـي1دون تأخير ل مبرر له
اتخاذ الجراءات وفي نفس الوقت عدم جواز إطالة المحاكمة على نـحـو مـبـالغ

ـي أن2فيه ، ومنه يمكن تحديد تعريف المحاكمة السريعة على أنها حق المتهم ـف
يحاكم خلل مدة معقولة ودون تأخير ل مبرر له.

2

، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،دار الحكمة للطباعة والنشر الموصلسعيد  حسن ال عبد ال  
.06،بدون طبعة،بدون سنة نشر ص 

1

، "حق المتهم في محاكمة خلل آجال معقولة"،  مقال ، أبحاث  في القانون المعاصر، دار رخلفيعبد الرحمان  
.100، ص 2014الهدى، سنة 

2

،2005 ،  "الحق في سرعة الجراءات الجنائية" ، دار النهضة العربية ،بدون طبعة ،سنة شريف سيد كامل  
.02ص 
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البند الثاني: المصالح التي يحميها الحق في المحاكمة خلل مدة معقولة 

في هذا الطار سوف نحاول أن نتطرق إلى التجربة المريكية والكندية 
من خلل استعراض المصالح التي أقرها كل تشريع.

أول: فيما يراه القضاء المريكي 

ي المحاكمـة خلل  كان يهدف القضاء المريكي بداية من خلل الحـق ف
مدة معقولة إلى حماية الشخص في الحرية ثـم حمايـة حـقـه فـي المـن، ويعلـن
الحق في الحرية،  الحيلولة دون حبس الشخص مدة طويلة قـبـل المحاكـمـة لـمـا

 من آثار سلبية على المتهم، أما الحق في الـمـن فيتـضـمن حماـيـة المتـهـم1لذلك
من الخضوع زوال ـفـترة المحاكـمـة ـمـن جمـلـة ـمـن المـضـايقات وتقـلـب الحـيـاة
الناجـمـة ـعـن التـهـام،  وـمـن الـتـأثيرات الـسـلبية اـلـتي تـصـيب أـسـرته وحـيـاته

الخاصة .

ثم أضاف القـضـاء المريـكـي مـصـلحة أـخـرى تـهـدف إـلـى ـحـق المتـهـم ـفـي
الدفاع الكامل والعادل أثناء سير إجراءات المحاكمة تفاديا لطالة أمد المحاكمة
التي تؤثر على الدليل مثل وفاة الشهود، وكل  ذلك تجسد في  قرار صادر عن
المحكمة العليا المريكية على لسان القاضي "بوال"  من أن الحق في محاكـمـة

سريعة تهدف إلى : 

الحيلولة دون حبس المتهم تعسفيا لمدة طويلة قبل المحاكمة.-
  الحد من أثار الخوف  والقلق لمدة طويلة قبل المحاكمة .-
 الحد من إمكانية المساس بحق الدفاع .-

تكندي  ثانيا: ما يراه القضاء ال

1

.104، المرجع السابق، ص عبد الرحمن رخلفي  
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 فقرة "ب" من ميـثـاق الحـقـوق والحرـيـات الكـنـدي11 لقد تضمنت المادة 
رار مبـادئ م إق حق المتهم فـي أن يحـاكم خلل مـدة معقولـة علـى إثـر ذـلـك ت

تطرقت إليها المحكمة العليا الكندية أهمها: 

ـة ـة المادـي  إن الحق في محاكمة سريعة يهدف إلى حماية الحق في الحرـي
للمتهم  ـضـد الحـبـس طويـل الـمـدة اـلـذي يـسـبق اـلـدعوى العموميـة دون تـبرير
قانوني، و يهدف إـلـى حماـيـة ـحـق المتـهـم ـفـي الـمـن، ـهـذا الـحـق اـلـذي يـشـمل
ـرية سلمة وعدم افتضاح أمره، وحماية حياته الخاصة واضطراب حياته الـس

والجتماعية والمهنية.

نة ASKOU وفي قرار المحكمة العليا الكندـيـة ـفـي قـضـية " أـسـكو"  1990 س

كانت قد وضحت مدى تأثير طول مدة المحاكمة على دليل البراءة على النحــو
التالي : "... يصعب  تـصـور حرـمـان أـكـثر ـمـن ذـلـك اـلـذي يـصـيب أـشـخاص
أبرياء متهمين بارتكـاب جرائـم وحرمـوا  خلل ـمـدة طويلـة ـمـن القـدرة عـلـى
إثـبـات براءتـهـم وذـلـك بـسـبب ـطـول ـمـدة الـجـراءات ".والمحاكـمـة خلل ـمـدة

 تجعل المتهم يستفيد من تحجيم الضرار التي قد تصـيبه إلـى حـدودها1معقولة
الدنيا، أهمها إنقاص مدة الحبس المؤقت، ويستفيد المجتـمـع ـمـن ـسـرعة انتـهـاء
الجراءات بغرض العودة السريعة لدماج المتهم في حالة إدانته، ناهيك علــى
ما لدور السرعة في الجراءات من ايجابيات في ـتـذكر الـحـداث ودقتـهـا عـنـد

الشهود، وهذا ما يعزز الفصل  في عدالة الدعوى وفعالية النظام الجنائي.

ونخـلـص ـمـن ذـلـك أن الـحـق ـفـي المحاكـمـة خلل ـمـدة معقوـلـة ـهـو ـحـق
شخصي ذو بعد اجتماعي، فهو يحقق الحماية اللزمة للمتـهـم بالحرـيـة والـمـن

، وفي الجهة المقابلة يمنح للمجتمع فرـصـة تحقـيـق العداـلـة واـلـدعم2والنصاف
وإعادة دمج المحكوم عليهم.

1
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 الفرع الثاني:  مجال تطبيق الحق في المحاكمة رخلل مدة معقولة 

 إن نطاق تطبيق الحق في محاكمة خلل مدة معقولة محل نـقـاش وـجـدل
كبير بين الفقه  في الجانب الشخصي اـلـذي يـطـرح التـسـاؤل ـحـول الـشـخاص
محل الستفادة من هذا الحق، وفي الجانب الزمني الذي يضع الـحـدود الزمنـيـة
له بين قائل بالبدء قبل تاريخ المتابعة وبعد تاريخ المتابـعـة إـلـى غاـيـة  ـصـدور

حكم نهائي بذلك .

 البند الول:  النطاق الشخصي 

لمفرجـا عنـه أثنـاء التحقـيـق إلـى  يكون المتهم ضمن ثلث حـالت، إمـا  
غاية المحاكمة وأثنائها، وإما محبوسا مؤقتا خلل فترة التحقـيـق وإـمـا محكوـمـا
عليه في جريمة محبوـسـا لجلـهـا ومتـهـم ـفـي جريـمـة أـخـرى تـجـري مـحـاكمته
بشأنها، وفي كل هذه الحالت تكون مـصـالح المتـهـم مـهـددة، وـلـن تـكـون أـكـثر
ـسـوءا وتـضـررا بالنـسـبة للمتـهـم الموـجـود ـفـي الحـبـس بـسـبب القـضـية مـحـل
المتابعة، وكلما طالت مدة تقـيـد حريـتـه كلـمـا تعـقـدت أـكـثر مـعـه ـحـالته النفـسـية

والجتماعية والمهنية.

 ولما كان ـمـن الـثـابت أن الـحـق ـفـي المحاكـمـة خلل ـمـدة معقوـلـة يثـبـت
للمتهم، فمن الضروري أن نبحث عن مدلول لهذا الخير والذي تبدأ من خلله
ضماناته المقررة دـسـتوريا.وتطرـقـت ـلـذلك المحكـمـة العلـيـا للولـيـات المتـحـدة

2

  قضية رايت  في قضية رايت، ادـعـى ـصـاحب البلغ أـنـه ـلـم يـعـط ـمـا يكـفـي ـمـن اـلـوقت لـعـداد دـفـاعه "وأن
المحامي  المعين للدفاع في هذه القضية وجهت إليه تعليمات في نفس اليوم الذي بدأت فيه المحاكمة، وأـنـه ـلـذلك
كان يملك أقل من يوم واحد لعداد  =دفاعه، وسلمت اللجنة بأن الضغوط كانت شديدة للبدء ـفـي المحاكـمـة كـمـا
كان مقررا بسبب وصول شاهد من الوليات المتحدة  وكان مما ل جدال فيه أنه مثلما سلم بذلك صاحب البلغ،
عين المحامي في نفس صباح اليوم الذي كان مقررا فيه أن تبدء المحاكمة، و تبعا لذلك فإنه لم يمـلـك ـسـوى أـقـل
من يوم واحد و مع ذلك فهي قلقة بالمثل من أن تأجيل المحاكمة لم يطلبـهـا مـحـامي ـصـاحب البلغ، وعلـيـه ـفـان
اللجنة لم ترى أن عدم كفاية العداد للدفاع يمكن عزوها  إلى السلطات القـضـائية  ـفـي الدوـلـة الـطـرف  مـضـيفا

ـا أن إلى ذلك مايلي: إذا كان المحامي يشعر أنه هو و موكله لم يكونا  متهيئين « ـن واجبـن على النحو اللزم، فـم
/ب في هذه القضية وقد أدين14/3يطلبا تأجيل =الدعوى، وترتب على ذلك أنه لم يحدث هناك أي انتهاك للمادة 

صاحب البلغ بالقتل والحكم عليه بالعدام .
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المريكية التي انتهت بأنه لبد لتوافر صفة المتهم صدور قرار التهام، ولكــن
مجرد القبض على المتهم أثناء إجراءات التحقيـق يكفـي للـتـدليل علـى التهـام،
وسواء تم هذا القبض بإذن من التحقيـق أو بمناسـبة حالـة مـن حـالت التلبـس.
وتطبيقـا ـلـذلك قـضـت المحكـمـة العلـيـا المريكـيـة ـفـي قـضـية "دياينقـهـام" "ـبـأن
محكمة الموضوع أخطأت عندما استبعدت من حساب ـمـدة المحاكـمـة "المعـنـى
المقصود في الحق في محاكمة سريعة" المدة اـلـتي انقـضـت ـمـن وـقـت القـبـض
على المتهم وحتى صدور قرار التهـام، وتبعـا ـلـذلك قضـت  المحكمـة بنقـض

الحكم .

وهو المر الذي سارت عليه المحكمة العليا الكندية، إل أن ـهـذه الخـيـرة
أكثر تطبيقا  لمفـهـوم المتـهـم، فـهـي تـشـترط ـتـوجيه التـهـام بـصـفة رـسـمية ـفـي
صورة تبلـيـغ بالتهـمـة أو اتـخـاذ ـمـن إـجـراءات التحقـيـق يـنـم ـعـن التـهـام  مـثـل
القبض على المتهم بشرط أن يصدر أمرا من المحقق ـبـذلك وأن ينـفـذ ـفـي ـهـذا

الطار وليس في  غيره .

 لكن المحكمة الوربية لحقوق النسان لـهـا منـهـج مختـلـف وتبـنـت موقـفـا
موسعا لمدلول المتهم، واستعلمت تـعـبير التـهـام الجـنـائي فـي مـسـألة معالجتـهـا
للحق في محاكـمـة ـسـريعة، فـهـي ل تـشـترط لـتـوافر حـقـه ـفـي التـهـام الجـنـائي
صدور قرار من سلطة التهام بذلك، بل يكفي أن يوجه قرار اتـهـامي ـضـمني،
ومن ذلك كل الجراءات التي تتخذها الشرطة التي تتم عن اقتناعـهـا أـنـه متـهـم

مثل القبض وتوجيه السئلة وأخذ البصمات .

 والكثر من ذلك حتى مباشرة إجراءات الستدلل بوصف هذا النســان
مشتبه فيه،  كأن يكون مشكو منه، كافية لنشوء حقه في محاكـمـة ـسـريعة، أـمـا
مجرد سماع أقوال مقدم الـشـكوى وـسـماع أـقـوال الـشـهود دون المـشـكو مـنـه ل

تكسبه صفة المتهم وفقا لقضاء المحكمة الوربية لحقوق النسان .

رار التهـام ويحدث أن تعمد سلطة التحقيـق  إلـى التـأخير فـي إـصـدار ق
والبقاء عـلـى ـسـماع الـشـخص بـصـفته ـشـاهدا بقـصـد حرـمـانه ـمـن الـضـمانات
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القانونية المقررة للمتهم، ولم تتطرق أغـلـب التـشـريعات لـهـذه الـشـكالية ولـكـن
نجد تطبيقات لها في التشريع الفرنسي التي تأمر قاـضـي التحقـيـق وـكـذا رـجـال
الضبط القضائي المنتدبين لعمل من أعمال قاضي التحقيـق بـعـدم ـجـواز سـماع

شخص بصفته شاهد إذا قامت ضده دلئل قوية على ارتكاب جريمة.

البند الثاني: النطاق الزمني 

 تقتضي المحاكمة السريعة أن تكون خلل ـمـدة معقوـلـة، ولـكـن الـشـكال
الذي يطرح كيف نحدد الفترة الزمنـيـة اـلـتي يؤـخـذ بـهـا عـنـد تقرـيـر ـمـدى تقـيـد
السلطات بالمدة المعقولة أم ل؟  وـقـد ظـهـر للجاـبـة عـلـى ـهـذا الـشـكال ثلـثـة
اتجاهات، الول يرى ـبـأن الـبـدء  ـفـي حـسـاب  الـمـدة يـكـون مـنـذ اـلـوقت اـلـذي
تحققت فيه صفة المتـهـم، والـثـاني  ـيـرى ـبـأن احتـسـاب الـمـدة يـبـدأ قـبـل ـتـوجيه
التهام، بينما يرى الثالث بأن احتساب المدة يبـدأ منـذ تمسـك المتهـم بحقـه فـي
ـي ـائي ـف محاكمة خلل مدة معقولة ويستمر هذا الحق إلى غاية صدور حكم نـه

1القضية.

الرأي الول: حساب المدة منذ وقت اكتساب صفة المتهم

يسير على ـهـذا اـلـرأي القـضـاء المريـكـي والكـنـدي والمحكـمـة الوربـيـة
لحقوق النسان، ويـسـتندون ـفـي ذـلـك إـلـى النـصـوص ذات الـصـلة،  فالدـسـتور
المريكي مثل واضح في عدم دخول  المرحلة السابقة على التهام في حساب
مدة الدعوى، ثم إنه ل يمـكـن التمـسـك ـبـالحق ـفـي محاكـمـة ـسـريعة قـبـل تحـقـق

التهام، فالتهام هو الذي يتولد عنه أضرار اجتماعية ونفسية ومهنية.

ي  والقضاء المريكي ل يدخل في حساب مـدة سـماع أقـوال الشـخص ف
ـذا ـه بـه ـائل العلم عـن ـتدللت أو تـحـدث الصــحف ووـس ـع الـس محضــر جـم
الوصف، كما قضى بـعـدم اكتـسـاب ـصـفة المتـهـم القـيـام بوـضـع المحـبـوس ـفـي

1
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حبس انفرادي بسبب وقوع جريمة قتل في السجن وسماع أـقـواله ـمـن ـسـلطات
السجن طالما لم يتخذ أي إجراء من إجراءات التهام ضده.

 الرأي الثاني: حساب المدة السابقة على توجيه التهام

 يميز هذا الرأي بين توافر صفة المتهم كشرط من شروط التمسك بالحق
في المحاكمة خلل مدة معقولة، بحيث ل يـجـوز لن يتمـسـك ـبـه المتـهـم إل إذا
كان حامل لصفة المتهم، وبين مدة المحاكمة المعقولة واـلـتي يـبـدأ حـسـابها ـمـن
وقت اتخاذ إجـراءات الضـبطية القضـائية، ذـلـك أنـه قـد يتـأخر تـوجيه التهـام
سواء عن عمد أو تراخي من طرف جهات التحقيق، ففي هذه الحاـلـة لـبـد ـمـن
وسيلة ضد هذا التـصـرف، وـهـي حـسـاب ـمـدة المحاكـمـة المعقوـلـة قـبـل تارـيـخ
توجيه التهام،  ثم إن الـضـرر اـلـذي يـصـيب الـشـخص ـسـواء معنوـيـا أو مادـيـا

يكون ضمنا قبل توجيه التهام مثلما يكون بعده .

 الرأي الثالث: بدأ حساب المدة من وقت التمسك بالحق  في محاكمة سريعة 

 لبد من الدفاع أن يتمسك بالحق في المحاكـمـة خلل ـمـدة معقوـلـة ـحـتى
ي التمسـك بـذلك وكـان التأجيـل مـن طـرف را خ ف إذا ت يبـدأ  حسـاب المـدة، ف
المحكمة فإن تلك المدة يجب استنزالها من المدة الكلية للمحاكمة عـنـد احتـسـاب

1مدة المحاكمة السريعة طالما أنه تنازل ضمنيا عن حقه فيها.

 ـبـوجه ـعـام يـصـعب تحدـيـد ـمـدة معيـنـة للـجـراءات الجنائـيـة يمـكـن ـمـن
خللها القول أنها تمت في مدة معقولة، فلكل قضية وملبساتها، ويمـكـن الـقـول
ـتعمال ـي اـس ـد ـف ـد بعـي ـى ـح ـت إـل ـان وفـق ـوق النـس ـة لحـق ـة الوربـي أن المحكـم
ب واختيارهـا لثلثـة ـضـوابط لتقـدير المـدة المعقولـة، وهـي المـصـطلح المناس

درجة تعقيد القضية وسلوك المتهم وموقف السلطات القضائية.

1
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فبالنسبة لتعقد الواقعة نجد أن طبيعة وخطورة الجريمة وتعقد الملبـسـات
وعدد التـهـم وـعـدد الـشـخاص المـتـورطين فيـهـا كلـهـا عواـمـل تزـيـد ـمـن عـمـر
الجراءات، فالجرائم القتصادية والقضايا ذات الجوانب الدولية أكثر صــعوبة

 جريـمـة607 متـهـم و723وتعقيد من القضايا البسيطة.وـفـي قـضـية ـتـورط فيـهـا 
8انتهـت المحكمـة الوربيـة إـلـى أـنـه مـن المعقـول  أن يـسـتمر نظـر اـلـدعوى 

سنوات.

أما ما يتعلق بسلوك المتهم، فنجد أن تصرفاته قد تطيل من عمر الدعوى
خاصة إذا أكثر من طلبات التأجيل والدفوع، أما لـو تعـاون المتهـم مـع العدالـة
لساهم ذلك في سرعة الفصل، ولكن التـعـاون المطـلـوب يـجـب أن ل يتـعـارض

مع حق المتهم في اختيار طريقة الدفاع وأل يساهم  في إدانة نفسه .

 أما عن تصرفات السلطة، فترى المحكمة الوربية لحـقـوق النـسـان أـنـه
عـلـى اـلـدول العـضـاء أن تهـيـء لنظمـهـا الجرائـيـة عـلـى النـحـو اـلـذي يـضـمن
المحاكمة خلل مدة معقوـلـة، وأن زـيـادة ـعـدد القـضـايا أـمـام المـحـاكم ل ـيـبرر
مخالفة ضمانة المدة المعقولة للجراءات، ويجب على قضاة التحقيق عند نذب

 1الخبرة السهر على أن يتم إعدادها في وقت معقول.

 وإذن ومن هذا المنطلق أطلق تسمية المدة المعقوـلـة، إذ تـصـح أن تـكـون
عنونا لكافة نظم الجراءات الجزائية، إل أنـنـا نـجـدها ـفـي ذات اـلـوقت عـصـية

على ضبطها وتحديد محتواها  فما هي ضوابط هذه الفكرة ؟

 إن التفاقية الوربية لحمايـة حقـوق النسـان والحريـات الساسـية لعـام
، لم تضع تعريفا للمدة المعقولة المنصوص عليها في المادة السادسة منها1950

ـاء إـجـراءات إل أنها قد اعتبرتها المدة التي تبدأ من لحظة التهام وتنتهي بانتـه
المحاكمة بصدور حكم بات في الدعوى الجنائية سواء بالدانة أو البراءة .

1
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ـاقش التـقـارير1979كما أن الجمعية الدولية لقانون العقوبات، هامبورغ   ـن
وـهـي: 1978التي ـقـدمت  ـفـي الـمـؤتمر التمهـيـدي اـلـذي عـقـد ـفـي فيـنـا ـمـارس 

تقاريرها موضوعها "حماية الحقوق النسانية في الجراءات الجنائية " وكــان
ـى موضوع سرعة الجراءات الجنائية أحد أبرز ما دار النقاش عليه وانتهى إـل

التوصيات التالية :

ـدفاع ـفـي تحـضـير لبد من اتخاذ الجراءات الجنائية بصورة ل تعرقل حق اـل
المرافعة بصورة مناسبة وذلك بتحدـيـد آـجـال معيـنـة لـكـل مرحـلـة ـمـن مراـحـل

الدعوى ول يجوز تعديل هذه الجال  إل بناء على قانون .
في المكان معاملة القضايا المعقدة التي تتضمن على متهمين عدة واتهامــات 

مختلفة بصورة ل تؤدي إلى إطالة المحكمة وذلك كلما أمكن .
من الضروري تنظيم إـجـراءات مختلفـة للقاـضـي بحسـب الخـطـورة ولكـن ل 

يجوز إتباع إجراءات بديلة تعمل على إسقاط التهم .
لبد من اتخاذ التدابير  تنظيمـيـة وتأديبـيـة ـفـي مواجـهـة الموـظـف الـعـام اـلـذي 

ـة المراـحـل يحدث عن عمد أو عن طريق خطأ  أي تأخير غير ضروري لكاـف
الخاصة بالدعوى الجزائية.

لبد من تعويض كل من لحقه ضرر من ـجـراء الـتـأخير ـفـي مراـحـل اـلـدعوى
الجزائية كافة.

ـة ـدة المعقوـل أما المحكمة الدستورية العليا في مصر فإنها اعتبرت تحديد الـم
في إكمال الجراءات الجزائية مرتـبـط بـظـروف وملبـسـات ـكـل جريـمـة عـلـى

 1حدى من حيث خطورتها وتنوع أدلتها وتعدد شهودها. 

الفرع الثالث: الليات القانونية بتجسيد مبدأ سرعة الجراءات 

رت العدـيـد مـن التشـريعات الجزائيـة وسـائل مـن شـأنها السـرعة فـي أق
الجراءات الجزائية، وهذا من ـشـأنه التخفـيـف ـمـن زـخـم القـضـايا المعروـضـة
ـام القـضـاء، وـمـن الوـسـائل يمـكـن أن تـكـون كـضـمان لـسـرعة الـجـراءات أـم

1

 و ما بعدها .38 ، المرجع السابق ، ص لفتة هامل العجيلي  
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الجزائية، هي شفوية الجراءات بمفهومها الحديث، الـصـلح بـيـن الخـصـوم ـفـي
الدعوى الجزائية والمر الجنائي باعتبارها من الوسائل التي ـمـن ـشـأنها إنـهـاء

الدعوى الجزائية بوقت قصير وإجراءات مبسطة. 

 البند الول: مبدأ الشفهية والتقنيات الحديثة 

 تقتـضـي أـصـول ومـبـادئ المحاكـمـة العادـلـة أن تـجـري فـصـولها بـصـفة
شفوية وهو ما يفرض مواجهة المتهم كما هو منسوب إلـيـه ـمـن وـقـائع وأفـعـال

1ليمارس هو بدوره حق الرد، بما يضفي على الحكم القضائي شرعية أكثر. 

 وتعد مبدأ شفوية الـجـراءات ـضـمانة هامـة مـن ضـمانات ـحـق اـلـدفاع،
ومنه ل يجوز للمحكـمـة أن تـسـتند ـفـي حكمـهـا عـلـى أدـلـة وردت ـفـي محاـضـر

215، إذ تـنـص الـمـادة 3 ومحاضر التحقـيـق البتدائـيـة2ضباط الشرطة القضائية

 والتـقـارير4ـمـن ـقـانون الـجـراءات الجزائـيـة الجزاـئـري "ل تعـتـبر المحاـضـر
المثبتة للجنايات والجنح إل مجرد استدللت ما لم يـنـص الـقـانون عـلـى خلف

1

.29 ، المرجع السابق ، ص عمار بوضياف  

2

محاضر ضباط  الشرطة القضائية: هناك محاضر لها حجية لحين ثبوت حكمها ، و هي محاضر يغير خللها  
القانون  بالقوة الثبوتية معينة ، و هذا النوع من الجرائم يتعـلـق ـبـالجرائم الموـصـوفة بالمخالـفـات ـعـادة،  فتـنـص

ق.ا.ج  في الحوال  التي تخول القانون فيها بنص خاص لضباط الشرطة القـضـائية أو أـعـوانهم أو 216المادة 
موظفيهم إليهم بعض مهام الضبط القضائية ،  سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقارير تكون لهذه المحاضــر أو

التقارير حجتها ما لم يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة هود.

3

،1986 ،  "شرح قانون الجراءات الجنائية "، دار النهضة العربية ،  بدون طبـعـة ،ـسـنة فونديزية عبد الستار  
.44ص 

4

تدوين الجراءات: الهدف من تدوين الجراءات ـهـو مراقـبـة ـمـدى مراـعـاة الـجـراءات اـلـتي أوـجـب الـقـانون  
اتخاذها من جانب المحكمة المختصة بنظر القضية أو الطعن في الحكم، ويعد محضر الجلسة حجة عـلـى ـصـحة
ما دون فيه، ول يجوز  إثبات عكسه إل عن طريق الطعن بالتزوير، غير أن ـعـدم إثـبـات بـعـض الـجـراءات ل

يكون دليل على عدم اتخاذها، ويكون لصاحب الشأن أن يثبت أنها خولفت
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ذلك "، وبالتالي هذه المحاضر هـي بمثابـة محاضـر معلومـات واسـتدللت ل
حجية لها، وبالتالي فإن القاضي ل يحكم إل وفق عقيدته التي تكونت لديه وفق

 1القتناع الشخصي للقاضي  الجزائي.

- تـعـد وـسـيلة التـصـال المرـئـي المـسـموع وـسـيلة: التصال المرئي المسموع 
حديثة لمباشرة إجراءات التحقيق والمحاكمة الجنائية، واـلـتي اتـسـمت قواـعـدها
حتى عهد قريب بالثبات والستقرار ـسـواء ـفـي النـظـم القانونـيـة اللتينـيـة اـلـتي
اتخذت صورة التشـريعات المكتوبـة أو النظـم القانونيـة القائمـة علـى السـوابق
القضائية، "النظم النجلو أمريكية "، والتي تتخذ فيها القواعد القانونـيـة ـصـورة
ـي ـد ضــمرت ـف ـام القضــائية، فـق ـن الحـك ـتخلص ـم ـتي تـس ـة اـل ـادئ العاـم المـب
التسعينات من القرن الماضي وسائل التصال المكتوبة ـعـبر ـشـبكة الـنـترنت،
ثم تطورت منذ بدئ القرن الحالي تلك التقنية ـعـبر  ـشـبكة الـنـترنت والقـمـار
الـصـناعية، إذ يمـكـن اـسـتخدامها ـفـي ـسـماع الـشـهود أو الـخـبراء وـفـي بـعـض

الحيان المتهم من مكان يبعد مئات الميال عن قاعة الجلسة.

 إن تطبيق مـبـدأ الـشـفهية والمواجـهـة ـعـبر فـكـرة شاـشـة لشاـشـة ـهـي ـفـي
الواقع في ـحـالت معيـنـة، عـنـد تـعـذر المواجـهـة وفـقـا للمفـهـوم التقلـيـدي تـكـون
ملئمة وعادلة، وأكثر قدرة على أداء  وظيفتها في التمـسـك ـبـالمفهوم التقلـيـدي
لمبدأ الشفهية، والذي يمـكـن مـعـه اـفـتراض أن ـسـماع الـقـوال الـشـفهية ـلـم يـعـد
ممكنا، إذ أن تطيق مبدأ شفهية الجراءات الجنائية بشأن سماع الشهود يستلزم
أن يكون في الساس سماعهم ممكنا، فقد قضي بأن المحاكمة الجنائية يجب أن
ـه الـشـهود تبنى على التحقيق الشفوي التي تجريه المحكمة بالجلسة، وتـسـمع فـي

 عند استخدام تقنية2ما دام ذلك ممكنا، ولذلك ظهر مفهوم الحضور اللكتروني

1

.166  جبور ،  نقل عن الدكتور عبد ال أوهايبية ،  المرجع السابق ،  ص محمد عودة دياب  

2

 ، مبدأ  الشفهية في المحكمات الجنائية ، مجلة الحقوق و العلوم القانونية وحاتم محمد فتحي احمد البكري 
.17 ، ص 2011القتصادية ، جامعة المنصورة ، العدد تسعة و أربعون، سنة 
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vidéo  conférence  وهكذا تسهم تلك التكنولوجيا في تحقيق التـصـال المباـشـر بـيـن
1الطراف في المحكمات  الجنائية. 

vidéo-مزاـيـا اـسـتخدام تقنـيـة مـبـدأ   conférenceراءات فهية الج ق ش ي تحقي  ف
الجنائـيـة: اـسـتخدام تقنـيـة التـصـال المرـئـي المـسـموع كوـسـيلة حديـثـة للتحقـيـق
والمحاكمة الجنائية عن بعد يتحقق ـمـن خللـهـا مـبـدأ ـشـفهيته المرافعـة، بـهـدف
حماية المتهم في محاكمة عادلة، كما يعد استخدام تلك التقنية مرحلة جديدة من
مراحل تطور الجراءات الجنائية فتعكس التجاه نحو الستفادة من المعطـيـات
ـالغراض ـة، ـف ـة الجنائـي ـق العداـل ـي تطــور أداء مرـف ـة ـف ـة الحديـث التكنولوجـي
المـسـتهدفة ـمـن ـهـذه المرحـلـة ل تنفـصـل ـفـي ـسـياقها الفـكـري والفلـسـفي ـعـن

أغراض المراحل السابقة عليها، وإنما تعد امتداد طبيعيا لها.

 فقد ترتب عن استخدام هذه التقنية في نـقـل الـقـوال الـشـفهية للمـشـاركين
في المحاكمة الجنائية عن بعد، في التشريعات التي أقرت بالفعل اـسـتخدام ـهـذه
التقنية نتائج هامة تمثلت في  تفعيل دور ـقـانون الـجـراءات الجنائـيـة باعتـبـاره
الوسيلة العملية لتطبيق قانون العقوبات، حيث أمكن اـسـتبدال بـعـض الـشـكليات
الجرائية التقليدية بإجراءات جنائية سريعة ومبسطة وآمنة وبنفقات زهيدة ـفـي
ـادئ الساســية ـتي تقتضــي  عــدم الخلل بالمـب ـة الصــعبة اـل ـق المعادـل تحقـي
للمحاكمة الجنائية العادلة، كقرينة البراءة، وكمبدأ شفهية الجراءات وـمـا ينـتـج

عنه من مبادئ أخرى كمبدأ المواجهة ومبدأ العلنية.

 -  نتاج الستعمال اليجابي للتقنيات الحديثة  :

المساعدة على سرعة الفصل في القضايا الجنائية :أ-

1

  هناك أربع أنماط عند استخدام تقنية التصال المرئي المسموع، التصال من مكان واحد محدد لقاعة الجلسة،
والتصال الفردي بين أكثر من مكان و قاعة الجلسة، والتصال الجماعي من مكان وقاعة الجلسة، والتصال

 المستمر المتقدم بين قاعة المحكمة ومكانين فقط. انظر العنوان اللكتروني
 www.ungim.org/documents/10 thcongress/10 statements/10  statements/itay4F.PDF  
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ـواجه ـتي ـت ـية اـل ـن المـشـكلت الرئيـس ـة ـم ـراءات المحاكـم  إن بـطـئ  إـج
السياـسـة الجنائـيـة ـعـبر مراـحـل تطورـهـا الـتـاريخي، فتكـمـن خـطـورة ـهـذه
الظاهرة فيما تنطوي علـيـه ـمـن تهدـيـد خطـيـر للعداـلـة الجنائـيـة، لـمـا ـيـترتب
عليها من إـضـعاف الـثـر الـرادع للعقوبـة فـي ـصـورتها العامـة والخاصـة،
فتأخر الفصل في الدعوى يترك الفرصة لمحاولت العبث بأدـلـة الثـبـات أو
فقدانها، ويشكل إخلل بـحـق المتـهـم ـفـي محاكـمـة عادـلـة خلل ـفـترة زمنـيـة
ـدأ معقولة، فمن أهم النتائج المترتب على مبدأ شفهية الجراءات الجنائية مـب
فوريتـهـا أي اـسـتمرارها دون انقـطـاع، وذـلـك لن ـمـن ـيـؤدي ـشـهادته عـلـى
وقائع فورا  قد تختلف بمرور الوقت، فثـقـة الـشـاهد أو ـتـردده ـمـن العناـصـر
التي تسمح بتـقـدير ـمـدى ـصـدق الـشـاهد، وـهـذا  الـهـدف ل يمـكـن بـلـوغه إذا
فصلت المرافعات والمداوـلـة ـعـن الحـكـم بـفـترة ـمـن اـلـوقت، إذ ل يـجـب أن
ي الجلسـة ـضـد المتهـم وطـرق يتشتت التأثير الذي أحدثته الدلـة المقدمـة ف

دفاعه .

لذلك تتجه العديد من التشريعات الجنائية الحديثة، وكذا التفاقيات الدولية
في المجال الجنائي إلى اتـخـاذ العدـيـد ـمـن الـتـدابير القانونـيـة والعملـيـة لرـفـع
كفاءة مرفق العدالة، من هذه التدابير التوسع في تعين عدد أكبر من القضــاة
في كافة درجات المحاكم الجنائية لمواجهة الزيادة الملحوظة والمـطـردة ـفـي
مـعـدلت الجراـئـم اـلـتي يتعـيـن عليـهـا الفـصـل فيـهـا، وـكـذلك التـجـاه ـصـوب
ـة ـق العداـل ـة لتطــوير أداء مرـف ـة الحديـث ـات التكنولوجـي الســتعانة بالمعطـي
الجنائـيـة ـفـي كاـفـة مراـحـل اـلـدعوى الجنائـيـة، بـمـا يكـفـل تبـسـيط إـجـراءات
ـادئ الساســية ـة وســرعتها، هــم ضــمان احــترام المـب ـات الجنائـي المحاكـم
للمحاكمات الجنائية العدالة، وـمـن ـهـذه التقنـيـات الحديـثـة الـسـتعانة ـبـأجهزة
التسجيل الصوتي المرئي، لتسجيل إجراءات المحاكـمـات الجنائـيـة ـبـدل ـمـن

كتابة محاضر الجلسات.
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 فقد ل يستطيع كاتب الجلسة كتابة كل ما يدور من مناقشات ومــداخلت
بـيـن الـطـراف، وتـتـم بطريـقـة ـشـفوية أـمـامه لـسـيما وأن طريـقـة الـحـديث
وسرعته تختلف من ـشـخص لـخـر، فـضـل عـلـى أن تـسـجيل طريـقـة الداء
والنطباعات التي تلحق بالمتحدث لها أثر ـبـالغ فـي تقيـم أقـواله  مـن حـيـث
تقـيـم القاـضـي واقتـنـاعه بـهـا ـكـدليل ـسـواء أـكـان إثباـتـا أو نفـيـا، كـمـا يمـكـن
لطراف الخصومة الرجوع إلى تلك التسجيلت بسهولة ويسر عـنـد الطـعـن

في الحكام .

 ومن ذلك أيضا، استخدام تقنية التسجيل  الـسـمعي البـصـري ـفـي مرحـلـة
التحقيق لسماع الطراف القصر، ضحايا الجرائم  الجنسية، وفي هذه الحالة
ـجيلت ـذه التـس ـماع ـه ـاء بـس ـة الكتـف ـة المحاكـم ـي مرحـل ـن للقاضــي ـف يمـك
ومشاهدتها دون حاجة لحضور القاصر بشخـصـه ـمـن جدـيـد لـعـادة تـكـرار
أقـواله مـن جديـد، بغـرض عـدم طلـب المتهـم سـماع أقـواله أمـام المحكمـة

ومناقشته فيها لتقليل زمن التقاضي .

ـة ـية للسياـس ـات الرئيـس ـد الهتماـم ـة: إن أـح ـع العداـل ـاونين ـم ـة المتـع ب- حماـي
الجنائية المعاصرة لحسن سير العدالة، وحتى ل تكون أقوال الـشـهود ـسـببا فـي
إلحاق الضرر بهم، تضمنت نصوص العديد من التفاقـيـات الدولـيـة ـفـي مـجـال
الـقـانون الجـنـائي التأكـيـد عـلـى أهمـيـة تـلـك الحماـيـة، كـمـا اتجـهـت التـشـريعات

الجنائية الحديثة إلى تعزيز هذه الحماية بصورها المتعددة.

 فقرة الخامسة ـمـن ـقـانون العقوـبـات الفرنـسـي"ـكـل434 فقد نصت المادة 
من حاول تهديد أو القيام بأي عمل من أعمال الترهيب كحمل المجني عليه في
جناية أو جنحة على عدم  تقديم شكوى أو متابعتها أمام القـضـاء يـعـاقب عليـهـا

أور" . 45000بالسجن ثلث سنوات أو بغرامة قدرها 

 سبتمبر19 من قانون العقوبات المعدل في 15 فقرة 434 كما تنص المادة 
على أن "كل مـن يحـاول الضـغط علـى الشـهود بـترغيبهم أو ترهيبهـم، 2000

سواء بالكراه أو التخوين أو الترويع أو التهديد بالنتقام، لحملهم على المتناع
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عن أداء الشهادة بصورة مطلقة أو إخفاء ما لديهم من معلومات تفيد في كشف
الحقيقة ولو لم تؤدي هذه الفعال إلى النتيجة التي أرادها يـعـاقب بالـسـجن لـمـدة

 أور".45000ثلث سنوات أو الغرامة التي تصل إلى 

فالقانون الفرنسي على النحو المتقدم يقرر عقابا  لمن يعرقل سير العداـلـة
ـة ـة لحماـي بالتأثير على الشهود، ومع ذلك فإن هذه الحماية تفتقر إلى وسيلة تقنـي
الشهود من الضغط عليهم،  وحمايتهم، وذـلـك بتمكينـهـم ـمـن إخـفـاء شخـصـيتهم

vidéoأثـنـاء الدلء  بـشـهادتهم ـعـن طرـيـق اـسـتخدام تقنـيـة الفـيـديو ـكـونفروس 
conférence 

البند الثاني : الصلح  في  القانون الجنائي  

إن زيادة القضايا الجنائية يطرح على العدالة إـشـكالية ـكـبيرة وـهـي فكـرة
سرعة الجراءات وسرعة الفصل في القضايا، فكان لزما  على الفقه الجنائي
ـوقه ـمـن ـى حـق ـه عـل ـي علـي ـي ـسـبيل حـصـول المجـن الـحـديث  نـحـو البـحـث  ـف
الجراءات الجنائية من خلل إقامة المـصـالحة  والتوفـيـق بـيـن المجـنـي عليـهـم

 ومن الناحية العملية تهدف إجراءات الـصـلح إـلـى تخفـيـف العـبـء1وبين الجناة
عن القضاة فقد يتم الصلح بين الخصوم قبل رفع اـلـدعوى أـمـام القـضـاء، وـفـي
هذا تخفيف العبء الملقى على عاتق القضاة، كـمـا يـهـدف إـلـى تخفـيـف العـبـء
عن الخـصـوم، فإنـهـاء الـنـزاع بـيـن الخـصـوم فـيـه تبـسـيط للـجـراءات الجنائـيـة
ـد والمـشـقة ـا ـمـن التعقـي ـا فيـه ـا ـم ـك أن إـجـراءات التقاـضـي فيـه وـسـرعتها، ذـل
واستغراق وقتا طويل، كما يهدف الـصـلح أيـضـا إـلـى تحقـيـق العداـلـة، ذـلـك أن
حكم النزاع بين طرـفـي الخـصـومة ـعـن طرـيـق الـصـلح ادـعـى إـلـى النـصـاف
وتحقيق العدالة، فهم اعلم بها من غيرهم وباسـتحقاق كـل منـهـم فيـهـا ـيـدعيه أو

 وأن الـصـلح مـفـاده2يدعى عليه وذلك لنه يعلم في نفسه مدى ثبوت حـقـه أم ل
تلقي إرادة المتهم والمجني عليه، وهو الـصـلح بمعـنـى اـلـدقيق أو ـهـو تخـلـص

1

،"الصلح كسبب لنقضاء الدعوى الجنائية"، دار الجامعة الجديدة، السكندرية، بدونإيمان محمد الجابري 
.07، ص 2011طبعة ، سنة 
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3المتهم من الدعوى الجنائية بانقضائها. 

أول:  نطاق الصلح في القانون الجنائي المصري 

انتقى المشرع المصري طائفة مفصلة من الجرائم أجاز فيها الصلح بين  
 مـكـرر أ18المجني عليه  والمتهم و أوردها  على ـسـبيل الحـصـر  ـفـي الـمـادة 

من قانون ا.ج .م  بقولها:  " للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم
ـة بحـسـب ـة أو المحكـم ـة العاـم ـام النياـب ـم أـم ـع المتـه ـات الصــلح ـم الـخـاص إثـب

ـا ـفـي الـمـواد  ـات المنـصـوص عليـه ـح والمخالـف ـك ـفـي الجـن 238الـحـوال، وذـل

ـة)، و ـى والثانـي ـان الوـل ـة) و241(الفقرـت ـان الوـلـى والثانـي 321 و265( الفقرـت

غل " و 323 مكررا، و323 و323مكررغا و 340 و336مكررا و 324مكررا " أو

370و 369( الفقرتان الولى والثانية ) و361،360 و358 و354و 342و 341و

 ) ـمـن4 ( البـنـد 379 ) و9و7و6 البنود(378 ) و 9( البند  377 و373 و371و
قانون العقوبات وفى الحوال الخرى التي ينص عليها القانون" .

وتشترك الجرائم  التي نـصـت عليـهـا ـهـذه الـمـادة و اـلـتي أـجـاز المـشـرع
الصلح فيها بأنها جميعها ـمـن الجـنـح و المخالـفـات و أن العقوـبـة لمـقـررة لـهـذه
الطائفة من الجرائم هي الحبس او الغرامة أو كرهما على تـفـاوت ـفـي العقوـبـة
تبعا لنوع الجريمة، و أنها من الجرائم التي تقع على الفراد، وأن العدوان فيها
يـصـيبهم إـمـا ـفـي ـسـلمة أـبـدانهم أو ـفـي أـمـوالهم،  فالمـصـلحة المحمـيـة بتـلـك
الجرائم ليست واحدة ولكنها  مختلفة ، إل أنه يجمعها  قاسم مشترك يتمثل فــي
أن الضرر الذي ينتج عنها يصيب بشكل  أساسي وبصفة مباشرة المجني عليه

.

2

،  الصلح و أثره في العقوبة و الخصومة الجنائية،  دراسة مقارنة، ريم للنشرأنيس حبيب السيد المجلوي 
.14  ص ،2011والتوزيع، مصر، الطبعة الولى،  سنة 

3

، " الصلح و أثره  في انقضاء  الدعوى الجنائية وأحوال بطلنه"، دار الجامعة الجديدة،أحمد  محمد محمود 
.12، ص 2007السكندرية، بدون طبعة،  سنة 
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 ولقد كان انتقاء  المشرع  لهذه الطائفة من الجرائم وأجازته الصلح فيـهـا
ـه محل للرفض من جانب البعض على أسس أن تبنى هذا النظام من الصلح فـي
خلط بين حق الدولة في العقاب وحق المضرور ـمـن الجريـمـة ـفـي التـعـويض،
كما انه يهدر سلطة النيابة العامة في تقرير ملئمة رـفـع اـلـدعوى الجنائـيـة ـمـن
عدمه، بالضافة إلى أن هذا الصلح قد يتم عن طرـيـق اـلـترغيب واـلـترهيب أو
الضغط على المجني عليه، كما أنه نظام يحـيـل ـهـذه الطائـفـة ـمـن الجراـئـم إـلـى

مجرد فعال ضارة كل ما  يطلب فيها التعويض.

وـقـد ذـهـب رأي ـفـي الفـقـه إـلـى الـقـول ـبـأن الجراـئـم اـلـواردة ـفـي الـنـص
 مكرر أ) ـقـد وردت عـلـى ـسـبيل الحـصـر ل المـثـال إل اـنـه18المذكور (المادة 

يجوز التوسع في تطبيق نظام الصلح باستخدام القياس حـيـث أن حـظـر القـيـاس
في المواد الجنائية يقتصر فقط في مواد التجريم والعقاب و يجوز في غير ذلك

.

ولسنا مع هذا الرأي ذلك أن المشرع أجاز الـصـلح ف الجراـئـم الـتي تـعـد
جنح أو مخالفة وعلى ذلك ل يجوز الصلح في الجنايات ،وـقـد حـصـر المـشـرع
الجنح والمخالفات التي يجوز فيها الصلح مما ل يجوز مـعـه التوـسـع فيـهـا ـعـن
طريق القياس، ذلك أن انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح هو خلف الـصـل إذا
الصل أن صلح امجني عليه أو صفحه ل اعتداد به لن الجريمة ل تـقـع علـيـه
وحده بل تقع على المجتمع أيضا، ول يمـلـك المجـنـي علـيـه بمـجـرد  ـصـلحه أو
صفحه أن يسقط حق المجتمع ي المطالبة بعقاب الجاني، وعـلـى ـهـذا الـسـاس
ان المشـرع قـد أردف الجرائـم محـل فل صلح بغيـر نـص، فضـل عـن هـذا ف
الصلح بعبارة وفي الحوال الخرى التي ينص عليها القانون وـمـن هـنـا يـكـون
جائز إضافة جراـئـم جدـيـدة ـقـوانين خاـصـة ـتـاليه، وتأـكـد ذـلـك بـصـدور ـقـانون

 عـلـى انقـضـاء534/4الذي ينص في الـمـادة  1999 لسنة 17التجارة الجديد  رقم 
الدعوى الجنائية بالصلح بين المجـنـي علـيـه والمتـهـم ـفـي الجراـئـم اـلـواردة ـفـي
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1 من ذات القانون.534المادة 

ثانيا:  نطاق الصلح في التشريع الفرنسي 

حصر المشرع الفرنسي  الجرائم اـلـتي يـجـوز فيـهـا اـقـتراح التـسـوية ـفـي
)، وـقـد  ـعـدل  ذـلـك  نظـرا41-3-41-2قانون الجراءات الجنائيـة فـي الـمـواد ( 

9في  2004 لسنة 204لتطور الجريمة سلبا بصدور  قانون التسوية العادلة رقم 

  فأجاز التسوية في كافة  المخالفات وـفـي الجـنـح المـعـاقب عليـهـا،2004مارس 
بالغرامة أو الحبس  الذي ل يزيد على خمـس ـسـنوات كعقوبـة أـصـلية وتـشـمل

) من نفس الـقـانون،وتقتـصـر التـسـوية ـفـي3-41المخالفات المرتبطة بها المادة (
المخالفات على جرائم العنف والتلف التي تعد ـمـن المخالـفـات، ويلـحـظ ـفـي
نصوص قـانون الـجـراءات الفرنـسـي أن الجرائـم الـجـائز الـصـلح بشـأنها ـهـي
2الجرائم غير الخطرة،  وأن عقوبة الحبس فيها ل تتجاوز مدة خمس ـسـنوات،

وقد حظر  المشرع الصلح  ـفـي الجـنـح المتعلـقـة بالـصـحافة  أو جـنـح القـتـل أو
ـة الجنح السياسية والتعدي على رجال السلطة  العامة أو المكلف بالخدمة العاـم

ـ 5-433المنصوص عليـهـا ـفـي الـمـواد ( ) ـمـن ـقـانون العقوـبـات الفرنـسـي،7-33ـ،
لكون هذه الجرائم تشكل خطورة على المن العام .

 وذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى إجازة الـصـلح الجـنـائي ـفـي جريـمـة
القيادة تحت تأثير الكحول وهو ما ـقـد ـيـؤدي إـلـى إـضـعاف  ـسـلطة الدوـلـة ـفـي

) ـمـن ـقـانون2-41العقاب، والتأثير على جرائم السير نو في هذا نـصـتا الـمـادة (
الجراءات  الفرنسي أن الصلح يتخذ صورا متعددة  يمـكـن الـخـذ بـهـا للوقاـيـة
من هذه  الجرائم وأنه ل يوجد ما  يبرر هذا التخوف، نظرا لنه في ظل نـظـام
التسوية يمكن تخفيف العبء عن قضاء الحكم، وإيجاد حل لمـثـل ـهـذه الجراـئـم

1

.298-297-296، " المرجع السابق ، صأنيس حسيب السيد المحلوي  

2

 V : Leblois_ happe Joceline , « de le transaction pénale . a la composition pénale » , op.cit , P 63.
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 1في دقائق معدودة.

نطاق الصلح في القانون الجنائي الجزائري  :ثالثا 

يأخذ التشريع الجزائري بنظام المصالحة في الدعوى العمومية وجعلها 
6استثناء على عدم قابلية الدعوى العمومية للتصرف فيها حيث نصت المادة 

من قانون الجراءات الجزائية في فقرتها الخيرة على أن "يجوز أن تنقضي
الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة".ومن المقرر

،ومن مراحلها،مرحلة2أن المصالحة مرت بتلث مراحل من مراحلها  الثلتة 
1986 مارس 4إلى يومنا: بتاريخ  1986 مارس 4إعادة إجازة المصالحة من 

 المتمم والمعدل لقانون الجراءات الجزائية الذي05-86صدر القانون رقم 
 التي كانت تحرم بصريح العبارة6بموجبه عدلت الفقرة الخيرة من المادة 

المصالحةفي  المسائل الجزائية.
وبمقتضى هذا التعديل أصبحت المصالحة جائزة، كما يتجلى ذلك من نص

 في صيغتها الجديدة التي جاءت فقرتها الرابعة كالتي: " كما يجوز6المادة 
أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة".

والحقيقة أن المشرع لم ينتظر هذا التـعـديل لجـازة المـصـالحة، إذ ـصـدر
 يـسـمح ـلـوزير المالـيـة التـصـالح ـمـع الـشـخاص1985 ديـسـمبر 26ـقـانون ـفـي 

الملحقين من أجل حيازة أرصدة مالية بعملة أجنبية قابلة للتحويل .

انون الجمـارك، و ذلـك وبعد تردد كاد أن يطول أدرجت المصالحة في ق
 الذي بمقتـضـاه حـلـت1992-12-18 المؤر خ في 1992بموجب قانون المالية لسنة 

1

 50-49، المرجع السابق ، ص إيمان محمد الجابري 

2

ـة1975-06-17 إلى غاية 1962-12-31:من  مرحلة إجازة المصالحة في المسائل الجزائية  : استمر العمل خلل هذه المرحـل
الـذي أبقـى31-ـ 12-1962 المـؤر خ فـي 157-62بالقوانين الفرنسية التي ل تتنافى والسـيادة الجزائريـة، وذلـك عمل بالقـانون 

 كآخر أجل للعمل بالقوانين الفرنسية.1973-7-5العمل بالنصوص السابقة ما لم تتنافى بالسيادة الجزائرية و حدد تاريخ 
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ـالث الفـقـرة ب ـمـن الفـصـل ـة ـفـي القـسـم الـث المـصـالحة مـحـل التـسـوية الدارـي
الخامس عشر من قانون الجمارك واستبدلت عبارة "التسوية الدارـيـة" بعـبـارة

 منه. 265"المصالحة" في المادة 

ـم أـجـاز المـشـرع المـصـالحة  ـم المنافـسـة والـسـعار، وذـلـك1ـث ـفـي جراـئ
 المتعـلـق بالمنافـسـة، لـسـيما1995-01-25المؤر خ في  06-95بموجب المر رقم

2004-06-23 الـمـؤر خ ـفـي 02-04 منه، وتمـسـك بـهـا ـفـي الـقـانون رـقـم 91المادة 

-25المتضمن تحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية الذي ألغى أـمـر 

. 60 وحل محله المادة 01-1995

وتلها بإجازة المصالحة في جرائم الصرف، وذلك بـمـوجب الـمـر رـقـم
ـي 96-22 ـؤر خ ـف ـم 1996 -07-09 الـم ـريع والتنظـي ـة التـش ـع مخالـف ـق بقـم المتعـل

الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم
 مـنـه فـي فقرتهـا9، لسـيما الـمـادة 2003-02-19 الـمـؤر خ فـي 01-03بالمر رقم 

23-06 أـجـاز المـشـرع بـمـوجب الـقـانون رـقـم 2006الثانـيـة،وأخـيـرا وـفـي ـسـنة 

 المعدل والمتمم لقانون العقوبات الصفح في العديد من2006-12-20المؤر خ في 
ـة: الجنح والمخالفات ورتب عليه انقضاء المتابعة، ويتعلق المر بالجرائم التـي

ـادة  ـذف ،الـم ـادة 298الـق ـاة الخاصــة299، الســب ،الـم ـة الحـي ، المســاس بحرـم
 مكرر، عدم تســديد329 مكرر، عدم تسليم القصر المادة 303للشخاص المادة 

ـادة331النفقة، المادة   مخالفة الضرب والجرح العمد ومخالفة الجرح الخطأ الـم
442 .

1

 ): وفي ـهـذه المرحـلـة ـتـم تـعـديل1986 مارس 4 إلى غاية 1975 جوان 17مرحلة تحريم المصالحة في المسائل الجزائية من  
 ـفـألغيت المـصـالحة مـنـه كـسـبب ـمـن أـسـباب1975-06-17 الـمـؤر خ ـفـي 46-75قانون الجراءات الجزائية بموجب المر رقم 

 في فقرتها الثالثة كالتي: " غير أـنـه ل6انقضاء الدعوى العمومية، بل وتضمن القانون الجديد تحريما صريحا لها، فجاءت المادة 
يجوز بأي وجه من الوجوه أن تنقضي الدعوى بالمصالحة".
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ثانيا- تقييم المصالحة في الدعوى العمومية في التشريع الجزائري 

ي الـدعوى العموميـة بثلثـة يمتاز التشريع الجزائري بشأن المصـالحة ف
خـصـائص وـهـي: ـتـردد المـشـرع وتلـعـب الدارة بالمـصـالحة، وـعـدم فعالـيـة

. 1المصالحة

أ- تردد المشرع: يـبـدو ـهـذا اـلـتردد ـمـن خلل انتـقـال التـشـريع الجزاـئـري ـمـن
الجازة إلى المنع فالجازة من جديد، كما يبدو كـذلك مـن خلل حصـر مجـال

المصالحة. 

- النتقال من الجازة إلى المـنـع فالجـازة مـن جدـيـد: إذا كـانت العتبـارات1
القانونية من السباب التي دعت إلى تحريم المصالحة في المسائل الجزائية في

 فإنها لم تكن الدافع الساسي إلى ذلك، خاصة بالنسبة للجرائم المالية1975سنة 
والقتصادية التي غالبا ما تطغى عليها اعتبارات سياسية واقتصادية. 

ويكفي للتأكد من ذلك أن نشير إلى أن تحريم المصالحة الجزائية بموجب
ـم  ـي  46-75الـمـر رـق ـوجه الـشـتراكي1975-06-17الـمـؤر خ ـف ـع الـت  تزاـمـن ـم

ـتور  ـة ـصـدر دـس ـذه المرحـل ـي ـه ـر، فـف ـا1976-11-22للجزاـئ ـاء تتويـج ـذي ـج  اـل
انون ي قـوانين سـابقة مثـل ق للختيارات الشـتراكية المعـبر عنهـا صـراحة ف

وـقــانون التـســيير الـشــتراكي 1971-11-08الـثــورة الزراعـيــة الـصــادر ـفــي 
ي ظـل هـذا التـوجه ينظـر للمصـالحة،1971-11-16للمؤسسات الصادر في   و ف

وكأنها تشكل خطرا على هيبة الدولة إذ ل يعقل أن تتفاوض الدولة مع المجرم
بشأن جريمة ارتكبها خاصة إذا كانت تمس بالقتصاد الوطني ! 

1

،"المصالحة في الدعوى العمومية" ،مداخلة ملقاة في الملتقى الدولي المنعقد ببوسعادةأحسن بوسقيعة 
و مابعدها1  ،ص2009 مارس 4،5المسيلة ،حول حقوق الضحية في أتناء المحاكمة الجزائية أيام 
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ـر  ـع الـم ـد طـب ـادة 46-75ولـق ـص الـم ـدل لـن ـذكور المـع ـانون6 الـم ـن ـق  ـم
ـذا الجراءات الجزائية ببصماته كامل التشريع الجزائي الذي صدر في ـظـل ـه
القانون، فجاءت كل النـصـوص اـلـتي ـصـدرت ـفـي تـلـك الـفـترة، وـهـي غزـيـرة
بسبب تزامنها مع نهاية العمل بالتشريع الفرنسي الذي ظل ساريا ـفـي الجزاـئـر

 خالية من المصالحة رغم الحاجة إليها كما ـهـو الـحـال ـفـي،1975-7-5إلى غاية
المجالت الجمركية والصرفية وفي المخالفات التنظيمية.

ـال ـدد حـي ـذا المتـش ـوقفه ـه ـع ـعـن ـم ـث أن تراـج ـا لـب ـر أن المـشـرع ـم غـي
 الـمـذكورة6المـصـالحة ـفـي الـمـواد الجزائـيـة حـيـث ـعـدل، ثانـيـة، ـنـص الـمـادة 

 بـمـا يفـيـد اـلـترخيص بـهـا1986-3-4 الـصـادر ـفـي 05-86بـمـوجب الـقـانون رـقـم 
بالتنصيص صراحة على ـجـواز انقـضـاء اـلـدعوى العمومـيـة بالمـصـالحة، وـقـد
تزامن ذلك مع ظهور ليونة في تطبيق النظام الشتراكي مما يدعم فـكـرة رـبـط

تحريم المصالحة في المواد الجزائية بالعتبارات السياسية واليديولوجية. 

سقط الـحـاجز 1986 في سنة 6 حصر مجال المصالحة: منذ تعديل نص المادة -2
القانوني الذي كان يحول دون الـخـذ بالمـصـالحة ـفـي اـلـدعوى العمومـيـة وـمـع

 ـســقطت الـحــواجز السياـســية1996ومراجعـتــه ـفــي  1989ـصــدور دـســتور 
واليديولوجية وحتى القتـصـادية، وـمـع ذـلـك فـقـد تجاـهـل المـشـرع الجزاـئـري

 الـمـؤر خ ـفـي11-01المصالحة في مجالت عديدة كالصيد البحري (قانون رـقـم 
)2004-08-14 الـمـؤر خ ـفـي 07-04) والصيد أو القـنـص (ـقـانون رـقـم 3-07-2001

.2005-08-04 المؤر خ في 12-05والمياه (قانون رقم 

بل ومازال المشرع الجزاـئـري يتجاـهـل المـصـالحة ـفـي أـعـرق مجالتـهـا
وهي الـضـرائب حـيـث ـلـم تـنـص مختـلـف الـقـوانين الـضـريبية عـلـى المـصـالحة
كسبب لنقضاء الدعوى العمومية واكتفى قانون الضرائب غير المبشرة، وهو

 مـنـه عـلـى حـصـر أثرـهـا ـفـي505القانون الوحيد الذي نص عليها، في المادة 
العقوبات الجبائية. 

227



وأخيرا وبينما كان الجميع ينتـظـر توـسـيع العـمـل بالمـصـالحة ـفـي الـمـواد
الجمركية ـفـإذا بالمـشـرع يفاجئـنـا بـنـص يمـنـع المـصـالحة ـفـي أعـمـال التهرـيـب

 المتعلق بالتهريب). 2005-8-23 المؤر خ في 06-05 من المر رقم 21(المادة 

ب-  تلعب الدارة بالمصالحة: تتفق مجمل النصوص اـلـتي تجـيـز المـصـالحة
على عدم ضبط المسائل العملية المتعلقة بالمصالحة وإحالة شروط تطبيقها إلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.  نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص تنظيمـي
ـي ـي طــرف ـف ـادي الدارة، وـه ـظ تـم ـذه النصــوص نلـح ـى ـه ـالرجوع إـل وـب
المصالحة، في إفراغ المصالحة من جوهرها وتحويلها إلى جزاء إداري مقنع،
يتجلــــــــــــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــن خلل: 

- اشتراط دفع غرامة ل تقل عن الغرامة المقررة قانونا للجريمة، بل تفوقهــا1
%250 و200كما في جرائم الصرف (غرامة ما بين   من قيمة البـضـاعة مـحـل 

 المحدد2003-3-5المؤر خ في  111-03 من المرسوم التنفيذي رقم 9الغش: المادة 
).لشروط إجراء المصالحة في مجال جرائم الصرف

 اعتبار المصالحة عقوبة: ويتجلى ذـلـك مـن خلل المـصـطلحات المـسـتعملة-2
في كل النصوص التنظيمـيـة اـلـتي تـحـدد ـشـروط المـصـالحة واـلـتي تنعـت ـبـدل

المصالحة ب"غرامة الصلح" أو "غرامة المصالحة". 

 إبعاد القضاء من مسار المصالحة: تتمتع الدارة بسلطة مطلـقـة ـفـي تقرـيـر-3
ـا المـشـرع ـدما يلزمـه ـتى عـن ـة قضــائية، وـح ـة مراقـب ـدا ـعـن أـي المصــالحة بعـي
باستشارة لجان مؤهـلـة فأنـهـا تـسـهر عـلـى إقـصـاء العنـصـر القـضـائي ـمـن تـلـك
اللجان التي تقتصر تـشـكيلتها عـلـى ممثـلـي الدارة وـحـدها (المرـسـوم التنفـيـذي

 اـلـذي يـحـدد إنـشـاء لـجـان الـصـالحة ـفـي1999-08-16 الـمـؤر خ ـفـي 195-99رـقـم 
الـمـؤر خ 111-03المجال الجمركي وتشكيلها وسيرها و المرسوم التنفـيـذي رـقـم 

.)المحدد لشروط إجراء المصالحة في مجال جرائم الصرف 2003-3-5في 

20ج- عدم فعالية المصالحة في المواد الجزائية: بالرغم من ـمـرور أـكـثر ـمـن 

سنة عن ـجـواز المـصـالحة ـفـي الجراـئـم الجمركـيـة وجراـئـم الـصـرف وجراـئـم
228



المنافسة والسعار، فإن حصيلتها في الجزاـئـر ـجـد متواـضـعة مقارـنـة بـمـا ـهـو
جار في البلدان المجاورة أو في فرنسا. 

فعلى سبيل المثال، إذا كانت نسبة تسوية المخالفات الجمركية عن طريق
%90 في تونس والمغرب وتفوق %80المصالحة تقترب من   في فرنسا، فإنـهـا 

 في الجزائر.  %50ل تتعد    

أما في جرائم الصرف فإن الحـصـيلة أـقـل بـكـثير، نـظـرا لثـقـل الترتيـبـات
اـلـتي وـضـعها المـشـرع وأـضـافت إليـهـا الدارة، حـيـث جـعـل اختـصـاص مـنـح

 دج ـمـن نـصـيب500.000المصالحة عندما تكون قيـمـة مـحـل الجريـمـة تتـجـاوز 
ـألف ـمـن ممـثـل رئـيـس اللجـنـة الوطنـيـة اـلـتي تجتـمـع برئاـسـة الجمهورـيـة وتـت
ـك ـافظ بـن ـة ومـح ـر المالـي ـة ووزـي ـس الحكوـم ـل رئـي ـا وممـث ـة، رئيـس الجمهورـي

ـا ـفـإن50.000.000الجزائر، وإذا كانت قيمة محل الجنحة تـسـاوي   دج أو تفوقـه
المر يقتضي عرض المصالحة على مجلس الوزراء للفصل فيها! 

وـحـتى نـظـام غراـمـة الـصـلح الموـجـود ـفـي ـقـانون الـجـراءات الجزائـيـة مـنـذ
لم يعرف بدوره طريقه للتطبيق.  1966صدوره في سنة 

ومن ثم يثور التساؤل عن مدى مساهمة المصالحة في الدعوى العموميـة
في التخفيف عن عبـء المـحـاكم وتوطـيـد الـسـكينة والـسـلم الجتـمـاعيين ونـشـر
الوـئـام بـيـن أـفـراد المجتـمـع، وـهـي الغاـيـة المتوـخـاة ـمـن إـقـرار المـصـالحة ـفـي

المسائل الجزائية. 

ـدائل وأملنا كبير في إعادة العتبار إلى المصالحة الجزائية، كبديل ـمـن ـب
فض النزاعات، تـشـريعيا وعملـيـا عـلـى ـغـرار ـمـا ـجـاء ـبـه ـقـانون الـجـراءات
المدنـيـة والدارـيـة ـمـن ـطـرق الجدـيـدة لـحـل النزاـعـات، وذـلـك بتوـسـيع مـجـال
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المصالحة في المواد الجزائية وتبسيط إجراءاتها وتفعيل دور القضاء كمراـقـب
1على مسارها

الباب الثاني

1

و مابعدها.1  ، صالمرجع السابق، أحسن بوسقيعة 
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اللضوابط القانونية لسلطة القلضاء
في تحقيق العدالة

الفصل الول: اللضمانات الموضوعة لحق المتهم في محاكمة عادلة 

ـة في إطار إعمال القواعد الجرائية من طرف السلطات المختصة المكلـف
في بالتحقيق ومحاكمة شخصا ما ،فإنها تقوم ـبـإجراءات وخـطـوات منـصـوص
عليها قانونا مسبقا ،ومن البديهي أن نقول أن هناك إـجـراءات ومـبـادئ يتـخـذها
ـم ـتـدخلت القضاء باعتباره حامي الحقوق والحريات ،فمنعا من التعـسـف والظـل
قواعد قانونية وطنية موافقة للقواعد الدولية ترـسـم الـحـدود وتـضـع القـيـود لـكـل

ومعايير المحاكمة من يحاول انتهاكها بهدف حماية حقوق النسان بصفة عامة
وـهـدا ـمـا ـسـوف يـتـم التـطـرق إلـيـه ـفـي مـعـرض ـهـدا1العادـلـة بـصـفة خاـصـة 

 .الفصل

 المبحث الول:  الحدود المقيدة  للمتهم .

يعتبر هذا الصل من المبادئ اـلـتي تـعـترف بـهـا جمـيـع النـظـم القانونـيـة،
ولذلك ـفـإنه إذا ـكـان للمجتـمـع مـصـلحة ـفـي معاقـبـة المجرمـيـن، ـفـإنه ل يـجـوز

1

 ،المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في القانون الدولي لحقوق النسان، مجلة الدراسات الحقوقية،شريف أمينة
 213  ص 2014العدد الول ،
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المـسـاس بحرـيـات البرـيـاء، فـواجب المجتمـع ـهـو اـلـدفاع ـعـن هـذه الحريـات
وكفالتـهـا ـمـن أي تعـسـف إجراـئـي ـحـتى يـتـوافر اـلـدليل الـكـافي عـلـى ارتـكـاب

الجريمة .

فالموقف بين المتهم والمجتمع بصدد جريمة معينة يدعو دائما إلى بحث 
حقوق الول وكيف تـضـمن لـسـيما ـفـي مرحـلـة التحقـيـق، ويحـكـم العلـقـة ـفـي
عـبـء الثـبـات بـيـن المتـهـم والنياـبـة العاـمـة كـسـلطة ادـعـاء، وبـصـفتها ممثـلـة
ـدليل ـة اـل للمجتمع قاعدة الصل في النسان البراءة، فهذه الخيرة مطالبة بإقاـم
على اقتراف المتهم للجرم المسند إليه، فإن عجزت عن ذـلـك ـحـتى وـلـو ـسـكت
المتهم عن الدفاع تعين على القاضي الحكم للمتهم بالبراءة، فطبقا لمبدأ الصل
في براءة المتهـم ل يـجـوز النتقـاص ـمـن حريـة  البرـيـاء لنـهـا ـحـق أساسـي
ـول للنسان، وقد كفلتها الدساتير والقوانين وكافة المواثيق الدولة، كما سبق الـق

ن براءة النسان هي الصل، وإدانته هي الستثناء فكل مساس بالحريةإلذلك ف
ل يجوز إل بعد الحكم بالدانة ودحض اـلـبراءة بأدـلـة الداـنـة القاطـعـة، وعـلـى
ـا ـتـراه ـمـن ـق ـيـد جـهـة التحقـيـق ـفـي اتـخـاذ ـم ـهـذا الـسـاس ل ينبـغـي أن تطـل

، من الضمانات الجرائية الساسية المتاحــة1الجراءات بغير قيود أو ضوابط
للمتهمين بجرائم جنائـيـة هـنـاك مـبـدأ قريـنـة اـلـبراءة اـلـذي يلزم المحاكـمـة ـفـي

2جميع أطوراها بدء  من انطلق التحقيق.

المطلب الول: حماية حرية  المتهم رخلل اتخسساذ الجسسراءات الماسسسة بالحريسسة
الشخصية 

الصل في النسان التمتع بكامل حريـتـه ـبـدون قـيـد، ول يـجـوز المـسـاس
بها، إل بعد  إدانته بحكم قضائي ـبـات، وينـتـج ـعـن ـهـذا الـصـل اـسـتثناء وـهـو

1

.122-121 ، المرجع السابق، ص عبد الحميد عمارة  

2

.32،   المرجع السابق، ص حميد أربيعي  
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تقيدها الذي يجب أن يكون في أضيق الحدود وبإتباع إـجـراءات مـحـددة تـهـدف
إلى الصالح العام، ومن صور تقييد هذه الحرية وتعدي على الصل العام وهو
استيقاف الشخص للتحقق من شخصيته، أو القـبـض علـيـه، واحتـجـازه للتحقـيـق
معه وهذا الجراء يعتبر من أخـطـر الـجـراءات اـلـتي تتـخـذها الـسـلطة، فـلـذلك
خول المشرع لرجال الـضـبطية القـضـائية القـيـام ـبـإجراءات الـسـتدلل، ولـيـس
القـيـام ـبـالتحقيق اـلـذي ـيـدخل ـضـمن ـصـلحيات قاـضـي التحقـيـق، وللـضـرورة
الماسة وبصورة استثنائية منح المشرع لرجال الضبطية القضائية القيام بعملية

التحقيق في أحوال التلبس. 

الشخصية  بالحرية  الماسة  الجراءات  من  عدد  على  المشرع  نص  فقد 
عند وقوع الجريمة ووجود أدلة عـلـى ارتكابـهـا كـتـوقيفه أو حبـسـه مؤقـتـا، مـمـا
يتضح أنها تتنافى وقرينة البراءة والتي ل تجيز اتخاذ أي إجراء ماس بالحرية

1حتى تثبت الدانة بحكم بات.

معـظـم الـقـوانين الوـضـعية الحديـثـة تؤـكـد عـلـى تمـتـع الـشـخص بحرـيـاته
الكاملة حتى تتقرر إدانته، ولذلك فهي تحيطه بضمانات معينة تقف حائل ضــد
ا يتخـذه مـن إجـراءات ماسـة تعسف المشرع أو أجهـزة الدولـة بالنسـبة إلـى م

 2بالحرية الفردية.

حماية  أجل  ومن  المجتمع  عن  الدفاع  باسم  تتخذ  التي  الجراءات  فكل 
مصالح الدولة ل يجوز  أن يتسع نطاقها خارج المجال الضروري الذي يجــب
أن تنحصر فيه، ول يجوز أن يمس أصل عاما من أصول النـظـام وـهـو ـبـراءة

1

.135،  المرجع السابق،  ص وهاب  حمزة  

2

يعرفها أوليفيه دوهامبل " حق أساسي للفرد أن يعيش الحياة التي يراها مناسبة" ،و يعرف الحق من وجهة  
نظر الباحث  سليمان مرقص " بأنه إرادة و مصلحته بالستئثار  و التسلط على قيمة أو مركز قانوني محمي

مع احترام الغير له".
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 وتنسحب قريـنـة اـلـبراءة عـلـى اـلـدعاوى الجنائـيـة،1النسان حتى تتقرر إدانته.
وقد اعتبرت اللجنة المعنية بحـقـوق النـسـان أن اـفـتراض اـلـبراءة ـهـو أساـسـي
لحماية حقوق النسان يفرض على الدعاء عبء إثـبـات التـهـام، ويكـفـل ـعـدم
افتراض الدانة إلى أن يثبت التهام بما ل يدع مجال للشك، ويقتـضـي معامـلـة
المتهمين بجرائم جنائية وفقا لهذا المبدأ ، وعـلـى نـفـس النـهـج ـسـارت المحكـمـة
الوربية لحقوق النسان، وأول مرحلة تمس قرينة البراءة تـكـون عـنـد القـبـض
على المتهم فتباشر النيابة العامة التحقيقات اللزمة وتبـحـث ـعـن أدـلـة الداـنـة،
وهي فترة ل شك عصيبة يمر بها المتهم لنه قد يحرم من حريته كلها أو على
القل ل يتم التضييق عليه فيها، ونظرا لخطورة المر اتفقت الصكوك الدولـيـة
على ضرورة  تمتيع المتهم بقريـنـة اـلـبراءة، فل يستـسـاغ أن تعاـمـل الـسـلطات

2المتهم على أنه مجرم بل لبد أن تترك للقضاء كلمة الفصل.

 الفرع الول :القبض  

ـرية لضــبط ـرارات قـس ـاذ ـق ـلطة اتـخ ـق ـس ـول المـشـرع قاضــي التحقـي ـخ
وإحضار المتهمين وإـيـداعهم ـفـي المؤسـسـات العقابـيـة، ويـعـد إـصـدار الواـمـر
القسرية من أخطر المهام المنوطة بقاضـي التحقيـق  لمـا تشـكل ـمـن انتهاكـات

التحقيقعلى الحرية الفردية،  سير  خلل  التحقيق  لقاضي  يجوز  وهكذا 
وحسب ما تقتضيه الحالة إصدار الوامر التي بيانها الـمـر بإحـضـار المتـهـم،

3المر بالقبض على المتهم، أمر إيداع المتهم بالحبس.

تلك  الفردية،  بالحرية  يمس  خطير  إجراء  للنظر  والتوقيف  القبض  إن 

1

.124،  المرجع السابق،  ص عبد الحميد عمارة  

2

.33،  المرجع السابق،  ص حميد اربيعي  

3

.96،  المرجع السابق،  ص أحسن بوسقيعة  
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الحرية التي كفلتها التشريعات وأحاطتها بسـياج مـن الضـمانات، وخـولت هـذا
الجراء لسلطة التحقيق باعتـبـاره إـجـراء ـمـن إـجـراءات التحقـيـق ـفـي اـلـدعوى

1الجنائية، وقد تقيد حرية الشخص استثناءغا عند ظهور أدلة  قوية.

عريف القبض تالبند الول: 

القبض على الفراد هو إجراء يقوم به ضابط الشرطة القضائية بإمساك 
 تمهيدا لتقديمه لوكـيـل الجمهورـيـة لتـخـاذ ـمـا2شخص المشتبه فيه لفترة محددة

يراه بشأنه من إجراءات، أو هو تقـيـد لحرـيـة المـشـتبه فـيـه واقتـيـاده إـلـى وكـيـل
الجمهورية في مهلة يحددها القانون سلفا، والقبض بهذا المفهوم، وهو حرمــان
المـشـتبه فـيـه ـمـن حرـيـة التـجـول والتنـقـل ـفـترة ـمـن اـلـوقت بإيـقـافه ـفـي مرـكـز
الشرطة أو الدرك تمهيدا لتـسـليمه إـلـى الجـهـة المختـصـة، وـهـي النياـبـة العاـمـة
ممثلة في وكيل الجمهورية ل يجـوز لعـوان الضـبط القضـائي ول للمـوظفين
والعوان المكلفين ببعض مهام الـضـبطية القـضـائية القـيـام ـبـه، والقـبـض عـلـى
ـة، الفراد بهذا المفهوم إجراء خطير، ينطوي على مساس كبير بالحرية الفردـي

  ـمـن الدـسـتور"32/1الشيء الذي دفع المشرع الدستوري إلى النص في الـمـادة
مـنـه "34/1الحرـيـات وحـقـوق النـسـان والـمـواطن مـضـمونة"، وتـنـص الـمـادة  

تضمن الدولة  عدم انتهاك حرمة النسان".

المادة   أيضا  المرتكبة35وتنص  المخالفات  على  القانون  يعاقب  منه"   
الحقوق والحريات وعلى كل ما يمس سلمة النسان  البدنـيـة والمعنوـيـة"، ـثـم

  على أن القبض حالة استثنائية ل يـجـوز إل ـفـي الـحـدود اـلـتي47أكدت المادة 

1

.136  المرجع السابق،  ص   وهاب حمزة،

2

يختلف القبض عن العتقال ، الذي ينطوي على سلب حرية الفرد لمدة غير محدودة و غيـر معلوـمـة و يكفـي  
وم العتقـال علـى أدلـة ماديـة قاطعـة كـالتي يقـوم عليهـا لتخاذ أمر العتقال مجرد الشتباه في شخص ما و يق
القبض، كما أنه عمل  =ـيـدخل ـضـمن نـطـاق الـسـلطة التنفيذـيـة  ولـيـس بيـد السـلطة القـضـائية، وـكـذلك ل يتمـتـع

المعتقل بذات الضمانات التي يتمتع بها المقبوض عليه،  ول يتمتع بحقوق الدفاع.
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يسمح بـهـا الـقـانون، ووفـقـا للـشـكال المـحـددة فـيـه،  فتـنـص" ل يـتـابع أـحـد ول
ـتي ـنـص يوقف أو يحتجز إل في الحالت المحددة بالقانون، وطبقا للـشـكال اـل

ن المـشـرع ـفـي ق ا. ج.جإعليها، وإذا كان الدـسـتور ـقـد ـنـص عـلـى القـبـض ـفـ
120أغفل تنظيم القبض صراحة، إل أنه نظمه في مرحـلـة التحقـيـق ـفـي الـمـادة 

ق. ا. ج.ج  ـفـي مرحـلـة الـضـبطية القـضـائية عـنـد تنظيـمـه للتلـبـس، مـمـا ـتـرك
المجال واسعا للرأي لمناقشة وتحديد المصدر الـقـانوني  للقـبـض عـلـى المـشـتبه

 ا.ج.ج ، والمادة.ق 61فيه، فقد ذهب جانب من الفقه إلى أن مصدره هو المادة 
المتعلـقـة بـحـق عاـمـة الـنـاس ـفـي اقتـيـاد المتلـبـس بالجريـمـة إـلـى أـقـرب مرـكـز

 ق.ا. ج.ج  ـفـي 201للشرطة أو الدرك الوطني، واعتمد آخرون ـنـص الـمـادة 
1 ق.ا .ج.ج.61، 51حين اعتمد  طرف ثالث نص  المادة 

أول: المر بالقبض على المتهم: 

 هو المر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى الـقـوة العمومـيـة للبـحـث ـعـن
المتهم واقتـيـاده إلـى المؤسسـة العقابـيـة المـنـوه عنـهـا فـي المـر، حيـث يـجـري

 ق.ا.ج.ج "يـجـوز لقاـضـي التحقـيـق119/1تـسـليمه وحبـسـه حـسـب ـنـص الـمـادة 
ان ر بـالقبض بعـد أخـذ رأي وكيـل الجمهوريـة فـي حـالتين:إذا ك إصـدار الم
المتهم هاربا، أو إذا كان مقيما خارج إقليم الجمهورية" وهذا حسب نص المادة

 ق. ا. ج.ج.119/2

عن  يمتنع  أن  التحقيق  قاضي  على  يتعين  الحالتين  هاتين  عدا  ما  وفي 
إصدار المر ـبـالقبض وأن يـسـتخدم الـمـر بالحـضـار وقبـلـه ينبـغـي أن ـيـوجه
استدعاء إلى الشخص المطلوب ضـمن الوضـاع القانونيـة المنـصـوص عليهـا

ـد439  إلى431في المواد من ـتلم ليتأـك  ق. ا. ج.ج وينتظر رجوع وصل الـس
2من عدم امتثال صاحب الشأن للستدعاء.

1

.261-260،  المرجع السابق،  ص عبد ال اوهايبية  
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ـلـم يـعـرف الـقـانون الجزاـئـري القـبـض ـفـي حـيـن نـجـد أـنـه ـعـرف الـمـر
، وقد عرف الفـقـه القـبـض ـبـأنه"1 من ق. ا. ج .ج 119بالقبض في نص المادة 

هو المنع من الهروب" وعرفة البعض على أنه" حرـمـان الـشـخص ـمـن حرـيـة
التجول فترة من الوقت طالت أو قصرت وإرغامه على البقاء في مـكـان معـيـن
ـة الـشـخص أو النتقال إليه لسماع أقواله في جريمة مسندة إليه" ، " سلب حرـي

لمدة قصيرة في المكان الذي يعده القانون" .

وعرفته محكمة النقض المصرية بأنه" مجموعة احتياطات وقتية للتحقق 
من شخصية المتهم وإجراء التحقـيـق الوـلـي، وـهـي احتياـطـات متعلـقـة بحـجـز
المتهمين ووضعهم في أي محل كان تحت تصرف الشرطة لمدة بضع ساعات
كافـيـة لجـمـع الـسـتدللت اـلـتي يمـكـن أن يـسـتنتج منـهـا ـلـزوم توقـيـع الحـبـس
الحتياطي وصحته قانونا"، وفي حكم أخر لها عرفته ـبـأنه" إمـسـاك المقـبـوض
عليه من جسمه وتقيد حريته وحرمانه من حرية التجول دون أن يتعـلـق الـمـر

بقضاء فترة زمنية معينة".

2

.101، المرجع السابق،  ص أحسن بوسقيعة 

1

 المر بالقبض هو ذلك الـمـر اـلـذي يـصـدر إـلـى الـقـوة العمومـيـة ـبـالبحث ـعـن المتـهـم وـسـوقه إـلـى:119المادة  
المؤسسة العقابية المنوه عنها في المر حيث يجري تسليمه وحسبه. وإذا كان المتهم هاربا أو مقيما ـخـارج إقلـيـم
الجمهورية فيجوز لقاضي التحقيق بعد استطلع رأي وكيل الجمهورية أن يـصـدر ـضـده أـمـرا ـبـالقبض إذا ـكـان
الفعل الجرامي معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبـة أشـد جـسـامة ويبـلـغ أمـر القبـض وينفـذ بالوـضـاع

 ويجوز في حالة الستعجال إذاعته طبقا لحكام الفقرة الثانـيـة ـمـن.116ـ،ـ 111ـ،ـ 110المنصوص عليها في المواد 
 يساق المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمر قبض بدون تمهل إـلـى مؤسـسـة إـعـادة التربـيـة:120 المادة .111المادة 

 ويسلم المـشـرف.121المبينة في أمر القبض. وذلك في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 
: يحق لكل شخص في حالت الجناـيـة أو61رئيس هذه المؤسسة إلى المكلف بالتنفيذ إقرارا بتسلمه المتهم.المادة 

الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس، ضبط الفاعل واقتياده إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية.إذا
رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أـكـثر مـمـن أـشـير إليـهـم ـفـي الـمـادة

، فعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية50
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التعريفات أن القبض إجراء احتياطي   يقصد به1نستخلص من جل هذه 
يرة تمهيـدا لتقـديمه للنيابـة العامـة، حجز المشتبه فيه وتقييـد حريتـه لفـترة قص
وينتهي وقته بمجرد تقديم المقبوض عليه للجهة المختصة قانونا،  لتقرر حبسه

2احتياطيا أو إخلء سبيله.

إن القبض إجراء من إجراءات التحقيقات يراد به حرـمـان الـشـخص ـمـن
حرية التجول وـلـو لـفـترة يـسـيرة ووـضـعه تـحـت تـصـرف ـسـلطة الـسـتدللت

3 والتحقيقات حتى يتضح مدى لزوم حبسه احتياطيا أو الفراج عنه.

الجراء  هذا  بشأن  ما ورد  القبض، وكل  الجزائري  القانون  يعرف  ولم 
 من ق. ا .ج.ج، والقبض المشار إليه 119هو تعريف المر بالقبض في المادة 

في هذه المادة عادة يهم المتهم خلل مرحلة التحقـيـق القـضـائي أو بعـد ـصـدور
حكم ضده، وهو ما يستخلص من تعريف الـمـر ـبـالقبض ـبـأنه الـمـر الـصـادر
إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابـيـة حـيـث يـتـم

. 4تسليمه وحبسه

قبض ثانيا : شروط ال

الفقرة  فإن حكم  المادة4وعليه  القانوني51 من  المصدر   ق.ا.ج. ج هي 

1

 الدستور الجزائري على انه " ل47رسم الدستور الجزائري  ضمانات لتعدي حرية التنقل إذ تقضي  المادة   
يتابع أحد و ل يوقف ول يحجز  إل في الحالت المقررة قانونا و طبقا للشكال التي تنص عليها القانون.

2

.137  المرجع السابق ، ص وهاب حمزة،  

3

، "حقوق المتهم و ضماناته "، دار الفكر و القانون للنشر و التوزيع،  المنصورة، مصر،  بدونمهدي هرجة  
.09طبعة ،بدون سنة نشر، ص

4

،  " ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الولية ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  الجزائر،أحمد غاي  
.193 ص،2005بدون طبعة ، سنة 
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للقبض على الفراد، لن المشرع الجنائي ل يمكـن أن ينظـم موضـوعا واحـدا
ث وهـو القبـض بواسـطة ضـابط الشـرطة القضـائية بنصـين مختلفيـن مـن حي

ر 61-51المضـمون والمحتـوى، وهمـا المادتـان ق.ا.ج.ج فتعتمـدان معـا لتقري
51 ـمـن الـمـادة4بواـسـطة ـضـباط الـشـرطة القـضـائية ـفـي القـبـض، لن الفـقـرة 

  ق.ا.ج.ج  تنظم القتياد إلى61ق.ا.ج.ج تنظم القبض في حالة التلبس والمادة
أقرب مركز للشرطة أو الدرك من طرف العاـمـة أو أي عنـصـر ـمـن عناـصـر

القوة العمومية، وعليه يقتضي توافر الشروط التالية : 

 ق.إ.ج.ج جنايـة أو41،55أن تكـون هـنـاك جريمـة متلـبـس بهـا طبـقـا للمـادتين -1
1جنحة معاقب عليها بالحبس أو بعقوبة أشد. 

 أن تقوم في حق المشتبه فيه دلئل قوية ومتماسكة تؤـكـد عـلـى اتـهـامه، وـهـي-2
تعني المارات التي يدل ثبوتها على توافر عناصر تكفي سندا لتـهـام المـشـتبه
فيه، وبالتالي تجيز القبض على من ـتـوافرت فـيـه، أو ـهـي ـشـبهات تـسـتند إـلـى

الظروف الواقعة تؤدي للعتقاد بنسبة الجريمة للمتهم .
أن يقع القبض على المشتبه فيه بواسطة ضباط الشرطة القضائية، لن قواعــد-3

الختـصـاص الـسـتثنائي تخولـهـا التـشـريعات لـضـباط الـشـرطة القـضـائية، ول
يعدو أن يكون دور أعوان الضبط القاضي إل مـسـاعدة ومعاوـنـة الـضـباط ـفـي

 ق.ا. ج.ج" ...فيتعـيـن عـلـى51  من المادة 4مباشرة الجراءات، فتنص الفقرة
ضباط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية. ...".

  ساعة  متى48أن ل يوقف المشتبه فيه في مركز الشرطة أو الدرك أكثر من -4
2اقتدت ظروف الحال توقيفه  تحت النظر. 

مما تقدم فإننا نلحظ ثمة شروط لصحة القبض ويمـكـن اـسـتخلص ذـلـك
ات الجزائيـة المصـري وهـذه99من نص المـادة    مـن قـانون أصـول المحاكم
الشروط هي : 

1

.263، المرجع السابق ، ص عبد ال اوهايبية 

2

.264-263 ، ص المرجع نفسه  
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. أن يكون الفعل المرتكب من نوع الجناية أو الجنحة، وهذا يعني  أن القبض1
على المشتكى عليه جائز في جمـيـع الجراـئـم اـلـتي ـهـي ـمـن ـنـوع الجناـيـة مـثـل
جناية السرقة والقتل سواء كانت مشهودة أو غير مشهودة.كما أن القانون أجاز
القبـض فـي الجنـح المحـددة التاليـة بصـرف النظـر عـن العقوبـة وعـن كونهـا
مشهودة أو غير مشهودة، جنح السـرقة، النصـب (الحتيـال)، التعـدي الـشـديد،
مقاومة رجال الـسـلطة العاـمـة ـبـالقوة أو ـبـالعنف، القـيـادة إـلـى الفـحـش، انتـهـاك

حرمة الداب.

وـجـود دلـئـل كافـيـة عـلـى التـهـام، وتـقـدير ـهـذه اـلـدلئل يـعـود إـلـى موـظـف.2
الضابطة العدلية.

 أن يكون المشتكى عليه حاضرا، أي موـجـودا ـفـي مـسـرح الجريـمـة ـفـإذا ـلـم.3
ـلطة ـن الـس ـأمر ـم ـه إل ـب ـه والقـبـض علـي ـن حاضــرا فل يـجـوز البـحـث عـن يـك

المختصة بذلك قانونا وهي النيابة العامة.
إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما  يتوقف ملحظتها على ـشـكوى فل يـجـوز.4

القبض على المشتكي عليه إل إذا صرح بالشكوى من يمـلـك تـقـديمها، ويـجـوز
في هذه الحالة تقديم الشكوى لمـن يكـون حاـضـرا مـن رـجـال الـسـلطة العامـة،

ـادة ـه الـم ـرط أوجبـت ـذا الـش ـة102وـه ـات الجزائـي ـانون أصــول المحكـم ـن ـق   ـم
المصري، وتطبيـقـا ـلـذلك قـضـت محكـمـة التمييـز: "ل يـسـمح لمحكـمـة الـصـلح
النظر في الدعاوى التي تتوقف إقامتها على شكوى ذوي الـشـأن إل بـعـد تـقـديم
الشكوى على الوجه السابق الـمـبين ـفـي الـقـانون، ويـكـون قـيـام قاـضـي الـصـلح
بنظر الدعوى بخصوص جريـمـة الزـنـا ـبـدون ـشـكوى مخالـفـا للـقـانون مخالـفـة

1 تؤدي إلى بطلن إجراءاته.

الفرع الثاني: ماهية التفتيش 

التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى ضبط أدلة الجريـمـة
موضوع التحقـيـق وـكـل ـمـا يفـيـد فـي كـشـف الحقيـقـة ـمـن أـجـل إثـبـات ارتـكـاب

1

، "حقوق النسان وحرياته ودور  ـشـرعية الـجـراءاتعلي عليان محمد أبو نديزيد، علي محمد صالح الدباس  
الشرطية في تعزيزها" دراسة تحليلية لتحقيق التوازن بين حقوق النسان وحرـيـاته واـمـن المجتـمـع، دار الثقاـفـة

.136-133، ص 2005للنشر والتوزيع، ،بدون طبعة، سنة 
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الجريمة أو نسبتها إلى المتهم وينصب على شخص المتهم والمـكـان اـلـذي يقـيـم
فيه، ويجوز أن يمتد إلى أـشـخاص غـيـر المتهمـيـن ومـسـاكنهم وذـلـك بالـشـروط
ـوم والوضاع المحددة في القانون، وفي تعريف أخر للتفتيش قيل أنه إجراء يـق
به موظف مختص للبـحـث ـعـن أدـلـة مادـيـة لجناـيـة أو جنـحـة وذـلـك ـفـي مـحـل
ـأن خاص أو لدى شخص وفقا للحكام المقررة قانونا، وفي تعريف ثالث قيل ـب
التفتيش هو وسيلة للثبات المادي تهدف إلى اكتشاف (أدلة) خفية أو أـشـخاص
هاربين من وجه العدالة فهو وسيلة لثبات أدـلـة مادـيـة، وـقـد يـكـون موـضـوعه
شخصا أو مكانا أو شيئا، ففي الحالة الولى يقصد به بحث ـمـادي يـشـمل جـسـم

 الذي يـصـاحبه وذـلـك ـمـنالنسان وكل ما يتواجد في مجال الحماية الشخصية
أجل ضبط أشياء يشتبه في كونها مخبأة في ملبسه أو أمتعته التي تتواـجـد ـفـي
هذا المجال، و في الحالة الثانية فالتفتيش يقصد به أيضا بـحـث ـمـادي ينـفـذ ـفـي
مكان إقامة  أحد الفراد لضبط أشياء تفيد لثبات الحقيقة واـلـتي يـشـتبه ـفـي أن
ـي صاحب المسكن أو المحل يتحفظ عليها في هذا المكان، كما قد يتم التفتيش ـف
ـا أو مكان مسكون من أجل ضبط المتهم أو شخص آخر يشتبه في ـكـونه مختبـئ
1هاربا في المكان ذاته، والتفتيش على هذا النحو إجراء من إجراءات التحقيق.

  ـمــن ق. ا. ج .ج  لقاـضــي التحقـيــق81 إـلــى79وـقــد ـخــولت الـمــواد 
الختصاص بالنتقال إلى منازل المتهمين أو المشتبه فيـهـم أو اـلـذين بـحـوزتهم
أشياء لها علقة بالجريمـة لتفتيـشـها، والحـصـول عـلـى الدوات المسـتعملة فـي
الجريمة أو المسروقات أو غير ذلك ما يفيد في اكتشاف الجريـمـة، كـمـا يـجـوز
له أيضا النتقال إلى أي مكان يمكن العثور فيه على أشياء من شأن كشــفها أن
يكون مفيدا للتحقيق أو مكان ارتكاب الجريمة ليقوم بإجراء عمليـة التـفـتيش ـبـه

 من ق. . ج.ج، كـمـا يـجـوز لقاـضـي التحقـيـق إذا79وهذا ما نصت عليه المادة
تعذر عليه القيام بهذه العملية بنفسه أن ينـيـب ـضـابط الـشـرطة القـضـائية للقـيـام
بعملية التفتيش، على أن المشرع قد وضع قيودا مشددة الهدف منها حماية حق

1

.94،  المرجع السابق ،  ص مصطفى مجدي هرجة  
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حرـمـة المـنـازل والـمـاكن الـمـراد تفتيـشـها، وتتجـسـد ـهـذه القـيـود ـفـي الـشـروط
1الشكلية والموضوعية التي لبد من توافرها للقدام على إجراء التفتيش. 

كما يجوز لقاضي التحقـيـق النتـقـال إـلـى أـمـاكن وـقـوع الجراـئـم لـجـراء
جميع المعاينات اللزـمـة أو القـيـام بتفتيـشـها، ويخـطـر ـبـذلك وكـيـل الجمهورـيـة
ـه الذي له الحق في مرافقته ويستعين بكاتب التحقيق ويحرر محضر لما يقوم ـب

ـاتبهمن إجراءات،  ضف إلى ذلك أنه يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل صحبة ـك
بعد إخطار وكيل الجمهورية بمحكمته إلى دوائر اختصاص المحاكم المـجـاورة
للدائرة التي يباشر فيها وظيفته للقيام بجميع إجراءات التحقيق إذا ما اـسـتلزمت
ـضـرورات التحقـيـق أن يـقـوم ـبـذلك عـلـى أن يخـطـر مـقـدما وكـيـل الجمهورـيـة
بالمحكمة التي سينتقل إلى دائرتها وينوه في محضره عن السباب اـلـتي دـعـت
إلى انتقاله، كما يباشر التفتيش في جميع الماكن التي يمكن العـثـور فيـهـا عـلـى

أشياء يكون كشفها مفيدا لظهار الحقيقة.

البند الول  :شروط التفتيش 

أول : الشروط الموضوعية 

أن تكون الجريمة واقعة فعل وأن يتحصل على فائدة من وراء التفتيش لكشف-
الحقيقة.

أن يكون هناك اتهام قائم ضد شخص معين مقـيـم ـفـي ذـلـك اـلـبيت، وأن يـكـون-
هذا التهام جدي ل مجرد أخبار سواء كان صاحب المـنـزل أو المـحـل الـمـراد

تفتيشه متهما أو شريكا أو حائزا  لشياء لها علقة بالجريمة .

 أن تكون الواقعة المرتكبة جناية أو جنحة .-

 أن يـكـون المـنـزل أو المـحـل الـمـراد تفتيـشـه معروـفـا ومـحـددا ل-
مجرد شقة في عمارة مهجورة. 

1

  .118،  المرجع السابق ، ص محمد حزيط  
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ثانيا : الشروط الشكلية 

 ل يحتاج قاضي التحقـيـق لطـلـب:- حالة قيام قاضي  التحقيق بالتفتيش بنفسه1
النيابة لجراء التفتيش بنفسه ويمكـنـه القـيـام ـبـذلك ـمـن تلـقـاء نفـسـه ،ـفـإذا انتـقـل
لجراء التفتيش أخـطـر ـبـذلك وكـيـل الجمهورـيـة اـلـذي يمكـنـه مرافقـتـه ويـكـون
قاضي التحقيق مصحوبا بكاتب التحقيق ويقوم بتحرـيـر أـمـر بالنتقـال للتـفـتيش
وعند وجوده  يعين المكـان اـلـذي  يمكـنـه فـي حاـلـة المقاومـة الـسـتعانة بـالقوة
العمومـيـة، كـمـا يمكـنـه فـتـح القـفـال إن تطـلـب الـمـر ذـلـك، ويمكـنـه الـسـتعانة
بالتقنيين الـمـؤهلين إن تطـلـب الـمـر ذـلـك بـنـاء عـلـى تـسـخيرة مكتوـبـة ويمكـنـه
تـسـخير الـقـوة العمومـيـة مباـشـرة لمواـصـلة التـفـتيش ويـحـرر محـضـرا بجمـيـع
ـتي العمليات التي قام بها يسمى بمحضر التفتيش، ويقوم بجرد جميع الشياء اـل

حجزها لتوضع في أحراز مختومة.

فإذا حصل التفتيش في منزل المتهم أو مـسـكن ـشـخص يـشـتبه أنـه يـحـوز
أشياء لها علقة بالجريمة فعلى قاضي التحقيق  أن يقوم بهذه العملية بحضــور
المتهم أو صاحب المسكن فإن تعذر حضوره أو من ينوبه أو كان هارـبـا تعـيـن
على قاضي التحقيق إحضار شاهدين ل يمثان بـصـلة ـبـالمتهم ـثـم ينـجـز عملـيـة
التفتيش بحضورهما وشهادتهما، كما يجب أن يتم التفتيش في الوقات المحددة
قانونا بعد الساعة الخامسة صباحا وقبل الساعة الثامنة مساءا، ويجوز لقاـضـي
التحقيق مخالفة هذه الوقات إذا كانت الوقائع تكون جناية إذ له أن يخرج ولــو
ليل للقيام بالتفتيش على منزل المتهم فقط بشرط حضور وكيل الجمهورية،كما
يـجـوز ـلـه النتـقـال ـخـارج داـئـرة الختـصـاص للقـيـام بعملـيـة التـفـتيش عـلـى أن
يصحب معه كاتبه وإخطار وكيل الجمهورية لمحكمته، وكذا وكيل الجمهورـيـة
بالمحكمة التي سينتقل إليها، وينوه في محضره ـعـن الـسـباب اـلـتي دعـتـه إـلـى
النتـقـال،وعـنـدما يتعـلـق الـمـر بجراـئـم المـخـدرات أو الجريـمـة المنظـمـة ـعـبر
الحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظـمـة المعالـجـة اللـيـة للمعطـيـات وجرائـم
تبييض الموال والرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الـخـاص بالـصـرف ـفـإنه
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يجوز لقاضي التحقيق أن يقوم بأية عملية تـفـتيش أو حـجـز ليل أو نـهـارا وـفـي
1أي مكان على امتداد التراب الوطني.

 حالة قيام ضابط الشرطة القضائية بعملية التفتيش: يمكن لقاضي التحقيق إذا-2
تعذر عليه شخصيا القيام بعملية التفتيش أن يرخص  لضابط الشرطة القضائية
للقيام بهذه العملية عـلـى أن يـكـون ذـلـك بالـسـند المكـتـوب المتـضـمن اـلـترخيص
بإجراء عملية التفتيش، وذلك بـمـوجب إناـبـة قـضـائية متـضـمنة الذن ـبـالتفتيش
ساعة وتاريخ  صدورها واسم من أصدرها واسم الـمـأذون ـلـه ـبـالتفتيش واـسـم
ـتيش ـن وراء التـف المأذون بتفتيش مسكنه وعنوان المسكن والمهمة المقصودة ـم

 ق.ا.ج.ج ـبـأن44  ـمـن الـمـادة 3والمهلة المحددة لجرائه، وقد أوجـبـت الفـقـرة 
يتضمن الذن المذكوران وصف الجرم موضوع البـحـث ـعـن اـلـدليل وعـنـوان
الماكن التي سيتم زيارتها وتفتيشها وإجراء الحـجـز فيـهـا، وذـلـك تـحـت طائـلـة
البطلن وأن عمليات الزيارة والتفتيش والحجز تنجز تحت الـشـراف المباـشـر
للقاضي الذي بها والذي يمكنه عند القتضاء أن ينتقل إلى عين المـكـان للـسـهر

 ق ا ج  ـفـإذا ـمـا حـصـل ـهـذا4 فـقـرة  44عـلـى اـحـترام أحـكـام الـقـانون الـمـادة 
اـلـترخيص أـصـبح ـضـابط الـشـرطة القـضـائية مقـيـدا ـبـالقيود اـلـتي تقـيـد قاـضـي
التحقيق على أن ليس له أن يقوم بالعملية ـخـارج الوـقـات القانونـيـة وـلـو تعـلـق
ـتي المر بجناية ، ويحرر محضر بالنتقال والتفتيش يضمنه جميع العمليات اـل
قام بها وليجرد الشياء المتحصل عليها التي يقوم بوضعها في أحراز مختومــة

2ل يجوز الطلع عليها قبل تقديمها إلى قاضي التحقيق مع محضر التفتيش.

المطلب الثاني : جزاء  الرخلل بقواعد حماية الحرية الفردية 

1

.119 المرجع السابق،  ص   محمد حزيط،

2

.120،  المرجع السابق،  ص محمد حزيط 
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إن من مهام الدولة المحافظة عـلـى حرـمـة الحـيـاة الخاـصـة و الفردـيـة  إذ
تسـتوجب  قرينـة الـبراءة للمتهـم أن تكـون الجـراءات المتخـذة إل بنـاء علـى
قانون فإن الخلل بقواعد العامة للتفتيش والقبض يؤدي إلى جزاء يوـقـع عـلـى
الشخاص الذين خالفوا الحـكـام الموـضـوعية فـهـل ـمـن رادع عـلـى تـجـاوزات

السلطات  المخول للقيام بهذا الجراء؟

 الفرع الول:  أثر الرخلل بقواعد التفسستيش ضسسمانة مسسن ضسسمانات المحاكمسسة
العادلة

 إن الخلل بقواعد تفتيش المـسـاكن أو الـفـراد ـيـؤدي إـلـى ـجـزاء يوـقـع
ـى صــحة ـتند إـل ـا يـس ـة، كـم ـام المودـع ـالفوا  الحـك ـذين ـخ ـخاص اـل ـى الـش عـل

الجراءات التي تمت بواسطتها عملية التفتيش.

البند الول:  الجزاء  الذي يقع على الشخاص 

وضع  في  الحديثة  التشريعات  فلسفة  عن  الجزائري  المشرع  يخرج  لم 
ضوابط وترتيب جزاءات تأديبـيـة وجنائـيـة عـلـى ـكـل موـظـف تـسـول ـلـه نفـسـه
انتهـاك حرـمـة مسـكن شـخص  دون مسـوغ نزعـي، أو إفشـاء ـسـر، أو إـيـداع
مستند متحصل من التفتيش ،خلفا للحكام والـشـروط المعـنـي احترامـهـا، وـقـد
تعددت التعريفات الفقهية بخصوص الـجـزاء الـتـأديبي  فـقـد عرـفـه  عـلـى أـنـه "
عقوبة تعدها السلطة الدارية تجاه موظف ـعـام، بـسـبب ارتـكـابه مخالـفـة أثـنـاء
الخدمة أو بسببها" أو "إنه إجراء فردي يوقع من أجل تأمين قمع مخالفة تمــس

1موظف في مزايا وظيفته".

كـمـا ـعـرف أـنـه " ـنـوع ـمـن العقوـبـات توـقـع عـلـى الـعـاملين قـبـل تركـهـم
المنظمة العامة، أما الجزاء الجنائي  فقد أورد له الـقـانون الجزاـئـري نصوـصـا

1

 متعلق675-22 من الغرفة الجنائية  الولى في الطعن رقم 1980 جويلية 15قرار صادر  يوم راجع ال  
بحق النيابة العامة من اتخاذ إجراءات تأديبية  ضد مأمور الضبط القضائية الذي يرتكب  أخطاء مهنية، و ذلك

.114بإحالته على غرفة التهام مشار إليه عند الستاذ أوهاب حمزة ،  المرجع السابق، ص 
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متعلقة بالسرية وتوعد كل من ـسـاهم أو ـخـالف ـمـن ـضـباط الـشـرطة القـضـائية
لقواعد الجراءات الجزائية حين تأتي أثاره في صور عقوبات جزائية تتراوح
ـل المـخـالف للقاـعـدة ـف العـم ـم تكـي ـونه ـت ـة، ـك ـة والجنـحـة والجناـي ـن المخالـف بـي
الجرائية لنه جريمة ورد النص عليها في قانون العقوبات الجزائري، ويكون

 ق.ا.ج.ج201ق.ا.ج.ج، 206المر  أكثر وـضـوحا ـمـن خلل اـسـتقراء الـمـواد 
والتي تبين إجراءات متابعة أعمال ـضـباط الـشـرطة القـضـائية، وتقرـيـر ـمـا إن
كان الخلل المنسوب  لضباط  الشرطة القضائية يشكل خطأ مهنيا محضــا ل
يستحق إل المتابعة التأديبية أو أنه يكون زيادة على ذلك جريـمـة يـعـاقب عليـهـا
القانون الجنائي سواء حدث ذلك في مرحـلـة جـمـع الـسـتدللت أم ـفـي مرحـلـة

التحقيق البتدائي.

 ق.ا.ج.ج على مايلي:" يعاقب بالحبس85وفي هذا الصدد نصت المادة  
من شهرين إلى سنتين  وغراـمـة ـكـل ـمـن أفـشـى أو أداع مـسـتند متحـصـل ـمـن
تفتيش شخص لصله له قانونا في الطلع عليه وكان ذلك بغير إذن المتـهـم"،

 ق.ا.ج.ج بنصـها أن "يعـاقب بـالحبس ـمـن46وـهـو المـر اـلـذي أكـدته المـادة 
 دج كل من أفشى20000دج إلى  2000شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح من 

مستندا ناتجا من التفتيش أو اطلع عليه شخصا ل صفة ـلـه قانوـنـا ـفـي الطلع
عليه بغير إذن من المتهم أو من  ذوي حقوقه،  أو من الموقع على المســتند أو

مني المرسل إليه ما لم تدع ضرورة التحقيق إلى غير ذلك ".

والمشكلة أن هاتين  المادتين تفتحان بابا استثنائيا ، إذ تأكد على ضرورة 
التحقيق تستدعي مخالفة كل تلك الجراءات، وبالتـالي يفـتـح ـهـذا البـاب مـجـال
واسعا للتعسف أو لتجاوز السلطة وانتهاك حرومات الشخاص، ما يعد مساسا
صارخا لمـبـدأ  الحرـيـة الشخـصـية ...فـمـن يـقـدر الـضـرورات هـنـا ؟ باـسـتقراء

ــرة مـــن المـــادتين   ق.ا.ج.ج نلحـــظ أن85 ق.ا.ج.ج و46العبـــارات الخـي
الستثناء ل يمكن أن تقوم له قائمة إل إذا استدعت الضرورة ذلك .
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 ويعد الجزاء هنا ذو طبيعة جنائـيـة أو تأديبـيـة وـبـذلك فـقـد ـضـمن الـنـص
عدم تفتشي الخبار وذيوعها ونشرها  خفضا لكراـمـة وـسـمعة المتـهـم، خاـصـة
إذا صدر حكما بأن ل وجه للمتابعة أو تم تكيف الجريمة تكيفا على غير النحو

الذي توبع على أساسه.

  أـمـا ـخـرق القواـعـد اـلـتي نـصـت عـلـى عملـيـة التـفـتيش كأوـقـات القـيـام
ـبـالتفتيش وكيفياتـهـا و اـلـتي تمـنـع أي موـظـف مهـمـا ـكـانت مرتبـتـه ـمـن دـخـول
مسكن الغير من دون رضاه، يؤدي هذا إلى تطبيق الـجـزاء اـلـوارد ـفـي الـمـادة

 ق.ع.ج والتي تنص عـلـى "ـكـل موـظـف ـفـي الـسـلك الداري أو القـضـائي135
وكل ضـابط ـشـرطة و لكـل قاـئـد أو أـحـد رجـال القـوة العموميـة دـخـل بصـفته
ـا و المذكورة منزل أحد المواطنين  بغير رضاه، وبغير الحالت المقررة قانوـن
بغير الجراءات المنصوص عليها فيه، يعاقب ـبـالحبس ـفـي ـشـهرين إـلـى ـسـنة

ـى المتابعــة107وبغرامــة، دون الخلل بتطــبيق المــادة  ـادة عـل  ق.ع.ج وزـي
الجزائية فقد يخضع ضابط الشرطة القـضـائية إـلـى ـجـزاء ـتـأديبي  ـمـن ـطـرف
ـدربجيون ـائه الـت غرفة التهام دون  الخلل بالجزاء الذي قد يوقعه عليه رؤـس

1ق.ا.ج.ج. 209من المادة 

 من ق.ع.ج و التي حرمت دـخـول المسـكن295وهو ما ذهبت إليه المادة 
بدون إذن أهله بقولها: "كل من يدخل فـجـأة أو خدـعـة أو يقتحـم منـزل مـواطن

 سنوات وبغرامة .5يعاقب بالحبس من سنة إلى 

 ـسـنوات5 وإذا ارتكبت جنحة بالتهديد أو بالعنف تـكـون العقوـبـة ـبـالحبس ـمـن 
2على القل وبعشر سنوات على الكثر، وبغرامة.

1

 التأديبية ،  التي قد توقع على ضابط الشرطة القضائية منيجوز لغرفة التهام دون الخلل بالجزاءات 
رؤسائه التدريجي أن توجه إليه ملحظات أو تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة العمال و طبيعته كضابط شرطة

قضائية أو بإسقاط تلك الصفة عنه نهائيا .
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مما تقدم يتضح أن رجال الضبطية القضائية ملزمون في تأدية واجبهم 
تقيدا  بالشرعية الجرائية، خدمتا للمن الـعـام،  وحماـيـة للمجتـمـع ـمـن ـشـرور
الجرام، لن أي تعديل على الحريات ترـتـب المـسـؤولية الجنائـيـة وِمقتبتلـهـا غـيـر
أنه إذا كانت إجراءات التحقيق سرية و إذا كان لبد من توقيع العقاب على كل
ـمـن ينـشـر عـمـدا و قـصـدا  الـضـرار بـسـمعة المـشـتبه فـيـه اـلـذي تـفـترض فـيـه
البراءة، فإنه من المسلم به للرأي العام أيضا نصيبا ما ينكره ـفـي مراقـبـة ـسـير
لل بسلطة شعبية غـيـر مباـشـرة عـلـى ـسـير الـسـلطات التحقيق وأن الصحفي موك
العمومية في مجتمع ديمقراـطـي، ـلـذلك ـسـمح لـضـباط الـشـرطة القـضـائية عـنـد
الـضـرورة إفـشـاء  بـعـض المعلوـمـات بواـسـطة الـصـحف قـصـد الـسـير الحـسـن
للبحث، كنشر الوصاف والـصـور المتعلـقـة بالـشـخاص اـلـذين يـجـري البـحـث
عنهم أو نشر نداءات موجهة للشهود  الحتمالين ممـا يفيـد البحـث، كمـا طلـب
من رؤساء المجالس القضائية إفشاء مصلحة صحفية على مـسـتوى ـكـل شاـشـة
عامة ينشطها قاضي، ويكون الهدف منها جمع المعلومات عـلـى القـضـايا اـلـتي
تهم الجمهور وإبلغها بسرعة لكل ـمـن ـهـو أـهـل لتلقيـهـا ـمـن وـسـائل العلم،

ـادة  ـي الـم ـرع ـف ـول المـش ـها ـخ ـباب نفـس ـرطة17وللـس  ق.ا.ج.ج لضــباط الـش
القضائية أنه يطلب من أي عنوان أو لسان أو ـسـند إعلـمـي نـشـر ـشـعارات أو
ـصـور تـخـص أشخاـصـا يـجـري البـحـث عنـهـم أو مـتـابعتهم لرتـكـابهم جراـئـم
موصفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، وذلك بناءا على رخصة ـمـن الـنـائب الـعـام

3 فـقـرة 11لدى  نائب العام المختص إقليميا، وفي نـفـس الـسـياق أـبـاحث الـمـادة 

لممـثـل النياـبـة العاـمـة دون ـسـواه أن يطـلـع  اـلـرأي الـعـام عناـصـر موـضـوعة

2

و في هذا قد اعتبر القضاء أن جريمة انتهاك حرمة مسكن مرتكبة من قبل موظف  تتحقق عندما يدخل أحد 
135رجال القوة العمومية إلى منزل  أحد الموطنين بدون رضاه و في غير الحالت المقررة قانونا طبقا للمادة 

 المشار إليه عند،498 بالغرفة الجنائية ، الجزء الثاني،  ص 1969مارس  04ق.ع.ج ،  قرار صادر يوم 
.117أ.وهاب حمزة،  المرجع السابق ، ص 
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 المتمـسـك  بـهـا،1مستخلصة للجراءات دون أن يـكـون فيـهـا تقـسـيم التهاـمـات
2ضد الشخاص المتورطين.

الفرع الثاني:  بطلن الجراءات التي نفدت رخرقا للقانون 

بعض  أو  كل  لتخلف  إجرائي  "جزاء  بأنه  البطلن  الجنائي  الفقه  يعرف 
ـن خلل شروط، أي إجراء جوهري فيهدد أثاره القانونية كما أشرنا له سابقا ـم
الفصل التمهـيـدي ، فزـيـادة عـلـى الـجـزاء الجـنـائي والـتـأديبي اـلـذي يوـقـع عـلـى
ضابط الشرطة القضائية الذي يخرق قواعد التـفـتيش المبيـنـة ـفـي الـقـانون ـفـإنه
ينجر عن هذا الخرق بطلن الـجـراءات بطلـنـا ـصـريحا لن الـنـص ل يكـفـي
لحماية حـقـوق وحرـيـات الـفـراد ـمـن تعـسـف الـسـلطات،  ـلـذلك ـكـان لـبـد ـمـن

48ترتيب ـجـزاءات عـلـى مخالـفـة الـصـول القانونـيـة، وـهـذا ـمـا تؤـكـده الـمـادة 

47 و45ق.ا.ج.ج  بنصها: "يجب مراعاة الجراءات التي اـسـتوجبها الـمـادتين 

 من ق.ا.ج.ج.48ويترتب على مخالفتها البطلن" ويكون المشرع بنص المادة 
ـه47 و45أكد أن عدم مراعاة الجراءات التي استجوبتها المادتين  ـترتب علـي  ـي

البطلن.وتغدو هذه الجراءات عديمة الثر ول يمكن الستناد إليها في الدانة
 ق.ا.ج.ج المتعلـقـة بمرحـلـة التحقـيـق  تأكـيـدا للحـكـم82وـهـو ـمـا أقرـتـه الـمـادة 

السابق، فالجراءات التي تقوم بها ضباط الشرطة القضائية عـلـى غـيـر اـلـوجه
ـواجب احترامـهـا ـتي ذكرـهـا واـل ـوافر الـشـروط اـل ـانون ودون ـت الـمـبين ـفـي الـق
إجراءات باطلة بطلنا مطلقا، ول يمكن العتماد عليها بأي حال من الحــوال
كأدلة تفيد كشف الحقيقة أو الوصول إليها،  فما بني على باطل فهو باـطـل.ـمـع

1

.118 ، المرجع السابق ،  ص وهاب حمزة 

2

يجوز لممثل النيابة العامة دون سواه أن يطلع  الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من إجراءات على 
أن ل تتضمن أن يقيم التهامات المتمسك بها ضد الشخاص  المتورطين .
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العلم أن التفتيش الذي يقوم به رجال الضبطية القـضـائية ـخـارج الـطـر العاـمـة
، ومـنـه ل يمـكـن العتـمـاد عـلـى1المنـضـمة للختـصـاص الـنـوعي يـقـع ـبـاطل

الشياء المضبوطة  الناتجة عن إـجـراء يتـسـم ـبـالبطلن ـفـي اـلـدعوى و ل ـفـي
الشهادة.

ـة ـة الرامـي ـية التحقيقـي ـراءات البوليـس ـب الـج ـك أن القضــاء يراـق  ول ـش
لكـشــف الحقيـقــة ـمــن الناحـيــة الموـضــوعية و المـشــروعة، و ـتــأتي رـقــابته
لمشروعية الجراءات في البحـث عـن مـدى تـوافقه مـع الـحـدود و الضـمانات
القانونية المقررة لحماية الحرية الشخصية، وهو الـشـيء اـلـذي تـقـوم بـه غرـفـة
التهام عند ممارستها الرقابة عـلـى أعـمـال قاـضـي التحقـيـق ـفـي وجهـيـن اثنـيـن

 ،191، 183 ، 179، 176 ،161 ، 160رقابة ملئمة ورقابة صحة إجراءات المواد"

 "، فمن خلل هذه الـمـواد يتـضـح أن المـشـرع أـمـر غرفـة التهـام بتحقـيـق202
الطريقة التي يـتـم بـهـا التحقـيـق والـجـراءات اـلـتي ـقـام بـهـا قاـضـي التحقـيـق أو

 سواء أـكـان2مساعدوه  لظهار الحقيقة و التي يمكن أن تكون مشوبة بالبطلن
3البطلن مقرر بنص صريح  أم بطلنا جوهريا.

المطلب الثالث: الرقابة القلضائية و الحبس المؤقت

1

 ، "الجراءات الجزائية في التشريع الجزائري" ، المؤسسة الوطنية للكتابة ،الجزائر،مولي ملياني  بغدادي 
207،ص 1999بدون طبعة ، سنة

2

.121 ، المرجع السابق ، ص وهاب حمزة 

3

.265ص  ،1989 المجلة القضائية ، العدد الثاني،  سنة  ،1985-04-15راجع القرار  الصادر في 

= ما دامت غرفة التهام قضت ببطلن بعض إجراءات التحقيق و أمرت النيابة العامة باتخاذ ما تراه مناسبا
بشأنها  دون أن تتصدى للجراءات بإحالة المتهمين أمام المحكمة المختصة أو باتهام الجراءات سواء بمعرفة
نفس قاضي التحقيق أو غيره من القضاة ـ فإن بذلك تكون قد تركت الدعوى معلقة و أخطأت في تطبيق القانون

.
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 ل يمكن اللتفات أو غض الطرف ـعـن ـكـون الحـبـس الحتـيـاطي كأـحـد
، أـحـد1الجراءات التي تتخذ عادة من قبل سلطة التحقيق في اـلـدعوى الجنائـيـة

ـي أخطر الجراءات نظرا  لنواح عدة أهمهما المساس بالقواعد العامة الثابتة ـف
الدسـاتير، وإعلن حقـوق النسـان وحريـاته فـي المجتـمـع و العهـود المواثيـق
الدولية، ول شك أن أي دولة تطمح في الوقوف مع مصاف الدول المتقدمة في
جميع الصعدة، تستلزم وجود ـضـمانات كافـيـة لتحقـيـق أقـصـى ـحـدود الحرـيـة

ـا2للفرد داخل المجتمع، ولشك أن تبعات الحبس الحتياطي ـم إذا ـم  على المتـه
تمت ـتـبرئته، ذات أـثـار  ـمـن الـصـعب  محوـهـا  ـمـن نـفـس الـشـخص  وأذـهـان

، وسعيا من المشرع الجزائري إـلـى ـعـدم  المـسـاس3المجتمع  أو المحيطين به
ـانون الـجـراءات ـدا ـفـي ـق ـة الـشـخص كأـصـل ـعـام،  أقـحـم إـجـراء جدـي بحرـي
الجزائية اصطلح عليه بالرقاـبـة القـضـائية كـبـديل للحـبـس الـمـؤقت، يـهـدف ـمـن
ورائه إلى ترك اكبر قسط من الحرية بما يخدم الوصول إلى الحقيقة و الحـفـاظ
على النظام العام،  فالرقابة القضائية ل تعـنـي أـبـدا  حـبـس الـشـخص  بـقـدر ـمـا

4تعني وضع قيود على الحركة في حياته الجتماعية.

الفرع الول:  الحبس الحتياطي و دواعي فرضه

1

، " التنظيم القانوني للحبس المؤقت في التشريع الجزائري و المصري " ، دار الجامعة الجديدة ،نبيلة رنديزاقي  
.20 ص،2008بدون طبعة ، سنة 

2

26 المؤر خ في 01/08 من القانون رقم 19 لقد تم  استبدال الحبس الحتياطي بمصطلح الحبس المؤقت بالمادة  
.2001  منشور  في سنة ،2001جوان 

3

 www.startimes.com 

4

 كشف وزير العدل الجزائري الطيب لوح على إمكانية العـمـل ـبـإجراء الـسـوار  اللـكـتروني مـسـتقبل ـكـإجراء 
وار   إمـا بمعـصـم وار  اللكـتروني  هـو جهـاز الكـتروني يتبـث فـي شـكل  س بديل عن الحبس المؤقت،  والس
المحكوم  عليه أو برجله  و يستعمل كبديل عن عقوبة السجن قـصـير الـمـدة أو ـكـإجراء تحفـظـي لمراقـبـة المتـهـم

المفرج عنه و تحركاته.
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 الحبس الحتياطي سلب لحرية المتهم ـمـدة ـمـن الزـمـن تـقـدرها ـسـلطات
التحقـيـق وـفـق الـضـوابط اـلـتي يقررـهـا الـقـانون وتقتـضـيها مـصـلحة التحقـيـق،
والحبس الحتياطي ليـس إـجـراء حـديث وإنمـا عرفـتـه الكـثير مـن التشـريعات

العقابية القديمة .

 كما أن الحبس الحتياطي يعتبر أحد الجراءات الهامة اـلـتي ـيـبرز فيـهـا
بوـضـوح  التـنـاقض بـيـن مقتـضـيات اـحـترام حرـيـة الـفـرد وـسـلطة  الدوـلـة ـفـي
العقاب، وهو إجراء بغيض لن المتهم بريء ـحـتى  تثـبـت إدانـتـه بحـكـم ـبـات،
ومن حقه أن ينعم بحريته حتى يصدر هذا الحكم،  ولكن المـصـلحة العاـمـة ـفـي
ـس ـق الحـب ـة عــن طرـي ـب المســاس بهــذه الحرـي ـد تتطـل ـة ـق ـدعوى الجنائـي اـل
الحتياطي، وهو أمر شديد الخطورة لما فيه ـمـن ـسـلب لحرـيـة المتـهـم وإبـعـاده
راءات الجنائيـة المصـري بعـد عن المجتمع  الخارجي و قد أشـار قـانون الج

، ـلـم يتـنـاوله ـبـالتعريف و إنـمـا2006 لـسـنة 145 مـنـه بالـقـانون 134تعديل المادة 
نص على الحالت التي يجوز لقاضي التحقيق المر به بـعـد اـسـتجواب المتـهـم
أو في حالة الخذ ـبـه إذا ـكـانت الواقـعـة تـشـكل  جناـيـة أو جنـحـة معاقـبـا عليـهـا
بالحبس مدة ل تقل عن سنة، وأن تكون الدلئل عليـهـا كافـيـة لن يـصـدر أـمـرا
ـس ـة الحـب ـف لماهـي ـدم وضــعه تعرـي ـي ـع ـرع المصــري ـف ـلك المـش ـه. ومـس ـب

ـانون 134 سواء قبل تعديل المادة 1الحتياطي 145 ـمـن ق.ا.ج.م، أو بـعـدها بالـق

 قد سار على نهج كثير من التشريعات الجنبية كالتـشـريع الفرنـسـي2006لسنة 
و التشريع السويسري.

المادة   في  الحتياطي  الحبس  على  السويسري  القانون   نص  110فقد 

ق.ا.ج.س  بأنه " كل حبس يؤمر به خلل إجراءات تحقـيـق اـلـدعوى الجنائـيـة
2بسبب احتياجات التحقيق أو دواعي المن ".

1

 " الوسيط في قانون  الجراءات الجزائية "، دار النهضة العربية، بيروت، بدون طبعة ، سنةفتحي سرور،  
.623 ص،2008
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 و قد عبر عنه القانون الفرنـسـي ـبـأنه الحـبـس الـمـؤقت ـبـدل ـمـن الحـبـس
1972الحتياطي، وكذلك نص قانون الجراءات الجنائية اللماني المعدل ســنة 

على أن الحبس الحتياطي يكون للتفاء هرب المتهم أو شبهة هربه ، و عرفه
البعض الـخـر ـبـأنه ـسـلب لحرـيـة المتـهـم ـمـدة ـمـن الزـمـن تـحـددها  مقتـضـيات

أما ـعـن المـشـرع الجزاـئـري1التحقيق و مصلحته وفق ضوابط قررها القانون.
 من ـقـانون الـجـراءات الجزائـيـة ـبـأنه123قد وصف الحبس المؤقت في المادة 

، واـلـذي2إجراء استثنائي إل أنه لم يضع تعريفا له كما فعل القانون السويسري
سبق الشـارة إليـه، واكتفـى المشـرع الجزاـئـري فـي تـعـديله الخيـر باـسـتبدال
مصطلح الحبس الحتياطي بالحبس المؤقت، وهذا دللة على ربط ذلك الحبس
بفترة معينة دون غيرها، وهي مرحلة إجراءات التحقـيـق دون إعـطـائه تعريـفـا

قانونيا له ومسايرا بذلك نظيره الفرنسي في التسمية فقط.

ل  حيث  القضائية  للرقابة  البديلة  الجراءات  من  المؤقت  الحبس  ويبقى 
ـادة  ـص الـم ـث تـن ـا، حـي ـع بينهـم ـن الجـم ـأمر123يمـك ـن أن ـي  ق.ا.ج.ج "ل يمـك

بالحبس المؤقت أو أن يبقى عليه إل إذا كانت التزامات الرقابة القـضـائية غـيـر
كافية، وعلى الرغم من ارتباط الحبس المؤقت بالتحقيق البتدائي أنكر البعض
عليه أن يكون من إجراءات التحقيق، و حجة في ذلك أنه ل يهدف للبحث ـعـن

دليل، فهو من أوامر التحقيق التي يراد منها تأمين الدلة .

2

"،  الدار2006 لسنة 145، " الحبس الحتياطي في ضوء التعديلت الواردة بالقانون رقم محمد علي سكيكر 
.6  ص ،2006الجامعية  الجديدة،  السكندرية ، مصر ،  بدون طبعة ، سنة 

1

، ص 1953،  " الحكام العامة في قانون العقوبات ، بدون دار نشر،بدون طبعة  سنة سعيد مصطفى السعيد   
615.

2

، " الحبس الحتياطي  و الرقابة القضائية في التشريع الجزائري و المقارن" ، بدون دارالرخلضر بوكحيل   
.7، ص 1992نشر، بدون طبعة  سنة 
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 مما قد يلحق بها من عبث  وـسـواه إذا ـمـا بقـي المتـهـم حـرا، وـقـد ـيـبرر
بالخشية من تأثير الخيـر علـى الـشـهود أو لـضـمان عـدم هربـه مـمـا يمكـن أن
يصدر بحقه من حكم لوجود مؤشرات على كفاية الدلة حياله، كـمـا ينـفـي عـنـه
سمة العقوبة ويصفه بالجراء البغـيـض  اـلـذي دـعـت إلـيـه الـضـرورة وبالدـلـة

، وأن اـلـدلئل اـلـتي تـتـوافر بـحـق المتـهـم ل1علقة ـلـه بالتهـمـة الموجـهـة إليـهـم
تتعدى أن تكون إجراء دواعي هذا الحبس، ونعتقد بأن إخراج الحـبـس الـمـؤقت
من حظيرة الجراءات إلى خانة الوامر ل يحـقـق فواـئـد ملموـسـة عـلـى أرض
الواقع، سواء  تعلق المر بالبطلن أو سواه وقد يكون من الصواب القول ـبـأن

 المذكور أكبر من أن يوصف  بالجراء، أما نفي العقوبة ـعـن الحـبـس2الحبس
ـة المذكور فهذا يتناقض واقتطاع مدته من مدة العقوبة المحكومة بها عند الداـن
ـة ـع العقوـب و التعويض عنه إذا ما انتهى المر بالبراءة، أو مساواته  في هذا ـم
المحكومة بها عند التماس إعادة النظر لما يتعـلـق بإمكانـيـة التـعـويض عنهـمـا ،

3كما أن وجود التهمة يعد السبب الرئيسي لتقرير الحبس المؤقت.

1

 يختلف الحبس المؤقت عن الوقف للنظر من حيث أن هذا الخير يتمثل في ذلك الجراء و الذي يتخذه ضابط 
 ق.ا.ج.ج و51 ساعة طبقا لنص المادة 48الشرطة القضائية والمتمثل في حجز المشتبه فيه لمدة ل تتجاوز 

يعتبر التوقيف للنظر اخطر إجراء لنه يقيد الحرية الشخصية فل يجوز اتخاذه إل عند  القيام  قرائن  قوية،  و
إذا كنا بصدد جرائم تمس بأمن  الدولة  و الجرائم الموصوفة بالرهابية و التخريبية تضاعف  المدة  فتصل إلى

 ساعة فيجوز تمديدها    لمرة واحدة بترخيص كتابي48 أما بالنسبة لمدة 05 فقرة 51 يوما  =طبقا للمادة  12
من وكيل  الجمهورية هذا في الحالت العادية إما حالة التلبس فل تسري هذه القاعدة

2

، ص1994 ، "الجراءات الجنائية "، منشاة المعارف،  السكندرية ، بدون طبعة ،سنة محمد نديزكي أبو عامر  
  و ما بعدها651،668

3

: يشترك المران في خصائص معينة كما أن كل أمر ينفرد بخصائص مميزة.المر بالحظار و المر بالقبض 
يتم تبليغ كليهما وتنفيذ هما من قبـل ـضـباط الـشـرطة القـضـائية أو أـحـد أعوانهـمـا أو أي عـون مـن أعـوان القـوة
العمومية ، ويعرض المر على المتهم وتسلم له نسخة .وإذا كان المتهم محبوسا من قبل لسبب آخر يجوز تبليغه
المر بمعرفة مدير المؤسسة الذي يسلمه نسخة منه، وفي حالة الـسـتعجال ، يـجـوز توزـيـع وإذاـعـه الـمـر بـكـل
الوسائل (عن طريق الفاكس أو التلكس أو البرق) وفي هذه الحاـلـة يتعـيـن أن توـضـح جمـيـع البياـنـات الجوهرـيـة
ـوجه أـصـل الواردة في أصل المر وبالخص هوية المتهم ونوع التهمة واسم وصفه القاضي مصدر المر ، وـي

المر في أقرب وقت إلى العون المكلف بتنفيذه .
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 البند الول : أثر اللتزام باتخاذ الجراءات  المنظمة للحبس المؤقت 

 يعهد بالحبس المؤقت لجهات محددة بقانون، كما لهذا الجراء من تقييد حرـيـة
الفراد والمس بشرفهم ومصالحهم، وتتمثل في جهة التحقـيـق و جـهـة الحـكـم و

جهة النيابة.

أول: جهة التحقيق

قاضي التحقيق: هو المخول أساس لسلطة التحقيق البتدائي والقائم على جميع-1
إجراءاته متى طلبت النيابة منه ذلك أو الـمـدعى الـمـدني وـحـتى النتـهـاء  مـنـه

 ق.ا.ج.ج عـلـى أـنـه109بأي وجه من الوجوه، حيث ـنـص الـقـانون ـفـي الـمـادة 
يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضي به الحالة أن يصدر أمر بإحضار المتـهـم

أو إيداعه السجن أو إلقاء القبض عليه.
 من ق.ا.ج.ج "ل يمكن أن يؤمر بالحبس2 فقرة 123كما نصت المادة  

المؤقت  وأن يبقى عليه إل إذا كانت التزاـمـات الرقاـبـة القـضـائية غـيـر كافـيـة"
فقاضي التحقيق بـهـذين النـصـين و غيرهـمـا ـمـن ـقـانون الـجـراءات ـقـد ـخـولته
سلطته إصدار المر بالحبس المتهم المؤقت متى توافرت  شروطه و ـمـبرراته

1و أسبابه.

 * وإذا رفض المتهم المتثال للمر أو حاول الهرب تعين إحضاره جبرا عن طريق القوة.
 ولحامل المر في هذه الحالة استخدام القـوة العموميـة للمكـان الـقـرب إليـه وعلـى هـذه الخـيـرة أن تمتـثـل لـمـا

تضمنه المر من طلبات.
 ومن جهة أخرى فسواء ضبط المتهم في دائرة اختصاص القاضي المر أو خارجه ، فل يجوز أن يبقى المتـهـم

 ساعة ، و إل أعتبر محبوسا تعسفيا.48في مؤسسة عقابية ، بدون استجواب أكثر من 
 

1

بالنسبة لقاضي الحداث  فله أن يأمر بإيداع المتهم الحدث في الحبس المؤقت مع الخذ بعين العتبار  
الخصوصية البالغة لمر الوضع في الحبس المؤقت في خصوص  قضايا الحداث  مثل عدم جواز وضع

 الفقرة456 سنة كاملة في مؤسسة عقابية و لو بصفة مؤقتة طبقا لنص المادة 13الحدث الذي يبلغ  من العمر 
 من ق.ا.ج.ج.2
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 : إن مهمة غرفة التهام في الواـقـع والـقـانون مهـمـة تنحـصـرغرفة التهام -2
أساسا في أنها جهة قضائية مكلفة بمراقبة أعمال  قاضي التحقـيـق، إـلـى ـجـانب

 من ق.ا.ج.ج و بهذه الصفة فـقـد منحـهـا204مراقبة الحبس المؤقت طبقا للمادة 
القانون سلطة المر بالحبس المؤقت في حالت معينة تنحصر بمايلي: 

 ـمـن ق.ا.ج.ج و181أ-  حالة ظهور أدلة جديدة المشار إليـهـا ـفـي الـمـادة 
بحيث يجوز لغرفة التهام إيداع المتـهـم الحـبـس الـمـؤقت ـفـي حاـلـة إـعـادة فـتـح

ـمـن 175تحقيق قضائي، بعد ظهور أدلة جدـيـدة ـبـالمعنى الموـضـح ـفـي الـمـادة 
ق.ا.ج.ج و هذا بعدما سبق لغرفة التـهـام أن أـصـدرت أـمـر ـبـالوجه للمتابـعـة
وهذا بطلب من النائب العام من رئيس غرـفـة التـهـام أن يـصـدر أـمـر ـبـالقبض
على المتهم أو المر بإيداعه السجن ويشترط لصدار رئيس غرفة التهام أمر

اليداع في الحبس المؤقت الشروط التالية :

- صدور قرار نهائي بانتفاء وجه الدعوى.
ـل انتـهـاء ـمـدة - أن تظهر أدلة جديدة لم يسبق عرضها على قاضي التحقيق قـب

التقادم.
- أن يكون من شأن هذه الدلة تعزيز التهام.

- أن يطلب النائب العام ذلك من رئيس غرفة التهام.
- أن يكون هذا المر قبل انعقاد غرفة التهام.

ب- حالة الحكم بعدم الختصاص بعد الفراج المؤقت فتخـتـص غرـفـة التـهـام
بإصدار أمر اليداع في الحبس المؤقت في الحالت اـلـتي تقـضـي فيـهـا جـهـات

 من ق. إ .ج3 فقرة 131الحكم بعدم الختصاص طبقا للمادة 
ـمـن ق.إ.ج فـانه 190ج- حالة إجراء تحقـيـق تكميلـي: بـنـاء علـى نـص المـادة 

يجوز للغرفة التهام إجراء تحقيقات تكميلية سواء من تلقاء نفسها أو بناء على
 ـمـن ق. إ.186.187طلب النائب العام أو بناء على طلب الخصوم طبـقـا للـمـادة 

ج ويعهد التحقيق إما إلى أحد أعضائها أو القاضي التحقـيـق اـلـذي ينـتـدب لـهـذا

256



الغرض ولكن السؤال المطروح هل يملك القاضي المـفـوض ـصـلحية إـصـدار
أمر بالوضع في الحبس المؤقت ؟

ـ 01 ـمـن ـقـانون رـقـم 09لقد أجابت عـلـى ـهـذا الـشـكال ـنـص الـمـادة  ـ/  08

المعدل لقانون الجراءات الجزائية قد أـضـافت الـمـادة 2001المؤر خ في يونيو 
ـ 125 ـ–  في فقرتها العاـشـرة عـلـى أـنـه ( إذا ـقـررت غرـفـة التـهـام مواـصـلة01 

التحقيق القـضـائي وعيـنـت قاـضـي التحقـيـق لـهـذا الـغـرض يـصـبح ـهـذا الخـيـر
مختصا بتجديد الحبس المؤقت ضمن الحدود القصوى المبيـنـة ـفـي ـهـذه الـمـادة

 مكرر أدناه ) إذ هذه المادة تنص على اختصاص القاضي125وفي المادة 

وتـجـدر الـشـارة إـلـى اختـصـاص غرـفـة التـهـام بإـصـدار أـمـر ـبـالقبض
 من ق. إ.ج بعد التصريح باتهام المتـهـم وإـحـالته أـمـام198الجسدي طبق للمادة 

محكمة الجنايات

ـا وتختص كذلك بإبطال أوامر قاضي التحقيق، سواء برفض حبس المتهم مؤقـت
 من ق.إ.ج02 – 192أو تأييد أمر الوضع المتهم في الحبس المؤقت طبق للمادة 

التي تنص ( إذا كانت غرفة التهام قد فصلت ـفـي اـسـتئناف مرـفـوع ـعـن أـمـر
ـرار صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم مؤقتا فسواء أيدت الـق

1أم ألغته وأمرت بالفراج عن المتهم

 أو باستمرار حبسه أو أصدرت أمر بإيداعه السجن أو بالقبض عليه، يـبـدو أن
ـك109.123هناك تعارض نظريا بين نص هذه المادة والمواد  ـن ق. إ .ج، ذـل  ـم

ـة أن قاضي التحقيق قد يرى عدم جدوى حبس المتهم مؤقتا في حين ترى غرـف
التهام غير ذلك أو العكس ول يتضمن أحكام قانون الـجـراءات الجزائـيـة حل
لهذه المسألة، كما أن التطبيقات القضـائية لـم تعطـي الحـل لهـذه المعضـلة وأن
راج عـن المتهـم ووجـود أمـر بتمديـد ض الف الستئناف المرفوع ضد أمر رف

1

 http://droit7.blogspot.com/2015/04/blog-post_84.html
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الحبس غير مستأنف ولحق عن المر الول ل يمنع ـمـن نـظـر غرـفـة التـهـام
الستئناف المرفوع إليها ويصبح أمر التمديد باطل إذا قضت بالفراج.

ثانيا :  جهسسة الحكسسم

المقصود بجهة الحكم هـمـا درـجـتي التقاـضـي البتدائـيـة والـسـتئنافية ومحكـمـة
الجنايات ولقد خول المشرع الجزائري سلطة إـصـدار الـمـر ـبـالحبس الـمـؤقت

إلى هذه الجهات في إطار تطبيق القانون وتتمثل في :

 – جهة قضاء الدرجة الوـلـى ( قـسـم الجـنـح ): أعـطـى المـشـرع الجزاـئـري1
ـص سلطة إصدار أمر اليداع إلى قاضي الموضوع، وذلك في حالت معينة ـن

عليها القانون وهي:

ـتناد أ-حالة عدم حضور المتهم بعد الفراج عليه دون عذر أو مبرر قانوني اـس
 ق.إ.ج.131إلى نص المادة 

ـمـن ق. إ .ج ـفـي حاـلـة 295ب- حالة الخلل بالنظام في الجلسة ـنـص الـمـادة 
وجود شغب أثناء المحاكمة يجوز إصدار أمر بالحبس مؤقتا.

 مــن358ج- حالة الحكم بعام حبس نافذا في مواد الجنح استناد إلى نص المادة 
ق.إ.ج والتي ورد فيها جملة ما ورد أنه يجوز للمحكمة في الحالة المشار إليها

 إذا كان المر متعلقا بجنحة ـمـن جـنـح الـقـانون357في الفقرة الولى من المادة 
العام وكانت العقوبة المقضي بها ل تقل عن الحبس سنة أن تأمر بقرار خاص

مسبب بإيداع المتهم في السجن أو القبض عليه .....الخ.

  في هذه الحالة خول المشرع للمحكمة ـسـلطة إـصـدار أـمـر الـيـداع ـفـي حاـلـة
الحكم الحضوري أو إـصـدار أـمـر ـبـالقبض ـفـي حاـلـة الحـكـم الغـيـابي، إذا ـكـان
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المر متعلق بجنحة من جنح القانون العام ويجب أن تتوافر ـشـرطان أساـسـيان
للقيام المحكمة باليداع الحبس المؤقت وهما :

- أن تكون الجريمة المتابع من أجلها المتهم والمطروحة أمام المحكمة للفصــل
فيها ذات وصف جنحي ومن جنح القانون العام

- أن تكون الجريمة موضوع المتابعة قد قدمت إلى المحكمة وأنها قد قضت أو
فصلت فيها بما ل يقل عن مدة عام حبسا نافذا ضد المتهم.

وإذا تحقق وجود هذين الشرطين معـا ـفـإن بإمـكـان المحكـمـة عندـئـذ أن تـصـدر
أمر بالقبض أو اليداع ضده أثناء الجلـسـة المخصـصـة لمحاكـمـة وبـعـد النـطـق

بالحكم مباشرة.

 من ق. إ. ج حيث437 . 362د- حالة الحكم بعدم الختصاص استنادا للمادتين 
تبقى جهة الحكم صلحية إـصـدار الـمـر ـحـتى وـلـو تغـيـر تكـيـف الجنـحـة إـلـى
ـدم ـم بـع ـق، وتحـك ـتكمال للتحقـي ـم واـس ـروب المتـه ـن ـه ـوف ـم ـك ـخ ـة وذـل جناـي

ـه "362الختصاص لكون الجريمة تشكل جناية، تنص المادة   ق. إ. ج على أـن
إذا كانت الواقعـة المطروحـة علـى المحكمـة تحـت وصـف جنحـة مـن طبيعـة
تستهل توقيع عقوبة جنائية قضت المحكمة بـعـدم اختصاـصـها وإحالتـهـا للنياـبـة
ـة أن العامة للتصرف فيها حسبما تراه ويجوز لها بعد سماع أقوال النيابة العاـم
تصدر في القرار نفسه أـمـر بإـيـداع المتـهـم بمؤسـسـة إـعـادة التربـيـة أو القـبـض

1عليه".

جـهـة قـضـاء الدرـجـة الثانـيـة ):جهة قضاء الدرجة الثانية ( الغرفة الجزائية -2
هي الغرفة الجزائـيـة ـبـالمجلس القـضـائي واـلـتي ـهـي الجـهـة القـضـائية المكلـفـة
بالفصل في الطـعـون ـضـد الحـكـام البتدائـيـة الـصـادرة ـعـن القـسـام الجزائـيـة
بالمحاكم ،ولقد أعطى المشرع الجزائري سلطة إصدار أمر اليداع في حالت

1

 http://droit7.blogspot.com/2015/04/blog-post_84.html
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 من ق. إ. ج وتتبع نفس الحكام اـلـواردة ـفـي الـمـادة430معينة تضمنتها المادة 
 ق. إ. ج وهذه الحالت هي :358

 حالة الحكم بـعـدم الختـصـاص : إذا رأت الغرـفـة الجزائـيـة أن الوـقـائع تـشـكلأ-
وصف الجناية فإنها لها أن تقضي بإلغاء الحكم وعدم اختصاـصـها بـعـد ـسـماع
أقوال النيابة أن تصدر أمر بإيداع المتهم الحبس المؤقت أو بالقبض عليه طبق

 الفقرة الثانية من ق. إ. ج437للمادة 
ب- حالة عدم حضور المتـهـم بـعـد الـفـراج عـنـه : يـجـوز للغرـفـة الجزائـيـة أن
تصدر أمر بالوضع في الحبس المؤقت في الحاـلـة اـلـتي يـكـون فيـهـا المتـهـم ـقـد
وقع الفراج عنه مؤقتا من قاضي التحقـيـق أو غرـفـة التـهـام أو المحكـمـة بـعـد
حبـسـه مؤقـتـا ،ـثـم عـنـد اـسـتدعائه للحـضـور أـمـام الغرـفـة الجزائـيـة أمتـنـع ـعـن
الحضور طوعا دون أي عذر شرعي مقبول رغم تبليغه صحيحا، ـفـإنه يـجـوز

للغرفة الجزائية أن تصدر أمر باليداع المتهم أو القبض عليه

ج- حالة الحكم بأكثر من عام حبسا: يجوز للغرفة الجزائية إصدار أمر اليداع
أو القبض ضد المتهم في حالة الدانة على المتـهـم بـعـام حبـسـا أو أـكـثر تطبيـقـا

من ق. إ. ج 358 من ق. إ. ج والتي أحالتها ضمنيا إلى نص المادة 430للمادة 
لذلك إذا اتهم شخص بارتكاب جنحة من جنح القانون العام وقدم إـلـى المحكـمـة
عن طريق الستدعاء المباشر وهو حر طليق، وقضت ببراءة أو الداـنـة علـيـه

بأقل من عام حبسا أو بالحبس مع وقف التنفيذ وطعن ممثل

 .430النيابة في الحكم بالستئناف أمام غرفة الجزائية فيحق لها طبق لمادتين 
 من ق.إ. ج أن تصدر أمر بإيداع المتهم وحبسه وإما بالقبض عليه.358

وتجدر الشارة أن هناك مادتين تخول الغرفة الجزائـيـة بإـصـدار أـمـر ـبـالقبض
 من ق .إ. ج.571 . 568على المتهم، وهي المادة 

وفي الخير نشير إلى مسألة تشكيل الغرفة الجزائية التي يمكن أن تضم قـضـاة
ـا ـد خرـق سبق وأن نظروا في القضية بصفتهم أعضاء في غرفة التهام فهذا يـع
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لمبدأ الفصل بـيـن وظيـفـتي التحقـيـق والحـكـم، وخرـقـا لمـبـدأ حـيـاد القاـضـي ـمـع
سكوت المشرع في هذه المسألة .

اختصاص محكمة الجنايات بإصدار أمر الوضع في الحبس المؤقت: تختص-3
محكمة الجنايات في حالة الخلل بنظام الجلسة أن تصدر أـمـر بإـيـداع المتـهـم

من ق.إ.ج، وما تطبق أحكام 296 . 295الحبس المؤقت، استنادا إلى المادتين 
 من ق.إ.ج إذا ما ارتكبت جنحة أو مخالفة في محكمة الجنايات ـفـإذا568المادة 

كانت العقوبة المنصوص عليها في القانون تزيد على ستة أـشـهر ـجـاز لرئـيـس
محكمة الجنايات أن يصدر أمر بالقبض على المتهم.

أما إذا ارتكبت فيها جناية في محكمة الجنايات فإنه يتبع في هذا الشأن ما
 من ق. إ. ج .571وردا في المادة 

ثالثا: جهــة النيابـة العامــة

لقد أعطى المشرع الجزائري سلطة إصدار المر بالحبس المؤقت للنيابة
 ـمـن ق. إ.ج "إذا ـلـم يـقـدم مرتـكـب الجنـحـة59العامة ويتجلى ذلك ـنـص الـمـادة 

المتلبس بها ضمانات كافية للحضور وكان الفعل معاقـبـا علـيـه بعقوـبـة الحـبـس
ولم يكن قاـضـي التحقـيـق ـقـد أخـطـر بالـحـادث، يـصـدر وكـيـل الجمهورـيـة أـمـر

بحبس المتهم، بعد استجوابه عن هويته وعن الفعال المنسوبة إليه" .

ويحيـل وكـيـل الجمهوريـة المتهـم فـورا عـلـى المحكمـة طبقـا لجـراءات
الجنح المتلبس بها، وتحديد جلسة للنظر في القضية في ميعاد أقصاه ثمانية أيام
ابتداء من يوم صدور أـمـر الحـبـس، ول تطـبـق أحـكـام ـهـذه الـمـادة بـشـأن جـنـح
الصحافة أو جنح ذات الصبغة السياسية أو جراـئـم اـلـتي تخـضـع المتابـعـة فيـهـا
لـجـراءات تحقـيـق ـخـاص أو إذا ـكـان الـشـخاص المـشـتبه ـفـي مـسـاهمتهم ـفـي
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الجنحة قاصرين لـم يكمـلـوا الثامـنـة عـشـرة سـنة أو بـشـأن أـشـخاص معرضـين
ـ 117لحكم بعقوبة العتقال )، وكذلك الـمـادة  ـ/  اـلـتي تـنـص "ويـجـوز لوكـيـل03 

الجمهورية إـصـدار أـمـر إـيـداع المتـهـم بمؤسـسـة إـعـادة التربـيـة ـضـمن ـشـروط
 إذا ما رأى أن مرتكب الجنحة لم يقدم ضمانات59المنصوص عليها في المادة 

كافية بحضوره مرة أخرى" .

لقد أثارت هذين المادتين إشكالية إصدار أمر بالوضع في الحبس المؤقت
،لن القاعدة العامة في إصداره تعود إلى جهة التحقيق وجهة الحكم، كما يرى
الستاذ عبد ال أوهايبية في أن سلطة إصدار الحبس المؤقت، تـعـود إـلـى جـهـة
التحقـيـق فل يمـكـن أن نطـلـق علـيـه مـصـطلح الحـبـس الـمـؤقت لن هـنـاك ـفـرق
جوهريا بينهما ،أي بين المر الذي يصدره وكيل الجمهورية والـمـر بالوـضـع

 .1في الحبس المؤقت الذي تصدره جهة التحقيق

فهذا الخير أـحـاطه الـقـانون بمجموـعـة ـمـن الـضـمانات القانونـيـة ـقـررت
للمتهم ،في حين أن الحبس المخول لوكيل الجمهورية يخلو ـعـن أي ـضـمانات،

كانت لن المأمور بحبسه يعتبر مشتبها فيه فقط.

غير أن الـسـتثناء عـلـى الـصـل القاـعـدة ـفـإن المـشـرع الجزاـئـري ـخـول
 ـمـن ق.إ. ج59إصدار المر باليداع إلى وكيل الجمهورية مقيدا بنص الـمـادة 

بشروط وهي:

 أن تكون الجنحة المرتكبة متلبسا بها. –1

2–  عدم تقديم مرتكب الجنحة المتلـبـس بـهـا الـضـمانات الكافـيـة للحـضـور وـلـم 
يحدد المشرع ما هي هذه الضمانات وتركها مفتوحة لسلطة وكيل الجمهورية.

1

 http://droit7.blogspot.com/2015/04/blog-post_84.html.
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3–  أن يكون الفعل معاقب عليه بعقوبة الحبس ولكن ـلـم يـحـدد المـشـرع الـمـدة 
 ـمـن ق. إ.ج وتركـهـا124الدنيا لعقوبة الحبس عكس ما ـنـص علـيـه ـفـي الـمـادة

لسلطة تقدير وكيل الجمهورية.

4–  عدم إخطار قاضي التحقـيـق أي ـلـم يتـخـذ وكـيـل الجمهورـيـة طـلـب افتـتـاح 
 ـمـن ق. إ. ج ـبـل فـضـل66تحقيق قضائي لنه اختياري في الجنح طبق للمادة 

إحالة المتهم على محكمة الجنح بموجب إجراءات التلبس.

 استجواب المتهم عن هويته والفعال المنسوبة إليه. –5

6–  إمكانية استعانة ( الـشـخص المـشـتبه فـيـه ) بمـحـام عـنـد مـثـوله أـمـام وكـيـل 
الجمهورية وينوه عن ذلك في محضر الـسـتجواب وذـلـك اـسـتناد إـلـى التـعـديل

.14 / 04 بموجب قانون 59الخير الذي طرأ على نص المادة 

7–  إحالة المتهم فورا أمام محكمة الجنح في ميعاد ثمانية أيام من صدور أـمـر 
اليداع.

ـمـن ق.إ.ج فإنـهـا اـسـتثنت مجموـعـة ـمـن الجـنـح 59وتطبيقا لنص الـمـادة 
بحيث ل يجوز لوكيل الجمهورية إـصـدار أـمـر بالـيـداع وـهـي جـنـح الـصـحافة
وجنح ذات الصبغة السياسية والجرائم التي تخضع لجراءات خاصة كالقـضـاة

 ـمـن ق.إ.ج والجـنـح اـلـتي573وأعضاء الحكومة وبعض الموظفين طبق للمادة 
ترتكب من طرف القصر الذين لم يكملوا السن الثامنة عشر سنة.

غير أن ما تجدر به الشارة بأن التطبيقات العملية في تـقـديم المتـهـم أـمـام
ي حالـة التلبـس، يـؤدي بصـورة آليـة إلـى إصـدار مـذكرة وكيل الجمهوريـة ف

 ـمـن ق . إ ج59اليداع، وهذا ما يفهم إلى تطبيق الـسـيئ لمفـهـوم ـنـص الـمـادة 
لذلك وجب على المشرع إيـضـاح الغـمـوض ـحـول الـضـمانات المخوـلـة للمتـهـم

1أمام وكيل الجمهورية ومراقبة هذا المر الخطير على حرية النسان.

1
http://droit7.blogspot.com/2015/04/blog-post_84.html
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البند الثاني:  المدة المحددة للحبس المؤقت 

 إن مدة الحبس المؤقت تتباين بحـسـب ـنـوع الجريـمـة فـفـي الجنـحـة اـلـتي
تبلغ عقوبتها سنتين حبس أو تقل عنـهـا ل يـجـوز أن يحـبـس المتـهـم المـسـتوطن

 يوما،  إذا لم يكن قد حـكـم علـيـه ـمـن أـجـل جناـيـة أو20بالجزائر مدة تزيد عن 
 أـشـهر دون وـقـف التنفـيـذ، وـعـدا عـمـا تـقـدم ل03بعقوبة الحبس مدة تزيد ـعـن 

أـشـهر، ـمـع ـجـواز 4يجوز أن تزيد مدة الحبس المؤقت في ـمـواد الجـنـح  ـعـن 
تمديد الحبس من قبل قاضي التحقيق وبأمر مسبب وبـعـد اـسـتطلع رأي وكـيـل

4 ـسـنوات حـبـس لـمـدة 03الجمهورية وبالنسبة للجنح اـلـتي تزـيـد عقوبتـهـا ـعـن 

 أـشـهر4أشهر  ولـمـرة واـحـدة، وأن ـمـدة الحـبـس الـمـؤقت ـفـي ـمـواد الجناـيـات 
 وله أن1 أشهر4ولقاضي التحقيق تمديدها وبنفس الطريقة  السابقة مرتين لمدة 

ـنة20يمددها لثلث مرات بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت  2 ـس

والسجن المؤبد و العدام وبنفس الطريـقـة الـسـابقة ، وـلـه ـلـذلك أن يطـلـب ـمـن
غرفة التهام تمدـيـد الحـبـس الـمـؤقت وـفـق إـجـراءات بينـهـا المـشـرع ول يـحـق

 أشهر، والمدة السالفة غير قابلة للتجديد.4للغرفة المذكورة التمديد لكثر من 

 أما  ما يتعلق بـالجرائم الرهابـيـة و التخريبـيـة فيـجـوز لقاـضـي التحقـيـق
11 مرات بالنسبة للجرائم العابرة الحدود الوطنـيـة 5تمديد الحبس المؤقت عنها 

 أشـهر، ويمكـن لـه تجدـيـد الطلـب4مرة مع التقيد بمدة التمديد الواـحـدة البالغـة 
3شهرا. 12لغرفة التهام مرتين ول يمكن أن يتجاوز التمديد في كل الحوال 

1

 " التعويض عن الحبس المؤقت والتماس إعادة النظر"، منشـورات البغـدادي، الجزاـئـر،  ـبـدونباسم شهاب،  
.08طبعة ،بدون سنة نشر  ص 

2

، " ضمانات المتهم في نظام الحبس المؤقت في قانون الجراءات الجزائية الجزائري"، مجلةمحافلضي محمود  
.34، ص 2002دراسات قانونية، الجزائر، العدد الثاني، سنة 

3

، محاضرات في قانون الجراءات الجزائية ، دار الهدى ، الجزائر، بدون طبعة ،سنةعبد الرحمن رخلفيراجع     
2010.
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من الملحـظ ـمـن خلل الـجـال الـمـذكورة أنـهـا ـجـاءت ملزـمـة بحيـث ل
يجـب عـلـى الجـهـات المختـصـة الـخـروج عنهـا، حيـث يخشـى البـعـض ـمـن أن
يتحول الجراء المذكور إـلـى ـتـدابير أـمـن ل تراـعـى فيـهـا الحـقـوق والحرـيـات

، ونعتـقـد أن المـشـرع حـيـن تكـلـف ببـيـان1تحت تأثير فـكـرة اـلـدفاع الجتـمـاعي
حالت  الحبس المؤقت أراد ـلـه أن يـكـون  أـكـثر ـمـن ـصـورة، حـيـث ل يـصـح
إعطاء حكم مسبق لوقائع وظروف متباينة، فمن الولى تحصـين القـضـاة تجـاه
التشويش العلمي ل الدعوة إلى فصل الحبس المؤقت عن مبرراته ودواعيه،
وقد ل يكون من الصواب الفصل التام بين الحـبـس ـكـإجراء والحـبـس كعقوـبـة،
حيث يخصم الول من مدة العقوبة عند الدانة أو نفذتان  في ـظـروف مـشـابهة

رغم الختلف  في المسميات والسباب.

 ول يعرف  القانون الجزائري الحـبـس المطـلـق ذـلـك اـلـذي وـصـف ـبـأنه
غير محدد المدة والذي يصبح للنيابة العامة في مصر فرـصـة بالنـسـبة للجراـئـم

، والحبس  المطـلـق1958 لسنة 162التي ترتكب بالمخالفة لقانون الطوارئ رقم 
ل ينسجم إذا ما صح  وجوده بالفـعـل، ـمـع الرغـبـة ـفـي التـعـويض ـعـن الحـبـس
المؤقت "الحتياطي"، حيث ل يـجـوز الـسـماح بتعـمـد  ـخـرق الـقـانون وـمـن ـتـم
البحث عن حلول من خلل نصوص، وعليه فإن أرـيـد العـمـل بمـبـدأ التـعـويض

2عن هذا الحبس ينبغي اتخاذ ما يلزم للحد من التعسف عنده.

البند الثالث:  أهمية و ضرورة تسبيب أمر الحبس الحتياطي 

التي  السلطة  من  الحتياطي  بالحبس  الصادر  المر  تسبيب  أن  لشك 
أـصـدرته يمـثـل ـضـمانة قانونـيـة ودـسـتورية هاـمـة للحـقـوق والحرـيـات العاـمـة

1

فيقول: " ونحن ل نقر الهدف من الحبس المؤقت، حيث ل يتحول إـلـى ـتـدبير اـحـترازي يجعـلـه  ـفـي مـصـاف  
العقوبات، مما  يتعارض مع طبيعة الوقتية ، فيجب أن ل ينحرف  الحبس الحتياطي عن مصلحة التحقيق ، أما
مراعاة الشعور العام بسبب جسامة الجريمة فل يجوز مواجهته بحيث أناس تفـترض فيهـم الـبراءة و خاصـة أن
هذا الشعور العام قد يكون مصطنعا تحث تأثير الحملت الصحفية التي ل تستهدف  غير الثارة التي تبتعد ـعـن

المصلحة العامة"
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وللمتهم أيضا، حيث يمنح ـهـذا التـسـبيب ـصـاحب الـشـأن  رقاـبـة مباـشـرة عـلـى
سلطات التحقيق  بتوافر السباب والمبررات اللزمة لـصـدار الـمـر ـبـالحبس
الحتياطي، وقد  اتجهت بعض التشريعات الجنائية في بعض الدول إلى النص
ـفـي التـشـريع الجراـئـي عـلـى اـلـتزام ـسـلطة التحقـيـق بتـسـبيب الـمـر ـبـالحبس

الحتياطي.

المادة أول:  الوضع في القانون الفرنسي: ف144نصت  .ا.ج.  ق  من   
ـادة   ق.ا.ج.ف145"بضرورة تحديد مبررات الحبس الحتياطي"، وقضــت الـم

"بإلزام قضاة التحقيق بوجوب تسبيب المر الـصـادر  بحـبـس المتـهـم احتياطـيـا
ـة ـة المتعلـق ـا للعناصــر الموضــوعية و الواقعـي ـك وفـق ـح و ذـل ـي مــواد الجـن ـف

بالدعوى".

اة التحقيـق بتسـبيب أمـر م يلـزم فيهـا المشـرع الفرنسـي قض  أمـا الجنايـات فل
الحـبـس الحتـيـاطي نـظـرا لخطورتـهـا  فأـصـبح يمـكـن إـصـدار الـمـر ـبـالحبس

1الحتياطي من قضاة التحقيق في جناية  وتمديده دون بيان السباب.

 ولـكـن المـشـرع الفرنـسـي أورد أن يـكـون الـمـر الـصـادر ـبـالفراج ـعـن
المتهم في الجنح  أم الجنايات مسببا، وتجدر الشارة إلى أن المشرع الفرنســي
قد أقر التعويض عن الحبس الحتياطي في أـحـوال معيـنـة، وـمـن ـتـم اـسـتحدث

 حتى2000 ماي 15نظام قاضي الحريات والحبس بموجب القانون الصادر في 

2

قد أورد الدكتور باسم شهاب في كتابه انه ينوه هنا إلى أن" المر يتعـلـق  ـبـالحبس الـمـؤقت "الحتـيـاطي" ول  
علقة له بما  يأخذ في الـشـريعة الـسـلمية كـجـزاء  للمجرمـيـن العاـئـدين، حـيـث ل يـجـد القاـضـي مـن ـبـديل  إل
الحبس لجل غير محدد رعاية لمصالح العامة،  ولكن الحبس المذكور  مـحـدد بقناـعـة القاـضـي ـبـأن الـجـاني ـقـد

بقي في حبس حتى الموت، =وـمـن ـتـم يـكـون  الحـبـس أـشـبه تاب و صلح حاله و لن يعود لجادة الجرام وإل «
بتدبير المن، ويرى البعض وجود وجه للمقارنة بين هذا  الحبس والنفي في جريمة الحرابة الذي يـصـفه بـعـض

الفقهاء  بالحبس" .

1

، " الحبس الحتياطي  دراسة لنصوص التشريع المصري و الفرنسي و بعضإبراهيم حامد طنطاوي 
.74التشريعات العربية"،  دار الفكر الجامعي، السكندرية،  بدون سنة نشر ،بدون طبعة،  ،  ص 
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ل يأتي الحبس الحتياطي إل من قاضي كل مهمته هو  تـقـدير ملئـمـة الحـبـس
، وهذا ـمـا أورده القـضـاء الفرنـسـي وـفـق مـبـدأ الـشـرعية الدـسـتورية1من عدمه

2شرط لتحقق الضمانات حياله.

ثانيا:  الوضع في القانون  المصري : 

لم يرد في قانون الجراءات الجنائية المصري ـمـا ـيـوجب عـلـى المحـقـق
تسبيب المر الصادر منه بحبس المتـهـم احتياطـيـا، وحقيـقـة الـمـر أن المـشـرع
المصري قد ابتعد عن محـجـة الـصـواب حـيـث أغـفـل ـهـذه الـضـمانة الهاـمـة، إذ
بإغفاله النص عليها يثير في قـضـاة التحقـيـق مظـنـة التحـكـم والـسـتبداد فتقرـيـر
مثل هذه الضمانة ل يحقق فقط حماية للمتهم من كل شطط وتعسف وإنما يمثل

أيضا ضمانة للهيئة القضائية في البعد عن التحكم و الستبداد .

ـدفاع تصا أدانهم عندما يقوم اـل تمتلدت  بل أنه يمثل وقاية من تلك الثرثرة التي 
بواجبه في طلب الفراج عن المتهم المحبوس  عند التجديد  أو  أمام المحكمة،
إذ يصبح موقف اـلـدفاع ـفـي غاـيـة الـحـرج  لـيـس فـقـط لن المـحـاكم ـقـد ـسـئمت
سماع هذا النوع ـمـن اـلـدفاع و تـكـراره، وإنـمـا ـكـذلك لـنـه أي دـفـاع ل يعـرف
السبب الحقيقي اـلـذي دفـع المحقـق إلـى حبـس المتهـم احتياطيـا  حـتى يقتـصـر
مرافعته عليه،  فيصبح المر أحياـنـا  كـحـوار طرـشـان وأحياـنـا كالـضـرب ـفـي

3الظلم وأحيانا كثيرة كمعزوفة استرحام و استعطاف ل تليق .

1

، " أحكام وضوابط الحبس الحتياطي"، دار الكتب القانونية، مصر ،بدون طبعة، سنةأحمد عبد الحكيم عثمان 
.87-86 ص ،2008

2

 V :PIERRE CAMBOT :  « la protection constitutionnelle de  la  liberté individué en France et en 
Espagne » , 1998, P 153.

3

 ص،1984 ،  " الجراءات الجنائية "  دار المطبوعات الجامعية ، بدون طبعة ،سنة  محمد نديزكي أبو عامر 
671.
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ثالثا: ما أورده المشرع الجزائري : 

يعد تـسـبيب أواـمـر الحـبـس الـمـؤقت ـمـن بـيـن أـهـم الـضـمانات اـلـتي تـقـدم
للمتهم، حتى لقد وصف أي التسبيب، ـبـأنه أـصـل ـلـدى الفـقـه المـقـارن ل بدـعـة
وـمـن أـنـه يتـجـاوز ـكـونه ـضـمانة للمتـهـم إـلـى حـيـث حماـيـة القـضـاء نفـسـه ـمـن
الثرثرة، كـمـا ـسـبق الـشـارة ـلـذلك ـسـابقا، والمـشـرع الجزاـئـري ـقـد جـعـل ـمـن
الحبس المؤقت إـجـراء اـسـتثنائيا اـشـترط أن يـقـع ـضـمن الـسـباب اـلـتي  بينتـهـا

 من ق.ا.ج.ج.125 مكرر و123 و123حصرا في المواد 

إن تـسـبيب الـمـر ـمـن ـشـأنه حـصـر إـجـراء الحـبـس فـي أـضـيق  نـطـاق ممـكـن
باعتباره إجراء دقيق.

ولقد قيل بأن ما يضعه المشرع بـشـأن الحـبـس الـمـؤقت ينبـغـي إخـضـاعه لمـبـدأ
التوازن بين كل من المصلحة العامة والحرية الشخصية وأن المر يخضع في
النهاية للرقابة الدـسـتورية، وـمـن ـشـروط قـيـاس التناـسـب هـنـا الرـبـط بـيـن ـمـدة
الحبس المؤقت والسلطة المرة به، وكذا مدى اعتبار جسامة الجريمة كعنصر
يمكن اعتماده لتبرير توسعه صلحية السلطة الـمـرة ـبـالحبس، وـمـدى التماـثـل

في المراكز القانونية للمتهمين بالجرائم بغض النظر عن جسامتها .

 كما حرص المشرع الجزائري عـلـى إعـطـاء ـضـمانات كفيـلـة لحماـيـة الحرـيـة
الشخصية من التقيد ومنها: 

-وجوب  إعلم المتهم بأمر الحبس المؤقت: أمام خطورة هذا الـجـراء ـلـزم1
إحاطته بأكبر قدر من الضمانات والشروط والمـبـادئ اـلـواجب مراعاتـهـا ـفـي
اتخاذه، مما يستوجب على قاضي التحقيق مراعاة التعديل الوارد ـفـي الـقـانون

 ـمـن ق.ا.ج.ج و118،  وبخـصـوص الـمـادة 2001 جوان 26 المؤر خ في 08/01
 مكرر ق.ا.ج.ج فيما يـخـص تـسـبيب الوـضـع ـفـي الحـبـس الـمـؤقت123المادة 

والبحث بمدى توافر الشروط حتى يتسنى له حبس المتهم مؤقـتـا وـهـي تـشـكل
في الوقت ذاته حماية لحقوق المتهم .
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 مـكـرر أن قاـضـي123 وـفـي ـهـذا الـطـار يـشـير أـنـه وفـقـا لـنـص الـمـادة 
التحقيق مطالب   بتبليغ المتهم بسبب وضعه ـفـي الحـبـس الـمـؤقت، وتـنـبيهه

أـيـام ـمـن 03إلى أن القانون قد منحه حق استئناف أمر الوضع في غـضـون 
يوم تبليغ أمام غرفة التهام، فوجب تمكين المحبوس من الطلع وإعلمــه
بأمر الحبس  المؤقت وأسبابه، والهدف من ـهـذه الـضـمانة ـهـو ـصـيانة ـحـق
الدفاع إذ أن اطلع الموقوف على أسباب توقيفه تمكنه على أن يـكـون عـلـى

بينة من التهمة .

حق المتهم في التصال  بمحاميه وزيارة أـقـاربه وحـقـه ـفـي المراـسـلة: تـشـير-2
 المتعلق بتنظـيـم الـسـجون وإـعـادة الدـمـاج05/04 من القانون 67 و66المادتين 

ـى الجتماعي للمحبوسين إلى أن للمحبوس الحق في زيارة أصوله وفروعه إـل
غاـيـة الدرـجـة الرابـعـة وـفـي زـيـارة الزوـجـة و أـقـاربه بالمـصـاهرة إـلـى غاـيـة
الدرجة الثالثة، ـكـذلك مكفوـلـة والوـصـي علـيـه والمتـصـرف ـفـي أـمـواله، وـفـي
جميع الحوال تتم الزيارة بمقتضى رخصة تمنحها الـسـلطات القـضـائية ممثـلـة
ـة ـة العاـم ـا و النياـب ـين مؤقـت ـن المحبوـس ـبة للمتهمـي ـق بالنـس ـي قاضــي التحقـي ـف

الطاعنين بالنقض أو الستئناف.
تضـمن فئـة خامسـة مـن 05/04أما في اتصال المتهم بمحاميه فـإن القـانون 

الفئات التي تسمح للمحبـوس فيهـا مؤقتـا بـأن يتلقـى زـيـارتهم ـلـه داـخـل ـسـجنه
وتتمثل هذه الفئة في المحامين الذين يمثلون الدفاع عن المحبوس، وذلك تطبيقا

، كـمـا يتمـتـع  المحـبـوس مؤقـتـا  ـفـي حـقـه05/04ـمـن الـقـانون  70لـنـص الـمـادة 
بمراسلة أفراد عائلته وذويه وأي شخص أخر شرط أن ل تسبب المراـسـلة فـي

 ـمـن73أي ضرر أو اضطراب في حفظ  النظام العام حسب مقتـضـيات الـمـادة 
 على أن ل تخضع ـهـذه المرـسـلت ـمـن ـطـرف ـمـدير المؤسـسـة05/04القانون 

العقابية بالمرسلت الموجهة من المحبوس إـلـى الـسـلطات الدارـيـة والقـضـائية
 ـمـن نـفـس72، وأـضـافت الـمـادة 05/04 ـمـن الـقـانون 74إـلـى نـفـس حـكـم الـمـادة 
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ـائل ـق الوـس القانون على أن يسمح للمحبوس إجراء التصال عن بعد عن طرـي
1التي توفرها المؤسسة العقابية.

ـة خاـصـة-3 ـة المحـبـوس معامـل ـبراءة:معامـل ـة اـل ـم المحـبـوس بقريـن ـع المتـه  يتمـت
ـة الصلية وحبسه ما هو إل إجراء استثنائي فوجب أن يعامل فيه المتهم معامـل

خاصة من عدة جوانب يمكن تلخيصها: 
يجب أن يوضع المتهم المحبوس مؤقتا ـفـي مـكـان ـخـاص ـمـن الحـبـس وعزـلـهأ-

ـه ـى طلـب عن المحكوم عليهم، أو وضعه في نظام الحتباس النفرادي بناءا عـل
 تراـعـي فيـهـا الـضـرورة05/04 ـمـن ـقـانون 47أو بأمر قاضي التحقـيـق  الـمـادة 

الملئمة مع توفير له الغطية التي تقيه برد الشتاء  القارص و عدم تعريضــه
إلى أشعة الشمس الحارة في فصل الصيف.

يجب أن يلـقـى معامـلـة كريـمـة ـمـن ـحـراس المؤسـسـة العقابـيـة اـلـتي ينـفـذ فيـهـاب-
79الحبس المؤقت، بما  يحفظ كرامته وإنسانيته، وهو ـمـا نـصـت علـيـه الـمـادة 

 بأنه يحق  للمتهم المحبوس مؤقتا  في حالة المساس بحـقـوقه05/04من القانون 
الممنوحة له بحكم الـقـانون، وـفـي حاـلـة وـقـوع اعـتـداء  علـيـه داـخـل المؤسـسـة
العقابية أن يتقدم بشكوى كتابـيـة أو ـشـفوية إـلـى ـمـدير المؤسـسـة العقابـيـة اـلـتي
2يوجد بداخلها، يتعين على المدير بعد ذلك نظر الشكوى والتحقق من الوقائع.

المحبوس مؤقتـا غـيـر مـجـبر بارـتـداء الملـبـس الجزائـيـة ول بالعـمـل باـسـتثناءت-
العمل الضروري للمحافظة على نظافة أماكن الحتـبـاس ـمـع مراـعـاة الـجـانب
الثقافي الذي يجعل من حق المتهم الحصول عـلـى الكـتـب والمجلت والجراـئـد
والدوات الكتابية التي يريدها، وحقه في تتبع البرامج اليداعية والتلفزيونيــة،
وتضمن المؤسسة العقابيـة الرعاـيـة الصـحية والفحـص الـطـبي للمحبـوس مـن
إسعافات وعلجـا،ت وعـنـد الـضـرورة يمكـن نقلـه إـلـى المصـالح الستشـفائية

، كما أن05/04من القانون رقم  65 إلى 57المختصة، وهذا ما أقرته المواد من 

1

.174-173 ،  المرجع السابق، ص وهاب حمزة   

2

.176، ص المرجع نفسه  
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للمحبوس حق القـيـام بواجـبـاته ـبـل ـهـو ـحـق لجمـيـع المحبوـسـين عـلـى اختلف
05/04.1 فقرة أخيرة من القانون 66دياناتهم وهو ما جاءت به المادة 

الفرع الثاني : الرقابة القلضائية 

 إن بدائل الحبس المؤقت التي يلجأ إليها في مواجهة حبـس المتهـم مؤقتـا
 بصوره المختلفة مثل الفراج بضمان أو بغير ضمان أو2هي الفراج المؤقت

بكفالة مالية، أمام هذا الوـضـع ونـظـرا لـعـدم وـجـود ـضـوابط تقـيـد القاضـي ـفـي
اللجوء للحبس المؤقت، بالغ القضاء في هذا الجراء والذي دفع وفق متطلبات
المحاكمة العادلة و السياسية الجنائية الحديـثـة إـلـى اـسـتحداث الرقاـبـة القـضـائية

 و الـمـادة01 مـكـرر 125 ـفـي الـمـادة 04/03/1986 المؤر خ في 86/05بقانون رقم 
المعدل 2001 جوان 26 المؤر خ في 01/08 المستحدثة بالقانون رقم 2 مكرر 125

 كإجراء جديد يلجأ إلـيـه قاضـي التحقـيـق كـبـديل للحـبـس156-66و المتمم للمر 
المؤقت ووسيلة للحد من اللجوء  إلى الحبس المؤقت .

 البند الول:  الضوابط القانونية للوضع تحت الرقابة القضائية 

 الوضع تحت الرقابة القضائية هو إجراء  يقـيـد حرـيـة المتـهـم ول يمـكـن
لي كان أن ينكر حق المجتمع في حماية نفـسـه ـمـن المـفـرج عنـهـم أو المـشـتبه

1990فيهم.لم يعرف هذا النظام التطبيق ـفـي الجزاـئـر إل بالتـعـديل الواـقـع ـسـنة 

ـم  ـانون رـق ـخ 90/24بمقتضــى  الـق ـذي أدخــل1990 أوت 18 الصــادر بتارـي  اـل
من قانون الجراءات الجزائية، و أن المتهم في نظام 125تعديلت على المادة 

الرقابة القضائية ل يحبس وكل ما في الـمـر يخـضـع إـلـى قـيـود ـفـي حركـتـه و

1

،  ضمانات المتهم في نظام الحبس المؤقت  في قانون الجراءات الجزائية  الجزائرية،  مجلةمحافلضي محمود 
.37 ص ،  ،2002دراسات قانونية،  العدد  الرابع،  القبة،  الجزائر،  سنة 

2

: هو إخلء سبيل المتهم المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق لزوال مبررات الحبس والصلالفراج المؤقت  
أن يصدر من السلطة التي أمرت بالحبس الحتياطي.
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حياته الجتماعية، ويهدف أساسا إلى ترك قسط من الحرية للمتهم ـمـع مراـعـاة
1مصلحة التحقيق والمتهم معا.

 أول:  الطبيعة القانونية للرقابة القضائية : 

ـبراءة ـة اـل ـادين بقريـن ـثرة المـن ـة2 نظــرا لـك ـد المســتمر بالمطالـب  والتزاـي
بالتحقيق في استعمال الحبس المؤقت، جـاء  المشـرع بنظـام الرقاـبـة القضـائية
التي تعد بـحـق نقـلـة نوعـيـة وـتـدابير ـبـديل للحـبـس الـمـؤقت، يـهـدف مـن وراءه
تنفيذها الحد من اللجوء المفرط للحبس المؤقت، فهي  تبدو كإجراء وـسـط بـيـن
الحبس المؤقت والفراج، إذ يمكن تكييفها على أنها تدابير احتياطـيـة أو أمنـيـة،
الغرض منها إبقاء المتهم تحت تصرف القـضـاء وإلزاـمـه ببـعـض اللتزاـمـات،
وتتصف الرقابة بالمرونة وتتكيف  في جميع الوضعيات بدون عنف كما تترك
للشخص حق الستمرار في ممارسته وظيفته المهنية والجتماعية إل استثناء.

 البند الثاني :  شروط الرقابة القضائية و التزاماتها 

 أن1 مـكـرر 125و 123أول:  شروط الرقابة القضائية: ويفهم من نص الـمـادة 
للرقابة القضائية شروط  موضوعية و أخرى شكلية.

  الشروط الموضوعية: وتتمثل في شرطين  اثنين هما: -1

ـس ـاطي: إن الحـب ـس الحتـي ـديل للحـب ـة القضــائية كـب ـات الرقاـب ـة التزاـم أ- كفاـي
المؤقت إجراء استثنائي وأن اللجوء إليه يـكـون بـهـدف الـسـير الحـسـن للتحقـيـق
ومصلحة المتهم، فإذا كان نظام الرقابة يكـفـي لتحقـيـق ـهـاتين المـصـلحتين فـهـو

1

 ،" بدائل الحبس المؤقت الحتياطي" ، دار الهدى ، الجزائر، بدون طبعة ،سنةعلي بولحية بن بورخميس  
.31، ص2004

2

للتفصيل أكثر في مدلول  قرينة البراءة، راجع: د. غلي محمد ، "مبدأ  أصل البراءة"، رسالة دكتوراه،  
و أنظر كذلك د. عبد المنعم سالم شرف الشيباني، الحماية الجنائية ؛ 2011/2012، جامعة تلمسان، كلية الحقوق

.2006 لصل البراءة ، رسالة دكتوراه،  جامعة عين شمس، مصر، الطبعة سنة
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جدير بأن يحل محل الحبس المؤقت كبديل له، نتيجة لتوسع القضاء في اللجوء
المفرط للحبس المؤقت تأسيسا على مبرراته، كمصلحة التحقيق وعدم هــروب
انقلب أـصـله  السـتثنائي إلـى المتهم من العقوبة والتأثير على الشهود...الـخ، ف
قاعدة وهو المر الذي دفع بالمشرع إلى إدماج نـظـام الرقاـبـة القـضـائية كـبـديل
ووسيلة للحد من تطبيق الحبس المؤقت، ويعود السبب ـفـي ذـلـك أـنـه ـفـي ـكـثير
من الحيان ما يؤدي نظام الرقابة القضائية ويحقق نـفـس الـغـرض. وـمـبررات
الحبس المؤقت إعمال لقرينة البراءة الصلية، لذا ـكـان حلولـهـا واللـجـوء إليـهـا

تمثل ضمانة لقاضي التحقيق تجاه المتهم لظهار الحقيقة.

كون الفعل المنسوب  للمتهم يعرضه لعقوبة حبس أو عقوبة أشهر  يستفاد منب-
هذا الشرط أنه إذا تبين أن الواقعة المتابع ـمـن أجلـهـا  المتـهـم تـشـكل جنـحـة أو
مخالفة معاقبة عليها بغرامة ل يمكن في ـهـذه الثـنـاء إخـضـاع المتـهـم لرقاـبـة،
ومن تم فإنه يتضح من أن المشرع لم يضع قيودا خاصة عـلـى تـطـبيق الرقاـبـة

القضائية بحيث لم يجيء  بأي شرط أخر سوى ما تعلق بوصف الجريمة.
 الشروط الشكلية: تسري الرقاـبـة القـضـائية ابـتـداء ـمـن التارـيـخ المـحـدد ـمـن-2

قاضي التحقيق الذي أمر بها مع إبلغ وكيل الجمهورـيـة، وتـسـتمر مبـدئيا مـدة
125سير التحقيق  وتنتهي وجوبا بـصـدور أـمـر انتـفـاء وـجـه اـلـدعوى " الـمـادة 

، وقد تنتهي أيضا قبل غلق التحقيق، حيث يـجـوز لقاـضـي التحقـيـق أن3مكرر 
يأمر برفع الرقابة سواء بصفة تلقائية أم بطلب من وكيل الجمهورـيـة أم بطـلـب

مـكـرر فـقـرة 125من المتهم بعد استشارة وكيل الجمهورية، وقد أجازت المادة 
أنه يمكن لقاضي التحقيق استثناءا أن يبـقـى المتـهـم تـحـت الرقاـبـة إـلـى غاـيـة 3

مثوله أمام المحكمة بأمر مسبب، وعليه يمكن تحديد الـشـروط الـشـكلية للرقاـبـة
في ثلثة:  

- أن يصدر أمر الوضع على صفة أمر.
-  تسبيب أمر الوضع تحت الرقابة القضائية.
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1 - استشارة وكيل الجمهورية عند طلب المتهم وضعه تحت الرقابة القضائية.

البند الثالث: التزامات الرقابة القضائية
 يقرر قاضي التحقيق الرقابة القضائية بأمر مسبب يكون قابل للستئناف
من طرف المتهم أو وكيل الجمهورية، وهذا في القوانين الجزائري والفرنسي،
أما القانون المصري فإن المر بالرقابة القـضـائية يـكـون بـعـد أن ـيـرى قاـضـي
التحقيق أن حالة المتهم ل تسمح بتـقـدير كفاـلـة فيلزـمـه ـبـأن يـقـدم نفـسـه لمكـتـب
البوليس في الوقات التي يحددها  له مع مراعاة ظروفه الخاـصـة، ـمـع ـفـرض

 ـمـن ـقـانون الـجـراءات1 مـكـرر125التزامات عليه، ويستفاد من ـنـص الـمـادة 
ـمـن ـقـانون الـجـراءات الجزائـيـة الفرنـسـي 138الجزائـيـة الجزاـئـري والـمـادة 

 من قـانون  الـجـراءات الجنائـيـة المـصـري وأن الرقاـبـة القـضـائية149والمادة 
تلزم المتهم أن يخضع بقرار من قاضي التحقـيـق إـلـى إـلـزام أو ـعـدة التزاـمـات
دون أن تـضـع قـيـودا خاـصـة لتـطـبيق إـجـراء الرقاـبـة  القـضـائية إل ـمـا تعـلـق
بوصف الجريـمـة، وـهـي أن تـكـون جناـيـة أو جنـحـة مـعـاقب عليـهـا ـبـالحبس أو
عقوبة أشد ،و من تم يستبعد إجراء الرقابة القضائية في الجنح المـعـاقب عليـهـا

ـات2بغرامة فقط وفي المخالفات ـن اللتزاـم ، وقد حددت هذه المواد مجموعة ـم
التي يمكن لقاضي التحقيق أن يفرضها بقرار على المتـهـم اـلـذي يـلـزم بتنفـيـذها

وهي نوعين من اللتزامات.

أول:  اللتزامات السلبية: 

 لقاـضـي التحقـيـق أو لغرـفـة التـهـام تـقـدير مطـلـق ـفـي وـضـع التزاـمـات
الرقابة القـضـائية بطريـقـة تـضـمن حماـيـة النـظـام الـعـام وحـسـن ـسـير التحقـيـق،

1

.159-158-157 ، المرجع السابق ، ص وهاب حمزة  

2

  و إن كان واقعا أن المخالفات غالبا ما ل تصدر فيها مثل هذه الوامر لقلة إحالتها على التحقيق، كما ل
يستدعي التحقيق في إحضار المتهم أو القبض عليه أو إصدار رقابة عليه أو حبسه احتياطيا؛ راجع في هذا

الشأن أ. فريجا محمد هشام، و فريجا حسين ، شرح قانون الجراءات الجزائية ، دار الخلدونية ، الطبعة سنة
.88-87، ص2010
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وكذلك الوقاية من عدم تكرار المخالفة وهي اللتزاـمـات الخاـصـة بتقـيـد حرـيـة
المتهم في التنقل ومغادرة المكان، أو المتناع عن الذهاب إلى أماكن محددة أو
اطات معينـة والمتنـاع عـن التصـال مـع الغيـر و تقيـد المنع من ممارسة نش

1حرية المتهم في إصدار الشيكات أو استعمالها.

ثانيا: تعديل اللتزام: 

 تظل مسألة تقدير هذه اللتزامات من سلطة قاضـي التحقيـق أثنـاء تنفيـذ
الرقابة، يعدل فيها بالزيادة أو النقصان بحسب ما تقتضيه ظروف الحال، طبقا

مكرر فقرة أخيرة "يمكن لقاضي التحقـيـق ـعـن طرـيـق ـقـرار 125لنص المادة 
مسبب أن يـضـيف أو يـعـدل التزاـمـات ـمـن اللتزاـمـات المنـصـوص عليـهـا ـفـي
الفقرة السابقة "، غير أن فكرة تقدير فرض الرقابة و تعديل التزاماتها ل يجيز
له أبدا  أن يصدر  أمر  بالنابة القضائية لقاضي التحقيق ـخـارج اختصاـصـاته

 الرقابة على متهم خارج الختصاص سواء  تلـقـاء نفـسـه أم2القليمية لممارسة
 3بناء على طلب المتهم.

1

.52-51، المرجع السابق ، ص علي بولحية بن بورخميس  

2

.162 ، المرجع السابق ، صوهاب حمزة  

3

بين الرقابة القضائية و الحبس المؤقت هناك إجراء أخر و هو الفراج بكفالة حيث نظـمـه  الـقـانون الجراـئـي  
 ـمـن149 إـلـى الـمـادة 146 ، أما القانون المصري نظمه ـبـالمواد 3 فقرة 142 إلى 142الفرنسي بموجب المواد 

ن طرـيـق القـانون رقـم  ؤر خ فـي 75/46ق.ا.ج .م  أما القانون الجزائري ع وان  17 الم حيـث أجـاز 1975ج
الفراج عن الجنبي مشروطا بتقديم كفالة في جميع الحالت التي ل يكون فيها الفراج بقوة القانون وفق للـمـادة

339 من ق.ا.ج.ج، كما يمكن للمحكمة  أن تفرج عن المتهم بكفالة في حالة إـجـراء التلـبـس  حـسـب الـمـادة 132
ق.ا.ج.ج.
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 المبحث الثاني:  الحدود التي يلتزم بتطبيقها القلضاء من رخلل المحاكمة 

المطلب الول: حدود الدعوى أمام المحكمة 

لضمان  أساسية  ركيزة  تعد  الدعوى  بنطاق  المحكمة  سلطة  حصر  إن 
محاكمة عادلة، فل يجوز للمحكمة أن تفصل إل في الوقائع المعروـضـة عليـهـا
ـدود بالنسبة للمتهمين بارتكابها، وتجاوز هذه الحدود يجعل قضاءها معيبا والـح

المقيدة للدعوى إما شخصية بالنسبة للشخاص أو عينية بالنسبة للوقائع.

 الفرع الول: تقييد المحكمة بأطراف الدعوى 

بالشخاص  المحكمة  تقيد  أي  للدعوى،  الشخصية  الحدود  بذلك  نعني 
ـة أو ـة القـضـاء بالداـن ـدعوى، فل يـجـوز للمحكـم ـن المقاـمـة ـضـدهم اـل المتهمـي
البراءة على شخص غير الذي أحيل عليها ولو كانت تربطه بالمتهم ـصـلة، فل
يجوز لها أن تتصدى بالحكم على شخص آخر وإن ـتـبين لـهـا أثـنـاء  المحاكـمـة
أنه قام ـبـاقتراف الـجـرم أو ـشـريك، وإن فعـلـت ذـلـك تـكـون ـقـد ـخـالفت الـقـانون

1لتجاوزها على سلطات التحقيق.

وإذا اتضح للمحكمـة قـبـل الفصـل فـي اـلـدعوى أن هـنـاك أشـخاص غيـر
المتـهـم لـهـم ـصـلة بالجريـمـة ـسـواء أـصـلين أو ـشـركاء، وـلـم تتـخـذ الـجـراءات
ضدهم فللمحكمة إما أن تنظر في الدعوى وتطلب من ـسـلطات التحقـيـق اتـخـاذ
الجراءات القانونية ضد هؤلء الشخاص أو تقرر إعادة الدعوى إلى سلطات

التحقيق لستكمال التحقيق.

المحكمة عدم الحكم في دعوى معينة من  القاعدة تفرض على  إذن هذه 

1

.141،  المرجع السابق،  ص عمر فخري عبد الرنديزاق الحديثي  
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1تلقاء نفسها ما لم تكن قد رفعت إليها بطرق قانونية.

و هذا تبرير جلي لمبدأ الفصل بين ـسـلطة التـهـام والحـكـم ـضـمانا لحـيـاد
القاضي ومتطلبات المحاكمة العادلة في إطار احترام الشرعية الجرائية.

يرد ـعـن ـهـدا الـصـل الـعـام مجموـعـة ـمـن الـسـتثناءات، فللمحكـمـة الـحـق فـي
ـادة تحريك الدعوى الجزائية والحكم فيها في الجرائم المرتكبة بالجلسة وفقا للـم

ـي 567 ق.ا.ج.ج من الباب السابع المخصص للحكم في الجرائم التي ترتكب ـف
جلسات المجالس القضائية  والمحاكم، حـيـث يحـكـم تلقائـيـا أو بـنـاء عـلـى طـلـب
النيابة العامة في الجرائم التي ترتكب بالجلسة طبقا للحكام التية البيان مـا لـم
تكن ثمة قواعد خاصـة للختصـاص أو الجـراءات وذلـك مـع مراعـاة أحكـام

 237.2المادة

و إذا ارتكبت جنحة أو مخالـفـة ـفـي جلـسـة مجـلـس قـضـائي أـمـر الرئـيـس
بتحرير محضر عنها وإرساله إلى وكيل الجمهورية فإذا كـانت الجنـحـة معاقـبـا
ـالقبض عليها بعقوبة الحبس الذي تزيد مدته على ستة شهور جاز له أن يأمر ـب

. 3على المتهم وإرساله فورا للمثول أمام وكيل الجمهورية

وإذا ما ارتكبت الوقائع في جلسة محكـمـة ـسـواء ـكـانت جنـحـة أو مخالـفـة
في جلسة محكمة تنظر فيها قضايا الجـنـح أو المخالـفـات أـمـر الرئـيـس بتحرـيـر
محضر عنها وقضى فيها في الحال بعد سماع أقوال المتـهـم والـشـهود والنياـبـة

4العامة والدفاع عند القتضاء.

1

.269،  المرجع السابق،  ص حاتم بكار  

2

ق.ا.ج.ج  متعلقة بشاهد شهادة الزور . 237 راجع المادة   

3

 . ق.ا.ج .ج568المادة     راجع 
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وينطـبـق الـحـال فيـمـا يـخـص الجـنـح و المخالـفـات المرتكـبـة ـفـي محكـمـة
 ق. ا. ج.ج  بقولـهـا  " إذا ارتكـبـت جنـحـة أو مخالـفـة570الجنايات وفقا للـمـادة 

569 في جلسة محكمة جنايات طبقت بشأنها أحكام المادة."

  ق. ا. ج.ج بقولـهـا "إذا ارتكـبـت جناـيـة ـفـي جلـسـة571و أضافت المادة 
محكمة أو مجلس قضائي فإن تلك الجهة القضائية تـحـرر محـضـرا وتـسـتجوب
الجاني وتسوقه ومعه أوراق الدعوى إلى وكيل الجمهورية الذي يطـلـب افتـتـاح

تحقيق قضائي."

الفرع الثاني:  تقيد المحكمة بالوقائع الواردة بأمر الحالة 

نعني بذلك الحدود العينية للدعوى، أي تقيد المحكمة بالوقائع المسندة إلى 
المتهم، فل يجوز للمحكـمـة أن تقـضـي  ـبـالبراءة أو الداـنـة عـلـى المتـهـم اـلـذي
أقيمت عليه الدعوى من أجل واقعة غـيـر اـلـتي أقيـمـت بـهـا اـلـدعوى، والواقـعـة
التي تنحصر فيها  سلطة المحكمة غير التي وردت في أمـر الحالـة  أو طلـب

1التكليف بالحضور  تحددها  سلطة التهام.

وتجدر الشارة أن الوقائع التي تتقيد بها المحكمة هي اـلـواردة ـفـي ـقـرار
 ق. ا. ج198الحالة أو المر بالقبض أو التكليف بالحضور، وقد نصت المادة 

.ج على أن قرار الحالة يبين الوقائع موضوع التهام ووضعها القانوني.

وعليه فل يجوز للمحكمة التعرض لوقائع غير تلك المحاـلـة لـهـا ـفـإذا ـمـا
أدـيـن المتـهـم أـمـام المحكـمـة ـمـن أـجـل ـسـرقة أـشـياء  معيـنـة فل تمـلـك الجـهـة
القضائية أن تدينه عن سرقة أشياء أخرى لم تكن  لها علقة بالدعوى ولو قبل

4

ق.ا.ج.ج .369المادة    راجع  

1

، "حق المتهم في محاكمة عادلة"، مذكرة التخرج لنيل شهادة إجازة المدرسة العليا للقضاء،سنةقرقوري فائزة  
.46  ص ،2010/2013
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 ق. ا.ج.ج عـلـى أن محكـمـة250، وـهـذا ـمـا نـصـت علـيـه الـمـادة 1بـهـا  المتـهـم
الجنايات ل تختص بالنظر في أي اتهام آخر غير وارد في قرار غرفة التـهـام

(قرار الحالة) .

يرى جانب من الفقه أنه يتعـيـن عـلـى المحكـمـة أن تتقـيـد بوـقـائع اـلـدعوى
وذلك في ركنها الـمـادي ـمـن ـسـلوك إجراـمـي ونتيـجـة وعلـقـة ـسـببية، ـهـذا ـمـا
يستدعي عدم تقيدها في الركن المعنوي من وقائع، والتي ـيـترتب عليـهـا تـشـديد
العقوبة هذا الطرف المشدد يضاف إلى الواقعة محل التهام وـمـن ـشـأنه تغلـيـط

2العقاب كإضافة طرف سبق الصرار والترصد إلى جريمة القتل.

 ق.ا.ج.ج ألزم305وتجدر الشارة إلى أن المشرع الجزائري في المادة  
رئيس محكمة الجنايات بوضع سؤال عن كل واقـعـة معيـنـة ـفـي منـطـوق ـقـرار

الحالة بصيغة هل المتهم مذنب  بارتكاب هذه الواقعة ؟

وكذا السؤال عن كل ظرف مشددا أو ـعـذر، وعلـيـه فيـجـب ـطـرح جمـيـع
السئلة ما عدا السئلة الخاصة بالظروف المخففة.

ق .ا.ج.ج  لم تجز للمحكـمـة اـسـتخلص ـظـرف مـشـدد غـيـر306 إل أن المادة 
مذكور في قرار الحالة إل بعد سماع طلبات النيابة وشرح الدفاع .

يرد عن هذا الصل العام مجموعة ـمـن للـسـتثناءات فالوـصـف الـقـانوني
ـهـو عملـيـة قانونـيـة تجريـهـا المحكـمـة الجنائـيـة عـنـد إدـخـال عناـصـر الجريـمـة
موضوع الدعوى في حوزتها بغية تحديد النـص الـقـانوني اـلـذي يتعـيـن أعمـاله

، فهي عملية ضرورية يقوم بها القاضي بـنـاء عـلـى الـلـتزام المـفـروض3عليها
عليه فهو واجب واعتراف بحق القضاء.

1

.208،  المرجع السابق،  ص محمد حزيط  

2

.271-270،المرجع السابق،  ص حاتم بكار  
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، أي أن1 ـهـذا التغيـيـر ـفـي الوـصـف الـقـانوني مـشـروط بالوـقـائع المادـيـة
اله دون أن يتضـمن رار الحالـة يظـل علـى ح ي ق الركن المادي  المؤسـس ف
التعديل أو الوصف الجديد واقعة مادية جديدة، فقد تتم المتابـعـة الجزائـيـة عـلـى
أساس وصف قانوني معين للوـقـائع المنـسـوبة للمتـهـم أو المتهمـيـن ولـكـن أثـنـاء
التحقيق القضائي أو عـنـد نـظـر القـضـية أـمـام غرـفـة التـهـام أو عـنـد المحاكـمـة

 وصف قانوني أخر دون التغاضي عن أي ظرف من الظروف2يعطي القضاة
أو بعض العناـصـر وـهـذا ـمـا يـسـمى "إـعـادة تكيـيـف الوـقـائع"، ويـكـون  تغيـيـر

الوصف في حالتين:

حالة تغير الوصف للفعال وإعطائها وصف أـخـر، وذـلـك ـمـن خلل أوراق-1
الدعوى وما دار من مناقشات، فالقاضي يبحث ـفـي الوـقـائع المطروـحـة أـمـامه

ليجاد الوصف الصحيح وتطبيق النص الصحيح.

 حالة تغير الوصف مع استبعاد بـعـض الوـقـائع لـعـدم ثبوتـهـا ولـعـدم إـسـنادها-2
للمتهم.

 ويتحقق إعادة التكيف في حالت عديدة: 

- إعادة التكيف بالتشديد من الوصف الـقـانوني فتتـحـول المخالـفـة  إـلـى جنـحـة1
والجنحة إلى جناية مثل مخالفة سرقة محصـولت غيـر منزوـعـة مـن الرض

ـا430طبقا للمادة   قانون عقوبات جزائري، ولكن بعد سماع الشهود يتضــح أنـه
 ق. ع.ج  فتصبح جنحة .361تمت هذه الجريمة ليل وفقا للمادة 

3

.153،  المرجع السابق،  ص عمر فخري عبد الرنديزاق الحديثي  

1

.274،  المرجع السابق،  ص حاتم بكار  

2

الموجز في الجراءات الجزائية الجزائري"،  ديوان المطبوعات الجامعية،  الجزائر،نظير فرج مينا،  "   
.109-108طبعة ثالثة،  بدون سنة نشر، ص 
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 إـعـادة التكـيـف ـبـالتحقيق ـمـن الوـصـف الـقـانوني مثل حـيـازة المـخـدرات أو-2
شرائها من أجل التـجـار ولـكـن كمـيـة المـخـدرات تثـبـت أنـهـا حـيـازة ـمـن أـجـل
الستهلك الشخصي ل المتاجرة فتتغير الوصف والسند القانوني المعاقب به.

ـة ـرار الحاـل ـا  لـق ـا مخالـف ـة  تحتـمـل وـصـفا قانونـي وإذا خـلـص أن الواقـع
ويستلزم وضع سؤال أو أـسـئلة احتياطـيـة، وأن يـتـم طرحـهـا بطريـقـة ـصـحيحة
ذـلـك أن الـمـر يتعـلـق بمـسـألة قانونـيـة ل موـضـوعية تخـضـع لرقاـبـة المحكـمـة

 ـقـانون إـجـراءات231العليا، وهذا ما ذهب إلـيـه المـشـرع الفرنـسـي ـفـي الـمـادة 
ـادة  ـي، فالـم ـة فرنـس ـن ق.ا.ج. فرنـسـي451جزائـي ـة  ـم ـس محكـم ـاحت لرئـي  أـت

الجنايات توجيه سؤال أو أسئلة احتياطية لهيئة المحلفين بخصوص أفعال غـيـر
.1مذكورة في قرار الحالة متعلقة بالمتهم ومسندة إليه

 إذن مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى يرجع لسببين هما: 

 أي ـسـلطات التحقـيـق ـهـي:  الفصل بين سلطتي  التهام أو التحقيق والحـكـم-1
ـخاص، صاحبة الصفة والمختصة برسم حدود الدعوى من حيث الوقائع والـش
وإذا ما جاوز القاضي هذه الحدود يكون قد جمع بين ـسـلطتي التـهـام والحـكـم،

وهذا ما ل تجيزه غالبية التشريعات الحديثة وهذا ما يضمن حياد القاضي.

  مبدأ  افتراض البراءة في النسان: أي أن اتهام أي إنسان ـبـاقترافه جريـمـة-2
معينة يخالف قاعدة الصل في النسان البراءة، وعليه فل يجب  التوـسـع فـيـه،
ت  بـدليل عـن سـلطات وهذا ما يفرض على القاضي الحكم بناء على يقين مثب
التحقيق وأي تعديل أو تغير من طرف قاضي الموـضـوع ينـشـأ  خروـجـا  ـعـن

2الصل العام. 

1

 V : ROGER MERLE etANDRE VITU :" traité de droit criminal " T11 procédure pénale, Cujas, Paris, 1985 P 
709.

2

.147،  المرجع السابق ، ص عمر فخري  عبد الرنديزاق الحديثي  
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 إذن تقيد المحكمة بحدود اـلـدعوى الشخـصـية والعينـيـة يـعـد ـمـن القواـعـد
الجرائـيـة الجوهرـيـة المتعلـقـة بالنـظـام الـعـام وـيـترتب عـلـى مخالفتـهـا البطلن

ويجوز الدفع به .

المطلب الثاني:  عدم جوانديز استجواب المتهم إل برضاه 

يخول الـقـانون للـشـخص المـشـتبه فـيـه أو المتـهـم مجموـعـة ـمـن الـضـمانات ـفـي
مرحلة التحقيق والمحاكمة، فللمتهم أثناء اـسـتجوابه وتلـقـي تـصـريحاته الحرـيـة
ه فـي الكاملة في الدلء بـأقواله أو المتنـاع عنهـا دون أن يمـس ذلـك فـي حق
البراءة، فهي ضمانات متعلقة بالتصريحات التي ـيـدلي بـهـا  المتـهـم  فيـحـق ـلـه
المتناع عن الدلء بتـصـريحاته  باـسـتعمال حـقـه فـي الـصـمت كـمـا ـلـه حرـيـة
العتراف بوقائع القضية دون أن يعرضه ذلك لي وسيلة من وـسـائل الـكـراه

كالتعديل أو يمس بالحق في البراءة.

الفرع الول:  حق المتهم في الصمت 

 بـعـدما تـتـوفر الدـلـة للمحكـمـة ـفـي القـضـية المنـسـوبة للمتـهـم والموجـهـة
تن في ورقة التهمة وتوضح ـلـه ـمـا يحـتـاج إـلـى توـضـيح، ضده،يتلى عليه ما لدِمو
فإذا لم يعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه أو كان اعترافه مشوبا بعـيـب معـيـن
فعندها تبدأ المحكمة بالستماع إلى ـشـهادة اـلـدفاع وـبـاقي الدـلـة النافـيـة للتهـمـة
المنسوبة إليه وفقا لجراءات المحاكمة أو التحقيق ليكون المتهم ـهـو أـخـر ـمـن

يتكلم .

على أنه تمنح الحرية الكاملة في الكلم لنفي التهمة بكافة وسائل الدفاع 
المترتبة كما  له ـفـي ذـلـك الـلـتزام بالـصـمت إن رأى ذـلـك أنـفـع كـضـمانة ـمـن
الضمانات الساـسـية أثـنـاء  الـسـتجواب، ول يـعـد ـهـذا المتـنـاع ـعـن الـجـواب

، فل يجوز إجبار المتهم على الدلء  ـبـأقواله وأن1والتزام الصمت دليل ضده

1

.164 ،  ص ،  المرجع السابقعمر فخري  عبد الرنديزاق الحديثي 
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1امتناعه عن الجابة ل يعتبر قرينة على الدانة.

هذا  الحق مشتق مباشرة من قرينة البراءة وهو مبدأ معترف به عالميا، 
م بـه فمنهـا غير أن النظمة القضائية المقارنة تختلـف فـي مسـألة إخبـار المته
من ينص على هذا الـحـق ـصـراحة ويـلـزم جـهـة المتابـعـة بإخـبـار الـشـخص ـبـه

، وأـمـا بـعـض اـلـدول كفرنـسـا2بمجرد توقيفه مثل الولـيـات المتـحـدة المريكـيـة
فتنص على أن هذا الجراء أمام قاضي التحقيق فقط ول تعمل به على مستوى
الضبطية والنيابة (مرحلة التحريات الولـيـة) اـلـتي تتـضـاءل أمامـهـا ـضـمانات
ـوف الدفاع في النموذج الفرنسي، فالضبطية القضائية غير ملزمة بإخبار الموـق

 3بحقه في السكوت.

 ق. ا. ج.ج100 وقد نص المشرع الجزائري على هذا الحق في المادة   
لقوله: "يتحقق قاضي التحقـيـق حـيـن مـثـول المتـهـم ـلـديه لول ـمـرة ـمـن ـهـويته
ويحيطه علما  صراحة بكل  واقعة من الوقائع المنسوبة إليه وينبـهـه ـبـأنه ـحـر

في عدم الدلء  بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر ...".

 مـن العهـد الـدولي14ولقد أشارت لهـذا الحـق المواثيـق الدوليـة كالمـادة 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " أل يكره المتهم عـلـى الـشـهادة ـضـد نفـسـه

أو على العتراف بذنب".

وهذا ما هو مطالب به من أجل حماية حقوق النسان وذلك بتجـسـيد ـهـذه
ي الصـمت الضمانات  منذ توقيف الشخص المشتبه  فيه فيخبره بأن له الحق ف

1

،  "اعتراف  المتهم والدفوع المتعلقة به في الفقه الجنائي"،  دار الفكر الجامعي، السكندرية،حامد الشريف  
.153، ص 2012الطبعة الولى، سنة 

2

 على اثر قرار المحكمة العليا المريكية بمناسبة فصلها في قضية ميراندا ضد ولية1966  ابتداء  من سنة 
أريزونا .

3

.119 ،" إثبات الجريمة على ضوء الجتهاد القضائي" ، المرجع السابق ، ص نجيمي جمال  
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وأن  من حقه  الستعانة بمحامي فهذا الـسـكوت ل يعـتـبر دليل أو قريـنـة ـضـده
ول يجوز إكراهه على الكلم.

السكوت سلحا ذا  قد يصبح هذا  الحكم  أثناء مرحلة  المتهم  لكن صمت 
حدين وهو ما يعرف بالسكوت الملبس تحـيـط ـبـه ـعـدة قراـئـن، بحـيـث يـصـبح
المتهم أمام الشاهد أو الضحية الذي يتهمه علنا أمام المحكمة ل يمـكـن أن يبـقـى
دون أثر في وجدان القاضي، وعليه فل يمكن أن يؤسس الحكم قضاءه بالدانة
على سكوت المتهم فقط، ول يعـتـبر ـسـكوت المتـهـم دليل، وـهـذا ـمـا قـضـت ـبـه
محكمة النقض  المصرية "...سكوت المتهم ل يصح أن يتخذ قرينة على ثبوت

التهمة ضده ،و الصمت نوعان : 

وذلـك عنـدما يكـون المتهـم أصـما  أو أبكمـا، بحيـث تحـل: الصـمت الطـبيعي
الكتابة محل الجابة بحيث يقوم القاضي بتحرير الـسـؤال ويجـيـب علـيـه المتـهـم
بالكتابة، هذا إذا كان يعرف الكتابة أما في حالة ما إذا كان ل يعرف الكتابة أو
أل يستطيع الكتابة فيعين له القاضي  مترجما  له خبرة في التـحـدث ـمـع الـصـم

والبكم.

الصمت العمدي: وهو أن يمتنع الجابة ـعـن الـسـئلة الموجـهـة إلـيـه ـمـن قـبـل 
القاضي بمحض إرادته دون أن يـكـون ـعـائق ـصـحي أو عاـهـة طبيعـيـة، وـهـذا
الرفض قد يفسر على أنه قرينة على الدانة، وهذا يعتبر وـسـيلة غـيـر مباـشـرة
من وسائل الكـراه، ول يـجـوز للمحكمـة أن تتخـذ ـمـن ذـلـك قرينـة ضـده لنـه

1يستعمل حقا خوله القانون.

 ووضع المتهم يختلف عن الشاهد الذي يعاقب في حال الشهادة الـمـزورة
أو رفضه الدلء على عكس المتهم المقرر له حق الدفاع عن نفسه وله وحــده
ـه ـجـاز حق التنازل عنه أو استعماله وإذا ما رأى أن السكوت وسيلة للدفاع عـن

1

.165،   المرجع السابق،  ص عمر فخري عبد الرنديزاق الحديثي  
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له اـسـتعماله ـسـواء  ـفـي التحقـيـق أو المحاكـمـة ول يؤاـخـذ المتـهـم عـلـى أـقـواله
الكاذبة .

 إذن هذا الحق ضمانة أساسية من ـضـمانات المتـهـم اـلـتي ل يمـكـن منـعـه
من التمتع بها.

المادة   نصت  الطار  هذا  الجزائية 274وفي  الجراءات  قانون  من 
الجزائري على أنه ل يجوز استجواب المتهم أثناء المحاكـمـة إل إذا قـبـل ذـلـك؛
وهذا ما يعني أن للمتهم الحق في الصمت أثناء المحاكمة إل إذا قبل ذلك، وفي
حال امتناعه ـعـن الجاـبـة ـجـاز للمحكـمـة أن ـتـأمر بتلوة أـقـواله الوـلـى وـفـق

 فقرة ثالثة.274للمادة 

 وعليه فل يجوز استعمال الوسائل الغـيـر مـشـروعة ـمـع المتـهـم لجـبـاره
عن الكلم كالكراه الدبي والمادي وإل ترـتـب عـنـه بطلن الـسـتجواب، وإذا
أسفر هذا الستجواب عن دليل مثل اعتراف المتهم بالتهمة فل يصح للمحكـمـة
التعوـيـل عـلـى ـهـذا الـعـتراف والـخـذ ـبـه، فـهـذا الـصـمت ل يـشـكل اعتراـفـا،

وـهـذا  ل يمـنـع ـمـن تـقـدير1فالصمت ما ـهـو إل اـسـتعمال لـحـق ـقـرره الـقـانون.
2الصمت وفق لملبسات كل حالة وفق للتحليل المنطقي للحداث.

الفرع الثاني: العتراف 

 يقصد بالعتراف  القرار أي إظـهـار الـحـق والـسـتقرار فـيـه، ويـعـرف
ـات ـام الجـه ـه أـم ـال المـسـندة إلـي ـم بـكـل أو بـعـض الفـع ـرار المتـه ـه إـق ـى أـن عـل
المختصة، فهو ذلك القول الصادر من المتهم يقر فـيـه بـصـحة ارتـكـابه للوـقـائع
المكونة للجريمة بعضها أو كلها، أو تصديق المتهم لما نسب إليه كل أو جزءا

1

.154-153،  المرجع السابق ،  ص حامد الشريف  

2

، "دليل القضاة  للحكم في الجنح و  المخالفات  في التشريع الجزائري على هدى المبادئ الدوليةنجيمي جمال  
.29 ص ،2014للمحاكمة العادلة" ،  الجزء الول،  دار هومة للنشر والتوزيع ،  الجزائر، الطبعة الثانية، سنة 
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أمام الجهة المختصة، فهو بمثاـبـة عـمـل إرادي يـصـدر ـمـن المتـهـم عـلـى نفـسـه
بواقعة تتعلق بشخصه ل بغيره لن القرار عن جراـئـم ـصـادرة ـعـن غـيـره ل

 1يعتبر  اعتراف بل تعتبر من قبيل الدلة.

وقانون الجراءات الجزائية عند تعرضه للعتراف ـلـم يتـطـرق لتعريـفـه
 على أـنـه: "الـقـرار ـهـو اـعـتراف الخـصـم341عكس القانون المدني في المادة 

أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بـهـا علـيـه، وذـلـك أثـنـاء الـسـير ـفـي اـلـدعوى
  بـقـوله: "الـقـرار حـجـة342المتعلقة بها الواقعة"، وحدد خصائصه في الـمـادة 

قاطعة عـلـى المـقـر ول يتـجـزأ الـقـرار عـلـى ـصـاحبه  إل إذا ـقـام عـلـى وـقـائع
 2متعددة وكان وجود واقعة منها ل يستلزم حتما وجود وقائع الخرى.

 البند الول : شروط العتراف 

 بالرغم من أن العتراف هو سيد الدلة والبينة الوحيدة التي تـسـاعد ـفـي
تكوين القناعة للحاكم، إل أن هذا ل يعني ـجـواز الـخـذ ـبـأي اـعـتراف فـقـد قـيـد

المشرع ذلك بضمانات ومن أهمها : 

توافر الهلية القانونية للمعترف: أي أن يكون المتهم متمتعا بـالدراك ومميـزا-1
قادرا على إدراك طبيعة تصرفاته الفعلية والقولية قادرا على فهم طبيعة أفعاله
وأثارها، ول يتمتع بذلك المجنون والصبي دون سن التمـيـز والمـصـاب بعاـهـة

عقلية.
 أي أن تـكـون إرادـتـه ـحـرة ومخـتـارة عـنـد الدلء: التمـتـع  بحرـيـة الختـيـار-2

ـبـأقواله غـيـر مـكـره ـسـواء إـكـراه ـمـادي أو معـنـوي، وـبـذلك ـفـإن تـصـريحات
الشخص تحت ـتـأثير عواـمـل اـلـترهيب أو اـلـترغيب ل تعـتـبر إـقـرار ـصـحيحا

، والتصريحات تحت تأثير الضغط عليه ـبـالحبس الـمـؤقت3كإعطاء مواد طبية
أو بتحليفه اليمين أو تعريـضـه للرـهـاق الجـسـدي أو المعـنـوي كالحرـمـان ـمـن

1

.218،  المرجع السابق،  ص سردار علي عزيز  

2

.158 ، المرجع السابق، ص نجيمي جمال  
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ـانت ـة خصوصــا إذا ـك ـترات الراـح ـتجواب  المتواصــل دون ـف ـوم أو الـس الـن
شخصيته المثبتة فيه ضعيفة أو استعمال الوعود المغرية كالفراج عـنـه مؤقـتـا
أو تخفيف العقوبة، كما أن التنويم المغناطيـسـي يـسـلب حرـيـة الرادة فل يعـتـد
بأفعاله ول أـقـواله، وأـمـا بخـصـوص ـصـدور الـقـرار بـنـاءا عـلـى احتـيـال ـمـن
المحقق أو القاضي فإن الراء اختلفت بين مؤـيـد  عـلـى أـسـاس أـنـه ل ينـطـوي

على ترغيب أو ترهيب ومعارض على أساس أنه مخل بنزاهة الدليل .
 أي أن يـكـون ـصـادرا :أن يكون اعـتراف المتهـم ـصـريحا  ومطـابق للحقيقـة-3

بإقرار المتهم عن نفسه بارتكاب الجريمة وأن يكون ـصـريحا ومطابـقـا لحقيـقـة
الواقعة إذا لم تكذبه أدلة أخرى، وفي ذلك قررت محكمة التميز ـفـي ـقـرار لـهـا
"ل يؤخذ بإقرار المتهم المكذب بالدلة والذي قصد به تخليص الفاعل الحقيقي

1من العقاب".

العتراف هو شهادة المتهم عن نفسه وعليه يـجـب أن يـصـدر ـمـن خـصـم: إذن
في دعوى  قضائية وأن يكون أمام القضاء ومتعـلـق بواقـعـة ـمـدعى بـهـا علـيـه،

وأن يتزامن مع سير الدعوى ل قبل ول بعد الدعوى. 

البند الثاني : حجة العتراف 

ِملـعـتراف ـشـأنه ـشـأن جمـيـع213 تنص الـمـادة   ق. ا. ج.ج  عـلـى أن : "ا
عناصر الثبات ليترك لحرية تقدير القاـضـي"، وـهـو مـطـابق  ـفـي ذـلـك حرفـيـا

ـدان248لنص المادة   ق.ا. ج فرنسي، ونظرا لهمية العتراف وتأثيره في وـج
السامع لطبيعة البشر المياـلـة لتـصـديق الـمـذنب وـهـو تعـبير ـعـن الـنـدم والتوـبـة
ـا ـمـا يـكـون الـقـرار ـصـحيحا، غـيـر أن ـهـذا ل يخـفـي بـعـض التلـعـب وغالـب
والتحاـيـل، وـلـذلك جـعـل المـشـرع الجزاـئـري الـعـتراف فـي الـجـانب الجزاـئـي
مـجـرد عنـصـر ـمـن عناـصـر الثـبـات يمـكـن اـسـتبعاده أو الـخـذ ببعـضـه دون
البعض الخر على عكس الجانب المدني  الذي يعـتـبر العـتراف ـسـيد الدـلـة،

3

.159، "إثبات الجريمة على ضوء الجتهاد القضائي" ،المرجع السابق ، ص نجيمي جمال  

1

.222،  المرجع السابق، ص سردار علي عزيز   راجع  
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والمثل الواضح في ذلك أن المعترف  يتحايل باعترافه بواقـعـة بـسـيطة لخـفـاء
ـات ـة كالعلـق ـة أو معنوـي ـدة مادـي ـى فاـئ ـر أو للحصــول عـل ـبر وأخـط ـة أـك واقـع

، وفي هذا السياق يروي ـعـن الخليـفـة عـمـر1العاطفية أو القرابة أو مقابل مالي
ـأمين إذا ـجـوعته بن الخطاب رضي ال عنه أنه قال: ليس الرجل على نفـسـه ـب
أو خوفته أو ثقـتـه " أي أـنـه ـفـي رأي الـفـروق أن الـعـتراف ـمـن المحـبـوس ل
يعتبر اعترافا صحيحا  لن من الناس من يكون ضعيف الشخصية أو مرهــف

الحساس.

وعليه فتفسير العتراف مسألة يتولـهـا القاـضـي، وـقـد يـكـون مباـشـرا أو
غير مباشر يصرح به أمام القضاء .

الفرع الثالث: حلضر التعذيب 

لقد كان التـعـذيب وـسـيلة مهـمـة لدراك الحقيـقـة ـفـي المحاكـمـات الجنائـيـة
القديمة،  وبتطور البشرية وبروز احترام حقوق النسان الرافضة والمناهضــة
للتعذيب، وغيره من المعاملت القاسية للنسانية أصبح فـعـل التـعـذيب جريـمـة
مـعـاقب عليـهـا عـلـى المـسـتوى اـلـداخلي لـلـدول ومـحـل اهتـمـام الـقـانون اـلـدولي

2والتزامات السرة الدولية.

لحظر التعذيب، حيث ألزم جميع الطــراف1949 ففي اتفاقية جنيف سنة   
 من05بفرض عقوبات  قاسية ضد ممارسي هذه السلوكيات، وقد نصت المادة 

العلن العالمي لحقوق النـسـان عـلـى ـعـدم تعرـيـض أي ـشـخص للتـعـذيب أو
المعاملت القاسية، كما نصت على ذلك التفاقية الوربية لحقوق النسان سنة

ـد1971 والميثاق الفريقي لحقوق النسان  والشعوب سنة 1950  ، ترسيخا للعـه
ـة مناهـضـة1966الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ، وقد ألزمت اتفاقـي

1

.166، "إثبات الجريمة على ضوء الجتهاد القضائي" ،المرجع السابق، ص نجيمي جمال  

2

.353 إلى 347،  المرجع السابق ، ص من حاتم بكار  
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 اـلـدول الطـراف علـى اتخـاذ ـتـدابير تشـريعية وإدارـيـة أو1984التعذيب لسنة 
قضائية فعالة لمنع أعمال التعذيب وعدم التذرع بأي ـطـرف لـتـبرير حصـولها،
واعتبرت التعذيب جريمة تلزم اـلـدول بالعـقـاب عليهـا وفقـا لقوانينهـا الوطنيـة،
اعتبارا أن المتهم دائـمـا ـمـا يخـلـط بـيـن الـكـذب والـصـدق تـحـت ـتـأثير التـعـذيب
فيخترع الكاذيب لينجو من العذاب مما يعـقـد الـمـور وتـضـيع الحقيـقـة وتـشـوه

العدالة .

هذا التجريم يصون الكرامة النسانية وينمي العداـلـة الجنائـيـة ، وـهـذا ـمـا
 لمقاوـمـة1974نادى به المشاركين في المؤتمر الدولي الذي انعـقـد ـفـي ـبـاريس 

التعذيب، بحيث أوصوا  بضرورة منع تقديم المعوـنـات العـسـكرية لـلـدول اـلـتي
تمارس التعذيب، واقترحوا إنـشـاء محكـمـة دولـيـة لمحاكـمـة ممارـسـي التـعـذيب

.1تدعيما لحق النسان في السلمة  الجسدية 

ـذه هذا ومن أجل بسط الرقابة من طرف لجنة مناهضة التعذيب أنشأت ـه
الخيرة  نظاما متبع أمامها يتمثل في نظام رقابة التقارير بموجب ـنـص الـمـادة

 من التفاقية، يلزم كل دولة طرف أن تقدم في غضون سنة تقرير أوليا عن19
التدابير التي اتخذتها  تنفيذا للتزاماتها.

كما أنشأت نظاما آخر عن طريق الشكوى المقدمة من طرف الدول ـضـد
دول أخرى ل تعني بالتزاماتها أو ـعـن طرـيـق الـفـراد  تـشـتكي ـمـن انتهاـكـات

2الدولة.

 إذن المساس بالحرية الشخـصـية ـفـي اـسـتعمال القـسـوة والتـعـذيب يـهـدف

1

،  "مفهوم  جرائم ضد النسانية على ضوء القانون الدولي الجنائي  والقوانين الوطنية"،عبد القادر  البقيرات  
.92، ص 2004الديوان  الوطني للشغال التربوية،   الطبعة الولى،  سنة 

2

، " الحماية الجنائية لحقوق النسان"، دراسة مقارنة، السكندرية،  مصر، بدون طبعة،رخيري أحمد الكباش  
.894-892ص  ،2002سنة  
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إلى الحـصـول علـى اـعـتراف المتهـم أو دلـيـل  ـيـؤدي إـلـى إثبـات التهمـة علـى
شخص تثور الشبهات حول ارتكابه لجريـمـة ـمـا ، وـهـذا المـسـاس يـعـد اعـتـداء
ـالف الـشـرعية ـا يـخ ـدية،  مـم ـاة والـسـلمة الجـس ـي الحـي ـق ـف ـى الـح ـر عـل مباـش
الجرائية في ضمانات حماـيـة الحرـيـة الشخـصـية للمتـهـم أو المـشـتبه ـبـه أثـنـاء

1التحقيق والستدلل في القواعد الشكلية للجراءات الجنائية.

 المـعـدل والمتـمـم1996 هذا وقد حرص المـشـرع الجزاـئـري ـفـي دـسـتور 
تـضـمن الدوـلـة ـعـدم انتـهـاك حرـمـة النـسـان عـلـى "34 ـفـي الـمـادة 2008ـسـنة 

ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة".

البند الول: تجريم تعذيب المتهم 

 لقد حرص المشرع على حماية إرادة المتهم ليتمكن من مباشرة حقه في
الدفاع وحماية الحقيقة من التزييف وحمايته من بغي رجال السلطة، فهو يعــبر

.2عن النظام السائد داخل المجتمع ومعايير النظمة الديمقراطية

فالقانون الجـنـائي ـهـو الـحـامي لرـجـال الـسـلطة العاـمـة لممارـسـة ـسـلطاته
لتحقيق الستقرار والنظام العام في المجتمع، فهو يحمي ـكـذلك الـفـرد ـمـن ـهـذه
الممارـسـات، ول تـعـارض بـيـن مـصـلحة الـفـرد والمجتـمـع  تنظيـمـا للمـصـالح
الجتماعية المختلفة، ولتحقيق حق المتهم في الدفاع يستلزم إبعاده ـعـن وـسـائل
الكراه وله كامل الحرية في تقديم دفاعه الشفوي أو الكتابي أو التزام الصــمت

3مادام هو حق مخول له.

إن تجريم التعذيب يجعل  تعامل السلطات مع الـفـراد  بـشـكل مـهـذب ـمـا

1

،  " حماية الحرية للشخصية في القانون الجنائي"، دراسة مقارنة تحليلية،طارق صديق رشيدكه ردى  
.264ص ،  2011منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  لبنان، الطبعة الولى،  سنة

2

 V : Jacques robert _ Jean Duffor: «droit  de l’homme et libertés fondamentales », 
Montchrestien,1994, P 320-321.
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يوسع فرصة الدفاع عن النفس، وما يدعم حقه في محاكـمـة عادـلـة باعتـبـار أن
حكم الدانة مبني على دليل مشروع ناجم عن وسيلة قانونية وليس عن طرـيـق
التعذيب بأنواعه (مادي أو أدبي المبني على اللم والمعاناة  البدنـيـة أو النفـسـية

أو العقلية من جراء وسائل التعذيب).

فكل ما يصدر عن المتهم من أقـوال وأفعـال تحـت وطـأة التعـذيب يغلـب
الظن بأنه لم يقصد سوى توقي الضرر الملحق به أو بغيره، فالعتراف الناـتـج
عن التعذيب يكون باطل ول يؤخذ بصحته حتى ولو رضي المتهم ـبـه، وعـلـى

المحكمة إبطاله في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

البند الثاني : الشروط الواجب  توافرها لقيام جريمة التعذيب 

إن التعذيب هو أبشع جريـمـة يمـكـن أن ترتـكـب ـفـي ـحـق النـسـان بـصـفة
عامة والموقوف بصفة خاصة.

أول: صفة الجاني والمجني عليه :

 صفة الجاني : يتعين أن يكون القائم بفـعـل التـعـذيب موظـفـا عاـمـا ويـفـترض-1
ـفـي ـهـذه الـصـفة أن تـكـون ـسـابقه ومـصـاحبه للـسـلوك الجراـمـي المتمـثـل ـفـي
التعذيب وقيام علقة بين الصفة الوظيفية والتعذيب، إما مباشرة ذلك بنفســه أو

بأمر غيره للقيام بذلك ويتعين أن يقع فعل التعذيب أثناء عمله أو بسببه .

وقد يقع فعل التعذيب من طرف أشخاص آخرين (أحد الناس) ل علقة 
 في إطار1لهم بشؤون المتهمين ،فهذه الحالة تفرض وصفا أخر يستلزم العقاب

الجنايات والجنح ضد الفراد والمعاقب عليـهـا المـشـرع الجزاـئـري ـفـي الـمـواد

3

  V :JACQUES VELU ET RESEU ERGEC: « les convention européenne  des droits de 
l’homme », Bruxelles, 1990, N° 561, P 470.

1

.360-359، المرجع السابق، ص حاتم بكار   
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 من قانون العقوبات.41 مكرر303 إلى 254من 

يتعـيـن أن يباـشـر التـعـذيب عـلـى متـهـم وـهـو ـكـل ـمـن :  صفة المجـنـي علـيـه-2
وجهت إليه تهمة من أي جهة كانت وتحركت في حقه  الـشـتباه ـفـي مـسـاهمته
ـا في اقتراف السلوك الجرامي، أما إذا وقع على غير المتهم فإنه ل يعد مقترـف

فعل التعذيب ويتحقق بفعله جريمة أخرى.

ثانيا:  المر بالتعذيب  وممارسته على المتهم

 يتطلب هذا الشرط إصدار المر بالتعذيب ومن تم مباشرة هذا الفعل .

 الـمـر بتـعـذيب المتـهـم : ـهـذا الـمـر يتعـيـن قـيـام علـقـة رئاـسـية بـيـن الـمـر-1
والمأمور يفرض عليه تنفيذ أوامر التعذيب ول يشترط ذلك صيغة معيـنـة، فـقـد
يصدر تصريحا بعبارة واضحة أو بإـشـارة ـمـن الـمـر للـمـأمور ـفـي ـشـكل إذن
سواء بصورة ايجابيـة مضـمونها الذن بالتـعـذيب أو فـي ـصـورته الـسـلبية فـي
ـن شكل المتناع عن المر بالكف عن تعذيب المتهم لتحقيق النتيجة المتوخاة ـم
ذلك، ويتحقق ذلك في حالة تعذيب المتهم من طرف المرؤوس، أما رئيسه يدل

على رضاه.

 عـلـى أن التـعـذيب ـهـو القـسـوة1يـعـرف ـسـيزارى بيكارـيـا:  ممارسة التعذيب-2
التي تمارس من قبل الحكومات على المتهم أثناء المحاكمات ليعترف بالجريمة
أو ليزيل التضارب في أقواله أو البوح عن شركاء له أو لزالـة الوصـمة عنـه
على نحو ميتافيزيقي، وغير شامل أو ليكشف عن جراـئـم أـخـرى ـلـم ـيـوجه ـلـه

 2فيها أي اتهام ولكنه قد يكون فيها مذنبا.

1

 في مدينة ميلنو بايطاليا و درس في جلمعة بافيا و نشر1738 مارس 15ولد سيزار بوفيرا نادي بيكاريا في   
 و بعدها بسنتين1762لدولة ميلنو سنة  دراسة خاصة  بعنوان الخلل والعلج في النظام النقدي  1762سنة 

28نشر كتابه الشهير الجرائم و العقوبات ثم صار أستاذا للقانون  و قاضيا وموظفا كبير في ميلنو توفي في 
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وقد عرفته المادة الولى من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه " أي عمل  
ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم نفسيا، يتم إلحاقه بشخص ما بقصد
الحـصـول ـمـن ـهـذا الـشـخص، أو ـمـن ـشـخص ـثـالث عـلـى معلوـمـات أو عـلـى
اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو ـشـخص
آخر أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص آخر  أو  لي سبب من الســباب
يقوم على التميـيـز أـيـا ـكـان ـنـوعه حينـمـا يلـحـق  مـثـل ـهـذا الـلـم أو الـعـذاب أو
ـر يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آـخ
يتصرف بصفته الرسمية، ول يشمل هذا الـصـطلح الـلـم أو الـعـذاب الناـشـئ
فـقـط ـعـن عقوـبـات قانونـيـة أو الملزم لـهـذه العقوـبـات أو اـلـذي يـكـون نتيـجـة

1عرضية لها".

وـقـد يـنـزل التـعـذيب إيلـمـا ـبـدنيا أو نفـسـيا ـبـالمجني علـيـه، وـقـد يحـصـل
بضرب المتهم أو تعريضه لصدمة كهربائية أو ـصـب الـمـاء المغـلـي علـيـه، أو
التهديد بالعتداء عليه أو على ذويه أو العتداء على زوجه أـمـامه، أو إـخـراج
جـثـة واـلـدته ـمـن قبرـهـا أو التعرـيـض للـهـوان أو المـنـع ـمـن الطـعـام والـنـوم أو

الضرب بالسياط أو حرق الطراف ... الخ .

وعليه فكل عنف يقترف من الموظف تجاه المتهم بالمفهوم الموسع لفكرة
التعذيب يدعم المبدأ الساسي في التشريع الجنائي المبني عـلـى أـسـاس الحماـيـة
الجنائـيـة لـحـق الـفـرد ـفـي الـسـلمة البدنـيـة والذهنـيـة لمواجـهـة  تعـسـف رـجـال
السلطة، مما يوفر للمتهم ـفـرص أـكـبر لـلـدفاع ـعـن نفـسـه ـفـي إـطـار المحاكـمـة

2المنصفة.

2
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 الفرع الرابع:  عدم المساس بأصل البراءة 

 إن إنسانية النسان ل تتخلى عنه حتى لو صـار متهمـا، وأصـل الـبراءة
مركزا قانونيا ثابتا ومستقرا مع هذه النسانية، ولهذا المركز القانوني ـسـند ـفـي

كافة مصادر الحماية الجنائية وله مقتضيات وأثار ونتائج تترتب عنه.

البند الول : الساس القانوني لصل البراءة 

أمر ي ت ي الشـريعة السـلمية، فه  يعتبر أصـل الـبراءة مبـدأ أـصـوليا ف
ـول بالحفاظ على الصل ودرأ ما يمسه إذا لم يصل إلى درجة القطع واليقين لـق
الرسول صلى ال عليه وسلم: "ادرءوا الحدود بالشـبهات مـا اسـتطعتم" وقـوله
أيضا: "الخطأ  في البراءة خير من الخطأ  في الدانة " وـقـال ـسـبحانه وتـعـالى

ـيفي سورة النجم:   وما لهم  به من علم أن يتبعون إل الظن وان الظن ل يغـن
ـي، من الحق شيئا  فل بد أن يثبت على وجه القطع ما يعارض هذا الصل ـف

ـه، النسان حتى يكون هذا النسان في موضع غير البراءة التي هي الصل فـي
ول يتحول إلى حاله الدانة إل إذا ثبت ارتكابه للفعل ثبوتا يقينيا من خلل أدلة

، ويعتبر هذا المبدأ من القواعد الفقهية الساسية التي تعبر ـعـن المنـهـج1قاطعة
السلمي قاعدة "الصل براءة الذمة" وأن " الشك يفـسـر لـصـالح المتـهـم" لن
الصل هو البراءة ومع حصول الشك في إدانـتـه نرـجـح ـجـانب اـلـبراءة ليفـسـر
الشك لمصحته، وـحـتى وـلـو حـصـل الخطـأ  لن الخطـأ فـي الـبراءة خيـر مـن

الخطأ في إدانة بريء.

ومع تطور الزمنة أصبح مبدأ افتراض براءة الشخص المشتبه فيه أو 
المتهم على أساس قرينة البراءة مبدأ  دستوريا في معـظـم  الدـسـاتير الحديـثـة ،

ـبر45 في نص المادة 1996ومنها الدستور الجزائري   على أن "كل شخص يعـت
بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانـتـه ـمـع ـكـل الـضـمانات اـلـتي يتطلبـهـا

1
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1789القانون "، هذا المبدأ مأخوذ من إعلن حـقـوق النـسـان  والـمـواطن ـسـنة 

بفرنـسـا ونـصـت عـلـى "ـكـل رـجـل يحـسـب بريـئـا إـلـى أن يثـبـت ذنـبـه..."، أـمـا
 عـلـى أن11  فـقـد ـنـص ـفـي الـمـادة 1948العلن العالمي لحقوق النسان ـسـنة 

"...كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إـلـى أن تثـبـت إدانـتـه قانوـنـا بمحاكـمـة
علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه"، وـقـد ـصـادقت الجزاـئـر

 ،كما أكد العـهـد الـخـاص ـبـالحقوق1963 دستور 11على هذا العلن في المادة 
 نصها " ـمـن ـحـق ـكـل متـهـم بارتـكـاب جريـمـة أن14المدنية والسياسية  المادة 

يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه بجرم قانونا " . وتمتد قرينة البراءة إـلـى وـسـائل
العلم، فهي ملزمة بعدم تقديم الشخص المشتبه فيه على أنه مذنب قبل أن تتم
إدانته نهائيا، وعليها التزام الموضوعية في نقل الـخـبر تـحـت حماـيـة نـصـوص

القانون المدني والعقوبات.

 اختلـفـت التـسـميات اـلـتي تطـبـق عـلـى ـهـذا المـبـدأ فـسـمي مـبـدأ اـفـتراض
البراءة ، كما أطـلـق عليـه الـبراءة وسـمي أيضـا قرينـة الـبراءة ،وقـد يسـتعمل

الصطلحين معا، مبدأ افتراض البراءة وأصل البراءة .

هذا المركز القانوني يـفـرض عـلـى المـشـرع الـلـتزام ـبـه وـعـدم المـسـاس
بحقوق وحريات النسان، ول يجوز له أن يناقضه ويلقي بعبء إثـبـات براءـتـه
بل يقع هذا العبء على من يدعي عكس ذلك، وأي تشريع يـصـدر عـكـس ذـلـك
يحمل في طياته أسباب عدم الشرعية الدستورية، فإذا أسند للنسان اتهام معين
ـتي يستلزم من جهات التحقيق والحكم أن تفرض براءته في كافة الجراءات اـل

1تتخذها إعمال لصل البراءة.

هذا المبدأ  يوفر الضمان للحريـة الشخصـية للمتهـم، بحـيـث ل يـجـوز أن
يعاقب الفرد إل إذا ثبت عكس البراءة، ول يكون ذلك إل بموجب حكم قـضـائيا
ـبراءة ـدأ اـل ـك، فمـب ـات ذـل ـة إثـب ـتي ـتـدعي الداـن ـى الجـهـة اـل ـاذ وعـل واـجـب النـف

1
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مـفـترض لعتـبـارات دينـيـة وأخلقـيـة تهـتـم بحماـيـة الـضـعفاء والمتـهـم ـشـخص
ضعيف يواجه خصما قويا يتمثل في سلطة التهام، وغير مطالب بتقديم الدليل

1على براءته.

 إذن أصل البراءة مـفـترض فالنـسـان يوـلـد ـحـرا مبرـئـا ـمـن الخطيـئـة أو
المعصية ويفترض على مراحل حياته، ـفـالبراءة مـصـاحبة ـلـه فيـمـا  ـيـأتيه ـمـن
أفعال إلى أن تثبت النيابة العامة الجريـمـة ونـسـبتها للمتـهـم ـفـي جمـيـع الرـكـان
المشكلة لها إلى غاية صدور حكم نهائي بالدانة، وإن كان هذا المبدأ  يلزمــه
حتى أثناء تنفيذ الحكم إذا ما كان هذا النـسـان مـتـابع ـمـن أـجـل جريـمـة أـخـرى

مثل.

 أصل البراءة في النسان يلزمه ول يتخلى عـنـه إل ـفـي ـحـدود الواقـعـة
التي قـضـي فيـهـا بحـكـم نـهـائي بالداـنـة، وفيـمـا ـعـدا ـهـذا الـطـار يـفـترض ـفـي

النسان البراءة اتجاه سلطة التحقيق والحكم.

 وتأييدا  لهذا المبدأ  أورد الفقه بعض العتبارات متمثلة فيما يلي: 

 حماية أمن الفراد وحريتهم الفردية ضد تحكم السلطة عند اـفـتراض الـجـرم-1
في حق المتهم.

 تفادي ـضـرر ل يمـكـن تعويـضـه إذا ثـبـت ـبـراءة المتـهـم اـلـذي اـفـترض فـيـه-2
الجرم وعومل على هذا الساس.

  يتـفـق ـهـذا الـصـل ـمـع العتـبـارات البدنـيـة والخلقـيـة اـلـتي تهـتـم بحماـيـة-3
الضعفاء  .

يـسـهم ـهـذا الـصـل ـفـي ملـقـاة ـضـرر الخـطـاء القـضـائية بإداـنـة البرـيـاء،-4
وخاصة أن هذه الخطاء تفقد الثقة في النظام القضائي في نظر المجتمع.

1

.54،  المرجع السابق ،  ص قرقوري  فائزة  

296



 استحالة تقديم الدليل السلبي في حال إذا لم تفترض اـلـبراءة ـفـي المتـهـم ـفـإن-5
1مهمته في تقديم الدليل تكون أصعب لنه غير قادر على ذلك.

البند الثاني: النتائج المترتبة على أصل البراءة 

 إن العتماد على هذا المبدأ أو العمل به يترتب عنه نتائج أساسية متمثـلـة
في معاملة المتهم على أنه بريء  خلل الجراءات، وأن الـشـك يفـسـر لـصـالح

المتهم ، وأن عبء الثبات يقع على سلطة التهام .

أول: معاملة المتهم على أساس أنه بريء  خلل الجراءات 

 أي أن المشتبه فيه يعامل على أـسـاس أـنـه برـيـء خلل مرحـلـة المتابـعـة
ـال ـن أفـع المر الذي يتطلب احترام  حريته الشخصية وإخباره بما نسب إليه ـم
يحرمها القانون وتذكير المشتبه فيه بالحقوق التي يوفرها له القانون، ومن ذلك

2حقه في الصمت والستعانة بمحام والتصال بأفراد عائلته.

ومهـمـا ـكـانت جـسـامة الجريـمـة أو كيفـيـة وقوعـهـا أو طبيـعـة الـجـراءات
ي العقـاب، فالتهـام ل المتخذة  من أجل كشـف الحقيقـة وإقـرار حـق الدولـة ف
يزـحـزح أـصـل اـلـبراءة اـلـذي يلزم الـفـرد، وأـيـا ـكـان الزـمـن اـلـذي تـسـتغرقه

3الجراءات فل سبيل في اختراق هذا المبدأ  إل بموجب أدلة جازمة ويقينية.

ثانيا: تفسير الشك لصالح المتهم:

 إن الـشـك يـفـرض إـسـقاط أدـلـة الداـنـة والـعـودة إـلـى الـصـل الـعـام وـهـو
البراءة وتكون أحكام الدانة مبنية على الجزم واليقين ل مجرد الـظـن، فمـجـرد

1
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، وهـنـا تظـهـر حرـيـة1الشك في إسناد التهمة للمتهم تـقـرر اـلـبراءة لفاـئـدة الـشـك
القاضي في القتناع فانعـدام القناعـة يعـنـي أن الثـبـات لـم يكـن كـافي ول زال
الشك قائما، والشك ينصب على الواقعة وكيفية حدوثها، وقد ينصب على نسبة
الفعل للمتهم ول يقصد بذلك تفسير النص القانوني لن هذا الخير يفسر إنكارا

قانون العقوبات). 136للعدالة وهو معاقب عليه قانون (المادة 

 وهذه القاعدة المرتبة عن قرينة البراءة ( قاعدة الشك يفسر لـصـالح المتـهـم)
مجال تطبيقها قاـضـي الحكـم (المحاكـمـة) لن قاضـي التحقيـق والنيابـة العاـمـة

2(جهات المتابعة) عملها ينطلق من وجود شكوك.

ثالثا:  إثبات التهمة من طرف سلطة التحقيق والتهام : 

أي أن المشتبه فيه يعفى من إثبات براءته، فالنيابـة العامـة تثبـت اجتمـاع
3الركان المكونة للجريمة التي يقاضي عنها المتهم.

ـا وـعـن ـة والكـشـف عنـه ـد الجريـم ـن الـشـرعي وتحدـي ـات الرـك ـل إثـب  فـه
ـن ـانع ـم مرتكبيها وعليها إثبات وجود نص ساري المفعول محدد مسبقا، ول ـم
تغير نص المتابعة حسب تطورات القضية وعليها إثبات أن الدعوى لم  تتـقـادم

.

كما عليها  إثـبـات الرـكـن الـمـادي ـسـواء ـكـان فـعـل ايجابـيـا أو امتناـعـا أو
ظروف مادية مشددة أو فـعـل تاـمـا أو ـشـروعا أو اـشـتراك، كـمـا  يتعـيـن عليـهـا

تقديم الدليل على أن هذا الفعل موجود والشخص المتابع هو من قام به .

1

.122،   المرجع السابق ،  احمد فتحي سرور  
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ـى أما بخصوص الركن المعنوي المتمثل في علم الجاني واتجاه إرادته إـل
ذلك، كالضرب الـمـوجه للـضـحية، فعليـهـا إثـبـات القـصـد الـعـام والـخـاص، ـهـذا
الخير المتوفر في  بعض الجرائم ففي جميع الـحـالت يـجـب أن تثـبـت جـهـات
المتابعـة  القـصـد الـعـام أو الخـاص بالنسـبة للجراـئـم العمديـة والرعوـنـة وـعـدم

1الحتياط بالنسبة للجرائم الغير عمدية.

وقد أكدت الغرفة الجنائية بالمحكمة العلـيـا ـفـي قراراـهـا "حـيـث أـنـه ـكـان
على قضاة المجلس  أن يسببوا قرارهم بما يؤكد قيام المتهم بالفعال المنســوبة
إليه دون الكتفاء  بما ورد في الحكم الول الذي حـمـل  المتـهـم _ ـمـن خـطـأ_
ء حـتى مسؤولية عبء إثبات براءته، في حين أن الصـل هـو أن المتهـم بري
تثبت إدانته وعبء الثبات يقع على ـمـن ـقـام بتحرـيـك  اـلـدعوى العمومـيـة أي

النيابة ".

 إذن مبدأ أـصـل الـبراءة فـي النـسـان يـعـد مرـكـز قـانوني مـسـتقر، ويـعـد
ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، وعلى سلطتي التهام والمتابعة والحـكـم

اللتزام به والعمل به  تحقيق للهدف المنشود.

البند الثالث: الستثناءات الواردة على هذا المبدأ  

إن مبدأ افتراض البراءة يترتب علـيـه ـعـدم ـجـواز مـطـالبته بتـقـديم اـلـدليل
على براءته  إذ يقع العبء على سلطة التهام، ومن ثمة ل مجال لـهـدار ـهـذه
القرينة واـفـتراض عكـسـها إل بمـوجب حـكـم بـات، إل أن ـهـذا المبـدأ الـقـانوني

وردت فيه بعض الستثناءات هناك بعض الوقائع تخالف هذه القاعدة.

 من قانون العقوبات التي تـعـاقب الـشـخص اـلـذي يعـجـز ـعـن343/4فالمادة 
تبرير موارد معيشته ورزقه لعلقاته المعتادة مع أشخاص يحـترفون اـلـدعارة،
فجـهـة المتابـعـة تثـبـت طريـقـة  معيـشـته بمعاـشـرته لـشـخص يـحـترف اـلـدعارة

1
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ويقتسم محصلتها، فالقانون يضع قرينة بسيطة مفادها أن المتـهـم علـيـه ـتـبرير
عكس ذلك بإثبات مصدر موارده. 

ـمـن ـقـانون الجـمـارك " ـفـي ـكـل دـعـوى  تتعـلـق 286 بالـضـافة  للـمـادة 
ـه"، ـى المحـجـوز علـي ـة عـل ـاب المخالـف ـدم ارتـك ـى ـع ـة عـل ـون البنـي ـالحجز تـك ـب
فالمحاضر التي تحررها مصالح الجمارك لـهـا حجـيـة ، وـهـذا ـمـا نـصـت علـيـه

ـمـن ـهـذا الـقـانون تـنـص عـلـى أن المحاـضـر اـلـتي يحررـهـا أـعـوان 254المادة
الجمارك تعتبر حجة بـمـا ورد فيـهـا ـمـن بياـنـات إـلـى أن يطـعـن فيـهـا ـبـالتزوير
ـي المنازـعـة ـم ـف ـى المتـه ـع عـل ـات يـق ـة، فعـبـء الثـب ـات المادـي بالنـسـبة للمعايـن
الجمركية، فهذه المحاضر المحررة من قبل عـونين عمـوميين علـى القـل لهـا
حجية مطلقة فعبء الثبات ينتقل من ـسـلطة التهـام إـلـى المتـهـم وـهـذا ـخـروج

1عن القاعدة العامة "البينة على من ادعى".

إذن في بعض الحالت يتدخل المشرع لتسهيل مهمة جهة المتابعة في الثبــات
وذلك بإعطاء بعض المحاضر قوة إثبات تلقائية، بحيث ل يمكن اســتبعادها إل
ـبـالطعن ـبـالتزوير كمحاـضـر المعايـنـات المادـيـة للجـمـارك والمحاـضـر المثبـتـة
للمخالفات،وفي بعض الحيان يتدخل المشرع لوضع قرائن قانونية تعفي جـهـة

 ـقـانون عقوـبـات331المتابعة من الثبات كالقرينة البسيطة المتعلقة بنص المادة 
التي تجرم وتعاقب عدم دفع النفقة فـهـي تـفـترض ـعـدم اـلـدفع عـمـدا ـمـا ـلـم يـتـم
إثبات العكس من طرف المتهم على عدم تقديم المـبـالغ المـقـررة  رـغـم ـصـدور

2حكم.

 المطلب الثالث:  تحقيق دفاع المتهم

يـشـمل ـهـذا الـحـق ـمـا يـسـتلزمه دـفـاع المتـهـم خلل مراـحـل المحاكـمـة و

1
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ـم التحقيق من معايير تعزز حقه في محاكمة عادلة، ونقصد بذلك حصول المتـه
على كافة التسهيلت خلل  مراحل التحقيق أو المحاكمة على حد الـسـواء وأن
يخطر المتهم بهذا الحق منذ بدأ المتابعة، ويحاط علما بكل الجراءات المخولة
له، فيحق للمتهم استدعاء شهود النـفـي لـلـدفاع ـعـن نفـسـه و إلزامـهـم للحـضـور
حتى يتكافأ موقفه مع موـقـف الدـعـاء، كـمـا يـحـق  ـلـه المطالـبـة ـبـإجراء ـخـبرة

تدعم موقفه.

الفرع الول: سماع الشهود 

 تعتبر الشهادة من أهم أدلة الثبات في المسائل الجنائـيـة، وعلـيـه  ـسـوف
نتطرق إلى كل من تعريفها وأنواعها وشروطها والحـكـام الواجـبـة ـفـي أدائـهـا
والحجية المتوخاة منـهـا، وتتجـلـى أهميتـهـا ـبـالنظر لرتباطـهـا  الوثـيـق بإظـهـار

الحقيقة وتحقيق العدالة .

البند الول:  تعريف الشهادة  

ـك للفقـهـاء، فـهـي ـم يـعـرف الـشـهادة وإنـمـا ـتـرك ذـل  إن المـشـرع الجزاـئـري ـل
معلومات يدلي بها شخص يسمى الشاهد تعلق بجريمة معيـنـة، ويقـصـد بـسـماع
الشهادة السماح للغير وهم ليسوا أـطـراف ـفـي اـلـدعوى العمومـيـة ـبـالدلء بـمـا

لديهم من معلومات بشأن وقائع معينة.

 ويجوز للقاضي سماع شهادة من يرى ضرورة لسماعه سواء من تلقــاء
نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم، كما يخول له القانون رفض طلب سماع
ـشـهادة ـشـاهد إذا رأى ـعـدم ـجـدوى ـسـماعه بـشـأن ثـبـوت الجريـمـة وظروفـهـا

1وإسنادها للمتهم أو براءته منها.

إن الشهادة تكون شخصية يؤديها الشاهد بنفـسـه ول تـجـوز الناـبـة أو التوكـيـل-1
فيها، فالشاهد يؤديها بنفسه أمام رجال القضاء  ول يـجـوز ـلـه توكـيـل أو إناـبـة

1
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شخص آخر للدلء بها، ذلك أن المعلوـمـات اـلـتي ـيـدلي بـهـا ـقـد وـصـلت إلـيـه
ـى الـشـاهد الدلء بـهـا لـسـبب ـمـن مباـشـرة أو ـشـاهدها بنفـسـه، وإن تـعـذر عـل
السباب كإقامة الشاهد خارج الولية جاز للقاضي إنابة قاضي آـخـر لـسـماعه،

ول يجوز للشاهد كتابة المعلومات في ورقة عرفية فإنه يفقدها جوهرها.
الشهادة تنصب على ما أدركته ـحـواس الـشـاهد - رؤـيـا أو ـسـمع- ولـيـس عـلـى-2

تفسيره للحوادث أو تعبيره عن أفكاره الخاصة أو معتقداته.
الشهادة دليل ذا قوة متعدية بحيث أن إثبات واقعة بواسطة شهادة الشهود يعني-3

ثبوتها في مواجهة كافة الطراف اعتبارا أنها ـصـادرة ـمـن ـطـرف ـشـخص ل
يقصد بها تحقيق مصلحة لحد، ولذا اشترط المشـرع الجزائـري تأديـة اليميـن

قبل الدلء بها وذلك تفاديا للزور في الشهادة.
تقدير الشهادة متروك  للقاضي بناء على ما تحدثه لديه من إقناع ، فيـجـوز ـلـه-4

العتماد على هذه الشهادة في تأسيس حكمه ،كما يجوز ـلـه اـسـتبعادها وـلـه أن
يفضل تصريحات شاهد ـمـا عـلـى تـصـريحات الخرـيـن ويأـخـذ ـبـالقوال اـلـتي

يراها  مناسبة ومنطقية ويستبعد القوال الخرى.
إن الشهادة تصدر من شخص الشاهد يس طرفا في الدعوى أو أحد أعـضـاء-5

1المحكمة التي تنظر الدعوى.

إن الـشـهادة كقاـعـدة عاـمـة تـكـون بـعـد تأدـيـة اليمـيـن القانونـيـة ـحـتى تتـصـف-6
بالمصداقية.

ـثر  إن للشهادة أهمية كبيرة في الثبات في المواد الجزائية، فهي الدليل الـك
أهمية واستعمال مـنـذ الـقـدم ـفـي جمـيـع المـيـادين، بـسـبب تفـشـي المـيـة ـلـدى
معظم الشعوب ولكن مع التطور الحضاري للنـسـانية ظـهـرت أدـلـة أـخـرى

اعتمدت في الثبات الجنائي.

 فالشهادة ترد على وقائع مادية وترشد القاضي إلى تحرـيـر قيمتـهـا،  فلـهـا أـثـر
كبير فيما  يتعلق بالبراءة أو الدانة، ولها أهمية كبيرة فـي الكشـف عـن الدلـة
ـة ل يمـكـن إذا  أدلى بها قبل ضياع معالم الجريمة، وذلك لن هناك وقائع مادـي

1
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وللـضـافة فـقـد اـشـترطت الـشـريعة الـسـلميةإثباتها بوسائل الثبات الخرى. 
ـة ـات الدينـي ـى الواجـب ـة عـل ـس الفـسـوق، أي المحافـظ ـاهد وـهـي عـك ـة الـش عداـل
ـل شــهادة ـة واليقظــة فل تقـب ـة وحســن المعامـل ـائر وأداء الماـن ـاب الكـب واجتـن

أما بالنسبة لشهادة الـقـارب والـصـهار فل يوـجـد أي ـمـانع ـمـن ـسـماعالمغفل.
ـلطة ـع للـس ـهادتهم يرـج ـدير ـش ـن وتـق ـن أداء اليمـي ـن ـم ـم معفـي ـهادتهم إل أنـه ـش
ـة للقاـضـي، ويقـصـد بالـقـارب ـهـم أـصـول المتـهـم وفروـعـه وزوـجـه التقديرـي

1وإخوانه وأخواته وأصهاره على نفس الدرجة.

 كما يعفى من أداء اليمين المحرومين من الحقوق المدنـيـة بـمـوجب حـكـم
2كعقوبة تكميلية وتكون شهادتهم على سبيل الستدلل.

 ول يجوز رد الشهود والعتراض على سماعهم لي ـسـبب مـن الـسـباب فل
يعقل السماح  للمتهم أو الطراف في الخصومة رد من يقدم ضدهم إثباتا. بــل

يمكن تجريح الشاهد بإبراز العداوة أو انحياز الشاهد.

البند الثاني:  أنواع الشهادة 

 تنقسم الشهادة حسب الفقه الجنائي إلى ثلث أنواع هي الشهادة المباشرة
والشهادة الغير مباشرة والشهادة بالتسامع .

أول: الشهادة المباشرة: الصل في الشهادة أن تكون مباشرة ونقـصـد أن يـشـهد
الشاهد سواء إن كان أمام قاضي التحقيق أو في مرحلة جمع الـسـتدللت، أي
أن أمام الضبطية القضائية أو أمام المحكمـة،  بمـا أدركتـه حواسـه مباشـرة بش

1

، ص2009، " المحاكمة الجنائية"، منشورات اللفية الثالثة وهران، الجزائر، الطبعة الولى، سنة فؤاد حجري 
66-67.

2

من قانون العقوبات الجزائري . 09المادة   راجع  

303



الواقعة المراد إثباتها، فيحدث بما رآه وما ـسـمعه أو لمـسـه كـمـن يـشـاهد واقـعـة
شجار أدت إلى جرح أحد المتشاجرين أو إلى كسر زجاج السيارة...الخ،  فـهـو
إذا شهد على واقعة وقعت من الغير أمامه يترتب عليها حق لغيره، وهنا يكون
متيقنا من حواسه وفي العادة يدلي الشاهد بأقواله ممـا رآه وسـمعه مـن الوقـائع

1المتعلقة بالدعوى أمام القضاء .

ثانيا: الشهادة الغير مباشرة : وهي الشهادة السماعية وسميت بالغير مباشرة أو
سماعية كون الشاهد يشهد بما سمعه ـمـن ـشـاهد آـخـر، فـهـذا الـشـاهد ـلـم يـشـاهد
الواقعة ولم يكن حاضرا أثناء ارتكاب الجرم، بل وصل إلى علمه ـعـن طرـيـق
شاهد أخر الذي أدرك الوقائع بحواسه أي مباشرة وـسـمع عـنـه الـشـاهد الـخـر،
مثل واقعة سرقة يوم كذا بحي كذا بمنزل فلن، فهذه الـشـهادة ـهـي أـقـل درـجـة
من الشهادة المباشرة في الثبات، والقانون لم ينص على عدم الخذ بهذا النوع
من الشهادة متى رأت المحكمة أنـهـا حقيـقـة، وـهـذا الـنـوع يـسـمى فـي الـشـرعية

 على أساس أن راوي الحديث ينقله عمن سبقه وهذا الخير2السلمية بالعنعنة
بدوره يروي عمن حدثه إلى غاية الوصول إلى الرسول صلى ال علـيـه وـسـلم
فكانوا ل يقبلون الحديث حتى بعد التأكد من صدق الرواة واحد واـحـد والبـحـث

3في سلوكهم وأقوالهم.

 فالشاهد غير المباشر ل يشهد بما أدركـتـه حواـسـه مباـشـرة بالموـضـوع،
ومن ذلك نجد اعتماد محكمة النقض المصرية في حكمها " ل مانع في القانون
من أن تأخذ المحكمة بالقوال التي ينقلـهـا ـشـخص ـعـن أـخـر وـلـو أنكرـهـا ـهـذا

1

.346، المرجع السابق ، ص عبد ال اوهايبية  
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الخير متى رأت أن تلك القوال قد صدرت عنه حقيقة ".

ثالثا:  الشهادة  بالتسامع : وهي شهادة الـشـخص بـمـا يتـحـدث عـنـه الـنـاس دون
تحديد القائل بالضبط، أي هي نقل لما يعتقد الشاهد أنه رأي عام،  فليســت نقل
ـالوا عن شخص معين شاهد المر بنفسه فيقول الشاهد سمعت كذا وأن الناس ـق
ي ل تصـلح كسـند كذا  دون إسنادها لشخص أو أشخاص معينين، وبالتـالي فه

 وإن ـكـانت تصـلح فـي البـحـث1لتكـوين اقتنـاع القاضـي فـي الميـدان الجزاـئـي
الجتماعي المتعلق بمعرفة أحوال المتهم في الوسط الجتمـاعي وهنـاك تقسـيم

أخر :

-   شهادة إثبات يثبت أن الجاني هو من قام بالفعل. 

- شهادة نفي يثبت أن الجاني ليس هو من قام بالفعل.

البند الثالث:  شروط قبول الشهادة 

 القاعدة العامة أنه يجوز سماع شهادة ـكـل ـشـخص للفـصـل ـفـي اـلـدعوى
ـاعي إل بغض النظر عن جنسه أو سنه أو علقته بالطراف أو مركزه الجتـم

إذا نص القانون على خلف ذلك .

أول:  فاقد التميز الغير مميز لصغر السن: 

ـسـنة ـمـن عـمـره  ل يـكـون 13 هو الطفل الذي لم يكمل ثلثة عشر ـسـنة 
أهل لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاـقـد التمـيـز لـصـغر ـفـي الـسـن أو عـتـه أو

، فالتميز يحدد بالسن القانوني ل بالسلطة التقديرية لقاـضـي الموـضـوع،2جنون

1

.37، المرجع السابق ، ص فاتح الخرابشة  أحمود  

2

 من القانون المدني الجزائري.42المادة   راجع 
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فقد  يبدوا التميز على طفل أقل من هذه السن .

ـوا السادـسـة13 أما القصر البالغون من العمر ثلثة عشر   سنة، ولم يكمـل
 سنة تأخذ شهادتهم على ـسـبيل الـسـتدلل، ولـكـن بغـيـر حـلـف اليمـيـن16عشر 

من قانون الجـراءات الجزائيـة هـذا نصـها "تسـمع 228القانونية حسب المادة 
شهادة القصر الذين لم يكملوا السادسة عشرة بغير حلف يمـيـن، وـكـذلك الـشـأن
بالنسبة للشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحـقـوق الوطنـيـة..."، أـمـا إذا

 سنة فتوجه لهم اليمين القانونية قبل أداء الشهادة.16بلغوا سن السادسة عشرة 

ثانيا: الغير مميز لفقد القدرات العقلية:  

 المقصود بفقدان القدرات العقلية  هو الجنون أو الصابة بـمـرض عقـلـي
يفقده التميز أو الواقع تـحـت ـتـأثير المـخـدرات – المتـعـاطي للمـخـدرات -  وـقـد
يكون الجنون ظاهرا بحيث يتفق عليه الطراف أو غير ظاهرا بحـيـث يختـلـف
بشأنه فيلجأ  لخبرة طبية للفصل في هذا الفـقـدان، إذن ل ـشـهادة لفاـقـد الـقـدرات

1 العقلية بدليل أنه ل يعي ما يقول وما يحدث  أمامه.

ثالثا: الممنوعون بسبب السر المهني : 

ـي ـر المهـن يمنع من أداء  الشهادة بحكم القانون الشخاص الملزمون بالـس
بحكم عملهم، وهم أصحاب المهن أو الوظائف الذين يتلقون معلومات شخصية
تتعلق بأسرار الفراد بحكم وظيفتهم أو أثناء ممارسة مهامهم، سواء إن كــانت
ـهـذه الوظيـفـة دائـمـة أو مؤقـتـة  ويـعـاقب ـبـالحبس ـمـن ـشـهر إـلـى ـسـتة أـشـهر
وبغرامة الطباء والجراحون والصيادلة والقابلت وجميع الشخاص المتمنيـن
بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليـهـم
وأفشوها في غير الحالت التي يوجب  علهم فيها القانون إفشائها ويصرح لهم

1
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1بذلك.

ـانون أو إذن تمنع هذه الفئات من البوح بالمعلومات إل إذا رخص لهم الـق
الشخص صاحب السر أو كانوا في حالة الدفاع عن أنفسهم، فعندئذ يـسـمح لـهـم
التـصـريح ـبـذلك ـفـي ـحـدود الذن والـعـذر، وـمـع ذـلـك فل يـعـاقب الـشـخاص
المبينون أعله رغم عدم التزامهم بالبلغ عن ـحـالت الجـهـاض اـلـتي تـصـل
إلى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم، بالعقوـبـات المنـصـوص عليـهـا ـفـي الفـقـرة
السابقة إذ هم ابلغوا بها،  فإذا دعوا للمـثـول أـمـام القـضـاء ـفـي قـضـية إجـهـاض

2يجب عليهم الدلء بشهادتهم دون التقيد بالسر المهني.

ومن هذه الفئات نـد الطبـاء والمحـامون والقضـاة والمحلفيـن والمـوثقين
والمحضرين ورجال الشرطة والقائمين بالتحقيق القضائي... الخ .

رابعا :الطراف المشاركة في الحكم 

م أثنـاء الفصـل فـي  تتعارض صفة الشاهد مـع الطـراف المشـاركة فـي الحك
الدعوى، وهم القاـضـي، ـكـاتب الـضـبط بالجلـسـة، ممـثـل الـحـق الـعـام، الـطـرف
المدني  ومحاميه، والمـسـؤول  الـمـدني ومـحـاميه، ومـحـامي المتـهـم، ـفـإذا ـكـان
لحدهم معلومات شخصية حول القضية فعليه أن يتنحى كطـرف فـي التـشـكيلة
ويتقدم بصفته شاهد، وأما من شارك في التحريات أو التحقيقات فل مانع  مــن
سماعه كشاهد، كما ل يجوز سماع شهادة القاـصـي اـلـذي يفـصـل ـفـي اـلـدعوى
ـدعوى، ول لنه حكم فيها، ول وكيل النيابة الحاضر بالجلسة لنه خصم في اـل

3كاتب  الجلسة لنه يتولى تدوينها، ول المترجم في نفس الدعوى.

 وفيما يتعلق  بقاضي الحكم فهو معرضا للرد من ـطـرف الخـصـوم وفـقـا

1

 من قانون العقوبات الجزائري.301المادة  راجع  
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من قانون الجراءات الجزائية الجزائري، فهذه المادة تجيز 5فقرة  554للمادة 
رد أي قاضي في حالت محددة عـلـى ـسـبيل الحـصـر ـمـن بينـهـا حاـلـة إذا كـان
القاضي قد أدلى بأقواله كشاهد على الوقائع فل يجوز له الفـصـل ـفـي  القـضـية

المطروحة أمامه.

557 ويكون طلب الرد من المتهم أو كل خصم في اـلـدعوى وفـقـا للـمـادة 

من قانون الجراءات الجزائية الجزائري، ويكون ذلك بـمـوجب طـلـب مكـتـوب
قـبـل المرافـعـة إذا ـكـان يتعـلـق ـبـرد قاـضـي حـكـم، وقـبـل الـسـتجواب إذا ـكـان

ـادة  ـا للـم ـق وفـق ـة 564القاضــي قاضــي تحقـي ـراءات الجزائـي ـانون الـج ـن ـق ـم
ـذي يفصــل1الجزائري ، وعلى القاضي بعد علمه أن يصرح لرئيس المجلس اـل

2في المر غير أنه ل يمكنه رد نفسه.

خامسا:  الشخاص الممنوعين من سماع شهادتهم 

ـن ـاك مجموعــة ـم ـري هـن ـة الجزاـئ ـانون الجــراءات الجزائـي  حســب ـق
الشخاص يمنع سماع شهادتهم بشأن ما وصل إلى علمهم من معلومات تخص
الجريمة موضوع التحقيق ، ومن الحالت التي ل يجوز فيـهـا ـسـماع الـشـخص

كشاهد ثلث حالت:

 الحالة الولى: عدم سماع الشخاص الذين تقوم ضدهم دلئل قوية

يقرر القانون عدم جواز سماع كل شخص كشاهد تقوم ضده دلئل قوية 
ومتماسكة على قيام اتهام في حقه، كأن يتبين أنه يشارك فـي الوقـائع الملـحـق

3

.784، المرجع السابق ، ص محمد نديزكي أبو عامر  
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بها الشخاص المتهمين في نفس القضية، هذا ما يمنع كل من قاـضـي التحقـيـق
أو ضابط الشرطة القضائية والمعهود إليـهـم القـيـام بـهـذا الـجـراء الـسـماع لـهـذا
الشخص بصفته شاهد، لن ذلك يعتبر إهدارا لحق الدفاع المقرر للمتهم، وإنما
يجلب على هذه الهيئات المعهود إليهم اختصاـصـا ـسـماع الـشـهود إبلغ النياـبـة
لتوجه التهام لهذا الخير، وليتم سماعه بموجب طلب إضافي باعتـبـاره متـهـم،
وإذا امتنعت النيابة العامة توجيه التهام ـلـه فـهـذا ل يمـنـع قاضـي التحقيـق مـن

اتهامه

ـاء الحالة الثانية: عدم سماع الشخاص الموجه ضدهم شكوى مصــحوبة  بادـع
مدني 

 يقرر القانون عدم جواز سماع كل ـشـخص كـشـاهد إذا ـكـانت ـقـد ـقـدمت
ضده شكوى مصحوبة بادعاء مدني، وقد أوجب القانون علـى قاضـي التحقيـق
تنبيهه لحقه في المتناع عن سماعه كشاهد ويحيطه بالشكوى ويـنـوه ـبـذلك ـفـي

 فقـرة أخيـرة ـمـن قـانون الجـراءات الجزائـيـة73محضر التحقيق وفـقـا للمـادة 
وحينئذ ل يجوز سماعه كشاهد ويستمع إليه كمتهم  و هو ما نصت عليه المادة

1من قانون الجراءات الجزائية. 89

 الحالة الثالثة:  عدم سماع الشخاص المدعين مدنيا 

يقرر القانون عدم جواز سماع كل شخص كشاهد إذا كان قد ـقـدم ادـعـاءا
مدنيا، وقد أوجب الـقـانون ـعـدم ـجـواز ـسـماع ـكـل ـشـخص كـشـاهد إذا ـكـان ـقـد

 ـمـن ـقـانون الـجـراءات73ادعى مدنيا سواء أمام قاضي التحقـيـق وفـقـا للـمـادة 
 ـمـن قـانون243الجزائـيـة الجزائـري، وـتـم أـمـام المحكـمـة تطبيقـا لحكـم الـمـادة 

الجراءات الجزائية الجزائري، فهو قد ـصـرح بنيـتـه ـفـي المطالـبـة ـبـالتعويض
عـمـا أـصـابه ـمـن ـضـرر ـمـن ـجـراء الـجـرم مـحـل المتابـعـة، وبالـتـالي ل يمـكـن

1
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اعتباره شاهد وإنما طرفا مدنيا، وبالتالي فهو طرفا في الخصومة وله مصلحة
في صدور الحكم، وعليه فل  توجه له اليمين ول تؤـخـذ أـقـواله ـكـدليل، إذن ل
تقبل شـهادة خصـم فـي اـلـدعوى وبالتـالي ل يمكـن الجـمـع بـيـن صـفتا الخصـم

والشاهد معا.

أـمـا إذا اقتـصـر دور الـضـحية أو الـشـاكي عـلـى إبلغ العداـلـة بـمـا ـحـدث
فقط، فهو شاهد  ويـسـمع بـعـد أداء اليمـيـن وتخـضـع ـشـهادته للـسـلطة التقديرـيـة

1 قانون الجراءات الجزائية الجزائري.31للقاضي وفقا للمادة 

 وإذا ـحـدث أن ـشـرعت المحكـمـة ـفـي ـسـماع الـضـحية كـشـاهد، وتلـقـت
ـا ـد ـم تصريحاته بعد أدائه اليمين، ثم صرح بأنه يتأسس كطرف مدني فل يوـج
ـا ـدليل وإنـم يمنع من قبول ذلك قانونا،  وعلى المحكمة أن تستبعد تصريحاته ـك
تعتبرـهـا أـقـوال خـصـم، فالـقـانون ل يـسـمح لبـعـض الـشـخاص ـبـأداء الـشـهادة

لتعارض صفتهم في الدعوى مع صفة الشاهد.

البند الرابع:  أحكام أداء الشهادة  

ب إتباعهـا فـإذا كـان الشـهود حاضـرين فقـد  للشهادة قواعـد وأحكـام يج
يستمع إليهم في الحال، وقد يحـدد لهـم تاريـخ للسـتماع إلـى شـهادتهم، وعليـه

فالفادة بالشهادة يكون بالستدعاء ثم السماع.

ففي مرحلة التحريات الولية وعند انتقال الضبطية إلى مـسـرح الجريـمـة
ـان بغية جمع الدلة والبراهين يمكن سماع الشخاص ومنعهم من مبارحة المـك

، وـفـي ـحـال التحرـيـات العادـيـة بـنـاءا عـلـى2لحين إتمام الجراءات الضرورية
طلب النيابة وتعليماتها فيجوز للضبطية القضائية لستدعاء الشهود، وفي ـحـال

1

.114 المرجع نفسه، ص  
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 من قانون الجراءات الجزائية الجزائري.50المادة    راجع 
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رفضهم الحضور يـجـوز اـسـتخدام الـقـوة العمومـيـة لحـضـارهم بـعـد الحـصـول
ـابعتهم على إذن وكيل الجمهورية، ول يجوز توجيه اليمين القانونية لهم ول مـت

1على أساس شهادة الزور.

 أما على مستوى التحقيق فيستدعي الشاهد بواسطة القوة العمومية ويقوم
الشاهد بالدلء بالمعلومات المتعلقة بهويته ويدلي بـشـهادته منـفـردا، ـثـم ـيـؤدي
اليمـيـن القانونـيـة ويمـكـن الـسـتعانة بـمـترجم، وإذا ـكـان أـصـم أو أبـكـم فتـكـون
السئلة والجابة بشكل كتابي، ويجب تذكير الـشـاهد بالعقوـبـة المـقـررة بـشـهادة
الزور، ويمكن المواجهة بـيـن الشـهود فيـمـا بينهـم وبـيـن المتهـم وذـلـك لظـهـار

الحقيقة.

ـف ـهود بتكلـي ـتدعاء الـش ـم اـس ـم فيـت ـات الحـك ـام جـه ـف أـم ـان المـل  وإذا ـك
بالحضور وبسعي من النيابة العامة، ولضمان حق المتـهـم ـفـي محاكـمـة عادـلـة
ماع فل ينبغي الستغناء عـن سـماع الشـهود مكتفيـا بتصـريحاتهم السـابقة، فس
ـدفاع ـوق اـل الشهود في جلسة المحاكمة إجراء جوهري تجاهله يشكل خرقا لحـق

، وعـلـى القاـضـي أـخـذ2من خلل حرمان المتهم من مواجهة الـشـاهد ومناقـشـته
رأي المتهم ودفاعه إن كان يقبلن إعـادة سـماع الشـهود وذكـر السـباب الـتي
ـوانه، ـر عـن ـاة الشــاهد أو تغـي ـة دون شــهود كوـف ـن إجــراء المحاكـم ـت ـم منـع
وتخصص غرفة للشهود ل يخرجون منها إل عند مناداتهم لداء الشهادة وذلك
حتى ل يسمع كل شاهد تصريحات الشاهد السابق فيتأثر بها كـمـا يمـنـع تـحـدث
الـشـهود ـمـع بعـضـهم، وتـكـون الـشـهادة علنـيـة وـشـفوية ـفـي مواجـهـة أـطـراف

الدعوى.

وفي حال تخلف الشاهد عن الحـضـور يـجـوز استحـضـاره ـجـبرا والحـكـم

1

. 330-227، " إثبات الجريمة على ضوء  الجتهاد  القضائي" ، المرجع السابق، ص نجيمي  جمال 

2

.31-30 ، "دليل القضاة للحكم في الجنح و المخالفات" ، المرجع السابق ، ص نجيمي جمال  
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.1عليه بغرامة ويجوز إعفاءه في حال ما أبدى أسباب وأعذار مقبولة.

 أما في باب محكمة الجنايات فتبلغ قائمة الشهود للطراف الخرى وفقا
 ق.ا.ج.ج  ثلـثـة أـيـام قـبـل المحاكـمـة، وكـمـا يبـلـغ المتـهـم ـبـذلك ـهـو273للمادة 

ق.ا.ج.ج  ولرئـيـس محكـمـة الجناـيـات اـسـتعمال الـقـوة 274الخر وفـقـا للـمـادة 
.2 ق.ا.ج .ج286العمومية لحضار الشهود وفقا للمادة 

ـة ـإذا أـسـس المحكـم ـأن تـسـمع الـشـهادة بنفـسـها ـف ـة ـب ـة ملزـم إذن المحكـم
قضائها  على أقوال الشهود بالتحقيقات الولـيـة دون أن ـتـبين الـسـبب ـفـي ـعـدم
سماعها بالجلسة ودون أن تجري أي تحقـيـق  ـفـي اـلـدعوى ـفـان حكمـهـا يـكـون

ـة3باطل  ـات الولـي  فل يجوز الكتفاء  بأقوال الشهود المدلى بها أثناء  التحقيـق
دون الستماع إليها مجددا  في المحاكمة على مرأى ومسمع المتهم.

البند الخامس:  تقدير تصريحات الشهود 

ـتي تعـتـبر  لقد تعرض قانون الجراءات الجزائية الجزائري للـشـهادة واـل
أحد طرق الثبات ولكنها  تبقى موطن للشكوك والحتمالت  ذلك أن: 

 ذاكرة الشخاص معرضة للنسيان وـتـداخل المعلوـمـات واختلطـهـا ـهـذا ـمـا-1
يؤثر شهادة الشهود وعلى مصداقية الشهادة .

 هـنـاك اختلف ـفـي ـقـدرة الـشـخاص عـلـى إدراك الـمـور وفـهـم ـمـا يـحـدث-2
حولهم.

 انعدام الضمير لدى بعض الشهود بحـيـث يـشـهد زورا إـمـا انتقاـمـا لـطـراف-3

1

 . من ق.ا.ج.ج2 فقرة 97المادة    راجع 

2

.332،"إثبات الجريمة على ضوء الجتهاد القضائي" ، المرجع السابق، ص نجيمي جمال  

3

.792، المرجع السابق، ص محمد نديزكي  أبو عامر  
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1الدعوى أو مقابل منفعة.

ـهـذا ـمـا أدى بالمـشـرع إـلـى جـعـل تـقـدير ـشـهادة الـشـهود راـجـع للـسـلطة
الواسعة للقاضي بحيث يجوز ترجيح شهادة البعض على البـعـض الـخـر، كـمـا
يجوز له اـسـتبعاد ـشـهادة ـمـا إذا ـمـا أدرك أنـهـا مخالـفـة لـمـا ـهـو ـثـابت بالكتاـبـة
والدليل العلمي، كما يجوز ـلـه تـقـدير كفايتـهـا ـمـن ـعـدمه، ولـعـل ـهـذا ـمـا جـعـل
الـشـريعة الـسـلمية وأنظمـة قانونيـة أخـرى تشـترط عـددا معينـا مـن الـشـهود
لثبات واقعة معينة، على عكس القانون الجزائري الذي سار على نهج القانون
الفرنسي ـفـي ـعـدم اـشـتراط  ـعـدد معـيـن ـمـن الـشـهود  نـصـاب الـشـهادة لتـكـون

2شهادتهم كافية  للثبات.

والشريعة السلمية تشترط تزكية الشهادة قبل أدائها أـمـام القـضـاء عـلـى
ـة هــؤلء  الشــهود أســاس أن القاضــي ل يعــرف أحــوال الشــهود وأن عداـل
وسلمتهم من التجرـيـح يـجـب أن تثـبـت قـبـل الـسـتماع إليـهـم، وـهـذا ـمـا يبـعـث
الطمئنان والثقة بالشاهد على عكس ما هو عليه حاليا، إذ أن القاضي ليس لــه
أي معرفة بأحوالهم، وهذا ما يفتح المجال أمام الشهود المأجورة كتأكيد الشاهد
على أن المتهم هو القاتل بدليل كان حاضرا وـقـت الجريـمـة وـهـذا مقاـبـل مبـلـغ
مالي، وهذا ـمـا يحـصـل ـمـع منظـمـات المـتـاجرة بالمـخـدرات وـتـبيض الـمـوال

وتجار السلحة.

 فمصداقية الشهادة تبقى وفق السلطة التقديرية للقاـضـي فالـخـذ بالـشـهادة
أو تركها أو الخذ ببعضها دون البعض يرجع لضمير القاضي ،وما على هــذا
الخير إل تسبيب ما ذهب إليه، أما بالنسبة لتجريح الشاهد ـمـن قـبـل الـطـراف
فإذا ظهـر أن هنـاك عـداوة بيـن الطرفيـن وخصـومات قضـائية ثابتـة فتسـتبعد

1

.104،  المرجع السابق ، صفؤاد حجري 

2
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الشهادة حتما.

نظرا للهمية البالغـة الـتي تحتلهـا الشـهادة كوسـيلة مـن وسـائل الثبـات
الجنائي، وما يرتب عنها من إثبات أو نفي للتهمة، فالخلل  بهذه الوسيلة عن
طريق الكذب وما ينتج عن ذلك من الحكم على بريء أو تبرئة مجرما يستحق
العقاب خروـجـا ـعـن مقتـضـيات المحاكـمـة العادـلـة فـيـه تظليل للعداـلـة ـبـالدلء

بشهادة كاذبة أمام القضاء.

 ولذلك عاقب المشرع الجـنـائي الجزاـئـري الـشـخص اـلـذي ـيـدلي بـشـهادة
غير صحيحة (شهادة الزور) ولقيام هذا الجرم لبد من شروط:

 المتهم: هو الشخص الذي عاين الواقعة أي أدركها بإحدى حواسه ـمـن غـيـر-1
المتهمـيـن أو أـطـراف القـضـية كالـضـحية أو المتـهـم، وينبـغـي أن ـيـدلي ـبـأقوال
ـوال متعلقة بالجريمة وتكون غير صحيحة، وذلك بعد تأدية اليمين على أن الـق
الغير صحيحة التي تؤدي  أمام الـضـبطية القـضـائية ل تـشـكل  ـشـهادة اـلـزور،

ويتعين أن يكون المتهم خاليا من موانع  أدائها.

 يشترط الصرار في الـقـوال وذـلـك بإخـفـاء الحقيـقـة   الكذب  في الشهادة :-2
سواء كليا أو جزئـيـا انحـيـاز لـطـرف ـمـن أـطـراف اـلـدعوى، أو تغيـيـر الحقيـقـة
ـه أي تعـمـد إخـفـاء باـسـتبدالها بغيرـهـا ـبـالنحراف ـعـن الـحـق أو الـسـكوت عـن

الحقيقة.

ـة ـحـتى-3 إصرار الشاهد على إدلئه : أي أن ل تيعدل الشاهد عن أقواله الكاذـب
نهاية الدعوى بشكل متعمد، فإذا كان غير متعمد للـكـذب وـكـانت أـقـواله الغـيـر
صحيحة قد صدرت منه دون علمـه أو لقـصـور فـي حواسـه فل تعتـبر ـشـهادة

1مزورة.

 ق. ع عقوـبـة ـشـهادة232وقد حدد قانون العقوبات الجزاـئـري ـفـي الـمـادة 

1

.387 إلى غاية 380، المرجع السابق، ص حاتم بكار  
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 ـفـي234 ق.ع في مواد الجـنـح والـمـادة 233الزور في مواد الجنايات والمادة 
 ق. ع نصت على كل من يستعمل الهدايا236مواد المخالفات، كما أن المادة 

أو الوعود أو التهديد من أجل تحميل الغير على الدلء بأقوال كاذبة.

فتجريـم ـشـهادة اـلـزور يحـقـق العداـلـة وحماـيـة الحقيـقـة ول يعـلـق مـصـير
البرـيـاء عـلـى كلم غـيـر ـصـحيح، ـلـذلك ـجـرم المـشـرع الجزاـئـري الـشـهادة

المزيفة لحماية حق المتهم في محاكمة عادة من الناحية الموضوعية.

الفرع الثاني:  الخبرة 

الخبرة القضائية هي إبداء رأي فني من شخص مختص ـفـي ـشـأن واقـعـة
ذات أهمية في الدعوى الجزائية، ولن بلوغ الحقيـقـة ـفـي المحاكـمـة الجنائـيـة
يتطلب العلم بصحة الواقعة المسندة للمتهم وسلمة أـسـانيدها، ـهـذا ـمـا يـشـكل
عائقا أمام القاضي خاصة في المسائل  الفنية التي تحتاج إلى دراية علمية أو

فنية معينة.

 البند الول: أهمية دور الخبير 

إن ثقافة القاضي لوحدها ل تمكنه في الكثير من الـحـالت ـمـن الـبـث ـفـي
ـي مسائل معينة،  مما يستدعي اللجوء إلى خبير قضائي، كحالة فحص المجـن
ـذلك عليه طبيا  لتحديد نسبة العجز وطبيعة الصابة والوسيلة المستعملة، وـك
في جرائم القتل ليتم تحديد صفة الجاني وكيفية حدوث الجناية، هذا ما يمكــن
القاضي من الوصول للحقيقة،  ونتيجة لتقديم العلوم ـفـي كاـفـة المـجـالت فـلـم
يعد من الـسـهل التـهـرب ـمـن النتاـئـج الحاـسـمة اـلـتي يـقـدمها العـلـم لـحـل أعـقـد

1القضايا المطروحة أما المحاكم.

 والخبرة تخضع كغيرها من وسائل الثـبـات إـلـى تـقـدير المحكـمـة ـفـرأي
ـدة الـخـبير غـيـر مـلـزم للقاـضـي، وإنـمـا يـسـاهم دور الـخـبير ـفـي تـكـوين عقـي

1

.223،"إثبات الجريمة على ضوء الجتهاد القضائي" ، المرجع السابق،  ص نجيمي جمال  
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القاضي، وغالبا ما يـسـلم القاـضـي بـمـا انتـهـى الـخـبير إلـيـه ـفـي رأـيـه ويـكـون
ملزما برأيه في المسائل الفنية البحثة، وـهـذا  ـمـا أدى للـقـول أن رأي الـخـبير

 1الفني له قوة إلزامية.

 حتى يصبح الخبير خبيرا قضائيا يجب أن يكون معتمدا من طرف القـضـاء
ـادة  ـا للـم ـه وطبـق ـذي يتبـع ـم اـل ـرف التنظـي ـن ـط ـدا ـم ـون معتـم ـدما يـك 144بـع

 التسجيل في ـقـوائم الـخـبراء3102-95ق.ا.ج.ج، وينظم المرسوم التنفيذي رقم 
ويحدد حقوقهم وواجباتهم، ومن بـيـن الـشـروط اـلـواجب توافرـهـا ـفـي الـخـبير

القضائي : 

أن يكون جزائري الجنسية وله شهادة جامعية أو تأهيل مهني في الختـصـاص-1
المطلوب.

رض لهـا-2 أن ل يكون قد تعرض لعقوبة لرتكابه وقائع مخلة بـالداب ولـم يتع
أو التسوية القضائية.

 سنوات .7 أن يكون قد مارس  مهنته لمدة -3
 ثم يقدم الطلب للنائب العام على مستوى المجلس القضائي ثم يجري تحقيق
إداري للخبير يقدم المـلـف لرئـيـس المجـلـس ليـسـتدعي الجمعـيـة العاـمـة للقـضـاة
العاملين من أجل إعداد قائمة خبراء،  ثم يؤدي اليمين القانونـيـة ليـصـبح ـخـبير

3قضائي  مساعد للقضاة.

 ولحظة وقوع الجريمة أو اكتشافها يجوز تكلـيـف الـخـبراء إـجـراء معايـنـات
ـادة  ـق الـم ـادة  49وـف ـبة للضــبطية القضــائية والـم  ق.ا.ج.ج62ق.ا.ج.ج بالنـس

ـادة  ـة والـم ـل الجمهورـي ـبة لوكـي ـق143بالنـس ـبة  لقضــاة التحقـي  ق.ا.ج.ج بالنـس

1

.391،  المرجع السابق،  ص حاتم بكار  

2

.1995 أكتوبر سنة 10 المؤر خ في 310-95راجع المرسوم التنفيذي رقم   

3

 ق.ا.ج..ج145راجع المادة    
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والحكم .

ـد أـكـدت محكـمـة النـقـض المـصـرية ذـلـك بقولـهـا: "ل تـلـزم المحكـمـة وـق
باللتجاء إلى أهل الـخـبرة إل فيـمـا يتعـلـق بالمـسـائل الفنـيـة البحـثـة اـلـتي يتـعـذر

عليها أن تشق طريقها فيها".

 فالعديد من المسائل الفنـيـة والعلمـيـة اـلـتي تـخـرج ـعـن المـيـدان الـقـانوني
تتطلب إجابة فنية وعلمية تستلزم الستعانة بالمختصين ـحـتى تكتـمـل الـصـورة
ويتمـكـن ـمـن اتـخـاذ موـقـف ـفـي المـسـألة المعروـضـة، فمهـمـا اتـسـعت مـعـارف
القاضي الخاـصـة يتعـيـن علـيـه اللـجـوء للـخـبرة خاـصـة ـفـي مـجـال الفحوـصـات
البيولوجية والكيماوية، وقد يتطلب المر إجراء فحوصات على جـسـم النـسـان
ـن ـد ـم وأخذ عينات من جسمه، وقد يسمح ميدان البصمة الوراثية في حل العدـي

الشكالت.

 وبعد النتهاء من أعمال الخبرة يودع التقرير لدى الجهة القضائية الــتي
أمرت بالخبرة مع الشارة إلى أن إجراء الـخـبرة  دون أـمـر قـضـائي مـصـيرها
البطلن، وقد يتم استدعاء الخبير أثناء الجلـسـة لـعـرض نتاـئـج أعـمـاله ـشـفاهة،

وهي مسألة تخضع لسلطة القاضي.

 وخلصة تقرير الخبير تخضع للقتناع الشخـصـي للقاـضـي، وواقعـيـات
ـتي يتوـصـل إليـهـا الـخـبير لـهـا حـجـة ـكـبيرة يـصـعب عـلـى القاـضـي النتاـئـج اـل

1 استبعادها إل بحجج قوية كخبرة مضادة وأدلة أخرى في الملف.

وفي إطار التعاـمـل ـمـع تقرـيـر الـخـبراء غالـبـا ـمـا ـتـواجه قـضـاة المـحـاكم
مسألة صعوبة فهم تقرير الخبرة، وهو ما يجعل النقـاش ـيـدور علـى الخلصـة
المتوصل لها، كما أن بعض التقارير تكتب باللغة الفرنسية التي ـقـد ل يحـسـنها
رجال القانون، وهناك من الخبراء ما يجتـهـدون لتعرـيـب تـقـاريرهم،وإذا طـلـب

1

.245-244، "إثبات الجريمة على ضوء الجتهاد القضائي" ،المرجع السابق،  ص نجيمي جمال 
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الدفاع  نذب خبير قضائي ولم يخـضـع للـسـتجابة ـمـن ـطـرف القـضـاء فيتعـيـن
تبيان سبب الرفض، كما أن تقرير الخبير يخضع للمناقشة من ـطـرف أـطـراف
ـوجه للـخـبير ـة أن ـت ـا للمحكـم ـديم الملحـظـات والعتراـضـات كـم ـدعوى لتـق اـل
ـه السئلة لتوضيح المور اللزمة للفصل في الدعوى أثناء الجلسة، ويبقى رأـي
استشاريا ل يقيد المحكمة وليس له من قوة في الثـبـات أـكـثر ـمـن عنـصـر ـمـن
عناصر القناع التي توجه إلى عقل القاضي مع تـقـويم الدـلـة الـخـرى القائـمـة

 1في الدعوى.

البند الثاني : دور المترجم 

ـه  الترجمة هي نوع من أنواع الخبرة تساعد القاضي على فهم ما يدلي ـب
ـا القاـضـي، المتهمين والضحايا والشهود، عندما يكونون ينطقون بلغة ل يفهمـه
فالمترجم يقتصر دوره على إعادة الدلء بالتصريحات التي أدلى بها الخصوم
باللغة التي يفهمها القاضي، كما يترجم الـسـئلة اـلـتي يطرحـهـا القاـضـي باللـغـة

التي يفهمها  الخصوم.

 وهذا ما يساعد المتهم على مباشرة حقه ـفـي اـلـدفاع بإـحـاطته بـمـا يـقـوله
الدعاء والشهود، والترجمة المزيـفـة تخـل بحـق المتهـم فـي المحاكمـة العادلـة

فهي تضلل أطراف الدعوى وتذهب  بالحقيقة.

أول :  الخبرة أو الترجمة المزيفة : 

دراستها  منه  المطلوب  معينة  مسائل  في  تقرير  بإعداد  الخبير  يقوم  قد 
وتبيان رأيه الفني والعلمي بشكل غير صحيح أي كذبا، كـمـا ـقـد يـقـوم ـبـالدلء

بتصريحات بشأن خبرة معينة بشكل شفوي.

 يتطلـب المـر أن يكـون مكلفـا  مـن قـبـل الـسـلطة: صـفة المـترجم أو الـخـبير-1
القضائية في قضية  معينة سواء  شفاهة وبشكل كتابي وسواء بطلب ـمـن أـحـد

1

.462-460،  المرجع السابق،  ص عصمت عبد المجيد بكر  
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الخصوم أو من تلقاء نفسها، فيلجأ له القضاء لستشارته للكشف عن الحقيقة .
أن يتعـمـد الدلء  بآراء كاذبة أو ترجمة غير صحيحة بـشـكل  عـمـدي:-2

الخبير أو الـمـترجم الـكـذب ـفـي ادلءاـتـه، وذـلـك  ـفـي الـمـور الفنـيـة أو
الوقائع الجوهرية المطلوبة منه إبداء رأيه فيها.

ـون-3 ـائي أي أن يـك ـترجم القصــد الجـن ـبير أو الـم ـذب الـخ ـي ـك ـترط ـف يـش
ـرات ـدلي بتقرـي ـس خطــأ، أي أن ـي ـدا ولـي ـون متعـم ـدا: أي أن يـك متعـم

 1وتصريحات يعلم أنها غير صحيحة وتتجه إرادته للكذب.
إما يعرض الخبير الذي يبدي رأيا كاذبا أو يؤيد وقائع يعـلـم أنـهـا غـيـر مطابـقـة
للحقيقة للعقوبات، فالخبير المعين من السلطات القضائية الذي يبدي شــفاهيا أو
كتابيا رأيا كاذبا أو يؤيد وقائع يعـلـم أنـهـا غـيـر مطابـقـة للحقيـقـة، وذـلـك فـي أي
حالة كانت عليها الجراءات تطبق عليه العقوبات المقررة لشهادة اـلـزور وفـقـا

235.2إلى  232للتقسيم المنصوص عليه في المواد 

أما المترجم الذي يحرف عمدا جوهر القوال أو الوـثـائق اـلـتي يترجمـهـا
شفويا، وذلك في المواد الجزائية أو المدنية أو الدارـيـة تطـبـق علـيـه العقوـبـات

 إـلـى232المقررة لشهادة الزور وفقا للتقسيم المنصوص علـيـه ـفـي الـمـواد ـمـن 
235.3

هذا بخصوص الترجمة الشفوية، أما فيـمـا يتعـلـق بالترجـمـة الكتابـيـة ـفـإذا
ـدليل عـلـى وقع التحريف في الترجمة المكتوبة لوثيقة معدة أو صالحة لقامة اـل
ـررة ـات المـق ـترجم بالعقوـب ـاقب الـم ـة يـع ـار قانونـي ـة ذات آـث ـى واقـع ـحـق أو عـل

1

.395إلى 392 ، المرجع  السابق ، ص من حاتم بكار  

2

 من ق.ع. ج .238راجع المادة    

3

 من ق.ع. ج.237راجع المادة    
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وتبـعـا لطبيـعـة 221إـلـى  214للتزوير وفقا للتقسيم المنصوص عليه في الـمـواد 
المستند المحرف.

ثانيا: العقوبة التأديبية : 

 بغض النظر عن المتابعات الجزائية المحتملة فإن كل خبير قـضـائي يتـعـرض
ـدة ل ـف لـم للعقوبات التالية في حال الخلل بالتزاماته،النذار، التوبيخ، التوقـي

 ثلث سنوات، الشطب  النهائي.03تتجاوز 

 وأما الخطاء المهنية فتتمثل في: 
-  النحياز إلى أحد الطراف.

-  المزايدات المعنوية أو المادية قصد تغير نتائج الخبرة الموضوعية .
-  استعمال صفة الخبير القضائي في أغراض إشهار  تجاري تعسفي.

- عدم إخطار الجهة المختصة بانقضاء الجل المحدد في الحكم قبل انجاز
الخبرة .

- رفض الخبير القضائي القيام بمهمته بدون سبب شرعي.
- عدم حضور الخبير أمام الجهات القضائية لتقديم التوضيحات اللزمـة بشـأن

1التقرير الذي أعده.

وـفـي ـهـذه الحاـلـة يـقـوم الـنـائب الـعـام بمباـشـرة المتابـعـات التأديبـيـة ـضـد
ـر الخبير، ثم يحال الملف إلى رئيس المجلس الذي يصدر العقوبة أو يرفع الـم
لوزير العدل، وإذا تعلق المر بعقوبـتي النـذار والتوبيـخ فتصـدر عـن رئيـس
المجلس، أـمـا الـشـطب ـمـن قائـمـة الـخـبراء القـضـائيين أو التوقـيـف فيـصـدرهما

وزير العدل.

المطلب الرابع: سلطة المحكمة في تقدير الدلة 

 إن تقدير الدـلـة ـفـي الـمـادة الجزائـيـة عـلـى عـكـس اـلـدعوى المدنـيـة ـمـن
اختصاص القاضي استنادا إلى مبـدأ القتنـاع الشخصـي وهـي قناعـة وجدانيـة

اتجاه الدلة المطروحة في معرض المرافعات.

1
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الفرع الول: القتناع الشخصي للقاضي 

 إن الثبات في المواد الجنائية ل يتعـلـق بالوـقـائع المادـيـة فـقـط، وإنـمـا يـضـاف
إليها وقائع معنوية نفسية ذات طابع استثنائي، فإثبات الجريمة ل يقتـصـر عـلـى
راد بـه الـصـول النفسـية لماديـات الجريمـة. مادياتهـا وحقيقـة الوقـائع وإنمـا ي
والهدف الساسي  من ممارسة القاضي لـسـلطته ـفـي مـجـال تـقـدير الدـلـة  ـهـو
الوصول  إلى الحقيقة، وفيما إذا كان ذلك الشك المفترض في التهام ســيتحول
إلى يقين وهو الرتكاب الفعلي للجريمة وبالتالي الداـنـة، أم أن الـشـك ـمـا زال

 1قائما والدلة  ل تكفي للوصول إلى يقين فعلي.

ـاع ـانوني للقتـن ـدليل الـق ـد اـل ـي تحدـي ـة ـف ـات الفقهـي ـت التجاـه ـد اختلـف ولـق
الشخصي للقاضي  فيما إذا كانت مجرد انطباعات عابرة أو أنـهـا اتـجـاه نفـسـي
أو أنها ترتكز على ضمير القاـضـي، فالقتـنـاع الشخـصـي للقاـضـي ـهـو عملـيـة
ـه ـمـن نتاـئـج، عقلية منطقية لتحليل الدليل والتعرف على فحواه وما يترتب علـي
وـمـن خلل ـهـذا التحلـيـل الـمـدرك واـلـواعي والمنـضـبط بقواـعـد العـقـل يـصـل
القاضي إلى تقدير القيمة الفعلـيـة لـلـدليل المعـروض، فـهـذه القناـعـة تتجـرد ـمـن
ـي ممارـسـة النطباعات العابرة والحدس، أما لضمير فيعد وسيلة رقابة ذاتية ـف

هذه السلطة.

ويشترط في القتناع الشخصي للقاضي  مجموعة من الشروط :

الحاطة بكل الدلة المدرجة في ملف الدعوى ومناقشتها طبـقـا للـقـانون وـعـدم-
الكتفاء  بمناقشة بعضها فقط.

 أن يكون الدليل ضمن أوراق الدعوى ويطرح في جلسة المحاكمة.-
 أن يكون وليد إجراء صحيح.-
 أن تكون الدلة المعتمد عليها مساندة متماسكة ل يشوبها خطأ ـفـي الـسـتدلل-

ول تناقض ول تخاذل.

1

.105 إلى 99،  المرجع السابق،  ص من فاضل نديزيدان محمد  

321



 أن يكون الحكم مبنيا على الجزم واليقين ل على الفرض أو الظن أو الترجيح-
لن الشك يفسر لصالح المتهم، فإذا ما أشار الحكم إليه يعتمد على الظن أو أن
الراجح قيام المتهم  بـمـا ينـسـب إلـيـه، فيـصـبح الحـكـم مؤـسـس عـلـى الـسـتبدال

والتعسف، فحرية القتناع الشخصي للقاضي ل تقبل من دون دليل .
التي  الجرائم بأي طريق من طرق الثبات ماعدا الحوال  يجوز إثبات 

ينص فيها القانون على غير ذلك ، وللقاـضـي أن يـصـدر حكـمـه تبـعـا لقتـنـاعه
الخاص ول يـسـوغ للقاـضـي أن يبـنـي ـقـراراه إل عـلـى الدـلـة المقدـمـة ـلـه ـفـي

 1معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه.

يتلو الرئيس قبل مغادرة المحكمة قاـعـة الجلـسـة التعليـمـات التـيـة اـلـتي 
إن  تعلق فضل عن ذلك بحروف كبيرة في أظهر مـكـان ـمـن غرـفـة المداوـلـة،

القانون ل يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها ـقـد وـصـلوا
إلى تكوين اقتناعهم، ول يرسم لهم قواـعـد بـهـا يتعـيـن عليـهـم أن يخـضـعوا لـهـا
على الخص تقدير تمام أو كفاية دليل ما، ولكنه يأمرهم أن يسألوا أنفسهم فــي
صمت وتدبر، وأن يبحـثـوا ـبـإخلص ـضـمائرهم ـفـي أي ـتـأثير ـقـد أـحـدثته ـفـي
إدراكهم الدلة المسندة إلى المتهم وأوجه اـلـدفاع عنـهـا وـلـم يـضـع لـهـم الـقـانون
ـسـوى ـهـذا الـسـؤال اـلـذي يتـضـمن ـكـل نـطـاق واجـبـاتهم ( ـهـل  ـلـديكم اقتـنـاع

 2شخصي)؟

فالقانون ل يطلب  من القاـضـي ـتـبرير كـيـف حـصـل ـلـه القتـنـاع بثـبـوت
التهمة أو عدم ثبوتها لن تلك مسألة ذهنـيـة ووجدانـيـة ل يمـكـن التـعـبير عنـهـا،
وإنما يطلب منه القانون أن يذكر ـفـي حكـمـه الدـلـة اـلـتي ينـطـوي عليـهـا مـلـف
القضية، وأن هذه الدلة قد تم مناقشتها وجاهيا في الجلـسـة وـيـبرز الدـلـة اـلـتي
يتم العتماد عليها، وفي مواد الجنايات تكون على شكل أـسـئلة وأجوـبـة بمثاـبـة

1

ق.ا. ج.ج 212راجع المادة   

2

ق.ا.ج.ج 307 المادة راجع  
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ق.ا.ج 302تسبيب الحكم، وهذا ـمـا ذـهـب إلـيـه المـشـرع المـصـري ـفـي الـمـادة 
مصري.

 ومن قضاء المحكمة العليا في شأن وجوب  ذكر أدلة الثبات في الحكم: 

.48086 طعن رقم 08/12/1987- القرار  الصادر بتاريخ 

-  القرار المطـعـون فـيـه اقتـصـر ـفـي إدانـتـه للمتهمـيـن عـلـى الـقـول أـنـه اتـضـح
ـا ـم مـم للمجلس أن العملية مدبرة من طرف المتهمين الثلثة، وهذا  باتفاق بينـه

 ق. ع.ج وـلـم ـيـبين119/1 ق. ع.ج  بالـضـافة للـمـادة 41يتعـيـن تـطـبيق الـمـادة 
وسائل الثبات التي اعتمدها  ليقتنع في الحكم على المتهمين ـبـل راح يـفـترض

1احتمالت التي ل تكفي ...".

 .52013 طعن رقم 20/12/1988- القرار الصادر  بتاريخ 

" حـيـث أـنـه ـكـان عـلـى قـضـاة الـسـتئناف أن ـيـذكروا  بوـضـوح الفـعـال اـلـتي
ارتكبتها المتهمة، وكذلك ظروفـهـا الزمنـيـة، وأن ـيـبينوا اـلـدلئل اـلـتي اعتـمـدوا

عليها لدانة المتهمة حتى يتمكن المجلس العلى من ممارسة رقابته ".

وقد جاء في اجتهاد محكمة النقص المصرية في ـمـايلي: " يـجـب لـصـحة
الحكم بالدانة أن يبين واقعة الدعوى والدلة على ثبوتها ويورد مـضـمون ـكـل

 2دليل من أدلة الثبات التي استند إليها ".

وبخصوص الحد الدنـى مـن الدلـة الـتي يـجـب أن تقـدم لـتـدعيم التهـام
فاختلفت أراء القـضـاة ،فهـنـاك ـمـن ـيـرى أن ـشـكوى الـضـحية وـحـدها ل تكـفـي
للدانة والتغلب على إنكار المتهم، ومنـهـم ـمـن ـيـرى ـبـأنه يمـكـن تأـسـيس حـكـم
رار محكمـة الدانة على أساس شـكوى الضـحية لوحـده، وهـذا مـا جـاء بـه  ق

1

.1990 عام الثالث،المجلة القضائية ،العدد   

2

.1902 طعن رقم 12/02/1952طعن محكمة النقض المصرية في    
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النقض المصرية مفاده "من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع
ومتى اقتنعت به واطمأنت إلـيـه، فل معقـب عليـهـا فـي ذـلـك وـمـن ـسـلطتها  أن
تأخذ من أي  بينة أو قرينة ترـتـاح إليـهـا دليل لحكمـهـا ، فل ـتـترتب عليـهـا ـفـي
استدللها على مقارنة الطاعن للجريمة بأقوال المجني عليه وحده، كمـا أن لـهـا
ـسـبيل تـكـوين عقـيـدتها أن تأـخـذ بقراـئـن  الـحـوال وـهـي ـمـن ـطـرف الثـبـات

1الصلية في المواد الجنائية ".

وفي قرار آخر لها جاء فيه "أن خصومة المجني عليه للمتهم ل تمنع من
2الخذ بشهادته متى اقتنعت المحكمة بصدقها".

 ولقد تعددت صور أخذ القاضي بالدليل فإما  أن يأخذ بالدليل كـامل دون
تجزئة  أو أن يأخذ جزء منه ويهدر الباقي أو أن يأخذ ـبـه بالنـسـبة للمتـهـم دون
الخر في الدعوى،  فللقاضي الحرية في الخذ بالدلة فقد تأخذ بأقوال الشــاهد
في التحقيق ولها إل بأقوال الشاهد الخرس وإلغاء باقي الشهادات، ولها الـخـذ
ي التهمـة الولـى ول تأخـذ بـه فـي تهمـة أخـرى والدلـة الـتي تقبـل بالـدليل ف
التجزئة غالبا ما تنحصر في الدلة القولية كالشهادة والعتراف. كـمـا للقاـضـي
الحرية في استبعاد الدلة  اـلـتي ل يطـمـأن لـهـا خلل تـقـديره ولـكـن ـشـرط بـعـد
فحصها، فل يجوز استبعاد شهادة الشاهد قبل سماعها حتى وـلـو أرادت تقرـيـر
البراءة،  فعدم اطمئنان القاضي بقيمة الدليل بعد طرحه إما لـضـعفه ـفـي إثـبـات
الحقيقة أو هناك أدلة أخرى تدحضه كالشهادة الكيدية لوجـود عـداء سـابق كمـا

3لها مثل استبعاد اعتراف المتهم. 

1

.0080 رقم 21/03/1991قرار  محكمة النقض المصرية  الصادر بتاريخ   

2

.74،  "إثبات الجريمة على ضوء الجتهاد القضائي" ،المرجع السابق،  ص نجيمي جمال  

3

.129لى   إ127،  المرجع السابق ، ص  من فاضل نديزيدان محمد  
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وقد يحدد المشرع مسبقا بعض الدلة بحيث ل يكون بمقدور القاـضـي أن
يخالفها،  ومن ذلك نجد محاضر الـضـبطية القـضـائية فيـمـا يـخـص المخالـفـات،

 ق.ا.ج .ج400بحيث تعتبر دليل إثبات إلى أن يقوم الدليل العكسي وفقا للمــادة 
هذا ما يمنع القاضي من استبعاد هذا المحضر  على أساس القتناع  الشخصي
ونفس الشيء بالنسبة لمحاضر أعوان الجمارك إلى أن يطعن فيها بالتزوير .

 هذا ما جعل البعض يعتبر القتناع الشخصي فـيـه خـطـر عـلـى الحرـيـات
ويؤدي لتسلط القاضي باعتباره إنسان معرض للخطأ والنحراف عـلـى عـكـس
ـاس لـسـلطة القانون الذي يفترض فيه العقل والمنطق، فكيف تعرض مصير الـن
القاـضـي دون ـضـوابط ومـعـايير للرقاـبـة واـلـتي تـسـمح بالـخـذ ببـعـض الدـلـة،

وإهدار غيرها أو تجزئتها.

 إل أنه من غير المعقول تحديد وحصر جميع الفعال والتـصـرفات اـلـتي
تشكل جرائم حتى نستطيع حصر قواعد الثبات مسبقا.

والراجح وضع القاضي أمام مجموعة من الدلة لمناقشتها علنيا ووجاهيا 
ثم يقرر الخذ بها أو استبعادها، بالضافة إلى أن القاضي على درجتين يسمح
بتدارك ومراجعة ما توصل إليه القاضي الول خاصة وأن التشكيلة الجماعيــة
تعد حصانة قوية ضد خطأ القاضي الفرد أو استبداده أو انحرافه ومـنـع الـتـأثير

1الخارجي وحماية سرية المداولت التي تحمي القاضي والمتقاضين.

الفرع الثاني: مبدأ مشروعية الدلة 

ليـكـون اـلـدليل مـحـل التـقـدير ـسـليما قانوـنـا يـسـتلزم ـشـرعية ونزاـهـة ـفـي

1

.77-76 المرجع السابق،  ص "إثبات الجريمة على ضوء الجتهاد القضائي" ،،نجيمي  جمال 
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الحصول عليه ليصبح مقبول في عملية الثـبـات،  بـعـدما  يـتـم الحـصـول علـيـه
وتقديمه  للقضاء بطريق ـقـانوني يكـفـل تحقـيـق ـتـوازن ـعـادل ودقـيـق بـيـن ـحـق
الدولة ـفـي العـقـاب وـحـق المتـهـم ـفـي ـتـوفير ـضـمانات كافـيـة لـحـترام كرامـتـه

، اعتـبـارا أن المحاكـمـة العادـلـة تعتـمـد1النسانية وعدم انتهاك حقوقه الساـسـية
على الدلة المحصل عليها بصفة نزيهة وشرعية لـنـه ل يـجـوز تأـسـيس حـكـم

 2قانوني على أدلة محصل عليها بطرق غير قانونية.

إن مبدأ الشرعية ل يقتصر على القواعد الموضوعية وإنما يـشـمل ـكـذلك
القواعد الجرائية ( الشرعية الجرائية) فل يكون الدليل مشروعا ومقبول ـفـي
عملية الثبات إل إذا تم الحـصـول علـيـه بـطـرق  قانونـيـة تكـفـل تحقـيـق ـتـوازن
عادل ودقيق  بين حق الدولة في العقاب وحق المتهم في توفير ضمانات كافـيـة

  3لحترام كرامته النسانية وعدم انتهاك حقوقه الساسية.

فيجب أن يتم الحصول على أدلة الثبات من طرف جهة المتابعة بطــرق
مشروعة ونزيـهـة دون مخالـفـة للنـصـوص القانونـيـة ودون اللـجـوء إـلـى الحـيـل
والمناورات والـخـدع اـلـتي تـحـرض وـتـدفع لرتـكـاب الجريـمـة ودون المـسـاس
بحقوق الدفاع سواء بالكتابة أو المحادثة، فمبدأ  الشرعية الجنائيـة  يتكـون مـن
شقين يكمل بعضهما  بعضا فل جريمة ول عقوـبـة دون ـنـص ول عقوـبـة دون

4حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة وفقا للقانون.

1

.243،  المرجع السابق ، ص  فاضل نديزيدان محمد 

2

79المرجع السابق،  ص "إثبات الجريمة على ضوء الجتهاد القضائي" ، ، جيمي  جمالن  

3

.244،  المرجع السابق ، ص  فاضل نديزيدان محمد 

4

.23، المرجع السابق ، ص محمد نديزكي أبو عامر 
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فل يعتد بالدليل مهما كان دال على الحقيقة الواقعية متى ـمـا ـتـم تحـصـيله
بوسائل غير مشروعة كالتعذيب والكراه المعنوي أو الـسـتجواب الغـيـر ـسـليم
أو الوعود واستخدام وسائل علمية كالتنويم المغناطيسي وحـقـن مـصـل الحقيـقـة
والتفتيش الباطل والمراقبة اللكترونية للمحادثات والتصنت الخفي، أو تـسـجيل
الصور خلسة أو فتـح الرـسـائل أو اـسـتخراج المتـهـم وتحريضـه عـلـى ارتـكـاب
الجرم أو إفشاء السر المهني من أشخاص ملزمين به .وعليه يـجـب السترـشـاد

بمبادئ ومعالم يتعين مراعاتها وهي: 

- احترام كرامة النسان واحترام حياته الخاصة.
- احترام القواعد الجرائية من طرف المصالح العمومية.

ـة - منع التصرفات التي تشجع أو تحرض على ارتكاب الجرم،  استغلل الدـل
المحصل عليها .

- السماح لمن يكون ضحية الجرم أن يحضر ما يراه من أدـلـة ـفـي إـطـار حـقـه
في الدفاع.

إن ـقـانون الـجـراءات الجزائـيـة ـلـم يـشـترط النزاـهـة أو المـشـروعية ـفـي
الدليل وإنما اشترط العلنية والشفاهية في طرح الدلة ومناقشتها.

 وفي هذا الطار ثار جدل فقهي بين مؤيـد ومـعـارض فـي حريـة تـقـديم الدلـة
ـا وحرية الثبات. فمنهم من يرى أنه ل يمكن تقديم  أدلة يكون الحصول  عليـه
بطرق غير نزيهة  وغـيـر قانونـيـة، وأن وـقـوع الجريـمـة ل ـيـبرر الحرـيـة ـفـي
تقديم الدليل والخروج عن قواعد الشرعية فل يمكن تسجيل أقوال  وتصــرفات

الجاني  وتقديمها  كدليل ضده.
 منهم من يرى أن الكشف على الحقيـقـة ـفـوق ـكـل العتـبـارات، وبالـتـالي

، والقاـضـي1يفتح باب الثبات الجـنـائي، فالمـشـرع وـضـع الحرـيـة ـفـي الثـبـات
الجنائي وفقا لقتناعه الشخصي في تقدير الدليل والخذ أو عدم الخذ به.

1

 من ق.ا.ج فرنسي .427 ق.ا.ج.ج  تقابلها المادة 212  راجع المادة 
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 وكحل وـسـط ـفـي إـطـار ـهـذا الـجـدل ظـهـر الجتـهـاد القـضـائي الفرنـسـي
كحماية للمجتمع ـمـن جـهـة وحـقـوق الـفـراد ـمـن جـهـة أـخـرى، فعـلـى الـقـائمين
بالمتابـعـة والبـحـث الحـصـول عـلـى الدـلـة دون أي تحرـيـض أو تـشـجيع عـلـى
ارتكاب الجرم ( نزاهة الدلة) كالترصد للمتهم لضبطه متلبـسـا دون تحريـضـه
ـالي على ارتكاب الفعل، والتفاق مع الضحية لخبارهم بموعد تقديم المبلغ الـم
ـد الذن ـة بـع ـى الدـل ـاكن للحصــول عـل ـتيش المـس ـوة، أو تـف ـة الرـش ـي جريـم ـف

القضائي بالتفتيش.

أما بخصوص اعتراض المراسلت وتسجيل الصوات والتـقـاط الـصـور
، إل أن  المـشـرع1996 ـمـن دـسـتور 39فهو حق محمي  دستوريا بنص الـمـادة 

الجزائري أباح انتهاك هذا الحق  في إطار جمع الدلة في جرائم خاصة تتســم
ق.ا.ج .ج 5 مكرر 65بالخطورة وذلك كاستثناء عن القاعدة العامة وفقا للمادة 

ـدخول ـات لـل ـتي يـجـوز فيـهـا ـكـذلك وـضـع الترتيـب ـالجرائم الـسـتة اـل الخاـصـة ـب
47للمحلت السكنية خارج المواعيد ودون عـلـم ورـضـا ـصـاحبها وـفـق الـمـادة 

ق.ا.ج.ج ، كما ذهب  القانون إلى أبعد من ذلك فيمـا يخـص عمليـات التسـرب
 ق. .ا ج.ج،ولقد لخص الدكتور محمد زكي أبو عامر12 مكرر 65وفق المادة 

مسألة مشروعية الحصول على الدليل الجزائي بـقـوله: " كـمـا يـقـع ـبـاطل وفـقـا
للمبادئ العاـمـة ـفـي الـقـانون إيـقـاع المتـهـم ـفـي ـفـخ أو ـشـرك أو ـخـداع أو ذـكـر
معلومات غير حقيقية له لليقاع به كالزعم بالعتراف أخر علـيـه أو خـضـوعه
للستجواب المطول الذي يستهدف إرهاقه وانهـيـاره، وـكـذلك اسـتخدام أسـلوب
ـع ويـضـعف أو التنويم المغناطيسي أو التخديري، لن من شأن ذلك كله أن يمـن

1يقلل من حرية إرادة المتهم أو من شعوره أو ذاكرته ".

 إذن: مشروعة الدليل المقدم للمحكمة يفترض فيه النزاـهـة والـشـرعية ليـصـبح
دليل إثبات شرعي تحترم فيه حقوق وحريات الفراد من جـهـة والمجتـمـع ـمـن

1

.531، المرجع السابق ، ص محمد نديزكي أبو عامر 
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جـهـة أـخـرى ـلـدى يـجـب  عـلـى الجـهـات العمومـيـة اـحـترام ـهـذا المـبـدأ، وـعـدم
مخالفته لكي ل تتعرض لنصوص قانون العقوبات التي تجزم تجاوزات أعوان

 ـمـن ـقـانون العقوـبـات2 مـكـرر 107/135/263السلطة العامة وـمـن بينـهـا الـمـواد 
الجزاـئـري أـمـا فيـمـا يـخـص تـجـاوزات الـفـراد فـقـد تـضـمن نـصـوص ـقـانون

ـ 1 مـكـرر263العقوبات ـجـزاء ـلـذلك ـفـي الـمـواد  ـ 291ـ، ـ 292ـ/ 295/301/303/303ـ/

 من قانون العقوبات الجزائري.1 مكرر303/مكرر 

الفصل الثاني :  السلطة التقديرية  للقاضي 

تحديد سلطة القاضي في أضيق نـطـاق للقـضـاء عـلـى تحكـمـه واـسـتبداده،
"أي أن القاضي في ظلـهـا عـبـارة ـعـن أداة ـفـي ـيـد1وذلك بإقرار مبدأ الشرعية.

ـه وبـسـبب المشرع وليس له إل النطق بالعقوبة دون أي سلطة تقديرية، غير أـن
النتقادات التي واجهـت المدرسـة التقليديـة وخصوصـا تحدـيـد سـلطة القاضـي
أدت إـلــــى ظـهــــور مدرـســــة جدـيــــدة "المدرـســــة التقليدـيــــة الجدـيــــدة أو
النيوكلسيكية"،"نشأت هذه المدرسة في القرن التاسع عشر، وـكـان ذـلـك عـلـى
أـثـر النتـقـادات اـلـتي وجـهـت إـلـى المدرـسـة التقليدـيـة ـفـي ثوبـهـا الـقـديم ويـعـد
ـادئ ـوا بالمـب ـد امـن ـتر ـمـاير" ـمـن دعاتـهـا، وـق "روـسـي، اورتلن،ـمـولينيه ومـي
الرئيسية التي انطلقت منـهـا المدرـسـة التقليدـيـة الوـلـى ول ـسـيما الـغـرض ـمـن
ـدأ المـسـاواة المطلـقـة العقوبة ومبدأ الحرية، ولكن أنكر أقطاب هذه المدرسة مـب
بين الفراد في العقوبة، أي يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع جسامة الجريمة
من ناحية، ومع ظروف الجاني من ناحية أخرى، وفي هذا رفض واضح لمبدأ

العقوبة المتساوية الذي كان ينادي به أنصار المدرسة التقليدية الولى.

1

لقد طالب روادها بإعـطـاء بعـض الـصـلحيات للقاـضـي، غـيـر أن الثـورة الكـبرى ـكـانت مـع ظهـور المدرـسـة 
الوضعية" يعـتـبر الـطـبيب الـشـرعي، والـعـالم النفـسـاني "لـمـبروزو"مؤسـسـا لـهـذه المدرـسـة الوـضـعية اليطالـيـة،

وشاركه في ذلك العالم الجنائي والجتماعي"فيري"، وكذلك القاضي والفقيه"جارفالو".
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اتجهت  عشر،  التاسع  القرن  منتصف  في  العلمية  الثورة  ظهور  فمنذ 
السياسة الجنائية منهجا جديدا قوامه الطابع العلمي التجريبي، وـقـد نـشـأت ـهـذه
المدرسة على أنقاض أفكار المدرسة التقليدـيـة المنتـقـدة اـلـتي ـكـانت تنـظـر إـلـى
الفعل الجرامي بذاته، بينما اهتم أنصار المدرسة الوضعية بشخـصـية المـجـرم
وكان لها مكان الصدارة في أبحاثهم، وـقـد اـسـتندت إـلـى دـعـامتين وهـمـا:فـكـرة
الخـطـورة الجرامـيـة،فـكـرة التفرـيـد العـقـابي،وـقـد عمـلـت ـهـذه المدرـسـة عـلـى
استخدام المنهج العلمي لدراسة الجريمة و كذلك بتحويل النظرة بشكل كلي من
الجريمة إلى شخص المجرم،وقد أثر هذا التطور الكبير في الفكر العـقـابي إـلـى
تغيير النظرة إلى العقوبة، فبعدما كان الهدف منها إيلم الجاني والقصاص منه
في ظل النظمة القديمة؛ أصبح الهدف منها واـضـحا وـسـاضم وـهـو اـلـردع الـعـام
والردع الخاص بالضـافة إلـى إصـلح الجـاني وإعـادة تـأهيله، وهـذا يتطلـب
إعطاء القاضي سلطة تقديرية في اختيار العقوبة المناـسـبة لتحـقـق ـهـدفها.وـمـن
المعروف، بل ومن المسلم به أن تفريد العقوبة يعتبر من أـهـم خصائـصـها ـفـي
ـع ـبة ـم ـة متناـس ـون العقوـب ـك أن تـك ـي ذـل ـة، ويعـن ـة الحديـث ـريعات الجنائـي التـش
غء عادل للثانـيـة، الجريمة؛ حيث أن هذا التناسب هو الذي يجعل من الولى جزا
كما أنه هو الذي يجعل العقوبة صالحغة لتحقيق الغراض المراد تحقيقها منـهـا،
ـي مثل الردع العام، والردع الخاص وإرضاء العدالة وتهدئة شعورها الكامن ـف
ـى أن ـرأي الن عـل النفس البشرية لكل فرد من أعضاء المجتمع، ولقد استقر اـل
ـة ـامة المادـي ـورة أو الجـس ـع الخـط ـتي تتلءم ـم ـك اـل ـي تـل ـبة ـه ـة المتناـس العقوـب
للجريمة، تلك الخطورة اـلـتي يـسـتدل عليـهـا ـمـن خلل الـضـرار اـلـتي ترتـبـت
عليها، وكذلك مع درجة خطورة الجاني وظروفه المختلفة،وهذا ـمـا ـعـبر عـنـه
بعض الفقه العربي بقوله أن "التفريد يجعل العقوبة من حيث نوعـهـا ومـقـدارها
وكيفية تنفيذها ملئمة لظروف ـمـن تـفـرض علـيـه، فتفرـيـد العـقـاب ـهـو تـنـويعه
ليلـئـم ـحـال ـكـل ـفـرد ـيـراد عـقـابه، وأـسـاس ـهـذه النظرـيـة أن العقوـبـة وـسـيلة
لصلح المحكوم عليه"، فالعقوـبـة ل ينبـغـي أن تطـبـق عبـثـا، فل ـبـد أن تـكـون
ـة ذات مردودية، ولكي يتحقق هذا فالعقوبة ل ينبغي تحديها مسبقا بصورة دقيـق
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وصلبة، ول تنظيمها قانونا بطريـقـة ل تقـبـل التغيـيـر لن الـهـدف منـهـا ـفـردي،
يكون الوصول إليه باستعمال سياسة خاصة ملئمة للظروف وليس عن طريق

تطبيق قانون مجرد ل علم له بالنواع والحالت التي تعرض على القضاء.

وـمـن هـنـا ـتـبين المـفـاهيم المعاـصـرة للسياـسـة الجنائـيـة حـيـث أـنـه يتـصـل
بالتطبيق المباشر لعقوبة نص عليها المـشـرع بـصـورة مـجـردة، وإنزالـهـا عـلـى
الواقعة الجرامية، حيث تـقـوم ـسـلطة القاـضـي بإخراجـهـا ـمـن قالبـهـا المـجـرد،
اوت فـي توقيـع العقوبـة"، ويمكـن ومن هنا ظهرت إشكالية كبرى وهـي " التف
ـي تجسيد هذه المشكلة في أن القاضي ل يوقع ذات العقوبة المنصوص عليها ـف
النموذج التجريمي عـلـى ـكـل ـمـن يرتـكـب ذات الجريـمـة، أو بعـبـارة أـخـرى ل
توقع ذات العقوبة على كل من يرتـكـب جريـمـة ـمـن الجراـئـم اـلـتي تنتـمـي إـلـى
1طائفة واحدة مع تماثل الظروف العينية للجريمة والظروف الشخصية للجناة.

والسلطة التقديرية للقاضي الجزائي هي محور سير العدالة الجنائية،
وهي ذات أهمية بالغة، وكنا نسمع عنها كثيرا ولم نكن نجد لها شرحا يشفي
الغليل أو نظرية مستفيضة يمكن الرجوع إليها، أو حتى تعريفا دقيقا يمكن

العتماد عليه أو الركون إليه في بحث أو دراسة.

المبحث الول: سلطة القاضي المتعلقة بالجزاء الجنائي 

إن المشرع و الفقه لم يضع قواعد تتدخل بكيفية ممارسة القاضي لقناعته
في مجال تقدير الدلة ليصل من خللها إلى الحقيقة، هـذه الحقيقـة الـتي تشـكل
ـالي فالقاـضـي يعـمـل ـكـل ـمـا ـفـي وـسـعه لـجـل ـة. وبالـت ـنـواة المحاكـمـة العادـل
الحصول على دليل قاطع بمقتضاه يـسـتطيع تـبرير حكـمـه بالداـنـة أو اـلـبراءة،
ويتجنب النزلق فـي أي خـطـأ  يمكـن أن يشـوب حكمـه، ومقتـضـاه أن يكـون

1

 http://www.startimes.com/f.aspx?t=34637566
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حكمه مطابقا كما ـنـص علـيـه ـقـانون العقوـبـات وـهـو ـمـا يطـلـق علـيـه بالحقيـقـة
 1القضائية.

إن الحقيـقـة القـضـائية ـفـي نـظـري تبـقـى متبايـنـة ـمـن قاـضـي لـخـر وـفـق
مستوياتهم العلمية، وبالتالي فإن الدليل هو بمثابة فقط العنـصـر الراـجـح، فلـيـس

ـتي2هناك من دليل يمكن أن تتوصل من خلله إلى حكم اليقين ـايير اـل . إن المـع
ـليم يتوصل القاضي من خللها إلى تقدير العقوبة، هدفها الوصول إلى قياس ـس

، و ـمـن ـهـذه المـعـايير3و متناـسـق ـمـع جـسـامة الجريـمـة و ـظـروف  ارتكابـهـا
والوسائل والتي تمثل في حد ذاتها قيودا  وضمانات التي من شأنها وضع الثقة
و الطمأنينة لعدالة الجزاء ،و التي  تعرف بشرعية الجراـئـم والعقوـبـات  وأـهـم
هذه الضمانات هو توجيه القاضي ببعض الضوابط الرشادية التي ينص عليها
القانون، وهذا ضمانا  للمتـهـم و الـضـحية عـلـى ـحـد الـسـواء، وـحـتى ل يـجـري
التقدير على غير أساس ول ضابط مما يـخـل بقواـعـد تـقـدير  الـجـزاء  وقواـعـد
المحاكـمـة  العادـلـة واـلـتي تـشـمل  مرحـلـة الـشـرعية العقابـيـة كـمـا ـسـوف ـنـبينه

4لحقا.

المطلب الول: مفهوم السلطة التقديرية للقاضي 

1

،"النموذج القانوني للجريمة"، مجلة العلوم القانونية والقتصادية، الـعـدد الول،  يـنـايرأمال عبد الرحيم عثمان 
.205، ص1972

2

عند التمييز بين مراتب اليقين نرى أن اليقين القضائي بمقارنته بـاليقين ـفـي عـلـم الرياضـيات و الفيزـيـاء ـفـانه  
يكون أقل درجة و ل يتعدى ما يساوي الفرض الراجح. 

3

، "سلطة القاضي الجـنـائي ـفـي تـقـدير العقوـبـة و الـتـدابير الحترازـيـة" ـبـدون دار نـشـرحاتم حسن موسى بكار 
.395  ص ،2002،بدون طبعة، سنة 

4

، ص2007،"ضمانات لمتهم في مرحلة المحاكمة"، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجزائر،سنة باروك ليندة  
 وما بعدها.88
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القرار  إصدار  في  الحرية  على  يطلق  عما  تختلف  التقديرية  السلطة  إن 
ـانوني تـحـدده النـصـوص ـوم ـق ـانون أو الـنـص التـشـريعي فـهـي مفـه ـضـمن الـق
القانونية التي تبين ـضـوابط اـسـتخدامها وتباـشـر ـفـي نـطـاق مـحـدد لبـلـوغ غاـيـة
معينة تتمثل أساس ـفـي ـضـمان حـسـن تقرـيـر الـجـزاء الجـنـائي، وذـلـك لتحقـيـق

وضمان حماية حق المتهم في المحاكمة العادلة .

 وبالتالي انطلق هذه السلطة التقديرية يكون من أسس و فروض تبعــدنا
ـع ـانون، والطلق ل يتمـت عن المفاهيم الخاطئة، فهي ل تباشر إل في إطار الـق
به  إل المشرع  في إطار حدود وأحكام الدستور، وبالتالي القاضي عند إعماله
لسلطته التقديرية سواء فيما  يتعلق بالقاعدة التجريمية، أو في آثارـهـا القانونـيـة
يقوم بتطبيق القاعدة القانونية العقابية في مضمونها وما تتوخاه من أـغـراض و

 1أهداف.

  ـمـن ـهـذا المنطـلـق  فالقاـضـي مـلـزم بتـسـبيب أحـكـامه  مثل ـفـي ـحـدود مـبـدأ
ـة، وـصـار حكـمـه ـفـي حـكـم ـة الجنائـي ـدأ  العداـل الـشـرعية وإل ـخـالف حـكـم مـب

البطلن.

 فتسبيب الحكم له أهمية في تدعيم الثقة في القضاء من ناحـيـة، وتـسـير الرقاـبـة
على الحكام من ناحية أخرى، ـفـإلتزام القاـضـي بإـعـداد مـقـدماته تيـسـر للجـهـة
الرقابية الوصول إلى ما كانت نتائج المحاكمة و الحكم المنطقـيـة بالنـسـبة لتـلـك
ـانيد المقدمات.كما أن الحكم على صفة النتيجة ل يمكن بلوغه إل  بمعرفة الـس
الواقعية والحجج القانونية التي هيأت للقاضي وصوله إليـهـا، ومـمـا لـشـك فـيـه
أن في ذكر السباب ما يصون المتهم في الحكم  بالدانة غير السليم، إذا تمكنه
من الطعن فيه إذا ما تراءى ـلـه ولمـحـاميه أنـهـا أـسـباب غـيـر واقعـيـة وبراهـيـن

غير قانونية.

1

، " سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة و التدابير الحترازية"، المرجع السابق ،حاتم حسن موسى بكار 
.142ص 
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الموجبة  الواقعة  بيان  على  بالدانة  الحكم  يشمل  أن  يجب  فإنه  ولهذا 
، وفـقـا لـمـا يـعـرف بـشـرعية الجريـمـة و1للعقوبة والـظـروف اـلـتي وقـعـت فيـهـا

العقوبة وجب أن يذكر النص القانوني و الذي استند وفقه القاضي في حكـمـه و
أن يتحقق من شرعية العقاب.

 كما أن تكون الصياغة واضحة بما فيها الدلة الثبوتية و الردود على الطلبات
و دـفـوع المتـهـم اـلـتي يـتـأثر الحـكـم نتاـئـج الفـصـل فيـهـا، وأن تـكـون الـصـياغة
واـضـحة و مقبوـلـة عقل بعـيـدا  ـعـن ـكـل غـمـوض وإبـهـام و أن تـكـون الدـلـة

 2متساندة مع بعضها البعض.

 الفرع الول:  مبدأ حرية القاضي في تكوين قناعته.

 مند منتصف  القرن الثامن عشر بدأ  الفقهاء  والفلسفة يهاجمون نظام الدـلـة
  4 وفيلنيجري.3القانونية وكان أول من قام بذلك بيكاريا

 يقول بيكاريا في مؤلفه الـشـهير الجراـئـم و العقوـبـات "إن فـكـرة اليقـيـن اـلـذاتي
المطلوبة في المواد  الجزائية ل يمكن أن تتقيد بقواـعـد الثـبـات "، إذ ل يمـكـن

1

 ، ص1968 ، " مبادئ الجراءات الجنائية"،  بدون دار نشر،  بدون طبعة،  ، سنة عمر السعيد رملضان 
505.

2

 .637-636، المرجع السابق ، ص  عبد الستار سالم الكبيسي 

3

، فيلسوف و سياسي ايطالي اـشـتهر ـبـأطروحته ـحـول1738 مارس 12سيزاري، ماركيز بيكاريا المولود في   
الجرائم والعقوبات و التي  أدانت التعذيب  وعقوبة العدام  وكانت عمل  مؤسسا في مجال معاملة المجرمين.

4

،1752 أوت 22فيلنيجري  فيكانو  المولود بتاريخ     فيلسوف و قانوني ايـطـالي وـهـو ـمـن عائـلـة النبلء ـفـي 
ايطاليا اشتهر بكتاباته من أهمها  علوم التشريع. نقل من موسوعة ويكيبيديا.
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الوصول إلى الحقيقة بجزم ويقين إذا انحـصـر القاـضـي ـفـي داـئـرة مغلـقـة  ـمـن
الدلة التي يحددها القانون .

ـه الحـكـم  وكذلك فقد أكد فيلنيجري المبدأ العام الذي ينبغي أن ينص علـي
أل وهو اليقين الذاتي موضحا  أن هذا اليقين ل يمـكـن أن يـكـون إل ـفـي داـخـل
ضمير القاضي،  وكان من نتيجة ذلك أـنـه بـدا عشـية الـثـورة الفرنـسـية المـنـداة
بنظام القتناع الشخصي للقاـضـي، حـيـث وافـقـت الجمعـيـة التأسيـسـية الفرنـسـية
على مشروع قانون يقضي بالخذ بنظام المحلفين وشفوية المرافـقـات وعلنـيـة
الجلسات وحرية القتناع، كما نوقشت نظم الثبات واستقر  المر عـلـى الـخـذ

243بنظام القتناع الشخصي للقاضي الذي صدر به قانون ثم تردد ـفـي الـمـادة 

 التي ـكـانت تـنـص عـلـى1808من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي الصادر سنة 
أن القانون ل يطلب من المحلفين أن يقدموا حـسـابا ـعـن الوـسـائل اـلـتي بـهـا ـقـد
وصلوا إلى تكوين اقتناعهم ول يرسم لهم قواعد يتعين عليهم أن يخـضـعوا لـهـا
على الخص في تقدير أو كفاية دليل ما، ولكنهم يأمرهم أن يسألوا  أنفسهم في
صمت وتدبير، أن يبحثوا  في ـقـرارة ـضـمائرهم ـعـن الـثـر اـلـذي أـحـدثته ـفـي
أنفسهم الدلة المقدمة ضد المتهم وأوجه دـفـاعه عنـهـا ، فالـقـانون ل يـقـول لـهـم
أيـضـا ل يعـتـبروا ـكـل دلـيـل ـثـابت بالـقـدر الـكـافي، ـمـا ـلـم يـكـن مـصـاغا بـهـذا
المحضر، بتلك المستندات، بعدد من الـشـهود، بـعـدد ـمـن القراـئـن،  فالقـانون ل

 1يسألهم إل سؤال واحد هو هل  لديكم اقتناع شخصي؟

 البند الول: مبررات مبدأ القتناع القضائي 

 إن الـقـانون الجـنـائي أـقـر مـبـدأ حرـيـة الثـبـات للقاـضـي الجزاـئـي و الـطـراف
ـي ـة ـف ـة الفعلـي ـى الحقيـق ـدف الوـصـول إـل ـات بـه ـع ـطـرق الثـب للـسـتعانة بجمـي

الدعوى، هذا المبدأ يجد تبريره في: 

1

 ،  " الثبات في المواد الجزائية ، دار الهدى ، الجزائر، بدون دار نشر، الطبعة الولى ، سنةنبيل صقر  
.23-22 ص ،2006
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- مـبـدأ  القتـنـاع القـضـائي فـي ـحـد ذاـتـه، حـيـث أن إعـفـاء القاـضـي الجزاـئـي1
ـسـلطة ـفـي قـبـول  وتـقـدير الدـلـة ـهـو نتيـجـة ـضـرورية ومنطقـيـة لـخـذ  بمـبـدأ
القتناع  القضائي، علما أن هذا المبدأ  يجب أن يفهم على أـنـه ـسـلطة القاـضـي
وواجباته في أن يستمد من أي مصدر وسيلة إثـبـات الوـقـائع وأن يـقـدرها  دون

أن يقيده في ذلك أحد ما.

- ـمـا دام أن الـهـدف ـمـن ـقـانون الـجـراءات الجزائـيـة ـعـن طرـيـق اـلـدعوى2 
الجزائية هو كشف الحقيقة الفعلية في دعوى  فإنه لبـلـوغ ـهـذا الـهـدف الـسـمى
ـات المناـسـبة و يجب إعطاء  حرية أكثر للقاضي الجزائي لختيار وسائل الثـب

تقديرها.

 إن الثبات الجنائي  يرد على وقائع قانونية مادية أو نفـسـية ول ـيـرد عـلـى-3 
ر ي القـانون المـدن،ي ففـي هـذا الخي تصرفات قانونية كما هـو معمـول بـه ف

يسهل  إعداد دليل مسبق بشأنها.

أول: إذا كان القاضي حرا في أن يسند قناعته على الدليل الذي يـقـدره ويرـتـاح
إليه ضميره، إل أنه مقيد بالقيود  التالية: 

 بناء اقتناعه من أدلة مشروعة: يـجـب أن يـسـتمد القاـضـي اقتـنـاعه ـمـن أدـلـة-1
مشروعة، فل يجوز العتـمـاد عـلـى ـطـرق إثـبـات ل ـتـأتلف واـحـترام النـسـان
وحريته، فيعد مخالـفـا للـقـانون كطريـقـة إكراهـيـة تـسـتعمل  لحـمـل المتـهـم عـلـى

العتراف مهما كانت الوقائع موضوع هذا العتراف.

 بناء القتناع على أدلة مشروعة: يجب أن يستمد القاضي اقتناعه من أدـلـة-2 
صحيحة، وهذا  ما أكدته محكمة التميز اللبنانية " وبما أن الهيـئـة التهامـيـة ـقـد
اعتمدت وقائع ماديـة غيـر ـصـحيحة ، فتكـون ـبـذلك ـقـد أوردت تعليل خاطـئـا،
وبالتالي تكون قد خالفت القانون ول يرد عـلـى ذـلـك بأنـهـا اـسـتعملت حقـهـا ـفـي
تـقـدير الوـقـائع والدـلـة، إذ أن ـحـق التـقـدير ـهـذا المـخـول لـهـا مرتـبـط بالوـقـائع

والدلة الصحيحة ل بوقائع و أدلة مغلوطة ماديا ".
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 بناء القتناع على أدلة موجودة: يجب أن يـسـتمد القاـضـي اقتـنـاعه ـمـن أدـلـة-3
موـجـودة ـفـي اـلـدعوى، فالحـكـام يـجـب أن ل تبـنـى عـلـى أدـلـة لـهـا ـصـلة ـفـي
الدعوى، والـسـتناد إـلـى دلـيـل مختـلـف أو غـيـر موـجـود، ـمـوجب للبطلن، "و
بالـتـالي  يـكـون اـسـتناد المحكـمـة إـلـى واقـعـة ـلـم تحـصـل ـهـي مخالـفـة قانونـيـة

تستوجب  المراجعة ".

  بناء  القتناع على أدلة مطروحة للنقاش: ويجب أن يستمد القاضي اقتناعه-4
من أدلة طرحت بالجلسة وخـضـعت لمناقـشـة الخـصـوم، واـسـتناد القاـضـي إـلـى
ـة أدلة لم تطرح للمناقشة، موجبة للبطلن، وهذا ما أكدته محكمة التميز اللبنانـي
بقولـهـا: حـيـث أن العتـمـاد عـلـى دلـيـل مـسـتمد ـمـن مـسـتند ـلـم يوـضـع موـضـع
المناقشة يشكل خرقا لمبدأ  شفوية المحاكمة ويجر إلى نـقـض الحـكـم المطـعـون

فيه .

بناء القتناع على الجزم واليقين: يجب أن يكون اقتناع القاضي مبنـيـا عـلـى- 5
الـجـزم واليقـيـن ل عـلـى الـظـن أو الحتـمـال، وبالـتـالي ـفـإن الحـكـام الـصـادرة
بالتجريم يجب أن تبنى على الجزم واليقين ل على الظن والحتمال، إذ أن ـكـل
ر شك يفيد منـه المـدعى عليـه حـتى لـو تـوافرت مقـدار ذرة منـه، فالشـك يفس

1 لمصلحة المتهم

 البند الثاني : مقتضيات مبدأ  القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي 

ـي  دافع جانب من الفقه عن مبدأ  حرية اقتناع القاضي بقولهم " إن المحلفين ـف
موقعهم يرون ويسمعون الشهود والمتهم، وبقدر ما تقوى وتشتد المناقشات فإن
المحلفين يتأثرون بالقتناع بكل الحواس، إنه القتناع البـشـري ـفـي نـقـائه وـفـي
ـد ـدما  يـكـون ولـي ـع عـن ـوي يبـهـر الجمـي ـاع المعـن إخلـصـه الـطـبيعي، أن القتـن

1

.26-24، المرجع السابق ، ص نبيل صقر 
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الحساس فالقتناع ل يمكن أن يـكـون ل مؤـمـورا ـبـه و ل مـسـتوحى،  إن ـهـذا
هو المعيار الصحيح للحقيقة البشرية ".

جعلتهم  و  إليهم  ث  تحدّد وتت شهودي   رأيت  لقد   " الخر  البعض  ويقول 
لون فـكـرة عنـهـم ، فغالـبـا ـمـا تـكـ يتحدثون إلي، ونتج عن ذلك أـنـي اـسـتطعت أن لأ
جعلت الوـقـائع اـلـتي ذكروـهـا أـمـامي إيـضـاحا جدـيـدا، وكـنـت أـظـن أنـهـم غـيـر
متأكدين مما سبق أن أدوا من أقوال ولكنني  اكتـشـفت أن ـلـديهم ذاـكـرة مـحـددة
وموضوعية تامة والنطباعات اـلـتي استـشـهدتها ـفـي الـشـخاص اـلـذين أـمـامي

تساعدني على تكوين رأي ".

 ويـضـاف إلـى ذلـك أن الثـبـات فـي المـواد الجزائيـة يـرد عـلـى الوـقـائع
المادية والنفسية وليس التـصـرفات القانونـيـة، كـمـا  أن الثـبـات الجـنـائي  يتـسـم
بصعوبة  أكبر نظرا لما  يلجأ  إليه المجرمون من وسائل مختلفة للتـهـرب ـمـن
ـدليل و يســتطيع أن ـة اـل ـدر قيـم ـذي يـق ـانون، فالقاضــي إذن هــو اـل قبضــة الـق
يستخلص منه إدانة المتهم أو براءته لقتناعه الداخلي بالمعنى الذي أوضحناه،
ول يتدخل القانون في تحديد قيمة الدليل أو قوته في الثبات، فـكـل الدـلـة عـنـد
ـن أن القانون سواء، ولها نفس القوة في الثبات وأي منها، من حيث المبدأ يمـك

 1يهدم الثبات الذي يمكن أن ينتج من أية وسيلة أخرى.

الفرع الثاني: قواعد تقدير الجرائم  قلضائيا 

 عند طرح القضية أمام القاضي ، ـفـإنه يـقـوم بتجلـيـل ودراـسـة ملبـسـات
القضية، وطرح الدلة المستمدة من الجراءات الـصـحيحة، ثـم يـقـوم بـعـد ذـلـك
بتوقيع الجزاء المناسب من خلل النص القانوني الواجب التطبيق، ويعتبر هذا
الطريق منهجا استدلليا مستخلصا بذلك نتيجة معينة، و منه يصح إـلـى العداـلـة

المبتغاة، بعيدا عن أي تعسف.

1

  " نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية " ، مجلة الشريعة و القانون،ممدو ح رخليل البحر، 
و ما بعدها.335، ص  2004،  سنة 11العدد 
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 ويقوم القاضي بالضافة إلى الستدلل إلى استنباط وـقـائع مجهوـلـة ـمـن
وقائع  معلومة من خلل القرائن والدلئل، وذلك باعتماده عـلـى الجـهـد العقـلـي

، والذي يعتبر من ضمانات المحاكمة1والواقعي وصول إلى القتناع الشخصي
العادلة،  ومن هذا فالقاضي يسلك لمحور نشاطه أحد التجاهين: 

 البند الول:  منطق صوري

ـج2هي عملية تعتمد على القياس العقلي التقديري  ويقضي إلى تحقيق نتاـئ
متى وجدت مقدمتها، وهذا ـعـن طرـيـق المقارـنـة، ويـعـبر عنـهـا بالقـيـاس اـلـذي

3يكون في عملية واحدة وقد يكون في عدة عمليات متتالية.

 البند الثاني: منطق  مادي 

 يعتمد على التجربة و الملحظة ، و ـهـذا ـمـن خلل اـسـتخلص  وـقـائع
مجهولة من وقائع معلومة وفق أسس ملموسة، ونقـطـة بداـيـة  إعـمـال القاـضـي
لهذا التجاه، هو اختيار  المقدمات التي تؤدي إلى ـقـراره وـصـول للـحـل اـلـذي
يرتئيه مناسبا للنزاع  المطروح عليه ويعتمد على اـلـبراهين اـلـتي تؤـكـد ـصـحة

 4القرار الذي توصل إليه.

وتتوقف وضعية التغير القضائي وصحته على مدى توقعه مع المصــلحة
التي رصد لخدمتها وهو ـمـا يـعـبر عـنـه بعداـلـة الحـكـم وخـلـوه ـمـن الخـطـأ  ـفـي

1

.468-467،  المرجع السابق ، ص حاتم حسن موسى بكار 
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.40 ، ص 1969 ،36 ، " المنهج العلمي القانوني"، مجلة مصر المعاصرة،  العدد  ثروت  أنيس السيوطي 

3

، "التكيف القانوني في المواد الجنائية"، منشورات الفاـتـح للجامـعـات، ـبـدون طبـعـة، أحميد السعدي، محمد بارة
.46، ص1989سنة 
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التقدير، وأي خـطـأ ـفـي التـقـدير ـمـن قـبـل القاـضـي يعـتـبر تعـسـفا وـعـدم ـعـدالته
1ونزاهة الحكم، وهو ما يجعل حكمه معرضا للطعن.

 المطلب الثاني: نطاق سلطة القاضي في تقدير الجزاء الجنائي 

 وفقا لمبدأ الشرعية فتحدد لكل جريمة عقوبتها والعقوـبـة يـكـون تـقـديرها
بين حدين، فسح المجال بها للقاـضـي لتـقـدير الـجـزاء الجـنـائي عقوـبـة ـكـانت أو
تدبير وقائي، وذلك لتمتعه بسلطة تقديرية واسعة تتيـح لـه إنـزال العقوبـة الـتي

يراها مناسبة.

 ولكن مهـمـا اتـسـعت ـهـذه الـسـلطة ـفـإن لـهـا ـحـدود يتعـيـن عـلـى القاـضـي
، لكن ما يمكن الشارة2اللتزام بها، وإل كان حكمه معيبا  يتصدى له بالنقض

إليه ـفـي ـهـذا الـطـار وخاـصـة ـفـي محكـمـة الجناـيـات، إن ـعـدم اـلـتزام محكـمـة
الجنايات لشكليات تسبيب أحكامها وتأسيس ـهـذه الحـكـام عـلـى قاـعـدة القتـنـاع
ي الشخصي يسـمح بتوسـيع السـلطة التقديريـة الـتي يمنحهـا القـانون للقضـاة ف
تقدير وزن الثبات،فيأخذون بما يرتاحون إلـيـه ويـسـتبعدون ـمـا ل يطمـئـن إلـيـه
اقتناعهم و لبد من الشـارة إلـى أن العتمـاد علـى قاـعـدة القتنـاع الشخـصـي

ـالغ307المكرسة بموجب المادة  ـة مـب  من قانون الجراءات الجزائية يمنح حرـي
فيها في تقدير أدلة الثبات أو وـسـائل اـلـدفاع، واـنـه يـصـل ـفـي الـغـالب بأحـكـام
القضاء إلى حقيقة نسبية إلى ابعد الحدود،  لن فكرة القتناع الشخصي تـحـرر

1

طرق النقض المقرة ضد أحكام محكمة الجنايات: تقضي محكمة الجنايات ـفـي الـقـانون الجزاـئـري بـقـرار نـهـائي
، وبذلك فان ق.ا.ج ل يفتح إل طريق الطعن بالنقض لمراجعة الحكام الصادرة حضوريا عن هذه250/2المادة 

كما تضمن المادة، 498،499، 497، 495،496المحكمة، ويخضع الطعن في أشكاله وأوضاعه لحكام المواد 
من جهته الوجه اـلـتي ينبـنـي عليـهـا الطـعـن  ـبـالنقض وـحـددها بـصـفة حـصـرية ـفـي الـحـالت التـيـة:ـعـدم 500

الختصاص، تجاوز الـسـلطة، مخالـفـة القواـعـد الجوهرـيـة ـفـي الـجـراءات، انـعـدام أو قـصـور الـسـباب، إغـفـال
الفصل في وجه الطلب أو في أـحـد طلـبـات النياـبـة العاـمـة، تنـاقض الـقـرارات  الـصـادرة مـن الجهـات القـضـائية
المختلفة في أخر درجة أو التناقض فيما  قضى به الحكم  نفسه أو القرار ، مخالفة القانون أو الخطأ في تـطـبيقه،

انعدام الساس القانوني .

2
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ي معـرض المرافعـات و ينتهـي المحكمة من كل قيد فـي تقـديرها لمـا يـدور ف
المر إلى نتيجة تعبر عن حالت ذهنية وذاتية ،   ـقـد يتـنـاقض فيـهـا العـضـاء
ـم الذين يجلسون لتشكيل المحكمة إلى حد القضاء في حين أن تكون نتيجة الحـك

تعبر عن الوقائع المجردة من كل اعتبار غير موضوعي. 

 ومنه فإن عدم تسبيب الحكام الصادرة عن محكـمـة الجناـيـات  يتـنـاقض
منـه تعليـل الحـكـام 144مع حكـم الدسـتور الجزائـري اـلـذي تسـتوجب المـادة 

الصادرة عن القضاة، كما أنه ل يتماشى مع توصيات العلن العالمي لحـقـوق
النسان والميثاق العربي والفريقي، وقد لحظت المحكمة العليا في العديد من
قراراتها بأن الكثير من الحـكـام الـصـادرة اـلـتي تـصـدر ـمـن المـحـاكم الجنائـيـة
سواء بالدانة أو البراءة غير صائبة وتفتقد للساس المنطقـي كونهـا تتعـارض

مع مشتملت الملف.

ـه ـا ـمـن بـسـط رقابتـهـا علـي  إن الحـكـم  الغـيـر مـسـبب ل يـسـمح للمحكـمـة العلـي
ـدى ـانوني أو ـم خصوصا عندما  يتعلق المر بمدى التفسير الصحيح للنص الـق

 ـمـن152صحة إسقاط التكيف القانوني على الوقائع، وهو أمر تـضـمنته الـمـادة 
الدستور الجزائري التي تنص على أن المحكمة العليا تمـثـل الهيـئـة العلـيـا اـلـتي
ِموم إعمال المحاكم و المجالس وتسهر على ضمان احترام القانون، وهذا مــن لتق

ـشـأنه أن يـخـالف قواـعـد و بـنـود التفاقـيـات الدولـيـة المتعلـقـة بحـقـوق النـسـان
والقواعد المتعلقة بالمحاكمة العادلة،  لن هذه الحكام ل تتضمن عرـضـا ـعـن

1السباب القانونية التي توصل من خللها القاضي إلى نتيجة حكمه.

 الفرع الول: ارختيار العقوبة نوعا و تقديرها كما

 يـسـتمد القاـضـي الجزاـئـي ـسـلطة واـسـعة ـفـي تـقـدير العقوـبـة ـفـي ـقـانون
العقوبات وذلك عن طريق الختيار النوعي للعقوبة و التقدير الكمي لها: 

1

.138-137،  المرجع السابق، ص القاضي لحسن سعادي 

341



 البند الول: الختيار النوعي للعقوبة 

 وفق هذا النظام يمنح للقاـضـي الحرـيـة ـفـي الحـكـم بالعقوـبـة اـلـتي يراـهـا
مناسبة من بـيـن العقوـبـات اـلـتي ـحـددها المـشـرع للجريـمـة اـلـتي يـحـاكم المتـهـم
ـه، ويحـكـم بشأنها مراعيا في ذلك شخصية المجرم وظروف وملبسات جريمـت
الختيار النوعي للعقوبة،  ومؤداها هو تخويل القاضي اختيار عقوـبـة أو أـكـثر

من بين العقوبات المرصودة تشريعا للجريمة التي يحاكم المتهم بشأنها

وقد تبنى المشرع الجزائري في العديد من  مواد قانون العقوبات وبعض 
القوانين الخاصة سياسية وضع عدة عقوبات في النص الواحد، حيث ينص في
عدد ل بأس به من قانون العقوبات على عقوبتي الحبس والغرامـة علـى سـبيل

ق. ع 124الخيار كما هو الـحـال بالنـسـبة لجـنـح العـصـيان البـسـيط  ـفـي الـمـادة 
 مكرر إلى غير298ق.ع والسب في المادة  298بنصها: ... والقذف في المادة 

ذلك من المثلة في هذه الحالت يجوز للقاضي أن يحكم إما بعقوـبـتين مـعـا، أو
بإحدى هاتين العقوبتين، وقد تبنى المشرع  ذلك ـمـن ـبـاب الجـنـح والمخالـفـات،
أما في  باب المخالفات الفئة الثانية فإن عقوبة الغرامة هي الساس أما عقوبــة

الحبس فهي جوازية تخضع لسلطة القاضي الحكم بها أم ل.

كما يمكن القول في هذا الطار أن القاضي في الحالت التي ينص فيها 
المشرع على إمكانية الخيار ـمـن خلل ـعـدم الـنـص عـلـى ذـلـك ـفـإنه يفـقـد ـهـذه
السلطة فمثل إذا نص المشرع على عقوبة سالبة للحرية وعقوـبـة الغراـمـة وـلـم
ـالحكم ينص عبارة أو بإحدى هاتين العقوبتين فإن القاضي هنا يـكـون ملزـمـا  ـب

بالعقوبتين معا.
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كما تظهر سلطة القاضي من خلل النطق بالعقوبات التكميلية وذـلـك ـفـي
الحالت التي ينص فيها على جواز الحـكـم بإـحـدى العقوـبـات التكميلـيـة إـضـافة

1للعقوبة الصلية.

 البند الثاني:  التقدير الكمي للعقوبة 

ـة ـارات الفكرـي ـار التـي ـريعات المعاصــرة بأفـك ـع التـش ـأثرت جمـي ـد ـت   لـق
ـام ـيادة نـظ العقابية التي دعت إلى تفريد العقوبات والتي أفسحت المجال أمام ـس
ـات ذات ـدل العقوـب التدرج الكمي القضائي، حيث وضعت حد أدنى أو أقصى ـب

الحد الواحد .

ـة ـات الجنائـي ـا للسياـس ـدرج طبـق ـذا الـت ـم ـه ـي حـج ـف التـشـريعات ـف وتختـل
والعقابية المنتهجة.

 ويمكن تعريف نظام التقدير الكمي للعقوبة بأنه سلطة تقديرها بين حدين
الواردين  بنص التجريم، وبالتالي المشرع يضع العقوـبـات اـلـتي تقـبـل بحـسـب
طبيعتـهـا الـتـدرج بـيـن الـحـدين أدـنـى وأقـصـى ـسـواء ـكـانت للحرـيـة أم الـسـالبة
للحقوق أو المقيدة للحرية أو عقوبة مالية يخول  القاضي بناءا على ذلك سلطة
تقدير  العقوبة الملئمة والمناسبة بينهما، حـيـث تتـسـع ـهـذه الـسـلطة كلـمـا باـعـد

بين حدين وتصنيف نوعا ما كلما قارب بينهما.

ـائي،  فالسلطة التقديرية في مجال التحديد الكمي تتعلق بمدة الـجـزاء الجـن
حيث المشرع وـضـع درـجـات متـعـددة الجـسـامة ومعنوـيـات مرتكبـهـا ولتحقـيـق

2مبادئ العدالة والمساواة كان لزما عليه أن يضع درجات في مدة الجزاء.

 البند الثالث:  نظام العقوبة البديلة 

1

166-165، المرجع السابق ، ص حاتم حسن موسى بكار 

2

.479 ،  المرجع السابق، ص  حاتم حسن موسى بكار 
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 ـهـذه ـمـن ـضـمن النظـمـة اـلـتي ـسـعى إليـهـا المـشـرع1 إن العقوبة البديلة
ـاذه الجزائري على غرار التشريعات العالمية، والغرض منها إنقاذ ما يمكن إنـق
من الجانحين اـلـذين ـلـم يـسـبق وإن تلطـخـت مختـلـف ـجـوارحهم ـبـأي ـنـوع ـمـن
الجرائم، ولم يسبق أن وطئت أقدامهم المؤسسة العقابية، وهذا كله يدخل ضمن
مقتضيات المحاكمة العادلة، وذلك عن طريق إفـادتهم بعقوبـة ذات خصوـصـية

معينة، مما يسمح لهم بعدم القتراب من المؤسسة العقابية .

أول:  الهداف المتوخاة من تقنين هذا الجراء 

لشك أن الهدف من تحقيق عقوبة النفع العام هو دمج الجاني في حظيرة 
المجتمع بما في هذه الكلمة ـمـن مـعـاني ـسـامية،  والدـمـج يعـنـي  ـمـن جمـلـة ـمـا

، وذلك2يعني اجتذاب المنحرف ورده إلى أحضان المجتمع ومن خلل السرة
أن الختلط الناـتـج ـعـن اكتـظـاظ الـسـجون وبـيـن معـتـادي الـجـرام والمبـتـدئين
ـة الـسـالبة بالضافة إلى النفقات الكبيرة على السجون راجع في ـسـلبيات العقوـب
ـة تحـسـيس الـشـخص للحرية القصيرة المدة، ومن تم فإن هذا الجراء هو بمثاـب
مرتكب الجريمة بأنه ل فرق بينه وبين باقي أفراد المجتـمـع، وأن ـهـذا الخـيـر
ل يريده أن يبتعد عنه و يذهب ـفـي مـثـل ـهـذا الطرـيـق اـلـتي يـسـلكها، وأـنـه أي
المجتمع يدعوه للعودة حيث كان وأنه مستعد للصفح عنه وعلى اـسـتعداد لتقـبـل

3عودته واحتضانه من جديد.

ثانيا: دور  قاضي الحكم في العقوبة البديلة: 

1

  بحيث خصص لها المادة،2009 فبراير  25 المؤر خ في 09/01العقوبة البديلة  تم تقنينها بموجب القانون رقم 
"  تتناول في مجملها الحكام التي تتعلق بـ : إمكانية  لجوء القضاة إلى06 مكرر 05  إلى 01 مكرر من "05

إفادة الجناة بعقوبة بديلة تتمثل في أداء عمل للنفع العام لدى شخص  معنوي من القانون العام و بدون اجر
كمايلي : 

 ساعة بالنسبة للجاني البالغ600ساعة عمل إلى  40لمدة تتراوح بين -1
 ساعة بالنسبة للجاني القاصر.300 ساعة  عمل إلى 20لمدة تتراوح بين -2

2

.141، ص2013 ، "قاضي تطبيق العقوبات" ، دار الهدى، الجزائر،بدون طبعة ، سنة سائح سنقوقة 
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باستقراء النصوص القانونية المنظمة للعقوبة النفع الـعـام، فإنـنـا ـلـم نـعـثر
ـة على أي تدبير أو إجراء سابق على المحاكمة بما يوحي بإمكانية تقرير عقوـب
العمل للنفع العام  تتحـدد حينـمـا  يصـل  المـلـف إـلـى قاضـي الحكـم، فـقـد يمنـع
العقوبة البديلة وقد ل يمنحه لن المر يتعلق بالـسـلطة التقديرـيـة ـلـدى القاضـي
فقد تتوافر لدى الجاني كل الشروط، غير انه يرى بأن المعنى ليس أصل لذلك
ـة فيجنح إلى تطبيق  العقوبة السالبة للحرية أو غيرها . على أنه لتطبيق العقوـب
للنفع العام وجب حضور الطعن أـمـا إذا ـلـم يـكـن حاـضـرا ـصـرف النـظـر ـعـن
ـة ـوافرت كاـف ـو ـت ـة ـحـتى وـل ـة البديـل ـة بالعقوـب ـالبة للحرـي ـة الـس ـتبدال العقوـب اـس

1الشروط.

المطلب الثالث:  سلطة القاضي الجنائي في وقف تنفيذ العقوبة 

 في ظل سياسة جنائية قائمة على فكرة إـعـادة التأهـيـل و إـصـلح الجـنـاة
يقوم القاضي بإيجاد العقوبة الملئمة والمناسبة للـجـاني، وذـلـك ـمـن خلل ـعـدة
وسائل  هي متاـحـة للقاضـي حـتى يقـوم بإعـمـال سـلطته التقديرـيـة، وـمـن هـذه
الوسائل ظروف التخفيف والختيار النوعي والكمي للعقاب وصول إـلـى وـقـت
تنفيذ العقوبات بعد النـطـق بـهـا، وتعـتـبر ـهـذه الخـيـرة ـمـن أـهـم وـسـائل التنفـيـذ

2القضائي  للعقوبات.

 الفرع الول: تعريف وقف التنفيذ مع الوضع تحت الرختبار

3

،1970،"مشكلت العقوبة السالبة للحرية"، مجلة إدارة القضايا الحكومية، العدد الرابع، سنة برهان أمر ال 
.909ص 

1

 سنة،  إذا كانت16الشروط القانونية وهي: أن يكون غير مسبوق قضائيا، إذا كان المتهم يبلغ من العمر  
 سنوات حبسا،  إذا كانت العقوبة المنطوق بها ل تتجاوز سنة حبسا نافذة.03للعقوبة المرتكبة ل تتجاوز 

2

، " شرح قانون العقوبات الجزائري " القسم العام، الجزء الثاني ، دار الهدى للمطبوعات عبد ال سليمان 
.495 ص ،1995الجامعية، الجزائر بدون طبعة  ا، سنة 
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هو تعليق تنفيذ العقوبة بعد إدانة الجاني والنطق بها مدة من الزمن على 
، حيث1شرط واقف وهو أل يقترف المحكوم عليه جريمة جديدة في تلك الفترة

في حالة إذا ارتكبت جريمة ما فإن وقف التنفيذ يلغي و تطـبـق علـيـه العقوبـتـان
الولى والثانية معا.

 ويرجع وقف التنفيذ إلى الـسـلطة التقديرـيـة للقاـضـي ـبـأن المحكـوم عليـه
ليس خطرا على المجتمع، ومن تم فتقضي ضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم

،2عليه بالدانة إلى تأهيله عن طريق تجنيبه تنفيذ العقوبة في المؤسسة العقابية
وبذلك يعرف الفقه بـأنه "تقيـد حريـة المحكـوم عليـه بـدل مـن سـلبها  كوسـيلة
لصلحه، وذلك بأن يصدر الحكم بالدانة مع وقف التنفيذ  تحت الختبار ـمـن

3أجل تنفيذ شروط و التزامات تفرضها عليه المحكمة  من خلل مدة زمنية.

 ويتضح من هذا التعريف  أن نـظـام الوـضـع تـحـت الختـبـار يـقـوم عـلـى
أمرين : 

الول: هو نسبة وقوع الخاضعين له السجن و استبداله  بتقييد حريتهم بفــرض
4مجموعة اللتزامات عليهم و الثاني :  التجربة إذا فشلوا فيها سلبت حريتهم.

البند الول: الضوابط المتعلقة بالمحكوم عليهم

1

.،91، " المرجع السابق ، ص سيف نصر عبد المنعم 

2

.151، ص 1988، سنة 12، "وقف التنفيذ "، مجلة الحقوق الكويتية، العدد  محمد صبحي نجم 

3

 ،"بدائل العقوبات السالبة للحرية"، دار الطلس العالمية للنشر، الردن، الطبعة الولى ،سنةحسن عبد الحميد
 .44، ص 2007

4

، "الختبار القضائي"، دراسة مقارنة، منشورات المركز القومي، بدون طبعة ،بدون سنةاحمد فتحي سرور 
.103نشر، ص 
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ـى الـشـخص ـار إل عـل ـع وضــع تـحـت الختـب ـذ ـم ـف التنفـي ـق وـق  ل يطـب
، وـهـو132/40الطبيعي وهو الحال في قانون العقوـبـات الفرنـسـي بـنـص الـمـادة 

بذلك يختلف عن نظام وقف التنفيذ البسيط الذي يطلق على الـشـخص المعـنـوي
مثلما يطبق على الشخص الشخصي الطبيعي.

 ويبدو أن هذا المر مقبول منطقيا على أساس أن اللتزامات المفروضة
على هذا النظام يصعب  تطبيقها على الشخص  المعنوي مثل الـتـدابير المادـيـة
اـلـتي تـهـدف إـلـى إـعـادة تأهـيـل الـمـدن اجتماعـيـا، أو خـضـوع المحـكـوم عليـهـم
لتدابير الوقاية والعلج والعناـيـة أو ـعـدم اـلـتردد عـلـى أـمـاكن مـحـددة، أو ـعـدم

مخالطة بعض المحكوم عليهم .

 وفي هذه الحالة ل يشترط أن يكون المدان مبتدئا، إذ يمكن الستفادة من
هذا النظام حتى ولو كان قد سبق ـلـه ارتـكـاب نـفـس الجريـمـة، وـهـذا ـكـذلك ـمـا
يميزه عن نظام وقف التنفيذ البـسـيط، ويـشـترط ـقـانون العقوـبـات الفرنـسـي ـفـي

 ضرورة تنبيه المحكوم عليه إذ كان حاـضـرا بالنتاـئـج اـلـتي132/40نص المادة 
قد تنجم عند ارتكاب جريـمـة جدـيـدة خلل ـفـترة وـفـق التنفـيـذ، كـمـا يـتـم تـنـبيهه
بالعواقب التي قد تترتب عند مخالفته لللتزامات المفروضة علـيـه و اـلـتي ـهـي

محل الختبار القضائي .

 وتجدر الشارة و أنه في غـيـاب المحـكـوم علـيـه أثـنـاء النـطـق ـبـالحكم ل
يلتزم القاضي بالتنبيه بالعواقب، وقضت بذلك محكمة النقض الفرنسية فقررت

 1أن تخلف هذا النذار ل يترتب عليه البطلن.

 البند الثالث:  القيمة العقابية لنظام الوضع تحت الختبار 

 تتمثل القيمة العقابية لنظام الوضع تحت الختبار فيما يلي: 

1

، ص2004، " التوجه الحديث للسياسة العقابية" دار الهدى ، الجزائر، بدون طبعة ، ،سنة عبد الرحمن رخلفي 
82.
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 أن نظام الوضع تحت الختبار يعتبر بديل مهما للحبس  قـصـير الـمـدة طالـمـا-1
 إذ أـنـه يجـنـب المحـكـوم علـيـه مـسـاوئ1تقيد باللتزاـمـات الملـقـاة عـلـى ـعـاتقه،

الحبس القصير المدة ، بالضافة إلى أن هذا النظام يلءم بـعـض طواـئـف ـمـن
المجرمين الذين ل يكفي لصلحهم مـجـرد تـفـادي دـخـول الـسـجن ـمـع التهدـيـد
بذلك "كما هو الحال في وقف التنفيذ"، بل يضيف إلى ذلـك إخضـاع المحكـوم
عليهم لتدابير رقابة ومساعدة وإشراف اجتماعي بما يكفل تأهيلهم و إصلحهم

على أكمل وجه .
يضمن الوضع تحت الختبار استمرار الجاني في النفاق عـلـى ـعـائلته وـعـدم-2

حرمانهم من مصدر رزقهم بحبس الجاني.
 فالقاضي  يلتزم بأن يعمل وينفق على أسرته بما يضمن لهم حياة كريمة
ويبعدهم على مذلة الحاجة أو النحراف، وفي ذات الوقت يـسـاعد ـهـذا العـمـل
على تأهيل الجاني  نفسيا واجتماعيا مما يقضي على النوازع الجرامية لديه.

ـي-3 ـع ـف  يمنح الوضع تحت الختبار الجاني كثيرا من الحرية مع حماية المجتـم
ذات اـلـوقت مـن أي سـلوك غيـر سـوي للجـاني، ممـا يحقـق مصـلحة الجـاني

والمجتمع في ذات الوقت.
يساعد الوضع تحت الختبار الجاني على سرعة تأهيله اجتماعيا بتركه يعيش-4

2بين أرجاء المجتمع ويتصل به مباشرة.

 يخفض الوـضـع تـحـت الختـبـار ـفـي تـكـاليف مكافـحـة الـجـرام اـلـتي يتحملـهـا-5
المجتمع بالمقارـنـة بتـكـاليف حـسـب الـجـاني و تحـمـل ـعـبئ مـصـاريفه ، حـيـث
ذكرت هيئة المحامين المريكية  أن تكاليف الوضع تـحـت الختـبـار تـقـل ـعـن
تكاليف الحبس من عشرة إلى ثلثة عشر مرة رغم كل  هذه القيم اـلـذي يمـتـاز
بها هذا النظام، إل أن تعرض نظام  الوضع تحت الختبار إلى انتقادات منهــا
أنه يحمل اعتداء عـلـى الحرـيـات العاـمـة لـمـا فـيـه ـمـن التزاـمـات تـفـرض عـلـى

1

، "العقوبة البديلة في الفقه السلمي"، دار النهضة العربية، القاهرة، دون طبعة، دونمحمد مصبا ح القاضي 
.52سنة نشر، ص 

2

يختلف المر بين وقف التنفيذ  الكلي الذي ل يكن من خلله تنفيذ عقوبة الحبس كليا وبين وقف التنفيذ الجزئي 
الذي يوجب التنفيذ  الجزئي و المتناع عن تنفيذ الجزء الباقي .
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الخاضع له، كذلك فهو ل يحـقـق اـلـردع الـعـام و ل يتـضـمن  اليلم المقـصـود
من العقوبة ول يرضي شعور المجني عليه، فـضـل ـعـن ـصـعوبة تـطـبيقه لـمـا
يستلزمه من عدد كبير من الخصائيين لفحص المتـهـم و مـسـاعدته مـمـا يرـفـع

تكلفته كثيرا.
ِمرع لـشـ  إل أنه بالنسبة لعتدائه على الحريات العامة ـفـإن ـهـذا النـظـام ـقـد 
كبديل للحبس قصير المدة، وهو ل يسلب الحرية كاملة ـكـالحبس قـصـير الـمـدة
إنما يكتفي بتقييدها ، فكـيـف يـكـون تقيـيـد الحرـيـة أـشـد مساـسـا بـهـا ـمـن ـسـلبها،
وبالنسبة لعدم تحقيق اـلـردع الـعـام و ـعـدم تـضـمنه ألم العقوـبـة ـفـإن الخـضـوع
ـا ـا، إنـم لللتزامات التي يتعين على المحكوم عليه بالوضع تحت الختبار أدائـه
تحد من تصرفاته وتقييد من حريته بما يـشـعر المحـكـوم علـيـه ـبـآلم العقوـبـة و
بالتالي فهو يحقق الردع العام،  أما  عن عدم إرضائه شعور المجني عليه فإن
رؤـيـة المجـنـي علـيـه للـجـاني و ـهـو مقـيـد الحرـيـة خاـضـعا لمراقـبـة وإـشـراف
أخصائيين  في تحرـكـاته واداـئـه للتزاـمـاته المفروـضـة علـيـه، يرـضـى ـشـعور
المجني عليه، كما  أنه  شعور المجني علـيـه يـسـتغرقه حـصـول المجتـمـع عـلـى
إنسان صار صالحا بعد الجرام، أما عن ـصـعوبة  تـطـبيق ـهـذا النـظـام لتطلـبـه
عددا ـكـبيرا ـمـن الخـصـائيين لفـحـص المتـهـم ومـسـاعدته ومراقبـتـه مـمـا يرـفـع
تكلفته كثيرا، فيرد  عليه بأن الدول اـلـتي تطـبـق نـظـام الوـضـع تـحـت الختـبـار
تستعين بعدد كبير من المتطوعين الذين يـسـاعدون الـمـوظفين  المختـصـين ـفـي
أدائهم لعمالهم، ومن ناحية أخرى فإننا لو طبقنا  على المحكوم عليه بالوـضـع
تحت الختبار نظام الحبس قصير الـمـدة ـفـإن ذـلـك ـسـوف يكـلـف الدوـلـة أيـضـا
ـس القصــير مبالغ كبيرة بالضافة لما سيلحق المحكوم عليهم من مساوئ  الحـب

المدة .

ويـعـد ـمـن ـضـمانات المحـكـوم علـيـه بالوـضـع تـحـت الختـبـار ـفـي الولـيـات
ـى ـذا الخلل إـل ـرا بـه ـع تقرـي ـاته رـف ـل بالتزاـم ـه إذا أـخ ـة أـن ـدة المريكـي المتـح
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ـن ـخة ـم المحكمة، حيث توضع القضية  في جدول المحكمة ويعطي الجاني نـس
 1الخلل المزعوم ويوجه للحضور بالمحكمة لجلسة سماع ابتدائية.

 وطـبـق المـشـرع المـصـري نـظـام الوـضـع تـحـت الختـبـار بمقتـضـى ـقـانون
 حيث نص في المادة السابعة عـلـى 1949لسنة  124الحداث  المتشردين  رقم 

أنه يترتب على الحكم بتسليم الحدث إلى واـلـديه أو لـمـن ـلـه ـحـق الولـيـة عـلـى
نفسه أو إـلـى الـشـخص الـمـؤتمن وـضـعه تـحـت إـشـراف جـهـة مـشـتغلة برعاـيـة

الحداث تابعة لوزارة الشؤون الجتماعية أو معترف بها منها.

وعلى هذه الجهة أن تقدم للنيابة العامة تقارير دورية عن حاـلـة الـحـدث وـمـا
تشير به في شأنه طبقا للنظام الذي يراه وزير الشؤون الجتماعية.

وأجاز ـفـي الـمـادة الثامـنـة  للنياـبـة العاـمـة أن تطـلـب ـمـن المحكـمـة إـعـادة
النظر في الحكم الذي أصدرته بناء على ما ليقدم لها من تقارير وما تكشف عن
مراقبة الحدث، وللمحكمة في هذه الحاـلـة أن تـعـدل ـعـن حكمـهـا  إـلـى ـمـا ـتـراه

ملئما  من تدابير .

 فأـخـذ بنـظـام الختـبـار1996 لـسـنة 12 ثم جاء  نـظـام ـقـانون الطـفـل رـقـم 
القضائي كتدبير للحدث الذي لم يبلغ عمره خمسة عـشـر عاـمـا  فنـصـت الـمـادة

 ق. ط. المصري على أن يكون الختبار القضائي بوضع الطفل ـفـي بيئـتـه106
الطبيعية تحت التوجيه والشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة
ول يجوز أن تزيد مدة الختبار القضائي على ثلث ـسـنوات فـإذا فـشـل الطـفـل
في الختبار عرض المر عـلـى المحكـمـة لتتـخـذ ـمـا ـتـراه مناـسـبغا ـمـن الـتـدابير
الخرى وهي التوبيخ و التسليم و اللحاق بالتدريب المهني واللتزام بواجبات
معينة واليداع ـفـي مؤسـسـة رعاـيـة اجتماعـيـة والـيـداع فـي اـحـد المستـشـفيات

المتخصصة.

1

.126 ،  المرجع السابق ، ص سعداوي محمد صغير 
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ويعني ذبك أن الحكم بالختبار القضائي على الحدث مفاده وضع الحدث
في بيئته الطبيعية مع إلزامه بمايلي : 

أول: مراـعـاة الواجـبـات اـلـتي تـحـددها المحكـمـة وـهـي اـلـتي تـهـدف لتـهـذيبه و
تأهيله اجتماعيا مثل حضوره الندوات الدينية والثقافـيـة ـمـع منـعـه ـمـن اـلـذهاب

للماكن السيئة السمعة.

 ثانـيـا: خـضـوع الـحـدث للـتـوجيه و الـشـراف ـعـن طرـيـق مراـقـب اجتـمـاعي
يشرف على الطفل ويوجهه.

ـد ـف القواـع  ومن هذا كله وكما سبق  ذكره إذا فشل هذا النظام وجب وـق
 1العامة واستبداله بتدابير أخرى.

 ليست كل الجرائم يمكن أن تـكـون مـحـل تـطـبيق نـظـام وـقـف التنفـيـذ ـمـع
الوضع تحت الختبار بل فقط الجنايات والجنح المنصوص عليها فـي الـقـانون

 2سنوات. 5العام على أن ل تزيد عقوبتها عن 

كما  العام،  القانون  في  عليها  المنصوص  المخالفات  تستبعد  لذلك  وتبعا 
تستبعد الجرائم السياسية و هو ما قضي به من فرنـسـا "... يـسـتوجب  النـقـض

ـة3القرار الذي أعلن مسؤولية  المتهم عن جريمة  سياسية تم قضى عليه بعقوـب
الحبس مع وقف التنفيذ المقترن بالوضع تحت الختبار".

 الفرع الثاني:  وقف التنفيذ مع اللتزام بالعمل للمنفعة العامة 

1

.638 ص،1981،  "أصول علمي الجرام و العقاب" ، دار الفكر العربي، بدون طبعة ، سنة رؤوف عبيد 

2

إذا تقيد المحكوم عليه باللتزامات المفروضة عليه خلل فترة الختبار فيكون جزاءه اعتبار الحكم كأن لم يكن،.
 .أما في حالة الخلل فترتب نتائج غير صالحة للمحكوم عليه

3

.48 ص،2004 ، "تجزئة العقوبة "، دار أبو المجد، مصر،  بدون طبعة ، سنة عصام عفيفي عبد البسيط 
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 حتى يستفيد المتهم من نظام وـقـف التنفـيـذ ـمـع الخـضـوع لـلـتزام العـمـل
للمنفعة العامة لبد من ـتـوافر ـضـوابط ـجـزء منـهـا ـلـه علـقـة ـبـالمحكوم علـيـه

وجزء آخر له علقة بالتجريم والعقاب.

 البند الول : الضوابط المرتبطة بالمحكوم عليه 

كما هو الحال بنظام وقف التنفيذ مع الوضع تحت الختبار فإن المحكوم 
ـد ل عليه يستفيد من هذا النظام حتى ولو كان معتاد الجرام، أي بالضرورة ـق
يكون مبتدئا وهذا طبقا على خلف  نظام وقف التنفـيـذ البـسـيط، لـكـن المـشـرع
الفرنسي استلزم ـشـرطا خاـصـا وـهـو إمكانـيـة النـطـق بـهـذا  النـظـام إذا رفـضـه
ـا يـشـترط أن يـكـون ـالحكم.كـم ـخ النـطـق ـب المتـهـم أو ـكـان غـيـر موـجـود بتارـي

 سنة فما أكثر أي يـسـتثنى ـمـن16المحكوم عليه شخصا طبيعيا بالغا من العمر 
ذلك الشخص المعنوي، وهذا شيء منطقي عـلـى أـسـاس أن ـهـذه العقوـبـة ـهـي

بديل لعقوبة الحبس قصير المدة والحبس ل يكون إل للشخص الطبيعي.

 البند الثاني: الضوابط المتعلقة بالتجريم و العقاب 

ـة ـل للمنفـع  حتى يمكن لقاضي إعمال نظام وقف التنفيذ مع اللتزام بالعـم
العامة لبد أن تكون الجريمة محل المتابعة من جرائم القانون الـعـام، باـسـتثناء
المخالفات كما تستثنى الجرائم السياسية والعسكرية وأن تكون العقوبة المقررة

 أـشـهر فـمـا ـفـوق، أي تـسـتثنى الجراـئـم إـلـى عقوبتـهـا أـقـل ـمـن ذـلـك، وـكـذا06
 سنوات .05الجنايات إذا خفضت عقوبة هذه الخيرة إلى 

 لكن يجدر الشارة و أن المحكمة عند نطقها بهذه العقوبة ل يمكن أن 
تجزئها  كما هو الحال  مع وقف التنفيذ البسيط ووقف التنفيذ مع الوضع تحت

 ـسـاعة،  وـفـي240 ـسـاعة و40الختبار، وعليها أن تحدد مدة العـمـل ـمـا بـيـن 
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 شهرا، بالضافة إلى التدابير المحددة بالمادة18 أشهر و 06أجل يتراوح  بين 
132/ ـة فــي الســتجابة132/55 والمــادة 45   مــن قــانون العقوبــات، والمتمثـل

للستدعاءات قاـضـي تـطـبيق العقوـبـات وـعـون مؤسـسـة الختـبـار، وـضـرورة
1الحصول على الذن عند تغـيـر مـحـل القاـمـة والـلـتزام بالفحوـصـات الطبـيـة

2المطلوبة وغير ذلك من اللتزامات.

الفرع الثالث:  أنظمة إعادة تكيف العقوبة 

 في إطار مواكـبـة سياـسـية عقابـيـة جدـيـدة تـقـوم عـلـى قواـعـد وـفـق  أنظـمـة
ـي ـاعي الفعـل ـاج الجتـم ـي إعــادة الدـم ـة ـف ـن أهمـي ـا ـم ـا لـه ـدة نظــرا لـم جدـي

 على أنه يهدف05/04للمحبوسين، خص المشرع  في المادة الولى من قانون 
القانون إلى تكريس مبادئ وقواعد لرساء  سياسة عقابية حديـثـة لنـهـا ـتـدخل
ضمن متطلبات المحاكمة العادلة بعد إصدار الحكم بالداـنـة، وبالـتـالي  نجـعـل
من تطبيق العقوبة وـسـيلة لحماـيـة المجتـمـع بواـسـطة إـعـادة التربـيـة والدـمـاج
الجتماعي للمحبوسين، وهذه الـتـدابير ـهـي ـتـدابير تكيـيـف العقوـبـة وـقـد ـنـص

 في الباب السادس بعنوان تكييف العقوبة .05/04عليها القانون 

 البند الول : نظام إجازة الخروج 

1

  الرعاية الصحية  في المؤسسة العقابية : وهي تتمثل في مجموعة الحتياطات اللزمة للحـفـاض عـلـى إمكانـيـة
السجين النفسية والبدنـيـة والعقلـيـة ـحـتى يـكـون عـضـوا نافـعـا ـفـي المجتـمـع ـسـاعة الـفـراج عـنـه وبالـتـالي يـشـمل
ن حيـث السلوب الوقائي مجموعة الحتياطات والشـروط الـتي يجـب توافرهـا فـي أمـاكن إقامـة المحبوسـين م

التهوية ودخول أشعة الشمس والمأكل كما يجب الهتمام بنضافة المحبوسيين .

2

  نحو نظام وقف التنفيذ"،بدون دار نشر،  بدون طبعة، ،" التوجه الحديث  للسياسة العقابيةعبد الرحمن رخلفي  
.33-32 ، ص2014سنة 
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له  بالسماح  وذلك  السيرة  حسن  المحبوسين  مكافئة  النظام  بهذا  يقصد   
بترك السجن لمدة مـحـددة دون حراـسـة وـهـذا لملـقـاة أـسـرته والجتـمـاع بـهـا،

والتصال بالعالم الخارجي والمدة تختلف في التشريعات المختلفة .

ـد ـكـان ـهـذا النـظـام مـقـررا ـفـي الماـضـي لـسـباب إنـسـانية تقتـضـيها ولـق
الضرورة كما هو الحال عندما  يصاب قريب له بمرض خطـيـر يـهـدد حـيـاته،

،1أو يتوفى هذا القريب فيسمح للمحكوم عليه بزيارة قريبه أو حضور جـنـازته
وبالتالي هو يعد نظام يدخل ضمن وسائل بحث الطمئنان للعائلة وللمحـبـوس،
وهو من الضمانات التي تـقـرر للمحـبـوس وـفـق ـشـروطه المـحـددة، للـسـتجابة

ـى2لجهود التأهيل وهو وسيلة لشباع الحاجات النفسية للنسان ومنها وسيلة إـل
3تهذيب و ذلك عن الطريق التعرف على مدى التزام الشخص المحبوس.

أول : نظام  إجازة الخروج في القانون الجزائري 

 بعدما أظهرنا أن قواعد المحاكمة العادلة، تسري على مرحـلـة الـشـرعية
العقابية والتي من مقتضياتها تجسيد نظام يكون ـفـي ـصـالح الـشـخص الـمـدان،
وخاصغة منهم المبتدئين وهذا ـعـن طرـيـق اـسـتحداث نـظـم عقابـيـة بديـلـة للنـظـم

العقابية التقليدية.

 وعليه ومن منطـلـق الـحـرص عـلـى إنـسـانية النـسـان اـسـتحدث المـشـرع
الجزائري بموجب قانون تنظيم السجون الجديد نظام إـجـازة الـخـروج، وعلـيـه

1

 ، "أصول  علم العقاب "، دراسة تحليلية للنظام العقابي المعاصر مقارنة بالنظام العقابيأبو العل عقيدة   
.466 ص،1997السلمي ، دار الفكر العربي ،بدون طبعة ، سنة 

2

.466، ص 1967 ، " علم العقاب "، دار النهضة ، القاهرة ، بدون طبعة ،سنة  محمود نجيب حسني 

3

لقد اقر هذا النوع من النظام في مؤتمر الدفاع  الجتماعي الدولي، الذي عقد في سان ريمو في نوفمبر   
1948.
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 أيام والتصال10يسمح للشخص المحبوس بزيارة أقاربه في فترات محددة بـ 
بالعالم الخارجي وهذا بعد استعراض رأي لجنة تطبيق العقوبات.

129 وـمــن خلل الـنــص المـشــار إلـيــه ـفــي التهمـيــش  ـنــص الـمــادة 
ق.ت.س.ج  يتضح الطبيـعـة القانونـيـة لـهـذا النـظـام، إذ ل تـعـد حـقـا للمحـبـوس
ـة ـي مكافـئ ـات ـف ـبيق العقوـب ـد قاضــي تـط ـة بـي ـة جوازـي ـي آلـي ـا ـه ـه و إنـم علـي

المحبوس .

 فلـهـذا ل تـصـبح بمثاـبـة ـحـق  ـحـتى يتـسـنى للمحـبـوس اـلـتي يـتـوفر فـيـه
الشروط إنما يمارس حق وفـقـا قواـعـد المحاكـمـة العادـلـة بـعـد ـصـدور الحـكـم،
وخاـصـة وإذا علمـنـا أن هـنـاك تقرـيـرا تـعـده مـصـلحة إدارة الـسـجون فيـمـا ـمـا
يعرف بالتفريد التنفيذي للعقوبة، وهو التقرير اـلـذي يـعـد ـمـن ـطـرف المكلفـيـن
بالمحبوس يحددون فيه سيرة وشخصية المحـبـوس، ـفـإذا ـكـان التقرـيـر ايجابـيـا
أـصــبح ـهــذا النـظــام  للمحـبــوس حـقــا ل مـجــرد آلـيــة بـيــد قاـضــي تـطــبيق

وما تجدر الشارة إليه أن نظام إجازة الخروج ـفـي ـظـل  السياـسـية1العقوبات.
العقابية الحالية والمطبقة ـفـي الجزاـئـر انـجـح علج للمـشـكلة الجنـسـية ذـلـك أن

كثيرا ما تنشأ عن هذه الحالة اضطرابات نفسية  وعصبية .

 البند الثاني:  التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة 

 إن التوقيف المؤقت لتـطـبيق العقوـبـة يقتـصـر عـلـى مـجـرد تعلـيـق ورـفـع
أـشـهر و 03القيد سلب الحرية خلل فترة تنفيذ العقوبة لمدة معيـنـة ل تتـجـاوز 

يواصل تنفيذ العقوبة الباقية داخل الوسط المغلق.

 ق.ت.س.ج عـلـى أـنـه يـجـوز05/04ـمـن الـقـانون  130ولقد نصت الـمـادة 
لقاضي تطبيق العقوـبـات، بـعـد أـخـذ رأي لجـنـة تـطـبيق العقوـبـات فيـمـا يـخـص

1

 ق.ت.س.ج يمكن حصر الشروط و التي تحدد وفق السلوك و المدة05/04 من قانون 129من خلل المادة  
 سنوات على أن يكون الشخص محبوسا فقط،و ل  يستثني03العقابية التي ل تتجاوز أو تساوي أو تقل عن 

 .النص أي فئة من الشخاص المحكوم عليه في جرائم معينة
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) أـشـهر إذا ـكـان ـبـاقي3العقوبة السالبة للحرية والتي مدتها  ل تتجاوز ثلثة (
) واحدة أو يساويها.1العقوبة المحكوم بها على المحبوس يقل عن سنة (

أول : شروط الستفادة من التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة .

أن يكون المحبوس محكوما عليه نهائيا و أن يقضي في المؤسسة عقوبة سالبة-1
للحرية.

أن يكون باقي العقوـبـة المحـكـوم بـهـا أـقـل ـمـن ـسـنة واـحـدة أو تـسـاويها و ـهـذا-2
المشرع لم يشترط طبيعة معيـنـة ـفـي الجريـمـة المـعـاقب عليـهـا مـمـا يعـنـي أـنـه
يستطيع الستفادة من ـهـذا النـظـام  ـكـل محـكـوم علـيـه ـسـواء بجنـحـة أو جناـيـة

سواء كان مبتدءغا الجرام أو معتاد.
أن يكون توقيف العقوبة مؤقتا مدة ل تتجاوز ثلثة أشهر.-3
ــادة -4 ــي الـم ــذكورة ـف ــباب الـم ــدى  الـس ــوس إـح ــي المحـب ــوافر ـف 130أن تـت

1ق.ت.س.ج.

ثانيا: إجراءات التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة و آثاره. 

 ـمـن132يضمن هذا الجراء عدة تدابير ـجـاءت ـفـي طـيـات ـنـص الـمـادة 
ق.ت.س.ج  و فيه: 05/04القانون 

أن يقدم المحبوس أو ممثله القانوني أو أحد أفراد عائلته طلب التوقيف المؤقت-1
لتطبيق العقوبة السالبة للحرية .

أن يقدم الطلب لقاضي تطبيق العقوبات.-2
أيام من تاريخ إخطاره . 10أن يبث في الطلب في ظرف -3

 و عليه يخطر قاضي تطبيق العقوبات مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوـبـة
ـي03أو رفضه إلى النائب العام و المحبوس خلل أجل   أيام من تاريخ البث ـف

1

إذا توفي أحد أفراد  عائلة المحبوس إذا أصيب أحد أفراد عائلة المحبوس التحضير للمشاركة في المتحان إذا 
كان زوجة المحبوس مريضة .
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الطلب، و ل يجوز للمحبوس  تقديم طلب جدـيـد إـلـى بـعـد مـضـي ثلث أـشـهر
1ابتداء من تاريخ رفض الطلب الول .

 البند الثالث:  نظام الفراج المشروط 

من الساليب العقابية  التي تنفذ خارج المؤسسات العقابية والتي لها نفس
الغاية وإصلح المحبوس و إـعـادة إدـمـاجه ـبـالمجتمع حـيـث يـتـم الـفـراج ـعـن
المحبوس الذي قضى مدة معينة من العقوبة السالبة للحرية مكافأة لما أثبته من
ـاءه حسن السلوك والسيرة داخل المؤسسة، مما يدعو إلى الثقة به و ذلك باع ـف
من تنفيذ المدة المتبقية ـمـن العقوـبـة داـخـل المؤسـسـة العقابـيـة وـهـو ـمـا يـعـرف

بالفراج المشروط .

 وبهذا ل يعد الفراج المـشـروط إنـهـاء للعقوـبـة ول يتمـتـع المـسـتفيد مـنـه
2بحرية كاملة خلل فترة الفراج بل تبقى حريته مقيدة بالتزامات.

ولـشـك أن ـهـذا النـظـام يـكـرس السياـسـية العقابـيـة الحديـثـة ودورـهـا ـفـي
التأهيل على وظيفتها في تحقيق العدالة والردع العام.

الجهة المختصة بتقرير نـظـام الـفـراج المـشـروط: ـمـن المتـفـق علـيـه ـمـن ـهـذه-1
ـة ـفـي الدارة ـة ممثـل التـشـريعات أن ـهـذه الـسـلطة إـمـا أن تـكـون ـسـلطة إدارـي
العقابية، وإنما تكون سلطة قضائية كالمحكمة أو قاضي تطبيق العقوبات، ومـا
بـيـن مؤـيـد ومـعـارض ـمـن الفـقـه لعـطـاء جـهـة الدارة أو القـضـاء الـحـق ـفـي

الفراج المشروط يدعم كل فريق رأيه بعدد من الحجج.

1

يمكن للمحبوس و النائب العام الطعن في مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة أو مقرر الرفض حسب الحالة 
 أيام من تاريخ تبليغ المقرر.8أمام لجنة تكييف العقوبات و هذا خلل 

2

، " معاملة المحبوسين على أساس فكرة الدفاع الجتماعي لعادة إدماجهم بالمجتمع" ،مدكرةحزاب نادية 
.و ما بعدها163 ، ص 2014/2015ماستر،  السنة الجامعية 
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اختصاص جهة الدارة بتقرير الفراج المشروط:  يعتبر أنصار هذا التجاهأ-
أن الفراج المشروط عمل إداري عـلـى أـسـاس أن القاـضـي ينتـهـي دوره عـنـد
النطق بحكم الدانة، المتضمن العقوبة السالبة للحرية وبعدها تبدأ مرحلة تنفيذ
العقوبة اـلـتي تشـرف علـيـه الـسـلطة الدارـيـة لـهـا  ـصـلحية كامـلـة فـي تـقـدير
استحقاق المحبوس للفراج المشروط استنادا إلى أن الـفـراج المـشـروط لـيـس
إل مرحلة ـمـن مراـحـل المعامـلـة العقابـيـة والدارة ـهـي ـصـاحبة الختـصـاص

، وبالتالي فهو له القوة التنفيذية و بالتالي يخرج من1الصيل في  هذه المرحلة
الختصاص القضائي.

ب- اختصاص السلطة القضائية بتقرير الـفـراج المـشـروط: ـسـبق وأن اـشـرنا
إلى أن مرحلة المحاكمة العادلة تتعدى في تقديرنا مرحلة النـطـق ـبـالحكم ذـلـك
ـفـي رأيـنـا أن القواـعـد المتـضـمنة إـعـادة تأهـيـل المحـبـوس ـكـانت نتيـجـة حـكـم
قضائي، ـضـف إـلـى ذـلـك أن بعـض التـشـريعات الحديـثـة منـحـت الختـصـاص

ـى الـسـلطة القـضـائية ـرار الـفـراج المـشـروط إـل ـوم ـمـبررات2بإـصـدار ـق  وتـق
الختصاص القضائي في هذا  الصدد على أساس الواقع، حيث أن القضاء هو
الذي اصدر الحكم بالدانة الذي يقوم المحكوم عليه بتنفيذه، وبالـتـالي يـجـب أن
يعهد إلى هذه السلطة بأمر تقرير تعديلت على هذا الحكم ، خاصة فيما يتعلق
بمدة العقوبة المحكوـمـة بـهـا وـبـذلك اللتـجـاء  إـلـى الـفـراج المـشـروط. فنـظـام

 بالفراج ـعـن المحـكـوم علـيـه3الفراج المشروط يعني تعديل في مدة العقوبة 
قبل انقضاء كل مدتها.

1

 ،  " فلسلفة النظام العقابي  في الجزائر و حقوق السجين" ،  دار الهدى ، عين مليلة،  بدون طبعة ،سنةبريك 
.94،  ص 2003

2

 ، "الفراج الشرطي في ضوء السياسة العقابية الحديثة "، كلية الحقوق ، جامعةمحمد عبد الغريب  
و ما بعدها. 171،  ص 1994/1995المنصورة ، بدون طبعة  سنة 
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ـراج المـشـروط و وعليه خول المشرع الجزائري لعدة جهات إقرار مقرر الـف
هو قاضي تطبيق العقوبات و وزير العدل ، و ـيـترتب ـعـن مـنـح ـهـذا المـقـرر

عدة آثار.

أول:  اختصاص  قاضي تطبيق العقوبات:  يخول  لقاـضـي تـطـبيق العقوـبـات
مهمة تقرير نظام الفراج المشروط إذا كان باقي العقوبة يـسـاوي أو يـقـل ـعـن

و عشرون شهر، وذلك بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوـبـات، فبـعـدما يـقـدم 24
طلب الفراج المشروط من طرف المحبوس أو موكله أو من ينوب  عنه وفقا

 الـصـادرة ـعـن949/2005ق..ت.س.ج وـقـد ـحـددت التعليـمـة رـقـم 137للـمـادة 
 تـشـكيلة المـلـف ، ـثـم03/05/2005الـمـدير الـعـام لدارة الـسـجون المؤرـخـة ـفـي 

يـتـولى أمـيـن ـضـبط اللجـنـة باـسـتقبال المـلـف ويتحـقـق ـمـن اللتزاـمـات المالـيـة
ووصل تسديدها ، ـثـم يـحـرر اـسـتدعاءات لعـضـاء اللجـنـة لحـضـور  الجلـسـة

بعدما يوقع عليها قاضي تطبيق العقوبات .

 أعـضـائها وبـعـد الـتـداول3/2 ويجب أن تنعقد هذه الجلسة بحـضـور ثـلـث 
ـة تنفذ قراراتها بأغلبية الصوات ثم يحرر محضر الجتـمـاع و مـقـرر الموافـق
على الفراج المشروط أو الرفض وتبليغ النيابة العامة بالمقرر مع نسخة مــن
الملف ويبلغ المحبوس ول ينتج هذا المـقـرر آـثـاره إل بـعـد ثمانـيـة أـيـام و ـهـي

ن و بهذا نـسـتنتج أن الـنـائب الـعـام يـجـوز ـلـه الطـعـن ـفـي مـقـرر1آجال الطعن 
ـن الفراج المشروط أمام لجنة تكييف العقوبات و التي لها مهلة خمسة وأربعـي

3

نظرية امتداد الشرعية  إلى مرحلة  التطبيق و مفادها أن تقوم هذه النظرية على أساس فكرة الـتـدخل القـضـائي 
في مرحلة التطبيق من اجل فرض رقابة عامة على شرعية التنفيذ،  فإذا كان مبدأ ـشـرعية الجراـئـم و العقوـبـات
ـذ العقابـيـة ـة التنفـي يهيمن على مرحلة التجريم  إلى المحاكمة فانه يجب أن يستمر ليحكم مرحة التطبيق أي مرحـل

يـضـمن ـعـدم ـخـرق المؤسـسـة العقابـيـة لـهـذا المـبـدأ  فيـجـب  أن تـكـون  الرقاـبـة ليتم  بالسلوب  الـقـانوني ، و «
القضائية  فعالة لنها تدخل ضمن قواعد المحاكمة العادلة،  فالسلطة القضائية هي أحسن ضامن لشرعية تطبيق

العقوبات و أفضل حارس و حامي و المدافع عن مبدأ  الشرعية.

1

،2010،  " نظام الفراج المشروط "، دراسة مقارنة، دار هومة،  الجزائر، بدون طبعة، سنة  بدر الديم معافة 
.157 إلى 152ص من 
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يوما للبث في هذا الطعن وسكرتها أو تجاوزتها لهذه المهلة هو بمثابة الرفض
للطعن و بهذا يكون الطعن موقف التنفيذ .

يباشر  وزير العدل الختصاص وـفـق لـنـص الـمـادة :اختصاص وزير العدل 
 ـمـن ـهـذا الـقـانون بـصـدور وزـيـر الـعـدل حافـظـا الخـتـام مـقـرر الـفـراج142

المشروط في المحبـوس البـاقي  علـى انقضـاء مـدة عقوبـة أكـثر مـن أربـع و
من هذا القانون 135عشرون شهرا و في الحالت المنصوص عليها في المادة 

" ول يمكن لوزير العدل إبداء رأيه إل بـعـد اـخـذ رأي لجـنـة تكيـيـف العقوـبـات
من نفس القانون ، و بهذا يتم البث في طـلـب الـفـراج بـعـد ـمـا 143وفقا للمادة 

يقوم رئيس اللجنة الضبطي أعمالها و تحديد موعد لجتماع  و توزيع الملفات
على أعضائها بغرض إعداد تقرير على الملف ليتولى كـل عضـو أبـداء رأيـه

30 لبداء رأيـهـا بـشـان الطلـبـات ـفـي 2/3تنعقد الجلسة بحضور ثلثي أعضائها 

يوم من تاريخ تسجيلها ويجوز لقاضي تـطـبيق العقوـبـات  ووزـيـر الـعـدل قـبـل
إصدار المر بالفراج أن يطلب رأي والي الولية التي سوف  يتم فيها و هذا

 من ق.ت.س.ج. 144ما نصت عليه المادة 

المبحث الثاني: سلطة القاضي المتعلقة بالتعويض عن الخطأ القلضائي
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تتشكل الدعوى الجزائية بمفهومها الواسع من مجموـعـة ـمـن الـجـراءات
المتسلسلة والمترابطة ابتداء من تحريكها إـلـى غاـيـة ـصـدور حـكـم نـهـائي،ـهـذه
الـجـراءات ينظمـهـا ـقـانون الـجـراءات الجزائـيـة ـعـن طرـيـق وـضـع ـضـوابط

ومعايير من أجل القيام بها.

ـة ـد هوـي ـة و تمحيـصـها لتحدـي ـدأ الـضـبطية القـضـائية ـفـي جـمـع الدـل وتـب
ـديم الفاعل، و هذا عن طريق الجراءات و التي تسمح للبحث عن الحقيقة و تـق

الفاعل  للعدالة لقتضاء حق المجتمع  والمجني عليه بالعقاب.

إل أنه قد ترتـكـب الجريـمـة ولـيـس تـحـت أـيـدي الـسـلطات القـضـائية أدـلـة
دامغة وفاصلة في نسبة الجريـمـة إلـى ـشـخص معـيـن بـذاته، ـبـل ـكـل ـمـا ـلـديها
مجرد قرائن توحي بنسبتها لحد الفراد ، وهذا ما يستدعي المر بحـثـا معمـقـا
ودقيقا خاصة في المسائل الجنائية نظرا لخطورة الفعال المرتكـبـة فيـهـا،حـيـث
أسند القانون هذه المهمة الصعبة إلى قاضي التحقيق ليبذل جهده ـفـي الوـصـول
إلى الحقيقة، إذ يقع عليه عبء دراسة الملف دراـسـة وافـيـة ومرـكـزة مـسـتعمل
ـراءات ـانون الـج ـه ـق ـا ـل ـتي خولـه ـك الصــلحيات والختصاصــات اـل ـي ذـل ـف
الجزائية، ومن هذه الختصاصات تلك الوامر الحتياطية اـلـتي يتـخـذها قـصـد
حبس المتهم الماثل أمامه حبسا مؤقتا خوفا من العـبـث بأدـلـة الجريـمـة والـتـأثير
على الشهود، وتهدئة الوضع داـخـل المجتـمـع بـسـبب الـضـطراب اـلـذي خلفـتـه
الجريمة المرتكبة، فضل عن حماية المتهم نفسه من احتمال النتقام من طرف

، فـقـد1الضحية أو أهلها ولن المشرع اعتبر الحـبـس الـمـؤقت ـجـزاءا اـسـتثنائيا
وضع شروط و حالت لبد من توافرها لـصـداره،كـمـا تبـنـى نـظـام التـعـويض
ـة عن أضرار الحبس المؤقت غير المبرر إثر تعديل قانون الجراءات الجزائـي

1

 من شريعة حمو رابي، حيث أقر في حالة السرقة و ذلك بأن23ترجع فكرة  تعويض المجني عليه إلى المادة   
 بأن يدفع 24يقدم  القاطعة التعويض لصاحب المال بعد أن يعلن عن ما سرق منه أمام اللهة. كما تلزمه المادة 

 فضة عندما يجهل القاتل،  ونادى الفيلسوف النجلـيـزي بينـتـام بتـعـويض المجـنـي علـيـه ـمـن100لورثة المقتول 
خزينة الدولة حيث ل يحصل عليه من الجاني  ونفس الشيء بالنسبة للفقيه اليطالي جورلوفالو اـلـذي  دـعـا إـلـى

.تأسيس صندوق لهذه الغاية
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 باـسـتحداثه قـسـم ـسـابع2001-06-26 الـمـؤر خ ـفـي 08-01بـمـوجب الـقـانون رـقـم 
مكرر ضمن الفصل الول من الباب الثالث من الكتاب الول، وهذا يعد خطوة

إيجابية سلكها المشرع لتحقيق العدالة في دولة القانون.

المطلب الول: مسؤولية الدولة عن الخطأ  القلضائي

الفرع  الول:  القلضاء  و مسؤولية الدولة 

 وسيادة سلطتها،1    يلعب القضاء دورا مهما في جسيد وإبراز دولة القانون
فهو حامي الحريات والحقوق العامة، إذ يقع عليه إرساء قواعد العدل

والمساواة بين الطراف المتنازعة،  لذلك أحاط المشرع رجال القضاء
بضمانات تحقق لهم استقللهم وحيادهم .

      وبما أن الخطأ وارد في عمل  القضاة سواء  بحسن نية أو سوء نية، فإن
2مطالبة المتهم المبرأ  بعد الدانة بالتعويض وفقا لما تقرره قواعد المسؤولية.

      حيث كان سائدا فكرة عدم  مسؤولية الدولة، وهذا تبريرا لفـكـرة الـسـيادة،
وإعطاء القضاء حصانة تمكنه من الهيمنة على سير العدالة وفق رؤى،  وبهذا
سادت هذه القاعدة في فرنسا حيث ـكـانت الدوـلـة  غـيـر مـسـؤولة ـعـن العـمـال
القضائية  إل في حالت نص عليها المشرع صراحة  سرعان مـا تغيـرت فـي

حيث قرر المشرع الفرنسي قاعدة جديدة بإقراره  1972القانون  الصادر سنة 

1

تعني دولة القانون بمفهومها المبسط خضوع الدولة بالكامل للقانون أو أنها تلزم نفسها بحكم القانون، وقد يكون  
لهذا  المفهوم صلة بإلزام الدولة بالتعويض كما يعرف بالخطأ القضائي بمعنى أن الخير قد يكون من التطبيقات
غير المباشرة لتلك الفكرة الـتي تطـغـى عليهـا ـحـتى الـوقت الحـالي السـمة السياسـية ولكـن اـلـتزام الدولـة نفسـها
بالتعويض ل يمكن أن يكون مؤشرا على أننا أمام دولة القانون، بالرغم ـمـن أن فـكـرة التـعـويض ـقـد تزامـنـت أو

 رـغـم تأخرـهـا ـفـي تبنيـهـا لفـكـرة19تعاصرت وربما أعقدت ـبـدايات التبـشـير بـهـذه الدوـلـة بفرنـسـا نهاـيـة الـقـرن 
التعويض عن الحبس المؤقت.

2

 ، "التجاهات الحديثة في مسؤولية الدولة  عن أعمال السلطة القضائية "، دار القباء للطبع،إبراهيم محمد علي
.61،  ص2001بدون طبعة ، سنة 
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مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي دون الحاجة إلى التماس  إـعـادة النـظـر أو
إلى دعوى المخاصمة، فأصبحت القاـعـدة ـهـي مـسـؤولية الدوـلـة ـعـن العـمـال

القضائية والستثناء هو عدم المسئولية.

 وفي الجزائر تعد أعمال الـسـلطة القضـائية، وـمـا يلحـق بهـا مـن أعـمـال
الدعاء العام والضبطية القضائية مـن أعمـال السـيادة، وفـي هـدا الطـار فـإن
المبدأ السائد في الفقه والجتهاد هو عدم مـسـؤولية الدوـلـة ـعـن أعـمـال الـسـلطة
القضائية،وإن كان يوجد ميل في الفقه والجتهاد الداري الحديث و خاصة في
الغرب بقول مسؤولية الدولة عن أعمال الـسـلطة المـشـروعة اـسـتنادا إـلـى مـبـدأ
العدالة الذي يقول:" أـنـه لـيـس ـمـن الـعـدل  ـفـي ـشـيء أن يـكـون هـنـاك ـشـخص

مضرور ول يستطيع أن يراجع القضاء للمطالبة بالتعويض.

          وعليه تدارك المشرع الجزائري هذا النقص وهذا  بالنص على فـكـرة
/531 مـكـرر و 531التعويض ـعـن الخـطـأ القـضـائي و ـحـددت الـمـواد   واـلـتي1 

 المعـدل والمتـمـم للـمـر26/06/2001 المـؤر خ فـي 01/08أوـجـدتها القـانون رقـم 
 المتضمن ـقـانون الجـراءات الجزائـيـة و تـنـص08/06/1996 المؤر خ في 66/55
 مكرر على" يمنح للمحـكـوم علـيـه المـصـرح ـبـبراءته بـمـوجب  ـهـذا531المادة 

ـي الباب أو لذوي الحقوق تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب ـف
مكرر "إن الدولة تتحـمـل التـعـويض الممـنـوح 531حكم الدانة " وتنص المادة 

1من طرف لجنة التعويض و هذا  ما سوف نتطرق إليه لحقا.

الفرع الثاني: الساس القانوني لمسؤولية الدولة.

كما سبق الشارة إلى أن المتهم المبرأ تحدد له قواعد المحاكمة العادـلـة ،
نتيـجـة خـطـأ  ـمـن ـطـرف  المتـسـبب ـفـي حـبـس المتـهـم، ـفـي حـقـه  بالمطالـبـة
بالتعويض ـعـن الـضـرر اللـحـق ـبـه،ة لكنـهـا تجـعـل المطالـبـة ـبـالتعويض غـيـر

1

 .2013،  "مسؤولية الدولة عن الخطأ  القضائي" ،  المجلة اللكترونية بالمغرب ، سنة سعيد صحصا ح 
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صالحة و صعبة المنال لنها ترتب علـى المتهـم مسـؤولية إثبـات هـذا الخطـأ،
وعليه وبالرجوع إلى التفاقيات والمعاهدات الدوليـة المتعلقـة بحقـوق النسـان
نـجـد أن معظمـهـا تـنـص عـلـى وـجـوب تـعـويض ـضـحايا العداـلـة حـيـث نـصـت

 عـلـى وـجـوب1950التفاقية الوروبية لحماية حقوق النـسـان والحرـيـات ـعـام 
ـمـن العـهـد اـلـدولي الـخـاص ـبـالحقوق 9\5تعويض ضحايا العدالة ونص المادة 

1المدنية و السياسية على وجوب تعويض ضحايا التوقيف.

 من اتفاقية مناهـضـة التـعـذيب عـلـى العقوـبـات،14و13 كما نصت المادة 
ـادة  ـي الـم ـا ـف ـك بـعـض الدـسـاتير بقولـه ـى ذـل ـا نـصـت عـل  ـمـن الدـسـتور47كـم

"يترتب عن الخطأ القـضـائي تـعـويض ـمـن الدوـلـة :"  بقولها 1976الجزائري 
غـيـر أن الدـسـاتير العراقـيـة ـلـم تنـص عـلـى وـجـوب التـعـويض إل أن مشـروع

 أعطى "لكل شخص حكم عليه بجريمة الحــق41 في المادة 1990دستور تموز 
ـأ في التعويض " طبقا للقانون إذا ظهر بعد صدور الحكم البات فيها وقوع خـط

جسيم في تحقيق العدالة.

ي المـادة 1992وكذا الدسـتور اليرانـي   علـى مـن أصـيب بضـرر171 ف
مادي أو معنوي جراء اشتباه القاضي أو تقـصـير......فالحكوـمـة مـسـؤولة ـعـن

التعويض.

وعليه، إن وجود نص يوجب دفع تـعـويض ـعـادل لـضـحايا العداـلـة عـلـى
عاتق الدولة هو ما يحقق العدالة وهدف التعويض هو جبر الضرر دون إلــزام
رجوع المتهم على المتسبب في ذلك سواء المشتكي أو الشاهد أو الـحـاكم اـلـذي
أخطأ في إصدار القرار أو الحكـم الـذي ألحـق أضـرار بـالمتهم وللدولـة الـحـق

بالرجوع على المتسبب في الضرار الملحقة بالمتهم.

1

 ، "أعمال السيادة بين الطلق  و التحديد "،  بمناسبة مؤتمر رؤساء المحاكم الدارية  فيمسعودي حسين
11-10 ص ،2012وضبي،  سنة الدول العربية،  أب
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وفي مجال مسؤولية الدولة بدفع التعويضات لضحايا العدالة فما هو أساس هذه
المسؤولية؟

البند الول: نظرية سلب الحرية

إن الدولة باعتبارها حامية لمن المجتمع و سلمته تقوم بـسـلب الحريـة 
الشخصية لبعض الفراد لفترة زمنية معينة ـهـذا ـمـا يلزمـهـا ـبـدفع التعويـضـات
لهم إذا ما تقررت براءاتهم.و لقد برر أصحاب ـهـذه النظرـيـة رأيـهـم أن الدوـلـة
تقوم بدفع التعويضات للفراد في حال نزع ملكيتهم للمصلحة العامة لدى فـهـي

.إل أـنـه1ملزمة بدفع تعويض للفراد عن حريتهم حفاظا على المصلحة العاـمـة
ترتب عنـه يعاب على هذا الرأي كون الدولة عند نزع الملكية للمنفعة العامـة ي
ثراء والتعويض يكون مقابل الشراء، أما في سلب الحرية فل يوجد للتعــويض
ـذا ـى ـه مقابل.إل أنه في التعويض المقرر في سلب الحرية ل يكون مؤسسا عـل
ـه ـذي تنتهـج السلب و إنما على أساس وقوع أخطاء في قرار السلب لحريتهم اـل
الدولة حفاظا على أمن وسلمة المجتمع، أما إذا ـكـان ـقـرار ـسـلب الحرـيـة ـفـي

محله فل حاجة لدفع التعويض.

البند الثاني: فكرة الخطأ

أساس هذه النظرية هو الخطأ،أي أن هذا الخـطـأ ـهـو ـمـا يرـتـب تعويـضـا
من طرف الدوـلـة وـسـواء ـكـان الخـطـأ منـسـوب للموـظـف أثـنـاء قـيـامه بتـطـبيق
القانون أو ـكـان منـسـوب للدوـلـة لوـجـود عـيـب ـفـي الـقـانون، و بمـجـرد ظـهـور

البراءة بعد الدانة يستحق التعويض من الدولة.

البند الثالث: فكرة تحمل التبعية

1

، "ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم ، دراسة مقارنة بالشريعة السلمية"،دار الكتبسردار علي عزيز
.384القانونية،دار شتات للنشر و البرمجيات مصر ، بدون طبعة ،بدون سنة نشر، ص 
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إن المسؤولية تبنى على أساس الضرر باعتبار أن المرافق العاـمـة تعـمـل
لصالح الدولة وإذا نتج عن هذه المرافق أي ضرر أصاب الفراد يجعل خزينة
الدولة مكلفة بدفع التعويض و ذلك لتحقـيـق العداـلـة دون لزومـيـة إثـبـات الخـطـأ

 من قانون الجراءات الجزائية149وهذا ما أخد به المشرع الفرنسي في المادة 
 الذي لم يشترط إثبات الخطأ للحصول عـلـى تـعـويض، ـبـل1970الفرنسي لسنة 

أوجب بمجرد تبرئة المتهم يحصل عـلـى تـعـويض ـعـادل ـمـن قـبـل الدوـلـة دون
الحاجة إلى إثبات وقوع الخطاء، أي يكـفـي للحـصـول عـلـى التـعـويض وـقـوع

الضرر و الضرر يثبت بمجرد حكم بالبراءة. 

الفرع الثالث :أنواع المسؤولية عن التعويض.

إن الخطأ القضائي يجعل عدم قابلية العمال القانونـيـة ـمـن إنـتـاج أثارـهـا
القانونية التي كان من الممكن أن تنتجها ـلـو ـلـم يحـصـل مخالـفـة ـهـذا العـمـل أو
الجراء،كـمـا يرـتـب مـسـؤولية الـشـخص اـلـذي تـسـبب ـفـي ـحـدوث ـهـذا العـيـب
ـة أو كعقاب على خرقه لهذه القواعد الجرائية و هذه المسؤولية قد تكون إدارـي

جزائية أو مدنية.

المسؤولية الداريةالبند الول:

        إن الخلل بالواجبات الوظيفية و المهنـيـة ـيـؤدي إـلـى ـفـرض ـجـزاءات
 نتيجة انتهاك قواعد الوظيفة والمسؤولية القائمة تتعدد1تأديبية (مساءلة إدارية)

ـل ـد العـم مصادرها إما وفقا للقانون الخاص بالوظيفة العامة و الذي ينظم قواـع
في الدولة أو وفقا للقانون العقابي.

ففيما يتعلق بالقضاة فإن مسؤوليتهم الدارية تقوم نتيجة ارتكابهم أخطــاء
قانونية أثناء القيام بواجباتهم سواء في المرافعات حينما ـيـدير القاـضـي الجلـسـة
ومدى التزامه بأحكام القانون وعدد القضايا المفصول فيـهـا والمـسـجلة، ونـسـبة

1

الجزاء التأديبي أو الداري هو خاص بالموظفين دون باقي أفراد المجتمع و الخطأ الداري هنا ل يقع إل من
طرف الموظف أثناء القيام بعمله.
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ـة ـراءات المتبـع ـق والـج ـاء التحقـي ـة أو أثـن ـق بالمحاكـم ـا يتعـل ـل ـم ـاز وـك النـج
وإشرافه على أعمال القائمين بالتحقيق.

تمارس هذه الرقابة على أعمال القضاة من طرف الـنـائب الـعـام عـلـى مـسـتوى
المجلس ووكيل الجمهورية على مستوى المحكمة اللذان يملكان ـسـلطة الرقاـبـة
و الشراف من حيث ممارسة أعمالهم أو انضباطهم الشخصي، والمتمثـلـة ـفـي
إبداء اـلـرأي والملحـظـات بواـسـطة التـقـارير اـلـتي ترـفـع ـلـوزير الـعـدل ـحـافظ
الختام حول سلوكهم الشخـصـي وانـضـباطهم اـلـذي يبـقـى عمل مـيـدانيا يـتـوله
النائب العام في الطار العام لوظيفته الدارية، و خاصة الحالت التي يرتـكـب
فيها القاضي خطأ مهنيا يستوجب التأديب ويعـتـبر ـفـي نـظـر الـقـانون الساـسـي

ـام61و60للقضاء طبقا لحكام المادتين   خطأ مهنيا كل تقصير يرتكبه أثناء القـي
بواجباته، كما يعتبر ـكـل عـمـل يـمـس بالـشـرف والكراـمـة الوظيفـيـة أو الخلل
بمبدأ التحفظ أو المساس بسمعة القضاء و عرقلة سير العدالة ـحـتى ـلـو حـصـل

   1خارج أوقات الخدمة.

مع التذكير أن النائب العام ل يمارس سلطة التأديب و إنـمـا ـيـترك الـمـر
ـافظ ـدل ـح إلى المجلس العلى للقضاء عندما يخطر بذلك عن طريق وزير الـع

الختام بناءا على تقرير من النائب العام.

ووفقا للقانون العـقـابي نـجـد أن المـسـؤولية الدارـيـة تنـشـأ نتيـجـة ارتـكـاب
أخطاء قانونية أثناء القيام بواجباتهم ويتم التحقق من ـهـذه الخـطـاء أو الخلل
إما عـن طريـق الشـراف المـيـداني علـى العمـال القانونيـة للقضـاة أو نتيجـة
إجراء التدقيقات التميزية على هذه العمال،و تـمـارس بواـسـطة أـحـد مـشـرفيها

و متابـعـة2بالحضور للمرافعات للوقوف عـلـى أـسـلوب القاـضـي أثـنـاء الجلـسـة 
قاضي التحقيق،و بعد النتهاء يقوم المـشـرف ـبـذلك بتـقـديم تقرـيـر مفـصـل إـلـى

1

، "الموسوعة في الجراءات الجزائية"،المجلد الول في المتابعة القضائية،  بدون دار نشر ،بدونعلي جروة
.588 ص ،2006طبعة، سنة 
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هيئة الشراف، وإذا ما اتضح أن أحد القضاة ارتكب خطأ فللرئـيـس الـحـق ـفـي
تنبيه القاضي بعدم التكرار مستقبل كتابة، أمـا إذا كـان الخطـأ جسـيما فلرئيـس
الهيئة عرض المر على وزير العدل ليتـخـذ ـمـا ـيـراه مناـسـبا، وعـلـى المـحـاكم
ـام و ـارير مفصــلة توضــح الحـك ـات أن تنظــم تـق ـاكم الجناـي ـتئنافية ومـح الـس
القرارات التي ارتكب فيها خطأ جسيما لترسل نسخة لوزارة العدل لحفظها في

1الملف الشخصي للقاضي لتأخذ بعين العتبار في الترقية.

ـى ول تقتصر المسؤولية الدارية على القضاة و الدعاء العام بل تمتد إـل
أعضاء الضبط القضائي نتيجة الخلل بالواجبات الوظيفية والتقصير في أداء
العمل كما في حال التفتيش المشوب بعيب الخلل بشرط من الشروط الشكلية

أو الموضوعية كالذن و ميقات التفتيش.

 ـمـن ـقـانون الـجـراءات الجزائـيـة عـلـى ـتـولي إدارة12وقد نصت الـمـادة 
الضبط القضائي وكيل الجمهورية تحت إشراف النائب العام للمجلس القضائي

وـمـا يليـهـا ـمـن ـقـانون الـجـراءات 206وتحت رقابة غرفة التهام وفقا للـمـواد 
ـا ـتـوجيه ملحـظـات أو تقرـيـر ـتي لـه ـة واـل ـة باعتبارـهـا محكـمـة تأديبـي الجزائـي

اليقاف عن مباشرة العمال بصورة مؤقتة أو نهائية. 

وعلى كاتب المحكمة ملحظة الجراءات والشكليات المقررة في أوامــر
التكليف بالحضور أو التوقيف أو القـبـض أو الحـضـار وإل تـعـرض للمـسـاءلة

 اعتبار أن كاتب المحكمة شاهد على ـمـا ـيـدور ـفـي الجلـسـة ويخـضـع2التأديبية
كذلك للمساءلة أعوان القضاء كالمحضرين ومـحـافظي اـلـبيع والـمـوثقين نتيـجـة

2

في الجانب العملي تمارس من طرف مفتشين متخصصين تبعثهم الوزارة بشكل مفاجئ إلى المجالس و المحاكم
القضائية لمراقبة العمال داخل هذه الهيئات وعدد الملفات المفصول فيها و مدى احترام المواقيت القانونية

...إلخ

1

، "ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية الجزاءات الجرائية"، ، الردن،  الطبعةالمزوريوعدي سليمان علي 
267،268ص  ،2009الولى ،سنة 
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ـه لقواـعـد الخلل بواجباتهم كتقارير الخبرة والتبليغات، أما المحامي فإن خرـق
المهنية فيما يتعلق بحقوق موكله تؤدي إلى قيام المسؤولية الدارـيـة أـمـام نقاـبـة

المحامين.

ـانون المصــري ـي الـق ـة ـف ـي المســؤولية الدارـي ـف الوضــع ـف ول يختـل
والفرنسي وكذا العراقي، فوفقا للقانون المصري تعطي الـحـق للـنـائب الـعـام أو

 ـمـن48،133،134أحد وكلئه لرفع الدعوى التأديبـيـة عـلـى القـضـاة وفـقـا للـمـادة 
 من قانون إـجـراءات مـصـري للـنـائب12نظام القضاء المصري وتخول المادة 

أموري الضـبط القضـائي، و هـذا مـا ذهـب إليـه العام إقامة الدعوى في حق م
،أـمـا39المشرع العراقي بخصوص مساءلة أعضاء الضبط القضائي في المادة 

ـانون ـا لـق ـتي يتبعـهـا وفـق ـام الجـهـة اـل ـة تـكـون أـم المـحـامي فالمـسـؤولية الدارـي
المحاماة.

 البند الثاني: المسؤولية الجزائية

إن مخالفة القواعد الجرائية ـقـد ل يـشـكل فـقـط ـجـزاء إجراـئـي وإنـمـا ـقـد
يصل إلى درجة الجريمة،كما هو الشأن في خرق قواعد قانون العقوبات.

 ـمـن ـقـانون65فالـمـادة :حالة التعسف في استعمال السلطة و مخالفة الـقـانون- 1
 ـسـاعة ـمـن48الـجـراءات الجزائـيـة الجزاـئـري تـلـزم اـسـتجواب المتـهـم خلل 

ـة ـؤولية الجزائـي ـام المـس ـى قـي ـؤدي إـل ـات ـي ـذا الميـق ـاوز ـه ـه، فتـج ـض علـي القـب
للشخاص المسئولين عن هذا التوقيت سواء أن كانوا قضاة أو أعـضـاء النياـبـة
العامة أو أعضاء الضبط القضائي، فهذا الـخـروج ـعـن الـقـانون والتعـسـف ـفـي
اـسـتعمال الـسـلطة كحـجـز الـشـخاص أو الـسـكوت ـعـن حجزـهـم بطريـقـة غـيـر
مشروعة أو المر بحبسهم في غير الحالت التي يقررها القانون أصبح الحكم

 وأحكام6 من قانون الجراءات الجزائية الجزائري فقرة 51تعسفيا طبقا للمادة 

2

 تمارس سلطة التأديب بناء على تقرير من النائب العام إلى وزير العدل بواسطة اللجان المتساوية العضاء.
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 مـن ق.ع.ج108 من قانون العقوبـات الجزائـري، وكـذا المـادة 107،110المواد 
التي تقرر المسؤولية الشخصية.

حالة المسؤولية عن استعمال السلطة: إذا ما مارس القـضـاة ـسـلطاتهم ـخـارج-2
ـانون كـمـا ـهـو وارد ـفـي الـمـادتين  ـانون العقوـبـات138 و135ـحـدود الـق  ـمـن ـق

المتعلقة بإساءة استعمال السلطة ضد الفـراد أو إصـدار أوامـر تنفيذيـة خـارج
حدود السلطة فيعتبر بمثابة مرتكب لجريمة مـعـاقب عليـهـا، وـمـن جـهـة نـصـت

 من قانون العقوبات الجزائري" عـنـدما يتـجـاوز قضـاة النياـبـة118 و116المادة 
العامة حدود سلطتهم بتدخلهم في قضايا خاـصـة بالعـمـال الدارـيـة أو الـتـدخل
في حقوق و اختصاص محاكم مدنية فيعاقب مرتكبها وفـقـا للنـصـوص العقابـيـة

فضل عن العقوبة التأديبية".

وهي حالة تدخل القـضـاة ـفـي أعـمـال ـخـارج: حالة تجاوز حدود الصلحيات-3
ـحـدود الوظيـفـة ـسـواء بالـتـدخل ـفـي أعـمـال الـسـلطة الدارـيـة أو التـشـريعية أو

118،116،121أعمال الشرطة الدارية أو القضايا المدنية، حيث يـعـاقب ـبـالمواد 

من قانون العقوبات الجزائري ،و ينبغي التفرقة بين حالتين:

أ- حالة كون الخطأ المرتكب بسوء النية: و بالتالي يشكل جريمة معاقب عليـهـا
قانونا، فالمتضرر من ذلك والذي وقع عليه العـتـداء يرـفـع ـشـكواه إـلـى وزـيـر
العدل حافظ الختام بصفته الرئيس الداري اـلـذي يتعـيـن علـيـه إخـطـار الـنـائب
العام و إخطار الجهة المختصة، كما يمكن للشاكي إتباع طريق الدعاء المدني

من قانون الجراءات الجزائية  الجزائري، وـفـي كلـتـا الـحـوال 72وفقا للمادة 
يكون من حق المتضرر أن يتأسس طرفا مدنيا للمطالبة بالتعويض وفـقـا لـنـص

1 من قانون الجراءات الجزائية.239المادة 

1

.551، المرجع  السابق، صعلي جروة
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 بمفهوم قانون العقوبات فللمتـضـرر ـحـق:ب- حالة كون الفعل ل يشكل جريمة
 و التي ترفع تحت مـسـؤولية الدوـلـة،1مقاضاة القاضي وهي دعوى المخاصمة

وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنـسـية يـجـوز مـسـاءلة قاـضـي النياـبـة ـعـن
أعمال الغش إذا أصدر قاضي الحكم بناءا على إيحاءات خاطـئـة مـنـه يـسـتظهر
فيها بوثائق أو مستندات غير صحيحة المضمون، حيث اعتبر ذلك بمثابة غش
وتدليس من قاضي النيابة يجوز مخاصمته عن طرـيـق المحكـمـة طبـقـا لقواـعـد

2مخاصمة القضاة.

 ـمـن ـقـانون121كما طبقت جريـمـة الـغـدر المنـصـوص عليـهـا ـفـي الـمـادة 
العقوبات بالنسبة للقاضي الذي يأمر بتسديد أو تحـصـيل ـمـا ـهـو غـيـر مـسـتحق
الداء وكذا التعويضات، وفي هذا الـشـأن ـيـرى القـضـاء أن ـكـل ـتـدخل بتقرـيـر
حق أو مركز هو في الصل من اختـصـاص جـهـة أـخـرى يـترتب عـنـه ـضـرر

،وـفـي3مادي أو معنوي يمـكـن أن يـكـون مـحـل دـعـوى مخاـصـمة أـمـام القـضـاء
ـاء ـن الخـط ـدنيا ـع ـئولة ـم ـا بصــفتها مـس ـة طرـف ـون الدوـل ـوال تـك ـع الـح جمـي

والضرار على أساس التبعية الوظيفية.

وفي القانون المصري يتعرض القاضي للمساءلة الجزائـيـة و إـلـى توقـيـع
العقاب عـنـد الخلل بـشـروط ـصـحة العـمـل الجراـئـي، و ـهـذا الخلل يعـتـبر
جريمة معاقب عليها سواء أكان الشخص من أعضاء النيابة العاـمـة أو القـضـاة

1

 لم نجد ما يشير إلى دعوى المخاصمة2008بالرجوع إلى قانون الجراءات المدنية و الدارية الصادر سنة   
وهذا خلفا لما كان عليه قانون الجراءات المدنية الجزائري القديم و الذي كان يشير إلى هذه الدعوى في نص

.214المادة 

2

.1917-11-09و1912-08 -3محكمة النقض الفرنسية ، القرار الصادر في 

3

.1898-06-14محكمة النقض الفرنسية ، القرار الصادر في 
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126،128،280، وهذا ما نـصـت علـيـه الـمـواد 4أو أحد مأموري الضبط القضائي

من ق.ع.م.

وفي القانون الفرنسي يسأل القاضي عن العـيـوب الجرائـيـة تـحـت طائـلـة
 من قـانون الـجـراءات الفرنـسـي26أي نص عقابي وهذا ما نصت عليه المادة 

 من قانون العقوبات.119،120التي أحالت إلى المادتين 

بالضافة إلى الحبس والقبض في غـيـر الـحـالت المنـصـوص عليـهـا ـفـي
 مـن114القانون ويعاقب على تهمـة العتـداء علـى الحريـة الشخصـية بالمـادة 

قانون العقوبات الفرنسي ويعاقب كل من استخدم أعمال العـنـف والتـعـذيب ـمـن
من قانون العقوبات ....إلخ. 186أجل الحصول على العتراف بالمادة 

أما بالنسبة للقانون العراقي فالشخص الجرائي وفقا لهذا القانون أعضاء
الدعاء العام أو القضاة أو أحد أعضاء الضبط القـضـائي أو ـشـخص أـخـر ـمـن

 من قانون العقوبات إن العقاب بالســجن أو333غير هؤلء فوفقا لحكام المادة 
الحبس كعقاب على مرتكب جرائم التعذيب والقوة لحمل المتهم على العتراف

326والدلء بأقوال ومعلومات عن طريق التهدـيـد و الـقـوة كـمـا نـصـت الـمـادة 

من قانون العقوبات بمعاقـبـة الـشـخص واعتـمـادا عـلـى وظيفـتـه ـبـدخول مـنـازل
 من قانون العقوبات.330،331،333الشخاص بدون رضا وكذا المواد 

البند الثالث:  المسؤولية المدنية

القانون الفرنسي سابقا كان يرتب المسؤولية المدنـيـة للـشـخص الجراـئـي
نتيجة الضرار المادية والمعنوية، تـقـوم وفـقـا لنـظـام المخاـصـمة ووفـقـا للـمـادة

 اـلـتي ـحـددت الـحـالت،505 من قانون الجراءات الفرنسي و تحيل للمادة 136
هذا هو الطريق للتعويض عن الضرار الناتـجـة ـعـن العمـال المعيـبـة، إل أن

 المـسـؤولية المدنـيـة1972المشرع الفرنسي قلب فيما بـعـد ـضـمن الـقـانون لـسـنة 

4
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ـعـن العـيـوب الجرائـيـة وجعلـهـا عـلـى ـعـاتق الدوـلـة وألزمـهـا ـبـالتعويض ـعـن
أخطاء الجهاز القضائي.

وـفـرق بـيـن العـيـوب الناـشـئة ـعـن الخـطـأ المرفـقـي والناـشـئة ـعـن الخـطـأ
الشخـصـي للقـضـاة، فالخـطـأ المرفـقـي أو المـصـلحي اـلـذي ينـسـب إـلـى الجـهـاز
ـة القضائي دون تحديد تلتزم الدولة بالتعويض عنه ، أما الشخص فتتحمل الدوـل
التعويض عنه لترجع فيما بعد على المتسبب لتحصيل ما دفعـتـه ول ـفـرق بـيـن

العمال الصادرة من القضاة أو من النيابة العامة.

أما أعضاء الضبط القضائي فإن مسؤوليتهم تقوم وفقا للقواعد العامة ـفـي
الـقـانون الـمـدني وفـقـا لقواـعـد المـسـؤولية التقـصـيرية، أـمـا الـطـراف الـخـرى
كالمتهم و المشتكي والمدعي ل تقوم ضدهم المـسـؤولية المدنـيـة ـضـدهم و إنـمـا

1دفع الرسوم للخزينة العامة في حال عدم قبول الطعون و سقوط الحق.

ـادة  ـي الـم ـد أورد ـف ـانون المـصـري فـق ـا الـق ـانون المرافـعـات49أـم  ـمـن ـق
المصري حالة دعوى المخاصمة وهي محددة على سـبيل الحصـر و المرتكبـة
من القضاة و أعضاء النيابة العامة وللمتـضـرر مخاـصـمة الدوـلـة ـمـع القاـضـي

للحكم بالتعويض على أن لها الحق في الرجوع عليهم.

هذا ما تطرق إليه القانون العراقي في مجال المسؤولية المدنـيـة إذ اعـتـبر
هو الخر أن المتضرر إن ـلـم يـسـتطيع إثـبـات إـحـدى ـحـالت المخاـصـمة فـهـو
بذلك يفقد إمكانية الحصول على التعويض كما أن نظام المخاصمة ل يمتد إلـى
أعـضــاء الـضــبط القـضــائي، فمـســؤوليتهم المدنـيــة تتحـقــق وفـقــا للمـســؤولية
التقصيرية في القانون المدني كحالة قيام رجال الشرطة بالقبض على المتهم و

حجزه في غير الحالت المصرح بها قانونا.

1
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286ونلحظ أن المشرع العراقي نص على طريق المخاصمة في الـمـادة 

من قانون المرافعات المدنية على الحالت التي ترـفـع فيـهـا دـعـوى المخاـصـمة
1 مرافعات مدنية إجراءات الشكوى.287،292وحددت المادتين 

المطلب الثاني: التعويض عن الخطأ في المحاكمة.

غالـبـا ـمـا تـحـدث أخـطـاء أثـنـاء المحاكـمـة اـلـتي ـتـؤدي إـلـى إداـنـة المتـهـم
ومعاقبته مما تلحق به أضرار مادية وأدبية ، وعليه فكيف يتم تـعـويض المتـهـم
عند إقرار براءاته بـعـد إـعـادة مـحـاكمته؟ وـبـالرغم ـمـن ـكـثرة الـضـمانات اـلـتي
أوجبت القوانين توفيرها لتحقيق العدالة، إل أنه قد تقع أخطاء جوهرية تـسـتلزم

 لن ذلك ينتفي و مبدأ عدم تحقق العدالة.2إعادة المحاكمة

الفرع الول: الحكام التي يجونديز فيها إعادة المحاكمة.  

ليست كل الدعاوى قابلة لعادة المحاكمة و عليه يشترط مايلي:

أن يكون الحكم بات: لصلح الخطأ القضائي يستلزم أن يكون الحـكـم ـحـائز-1
لقوة الشيء المقضي فيه، فل يجوز طلب إـعـادة المحاكـمـة ـفـي الحـكـام الغـيـر
باتة كتلك الحكام التحضيرية والـقـرارات الـصـادرة قـبـل الفـصـل ـفـي اـلـدعوى
لنها و إن اشتملت على خطأ قضائي يكون إصلحه عن طريق طرق الطعــن

..العادية

1

.282 ص.، المرجع السابقوعدي سليمان علي المزونديزي 
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:رؤية الدعوى التي حكم فيها مسبقا مرة ثانية بعد استنفاد جميع طرق الطعن،في حال ظهورإعادة المحاكمة
وقائع جديدة تثبت براءة المتهم.
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إن إـعـادة المحاكـمـة يرـجـع لوـقـوع : -يجب أن يكون الحكم ـصـادرا بالعقوـبـة2
أخطاء جسيمة ـلـم تـكـن معلوـمـة عـنـد إـصـدار الحـكـم النـهـائي بحـيـث ـلـو ـكـانت
معلومة لكانت براءة المتهم يقينية، و عليه ل ـبـد أن يـكـون الحـكـم مـحـل إـعـادة
المحاكمة يشمل على عقوبة سواء سالبة للحرية أو مالية كالغراـمـات أو ـتـدابير
احترازية و سواء أن نـفـدت العقوـبـة أو ـلـم تنـفـد أو ـكـانت حـيـز التنفـيـذ، وعليـه

تخرج من هذا الطار الحكام الصادرة بالبراءة.

تختـلـف المخالـفـات ـعـن الجـنـح و :أن يكون الحكم صادر في جناية أو جنحة-3
الجنايات من حيث الخطورة والعقوبة و الجراءات التي تحكمها لذا فل يـجـوز
إعادة المحاكمة فيـهـا لـنـدرة وـقـوع الخـطـاء القـضـائية فيـهـا، وذـلـك لبـسـاطتها،
ـد تكـيـف والعبرة هنا بحكم المحكمة فإذا كيفت القضية على أساس الجـنـح وأعـي

1القضية على أساس مخالفة وصدر حكم جديد فل يجوز إعادة المحاكمة.

ـمـن ـقـانون الـجـراءات 531وـهـذا ـمـا أدرـجـه المـشـرع الجزاـئـري ـفـي الـمـادة 
الجزائـيـة ـفـي الفـصـل الول ـمـن الـبـاب الـثـاني المتعـلـق بطلـبـات إـعـادة النـظـر
والتعويض عن الخطأ القضائي، بحيث ل يمكن إعادة النظر إل ـفـي الـقـرارات
الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه وكانت تقـضـي بالداـنـة ـفـي جناـيـة أو جنـحـة،

 مـن أـصـول المحاكمـات270وهذا ما تطـرق ـلـه المـشـرع العراقـي فـي المـادة 
 من قانون الجراءات الجنائية المصري والمــادة441الجزائية العراقي والمادة 

 ـمـن الـقـانون367 من قانون أصول المحاكـمـات الجزائـيـة اللبـنـاني والـمـادة 349
2 من القانون الليبي.402السوري والمادة 

1
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الفرع الثاني: الحالت التي يجونديز فيها إعادة المحاكمة.

 هناك حالت محددة تلزم إعادة المحاكمة هي:

إذا حكم على المتهم بجريمة القتل ثم وجد المدعي بقتله حيا، فإذا ثبت وـجـود-1
دلئل كافية فإن ذلك يدل على أن الحكم صدر ـضـد ـشـخص برـيـء، ويـسـتوي
أن تكون جريمة قتل عمدا أو إهمال أو ـضـرب مفـضـي للوـفـاة ويـسـتثنى حاـلـة
الشروع بالقتل، وعليه يستلزم إطلق ـسـراح المتـهـم إن ـكـان حـيـا و ل يـهـم إن
كان المجنـي علـيـه حـيـا أثـنـاء إـعـادة المحاكـمـة المـهـم أن تـقـدم دلـئـل كافـيـة أن
المدعي بقتله كان حيا يرزق بعد ارتكاب الجرم ويكون الثـبـات بجمـيـع ـطـرق

 ـمـن ـقـانون الـجـراءات الجزائـيـة531الثبات، وهذا ما نـص علـيـه فـي الـمـادة 
ـترتب الجزائري "...إما على تقديم مستندات بعد الحكم بالدانة في جناية قتل ـي
عليها قيام أدلة كافية على وجود المجني عليه المزعوم قتله على قيد الحياة..."

ـقـانون 441 من القانون العراـقـي والـمـادة 270كما نصت على ذلك المادة 
 ـمـن ـقـانون اللبـنـاني349ـمـن الـقـانون الردـنـي و الـمـادة  292مصري والـمـادة 

 1 من القانون السوري.367 من القانون المغربي والمادة 613والمادة 

-إذا حكم على شخص لرتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على ـشـخص أـخـر2
لرتكابه الجريمة نفسها وكان بـيـن الحكمـيـن تـنـاقض ـمـن مقتـضـاه ـبـراءة أـحـد

المحكوم عليهما.

ـن ل وعليه يفترض صدور حكمان بالدانة على واقعة واحدة ضد متهمـي
وجود لعلقة مـسـاهمة أـصـلية أو تبعـيـة والوـقـائع تؤـكـد ارتـكـاب الجريـمـة ـمـن
ـة فل شخص واحد.وعليه فإذا كان أحد الحكمين صادر بالبراءة والخر بالداـن
يجوز إعادة النظر في الملف وعليه بتوافر الشروط يلغى أحد الحكمين وإـعـادة

1
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 ـمـن531التحقيق في القضية لتبيان المتهم الحقيقي، وهذا ما نصت عليه الـمـادة 

"...أو على إدانة متهم أخـر مـن أجـلقانون الجراءات الجزائية الجزائري
ارتـكــاب الجناـيــة أو الجنـحــة نفـســها بحـيــث ل يمـكــن التوفـيــق بـيــن

الحكمين..." 

 ـمـن أـصـول المحاكـمـات الجنائـيـة349ونـصـت عـلـى ـهـذه الحاـلـة الـمـادة 
من أصول 292 من قانون مسطرة جنائية مغربي و المادة 613اللبناني والمادة 

ـادة  ـي والـم ـي الردـن ـة441المحاكـمـات الجزاـئ ـانون الـجـراءات الجنائـي  ـمـن ـق
 من أصول المحاكمات الجزائية السوري.367المصري والمادة 

-إذا حكم على ـشـخص اـسـتنادا عـلـى ـشـهادة ـشـاهد أو رأي ـخـبير أو ـسـند ـثـم3
صدر حكم بات على هذا الخير بعقوبة شهادة الزور أو بتزوير السند، فبعض
المسائل تحتاج إلى رأي أو اـسـتنادا عـلـى مـسـتند و ـكـان ـلـه ـتـأثير ـفـي إـصـدار
الحكم بالداـنـة و يظهـر فيمـا بعـد ـعـدم ـصـحة اـلـرأي أو تزوـيـر الـسـند، فتعـاد
المحاكمة و يلغى الحكم الول المؤسس والمبني على الباطل.و يشترط ـصـدور
حكم بات ـبـتزوير الـسـند أو ـشـهادة اـلـزور، إذ ل يكـفـي مـجـرد الدـعـاء بـكـذب
الـشـاهد أو ـعـدم ـصـدق الـخـبير أو تزوـيـر الـسـند،و يـشـترط أن الحـكـم الـصـادر
اعتمد على هذه الدلة المزورة ل على أدلة أخرى وهذا ما نصت علـيـه الـمـادة

أو إذا أدـيـن بـشـهادة اـلـزور"... من قانون الجراءات الجزائية الجزاـئـري 531
ضد المحـكـوم عليـه ـشـاهد سـبق أن ـسـاهم بشـهادته فـي إثبـات إداـنـة المحكـوم

عليه..."

 ـمـن402 من القانون المصري و الـمـادة 441و هذا ما تطرقت إليه المادة 
 مـن القـانون349مـن القـانون الردنـي و المـادة  292القـانون الليـبي و المـادة 

اللبناني.

-إذا ظهرت بعد الحكم واقعة جديدة أو ـقـدمت مـسـتندات ـكـانت مجهوـلـة أثـنـاء4
المحاكمة، فيشترط أن تظهر الوقائع أو المستندات الغير معلومة وـقـت إـصـدار
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الحكم، أي أنها كانت مجهولة من ـطـرف القـضـاة وـمـن ـشـأنها تبرـئـة المحـكـوم
 ـمـن ـقـانون الـجـراءات الجزائـيـة531عليه يقنيا، وـهـذا ـمـا تطرـقـت ـلـه الـمـادة 

الجزائري "...بكشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة
اـلـذين حكـمـوا بالداـنـة ـمـع أـنـه يـبـدو منـهـا أن ـمـن ـشـأنها الـتـدليل عـلـى ـبـراءة

المحكوم عليه ..."

ـبي402 من القانون المصري و 441وهذا جاء في نص المواد  ـانون اللـي  من الـق
1من القانون الردني. 292والمادة 

-إذا صدر الحكم بالدانة أو البراءة أو قرار نهائي بالفراج أو ما في حكمهــا5
عن الفعل نفسه ـسـواء ـكـان الفـعـل يـكـون جريـمـة مـسـتقلة أو طرـفـا بـهـا،أي أن
ـبراءة أو ـة أو اـل ـاني بالداـن ـة و الـث ـان الول بالداـن ـم صــدر ضــده حكـم المتـه
الفـراج ممـا يـدل علـى أن المتهـم حـوكم مرتيـن ممـا يتطلـب إلغـاء الحكميـن
وإعادة المحاكمة لصدار حكم جديد،و هذه الحالة تضمنها القانون العراقي من

2بين القوانين العربية.

-إذا كانت قد سقطت الجريمة أو العقوبة عن المتهم لي سبب قانوني،كسقوط6
 فل داعي لعادة المحاكمة و هذه الحالة أدرجها المشرع3العقوبة أو الجريمة،

العراقي على غرار التشريعات الخرى.

الفرع الثالث: صاحب الحق في إعادة المحاكمة و آثارها

الشخاص الذين يجوز لهم تقديم الطلب هم:

1

.362،المرجع السابق، صسردار علي عزيز

2

سقوط العقوبة أو الجريمة يكون في الحوال التالية:إما لوفاة المتهم أو العفو العام أو صفح الضحية أو العفو
الخاص.

3

.161-160-159 ص ، المرجع السابق،رملضان غمسون
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-المحكوم عليه أو من يمثله قانونا فبـتـوفر إـحـدى الـحـالت الـسـابقة يـجـوز ـلـه1
طلب إعادة محاكمته سواء كان داخل السجن أو خارجه،أو لممثـلـه الـقـانوني أو

محاميه الحق في ذلك.

-زوج المحكوم عليه أو أـقـاربه ـفـي حاـلـة وـفـاة المحـكـوم علـيـه أـجـاز الـقـانون2
للورثـة حـق إثـبـات بـراءة المحـكـوم علـيـه، عـن طريـق إـعـادة المحاكمـة و ـلـم

يشترط القانون أن تكون القرابة على درجة معينة ومحددة بل أي قريب.

-وزير العدل فقد أجازت بعض القوانين لوزير العدل طلب إـعـادة المحاكـمـة،3
 اـلـتي531و من ذلك ـقـانون الـجـراءات الجزائـيـة الجزاـئـري ـفـي ـنـص الـمـادة 

أجازت ذلك إذا ما توافرت إحدى الحالت الـسـابقة اـلـذكر ، فيرـفـع الـمـر إـلـى
المحكـمـة العلـيـا إـمـا ـمـن ـطـرف وزـيـر الـعـدل أو المحـكـوم علـيـه أو ـمـن ـنـائبه
القانوني في حالة عدم أهليته أو زوجه أو فروعه أو أصوله في حالة وفــاته أو

غيابه.

ـائع غير أنها أوردت استثناءا بالنسبة للحالة الرابعة و المتعلقة بظهور وـق
جديدة فل يجوز لغير النائب العـام لـدى المحكـمـة العلـيـا بـنـاءا عـلـى طلـب مـن

وزير العدل تقديم هذا الطلب.

ولقد تطرقت لهذه النقطة بعض التشريعات العربية منها القانون الردـنـي
،كـمـا تـضـمنت350 و اللبناني في مـادته 368 والسوري في مادته 293في مادته 

 من أصول المحاكـمـات الجزائـيـة العراـقـي الـشـخاص المـخـول لـهـم271المادة 
 من قانون الـجـراءات الجنائـيـة المـصـري و442تقديم هذا الطلب، وكذا المادة 

من قانون الجراءات الجنائية الليبي. 403المادة 

ومن الثار المترتبة على إعادة المحاكمة إلغاء الحكم السابق فعـنـد إـعـادة
المحاكمة يلغى الحكم السابق وتزول جميع الثار الجزائية و المدنـيـة، أي ـعـدم
تنفيذ العقوبات الصادرة بحق المتهم، أي إرجاع المتـهـم إـلـى الحاـلـة اـلـتي ـكـان

 مـكـرر ـمـن ـقـانون351عليها قبل صدور الحـكـم بالداـنـة، ووفـقـا لـنـص الـمـادة 
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ـبراءته تـعـويض ـعـن ـه المـصـرح ـب ـة يمـنـح للمحـكـوم علـي الـجـراءات الجزائـي
الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فيه حكـم الدانـة أو يقـدم ـلـذوي حقـوقه،
غير أن الحالة الرابعة المتعلقة بظهور أو الكشف ـعـن واقـعـة جدـيـدة أو مـسـتند
جديد فل يمنح على أساسها التعويض إذا ما تبين أن المتهم هو من تـسـبب كلـيـا

أو جزئيا في عدم الكشف عن الواقعة أو السند في الوقت المناسب.

ـواد  ـرر 137إذن يمنح التعويض من طرف لجنة التعويض طبقا للـم 1 مـك

 ـمـن ـقـانون الـجـراءات الجزائـيـة الجزاـئـري14 مـكـرر 137إـلـى غاـيـة الـمـادة 
المتعلقة بالشروط الشكلية المذكورة سابقا.

ـة531وأضافت المادة   من قانون الجراءات الجزائية الجزائري أن الدوـل
ـهـي المكلـفـة بمـنـح التـعـويض، وـكـذا مـصـاريف اـلـدعوى و يـتـم نـشـر الـقـرار
القضائي وإعلنه بناءا عـلـى طـلـب ـمـن الـمـدعي ـفـي داـئـرة اختـصـاص الجـهـة
القـضــائية المـصــدرة للـقــرار أو ـفــي داـئــرة المـكــان المرتـكــب فـيــه الـجــرم
(جناية،جنحة) أو في دائرة المـحـل الـسـكني لـطـالب إـعـادة النـظـر وأـخـر مـحـل
ـدم سكن ضحية الخطأ القضائي إذا توفيت ول يتم النشر إل بناءا على طلب مـق

جرائد 03كما يتم نشر القرار عن طريق الصحافة في 1من طالب إعادة النظر.
تختارها الجهة القضائية المصدرة للقرار، وتقع مصاريف الدعوى على ـعـاتق
ـادته ـي ـم من خسر دعواه في طلب إعادة النظر. وقد نص المشرع المصري ـف

 من قانون الجراءات الجنائية على أن النيابة العامة هي المكلفة بنشر ـكـل312
حكـم بـبراءة ـمـن ـسـبق حبـسـه احتياطـيـا و كـل حكـم ـصـادر بـأل وـجـه لقامـة
الدعوى الجنائية  في جريدتين يوميتين واسعتي النتـشـار عـلـى نفـقـة الحكوـمـة
بناءا على طلب من النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته، و بعد موافقة النياـبـة

 أما الثر الثاني فيتمثل في عــدم2العامة في حال صدور أمر أل وجه للمتابعة.

1

.82،المرجع السابق، صمحمد علي سكيكر
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التدخل في الحكم السابق، فإذا ما ـقـرر إلـغـاء الحـكـم الول فل يـجـوز الرـجـوع
للحكم الول باعتباره حكم باطل.

شروط نشوء حق التعويض القلضائي الفرع الرابع : 

إن ما ينتج من إساءة حق التقاضي ورـفـع ـشـكوى ـضـد أي ـشـخص دون
وجه حق، وخصوصغا عندما تكون الدعوى كيدية فإن ذلك يؤدي إلى الضرار
بالشخص المتهم وبالـتـالي ينـشـأ حـقـغا للمـضـرور أن يـطـالب الـشـخص المـفـتري
بالتعويض (بموجب حق التعويض عن التوقـيـف الحتـيـاطي التعـسـفي) وـكـذلك
الحال بالنسبة للخطأ القضائي حيث ـكـثيرغا ـمـا يلـحـق الذى بالمتقاـضـين نتيـجـة
القرارات القضائية التي تنطوي على أخطاء قضاة التحقيق والقائمين بالتحقيق.

البند الول : إساءة استعمال حق التقاضي و الخطأ القضائي 

غل : إساءة استعمال حق التقاضي أو

الحق هو كل مصلحة مادية أو أدبية يحميها القانون - ومهمة القانون هي
تنظيم حقوق الفراد وواجباتهم وكفالـة احـترام المجمـوع لهـذه الحقـوق بحيـث
تصبح قائمة غير معتدى عليهـا - وطبيعـة الحيـاة الجتماعيـة تقتضـي اشـتباك
المصالح وتعـارض حقـوق الفـراد والتنـازع عليـهـا، فيجـب أن يظـل إـشـراف
غما في هذا الخصوص ليحسم ما يجد من خلفات ويفض ما يثور من القانون قائ
منازعات، وهذا الشراف المباشر على اشتباك الحقوق يعـهـد ـبـه الـقـانون إـلـى
سلطة تسهر عليه وتتوفر له – وهي سلطة القضاء. أما التعسف في الـحـق ـهـو
انـحـراف ـفـي مباـشـرة الـسـلطة ـمـن الـسـلطات الداخـلـة ـفـي ـحـدود الـحـق أي أن

1صاحب الحق يعمل ضمن نطاق حقه ولكن يتعسف في استعمال هذا الحق.

وطبيعي وقد وجدت هذه السلطة أن يخول القانون الفرد حق اللجوء إليها

2

 : هو ما  يلحق بالمتهم من ضرر ،و الضرر هو كل  أدى يصيب النسان فيلحق  بهمناط استحقاق  التعويض 
خسارة أو يفوت عليه كسبا مشروعا  أو تسبب فيهما معا،  و القاعدة أنه ينبغي  تعويض  المتهم عمال  يلحقه

من كل  حقوق المضار جسمانيا كان أو ماديا أو معنويا
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لحماية حقوقه وصونها من العدوان، وإذا كان الفراد بحسب الـصـل مطـالبين
بأنفسهم باحترام هذه الحقوق فإن عدم مراـعـاتهم ـلـذلك ـيـترتب علـيـه أن يـكـون
لصاحب الحق المعتدى عليه إلزام المعتدي باحترام حقه – وهذا الـلـزام ل ـبـد

من وسيلة قانونية لتحقيقه - وهذه الوسيلة هي الدعوى.

ـخص للقضــاء ـا الـش ـوجه بـه ـتي يـت ـة اـل ـيلة القانونـي ـي الوـس ـدعوى ـه واـل
للحصول على تقرير حق له أو حمايته. أن اـلـدعوى ـحـق ـتـابع للـحـق الـصـلي
الذاتي - فالقضاء وهو السلطة القائمة على حماـيـة الحـقـوق الذاتـيـة ل يمـكـن أن
يتدخل من تلقاء نفسه لحماية حق اعتدى عليه أو أنكر وـجـوده ـبـل ـخـول الـفـرد
صاحب الحق المعتدى عليه حق دعوة هذه السلطة إلى الـتـدخل لحماـيـة حـقـه -

وهذا الحق المخول له هو الدعوى.

إما أن توجه إجراءات التقاضي لغرض غير مـشـروع وأن يـسـيء الـفـرد
حقه في اللجوء للقضاء فيستخدم هذا الحق بقصد التشهير بخصمه والكيد له أو
بقصد تكبيده تكاليف مادـيـة وأـضـرار معنوـيـة أو بقـصـد تحقـيـق مـصـلحة غـيـر
مشروعة فهو المر الذي ل يقره القانون ول تبيحه النصوص الواجب إعمالها

واحترامها.

ـوق أصبحت نظرية سوء استعمال الحقوق نظرية عامة تنبسط على جميع الحـق
وأخذ بها الفقه والقضاء الحديثان وإن تضمنتها تـشـريعات اـلـدول الحديـثـة، فـقـد

نصت المادة الخامسة من القانون المدني المصري على ما يلي:

يكون استعمال الحق غير مشروع في الحوال التية:
( أ ) إذا لم يقصد به سوى الضرار بالغير.

ـة بحـيـث ل ـة الهمـي ـات قليـل ـتي ترـمـي إـلـى تحقيـق (ب) إذا ـكـانت المـصـالح اـل
تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

(ج) إذا كانت المصالح التي ترمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

1

 http://tridi-police.blogspot.com/2014/08/blog-post_82.html.
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والمعيار الول الذي وضعته المادة مستمد من توافر نية الـضـرار، وـقـد
جرى القضاء على استخلص هذه النية من انتـفـاء ـكـل مـصـلحة ـمـن اـسـتعمال
غل يلحق الضرر ـبـالغير أو ـمـن تفاـهـة المـصـلحة اـلـتي تـعـود عـلـى الحق استعما
صاحب الحق في هذه الحالة – وبذا يتداخل المعيار الثاني وهو استعمال الحق
ابتغاء تحقيق مصلحة قليلة الهمية بالنـسـبة لـمـا يـصـيب الغـيـر ـمـن ـضـرر ـفـي
المعيار الول ويصبح غير منفصل عنه، والمعيار الـثـالث ـهـو اـسـتعمال الـحـق
غل يرمي إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة كما إذا كان تحقيقـهـا يـخـالف استعما
أحكام القانون أو يتعارض مع النـظـام الـعـام أو حسـن الداب. وـبـذا ترجـع كـل

المعايير الثلثة لتوافر المصلحة في استعمال.

ثانيا : الخطأ القضائي

ـر الخـطـاءين فيـمـا ـجـاء ـفـي ـحـديث ـشـريف " ـكـل اـبـن آدم خـطـاء وخـي
التوابون" فالخطأ القضائي محتمل الوجود دائما في عدالة البشر, ولذلك نصت
ـن التشريعات المختلفة على طرق الطعن في الحكام من خلل طرق الطعن ـم
العتراض والستئناف والتمييز (النقض ) وحتى بعد صيرورة الحكم بالداـنـة

باتا.

أجاز المشرع المصري للمحكوم بإدانته في جناـيـة أو جنـحـة الطـعـن ـفـي
الحكم في أي وقت بطريق إعادة النظر لصلح ما شابه من خطأ موضـوعي,

ـدما441وذلك طبقا للمواد ( ـة) وعـن ) وما بعدها من قانون ( الجراءات الجزائـي
قضت محكمة التمييز ببراءة بعـض المتهمـيـن بعـد أن أمـضـوا ـعـدة أـشـهر فـي
محبسهم عاد إلى الذهان الجدل الـقـديم المتـجـدد بـشـأن أحقـيـة المتـهـم المحـكـوم
ببراءته في الحصول من الدولة على تعويض ـعـن الـضـرار المادـيـة والدبـيـة
اـلـتي لحقـت ـبـه ـمـن جـراء حبـسـه احتياطـيـا أو التنفـيـذ الـفـوري للحـكـم الـسـالب

لحريته نظرا لن التشريع المصري مشوب بقصور معيب في هذا الصدد.

لذلك من حق المحبوس احتياطيا واـلـذي حكـم بـبراءته فـي إقامـة دـعـوى
ـم ثبـتـت براءـتـه تعويض عن مدة حبسه ونؤكد على أحقية من حبس احتياطيا ـث
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من التهمة المنسوبة إليه أن يرفع دعوى بالتعويض ـعـن ـفـترة حبـسـه احتياطـيـا
,وذلك وفقا للجراءات والقواعد المقررة لرـفـع اـلـدعاوى ـمـع مراـعـاة ـمـا ورد
في ـقـانون المرافـعـات المدنـيـة والتجارـيـة ويـقـدر مبـلـغ التـعـويض عـلـى أـسـاس
الفترة التي قضاها في الحبس ول يستحق التعويض إل من ثبتت براءـتـه تماـمـا
من التهمة المنسوبة إلـيـه وـكـان حبـسـه احتياطـيـا مقـررا لمـصـلحة التحقـيـق ول
يستحق التعويض من حصل على حكم بالبراءة بسبب عيب في الجــراءات أو

نقص في الدلة رغم وجود دلئل قوية على نسبة التهام إليه.

وأن ينشأ بوزارة العدل صندوق يـتـولي ـصـرف التعويـضـات اـلـتي يحـكـم
بها لمن حبس احتياطيا ثم ثبتت براءته وتحدد ـمـوارد ـهـذا الـصـندوق بالتـفـاق
بين وزير العدل ووزير المالـيـة وأن تـلـتزم وزارة الـعـدل بنـشـر أحـكـام اـلـبراءة
ـدتين يومـيـتين لكل من ثبتت براءتهم وكانوا محبوسين احتياطيا وذلك ـفـي جرـي
واسعتي النتشار, على أن يصدر وزير الـعـدل اللئـحـة التنفيذـيـة لـهـذا الـقـانون

1خلل ثلثة أشهر من تاريخ العمل.

يمـثـل الخـطـأ الـصـادر ـعـن جـهـة قـضـائية أـحـد الـشـروط الـظـاهرة للـقـول
باستحقاق التعويض، ويبدو الخطأ هنا مبهم لكون المشرع الجزائري ـلـم يحـمـل
القضاة أو المرفق القـضـائي المـسـؤولية بـقـدر ـمـا ـقـال بتكـفـل الدوـلـة بـمـا لـحـق
بالمحكوم عليه من ضرر من جراء حبس مؤقت أو عقوبة قبل الحـكـم ـبـالبراءة
ـة أو عقب الدانة، رغم  ذكره للخطأ  القضائي  في قانون الـجـراءات الجزائـي
والدستور، وبعيدا عـمـا تـقـدم قـيـل ـبـأن مـجـرد ـصـدور إـجـراء ـخـاطئ ل يعـنـي
وجوب التعويض، بل لبد من البحث في أصل خطأ هذا  الجراء ، فقد يتعـلـق
المر بأسباب موضوعية بررت اتخاذه ،كما ـقـد يتعـلـق بغـيـاب تـلـك الـسـباب،
وقد يرجع إلى خطأ الضحية أو تعمده، من قبيل ذـلـك أن يعـمـد إـلـى الـعـتراف

1

 http://tridi-police.blogspot.com/2014/08/blog-post_82.html.
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بجرم لم يرتكبه، ويدعو البعض من جهته إلى المزيد من البـحـث الـقـانوني ـفـي
مضمار  الجراء الخاطئ من حيث طبيعته و شروطه و نطاقه.

ويبدو أن التعمق في البحث بتفاصيل الشياء قد يصعب مهمة الحصول 
على التعويض، وأن التفرقة بين أن يكون القضاء قد أخطأ  أو أوقع في الخـطـأ
قد تكون ضارة بأصل مبدأ  التعويض، ـعـدا ـعـن أنـهـا تـمـس باـلـدور الساـسـي
للقضاء فتجعله يتـسـاوى ـمـع المتهـم والمحـكـوم علـيـه، وتـلـك مـسـألة ـقـد تفـصـل
الدولة عليها تيسير أمر التعويض، وهي ل تتضامن مع أحد ـحـتى حـيـن يـكـون
لها أن تعود على المتسبب، ويوم ل تفعل ذلك تـكـون ـقـد ـقـالت ـبـأن ـمـا حـصـل
ـى ـدم عـل كان بمناسبة صدور حكم أو قرار عن احد أجهزتها، ول يحسب ما تـق
ـل ل ـق بالتكـف ـة يتعـل ـي النهاـي ـر ـف ـأ والـم ـتراف الضــمني بحصــول الخـط الـع

بالضمان .

إن الخـطـأ ـفـي إـطـار المـسـؤولية التقـصـيرية يعـنـي انـحـراف ـفـي ـسـلوك
الشخص  ـمـع إدراـكـه للنـحـراف، والخـيـر يعـنـي الخلل ـبـاللتزام الـقـانوني
ـي العام المتمثل بعدم إلحاق الضرر بالغير،  ومعياره الرجل العادي، ل فرق ـف
ذلك بين العمد وغير العمد، ولبد لقيام المسؤولية المذكورة من ـتـوافر عنـصـر
الدراك لكونه يمثل الجانب النفسي فيها، وقد ل تكون من حاجة لـمـا تـقـدم، أي
الكتفاء بحصول حبس غير مبرر لم يـكـن  للمحـبـوس أو الغـيـر ـيـد فـيـه، وـمـع
ذلك فالظهار الحقيقة قد يحتاج إلى بيان مصدر الخطأ  وطبيعته، ولو من باب

الفتراض الذهني. 

إن جعل الخطأ كشرط أساسي للتعويض ـقـد يقـلـل  ـمـن ـفـرص الحـصـول
ـادة ـي الـم عليه، ورغم ذكر المشرع الجزائري النادر للفظة  الخطأ، كما جاء ـف

 ـمـن ـقـانون  الـجـراءات الجزائـيـة، حـيـث أطـلـق عـلـى مـسـتحق1 مـكـرر531
التعويض ضحية الخطأ  القضائي، إل أنه لم يؤكد على حقيقة الخطأ  الصــادر

 مـكـرر مـنـه ـعـن137ـعـن جـهـات التحـقـق أو المحاكـمـة، كـمـا ـقـال ـفـي الـمـادة 
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1 الضحية بأنه من كان محل حبس مؤقت غير مبرر.

ـاهد  وأجاز في ذات النص للدولة الرجوع بقيمة ما دفعته على كل من ـش
الزور  أو المبلغ سيء النية ممن تسبب في الحبس المؤقت، حيث اخذ المشرع
بالنسبية غير المباـشـرة بمقوـلـة اـنـه ـلـول التبلـيـغ أو الـشـهادة لـمـا تـمـت ملحـقـة
ـة الرـجـوع بالنـسـبة ـد أـجـاز  للدوـل الـشـخص أو اتـهـامه ولـمـا أودع الحـبـس وـق
ـغ لعادة النظر في الحكم النهائي بالدانة على كل من الطرف المدني  أو المبـل
أو شاهد الزور، وحرم المحكوم عليه ـمـن التـعـويض إذا تـسـبب كلـيـا أو جزئـيـا

في عدم  كشف واقعة جديدة أو المستند الجديد في الوقت المناسب.

يفهم من هذا الخطأ القضائي على فرض تطلبه هو ما يقع خارج ما يأتيه
الضحية، وأنه قد ينسب لشخاص آخرين اشترط المشرع فيهم ـسـوء النـيـة لـمـا
يتعلق بالحبس المؤقت غير المبرر بخلف إعادة النظر،  مع أن المر ينـصـب
عـلـى جراـئـم عمدـيـة، أي البلغ الـكـاذب وـشـهادة اـلـزور، وأن إرـجـاع الخـطـأ
القضائي لي من هؤلء يحـتـاج إـلـى المزـيـد ـمـن التأـمـل. فـقـد يـقـال ـبـان أـصـل
الخطأ يعود إليهم أو إـلـى القـضـاء ذاـتـه أو إـلـى الـضـحية، ولـكـن ـهـذا الوـصـف
سيجعل للخطأ  القضائي مفهوم  غير منضبط بما يزعزع الـسـاس اـلـذي تـقـوم

عليه المسؤولية المدنية الموجبة للتعويض.

 إذن الخطأ إما أن ينـسـب للـضـحية عـلـى الـقـل بالنـسـبة لللتـمـاس إـعـادة
النظر فل تعويض أو للغير فتدفع الدولة التعويض ومن ـثـم لـهـا الرـجـوع علـيـه
أو التي يمكن مناقشة مسؤولية الدوـلـة عـنـدها وـلـو ـمـن بعـيـد، وـنـذكر هـنـا ـبـان
التعويض تستحقه الضحية وإن ثبت في جانبها خطأ ما وفق قواـعـد المـسـؤولية
المدنية المشتركة وذلك لتعلق المر بالمسؤولية الجزائية وليس هـنـاك ـمـا يمـنـع
ـة لـسـتقللها وتميزـهـا ـعـن ـه المـسـؤولية التأديبـي ـوم بحـق ـمـن تـعـويض ـمـن تـق

1

، " التعويض عن الحبس المؤقت و التماس إعادة النظر "، دار البغدادي للطباعة والنشرباسم شهاب 
.46-45، ص 2012والتوزيع، الجزائر، بدون طبعة ،سنة 
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المسؤولية الجزائية.

 ونود التذكير مرة أـخـرى ـبـأن المـسـتفيد ـمـن ـقـرار ـبـالوجه للمتابـعـة أو
ـادة  137البراءة  ل ينسب إليه تقصير أو خطأ في حالة الحبس المؤقت وفقا للـم

ـه 531 بخلف الحال بالنسبة للتماس إعادة النظر وفق المادة 1مكرر مكرر مـن
حي حرمه المشرع من التعويض إذا ما كانت له يد ـفـي حـكـم الداـنـة الـخـاطئ
نتيجة عدم كشف الواقعة الجديدة، أو المستند الجديد في الوقت المناسب، ولهذه
التفرقة مدلولتها من وجهة أن الحبس الـمـؤقت إـجـراء اـسـتثنائي وـيـترك أـمـره
لقاضي التحقيق و ل يمكن أن يـكـون للمتـهـم ـيـد ـفـي فرـضـه، بينـمـا يبـنـى حـكـم
الدانة على حـقـائق  وأدوار  ـكـثيرة و هاـمـة  يـسـاهم فيـهـا المتـهـم بـشـكل فـعـال
ومؤثر. مثلما يكون له أو لمحاميه طلب القرابة القضائية أو الـفـراج الـمـؤقت،
سواء ظهر أن المتهم المفرج عنه يستحق ما أفيد ـبـه أم ل، ول يمـكـن أن يلـقـى
عليه اللوم في كونه قد ظلل القضاء بما يقتضي حرمانه من التعويض عن ـمـدة

1الحبس المؤقت قبل أن يفرج عنه.

 الخطأ  التأديبي الذي04/11 هذا وقد عرف القانون الساسي للقضاء رقم 
يصدر عن القاضي بأنه "كل تقصير يرتكبه القاضي إخلل بواجباته المهنية "
كما اعتبرت  من الخطاء التأديبية بالنسبة لـكـل ـمـن النياـبـة العاـمـة ومـحـافظي
الدولة الخلل بالواجبات المتولدة عـن التبعيـة التدريجيـة، فيمـا عـرف الخطـأ
الجسيم بحسب ذات القانون بأنه " ...كل عمل أو امتـنـاع ـصـادر ـعـن القاـضـي
ـان من شأنه المساس بسمعة القضاء أو عرقلة حسن سير العدالة ". ول تعتقد ـب
ما سلف سينفعنا في التعرف على طبيعة الخـطـأ القـضـائي الـمـوجب للتـعـويض
في الحالت التي نحن بصددها، فالمر بالنسبة للقانون الساسي للقضاء يتعلق
بالقاضي وعمله ـمـن حيـث هـو ل بـمـا يـصـدر عنـه مـن قـرارات أو أوامـر أو
أحكام تبدو في النهاية نتيجة قد أضرت بصورة أو أخرى بالشخص أو أنه كان

1
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ـانون الـسـالف يتعـلـق ـه، بمعـنـى أن ـمـا ورد ـفـي الـق ل يـسـتأهل ـمـا ـصـدر بحـق
موضوعنا هنا بالنتائج، و مع هذا فل يـسـتبعدان يبـنـى التـعـويض ـعـن ـقـرار أو

حكم كان ثمرة لخطأ  تأديبي أو مهني جسيم  أو على القل بمناسبته.

ول يرى البعض فيما يـصـدر ـعـن القـضـاء ـمـن ـقـرارات تتمـتـع بالحجـيـة
منتج لضرر ما، كما أن ليس من شأنها أن تحمل الدولة أية مـسـؤولية، ويـشـمل
ذلك كل  ما تم اتخاذه من إجراءات لبلوغ العدالة المنشودة، ثم يـقـر ـبـان توـسـع
كـهـذا ـهـو مـا يجـعـل العداـلـة تخطـئ نتيـجـة لمنحهـا جملـة  الـتـدابير والعمليـات
التحضيرية التي ل تتمتع بقوة الحقيقية القانونية.  يفهم من هذا أن ل خطأ  ول
ضرر من الحجية، ليس له من الحجية نصيب، ويمثل هذا على حسب ما تقــدم
مكمن الخطأ المواد للضرر الموجب للتعويض، وينطبق ذلك من حيث الـصـل
على أعمال الشرطة القضائية نو نحن نخـالف هـذا النظـر ل مـن حيـث القيمـة
ـرض ـا يـع ـول الفصــل فيـم ـة أن للقضــاء الـق ـن وجـه ـل ـم ـة، ـب ـة للحجـي القانونـي
عليه.ونشعر ـمـن جهتنـا بـالوقوف فـي المسـاحة بيـن المـسـموح والممنـوع مـن
السلوكات، ول عجب أن يقترح الفقه ما يـعـرف بالخـطـأ  الـمـبرر أو المـلـم ـبـه،
ـى أـسـاس المنفـعـة أو ـار أن ـمـدى مـشـروعية الـسـلوك الخـطـر تـقـاس عـل باعتـب
المـصـلحة المرـجـوة مـنـه، وكلـمـا زادت المنفـعـة ازداد  تـسـامح المـشـرع، وأن
مسؤولية صاحب السلوك تقاس بمدى التكلـيـف الـقـانوني أو العرـفـي باتـخـاذ ـمـا
يلزم من احتياطات حيال السلوك الخطر، ويتسامح الـقـانون بـصـورة أـكـبر ـمـع
ـانون غير المكلف باتخاذها. وحين يمارس المرء سلوكا خطرا يفرض عليه الـق
واجب  الحيطة لتجنب حصول نتيجة غير مشروعة، وأن قدرته على ممارسة
السلوك بأسلوب ملئم يجعل القانون يوجب عليه ممارسته بهذا السلوب، وإن
كان غير قادر على ذلك منعه القانون من ممارـسـته، و يـصـعب ـحـب ـمـا تـقـدم
على عمل القاضي الذي من الواجب عليه إل يمتنع عن تـطـبيق أحـكـام الـقـانون
دون مبرر، وأن وـصـف ـسـلوكه ـبـالخطر عـلـى الحرـيـة والـسـلمة يحـتـاج إـلـى
ـضـابط.وعـلـى ـكـل ـحـال ـفـإن الـصـرار عـلـى التمـسـك بـشـرط الخـطـأ  للـقـول
بالمسؤولية يعني أن التعويض رهنا بتحقق الخطأ،  من اـجـل ـهـذا قـيـل ـبـأن: "
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الـضـرر لـكـي يـكـون محل للتـعـويض يـجـب أن يـكـون نتيـجـة لخـطـأ  أو إهـمـال
شخص ما،  فإذا لم يكمن إسناده لخطأ أو إهمال فانه يـكـون ـمـن ـصـنع  الـقـدر،
حيث كان يجب أن يتحمل بالقدار، ولكن إذا كان هناك  خـطـأ أو إهـمـال مهـمـا
ـا " ول ـرا واجـب كان أثرهما يسيرا على الضرر الواقع فان التعويض يصبح أـم
نعتقد بان للقدار دخل فيما نحن بدد بحثه، ـكـل ـمـا هـنـاك أن أـسـاس المـسـؤولة
إما أن يقوم على خطأ  أو من دون خطأ  دون التنكر التام لفكرة الخطأ  ذاتها.

ونذكر بان التعويض يستحق  عن الحبس المؤقت والتماس  إعادة النـظـر
ول يصـح الخلـط بـيـن ـمـا تقـدم و فـرض إضـاعة ملـف الطـعـن باـلـدعوى مـن
الجهات المسؤولة، ولو وجد الساس الـقـانوني للتـعـويض ـفـي ـظـل التـشـريعات

1القائمة.

البند الثاني : العلقة السببية بين الخطأ والضرر و وجوب التعويض

الصل في مـسـؤولية الـفـرد المدنـيـة ـعـن أفـعـاله أو تـصـرفاته تـقـوم عـلـى
أساس تحقق ثلثة أرـكـان ـهـي الخـطـأ والـضـرر والعلـقـة الـسـببية بينهـمـا ـفـإن
ـوم ـان فل تـق ـذه الرـك ـن ـه ـن ـم ـد ـشـروط أي رـك ـف اـح ـدها أو تخـل ـف أـح تخـل
المـسـؤولية، وهـنـا نبـحـث ـفـي ـمـدى ـتـوافر ـهـذه الـشـروط لـكـي يـسـتوجب ـهـذا
التصرف، تعويض المضرور بسبب هذا الخطأ من قبل المسؤول عن الضــرر

حيث أن المسؤولية يستوجب ركن .

غل : العلقة السببية بين الخطأ والضرر أو

العلقة السببية بين الخطأ والضرر هو أن توجد علـقـة مباـشـرة ـمـا بـيـن
الخـطـأ والـضـرر اـلـذي ارتكـبـه المـسـئول والـضـرر اـلـذي أـصـاب المـضـرور.
والسببية هي الركن الثالث من أركان المسئولية. وهي ركن مـسـتقل ـعـن رـكـن
الخطأ. وآية ذلك أنها قد توجد ول يوجد الخطأ. ـمـا إذا أـحـدث ـشـخص ـضـررغا

1
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بفعل صدر مـنـه ل يعـتـبر خـطـأ وتحـقـق مـسـئوليته عـلـى أـسـاس تحـمـل التبـعـة،
فالسببية هنا موجودة والخطأ غير موجود. وقد يوجد الخطأ ول توجد السببية.

 الضرر المادي والضرر المعنوي-1

أ- الضرر المادي: الـضـرر الـمـادي إخلل يـحـق للمـضـرور ـلـه قيـمـة مالـيـة أو
بمصلحة له ذات قيمة مالية ويؤكد الفقه على أن الضرر الجـسـدي أي المـسـاس
بسلمة الجسم هو ضرر مادي يترتب عليه خسارة مالية للمضرور يتمـثـل ـفـي
نفقات العلج وكسب فائت يتمـثـل ـفـي العـجـز ـفـي الـقـدرة عـلـى العـمـل واظـهـر
صور الضرر المادي يتمثل فـي العتـداء عـلـى حـق مـالي أيـا كـان ـنـوعه أي
سواء كان حقا عينيا تبعيا أو على حق شخصي وقد يتمثل الضرر الـمـادي ـفـي
المساس بمجرد مصلحة أي ميزة لم ترق بـعـد إـلـى مرتـبـة الـحـق بـمـا ـفـي ذـلـك

مثل الحرمان من العائل.

ب- الضرر المعنوي: الضرر المعنوي ل يمس أموال المضرور وإنما يصيب
مصلحة غير مالية ومن ذلك إن إصابة الجسم يمكن أن تعد ضررا ماديا كونها
اعتداء عـلـى ـحـق النـسـان ـفـي الحـيـاة وـسـلمة الجـسـم وـضـررا أدبـيـا يـصـيب
ـاعه ـن إرـج المضرور في عاطفته وشعوره وتدخل إلى قلبه الغم والحزن ويمـك
ـذي ـم اـل إلى حالت معينة منها الضرر الدبي الناجم عن إصابة الشخص والـل
تخلفه الصابة يكون ضررا ماديا وأدبيا كذلك وقد يتمثل الـضـرر الدـبـي فيـمـا
يصيب الشخص في شرفة واعتباره نتيجة لـقـذف والـسـب وـقـد يـحـدث الـضـرر

الدبي عن مجرد المساس بالعاطفة والشعور.

ـي ورأى وقد تردد الفقه طويل في خصوص التعويض عن الضرر الدـب
البعض عدم ملئمة ذلك باعتبار إن الغاية من التعويض هو جبر الضرر وـهـو
أمر ينطبق على الضرر المادي الذي يمكن حساب الخسارة أو الكـسـب الـفـائت
عنه مبلغ محدد يدفع للمتضرر. وـمـع ذـلـك فـقـد انتـصـر الـرأي القاـئـل بإمكانيـة
التعويض عن الضرر الدبي باعتبار أنه إذا تعذر حـسـاب الـضـرر الدـبـي فل
اقل من أن يمنح المتـضـرر عـنـه بـعـض الـمـال كتـعـويض عـمـا أـصـابه. وهـكـذا
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ـي نصت بعض القوانين المدنية المقارنة على إن التعويض يشمل الضرر الدـب
أيضا .

ثانيا : آثار التوقيف الحتياطي

يعتبر التوقيف الحتياطي في كل البلدان تدبيرا استثنائيغا ل يجوز اللـجـوء
إليه إل إذا كان له ما يبرره إذ إن له آثارغا نفسية وأدبية على الموـقـوف كـمـا ـلـه
آثارغا سلبية عـلـى ـعـائلته ومهنـتـه وـمـورد رزـقـه وفيـمـا يـلـي نتـطـرق إـلـى آـثـار

التوقيف الحتياطي النفسي والدبي والمالي والمهني.

ى حيـاة أ- ألثـار النفسـية و الدبيـة: تشـكل الحريـة المبـدأ السـامي الـذي يرع
النسان في المجتمع و تعتبر قرينة البراءة الدرع الواقي تجاه السلطة القضائية
وأن اتحاد المبدآن يؤكدان أنه طالما أن المتهم برـيـء فـلـه ـحـق التمـتـع بحريـتـه
وفقغا لحكام الدستور والقانون. وأن مثل هذا النتهاك لحقوق النسان الموقوف
يترك آثارغا سيئة في نفس المدعي عليه ومحيـطـه و يعـنـي التوقـيـف الحتـيـاطي
نزع المدعي عليه من أهله وجيراـنـه ووـضـعه ـفـي الـسـجن فينـظـر إلـيـه أقراـنـه
ومحيطه كمجرم رغم تمتعه بالبراءة ورغم أن المحكـمـة ـقـد ـتـبرئه ـمـن التهـمـة
المنسوبة إليه وهكذا يصبح المدعي عليه مجرمغا في نظر المجتمع مما يـصـعب

تبيض صفحته أمام الرأي العام.

ولعل هـذه المـور دفعـت المشـرع الفرنسـي إلـى إقـرار تعـويض تـدفعه
 الدولة مقابل الضرر المعنوي اللحق بالموقوف.

137ودعمغا لمبدأ أصل البراءة فقد حرص المشرع الفرنسي – بـمـوجب الـمـادة 

من قانون الجراءات الجنائية في صياغتها الجديدة - على تأكيد مبدأ اـسـتثنائية
ل Subsidiaireالتوقيف الحتياطي كـأجراء احتـيـاطي  خص مح رر أن الش . فق

ـدبير التهام ، المفترض براءته ، يظل حرغا. ويجوز لضرورات التحقيق أو كـت
احترازي إلزام المتهم بواحد أو أكثر من التزامات الرقابة القضائية. وحينما ل
تكفي تلك الخيرة في تحقيق أهدافها، يكمن بصفة اـسـتثنائية إخـضـاعه للحـبـس
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المؤقت. وعلوة على ذلك فقد حرص المشرع على الحد من ـحـالت التوقـيـف
.145-143.الحتياطي، وقصره على الجرائم ذات الجسامة م

وتطبيقغا للمادة التمهيدية لقانون الجراءات الجنائية الفرنسي، التي توجب
التعويض عن العتداءات على قرينة البراءة، خطى المشرع خطوات واضحة
نحو تفعيل مبدأ التعويض عن التوقيف الحتياطي، بأن رفع مبدأ التعويض من
مصاف المكنة للجهة القضائية التي تفصل في الطـلـب، إـلـى مـصـاف الوـجـوب

ـويض (م. ـوافرت ـشـروط التـع ـانون 149إذا ـت ـد أوـجـب ـق ـو 15). وـق 2000 يونـي

إخطار الشخص ، فور صدور أمر بأل وجه ـفـي ـمـواجهته أو حـكـم ـبـالبراءة ،
،ـ 149بحقه في طلب التعـويض (م. ). كمـا سـمح القـانون سـالف الـذكر149-1 

بفحص طلب التعويض على درجتين.

ب- الثار المالية و المهنية: ـمـن الـطـبيعي أن ـيـؤدي التوقـيـف الحتـيـاطي إـلـى
حرمان المدعي عليه من مورد رزقه وبالتالي حرمان عائلته ـمـن ـهـذا الـمـورد
وتدهور أوضاعها المالية إذا ما أـطـال أـمـد التوقـيـف الحتـيـاطي، وترـتـد آـثـاره
السلبية على من ل ذنب له وأن كان الموقوف مذنبغا، إذ تصيب البـنـاء القـصـر
والزوجة وربما الوالدين وتضطرهم لطلب المعونة ـمـن الغـيـر ـيـؤدي التوقـيـف
إلى حرمان الموـقـوف أو الـمـدعى علـيـه ـمـن وظيفـتـه إذ يعـمـد رب العـمـل إـلـى
طرده لمجرد العلم أنه أوقف في قضية معينة دون انتظار الحكم الذي سيصدر

1عن المحكمة.

المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للتعويض عن الخطأ القلضائي.

 عـلـى التـعـويض1989 لسـنة 49 لقد تطرق الدستور الجزائري في مـادته 
، إل أن قانون الـجـراءات الجزائـيـة ـلـم يتـضـمن الـشـارة2عن الخطأ القضائي

1

 http://tridi-police.blogspot.com/2014/08/blog-post_82.html.
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إليه. هذا ما جعل مسألة التعويض غامضة من حـيـث مفهومـهـا وكيفـيـة حـسـاب
مبالغه وأركان الخطأ القضائي إلى أن صدر تعديل قانون الجراءات الجزائـيـة

.والتعويض عن الخطـأ2001 جويلية 26 المؤر خ في 08|01بموجب القانون رقم 
القضائي في المور المالية كالغرامة ل ـيـثير أي إـشـكال، وذـلـك بإـعـادة الـحـال
إلى ما كان عليه، إنما الشكال يثور بخصوص المدة التي قـضـاها ـفـي الـسـجن

تنفيذا للحكم القاضي بالدانة.

إن المشرع الجزائري أورد نص المادة الرابعة عـشـر ـمـن العـهـد اـلـدولي
، وذلك بالتنصيص عليها بموجب1لحقوق المدنية والسياسية في نفس صياغتها

  مكرر من قانون الـجـراءات الجزائـيـة تـحـت عـنـوان ـفـي513 و531المادتين 
طلبات إعادة النظر والتعويض عن الخطأ القضائي بعدما كانت تتعـلـق بـإجراء
التماس إعادة النظر.إل أنه لم يحدد الكيفيات الواجب اعتمادها لحـسـاب المـبـالغ
التعويضية لفائدة ضحايا الخطاء القضـائية، و أـحـال ذـلـك إـلـى نـص المـادتين

المتعلـقـة بـالحبس 14 مكـرر 137و مـا بـعـدها إـلـى غاـيـة المـادة  1 مكـرر 137
الـمــؤقت، إل أن انـعــدام الـنــص الـقــانوني المـحــدد لكيفـيــات حـســاب المـبــالغ
التعويضية المستحقة لسيما و أن وزارة المالية تعد طرفا باعتبار ـهـذه المـبـالغ
المحكوم بها تقع على عاتق الخزينة العامة باعتـبـار أن ـقـرارات اللجـنـة نهائـيـة

غير قابلة للطعن.

الفرع الول: التعويض عن الحبس التعسفي.

 من الدسـتور الجزائـري بقولهـا "كـل شـخص يعتـبر45طبقا لنص المادة 
بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانـتـه ـمـع ـكـل الـضـمانات اـلـتي يتطلبـهـا

من نص  قانون الـجـراءات الجزائـيـة، و ذـلـك ـبـأن 51و نص المادة 2"القانون

1

.1996 راجع الدستور الجزائري لسنة 

2
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يتم الحجز دون إعلم القضاء بذلك أو يتجاوز المهلة القانونية أو تمدـيـدها دون
إعلم وكيل الجمهورية بالمحكمة المختصة.

 وـمـا بـعـدها ـمـن107بهذا الشكل تنشأ جريمة الحبس التعسفي طبقا للمادة 
10 خمس إلى 05قانون العقوبات لقولها: "يعاقب الموظف بالسجن المؤقت من 

عشر سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو إـجـراء ـمـاس ـسـواء بالحرـيـة الشخـصـية
 ـمـن قـانون108للفرد أو ـبـالحقوق الوطنيـة لـمـواطن أو أـكـثر"، وتنـص الـمـادة 

 مسؤولون107العقوبات بقولها: "مرتكبو الجنايات المنصوص عليها في المادة 
شخصيا مسؤولية مدنية و كذلك الدولة على أن يـكـون لـهـا ـحـق الرـجـوع عـلـى

".الفاعل

في هذا الخصوص ـجـاء تـصـريح للـسـيناتور ـنـائب رئـيـس مجـلـس الـمـة
سابقا الستاذ مقران آـيـت العرـبـي بخـصـوص قـضـية الـصـحفية ـنـوال عـيـاض.

 ـجـاء فـيـه أن الـطـرد التعـسـفي اـلـذي2000نقلته جريدة اليوم ـفـي ـشـهر جويلـيـة 
تعرضت له الصحفية ـنـوال عـيـاض وحجزـهـا بمرـكـز الـمـن ـبـأمر ـمـن واـلـي
ولية غرداية السابق، أن الـوالي وـضـابط الـشـرطة القـضـائية يمكـن متابعتهمـا

 ـمـن ـقـانون العقوـبـات اـلـتي تـنـص "عـلـى107قضـائيا بـنـاءا عـلـى نـص الـمـادة 
الخصوص بعقاب الموظف الذي ـيـأمر أو يـقـوم بعـمـل تحكـمـي يـمـس بالحرـيـة
ـى ـالقبض عـل ـر ـب ـلطات الـم ـك ـس ـوالي ل يمـل ـك أن اـل ـرد"، ذـل الشخصــية للـف
الشخاص إل في حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة، والضحية ـكـانت
تؤدي عملها ولم تقم بما يـسـتدعي الـمـر ـبـالقبض عليـهـا، أـمـا ـضـابط الـشـرطة
القـضـائية فل يـجـوز ـلـه القـبـض عـلـى الـشـخاص وحجزـهـم ـخـارج الـحـالت

1والشروط التي يحددها القانون و هو ما وقع للصحفية.

إذن:أي حجز يتعرض ـلـه الـشـخص ـخـارج الـقـانون يـسـتوجب التـعـويض وفـقـا
 ـمـن5 و4 فـقـرة 109 قانون العقوبات، و قد أشارت الـمـادة 108 و107للمادتين 

1
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العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلقتين بالعتـقـال الغـيـر الـقـانوني و
حق المعتقل في اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالتعويض جراء ذلك. 

 ـمـن ـقـانون123كما أن عدم احترام القضاء للمـهـل القانونـيـة وفـقـا للـمـادة 
ـة ـعـن أعـمـال ـوم مـسـؤولية الدوـل ـا تـق ـا بـعـدها، فهـن ـة و ـم الـجـراءات الجزائـي
ـل موظفيها فضل عن إمكانية رجوعها على الفاعل الصلي الذي لم يحترم مـه
الحبس القانوني ولم يتم الفراج عن المحبوس رغم انتهاء المهلة القانونية، هذا
ـذ ـتى تتـخ ـر ـح ـوف للنـظ ـانب الموـق ـى ـج ـدفاع إـل ـود اـل ـبين ضــرورة وـج ـا ـي ـم
الـجـراءات اللزـمـة ـفـي ـحـق الـشـخص الموـقـوف وـحـق الطـعـن ـفـي قانونـيـة

1وشرعية الحجز.

الفرع الثاني: التعويض عن الحبس المؤقت.

الحبس المؤقت هو ضرر لبد منه، فالصل في المتهم اـلـبراءة ويلـجـأ القـضـاء
إلى الحبس المؤقت إذا لم يقدم ضمانات كافية للمثول أـمـام الجـهـات القـضـائية،

فالفرد عند تقديمه أمام النيابة العامة تبث في الدعوى بإحدى الوجه إما:

-إصدار المر بحبس المتهم في الجنح المتلبس بها.

 ـمـن ـقـانون66-الحالة للتحقيق وهو وجوبي في القضايا الجنائـيـة وفـقـا للـمـادة 
الجراءات الجزائية.

335 و 333- الحالة إلى المحاكمة بناء على الستدعاء المباـشـرة طبـقـا للـمـواد 

 ـمـن337من قانون الجراءات الجزائية والتكليف المباشر للجلـسـة وفـقـا للـمـادة 
قانون الجراءات الجزائية. 

فإذا أصدرت السلطة القضائية أمر بإجراء الحبس الـمـؤقت ـسـلبت حرـيـة
المتهم التي ل ثمن لـهـا وأبـعـد ـعـن حـيـاته الجتماعـيـة وتعـطـل أعـمـاله وـيـؤذي

1
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ـسـمعته وأـسـرته وغيرـهـا ـمـن الـضـرار المحتمـلـة ـفـالحبس ـهـو ـعـدوان عـلـى
الحريات الفردية بحيث تنهار أـحـواله الـصـحية والنفـسـية فتعـتـبر عقوـبـة ـسـابقة

ـة123على أوانها إل أن له ما يبرره وفقا للمادة   من قانون الـجـراءات الجزائـي
و لخطورة هذا الجراء الـمـاس بالحرـيـة الشخـصـية للـفـرد المحـبـوس مؤقـتـا أو

احتياطيا فقد أحاطه المشرع الجزائري بمجموعة من الضمانات و هي:

*استثنائية إجراء الحبس المؤقت.

*ضرورة اتخاذ الرقابة القضائية كإجراء أولي.

 من قانون الـجـراءات الجزائـيـة وـمـا بـعـدها ـمـن124بالضافة إلى نص المادة 
 ـمـن ـقـانون الـجـراءات04 مـكـرر 125أحـكـام متعلـقـة ـبـذلك إـلـى غاـيـة الـمـادة 

الجزائية.

كل ذلك و تبقى مسألة التعويض ـعـن الخـطـأ القـضـائي المنـصـوص عليـهـا ـفـي
 من الدستور متأخرة التعرض إليـهـا حـسـب التـعـديل الـصـادر بتارـيـخ49المادة 

1. 08|01  بموجب القانون26-06-2001

إذن بموجب هذا التعديل يصبح المتهم الذي انتـهـت مـحـاكمته ـبـالبراءة أو
ـالتعويض ـعـن ـة ـب بصدور أمر بألوجه للمتابعة في حقه نهائيا يحق له المطالـب

2الحبس المؤقت.

ذلك أن الحبس المؤقت وحسب مقتضيات التحقيق جـعـل ـهـذا الـفـرد ينـفـد
مدة فعلية لذلك المر مهما كانت الجهة التي أصدرته وبعد المحاكمة تم ـتـبرئته
ـة من التهمة أو انتفاء وجه الدعوى أو ألوجه للمتابعة هذا بعد الضرار المادـي

1

و من بين الشروط منح التعويض ،  أن ضرورة صدور قرار نهائي بألوجه ، و أن يكون الحبس غير مبرر
و أن يكون قد أصاب  طالب التعويض  ضرر ثابتا.

2

، "التحقيق القضائي"، ، دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع ، الجزائر، الطبعة الخامسة ،سنة حسن بوسقيعة
.156ص ،2006
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والمعنوية التي لحقت به فعلى الدولة جبر ذلك مهما ـكـانت الـمـدة اـلـتي قـضـاها
 أـيـام عـنـد08 يوـمـا أو لـمـدة 20سنوات أو بأدناها  04في السجن بأقصاها أربع 

التلبس. 

اعترفت تشريعات بلدان كثيرة مند زمن بعيد بحق المضرور من الحبس
،1884-ــ 07-14 الـمـؤقت ـفـي التـعـويض كالتـشـريع البرتـغـالي بـمـوجب ـقـانون  

ـانون  ـوجب ـق ـويدي بـم ـانون ،1886-03-12والـس ـوجب ـق ـي بـم -07-01 والنرويـج

-14 ، واللماني بموجب قانون 1889-04-05 ، والدنماركي بموجب قانون 1887

، والهولـنـدي بـمـوجب ـقـانون1918 والنمـسـاوي بـمـوجب ـقـانون أوت ،07-1904
-03-13 ، وبلجيـكـا بـمـوجب الـقـانون 1970-07-17 وفرنسا بموجب ـقـانون ،1926

.1977-09-29 و سويسرا بموجب القانون ،1973

ـكـل ـهـذه التـشـريعات أجمـعـت عـلـى ـكـون الحـبـس الـمـؤقت ـهـو إـجـراء
اـسـتثنائي والدوـلـة ـهـي المتكفـلـة ـبـدفع مبـلـغ التـعـويض، و ذـلـك بـتـوفر ـشـروط

1للستفادة منه.

ي فالتشريع الفرنسي اشترط لقبول طلـب التعـويض أن يتسـبب الحبـس ف
2إصابة الطالب بضرر غير عادي و ذو خطورة متميزة.

وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في التعديل الجدـيـد ـفـي الـمـواد ـمـن
ـمـن 49 ، و بـهـذا يـكـون ـقـد جـسـد ـنـص الـمـادة 14 مـكـرر 137 مكرر إـلـى 137

الدستور "يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة"

الفرع الثالث : الجراءات المتبعة أمام اللجنة للستفادة من التعويض.

1

 المتضمن قانون الجراءات الجزائية1996|12|30 المؤر خ في 1235|96 قانون رقم 149 راجع  المادة   
الفرنسي.

2
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بعدما يستوفي ملف التعويض على كامل ـشـروطه الموـضـوعية المـحـددة
أعله يحتاج إلى شروط شكلية .

البند الول : الشروط الشكلية

أول: الجهة المختصة بمنح التعويض

 الشروط الجرائية ـفـي دـعـوى14 مكرر 137 إلى 1 مكرر 137تضمنت المواد 
ـادة  ـؤقت، فنصــت الـم ـس الـم ـويض عــن الحـب ـرر137التـع ـانون1 مـك ـن ـق   ـم

137الجراءات الجزائـيـة عـلـى"يمـنـح التـعـويض المنـصـوص علـيـه ـفـي الـمـادة 

مكرر أعله، بقرار من لجنة تنـشـأ عـلـى مـسـتوى المحكـمـة العلـيـا ـتـدعى لجـنـة
التعويض وهي الجهة المختصة بالفـصـل فـي طلـبـات التـعـويض عـلـى مـسـتوى

المحكمة العليا.

ثانيا: تشكيلة اللجنة

ـة عـلـى "تتـشـكل2 مكرر 137 تحدد المادة   من قانون الجراءات الجزائـي
 مكرر أعله من:137الجنة المذكورة في المادة 

الرئيس الول للمحكمة العليا أو ممثله،رئيسا.

قاضي حكم لدى نفس المحكمة بدرجة رئيس غرفة أو رئيس قسم أو مستشار،
أعضاء

ويعين أعضاء اللجنة سنويا من طرف المحكمة العليا ، كما يعـيـن ـهـذا الخـيـر
ثلثة أعضاء احتياطيين لستخلف العضاء الصليين عند حدوث مانع.

ويمـكـن للمكـتـب أن يـقـرر حـسـب نـفـس الـشـروط أن تـضـمن اللجـنـة ـعـدة
وما تجدر الشارة إليه أن هذه التشكيلة تمثل ضمانة أساـسـية لحماـيـةتشكيلت،

المتـضـررين ـمـن الحـبـس الـمـؤقت غـيـر الـمـبرر، إـلـى ـجـانب أنـهـا ذات ـطـابع
عـلـى أن للجـنـة ـطـابع جـهـة 3مـكـرر  137كـمـا أـضـافت الـمـادة قضائي مدني، 
قضائية مدنية. 
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يتولى مهام النيابة العامة النائب العام لدى المحكمة العلـيـا أو أـحـد ـنـوابه،
ويتولى مهام أمين اللجنة أحد أمناء ـضـبط المحكـمـة العلـيـا، تجتـمـع اللجـنـة ـفـي
غرفة المشورة وتصدر قراراتها في جلسة علنية، وتكون قرارات اللجنة غيــر

1قابلة لي طعن ولها القوة التنفيذية.

ثالثا: مهمة هذه اللجنة

تمنح هذه اللجنة التعويض للشخص اـلـذي ـكـان مـحـل حـبـس ـمـؤقت غيـر
مبرر خلل متابعة جزائية ألحق به ضررا ثابتا ومتميزا، و يكون عـلـى ـعـاتق
الخزينة منح التعويض التي يحق لهذه الخيرة _خزينة الدوـلـة_الرـجـوع عـلـى

إن تحديد مبلغ التعويض المـسـتحق دفـعـهالشخص المتسبب في الحبس المؤقت.
لطالبه يرجع تحديد مقدار مبلغ التعـويض المسـتحق دفعـه لطـالبه إلـى السـلطة
التقديرية للجنة، ولها مطلق الحرية في ذلك، فيتعين عليها الحرص على إعادة
ـابي ول التوازن المالي، وكما تجدر الشارة أن اللجنة ل تتقيد بأي ـجـدول حـس
بحدود معينة لتقدير مبلغ التعويض،  فإذا قبلت طلب تعويض المحـبـوس مؤقـتـا

فلها سلطة منحه دفعة واحدة، أو على شكل أقساط أو مرتب.

البند الثاني : إجراءات منح التعويض

يقدم طلب التعويض من المعني أو محاميه بموجب عريـضـة موقـعـة ـفـي
)أشهر من صدور قرار ألوجه للمتابعة أو البراءة، تتضمن العريضة06أجل (

بـصـفة إلزامـيـة (تارـيـخ 4 مـكـرر 137المودعة وقائع القـضـية المـحـددة بالـمـادة 
وطبيعة القرار الذي أمر بالحبس، المؤسسة التي نفد فيها، الجهة القضائية التي
أصدرت قرار أل وجـه للمتابعـة، طبيعـة الضـرار وقيمـة التعـويض، عنـوان

المدعي الذي يتلقى فيه التبليغات).

1
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تودع العريضة مقابل إيصال لدى أمين اللجنة اـلـذي يرـسـل نـسـخة إـلـى الـعـون
 يوـمـا ـمـن تارـيـخ اـسـتلم20القضائي للخزينة باعتباره ـمـدعى علـيـه ـفـي أـجـل 

العريضة.

ـتي وعـلـى أمـيـن اللجـنـة طـلـب المـلـف الجزاـئـي ـمـن الجـهـة القـضـائية اـل
ـمـن ـقـانون 5 مكرر 137أصدرت قرار البراءة أو أل وجه للمتابعة وفقا للمادة 

الجراءات الجزائية. 

137ليتم فيما بعد إخطار الطراف بالـمـذكرات الـتي تـم إيـداعها حسـب المـادة 

30من قانون الجراءات الجزائية ليتمكن المدعي من اـلـرد ـفـي أـجـل  6مكرر 

يوما من تاريخ التبليغ، وعـنـد انقضـاء الجـل يرسـل الملـف إلـى النـائب العـام
بالمحكمة العليا ويعين مقرر من بين أعضاء اللجنة الذي يـحـدد تارـيـخ الجلـسـة
بعد استشارة النائب العام ويبلغ للمدعي والعون القضائي في ظرف شهر عـلـى
القل قبل تاريخ الجلسة، وتقوم اللجنة أو تأمر ـبـإجراء التحقـيـق خاـصـة ـسـماع

المدعي إذا اقتضى المر ذلك.

تجتمع اللجنة في غرفة المشورة لصدار قراراتها في جلسة علنـيـة، و ل
ـه ، يلزم القانون اللجنة بتسبيب قراراتها تفاديا للمساس بقوة الشيء المقضي فـي
و تكون قراراتها غير قابـلـة لي طـعـن ولـهـا الـقـوة التنفيذـيـة و يبـلـغ الـطـراف

وإذا منحـت اللجـنـة تعويـضـا يتـم1برسالة موصى عليها مع الشعار بالـسـتلم.
دفعه وفقا للتشريع المعمول به مـن طـرف أميـن خزينـة وليـة الجزائـر، وفقـا

 ـمـن ـقـانون الـجـراءات الجزائـيـة، وإذا رفـضـت اـلـدعوى12 مكرر 137للمادة 
يتحمــل المــدعي المصــاريف إل إذا قــررت اللجنــة إعفــائه جزئيــا أو كليــا
ـالة موـصـى منها.ويبلغ قرار اللجنة إلى المدعي والعون القضائي للخزينة برـس
عليها مع إشعار بالستلم، ويكون التـعـويض عـلـى ـعـاتق خزيـنـة الدوـلـة ولـهـا

1
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حق الرجوع على الشخص المبلغ سيء النية أو شاهد ـشـهادة اـلـزور المتـسـبب
في الحبس المؤقت.

عالج الستاذ رمضان غمسون في مؤلفه "الحق في محاكمة عادلة" هــذه حيث
المسألة بطرحه الشكال التالي حول إن كان الحـبـس الغـيـر ـمـبرر المنـصـوص

عليه هو حبس مؤقت؟ أم حبس تعسفي؟

ـواد  ـه ـنـص الـم ـس التعـسـفي يحكـم ـك أن الحـب ـانون 108 و 107ذـل ـن ـق ـم
العقوبات ثم يتساءل عن مفهوم الضرر الثابت و المتميز؟ تم يجيب بقوله:" إنه
في نظرنا كل حبس مهما كان ـنـوعه يـعـد ـفـي ـحـد ذاـتـه ـضـررا ثابـتـا ومتمـيـزا
طالما أنه أدى إلى تقييد الحرية الشخصية العادـيـة للـفـرد المحـبـوس اـلـذي ـكـان

مـكـرر ـمـن 137محل له وطالما أن ذات الـشـخص حـسـب مفـهـوم ـنـص الـمـادة 
قانون الجراءات الجزائية المتابع جزائيا كان قد انتهت متابعته بصدور قــرار
نهائي قضى بأل وجه للمتابـعـة أو ـبـالبراءة، و ـمـن ثـمـة ـفـإنه يـقـع عـلـى ـعـاتق
المشرع الجزائري واجب التدخل ثانية لـفـض وإنـهـاء المفـهـوم الـغـامض لـنـص

 مكرر ،وذلك باعتبار كل حبس أدى إلى تقيـيـد حرـيـة الـفـرد المـتـابع137المادة 
جزائيا، و انتهت متابعته بأل وجه للمتابعة نهائيا أو بالبراءة نهائـيـا ـكـان حبـسـا
غير مبرر حتى يمكن إنزال وصف الضرر الثابت والمتمـيـز علـيـه دون إـلـزام

الفرد الذي كان محل هذا الحبس بإثبات وصف الضرر الثابت والمتميز.

ويضيف المؤلف التساؤل حول الكيفيات المعتمدة في حساب التعويضات
المادـيـة والمعنويـة كاعتـمـاد الجـر الدـنـى المضـمون بالنـسـبة لعـديمي اـلـدخل
الشهري، واعتماد الجر الصافي بالنـسـبة ـلـذوي اـلـدخل الـشـهري عـلـى ـغـرار

1 15|74 المعدل والمتمم للمر رقم 31|88القانون رقم 

1
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وفي ـهـذا المـجـال يـطـرح التـسـاؤل ـحـول مـصـير ملـفـات ـضـحايا سياـسـة
اليادي النظيفة الذين ينتظرون التعويض.

إحصائيات لجنة التعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر-
 تاريخ نشأة اللجنة أصدرت لجنة التعويض ـعـن الحـبـس2001|08|21إبتداءا من 

2011.1|12|31 قرارا وهذا إلى غاية تاريخ 6019المؤقت 

الجدول التي يبين عدد القضايا المسجلة و المفصول فيها خلل الفترة الزمنية
.2011إلى  2001من 

201120102009200820072006200520042003200
2

200
1

   السنوات

نوع القلضايا

5828101333358173539215620325426845

القلضسسسسسسسسسسايا
المسسسسسسسسسسجلة
رخلل كل سنة

51713088212354826001118200

القلضايا
المفصول

فيها 

1

مجلة المحكمة العليا_عدد خاص_لجنة التعويض عن الحبس المؤقت و الخطأ القضائي.
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رخاتمة

نخلص مما سبق ذكره في هذه الرـسـالة والمتعلـقـة بـضـمانات المحاكـمـة     
العادلة، بإعتبارها أحد الدعائم الساسية للسياـسـة الجنائـيـة المعاـصـرة،إذ لعلـهـا
تكون ناجعة للمختصين مـن الناحـيـة العلمـيـة والقانونيـة ولجمـيـع أفرادالمجتـمـع
ـذات ودولة على حد السواء ، وذلك باللتزام بتطبيقها عمليا من قبل الكافة وباـل

الجهات الجهات المعنية وخوصا دول العالم الثالث .

وتوصلنا من خلل هذه الدراسة إلى العديد من النتائج تجلت فيما يأتي:

       إن الدراسة التاريخية لتطور المحاكمة العادلة لها جذور تاريخية عميقة،
فبالرجوع إلى الخدور التاريخية والصلية أمر ضروري ل غنى عنه ـفـي ـكـل
دراسة تأصيلية هادفة إلى اللمام وفهم لتشريع ما، وهذا ـمـا لحظـنـاه ـمـن خلل
بحثـنـا فـي ـهـذا الموـضـوع فالدراـسـة التاريخيـة تعطيـنـا الـصـورة الصـادقة لـمـا
وصلت إليه القواعد القانونية فيه، وما التصورات الصادقة ـفـي مـجـال الـقـانون
الجنائي إل ثمرات لـخـبرات الماـضـي وتطلـعـات المـسـتقبل وـمـا اـسـتنتجناه ـمـن
ـع ـة، أن واـق ـة لتطــور قواعــد المحاكمــة العادـل خلل هــذه الدراســة التاريخـي
ـديلت التشريعات الحالية لم تصل إلينا كما هي عليه الن إل بعد أن شهدت تـع
وتغيرات مرورغا بمراحل عدة، كانت تلك المراحل بمثاـبـة المـخـبر اـلـتي تـشـكل
فـيـه ـنـواة الـقـوانين واـلـتي ل مـحـال ـتـأثرت ـبـالحوال الجتماعـيـة والسياـسـية،
غل إلى أصول نظام معين تمخض عن نماذج نظم متعاقبة مثل تأثر فرجوعنا مث
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ـاذج النظــر ذات غل نـم ـة أو مث ـة أو اليونانـي ـة بالقواعــد الرومانـي النظــم اللتينـي
الطبيعة السلمية بالقواعد المستمدة من الشريعة السلمية.

        أما فيما يتعلق بالتعريفات الواردة في مجال المحاكمة العادلـة وعلقتـهـا
بالشرعية الجنائـيـة استخلـصـنا أن المحاكـمـة العادـلـة أساـسـها اـحـترام الـشـرعية
لن ـجـوهر الـشـرعية الجنائـيـة ـهـو خـضـوع ـكـل تـصـرف لقاـعـدة الجنائـيـة، إذ أ
القانون، وأنها تظل بمثابة الترمومتر الذي يكشف عـمـا إذا ـكـان نـشـاط الـسـلطة
العاـمـة إزاء حـقـوق وحرـيـات الـفـراد ليباـعـد أم ل لينهيـهـا وبـيـن مفـهـوم الدوـلـة
البوليسية، وبهذا فالشرعية بشقيها الموضوعي والجرائي لتـعـد دعاـمـة أساـسـية
التي ترتـكـز عليـهـا السياـسـة الجنائـيـة المعاـصـرة ودوـلـة الـقـانون، أي ل يمـكـن
غل معينـغا، مـا توجيه أي اتهام من السلطة القضائية ضد أي شخص لرتكـابه فع
لل ـلـم يـنـص الـقـانون عـلـى تجريـمـه، كـمـا أـنـه ل تحدـيـد للـجـراءات الجزائـيـة إ
بقانون يكفل ـضـمانات الحرـيـة الشخـصـية تـحـت إـشـراف القـضـاء، فل ـبـد ـمـن
وجود ضـابط أمـن يكفـل إعطـاء فعاليـة لمبـدأ سـيادة القـانون ويضـمن تحقيـق
أهدافه، يتمثل هذا الضابط في مبدأ الشرعية والذي يتفرع بدوره إلى مجموـعـة
من المبادئ يكون الدستور مصدرها وتتقـيـد بـهـا الـسـلطات العاـمـة ـفـي الدوـلـة،
ويحـقـق مـبـدأ الـتـوازن ـمـا بـيـن أوـجـه التـصـادم أو التـعـارض بـيـن الـجـراءات
لن لتـصـان الجنائية وحق المجتمع في عقـاب الـجـاني وبيـن حقـوق الفـراد فـي أ
ـوانين لل ـمـن خلل ـق ـم إ ـذا فل يمـكـن إـصـدار أي حـك ـوقهم. ولـه ـاتهم وحـق حرـي
الجمهورية ووفق الطار القانوني المعمول به، على أن يكون هذا الحـكـم باـسـم
الشعب يحترم القانون وهو الدستور في أعلى مراتبه، فعلى كل سلطة وخاصة
السلطة القضائية، أن تراعي التدرج القانوني وـهـذا باتـخـاذ القـرارات المناـسـبة

ما تعلق منها بالحكام وفق مبدأ التناسب الجرمي.

        استخلصنا مـن حـديثنا عـن قواعـد البطلن أنـه علـى الشـخص القـارئ
لن يـعـي قواـعـد البطلن ومـيـادين تـطـبيقه، فـمـن لموـضـوع المحاكـمـة العادـلـة، أ
الملحظ أن أهمية البطلن تكمن خاصة في الميدان القضائي ففي رـحـابه تـثـار
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ـا ـالبطلن، فـم الكثير من المسائل القانونية المتعلقة بإلغاء الجراءات المشوبة ـب
راد وهـذا مـن يلحظ أن إدخال الشكلية في الجراءات تعـد ضـمانة هامـة للف
أجل ضمان عدالة محاـيـدة ومـسـتنيرة مهـمـا ـكـانت المـصـلحة اـلـتي تـهـدف ـهـذه
الشكلية إلى ضمان حمايتها، فالبطلن يعد من المسائل الحيوية والجوهرية ـفـي
ـذهبي الجراءات الجزائية، وما يمكن استخلصه أن القانون الجزائري أخد بـم
ـى ـضـرورة مراـعـاة ـث ـنـص عـل ـانوني والبطلن الـجـوهري، بحـي البطلن الـق
بعض الجراءات تحت طائلة البطلن في حين ترك ـحـالت البطلن الـخـرى
ـتي ـنـص للقضاء يتولى تقريرها والحكم بها وأغلب حالت البطلن القانوني اـل
عليها المشرع صراحة تتعلق بالتحقيق القضائي خاـصـة. وـمـا يمـكـن أن يـكـون
إضافة يمـكـن الـخـذ بـهـا ـفـي الـقـانون الجزاـئـري، ـهـو ـمـا ذـهـب إلـيـه المـشـرع
الفرنسي باستحداث نظام جديد يسمى بنظام ل بطلن بغير ضرر، ومضــمونه
أنه ل يمكن للجهات بما فيها محكمة النقض أن تحكم بالبطلن وهذا حـق نـص
علـيـه الـقـانون ـصـراحغة، ـفـإذا ـمـا رـتـب الـجـراء ـضـررغا بالـغـغا فعـلـى الـطـرف

المتضرر أن يتمسك به.

       أما عن حديثنا عن اـسـتقلل القـضـاء وحـيـاد القاـضـي، فعـلـى الرـغـم ـمـن
لل أن الـسـلطة القـضـائية ـمـازالت خاـضـعة ـفـي رأي بـعـض النتاـئـج اليجابـيـة إ
للسلطة التنفيذية وذـلـك ـعـن طرـيـق ـقـوانين وأحـكـام تجعلـهـا غـيـر متوافـقـة ـمـع
القواعد الدولية وخاصة مع مبدأ الفصل بين السلطات، فالقضاة الذين يحـاولون
حماـيـة الحرـيـات الفردـيـة ويتـصـرفون وـفـق القواـعـد الولـيـة غالـبـغا مـا يكوـنـوا
عرضة للضغط وخصوصغا من الناحية المالية، ويزيد الضغط على القضاة من
أنهم معرضون للعزل في أية فترة ولهذا وجب استدراك هذا المر في التـعـديل
الدستوري المرتقب من خلل إعطاء دور بارز ومستقل للقضاة وجهاز العدالة
بصفة عامة، كما أن إنشاء مجلس أعلى للقضاء بكامل الـصـلحيات ـمـن ـشـأنه
ـاذ ـم واتـخ ـوجيه القـضـاة وتعينـه ـي ـت ـة ـف ـلطة الحقيقـي ـة الـس ـذه الهيـئ ـح لـه أن يمـن
الجراءات ضدهم دون العودة إلى جهة أخرى غير الجـهـة اـلـتي عينتـهـم. كـمـا
أن تحقيق حيـدة القاضـي مـن ناحيـة الليـات القانونيـة والدـسـتورية، الـتي مـن
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شأنها تحقيق رد القضاة وتنحيتهم كأحد الليات التي تجسد مبدأ هام في النظــام
الجرائي الجنائي.   

      استخلصنا أن الصل هو حضور الشخص إجراءات التحقيق والمحاكمــة
ليتسنى للشخاص الطلع على أدلة خصمه والحاطة بها، ومن ـثـم حـقـه ـفـي
الطلع عـلـى مـلـف القـضـية بنفـسـه أو ـعـن طرـيـق ـمـوكله، ـمـع ـعـدم اعتـمـاد
القاـضـي عـلـى علـمـه الشخـصـي، وـعـدم إبـعـاد الخـصـوم ـعـن قاـعـة المحاكـمـة
بالـضـافة إـلـى ـعـدم تكبـيـل وتقيـيـد المـشـتبه فـيـه أثـنـاء المحاكـمـة، اـلـتي تـجـري
بعلنية تامة تسمح لجميع الطراف حـضـورها دون أي قـيـد أو اـسـتثناء، وـمـن
آليات تجسيدها السماح لجميع الشخاص الدخول لقاعة المحاكـمـة ـمـع مراـعـاة
بعض الستثناءات حفاظغا على النظام العام، ومن مظاهر العلنـيـة حـسـب رأي
السماح والترخيص بنشر وإعلم اـلـرأي الـعـام ـحـتى ليـسـاهم ـفـي تحقـيـق عداـلـة

المجتمع.

ـغا، تجســيدغا ـة محامـي ـة العادـل ـم لضــمان إجــراءات المحاكـم ـاج المتـه       يحـت
لمقتضيات حق الدفاع المخول للمشتبه فيه،  فقد تزداد الحاجة إلى مـحـامي ـفـي
ظروف معينة وخاصة كتلك التي يمر بها المشتبه فيه أثناء تقيـيـد حريـتـه وـهـو
خاضع لجراءات الحـبـس الـمـؤقت أو الرقاـبـة القـضـائية، أو أثـنـاء مـثـوله أـمـام
محكمة الجنايات والجنح، بل أكثر من ذلك حتى في المراـحـل الوـلـى لـلـدعوى
الجزائية ونقصد بذلك أـمـام الـضـبطية القـضـائية والنياـبـة العاـمـة، ولـهـذا وـجـب
ي اختيـار مـدافع عنـه، وتهيئـة م بحقـه ف الختيار الحسن للمحامي وتنبيه المته
فرص التشاور للمحامي وموكله وـهـذا ـبـدون حـضـور رـسـمي لـعـوان الدارة

العقابية.

       يستشف من خلل هذا البحث أن شفوية المحاكمات بمثابة آليات تقررـهـا
ـي ـا ـف المحكمة للوصول للحقيقة من خلل الستماع لطراف القضية مجددغا بـم
ذلك الشهود، دون القتصار على أـقـوالهم الـسـابقة أـمـام الـضـبطية القـضـائية أو
خلل مراحل التحقيق، ومن الليات التي لـهـا علـقـة بـشـفوية المحاكـمـات ـهـي
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السرعة في إجراءات المحاكمـات، فالسـرعة ـمـن مقتضـيات شـفوية المحاكـمـة
دون اللجوء إلى التدوين والذي قد يكون سببغا واضحغا في إطالة عـمـر القـضـية،
كـمـا أن الوـسـائل الحديـثـة واـلـتي لتجـسـد مـبـدأ الـسـرعة ـهـي اـسـتعمال التقنـيـات
الحديثة   للعلم في المحاكمة كاستماع إلى شهود تعذر عليـهـم الوـصـول إـلـى
ـن ـة ـع ـة خارـج ـة عقابـي ـود بمؤسـس ـه موـج ـتبه فـي ـة، أو أن المـش ـة المحاكـم قاـع
اختصاص المجلس القضائي المحاكم فيه مما يتطلب إجراءات التحويل التي قد

تطول مدتها.

لن إـجـراءات التـفـتيش أو مراقـبـة ـسـرية       يظـهـر ـمـن خلل ـهـذه الدراـسـة أ
المراسلت والمحادثات الشخصية ـكـإجراء ـمـن إـجـراءات التحقـيـق البـتـدائي،
خاصة بجرائم مـحـددة عـلـى ـسـبيل الحـصـر ارتكـبـت ويرـجـح نـسـبتها لـشـخص
مشتبه فيه، بوجود قرائن قوـيـة تفـيـد كـشـف الحقيـقـة لتـحـرك الـسـلطة القـضـائية
سلطتها في إـصـدار الذن ـبـالتفتيش أو القبـض، وإل اعـتـبر ـهـذا اعـتـداءغا عـلـى
ـتيش الحرية الشخصية وإهدار للحريات وحرمة الحياة والمسكن فل يـصـح التـف
أو القبض على جريمة مستقبلية ولو قامت التحريات والدلئل عـلـى أنهـا سـتقع

غل. فع

       إن أخطر إجراءات التحقيق الماسة بحرية الفرد هو الحبس المؤقت فمن
خلل التعارض الفقهي بـيـن المؤـيـدين لـهـذا الـجـراء والمعارـضـين ـلـه، ـقـامت
ـس المؤسسات العقابية باستحداث بعض الساليب خففت نسبيغا من مساوئ الحـب
المؤقت، ولم تصل إلى درجة إلـغـائه بـل ضـرورة إعمـاله فـي نطـاق محـدود،
فالحبس المؤقت كما رأينا إجراء قد تطول مدته، فهو إجراء استثنائي يتنــاقض

ومبدأ قرينة البراءة، مما يتطلب التقليل منه.

       إن القول بافتراض اـلـبراءة يتطـلـب أن تتحـمـل الـسـلطة القائـمـة ـبـالتحقيق
عبئ إثبات التهمة المنسوبة إلى المتهم، ذلك أن تكلـيـف المتـهـم بإثـبـات براءاـتـه
يتناقض مع البراءة المفترضة، ويستخلص منه أن عدم تحمل المشتبه فيه عبئ
ـتي ـة، واـل إثبات براءاته باعتبارها إحدى خصائص الثبات في المسائل الجنائـي
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للك فيـهـا ذـلـك أن لها علقة بتعزيز براءاته واستبعاد إدانته بناءغا على أدلة مشكو
العبرة في الدانة هي قناعة المحكمة بالدلة المطروحة للمناقـشـة العلنـيـة، كـمـا
ـح ـي الجـن ـواء ـف ـببة ـس ـون مـس ـع صــورها أن تـك ـي جمـي ـام ـف ـأن الحـك ـن ـش ـم
والجنايات، فتسبيب الحكام ـمـن مقتـضـيات المحاكـمـة العادـلـة، وـهـذا ـمـا يـقـره
ـات ـغا للجـه ـة، وتمكيـن ـة الدولـي ـة والفقهـي ـؤتمرات القانونـي ـارن والـم ـانون المـق الـق
القضائية العليا لممارسة رقابتها فالقانون المقارن يقرر وجوبغا تأسيس المحكمة

لل كان الحكم لغيغا. أحكامها بناءغا على عقيدتها المسببة تسبيبغا صحيحغا وإ

     لقد رأينا أثناء عرضنا للدراسة المتعلـقـة بـبراءة المتـهـم وـمـن أـجـل تحقـيـق
ـذي ـبـدى ـة فـمـن الـضـروري التخفـيـف ـمـن مـسـاوئ الحـبـس الـمـؤقت اـل العداـل
ـن ـان ـم ـإذا ـك ـذا العصــر، ـف ـي ـه ـع الحضــاري ـف ـات المجتـم ـارض ومعطـي يتـع
المـسـتحيل إيـجـاد ـحـل ـجـدري لـهـذه المـشـكلة فهـنـاك وـسـائل بديـلـة ـمـن ـشـأنها
التخفيف من وقع الحبس الـمـؤقت وـهـو التـعـويض ـعـن الحـبـس الـمـؤقت الغـيـر

غل، كما يجب    مبرر تعويضغا عاد

      وفي تـقـديرنا ـفـإن ـضـمانات المحاكـمـة العادـلـة تمـتـد إـلـى مرحـلـة ـمـا بـعـد
المحاكمة مرحلة التنفيذ العقابي وهي مرحـلـة النـطـق ـبـالحكم ـسـواء بالداـنـة أو
البراءة، ففي حالة الدانة يتقرر للمحبوس ـضـمانات ـتـدخل ـفـي إـطـار السياـسـة

 المتضمن قانون تنظيم02-72العقابية الحديثة، وقد تجسد ذلك من خلل المر 
السجون وإعادة تربية المساجين، الذي جسد مبدأ التدخل القضائي على مرحلة
غل ـلـه التنفيذ العقابي، وذلك تحت إشراف قاضي تطبيق الحكام الجزائية، مـخـو
مجموعة ـمـن الـصـلحيات لممارـسـة مـهـامه، لتـصـبح العقوـبـة الـسـالبة للحرـيـة

04-05وسيلة لـلـدفاع الجتمـاعي، لتتوـسـع هـذه الـصـلحيات بـمـوجب القـانون 

المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الدماج الجتـمـاعي للمحبوـسـين، اـلـذي
ـر  ـى الـم ـادة02-72ألـغ ـوجب الـم ـات172  بـم ـبيق العقوـب ـولى قاضــي تـط ، فيـت

بمساعدة لجان مركزـيـة ومحلـيـة مهـمـة الـشـراف عـلـى التنفـيـذ العـقـابي بإتـبـاع

408



أفضل الساليب والوسائل لعادة تربـيـة المحبوـسـين ـمـن أـجـل إـعـادة إدـمـاجهم
بالمجتمع.

     إن السياسة الجنائية الحديثة المجسدة لـضـمانات المحاكـمـة العادـلـة تـشـوبها
بعض النقائص والعيوب التي حاولنا إدراجها كمقتراحات منها:

-إعطاء المتهم الوقت الكافي لعداد دفاعه والتـصـال بالمـحـامي لـبـذي يخـتـاره
بنفسه وتفنيد الدلة التي تقام ضده وخاصة عند الضبطية القضائية .

ـانون -محاكمة المتهم دون تأخير ل مبرر له وفي زمن معـقـول ،إدا أوـجـب الـق
مـثـواه أـمـام جـهـة قـضـائية ـفـي أـسـرع وـقـت ممـكـن ،وـعـدم ـتـأخير التحقـيـق إل

لسباب تقتضيها مصلحة المتهم والعدالة على العموم .

-تمكين المتهم من مناقشة شهود التهام ومن استدعاء شهود النـفـي بنفـسـه ،ـمـع
إعطاءه كامل حريته في إدارة دفاعه .

-تـسـبيب الحـكـام الـصـادرة ـعـن محكـمـة الجناـيـات ،ـمـع الـخـد بمـبـدأ القتـنـاع
الشخصي للقاضي ، وهدا فيه ضمانة هامة لصالح المتهم 

ـر ـس الغـي -إعادة النظر في المهلة المتعلقة بتحرير عريضة التعويض عن الحـب
) أـشـهر ـمـن تارـيـخ الحـكـم06ـمـبرر المـحـددة ـفـي الـقـانون الجزاـئـري بـسـتة (

غة بوقـع الحبـس ب وجهـة نظـري أن هـذه المهلـة قصـيرة مقارنـ بالبراءة، فحس
غل في هذه الفترة بفكــرة المؤقت إذ أن الشخص المحكوم ببراءته ل يكون منشغ
التـعـويض ـعـن الـضـرر، بـقـدر انـشـغاله باـسـترجاعه حريـتـه ومعالـجـة جراـحـه
النفسية والعائلية التي لحـقـت ـبـه ـمـن ـجـراء ـهـذا الـجـراء الباـطـل، ـضـف إـلـى

انشغاله باسترجاع مكانته بالمجتمع الذي أصبح في نظرهم مجرمغا.  

بديلسسة تحسسد مسسن-التخفيف أو التخلي عن نظام الحبس المؤقت واستبداله بطرق 

الـجـراءات كنظـام الرقابـة القـضـائية والـسـوار اللـكـتروني،ـمـع ـضـرورةهذه 
البقاء على خصم مدة الحبس المؤقت من مدة العقوبة المحكوم بـهـا علـيـه فيـمـا
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بعد، على أن يعامل المحبوس معاملة خاـصـة تـحـترم فيـهـا قريـنـة براءاـتـه، ـلـذا
وـجـب ـعـدم إجـبـاره عـلـى ارـتـداء ملـبـس الـسـجناء، وـعـدم إـيـداعه ـفـي أـمـاكن
احتباس مختلطين مع المحكوم عليـهـم نهائـيـغا، لـعـدم تعريـضـهم لزـمـات نفـسـية

حادة خاصة إذا كان المودع بالمؤسسة العقابية برئ.  

الممنوحـةجميسسع هسسذه الحقسسوق والحريسسات    أخيرغا فقد أثبت الواقع العملي أن 
نن لم تجد ما يحميهسسا بسسذاتها، يجعسسل مسسن السسسهل للسسسلطات المختصسسة للمتهم إ

 وتطبيقها بـصـورة جدـيـةانتهاكها ولذلك وجب إعمال وسائل الحماية المختلفة
وفعالة، حتى ينال الجاني جزاءه تطبيقغا للعدالة التي تصبوا إليها.   
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العالي للعلوم المنية، المركز العربي للدراسات المنية والتدريب الرياضــي،

م.1985الرياض، 
، "إثـبـات الجريـمـة عـلـى ـضـوء الجتـهـاد القـضـائي"، دراـسـةنجيمي  جمسسال-116

مقارنة، دار هومة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، الجزائـر، بـدون طبعـة، سـنة
م.2011

، "دليل القضاة"، الـجـزء الول، دار هوـمـة، الجزاـئـر، الطبـعـةنجيمي جمال-117
م.2014الولى، سنة 

، "دليل القـضـاة  للحـكـم ـفـي الجـنـح و المخالـفـات  ـفـي التـشـريعنجيمي جمال-118
الجزائري على هدى المبادئ الدولـيـة للمحاكـمـة العادـلـة"، الـجـزء الول، دار

هومة للنشر، بدون طبعة، بدون سنة نشر.
ـة"، دار النهضــةنجيسسب حسسسن محمسسد-119 ـراءات الجنائـي ـانون الـج ـرح ـق ، "ـش

م.1980العربية، بدون طبعة، سنة 
، "حقوق الدفاع في مرحلة ما قبل المحاكـمـة ـفـي النـمـطهللي عبد ال احمد-120

ـدون طبـعـة، الجنائي والنمط الواقعي"، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، ـب
م.2000سنة 

،"حقــوق المتهــم وضــماناته"، دار الفكــر والقــانون للنشــرهرجسسة مهسسدي-121
والتوزيع،  المنصورة، مصر، بدون طبعة، بدون سنة نشر.

، "نظرـيـة البطلن ـفـي ـقـانون المرافـعـات"، منـشـأة المـعـارف،والسسي فتحسسي-122
م.1959السكندرية مصر، الطبعة الولى، سنة 

ج-الرسائل الجامعية:
،"اسـتعانة المتهـم بمـحـام فـي الـقـانون المقـارن"، رسـالةحسسسن محمسسد علسسوب-1

م.1980دكتوراه، دار النشر للجامعات المصرية، سنة  
ـهادةجديسسدي طلل-2 ـل ـش ـذكرة لنـي ـة"، ـم ـراءات الجزائـي ـي الـج ـرعة ـف ، "الـس

الماجستير، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائـيـة، كلـيـة الحـقـوق جامـعـة
م.2012، 2011الجزائر، سنة 
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"ـضـمانات ـحـق المتـهـم ـفـي اـلـدفاع أـمـام القاـضـيسعد حماد صالح القبائلي، -3
الجنائي"، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامـعـة عـيـن ـشـمس

م.1998مصر، سنة 
، "الحماية الجنائية لـصـل اـلـبراءة"، رـسـالةعبد المنعم سالم شرف الشيباني-4

م.2006دكتوراه،  جامعة عين شمس مصر، سنة 

، "ضمانات المتهم قبل وأثناء  المحاكـمـة"، دراـسـةعبد الستار سالم الكبيسي-5
م.1981مقارنة، رسالة دكتوراه، القاهرة مصر، سنة 

، "مبدأ  أـصـل اـلـبراءة"، رـسـالة دكـتـوراه، جامـعـة تلمـسـان،غلي محمد-6
 م.2011/2012كلية الحقوق الجزائر، سنة 

ـالةناهسسد يسسسرى حسسسين العيسسسوي-7 ـة المنصــفة"، رـس ، "ضــمانات المحاكـم
م.2012دكتوراه، القاهرة مصر، سنة 

، "ـضـمانات المتـهـم أثـنـاء  مرحـلـة التحرـيـات الولـيـةسسسلطان محمسسد شسساكر-8
والتحقيق البتدائي"، مذكرة لنيل ـشـهادة الماجـسـتير، تخـصـص عـلـم الـجـرام

م.2013والعقاب، كلية الحقوق الجزائر، سنة 
، "حق المتهم في محاكمة عادلة "، دراـسـةعمر فخري عبد الرنديزاق الحديثي-9

مقارنة، رسالة ماجـسـتير، دار الثقاـفـة للنـشـر والتوزـيـع، عـمـان الردن، ـسـنة
م.2005

، "أحـكـام البطلن ـفـي الـجـراءات والمحاكـمـاتمحمسسد ذيسسب محمسسد نمسسر-10
الجزائـيـة"، رـسـالة ماجـسـتير، كلـيـة الحـقـوق، جامـعـة الـشـرق الوـسـط، ـسـنة

م.2013
، "دور المحامي  ـفـي الـجـراءات الجزائـيـة"، رـسـالةمحمد طحسساب العتيسسبي-11

 م.2004ماجستير كلية الدراسات  العليا، السعودية، سنة 
حق المتهم في محاكمة عادلة"، مذكرة التخرج لنيل شهادة "،قرقوري فائزة-12

   م.2013/ 2010إجازة المدرسة العليا للقضاء، سنة 
معاملة المحبوـسـين عـلـى أـسـاس فـكـرة اـلـدفاع الجتـمـاعيحسسزاب ناديسسة، " -13

لـعـادة إدـمـاجهم ـبـالمجتمع" ، ـمـذكرة لنـيـل ـشـهادة الماـسـتر، تخـصـص عـلـم
ـر، ســنة ـولي الطــاهر ســعيدة، الجزاـئ ـة ـم ـوق، جامـع ـة الحـق الجــرام، كلـي

م.2014/2015
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د- المقالت والبحاث:
" المنـهــج العلـمــي الـقــانوني"، مجـلــة مـصــرالسسسسيوطي ثسسسروت  أنيسسسس، -1

 م.1969، سنة 36المعاصرة،  العدد 
مـبـدأ  الـشـفهية ـفـي المحاكـمـات الجنائـيـة"،البكري حاتم محمد فتحي احمد، "-2

مجلة الحقوق والعلوم القانونية والقتصادية، جامعة المنصورة مـصـر، الـعـدد
م.2011تسعة وأربعون، سنة 

المـصـالحة ـفـي اـلـدعوى العمومـيـة"، مداخـلـة ملـقـاة ـفـيبوسسسقيعة أحسسسن، "-3
الملتقى الدولي المنعقد ببوسعادة المسيلة، الجزائر، حول حقوق الضحية أثـنـاء

.م2009 مارس 4،5المحاكمة الجزائية أيام 

، "من آثار التاريخ الـقـانوني"، مجـلـة الـقـانون والقتـصـاد، الـعـددباهور حبيب-4
الخامس، بدون سنة النشر.

مشكلت العقوبة السالبة للحرية"، مجلة إدارة القضــايابرهان أمر ال، "-5
م.1970الحكومية، العدد الرابع، سنة 

، "حق المتهم في اـلـدفاع أمـام القضـاء الجـنـائي"، مجـلـة منـتـدىبلحية شهيرة-6
القانون، العدد الخامس، بدون سنة.

السياسـة الجنائيـة المعاصـرة و للشـريعة اتجاهـاتبوساق محمد بسسن مسسدني، -7
السلمية، مركز الدراسات و البحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم المنية،

.الرياض
، "المحاكمة العادلة في النظام الجـنـائي الـسـلمي والمواثـيـقبوضياف عمار-8

الدولية"، ورقة بحثية، بدون سنة النشر.
ـتي تكـفـل نزاـهـة القاـضـي ـفـيجعفسسر عبسسد السسسلم علسسي-9 ، "الـضـوابط اـل

الشريعة السلمية والقانون المقارن"، جامعة ـنـايف العربـيـة للعـلـوم المنـيـة،
م.2005الرياض، سنة 

، "بعض العوامل اللشعورية التي تؤثر ـفـي وـجـدان القاـضـيالجهيني أمجد-10
م.2008ونزاهة عدالته"، مركز الدراسات القضائية المتخصص، الطبعة سنة 

ـريعة،الحسسسيني سسسامي حسسسني-11 ـوق والـش ـة الحـق ـدفاع"، مجـل ، "ضــمانات اـل
الكويت، بدون سنة نشر.
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، "حق المتهم في محاكـمـة خلل آـجـال معقوـلـة"، مـقـال،رخلفي عبد الرحمان-12
 م.2014أبحاث في القانون المعاصر، دار الهدى الجزائر، سنة 

المحاكمة العادلة أـسـاس الـعـدل ـفـي دوـلـة الـقـانون"، دراـسـةالربيعي حميد، "-13
ـزدوج  ـدد ـم ـة ـع ـات القانونـي ـة للمنازـع ـة المغربـي ـة، المجـل ـنة11-10مقارـن ، ـس

م.2010
، "حق الدفاع وحق التمثيل لمـحـام ـفـي الـقـانون العراـقـي"،رنديزكانديز محمد قادر-14

دراسة مقارنة، ورقة بحثية، بدون سنة نشر.

ـةنديزايسسد محمسسد إبراهيسسم، "-15 ـق"، المجـل ـي التحقـي ـة ـف ـاليب الحديـث اـسـتخدام الـس
م.1967الجنائية القومية، سنة 

"إلـهـام و الـسـتفهام ـفـي داـئـرة التـهـام "، مجـلـة الشسسريف محمسسد الحسسبيب، -16
 م.2000القضاء و التشريع،  تونس،  سنة 

"ـضـمانات المتـهـم ـفـي مرحـلـة التحقـيـق البـتـدائي"، بـحـثالشيخ مسسي فسسرج، -17
م.1996تفصيلي، مجلس العدل، وزارة العدل، سنة 

ـدولي لحـقـوقشريف أمينة-18 ، "المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في الـقـانون اـل
م.  2014النسان"، مجلة الدراسات الحقوقية، العدد الول، سنة 

ـةصحصا ح سعيد-19 ، "مسؤولية الدولة عن الخطأ  القضائي"، المجلة اللكترونـي
م.2013بالمغرب، سنة 

، "الثبات بين الزدواج و الوـحـدة"، مجـلـة الـقـانونعوض محمد محي الدين-20
م.1967والقتصاد، سنة 

دور المحامي في التحقيق والمحاكمة"، دراسة مقارنة،  مجلةعبيد رؤوف، "-21
م.1960مصر القضائية  المعاصرة، القاهرة مصر، سنة  

النموذج القانوني للجريمة"، مجلة العلوم القانونـيـةعثمان أمال عبد الرحيم، "-22
م.1972والقتصادية، العدد الول،  يناير 

ـومالغريب محمد عي،-23  "أثر تخصص المحاكم في الحكام"، جامعة نايف للعـل
م.2005المنية، الرياض، سنة 

ـرفكسساير نسسور السسدين-24 ـة ( موســوعة الفـك ، "الموســوعة القضــائية الجزائرـي
القانوني)"، دار الهلل الجزائر، العدد الثاني، بدون سنة نشر.
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"دور القاضــي المــدني فــي الثبــات فــي ضــوء قــانونلحميسسم نديزوليخسسة، -25
ـع، ـدد الراـب الجراءات المدنية و الدارية"، مجلة دفاتر السياسة والقانون، الـع

م.2011سنة 
ـضـمانات المتـهـم ـفـي نـظـام الحـبـس الـمـؤقت ـفـي ـقـانونمحافلضسسي محمسسود، -26

الجراءات الجزائية  الجزائرية،  مجلة دراـسـات قانونـيـة،  القـبـة،  الجزاـئـر،
.04م، العدد 2002سنة 

انونمحافلضسسي محمسسود-27 ي ق ي نظـام الحبـس الـمـؤقت ف ، "ضـمانات المتهـم ف
الـجـراءات الجزائـيـة الجزاـئـري"، مجـلـة دراـسـات قانونـيـة، الجزاـئـر، الـعـدد

م.2002الثاني، سنة 
ـاعتهممسسدو ح رخليسسل البحسسر، -28 ـائي ـفـي تـكـوين قـن ـة القاـضـي الجـن "نـطـاق حرـي

 م.2004،  سنة 11الوجدانية"، مجلة الشريعة والقانون، العدد 
، ـسـنة12"وقف التنفيذ "، مجلة الحـقـوق الكويتـيـة، الـعـدد نجم محمد صبحي، -29

م.1988
ه-الوثائق والنصوص القانونية:

 العلن العالمي لحقوق النسان اعتمد ولنـشـر بـقـرار الجمعـيـة العاـمـة رـقـم-1
م.1948 كانون الول ديسمبر 10، المؤر خ في 217

الدساتير:-2
نوفـمـبر 24 بتارـيـخ 94الدستور الجزائري الـصـادر بالجرـيـدة الرـسـمية رـقـم أ- 

م.1976 نوفمبر 22المؤر خ في  97-76م والصادر بموجب المر رقم 1976

الدستور الجزائري الصادر بالجريدة الرسمية، والـصـادر بـمـوجب المرـسـومب-
 م.1989 فبراير  28المؤر خ في  18-89الرئاسي رقم 

438_96، الـصـادر بـمـوجب المرـسـوم الرئاـسـي 1996دستور الجزاـئـر لـسـنة ج_

 م والمتعلق بنص تعديل الدستور، المـصـادق علـيـه1996 ديسمبر 07مؤر خ في 
1996 ديسمبر 08 الصادرة بتاريخ 76 م، ج.ر.1996 نوفمبر سنة 28في استفتاء 

 م،2002 أبرـيـل 10 الـمـؤر خ ـفـي 03-02 المعدل بموجب القانون رـقـم 06م، ص
15 المؤر خ في 19-08، والقانون رقم 13 م، ص 2002 أبريل سنة 14ل 25ج.ر.

 م.16/11/2008 الصادرة بتاريخ 63م، ج.ر. 2008نوفمبر 
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القوانين:_3

2001 مايو سنة 22 هـ الموافق 1422 صفر عام 28 مؤر خ في 06-01قانون أ-ال

هـــ 1391 جـمـادى الثانـيـة ـعـام 14 المؤر خ في 57-71م يعدل ويتمم المر رقم 
م المتعلق بالمساعدة القضائية.1981 غشت سنة 5الموافق 

 ـفـبراير25هـــ المواـفـق 1430ـصـفر ـعـام  29 مؤر خ في 02-09ب-القانون رقم 
 جـمـادى الثانـيـة ـعـام14 الـمـؤر خ ـفـي 57-71م يـعـدل ويتـمـم الـمـر 2009ـسـنة 
م والمتعلق بالمساعدة القضائية.1971 غشت سنة 5هـ الموافق 1391

20هـــ المواـفـق 1427 ذي القـعـدة ـعـام 29 ـمـؤر خ ـفـي 22-06ج- الـقـانون رـقـم 

 صفر عام18 المؤر خ في 155-66م، يعدل ويتمم المر رقم 2006ديسمبر سنة 
ـة،1966 يونيو سنة 8 هـ الموافق 1386 م والمتضمن قانون الجراءات الجزائـي

م.1966 يونيو 10 الصادرة بتاريخ 48ج. ر. عدد 
فبراير سنة 25هـ الموافق 1430 صفر عام 29 مؤر خ في 01-09ح-القانون رقم 

8هـ الموافق 1386 صفر عام 18المؤر خ في  156-66م يعدل ويتمم المر 2009

ـنة  ـو ـس ـدد 1966يونـي ـات، ج. ر. ـع ـانون العقوـب  الصــادرة49م والمتضــمن ـق
م.1966 يونيو 11بتاريخ 

6هـــ المواـفـق 1425 رجب عام 21 المؤر خ في 11-04 خ-القانون العضوي رقم 

 الصادرة57م يتضمن القانون الساسي للقضاء، ج.ر. عدد 2004سبتمبر سنة 
 .2004 سبتمبر 08بتاريخ 

6 المواـفـق 1425 رـجـب ـعـام 21 ـمـؤر خ ـفـي 12-04د-الـقـانون العـضـوي رـقـم 

 المتعلــق بتشــكيل المجلــس العلــى للقضــاء وعملــه2004ســبتمبر ســنة 
وصلحياته

هـــ1426 جـمـادى الثانـيـة ـعـام 10 الـمـؤر خ ـفـي 11-05ر-القانون العضوي رقم 
ـو ـسـنة 17المواـفـق  ـالتنظيم القـضـائي، ج. ر. ـعـدد 2005 يولـي ـق ـب 51م المتعـل

م.2005يوليو  20الصادرة بتاريخ 
ـانون رـقـم  6هـــ المواـفـق 1425 ذي الحـجـة ـعـام 27 الـمـؤر خ ـفـي 04-05ز-الـق

م، المتـضــمن ـقــانون تنظـيــم الـســجون وإـعــادة الدـمــاج2005فــبراير ـســنة 
م.2005فيفري13،الصادربتاريخ12.ر.عدد،جالجتماعي للمحبوسين

-الوامر:  4
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 م،1966 يونيو 08 هـ الموافق 1386 صفر 18 المؤر خ في 155_66المر رقم أ-

ـو10،الصادر بتاريخ 48المتضمن قانون الجراءات الجزائية، ج.ر عدد   يونـي

 م.1966

ـو  08 هـ الموافق 1386 صفر 18 المؤر خ في 155-66المر رقم ب_  1966يونـي

ـات، ج.ر ـعـدد  ـانون العقوـب م 1966-06-11، الـصـادرة ـفـي 49م، المتـضـمن ـق

ـي 14-11المعدل والمتمم بالقانون رقم  ـدد 2011-08-02 المؤر خ ـف 44 م، ج.ر ـع

 م.10/08/2011مؤرخة في 

 المراسيم التنفيذية:_5

هـــ1422 جـمـادى الثانـيـة ـعـام 14 ـمـؤر خ ـفـي 244-01المرـسـوم التنفـيـذي رـقـم أ-
 م، يـحـدد مبـلـغ المكاـفـأة المالـيـة اـلـتي يتقاـضـاها2001 ـسـبتمبر ـسـنة 2المواـفـق 

المحامي المكلف بالمساعدة القضائية وشروط كيفيات منحها

ـق 1423 رمضان عام 21 مؤر خ في 409-02المرسوم التنفيذي رقم ب- 26 المواـف

، يحدد صلحيات وزير العدل، حافظ الختام.2002نوفمبر سنة 

ـق1425 ذي القعدة عام 14 المؤر خ في 429-04 المرسوم التنفيذي رقم ج-  المواـف
، يتضمن تنظيم انتـخـاب القـضـاة العـضـاء ـفـي المجـلـس2004 ديسمبر سنة 26

العلى للقضاء وكيفيات ذلك.

هـــ1426 ربـيـع الـثـاني ـعـام 8 الـمـؤر خ ـفـي 180-05 المرـسـوم التنفـيـذي رـقـم ح-
م، يحـدد تشـكيلة لجـنـة تـطـبيق العقوبـات وكيفـيـات2005 مـايو سـنة 17الموافق 

 م.2005 سنة 34سيرها، ج. ر. عدد رقم 

هـــ1426 ربـيـع الـثـاني ـعـام 8 الـمـؤر خ ـفـي 181-05 المرـسـوم التنفـيـذي رـقـم  خ-
م، المحدد لتشكيلة لجنة تكييف العقوـبـات وتنظيمـهـا2005مايو سنة  17الموافق 

م. 2005 سنة 34وسيرها، ج. ر. عدد رقم 
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 نوفـمـبر8هـــ المواـفـق 1426شوال ـعـام  6 المؤر خ في 429-05 المرسوم رقم د-
م، يـحـدد تنظـيـم اللجـنـة الوزارـيـة المـشـتركة لتنـسـيق نـشـاطات إـعـادة2005سنة 

تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الجتـمـاعي ومهامـهـا وـسـيرها، ج. ر. ـعـدد
 م.2005سنة  74رقم 

الحكام القلضائية:-6
ـوم  ـرار الصــادر ـي ـنة1989-11-28أ-الـق ـاني، ـس ـدد الـث ـة القضــائية، الـع م، المجـل

م.1994
 م ـعـن الغرـفـة الجنائـيـة الوـلـى ـفـي1980 جويلـيـة 15ـصـادر  ـيـوم الب-القرار 

 .675-22الطعن رقم 
 م، المجـلـة القـضـائية، الـعـدد الـثـاني، ـسـنة1985-04-15ج-الـقـرار الـصـادر ـيـوم 

م.1989
م، المجـلـة القـضـائية، الـعـدد الـثـاني، ـسـنة1998-03-14ح-الـقـرار الـصـادر ـيـوم 

م.1998
م.1990 خ-المجلة القضائية، العدد الثالث، عام 
 م.1991_03_21، الصادر بتاريخ 80د-قرار محكمة النقض المصرية، رقم 
 م.1952_ 02_12، الصادر بتاريخ 1902ر-طعن محكمة النقض المصرية رقم 

 الندوات: -7
أ-المركز العربي لستقلل القضاء والمحاماة، هجوم على العداـلـة ـفـي مـصـر،

م.2012سنة 
ب-المؤتمر الحادي عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في اـلـدول العربـيـة،

ـات وـسـلوك2007 أفريل08/12الشارقة  م، المتضمن وثيقة الشارقة حول أخلقـي
القاضي.

ج-مؤتمر طوكيو، "دور القانون العقابي في حماية حـقـوق  النسـان "، ورـقـة
م.1960عمل، سنة 

ـبة ـد "،  بمناـس ـن الطلق  و التحدـي ـيادة بـي ـال الـس ح-مـسـعودي حـسـين، "أعـم
م.2012و ظبي،  سنة مؤتمر رؤساء المحاكم الدارية  في الدول العربية،  أب

ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية 

A-Les Codes :

1- Code pénal français , 107éme édition , Dalloz, paris 2010.
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2- Code de procédure pénale français, 51éme ,édition ,Dalloz, paris 2010.

B-Les Ouvrages :

1-ESMEIN (A.), NEZARD (H.), Eléments de droit constitutionnel, 2 vol., 8ème éd.,
1927

2-FRANZ   MATCSHER ;  « la  notion  de  tribunal  au  sens  de  la  convention

européenne des droits de l’homme » brulant , 1996

3-GEORGES BURDEAU ; « les libertés publiques ,3éme, édition, Paris, 1966.

4-GERETY  (  P) ;  Comment  peut  –  on  se  passer  du  jugement  par  defaut?
L'experience  Americaine,  in  Archives  politique  criminelle  et  institutions  de  droit
positif, , 1980.
5-JEAN CHAZL ;   «Les Magistrats », Bernard Grasser Paris, éditions Grasser et

Fasquelle , 1978 .

6-JEAN PRADEL ; « droit pénal » tom II, procédure pénale, 8eme édition, Cujas,

Paris ,1995. 

7-Jacques robert _ Jean Duffor ; «droits  de l’homme et libertés fondamentales »,

Montchrestien, 1994.

8- MERLE  ET VITU : « Traité de droit  criminele», 10eme édition , Paris, 1979.

9-PAUL TAVERBIER ; «  le droit à un procés équitable dans la juriprudence  du

comité des droits de l’homme des nations unies, 1996, N° 25.

10-PIERRE CHAMBON ; « Le Juge d’Instruction », Dalloz, Delta, Paris, 4éme ,

Edition, 1997.

11-POUSSE LET Marcel ; « Histoire de la magistrature Française », Paris ,1957

12-PIERRE CAMBOT ; « la protection constitutionnelle de  la  liberté individuelle

en France et en Espagne», 1998 .

13-Roger merle et andre vitu ;  « traité de droit criminal » T II procédure pénale

,Cujas, Paris, 1985

14-Stefani et Levasseur ; « droit pénal et criminologie »,paris ,dalloz, 1956. 
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    15-S.GUINCHARD, M. BAN DRAC,  Droit  processuel  –  Droit  commun du
procès, Dalloz, 3ème éd. 2005.

16-SERGE GUINCHARD ;  «  le  procès  équitable » rép,  pr.civ Dalloz,  janvier,

2006.

17-SIEVEN LE MANUEL;  « Criminal  procedure, aspen publishers»,  New York,

2003.

18-VINCENT(J)  MONTAGNIER  ET  (G)  VATIMARD(A):  «La  justice  et  ses

institutions», Paris,1982 .

19-VASAK KARL ;  « La  convention  européenne  des  droits  de  l’homme »,  Paris,

1963.

 C- Articles

20-    Christine ROTHÉ         «  Le renforcement de la protection      de la
présomption  d’innocence  et  des  droits  des  Victimes »  :  histoire  d’une  navette
parlementaire, Revue de    science criminelle et de droit pénal comparé,
2001.

21-FREDERIK SUDRE ; « droits de l’homme – droit de la convention européenne

des droit  de l’homme », J.C.P , la semaine juridique, édition générale, 2001.

22-Haven.Ea »  protection des droits de la defense en droit belge» .R .D.P .C , vef .

1967

23-JACQUES VELU ET RESEU ERGEC ; « les  conventions  européennes  des

droits de l’homme », Bruxelles, 1990, N° 561

24-MARIE  SYLVIE  DUPONT-BOUCHAT ;  «le  crime   pardonné  de  la  justice
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25-M.Masse ;  « la  place  du  droit  pénal  dans  les  relations  internationales"  RSC,

N°1,2000.
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D-Arrêt

28- CEDH , Sutter C. Suisse , Arrêt du 22 février 1984, série A,N° 74

ثاكلثا: اكلمواقع الكلكترونية

1-www.dictionnaire juridique.com

   2-   www.startimes.com1
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6  -http://droit7.blogspot.com/2015/04/blog-post_84.html

430

http://droit7.blogspot.com/2015/04/blog-post_84.html
http://www.ungim.org/
http://www.F_Law.Net/
http://www.tridi-police.blogspot.com/
http://www.startimes.com1/


 الفهرس

 شكر

إهداء

قائمة المختصرات
01مقدمة ...............................................................

التطور التاريخي للمحاكمة العادلة وبيان: الفصل التمهيدي
مفهومها.......

06

المبحث الول: نبذة تاريخية عن تطور حقوق المتهم في محاكمة
عادلة .......

06

المطلب الول: تطور حماية حق المحاكمة العادلة في
المجتمعات القديمة ........

07

الفرع الول:  تطور حق المتهم في محاكمة عادلة في بلد
الرافدين ........

08

الفرع الثاني:  تطور حماية حق المتهم في محاكمة عادلة في
مصر الفرعونية.... 

09

11الفرع الثالث:  تطور حماية حق المتهم في محاكمة عادلة في

431



النظم اليونانية ..
الفرع الرابع:  تطور حماية حق المتهم في محاكمة عادلة في

القانون الروماني ..
13

المطلب الثاني:  تطور المحاكمة العادلة في العصور الوسطى
والديانات الساموية

15

الفرع الول:  وضع حق المتهم في ظل العصر
القطاعي ...................

16

الفرع الثاني : وضع حق المتهم في ظل الديانة
المسيحية ....................

18

الفرع الثالث: وضع حق المتهم في ظل الشريعة
السلمية........ ........

19

المطلب الثالث: تطور حقوق المتهم في العصر
الحديث.....................

23

الفرع الول:  التشريعات
الفرنسية .....................................

23

الفرع الثاني:  التشريعات
النجليزية .....................................

27

الفرع  الثالث:  التشريعات
المريكية...................................

30

المبحث الثاني: الشرعية الجرائية وحقوق
النسان ........................

31

المطلب الول: ماهية حق المتهم في محاكمة
عادلة .........................

31

الفرع الول: أنه
حق ..................................................

33

الفرع الثاني: حق شخصي
عام .........................................

34

الفرع الثالث:  هو حق غايته
العدالة ...................................

37

38المطلب الثاني: مفهوم الشرعية وصورها

432



وأساسها........................
الفرع الول:  مفهوم

الشرعية .........................................
38

الفرع الثاني: صور الشرعية
الجنائية .....................................

40

المطلب الثالث: الجزاء المترتب عن انتهاك مبدأ
الشرعية..................... 

44

الفرع الول:  تعريف الجزاءات
الجرائية ................................

45

الفرع الثاني: أهداف الجزاءات
الجرائية ................................

47

المطلب الرابع:  آليات حماية الشرعية
الجنائية .............................

51

الفرع الول:  الضرر و علقته
بالبطلن .................................

51

الفرع الثاني: البطلن المطلق و البطلن
النسبي ............................

52

الباب الول : الضمانات العامة لحق المتهم في محاكمة عادلة 
الفصل الول: استقلل القضاء وحياد
القاضي...........................     

62

استقللماهية المبحث الول : 
القضاء ..................................

63

المطلب الول: تعريف استقلل
القضاء ..................................

64

المطلب الثاني: استقلل القضاء في إعلنات حقوق النسان وفي
دساتير......

66

الفرع الول: استقلل القضاء في إعلنات حقوق النسان
والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق

النسان............................................
67

71الفرع الثاني: استقلل القضاء في دساتير

433



الدول.............................
استقللية القضاء في النظام القضائي الجزائريالمطلب الثالث: 

ومقارنته ببعض النظم
83

الفرع الول:  مقومات استقلل القضاء والمبادئ الساسية
للنظام القضائي

الجزائري............................................................
..

83

الفرع الثاني: المبادئ الساسية للنظام القضائي
.…………………

90

الفرع الثالث:  إشكالية استقللية
العدالة……………………...

93

المبحث الثاني: التجرد وحياد
القاضي...................................

99

المطلب الول: مفهوم حياد
القاضي....................................

99

الفرع الول: المقصود بحياد
القاضي ....................................

100

الفرع الثاني: القواعد العامة لحياد
القاضي ...............................

102

المطلب الثاني: مقتضيات حيدة
القاضي ................................

108

الفرع الول: الستقلل في مواجهة سلطات القضاء الجنائي
الخرى.......

109

الفرع الثاني: الستقللية في مواجهة الخصوم والرأي
العام..................

111

المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لمبدأ حياد
القاصي ......................

112

الفرع الول: تنحي
القضاة............................................. 

117

118الفرع الثاني :في

434



الحالة................................................
الفرع الثالث:  رد القضاة في التشريع

الجزائر............................
120

الفرع الرابع:  ما يراه المشرع
المصري ...................................

124

المطلب الرابع: ضمان حيدة
القضاء ......................................

125

الفرع الول:  القواعد العامة للحالة لضمان حيدة
القاضي................

126

الفرع الثاني : الجزاءات المترتبة عن الخلل بقواعد
الحيدة .................

126

المطلب الخامس: الشكوى  من
القضاة ...................................

129

الفرع الول: تعريف
المخاصمة .........................................

129

الفرع الثاني : دعوى
المخاصمة .........................................

130

الفصل الثاني : ضوابط المحاكمة العادلة خلل إجراءات
المحاكمة ............ 

133

المبحث الول: قواعد الحضور  وعلنية إجراءات
المحاكمة..................

133

المطلب الول: حضور  الخصوم إجراءات
المحاكمة .......................

134

الفرع الول :  حضور الخصوم إجراءات
التحقيق ........................

134

الفرع الثاني: المواجهةالجرائية لمشكلت المحاكمات الجنائية
في النظمة   المريكية

149

الفرع الثالث: المعالجة الجرائية في النظام اللتيني لمبدأ
الحضور الشخصي...

151

154المطلب الثاني: علنية إجراءات التحقيق و

435



المحاكمة.........................
الفرع الول: علنية إجراءات

التحقيق ..................................
155

الفرع الثاني: علنية جلسات
المحاكمة...................................

180

المبحث الثاني: شفوية المرافعة وحق
الدفاع.........................

188

المطلب الول: الحق في
الدفاع.........................................

189

الفرع الول:  ماهية حق
الدفاع.......................................

190

الفرع الثاني: حق المتهم في الستعانة
بمحام..............................

195

الفرع الثالث: الطبيعة القانونية لدور المحامي في مرحلة
المحاكمة.............

203

المطلب الثاني: ما يجب تداركه في مجال الحق في الدفاع في
التشريع الجزائري أسوة بالنظم

الخرى...................................................

213

الفرع الول: تعزيز الحق في الدفاع أمام الضبطية
القضائية.................

214

الفرع الثاني: تعزيز الحق في الدفاع أمام النيابة
العامة .......................

216

المطلب الثالث: حق السرعة في الجراءات
الجزائية  .......................

218

الفرع الول :  ماهية السرعة في الجراءات
الجزائية ......................

220

الفرع الثاني:  مجال تطبيق الحق في المحاكمة خلل مدة
معقولة...........

224

الفرع الثالث: الليات القانونية بتجسيد مبدأ سرعة
الجراءات ............

230

436



الباب الثاني:  الضوابط القانونية لسلطة القضاء في تحقيق
العدالة 

الفصل الول: الضمانات الموضوعة لحق المتهم في محاكمة
عادلة ............

 
249

 :الحدود المقيدةالمبحث الول
:المطلب الولللمتهم ........................................     

حماية  المتهم خلل اتخاذ الجراءات الماسة بالحرية الشخصية

249

الفرع
الول:القبض.....................................................

252

الفرع الثاني: ماهية
التفتيش..............................................

259

المطلب الثاني: جزاء الخلل بقواعد حماية الحرية
الفردية...................

263

الفرع الول: أثر الخلل بقواعد التفتيش ضمانة من ضمانات
المحاكمة العادلة

264

الفرع الثاني :  بطلن الجراءات التي نفدت خرقا
للقانون................. 

268

المطلب الثالث:  الرقابة القضائية و الحبس
المؤقت.........................

270

الفرع الول:   الحبس الحتياطي و دواعي
فرضه........................

271

الفرع الثاني: الرقابة
القضائية...........................................

292

المبحث الثاني:   الحدود التي يلتزم بتطبيقها القضاء من خلل
المحاكمة.....

298

المطلب الول: حدود الدعوى أمام
المحكمة..............................

298

الفرع الول:  تقييد المحكمة بأطراف 
الدعوى..........................

298

300الفرع الثاني:  تقيد المحكمة بالوقائع الواردة بأمر

437



الحالة...................
المطلب الثاني:  عدم جواز استجواب المتهم إل

برضاه.....................
304

الفرع الول:  حق المتهم في
الصمت....................................

304

الفرع الثاني:
العتراف................................................

308

الفرع الثالث:  حضر
التعذيب..........................................

311

الفرع الرابع:  عدم المساس بأصل
البراءة.................................

317

المطلب الثالث:  تحقيق دفاع
المتهم......................................

324

الفرع الول: سماع
الشهود............................................

325

الفرع الثاني:
الخبرة..................................................

340

المطلب الرابع: سلطة المحكمة في تقدير
الدلة.............................

346

الفرع الول:  القتناع الشخصي
للقاضي.............................. 

346

الفرع الثاني: مبدأ مشروعية
الدلة......................................

352

الفصل الثاني: السلطة التقديرية
للقاضي.................................

355

المبحث الول: سلطة القاضي المتعلقة بالجزاء
الجنائي.....................

358

المطلب الول:  مفهوم السلطة التقديرية
للقاضي........................

359

361الفرع الول:  مبدأ حرية القاضي في تكوين

438



اقتناعه.....................
الفرع الثاني:  قواعد تقدير الجرائم
قضائيا.............................

365

المطلب الثاني:  نطاق سلطة القاضي في تقدير الجزاء
الجنائي..............

367

الفرع الول:  اختيار العقوبة نوعا و تقديرها
كما........................

369

المطلب الثالث:  سلطة القاضي الجنائي في وقف تنفيذ
العقوبة.............. 

373

الفرع الول: تعريف وقف التنفيذ مع الوضع تحت
الختبار...............

373

الفرع الثاني:  وقف التنفيذ مع اللتزام بالعمل للمنفعة
العامة..............

380

الفرع الثالث:  أنظمة إعادة تكيف
العقوبة...............................

382

المبحث الثاني: سلطة القاضي المتعلقة بالتعويض عن الخطأ
القضائي..........

390

المطلب الول: مسؤولية الدولة عن الخطأ
القضائي........................

391

الفرع  الول:  القضاء  و مسؤولية الدولة
...............................

391

الفرع الثاني: الساس القانوني لمسؤولية
الدولة.............................

393

الفرع الثالث :أنواع المسؤولية عن
التعويض..............................

396

المطلب الثاني: التعويض عن الخطأ في
المحاكمة.............................

405

الفرع الول: الحكام التي يجوز فيها إعادة
المحاكمة.......................

405

407الفرع الثاني: الحالت التي يجوز فيها إعادة

439



المحاكمة.......................
الفرع الثالث: صاحب الحق في إعادة المحاكمة و

آثارها....................
410

شروط نشوء حق التعويضالفرع الرابع: 
القضائي......................

412

المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للتعويض عن الخطأ
القضائي...............

426

الفرع الول: التعويض عن الحبس
التعسفي...............................

427

الفرع الثاني: التعويض عن الحبس
المؤقت.................................

429

الفرع الثالث : الجراءات المتبعة أمام اللجنة للستفادة من
التعويض.......

خاتمة ...............................................................

432

438

447قائمة المصادر والمراجع................................................      

472 الفهرس...............................................................    

440



الحق في المحاكمة العادلة

:     ملخص

 تـسـعى لتحقيقـهـا كاـفـة القواـعـد الجرائـيـةـسـاميةإن  النـهـوض بالعداـلـة ،والتـطـبيق المـثـل لقواـعـد المحاكـمـة العادـلـة، ـهـي غاـيـة 
والموضوعية في المجال الجزائي على اختلفـهـا .البـحـث ـفـي ـهـذا الموـضـوع يقتـضـي اللـمـام بـجـوانب ـعـدة ـمـن أهمـهـا التأـصـيل
التاريخي لقواعد المحاكمة العادلة أما الجانب الخر يهتم بمدى ملئمة الـقـوانين الدولـيـة  والوطنـيـة ـمـع المنظوـمـة العاـمـة  لحـقـوق

ر هو قاعدة  تحقيق العدالة الحقيقة  والتي لها علقة  بمعايير المحاكمة العادـلـة ـفـي مختـلـفيالنسان الخاصة بالمتهم والجانب الخ
مراحلها.

ائية ،القـرارات ، التعـويضالكلمات  المفتاحية ام القض : الحق ،الشرعية الجرائية ،المتهم ،القاضي،العدالة ،حقوق النسان ،الحك
،العقوبة .

   Le Droit A Un Procès Equitable 

Résumé     : 

Le progrès de la justice, l'application optimale des règles d'un procès équitable constituent un objectif noble qu’on

cherche à atteindre via les règles,  aussi diverses soient  elles, de procédures et de fond dans le domaine pénal.  La

recherche sur ce sujet nécessite la connaissance de plusieurs aspects dont l'authentification historique des règles du

procès équitable.  D'autre part,  nous mettons un accent  sur  l’importance de l'adéquation des  lois  internationales  et

nationales avec le système général des droits de l'homme en relation avec l’accusé. En dernier lieu,  il s’agira d’aspirer à

réaliser l’idéal de la justice et l'équité des procès lors de ses diverses étapes.

Mots clés: droit, la légitimité de la procédure, l'accusé, le juge, la justice, les droits de l'homme, les décisions judiciaires,

décisions, la rémunération, la punition.

The Right to a fair trial 

Summary: 

         The advancement of justice, and the optimal application of the fair trial rules, is a noble objective that is sought to

be achieved by all procedural and legal rules in the penal field as diverse as they are. The research in this topic requires

the knowledge of various aspects including historical rooting of fair trial rules. While the other aspect is concerned with

the extent to which the international and national laws are suitable to the human rights system related to the accused.

The last aspect is a rule of realizing genuine justice which has something to do with the criteria of a fair trial in its

various stages.
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compensation, punishment.
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