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 ُــدمـقـؿالـ
 

فكخة التمبذ بالجـخ مغ األفكار القجيسة ججا في تاريخ قانػف اإلجخاءات الجدائية، 
فكخة كاف القػانيغ، كىي أكثخ مغ ذلظ  أغمباألزمشة كفي أغمب فقج كانت معخكفة في 

 في االنتقاؿ مغ الشطاـ اإلجخائي االتيامي إلى الشطاـ التحؿيقي. كفعاؿ كبيخ ليا دكر
 

، كتحجد بجقة اآلثار (1)ذخيعات اليـػ تعصي تعخيفا محجدا لمتمبذ بالجـخأكثخ الت
اإلجخائية السختمفة لتػافخ ىحه الحالة، كىي آثار تديخ في اتجاىيغ: اتجاه يتعمق 
بتبديط اإلجخاءات بسا يحقق مبجأ الدخعة التي تػحي بيا فكخة التمبذ ذاتيا، كاتجاه 

يخية لمزبط القزائي، كىي تجج مبخرىا في يتعمق بتػسيع الربلحيات كالدمصات الق
كمتا االتجاىيغ بزخكرة إرضاء الخأؼ العاـ مغ خبلؿ سخعة الخدع لمجخائع التي تحجث 
مداسا صارخا بالشطاـ االجتساعي، كبػجػد الجخيسة في كضع يدسح بجسع األدلة 

 بدخعة كفعالية، حيث أف األدلة تكػف "شازجة" كفي متشاكؿ سمصات التحقيق.
 

في فخندا كاف القانػف يدسح بتػؾيف الستيع الحؼ  1670ح األمخ الجشائي لدشة مش
، كجاء قانػف  بخيسار لمدشة الخابعة لمثػرة بسفيػـ جج  3يػجج في كضع التمبذ بالجـخ

 "الحالة التي يفاجأ فييا الجانح في مشترف جخيستو بديط لمتمبذ حيث عخفو بأنو:
ة كجػد آثار، سبلح، أدكات، أك كثائق بحػزتو كيتتبعو العامة بالرياح، أك في حال

 .(2)يدتخمز مشيا أنو مختكب الجخيسة"

                                 
تفزيمي، إذ استخجـ السذخع الجدائخؼ ىحه العبارة في السادة  "الجخيسةمرصح "بجؿ  "الجـخ"إف استخجاـ مرصمح  (1)

 مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية. 17/3ػد في السادة مغ قانػف العقػبات، كسا استخجـ عبارة الجـخ السذي 44
(2)

 L'article 63: A cet égard, la loi assimile au cas de flagrant délit celui où le délinquant, 

surpris au milieu de son crime, est poursuivi par le clameur publique, et celui où un 

homme était saisi d‟effets, armes, instruments ou papiers servant à faire présumer qu‟il 

était l‟auteur d‟un délit », voir: Loi n° 641: code des délits et des peines du 3 Brumaire 

au IV de la République française, de l'Imprimerie du dépôt des loix, 1795, p 6, 

disponible sur: 

https://books.google.dz/books?id=M4xDAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=o

nepage&q&f=false. 09/07/2016 22:13. 

https://books.google.dz/books?id=M4xDAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
https://books.google.dz/books?id=M4xDAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
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مازاؿ مفيـػ التمبذ  -كإلى غاية اليػـ- نػف اإلجخاءات الجدائية الجدائخؼ في قا
ماؼ  20كقانػف  1808بالجـخ ىػ نفدو الحؼ جاء بو قانػف التحؿيقات الجشائية لدشة 

، كالستسثمة في 2015اإلجخاءات الججيجة في سشة في فخندا، رغع إدخاؿ بعس  1863
، كىػ ما (1)السثػؿ الفػرؼ كآلية تخز بعس الجخائع الستمبذ بيا ذات األىسية األقل

في ضػء مدتججات العمع  كتمظ اإلجخاءات يدتجعي تذخيح مثالب كعيػب ىحا السفيػـ
 .(2) كالقانػف الجشائييغ

 

ع أحكاـ التمبذ بيغ مختمف الشرػص كز  إف قانػف اإلجخاءات الجدائية الجدائخؼ 
بصخيقة غيخ مشطسة، حيث لع يجعل لمتمبذ أحكاما خاصة أثشاء مخحمة البحث 

كأحكاما خاصة أثشاء مخحمة التحقيق االبتجائي، كأخخػ أثشاء مخحمة  التسييجؼ
، كذلظ أنو لع يسيد أصبل بيغ ىحه السخاحل تسييدا دؾيقا، ككقعت بعس (3)السحاكسة
 .في التخجسة ما زالت مػجػدة رغع التعجيبلت الستػاصمة األخصاء

 

                                 
، يعجؿ كيتسع  2015يػليػ سشة  23 ػالسػافق ل ىػ 1436 ػاؿ عاـش 7خ في السؤر  02-15األمخ رقع انطخ:  (1)

كالستزسغ قانػف  1966يػنيػ سشة  8 ػالسػافق ل ىػ 1386صفخ عاـ  18السؤرخ في  155-66األمخ رقع 
 .2015يػليػ  23 في: مؤرخة، 40. ع ر .اإلجخاءات الجدائية، ج

خ في مؤلف الفؿيو غارك باسع القانػف االجتساعي لمعقاب ف الجشائي قبل أف يصمق عميو ىحا االسع ضينػ القاف إ (2)
droit social de punirكىحا ألف ىحا القانػف ال يشصمق فعميا في التصبيق برػرة شخعية كنطامية إال ، 

 ، انطخ: برجكر حكع إدانة يتزسغ عقػبة
GARRAUD (R.), traité théorique et pratique d‟instruction criminelle et de procédure  

pénale, tome premier, Sirey, 1907, p 3. 
مخحمة الزبط القزائي، كقج تشػعت التدسيات ببل فائجة تحكخ، التحقيق التسييجؼ باخترار يسكغ أف نصمق عمى  (3)

كبالخجػع إلى السرادر القجيسة في شخح اإلجخاءات الجدائية، نجج مثبل الديج ىيمي )فػستاف( يعتبخ أف تمظ 
 Ces trois phases de la procédure, qui حل ىي: الزبط القزائي، التحقيق، كالسحاكسة "االسخ 

constituent, dans la langue du droit, la police judiciaire, l‟instruction et le 

jugement":انطخ ، 

HÉLIE (Faustin), traité de l‟instruction criminelle ou théorie du code d‟instruction 

criminelle, tome troisième de la police judiciaire, henri plon, imprimeur-éditeur, 

paris, 1866, p 4. 
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جاء  مغ القانػف السحكػر فالباب األكؿ مغ الكتاب األكؿكعمى سببيل السثاؿ،  
 de la recherche et de la constations des الجخائعكالتحخؼ عغ بعشػاف: في البحث 

infractions كالشيابة العامة  ةقزائيال ية، كالحؼ ىػ كضيفة يقػـ بيا كل مغ الزبص
بعج ذلظ جاء الباب الثاني ل بصخيقتو ككفق الشرػص الخاصة بو؛ كقاضي التحقيق، ك

، كىحا السرصمح يفيج  des enquêtes بعشػاف: التحؿيقات، بيشسا ىػ في الشز الفخندي
لي، مثمسا قـػ بيا الزبصية القزائية، كىحه التحخيات ذات شابع استجالالتحخيات التي ت

 .(1)مغ ذات القانػف  513تبختو السادة اع
 

متزسشا لفرميغ، حيث جاء الفرل األكؿ السحكػر آنفا كقج جاء ىحا الباب الثاني 
كبي َغ  ،حيث عخؼ الجخيسة الستمبذ بيا ي الجشاية أك الجشحة الستمبذ بيا؛بعشػاف: ف

حقيق كاجبات ضابط الذخشة القزائية إزاءىا، ثع جاء الفرل الثاني بعشػاف: الت
، فيي تخجسة de l‟enquête préliminaireاالبتجائي، بيشسا ىػ في الشز الفخندي: 
"في التحخؼ "في التحؿيقات االستجاللية" أك غيخ مػفقة، كالرػاب ىػ تخجستو بعبارة 

 ،ؽ.إ.ج.ج 44ذلظ أف التحقيق االبتجائي جاء في نز السادة ، (2)كاالستجالؿ" مثبل
 فيسا أمخاف مختمفاف ججا.، l‟instruction préparatoireكتخجستو بالفخندية: 

 

عغ الجخائع كمختكبييا برفة عامة، أؼ ما يصمق عميو  كالتحقيق إف أعساؿ التحخؼ 
ي كميا مغ كضائف مخحمة التحخيات أك االستجالالت، ككحا مخحمة التحقيق االبتجائي، ى

السذخع قج أناط بيا ، كإف كاف (3)دعاء العاـ، أؼ الشيابة العامةكمياـ كأعساؿ اال

                                 
: "ال تعتبخ التقاريخ كالسحاضخ السثبتة لمجشايات أك الجشح إال مجخد استجالالت ما لع يشز .جؽ.إ.ج 215السادة  (1)

 sauf les cas ou la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et القانػف عمى خبلؼ ذلظ

les rapports constants les crimes et délits ne valent qu‟à titre de simples 

renseignements".  

تذخيع التحقيق االبتجائي في الذخيعة اإلسبلمية كال رة )عبج الحسيج(، ضسانات الستيع أثشاء مخحمةانطخ: عسا (2)
 .76 ص، 1998، 1 دائخؼ، دراسة مقارنة، الجدائخ، دار السحسجية العامة، طالجشائي الج

الؿيسة القانػنية لئلجخاءات التحؿيؿية التي يقـػ بيا السدؤكؿ في مخكد الذخشة،  ،انطخ: اسساعيل )مدعػد حسيج( (3)
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، لغخض تػزيع الػضائف كالفرل بيشيا، ما (1)أشخاصا آخخيغ، كقاضي التحقيق مثبل
يحقق نػعا مغ التعاكف كالخقابة كالجيسقخاشية في األداء لشذاط الدمصة القزائية، أؼ 

 في أدائيا لسيسة اقتزاء العقاب.
 

ارس كضيفتيغ: إحجاىسا تس ، أؼ كفي قتشا الحالي،لحلظ فإف الذخشة القزائية اآلف
تسييجية تخز عسمية التحزيخ لمجعػػ الجشائية بجسع ما يسكغ الشيابة العامة مغ 
مبلءمة التحخيظ مغ عجمو، ككضيفة السداعجة في أعساؿ التحقيق بعج تحخيظ الجعػػ 
العسػمية في إشار اإلنابة القزائية، بيشسا الشيابة العامة تسارس كضائف عجيجة ليدت 

كىي كضائف معقجة، خاصة بالشطخ إلى كضائفيا السددكجة التي ىي كضائف  باليديخة،
 إدارة كإشخاؼ باإلضافة إلى الػضيفة القزائية.

 

مغ أجل ذلظ فإف مختمف القػانيغ في العالع ال زالت تبحث في الدبل الكفيمة 
ى بتخؽيف العبء عمى الشيابة العامة مغ ناحية تقميل السياـ السدشجة إلييا، كىػ مدع

يدتشج إلى فكخة الدخعة في اإلجخاءات الجدائية، ككحلظ االىتساـ بتكػيغ قزاة الشيابة 
 .(2)العامة

                                 
 مػجػد عمى العشػاف التالي:

https://www.researchgate.net/profile/Massoud_Ismail/publication/303839131_alqymt_a

lqanwnyt_llajraat_althqyqyt_alty_yqwm_yqwm_bha_almswwl_fy_mrkz_alshrtt/li

nks/57573b7e08ae04a1b6b6907b.pdf?origin=publication_list&ev=srch_pub_xdl. 

07/08/2016 13:06. 
 جسادػ  الثانية 28 في ؤرخم 17-07 رقعقانػف )نػف اإلجخاءات الجدائية الجدائخؼ مغ قا 12/1تشز السادة   (1)

صفخ  عاـ  18 ؤرخ فيالس 66-155رقع  ألمخا يعجؿ كيتسع 2017مارس سشة  27 ػافقلسا 1438 عاـ
سة  الذخشة بسييقـػ "عمى أنو: ( لجدائيةا إلجخاءاتتزسغ قانػف السكا 1966 يػنيػ سشة 8 ػافقلسا 1386

. يذار إلى أف ىحا الشز السعجؿ "ي ىحا الفرليشػف فلسبػضفػف السكالزباط كاألعػاف كا القزائية القزاة
لمسادة استبجؿ عبارة رجاؿ القزاء بكمسة القزاة، كلعل ذلظ يخجع إلى أف عبارة رجاؿ القزاة تشصبق أكثخ 

 عمى قزاة الحكع.
(2) Voir en particulier: AUDIER (Florence) et autres, Le métier de procureur de la 

république ou le paradoxe du parquetier moderne, rapport scientifique d‟une 

recherche réalisée avec le soutien du GIP Mission de recherche Droit et Justice 

(convention n° 25 03 18 15), Centre d‟Economie de la Sorbonne, Université Paris 

https://www.researchgate.net/profile/Massoud_Ismail/publication/303839131_alqymt_alqanwnyt_llajraat_althqyqyt_alty_yqwm_yqwm_bha_almswwl_fy_mrkz_alshrtt/links/57573b7e08ae04a1b6b6907b.pdf?origin=publication_list&ev=srch_pub_xdl
https://www.researchgate.net/profile/Massoud_Ismail/publication/303839131_alqymt_alqanwnyt_llajraat_althqyqyt_alty_yqwm_yqwm_bha_almswwl_fy_mrkz_alshrtt/links/57573b7e08ae04a1b6b6907b.pdf?origin=publication_list&ev=srch_pub_xdl
https://www.researchgate.net/profile/Massoud_Ismail/publication/303839131_alqymt_alqanwnyt_llajraat_althqyqyt_alty_yqwm_yqwm_bha_almswwl_fy_mrkz_alshrtt/links/57573b7e08ae04a1b6b6907b.pdf?origin=publication_list&ev=srch_pub_xdl
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مغ جية أخخػ فإف أعساؿ التحخؼ التي تقـػ بيا الزبصية القزائية تدمظ أحج 
، كىسا متسيداف  شخيقيغ، إما شخيق البحث التسييجؼ العادؼ، أك شخيق التمبذ بالجـخ

اإلجخاءات الجدائية، كإف كانا يجخبلف معا في شػر التحؿيقات  عغ بعزيسا في قانػف 
االستجاللية، حيث أف ما يسيد التمبذ أنو يدسح باتخاذ إجخاءات قدخية غيخ مدسػح 

 .(1)بيا في مخحمة االستجالؿ
 

ىحا الػضع لع يكغ معخكفا في قانػف التحؿيقات الجشائية عشجما صجر سشة 
امة أساسيا في مخحمة البحث كالتحخؼ، فمع يكغ ، حيث كاف دكر الشيابة الع1808

لمزبط القزائي سػػ ميسة إثبات السخالفات، كيعػد تأسيذ مشطػمة التمبذ بالجـخ 
كسفيـػ ججيج ييجؼ إلى سخعة جسع السعمػمات كضبط الجشاة كالتحقيق معيع إلى 

ا، ، كالحؼ تع السحافطة عميو إلى كقت متأخخ جج1863ماؼ  20تعجيل الحق بتاريخ 
قبل ضيػر اإلصبلحات الججيجة التي أدخمت مفيـػ السثػؿ الفػرؼ كإجخاء ييجؼ إلى 

، عغ شخيق تبديط اإلجخاءات لتفادؼ أيزا ك  ،تفادؼ عيػب مشطػمة التمبذ بالجـخ
 تخاكع القزايا.

فكثيخ مغ الجخائع تقع لكشيا ال تكتذف إال بعج زمغ غيخ يديخ، كلكغ مبجأ سمصة 
بج أف يأخح مجخاه في كل أحػاؿ اكتذاؼ الجخيسة، لحلظ كانت الجكلة في العقاب ال 

اكتذافيا ىي البحث السدتسخ عغ الجخائع كمختكبييا بػية  ةالقزائي ةميسة الزبص
لمجخائع عشج كقػعيا أك بعيج كقػعيا يدسح بؿياـ عجالة  كضبصيا، إال أف اكتذافيا

 ـ.سخيعة كردع فعاؿ، نطسيا السذخع كفق مشطػمة التمبذ بالجخ 
                                 

1, Juin 2007, p 5, disponible à l‟adresse: 

https://www.researchgate.net/profile/Florence_Audier/publication/5082589_Le_mACti

er_de_procureur_de_la_rACpublique_ou_le_paradoxe_du_parquetier_moderne/lin

ks/02e7e524a80aebcbc5000000.pdf?origin=publication_list&ev=srch_pub_xdl. 

07/08/2016 13:30. 
(1)  Voir: CHEHADE (Farah El hajj), les actes d‟investigation, Thèse pour le doctorat 

en droit, Université DUMAINE, faculté de Droit, sciences économiques et gestion, 

École doctorale PIERRE COUVRAT– ED 88, 2010, p 34. 

https://www.researchgate.net/profile/Florence_Audier/publication/5082589_Le_mACtier_de_procureur_de_la_rACpublique_ou_le_paradoxe_du_parquetier_moderne/links/02e7e524a80aebcbc5000000.pdf?origin=publication_list&ev=srch_pub_xdl
https://www.researchgate.net/profile/Florence_Audier/publication/5082589_Le_mACtier_de_procureur_de_la_rACpublique_ou_le_paradoxe_du_parquetier_moderne/links/02e7e524a80aebcbc5000000.pdf?origin=publication_list&ev=srch_pub_xdl
https://www.researchgate.net/profile/Florence_Audier/publication/5082589_Le_mACtier_de_procureur_de_la_rACpublique_ou_le_paradoxe_du_parquetier_moderne/links/02e7e524a80aebcbc5000000.pdf?origin=publication_list&ev=srch_pub_xdl
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حالة قانػنية تبخر المجػء إلى إجخاءات خاصة،  فالتمبذ بالجـخ مغ ناحية ىػ
أحج شخؽ اإلخصار بالجعػػ العسػمية تتسثل ؼيسا يصمق عميو إجخاء التمبذ الحؼ ىػ 

تذسل أكثخ حاالت التمبذ  بجاؿ ىحا الصخيق بصخيقة أحجث، ىحه األخيخةقبل أف يتع است
، كىي  ؿ الفػرؼ، كمغ ناحية ثانية فالتمبذ بالشدبة لمزبصية السثػ  ما أشمق عميوبالجـخ

ىػ حالة متسيدة عغ األحػاؿ العادية، أؼ غيخ حالة التمبذ، كمغ ناحية أخيخة القزائية 
بسثابة حاالت اإلنابة القزائية جانب إلى كسشطػمة إجخائية تعتبخ فسشطػمة التمبذ 

إجخاءات التحقيق التي  بعس -استثشاء  –لتذسل  ةالقزائي يةصبلحيات الزبص تػسع
 .(1)ال تسارسيا في الحاالت العادية

 

إف أىسية السػضػع تكسغ في أف حالة التمبذ ىي مؤسدة إجخائية مغ نػع خاص، 
ذلظ أف القانػف اإلجخائي ال ُيعخِّؼ فكخة التمبذ بالذخز الحؼ يػجج في حالة تمبذ، 

غس الشطخ عغ فاعميا، فيي كإنسا يعخفيا بالجخيسة ذاتيا التي تػجج في حالة تمبذ ب
تقػـ عمى فكخة مػضػعية عيشية، كلحلظ فتحجيج مفيػميا مغ الزخكرة بسكاف، ككضع 
إشارىا اإلجخائي في مػضعو الرحيح ال يقل أىسية، كالسيسا مغ خبلؿ تجاخل ىحا 

 اإلشار اإلجخائي مع فكخة حساية الحخية الذخرية كحقػؽ اإلنداف برفة عامة.
 

في حالة التمبذ ىػ أمخ يشصػؼ عمى  ةالقزائي يةالزبصإف تػسع صبلحيات 
خصػرة عمى الحخية الذخرية، ما يجعل تحجيج الحجكد الفاصمة بيغ احتخاـ الحخية 

 في غاية األىسية. كانتياكيا أمخا  
 

إحجاىسا  ع لمجراسة إلى مبلحطتيغ أساسيتيغ:كتخجع فكخة اختيار ىحا السػضػ 
ية الشطخية يبلحع دارس قانػف اإلجخاءات الجدائية نطخية كاألخخػ كاقعية، فسغ الشاح

أف السذخع اإلجخائي لع يفخد حالة التمبذ بالجـخ بسػضع كاحج فرل ؼيو أحكاـ ىحه 

                                 
بالجخيسة، نرػص قانػنية معمق عمييا، القاىخة، دار الشطخية العامة لمتمبذ  ،دمحم شتا( انطخ: أبػ سعج )دمحم (1)

 .1 ص، 1997، 2الشيزة العخبية، ط 
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الحالة، بل كججت اإلشارة إلى فكخة التمبذ في عجة مػاضع، ما يجعل فكخة التأصيل 
الػاقعية فإف حالة  أما مغ الشاحية امة عغ مػضػع التمبذ؛تفخض نفديا لتكػيغ فكخة ع

التمبذ كنطخا الرتباشيا بجكر ضباط الذخشة القزائية فإف ىحا اإلجخاء يتع مسارستو 
كمسا كاف ىشاؾ نذاط دؤكب مغ قبل ىؤالء الزباط سػاء عغ شخيق السجاىسات ألككار 

 الجخيسة أك عغ شخيق الجكريات السدتسخة لحفع األمغ.
 

بيا التاريخي كالسفاـيسي كاإلجخائي إف دراسة مشطػمة التمبذ بالجـخ في جان
ىل السشظهمة القانهنية القائسة والتي تدتيجؼ اإلجابة عغ إشكالية رئيدية تتسثل في: 

تشظم حالة التمبذ بالجخم تتساشى مع مبجأ الدخعة الحي تتصمبو السحاكسة الجدائية 
ة الكاممة وتتصمبو حالة التمبذ ذاتيا؟ وىل حافظت السشظهمة عمى الزسانات اإلجخائي

 لرالح الستيم وفقا لسبجأ السحاكسة العادلة؟
 

 كيتفخع عشيا إشكاالت فخعية ىي:
 

 ما مفيهم التمبذ بالجخم في القانهن الجدائخي وما خرائرو وإجخاءاتو وآثاره؟ - 
 ما ىه تأثيخ وجهد حالة التمبذ عمى مختمف مخاحل الجعهى العسهمية؟ -
 قة إلجخاءات التمبذ بالجخم؟ما ىي الزسانات اإلجخائية السخاف -
 ما ىي البجائل واألنظسة السذابية والسخافقة لسشظهمة التمبذ بالجخم؟ -

 

أف  األكلى مفاد تيغ بديصتيغ:تشصمق اإلجابة عغ ىحه اإلشكاليات مغ فخضي
، كىحا التصػر يتجو نحػ السديج كطاىخة اجتساعية تتصػر بسخكر الدمغ القاعجة القانػنية

تحسل مغ أجل تصبيقيا أف القاعجة القانػنية كمفاد الثانية ، civilisation مغ السجنية
عشرخيغ غيخ متبلزميغ، كىسا: السفيػـ، كالحكع القانػني، كعمى ذلظ فإف التصػر 
يسكغ أف يسذ السفيـػ كسا يسكغ أف يسذ الحكع، كيسكغ أف يسديسا معا، فتبحث 

، كعغ السقاشع الجراسة عغ مطاىخ التصػر في القانػف بخرػص حالة  التمبذ بالجـخ
 كاألجداء التي مديا التصػر.
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كالسشيج الحؼ يشاسب ىحه الجراسة ىػ السشيج التحميمي، كتحميل الشرػص 
في نرػصو مغ  اإلجخائية يتع عبخ مخحمتيغ، مخحمة بياف اإلجخاء كسا جاء بو القانػف 

مغ ناحية  ص، كمخحمة استشباط الزسانات اإلجخائية التي جاءت بيا الشرػ ناحية
بحدب مغ شخؼ السذخع، التي يتع تجعيسيا في كل مخة كىحه الزسانات ىي ، أخخػ 

، كسا حجث مثبل في بدبب ما يطيخ مغ خمل في التصبيق التصػرات التي تفخض نفديا
ؾبة بالفيجيػ خبلؿ التػؾيف لمشطخ، كىي ضسانة فخضيا ما يحجث فخندا بإدخاؿ السخا

 جاز.مغ تجاكزات خبلؿ مخحمة االحت
 

إف السشيج التاريخي ضخكرؼ ججا في دراسة كيحه بإلقاء الزػء عمى التصػر 
التاريخي لفكخة التمبذ عبخ مخاحل التاريخ كالحزارات كالقػانيغ، كالسيسا القانػف 
الفخندي الحؼ يعتبخ بسثابة السرجر السادؼ كالتاريخي لقانػف اإلجخاءات الجدائية 

 الجدائخؼ.
 

السقارنة بالقانػف الفخندي كالقانػف  لى أف الجراسة ستعتسج أيزامغ البلـز اإلشارة إ
السرخؼ الحؼ يتبلقى مع القانػف الجدائخؼ في األخح مغ القانػف الفخندي، كىي مقارنة 

كإنسا مقترخة عمى السػاضع التي يسكغ لمسذخع الجدائخؼ أف يححك ححكىا  ،غيخ شاممة
لكبيخ بيغ ىحه القػانيغ؛ كسا أف الجراسة ابالشطخ إلى التقارب ، كذلظ كمسا أمكغ ذلظ

تدتأنذ باإلشارة إلى قػانيغ كاجتيادات قزائية في كثيخ مغ الجكؿ عمى سبيل 
 التحميل.

 

قانػف الجسارؾ كقانػف جشائي  يدتثشى مغ إشار ىحه الجراسة أحكاـ التمبذ في
لفئة ككحلظ أحكاـ التمبذ بالجخائع بالشدبة  ،قانػف القزاء العدكخؼ  خاص، كفي

األحجاث، كػف فئة العدكخييغ كفئة األحجاث مغ الفئات التي خريا السذخع بأحكاـ 
 .، كمغ بيغ تمظ األحكاـ ما يتعمق بالتمبذ بالجـخاستثشائية مػضػعيا كإجخائيا
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كشطاـ  بالتفريل ىحه الجراسة لغ تتشاكؿ أيزا أحكاـ التمبذ في الذخيعة اإلسبلمية
، مع (1)التي ال يسكغ مقارنتيا بالقانػف ألسباب عجيجة قانػني خاص لو أصػلو كمبادئو

أنو يسكغ مبلحطة أف القخآف الكخيع بو جانب تذخيعي متكامل، بجأ يمقى االىتساـ في 
 ، كالتذخيع القانػنيالدشػات األخيخة، بطيػر دراسات مدتقمة تتشاكؿ الجانب التذخيعي

 .(2)في القخآف الكخيع
 

سػرة يػسف الكثيخ مغ أحكاـ اإلجخاءات الجدائية؛  تزسشت كعمى سبيل السثاؿ فقج

ففي قػلو تعالى: "                     

                    
قامت    (3)

بتقجيع الذكػػ كشالبت بتػؾيع الجداء الستسثل في الدجغ أك عحاب أليع، امخأة العديد 

" كفي قػلو:                   

               
حيث قاـ سيجنا يػسف بجفع   (4)

، بعج أف انعقجت محاكسة شبيية بإجخاء السثػؿ الفػرؼ في مكاف (5)التيسة عغ نفدو
 .(6)الجخيسة نفدو

                                 
، بيخكت، دار الكاتب 1 التذخيع الجشائي اإلسبلمي مقارنا بالقانػف الػضعي، ج ،انطخ: عػدة )عبج القادر( (1)

 كما يمييا.  13 ص، (ت .د)العخبي، 

األشعل )عبج هللا(، الفكخ القانػني كالدياسي في القخآف الكخيع، : دراسة -عمى سبيل السثاؿ فقط-مغ بيشيا  (2)
 .2009، 1القاىخة، مكتبة الذخكؽ الجكلية، ط 

 .25اآلية رقع  (3)
 .26اآلية رقع  (4)
انطخ: العجلي )نجبلء عبجه دمحم(، مبلمح التذخيع العقابي في ضػء سػرة يػسف، السجمة العمسية لكمية أصػؿ  (5)

 .385، ص 2021، 2، ع 8الدقازيق، جامعة األزىخ، مج الجيغ كالجعػة ب
يبلحع أف سيجنا يػسف عميو الدبلـ لع يقتخؼ جخما ما، فيػ في ىحا شأنو شأف سائخ األنبياء عمييع الدبلـ ( 6)

صاحب عرسة، كىحا ىػ االتياـ الكيجؼ، كال فخؽ بيشو كبيغ االتياـ العادؼ في نطخ القانػف، فقانػف 
في  ية كجج باألساس لمشطخ في صحة االتياـ مغ عجمو، كأنو ال أحج بسشأػ عغ االتياـاإلجخاءات الجدائ
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 " قػلو: كفي                   

                         
كتع   (1)

، بسا أف العديد قج تاـ في حالة تمبذلع تكغ لجخيسة ، فااستخجاـ الذيادة كالقخائغ كأدلة
عدزىا االتياـ الحؼ حرل كججىسا لجػ الباب بعج فتحيا، كىي أكثخ مغ شبية قػية 

 في الحاؿ.
 

ثع في قػلو عد كجل: "              

      
استخجاـ لشطاـ الرمح الجشائي الحؼ صار جائدا في   (2)

 القانػف الجشائي بعج أف كاف مسشػعا كقاعجة عامة.
 

 " أما قػلو تعالى:                        

                  
كاف ىحا بعج أف تع صخؼ الشطخ   (3)

عغ قزية يػسف لسا تبيشت بخاءتو، بيشسا أعيجت محاكستو مغ ججيج بدبب السكيجة 

ثخ انتذار خبخ السكيجة األكلى، التي تع تجبيخىا مغ شخؼ زكجة العديد عمى إ  

                         

                               

                                 
، فإذا كاف قشػف العقػبات ىػ قانػف األشؿياء، فإف قانػف اإلجخاءات الجدائية ىػ قانػف الحاضخ كالسدتقبل

  الذخفاء.
 .28ك 27اآليتاف رقع:  (1)
 .29ية رقع اآل (2)
 .30اآلية رقع  (3)
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 .(2)حيشحاؾ حجثت السحاكسة الثانية كاتيامو  (1)

الفرل كانصبلقا مسا سبق فإف الجراسة اعتسجت فربل تسييجا كبابيغ، حيث تشاكؿ 
 الي:، بيشسا كانت عشاكيغ البابيغ كالتالتسييجي تصهر فكخة التمبذ بالجخم تاريخيا

 

، جخائيواإلسفاهيسي ال ىاإشار في  السشظهمة القانهنية لمتمبذ بالجخم: الباب األول
 كتزسغ فرميغ:

 

 .وحاجتو إلى التعجيل لمتمبذ بالجخم اإلشار السفاهيسي: الفرل األول
 .اإلشار اإلجخائي لعسل الزبصية القزائية في حالة التمبذ: الفرل الثاني

 

، مشظهمة الزسانات في حالة التمبذ بالجخم عشػاف:فقج كاف ب الباب الثاني أما
 كقج تزسغ فرميغ:

 

ندبية مبجأ شخعية الحرهل عمى الجليل بالشدبة لمزبصية : الفرل األول
 .في حالة التمبذ بالجخم القزائية

الخرهمة  تأثيخ حالة التمبذ عمى الزسانات في مختمف مخاحل: الفرل الثاني
 .الجدائية

 
 
 
 

                                 
 .31رقع اآلية  (1)
التذخيع القانػني في القخآف الكخيع: سػرة  ،انطخ بعس اإلشارات إلى ىحه األحكاـ في: اليياجشة )عبج الشاصخ( (2)

تسػز  3، ع 3يػسف أنسػذجا دراسة في القانػف األردني، السجمة األردنية في القانػف كالعمـػ الدياسية، مج 
 كما يمييا، مػجػد عمى الخابط: 105 ص، 2011

https://www.researchgate.net/publication/283455551_altshry_alqanwny_fy_alqran_alkr

ym_swrt_ywsf_anmwdhjaa_-_drast_fy_alqanwn_alardny. 03/10/2017 00:20. 

https://www.researchgate.net/publication/283455551_altshry_alqanwny_fy_alqran_alkrym_swrt_ywsf_anmwdhjaa_-_drast_fy_alqanwn_alardny
https://www.researchgate.net/publication/283455551_altshry_alqanwny_fy_alqran_alkrym_swrt_ywsf_anmwdhjaa_-_drast_fy_alqanwn_alardny
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 فصل متهًدن
 ير التارخيٌ لفكرٍ التؽبس باجلرـالتط

 

إف كجػد أنطسة إجخائية كعقابية مشح الحزارات القجيسة يخجع إلى فكخة الزبط 
االجتساعي التي ىي ذات صمة مباشخة باالجتساع اإلنداني، فالغخض مغ ىحا الزبط 
مشع الفػضى كتحقيق الشطاـ، كىحا الزبط االجتساعي يتجرج مغ رد فعل اجتساعي في 

خخية كاحتقار كاشسئداز، ليشتقل إلى قصيعة كتجشب كنبح، ثع إلى إنداؿ الزخ شكل س
 .(1)بالسخالف كإيحائو

كتاريخ القانػف حافل بالػثائق التي تبيغ بسا ال يجع مجاال لمذظ قجـ فكخة الزبط 
االجتساعي عغ شخيق القانػف، كالقانػف الجشائي بالتحجيج، كىحا ما يدسح بجراسة متأنية 

مفة لتاريخ األفكار العقابية كالجدائية، فالذخيعة السػزكبػتامية مثبل تكذف عغ كغيخ متك
، كبالسثل بالشدبة لمذخائع (2)كجػد آالؼ الػثائق التي تمقي الزػء عمى نطسيا القانػنية

 الخكمانية كاليػنانية كالفخعػنية كحتى اليشجية.
نػنية بجائية كاف ىشاؾ مشح العرػر األقجـ في التاريخ التي لع تعخؼ سػػ نطع قاك 

معخفة بفكخة التمبذ باعتبارىا تكاد تكػف فكخة فصخية )السبحث األكؿ( أما الشطع 
القانػنية الحجيثة بسختمف أشكاليا كأنساشيا فقج نطست حالة التمبذ كأعصتيا صػرتيا 
الحالية )السبحث الثاني( بل إف فكخة التمبذ أصبحت تمقى اىتساما دكليا مغ خبلؿ 

كيبخز لشا التصػر   السػاثيق كالػثائق الجكلية ككحا الجساتيخ )السبحث الثالث(مختمف 
السحىل لمقانػف اإلجخائي الجدائي في فخندا التحػؿ السدتسخ كالتغيخ في مشطػمة 
التمبذ بالجخيسة، األمخ الحؼ يتصمب الػقػؼ عشج ىحه الحخكية القانػنية عغ شخيق 

 خابع(.التحميل السعسق كالسخكد )السبحث ال

                                 
 القانػف كاالجتساع اإلنداني، مجمة الحقػؽ لمبحػث القانػنية االقترادية، مرخ، س ،انطخ: العجكؼ )جبلؿ( (1)

 .201 ص، 1970،  2، ع 15
ء الشرػص مطاىخ تأثخ تقشيغ حسػرابي بالقػانيغ الدػمخية كاألكجية عمى ضػ  ،انطخ: الحفشاكؼ )عبج السجيج( (2)

، 1974، 2، ع 16 مرخ، س التذخيعية التي تع العثػر عمييا، مجمة الحقػؽ لمبحػث القانػنية االقترادية،
 .2 ص
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 السبحث األول
 فكخة التمبذ بالجخم في األنظسة القانهنية القجيسة

 

إف اإلنداف مغ الشاحية التاريخية قج عاش في البجاية ما يصمق عميو حياة الشذأة 
، التي اعتسجت مبجأ الجسع كالقشز )السصمب األكؿ( أما السخحمة الثانية فيي (1)األكلى

الة السجتسع القبمي، أؼ مجتسع القبيمة )السصمب ما يصمق عميو الصفخة الثانية أك ح
الثاني( لتأتي بعج ذلظ مخحمة الجكلة، أؼ ضيػر الجكلة كذكل نيائي لمسجتسعات، كالحؼ 

 عخؼ في العجيج مغ الحزارات القجيسة )السصمب الثالث(.
 

 السصمب األول
 *فكخة التمبذ بالجخم في التجسعات البجائية

 

ة دكف أف يتخؾ مخمفات أك آثارا تبيغ لمجارس كيف إف اإلنداف عاش عرػرا شػيم
كاف أسمػب حياتو، كجل ما ىػ مػجػد يذيخ فقط إلى أنو كاف يعير في جساعات 

 .(2)صغيخة في الكيػؼ كالسغارات الجبمية كفي مشاشق معدكلة عغ بعزيا البعس
 

يذيخ الباحثػف في التاريخ إلى أف دراسة حياة الذعػب ال يسكغ أف تخزع 
مدل الدمشي لطيػرىا برػرة دؾيقة، فسا زالت بعس الؿبائل إلى اليػـ في أماكغ لمتد

                                 
الؿبس عمى الستيع في ضػء الفقو كالقزاء كالتذخيع السرخؼ  ،عبج الخؤكؼ )خمف هللا أبػ الفزل(انطخ:  (1)

 .12 ص، 2014، 2 ، دار الفكخ الجامعي، طكالفخندي كاألنجمػساكدػني: دراسة مقارنة، اإلسكشجرية
حدب باحثيغ في عمع األنتخبػلػجيا الثقاؼية فإف مرصمح "البجائية" إذا كاف يختبط بكل ما ىػ دكني: شعػب ال  *

تكتب، بديصة، غيخ متسجنة، صغيخة كمعدكلة، شعبية، كل الذعػب خارج السجيشة الغخبية، أقل مجنية، فاقجة 
دتػاىا مغ التحريل التكشػلػجي متجف، غيخ حزارية كقبمية، ذات صبغة ديشية تذسل كل لمػثائق التاريخية، م

–مشاحي حياتيا، تذتغل بالفبلحة، تقميجية ... إلخ مغ الشعػت، فيشاؾ اتفاؽ عاـ بيغ خبخاء األنتخكبػلػجيا 
ء، بل ترب في عمى أف كمسة بجائية كمسة خاشئة كليدت مغ العمع بذي -البجائية -الحيغ ألفػا كتابا عغ

إشار مغ العجائية السدتتخ أحيانا كالعمشي أحيانا أخخػ، فمع يعج ىشاؾ أؼ سبب مقبػؿ الستسخار السرصمح، إذ 
البجائية،  ،أف ىحا السرصمح ال يترف بالرحة التجخيبية كال بالفائجة الشطخية، انطخ: مػنتاغبػ )أشمي(

، ماؼ 53األعمى لمثقافة كالفشػف كاآلداب، الكػيت، ع تخجسة: عرفػر )دمحم(، سمدمة عالع السعخفة، السجمذ 
 ، متػفخ عمى العشػاف التالي:474 ص، 1982

https://archive.org/stream/aalam_almaarifa/053#page/n0/mode/2up. 1/08/2016  16:37. 
 عالعقػبة في القانػف العخاقي القجيع )التصػر التاريخي(، مجمة آداب الخافجيغ، العخاؽ،  ،انطخ: سميساف )عامخ( (2)

 .186 ص، 1979، 11

https://archive.org/stream/aalam_almaarifa/053#page/n0/mode/2up
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مغ العالع في مختبة مغ البجائية تخصتيا الذعػب األخخػ مشح آالؼ الدشيغ، كعمى ذلظ 
فإف مشيج البحث التاريخي يشبغي أف يعتسج عمى السقػمات الجػىخية لمسجتسعات 

احل سج عمى "الصعاـ" كػسيمة لمعير فالسخ البذخية، فإذا كاف نسػ السجتسعات يعت
اط، كالريج، كالخعي، كالدراعة، كما تبلىا مغ تجارة قتالخئيدية تكػف كالتالي: االل

 ، كصػال إلى االقتراد الحجيث.(1)كصشاعة، ثع اإلقصاع فالخأسسالية كاالشتخاكية
 

ى القػة ل قػتو عميحرتحياة البذخية اعتسج اإلنداف في  مغاألكؿ في ىحا الصػر 
مغ  ، ككفقا لكثيخ(2)الجدجية برػرة شبو كمية، كالحؼ يحرل عميو مسا تشتجو الصبيعة

الفبلسفة كالسفكخيغ كالسؤرخيغ فإف ىحه السخحمة تسيدت بالسدالسة كالتزامغ، ككحلظ 
نجرة السذاحشات كالخبلفات، باإلضافة إلى التستع بكافة الحقػؽ، كىي مجرسة القانػف 

الصبيعي أف يػجج مثل ىحا الخأؼ، ففكخة الساؿ لع تػجج بعج، كاألرض كمغ ، (3)الصبيعي
ممكية جساعية، كالصعاـ ال يختدف، كما داـ ال يػجج ماؿ فبل يدعى أحج إلى الدمصة، 

كإف كاف ىحا األمخ ال يمقى مػافقة ، (4)كمغ ثع فبل يشقدع السجتسع إلى حكاـ كمحكػميغ
 مفكخيغ آخخيغ.

 

يعشي عجـ كجػد تشطيسات قانػنية خاصة تحكع السشازعات  إف االعتساد عمى القػة
، حيث يقػـ أىل السجشي عميو أك (5)بيغ األفخاد، بل كاف االنتقاـ الفخدؼ ىػ الدائج

، كيختمف (6)العذيخة باستخجاـ القػة كمشع الستيع مغ اليخب حتى يتدشى ليع الثأر مشو
ف الجاني قج ارتكب جخيسة القتل مػقفيع مشو حدب خصػرة الجـخ السشدػب إليو، فإذا كا

                                 
، 335، ع 60فمدفة التاريخ العقابي، مجمة مرخ السعاصخة، مرخ، مج  ،انطخ: األسيػشي )ثػرت أنيذ( (1)

 .212 ص، 1969
، 1976، 1 تاريخ الشطع القانػنية كاالجتساعية، ليبيا، السكتبة الػششية بشغازؼ، ط ،غالي(انطخ: الحىبي )إدكارد  (2)

 .19 ص
تاريخ الشطع القانػنية كاالجتساعية،  ،ؿ )عكاشة دمحم(، السجحكب )شارؽ(انطخ عمى سبيل السثاؿ: عبج العا (3)

 .30 ،31 ص، 2004بيخكت، مشذػرات الحمبي الحقػؾية، 
 .216 صالسقاؿ الدابق،  ،ي )ثخكت أنيذ(انطخ: األسيػش (4)
الدياسة العقابية في القانػف الجدائخؼ )دراسة مقارنة(، رسالة دكتػراه،  ،حػؿ السػضػع انطخ مثبل: خػرؼ )عسخ( (5)

 .10 ص، 2008جامعة الجدائخ "بغ يػسف بغ خجة"، 

 .406 ص، 3 ع، 1967ة القػمية، سشة العقػبة في القانػف البجائي، السجمة الجشائي ،انطخ: أبػ زيج )أحسج( (6)
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بأف شػىج كىػ يقتل عزػ القخية، أؼ مذاىجتو متمبدا بالجخيسة، فإنو يتعخض لعقػبة 
القتل برفة عمشية، أما في الجخائع البديصة فإنو يتعخض لعقػبة تتشاسب مع خصػرة 

فعل الفعل، فقج تكػف العقػبة ىي التعشيف مغ شخؼ الكبار إذا كاف الجاني قج ارتكب ال
ألكؿ مخة، فإذا عاد أك قاـ بتكخار الفعل فإنو قج يتعخض لعقػبة السقاشعة في 

 .(1)السعامبلت أك ما يعخؼ بالسػت االجتساعي
 

 السصمب الثاني
 فكخة التمبذ بالجخم في السجتسعات القبمية

 

إف القبيمة ىي تجسع لجساعة كبيخة مغ الشاس تجسعيع لغة كثقافة كإقميع مذتخؾ، 
، كقج عخؼ مجتسع القبيمة نػعا مغ األنطسة القانػنية (2)كح التزامغكتجسعيع ر 

الخاصة بالفرل في السشازعات، كعمى الرعيج الجشائي فقج عخؼ ما يدسى بسسثل 
االتياـ الحؼ ىػ رئيذ القبيمة الحؼ يحل محل أىل السجشي عميو في السصالبة بعقاب 

 .(3)السجـخ
 

بعس الؿبائل يػجج قزاة يتػارثػف ميشة  كنطخا لػجػد ىيئة خاصة باالتياـ، كفي
الفرل بيغ األفخاد، فإف إجخاءات السحاكسة أصبحت محاشة بشػع مغ الزسانات، 
حيث تكػف السشاقذة عمشية بحزػر الجسيػر الحيغ يسكشيع السذاركة، كيكػف ىشاؾ يػـ 
محجد لشطخ الجعػػ، حيث يجمذ القزاة تحت شجخة كبيخة، كيتع استجعاء الستيع 

ذيػد، فإذا استصاع السجعي إثبات دعػاه يرجر القاضي حكسو بعقاب الستيع، فيي كال
 .(4)محاكسة شبيية بالسحاكسة السجنية، إال أنيا ال تخمػ مغ الزسانات

 

                                 
السبادغ العامة لقانػف العقػبات، بغجاد، السكتبة  ،انطخ مثبل: الخمف )عمي حديغ(، الذاكؼ )سمصاف عبج القادر( (1)

 .13 ص، 2006القانػنية، 

(، أصػلو-مرادره-القانػف الخكماني )عرػره ،انطخ عمى سبيل السثاؿ في تعخيف القبيمة: بجاني )أميل( (2)
 .31 ص، 1984بيخكت، السكتبة الذخؾية، 

 .13 صالسخجع الدابق،  ،الخمف )عمي حديغ(، الذاكؼ )سمصاف عبج القادر(انطخ:  (3)

 :انطخ تفريبل (4)

 PIOT (Philippe), du caractère public du procès pénaL, thèse en vue de l‟obtention du 

grade de Docteur en droit, Université de Lorraine, France, 2012. 
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فسجتسع القبيمة كاف يعخؼ برػرة أساسية نطاـ شخد الجاني كمقاشعتو، فسغ يخخؽ 
انصبلقا ، ك (1)ى في حالة فقج سبلـالشطاـ يخخج مغ الدبلـ، كيشفرل عغ القبيمة، كيبق

مغ ذلظ فإنو حتى في حالة التمبذ ال يكػف ىشاؾ محل لمؿبس عمى الستيع، كال سػقو 
لمسحاكسة، كإنسا يكػف ىشاؾ استجعاء لو كلمذيػد الحيغ شاىجكا الػاقعة السختكبة، 

خيئا لتتذكل الييئة الخاصة لسشاقذتو، تحت رقابة الخأؼ العاـ، أؼ أف الستيع يكػف ب
 .(2)حتى تثبت إدانتو رغع تػافخ حالة التمبذ

 

 السصمب الثالث
 فكخة التمبذ بالجخم في مجتسعات الجولة

 

احتكار القػة مغ شخؼ مسثل الدمصة  يإف السيدة التي تسيد بيا مجتسع الجكلة ى
، مغ ضباط (3)الدمصات السختمفة التي يؤسديا لتجعيع حكسو )رئيذ الجكلة( عغ شخيق

شػد، كيكػف ليا سمصة تػؾيع العقاب، حيث ال يجػز لمسجشي عميو االنتقاـ ككزراء كج
برػرة فخدية، كإنسا عميو المجػء إلى الدمصات السخترة عغ شخيق تقجيع شكػػ، كالتي 

 .(4)تفرل فييا باتباع إجخاءات محجدة
 
 
 

                                 
 .221 صالسقاؿ الدابق،  ،انطخ: األسيػشي )ثخكت أنيذ( (1)
 .15 صانطخ: عبج الخؤكؼ )خمف هللا أبػ الفزل(، السخجع الدابق،  (2)

أصل نذأة  -عمى كجو اليقيغ أك حتى عمى كجو التقخيب-ال تتػافخ معمػمات دؾيقة تسكغ السؤرخيغ مغ تحجيج  (3)
شطع، حتى في صػرة العذيخة أك القبيمة، كلحلظ كججت نطخيات عجيجة حػؿ أصل نذأة السجتسع السجتسع الس

السشطع، كأصل نذأة الجكلة، كبعس ىحه الشطخيات قائع فقط عمى االفتخاض كالتخسيغ، بيشسا البعس اآلخخ 
بجائية التي ما زالت قائع عمى االستعانة بالجراسات الحجيثة في عمع االجتساع حػؿ بعس الجساعات اليسجية ال

تعير في كقتشا الحاضخ، في أستخاليا كأمخيكا الذسالية، كمغ أىع تمظ الشطخيات: نطخية القػة )الفؿيو دكجي(، 
يع(ك نطخية تصػر األسخة )أرسصػ(،  تاريخ الشطع القانػنية  ،نطخية العذيخة الصػشسية، انطخ: حدغ )أحسج إبخـا

 كما يمييا. 21 ص، 1995 كاالجتساعية، بيخكت، الجار الجامعية،
في عيج مجتسعات الجكلة ضيخت الجية، ككانت الجكلة تقتدسيا مع السزخكر، فغالبا ما كاف يحىب جدء مشيا إلى  (4)

جيب السمظ، ثع صار يحىب إلى الخدانة العامة، ثع تحػلت الجية إلى غخامة، حجث ذلظ في اليػناف أثشاء حكع 
 ،يع، كفي أكركبا خبلؿ القخكف الػسصى، انطخ: األسيػشي )ثخكت أنيذ(صػلػف، كفي ركما مشح القانػف القج

 .243 صالسقاؿ الدابق، 
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كتججر اإلشارة إلى أف ما يدسى بسجتسعات الجكلة في الحؿيقة ىي مجتسعات 
تقتخب مغ فكخة الجكلة بسعشاىا الحجيث، ككانت تأخح إحجػ صػرتيغ: السسمكة سياسية 

royaume كالسجيشة ،cité  عمييا  ، كالفخؽ بيشيسا ىػ في مداحة األرض التي تسج
 .(1)كشكل الحكع السصبق فييا ،سمصانيا

 

الحؼ بيجه الحكع، بل ىػ مسثل  مداحة مغ السجيشة، كيخأسيا السمظفالسسمكة أكبخ 
 في األرض، أما السجيشة فيي مجسػعة مغ الدكاف يدتغمػف مداحة ضئيمة مغ هللا

ببل ك  ،األرض، كيجيخكف الذؤكف الخاصة بالسجيشة بكل حخية كديسقخاشية كمذاركة
 تخكيد لمدمصة، ككفقا لمرالح العاـ.

 

قج عخفت تذخيعات خاصة كنطسا قانػنية،  "السجيشة-الجكلةجكلة أك "إف مجتسعات ال
( كتذخيعات ببلد ما ثافالقانػف الفخعػني )فخع القانػف اليػناني )فخع أكؿ( ك يا: كمغ أىس

كالسيسا القانػف الخكماني  (رابع)فخع بعس الذخائع الجيشية ( ك لثبيغ الشيخيغ )فخع ثا
 (.خامذ)فخع 

 

 الفخع األول
 فكخة التمبذ بالجخم في القانهن اليهناني

 

ي حزارة صشاعية تجارية، عكذ الحزارات إف الحزارة اليػنانية أك اإلغخيؿية ى
، كىػ ما جعل اإلنداف اإلغخيقي يسيل إلى البحث كتحميل (2)الذخؾية التي كانت زراعية

، كقج عخفت ىحه الحزارة مداكجة بيغ (3)األمػر كىػ ما تجمى في الفكخ الفمدفي
 ، حيث كانػا يشحتػف القانػف عمى صخػر(4)القانػف السكتػب كالقانػف الذفػؼ 

                                 
 –طاىخ القزاء الذعبي لجػ الحزارات القجيسة ]مرخ الفخعػنية م ،انطخ: مبخكؾ )فخخؼ أبػ سيف حدغ( (1)

مج  ،مرخ ،يغ شسذجامعة ع ،كمية الحقػؽ ، ركما[، مجمة مجمة العمـػ القانػنية كاالقترادية –اليػناف 
 .65 ص، 1974، 1ع ، 16

جامعة السشػؼية،  ،مجمة البحػث القانػنية كاالقتراديةالعجالة كأثخىا في الذخائع القجيسة،  ،انطخ: محدػب )دمحم( (2)
 .328 ص، 2013خيل ،  أف25 ، ع2 مج

 .329 صنفذ السخجع،  ،انطخ: محدػب )دمحم( (3)
(4) Voir: GAGARIN (Michael), Écriture et oralité en droit grec, Revue historique de 

droit français et étranger (1922-), Vol. 79, No. 4 (octobre-décembre 2001), pp 447-

462, disponible à l‟adresse: 
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كيعخضػنيا في األماكغ العامة، إال أف اإلجخاءات القزائية ضمت حتى عيج ىػميخكس 
l‟âge d‟Homère  شفػية، حيث تصػر القانػف اليػناني عبخ مخحمتيغ: مخحمة عجـ

التجكيغ، ثع مخحمة التجكيغ، ككاف اليػنانيػف قج عخفػا الكتابة في القخف الثامغ قبل 
 .(1)قخف الدابع قبل السيبلدككتبػا القانػف في ال ،السيبلد

 

 Loi de)  أشيخ الشرػص القانػنية اليػنانية القجيسة أربعة: قانػف ليكخجػس

Lycurgue( في أسبخشة، قانػف كاركنجاس )loi de Charondas ،في كاتانا )
 .(2)(lois de solon( في أثيشا، كتذخيعات سػلػف )lois de Draconكتذخيعات دراكػف )

 

شائي كانت ىحه القػانيغ سباقة إلى كضع الكثيخ مغ القػاعج في السجاؿ الج
مثبل سغ عقػبات ثابتة لكل جخيسة مشعا لتحكع القزاة،  "كاركنجاس"األساسية، فتذخيع 

كسا تع اعتساد القراص، كلكغ في الغالب األعع كانت ىشاؾ عبلقة كثيقة بيغ 
، مثمسا ىػ الحاؿ في صحباأل أك السعتقج الجيشي ،العقػبات الخاصة بالجخائع كالجيغ

حالة التمبذ بجـخ الدخقة أك قصع الصخيق أك ثقب األسػار، حيث كانت العقػبة ىي 
الزخب بالعري أك الرمب بسداميخ في خذبة مثبتة في األرض حتى السػت 

(l‟άποτνμπανισμός)(3)أك خذبة   ، كيصمق عمى ىحه العقػبة أيزا عسػد التذييخ
 .(4)لة التمبذ بالجـخ، كتخز حا pilori التعحيب

                                 
 http//www.jstor.org/stable/43851292. 05/07/2017 13:43. 

مؤتسخات كمية فمدفة القانػف بيغ اليػناف كالخكماف كأثخىا عمى الشطع الدياسية عشجىع،  ،انطخ: الدخكؼ )حسدة( (1)
 .4 ص، 2009 ،اآلداب

(2) Voir: BARBARA (Anagnostou-Canas), Le droit grec: de la cité classique à l'Égypte 

hellénistique et romaine, In: École pratique des hautes études, Section des sciences 

historiques et philologiques, Livret-Annuaire 15, 1999-2000, 2001, pp 101-108; 

disponible à l‟adresse: 

http//www.persee.fr/doc/ephe_0000-0001_1999_num_15_1_10636. 05/03/2018 23:21. 
(3) Voir: LOUIS (Gernet), Quelques rapports entre la pénalité et la religion dans la Grèce 

ancienne. In: L'antiquité classique, Tome 5, fasc. 2, 1936, pp 325-339; disponible à 

l‟adresse: 

http//www.persee.fr/doc/antiq_0770-2817_1936_num_5_2_3027. 06/03/2018 00:00. 
(4)

  C‟était une sorte d‟exposition au pilori jusqu‟à ce que mort s‟en suive, … ce supplice 

était réservé aux voleurs et aux brigands pris sur le fait, voir: ANALYSES, Presses 

Universitaires de France « L'Année sociologique », 2004/1 Vol. 54, pp 75-269, 

disponible en ligne à l'adresse: 
https://www.cairn.info/revue-l-annee-sociologique-2004-1-page-75.htm.  06/03/2018 

13:17. 

http://www.jstor.org/stable/43851292
http://www.persee.fr/doc/ephe_0000-0001_1999_num_15_1_10636
http://www.persee.fr/doc/antiq_0770-2817_1936_num_5_2_3027
https://www.cairn.info/revue-l-annee-sociologique-2004-1-page-75.htm
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 الفخع الثاني
 فكخة التمبذ بالجخم في القانهن الفخعهني

 3200لقج عخؼ الفخاعشة القػانيغ قجيسا ججا، كبخاصة في عيج السمظ ميشا عاـ 
مغ أىع ما ميد الحزارة الفخعػنية عمى صعيج اإلجخاءات الجدائية برفة ، ك (1)ؽ.ـ

، (3)، حيث يخجع ذلظ إلى أكائل األسخة الثانية(2)عامة ىػ معخفة الفخاعشة لشطاـ الذخشة
حيث تصػر نطاـ الذخشة ليشاط بو ميسة البحث كالتحخؼ عغ الجخائع كمختكبييا، كتقجيع 

 .(4)تقخيخ عشيا إلى الػزيخ، ؼيسا يسكغ أف يعتبخ نػاة لشذأة فكخة الزبصية القزائية
 

اكرة دارت بيغ ، حيث جاء في مح(5)كقج عخؼ نطاـ التمبذ في مرخ الفخعػنية
أحج القزاة كرئيذ الذخشة كيجعى "نيدػ آمػف"، حيغ سألو القاضي عغ كيؽية 
الؿبس عمى الستيسيغ فأجاب: "سسعت أف ىؤالء األشخاص ذىبػا لدخقة ىحه السقبخة 
مغ أعمى، فحىبت كانتطختيع، فػججت ىؤالء األشخاص الستيسيغ الدتة داخل 

ع كىع في حالة التمبذ، أما في غيخ حالة التمبذ ، كىحا يعشي أنو ؾبس عميي(6)السقبخة"
فإف اإلجخاءات كانت تخزع لتحخيات كاسعة، تتػج بتقخيخ يقجـ إلى الشيابة العامة 

                                 
 ص، 1986، 9 ع، 13 مجدراسة تحميمية مقارنة، مجمة دراسات،  ةالزابصة العجلي ،انطخ: نجع )دمحم صبحي( (1)

115. 
ف يقـػ بيا رجاؿ الذخشة، كالؿبس ؽ. ـ، حيث كججت رسػمات أثخية تعكذ السياـ التي كا 3000حػالي سشة  (2)

، نطاـ القزاء الذخشي في الجكؿ العخبية ،عمى السجخميغ كحخاسة السستمكات، انطخ: البذخؼ )دمحم األميغ(
 .9 ص، 2010، 1دراسة مقارنة،  الخياض، جامعة نايف العخبية لمعمـػ األمشية، ط 

، 3 ع، 1958شة، السجمة الجشائية القػمية، نػفسبخ بحث في القزاء الجشائي عشج الفخاع ،انطخ: عبيج )رؤكؼ( (3)
 .84 ص

 .156، ص 1976تاريخ الشطع االجتساعية، القاىخة، دار الشيزة العخبية،  ،انطخ: أبػ شالب )صػفي( (4)
تججر اإلشارة إلى أف تاريخ القانػف السرخؼ عخؼ عيجيغ مسيديغ عمى جدخ تصػره مغ العرخ الفخعػني إلى  (5)

كمغ أشيخ القػانيغ التي سجمت  البصمسي )اإلغخيقي( كالعرخ الخكماني، ، كىسا: العرخالعرخ الحجيث
فمدفة كتاريخ القانػف  ،انطخ: الدقا )محسػد(حزػرىا في تاريخ القانػف قانػف بػخػريذ )أك بػكػريذ(، 

 .5 ص، )د. ت(شباعة السعيج العالي لمجراسات اإلسبلمية، )د. ـ(، السرخؼ كمخاحل تصػره، 
صػر مغ مجاالت القزاء السجني كالجشائي في مرخ الفخعػنية، مجمة القانػف  ،انطخ: الدقا )محسػد( (6)

مكاتب التحخيات الخاصة  ،؛ كانطخ أيزا: الجشجؼ )كائل عبج المصيف(242 ص، 1974، 3، ع كاالقتراد
 .18 ص، 2013، )د. ـ()دراسة نطخية تصبيؿية عسمية(، 
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URأك أكر  مسثمة في السمظ "ياكر"
في عرخ  ككاف مسثبل في كل السحاكسات ،(1)

كاف يتبع ىيئة ، كغالبا ما الحؼ يقخر الؿبس عمى الستيع مغ عجموكىػ األسخة الثالثة، 
 .(2)السعبج

 

كعجـ السداس بالحخيات  ،إف الشطاـ الدابق يؤكج كجػد احتخاـ لحخيات األفخاد
 الفخدية، ما عجا حالة التمبذ التي تجيد الؿبس عمى األشخاص.

 

 لثالفخع الثا
 فكخة التمبذ بالجخم في تذخيعات بالد ما بين الشيخين

 

أك ما يصمق  -(3)تذخيعات السػبػزكتاميةإف تذخيعات ببلد ما بيغ الشيخيغ، أك ال
تعتبخ رائجة بالشدبة لسجتسعات الجكلة بػصفيا مغ  -عميو أيزا تذخيعات كادؼ الخافجيغ

، بل ىي أصل القػانيغ (4)أقجـ السجتسعات التي عخفت القانػف كأداة لتشطيع حياتيا

                                 
اـ الحؼ يباشخ االتياـ الحؼ عخؼ في األسخة الثانية عذخة ىػ "نع"، كيعبخ عشو االسع األشيخ لمسجعي الع (1)

بسخادفات أخخػ مثل "فع السمظ" ك"لداف السمظ"، ككجج في أحج الشقػش أف الػ"نع" أك الشائب ىحا كاف لو ككيل 
ا ىيئات الذخشة يسدى "دنػ" تذبو كضيفتو كضيفة ككيل الشيابة، ككاف األمخ بالؿبس ال يرجر إال بتجخمو، أم

مبادغ  ،ئع كمختكبييا، انطخ: عبيج )رؤكؼ(ككاف رؤساؤىا مكمفيغ باإلنباء عغ الجخا، دسى "ماجياؼ"فكانت ت
 ص، 1985، 16 اإلجخاءات الجشائية في القانػف السرخؼ، القاىخة، دار الجيل لمشذخ كالصباعة كالتػزيع، ط

21، 20. 
 .8 صاؿ الدابق، السق ،انطخ: مبخكؾ )فخخؼ أبػ سيف حدغ( (2)

؛ كالدػمخيػف ىع الحيغ أنذأكا أكؿ حزارة في ببلد 1 صالسقاؿ الدابق،  ،انطخ: الحفشاكؼ )عبج السجيج( (3)
 2000قبل السيبلد، غيخ أنو بحمػؿ سشة  3200الخافجيغ، أك ببلد ما بيغ الشيخيغ، أك ميدكبػتاميا، حػالي 

العمع كأزمشتو،  ،خ: نخبة مغ العمساء، تخجسة: تػفيق )أيسغ(قبل السيبلد تحػلت ببلد الخافجيغ إلى بابل، انط
 ص، 2015، القاىخة، السخكد القػمي لمتخجسة، 2، ج 1فيع الجاللة االجتساعية لبلكتذافات العمسية، مج 

13. 
ة، عقػبة اإلعجاـ في القػانيغ العخبية: دراسة مقارنة بالذخيعة اإلسبلمي ،انطخ: الجػراني )ناصخ كخيسر خزخ( (4)

؛ كيعتبخ قانػف حسػرابي أكسل قانػف كجج في 12 ص، 2009، 1 عساف، دار الحامج لمشذخ كالتػزيع، ط
 ؽ. ـ، انطخ: 1750، ك1792التاريخ، كحسػرابي ىػ السمظ الدادس مغ ممػؾ بابل، حكسيا ما بيغ 

FABRE-MAGNAN (Muriel), Introduction au droit, 2e éd., Paris, Presses Universitaires 

de France, «Que sais-je?», 2014, p 23, disponible à l‟adresse:  

http//www.cairn.info/introduction-au-droit--9782130633013.htm. 30/08/2016 12:49. 

http://www.cairn.info/introduction-au-droit--9782130633013.htm
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 le Code ت عذتخ" كشخيعة حسػرابيبِ تتسثل أساسا في شخيعة "لِ ، ك (1)كميا

de Hammurabi (vers 1750 avant J.-C)
(2): 

مغ ىحه الذخيعة برػرة كاضحة  18لقج نرت السادة : (3)أوال: شخيعة "لبت عذتخ"
عمى حالة التمبذ حيث "حطخت عمى األفخاد إلقاء الؿبس عمى أؼ فخد بدبب قزية ال 

ز الحؼ يعمع عشيا شيئا، كلع تثبت عبلقتو بالقزية، كلع تجد الؿبس إال عمى الذخ
 .(4)ارتكب جخما أماـ أعيشيع"، أؼ في حالة التمبذ

 

"إذا دخل بدتانا يعػد لخجل آخخ، كؾبس  كجاء في السادة الثامشة مشو بكل كضػح:
 .(5)عميو متمبدا بالدخقة، فعميو أف يجفع عذخة شيقبلت مغ الفزة"

                                 
مع تتػارث القػانيغ كسا تتػارث الحزارات، كأف القػانيغ البلتيشية )الحالية( كمشيا يخػ مؤرخػ القانػف أف األ (1)

القانػف الفخندي الحؼ ىػ مرجر تاريخي لمقانػف الجدائخؼ قج كرثت االقانػف الخكماني، كأف القانػف الخكماني 
حه األخيخة تكػف قج تأثخت أيزا بجكرىا لمقػانيغ السرخية، ى كالسجيشةمجيغ في أكثخ مبادئو لمقػانيغ اليػنانية، 

الػسيط في  ،التخمانيشي )عبج الدبلـ(بالقػانيغ البابمية، كالتي استسجت أصػليا مغ القػانيغ الدػمخية، انطخ: 
، كيتفق معو الحفشاكؼ 6 ص، 1979-1978، 2 تاريخ القانػف كالشطع القانػنية، حمب، جامعة حمب، ط

الشاحية التاريخية آخخ الذعػب القجيسة التي اىتست بالقانػف، إذ عخؼ )عبج السجيج دمحم( في أف الخكماف مغ 
القانػف قبميع بسجة شػيمة ججا، ككاف في بعس األحياف غاية في اإلتقاف، إال أف الخكماف عخفػا تقػقا كبيخا في 

 .9 ص، 1974 تاريخ الشطع االجتساعية كالقانػنية، )د. ـ(، ،ىحا السجاؿ، انطخ: الحفشاكؼ )عبج السجيج دمحم(
كىػ أكؿ شخيعة سامية قجيسة قبل ، ؽ. ـ 1930الحؼ أصجره السمظ ببلالما في  باإلضافة إلى قانػف "إششػنا" (2)

شخيعة إششػنا، أكلى الذخائع الدامية القجيسة قبل قانػف  ،قانػف حسػرابي، انطخ: الخبيعي )رشيج مجيج دمحم(
 ص، 2014، 1، ع 3نية كالدياسية، جامعة ديالي، العخاؽ، مج حسػرابي )دراسة قانػنية(، مجمة العمـػ القانػ 

، كالقػانيغ األشػرية التي عاقبت بالسػت مغ كجج ؽ. ـ 2095الحؼ صجر في  كقانػف أكرنسػكما يمييا؛  56
نفذ السخجع،  ،متمبدا بارتكاب الجخائع الجيشية، مثل أعساؿ الدحخ، انطخ: الجػراني )ناصخ كخيسر خزخ(

سة مقارنة بيغ الذخيعتيغ الييػدية كاإلسبلمية، االجخيسة: در  ،حلظ: ىاشع )خالج مرصفى(؛ انطخ ك22 ص
 .30 ص، 2007، 1 فخجيشيا، السعيج العالسي لمفكخ اإلسبلمي، ط-ىخنجف

ـ، كصل مغ  ؽ. 1924-1934ىػ خامذ ممػؾ سبللة إيدغ، حكع سػمخ ما بيغ  lipit istar لبت عذتخ (3)
تاريخ الشطع القانػنية، بيخكت، مشذػرات الحمبي الحقػؾية،  ،جع: حديغ )فايد أحسج(نرا؛ را 38شخيعتو إليشا 

تاريخ  ،بية )عبج الحسيج(، حساني )ساجية(؛ كحلظ: سبلششية )عبج السالظ(، حخاك 128 ص، 2010، 1 ط
 ص، 2007الشطع في الحزارات القجيسة كأثخىا عمى التذخيعات كالسػاثيق الجكلية، عيغ مميمة، دار اليجػ، 

53. 
 .197 ص، ، مقاؿ سابقالعقػبة في القانػف العخاقي القجيع ،مديجا مغ التفريل: سميساف )عامخ(انطخ  (4)

 .57 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: سبلششية )عبج السالظ( كآخخكف  (5)
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ـ(  ؽ. 1686-1728تعتبخ شخيعة حسػرابي ): (1)ثانيا: مجسهعة قهانين حسهرابي
فخضية، ال  282كيتزسغ ، (2)أكسل قانػف مجكف تع الكذف عشو في العالع حتى اليـػ

لكشيا أحكاـ قزاء صادرة في حاالت فخدية شبقا  ،تسثل مػاد قانػنية بالسعشى الجقيق
la loi du talion لقانػف العيغ بالعيغ

تزسشت حدمة قج ك أك ما يدسى القراص، ، (3)
، كمغ أبخزىا أف عبء اإلثبات يقع عمى سحاكسةمة مغ الزسانات الخاصة بالىا

"إذا كاف رجل قج اتيع رجبل  السجعي، حيث جاءت السادة األكلى لتشز عمى أنو:
، مع العمع أف ىحه الذخيعة (4)و"سُ يِ ت  قتل مُ كادعى عميو بالقتل، كلع يقع البيشة فدػؼ يُ 

 كال مشطسة كال مبػبة.، كغيخ مختبة (5)كانت مختمصة، أؼ مجنية كجشائية في نفذ الػقت
 

"إذا  أما بخرػص حالة التمبذ فقج كردت إشارات إلييا مغ خبلؿ ىحه السادة مثبل:
كاف ىشاؾ رجل قج اختار عخكسا البشو ككاف ابشو قج ضاجعيا، كلكغ ؼيسا بعج رقج ىػ 

 .(6)نفدو عمى صجرىا، كؾبزػا عميو فدػؼ يػثقػف ذلظ الخجل كيمقػف بو في الساء"
 

                                 
 gravé sur ، كىػ مشقػش عمى عامػد مغ حجخ الجيػريت1902تع اكتذاؼ قانػف حسػرابي في إيخاف عاـ  (1)

une stèle سصخ، كىػ محفػظ إلى اآلف بستحف  300جسػع الكتابة عميو م، ارتفاعو ثسانية أقجاـ تقخيبا، ك
،  ،المػفخ بفخندا، انطخ: فخكػس )صالح(  ص، 2001تاريخ الشطع القانػنية كاإلسبلمية، عشابة، دار العمـػ

17. 
 ع، 12 مجسػرابي، مجمة مؤتة لمبحػث كالجراسات، السدؤكلية السجنية في شخيعة ح ،انطخ: سعيج )ليمى عبج هللا( (2)

 .492 ص، 1997 ،3
(3) La oi du talion (du latin talis, tel, pareil), selon laquelle la peine doit être 

proportionnée au délit commis, et résumé par la formule «œil pour œil, dent pour 

dent »; Voir: FABRE-MAGNAN (Muriel), op. cit, p 23. 
، 10 ص، 1971، 1ع تخجسة قانػف حسػرابي، مجمة الجراسات القانػنية،  ،انطخ: الدناتي )محسػد سبلـ( (4)

كيدتثشى مغ ذلظ حالة االتياـ بجخيسة الدنا، فبل يقزى عميو بالسػت استثشاء، عشج عجـ إثبات جخيسة الدنا، 
مغ قانػف  127مغ يقحؼ السحرشات، جاء ذلظ في السادة  كيقترخ األمخ عمى فخض عقػبات تأديبية عمى

حسػرابي التي نرت عمى الجمج بالدػط كحمق رأس الخجل الحؼ يتدبب في أف يذار باإلصبع إلى كاىشة 
عقػبة جخيسة الدنا في العخاؽ القجيع، مجمة  ،اإليشتـػ أك عمى زكجة رجل، انطخ: الصالبي )أحبلـ سعج هللا(

 .48 ص، 2001 ،34 عآداب الخافجيغ، 

 .31 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: ىاشع )خالج مرصفى( (5)
ارتكاب زنا السحاـر في قانػف  ،مغ قانػف حسػرابي، انطخ تفريبل: الصالبي )أحبلـ سعج هللا( 155السادة  (6)

 .20 ص، 2010 ،3 ع، 17 مجحسػرابي، مجمة التخبية كالعمع، 
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مغ قانػف حسػرابي إلى عقػبة الغخؽ: "إذا ضبصت زكجة  129سادة كأشارت ال
 .(1)رجل مزصجعة مع رجل آخخ فعمييع أف يخبصػىسا معا في الساء ..."

تعاؾباف بالسػت عمى حالة التمبذ بجخيسة الدخقة  109كالسادة  32كحلظ فالسادة 
 .(2)كقاشع الصخيق كالسصفف في الكيل كالسيداف

 

 خابعالفخع ال
 بعس الذخائع الجيشيةالتمبذ بالجخم في فكخة 

 

إف الذخائع الجيشية القجيسة كثيخة ججا، كمغ أىع الذخائع السذيػرة بثخائيا في السجاؿ 
 الجشائي: الذخائع اليشجية، كالييػدية )السػسػية(.

 ية:ع اليشجائذخ أوال: ال
ىي أشيخ شخيعة  manova-dharma-sastraإف قانػف مانػ أك شخيعة مانػ 

، مغ السقاشع الذعخية 2694، كتتكػف مغ اثشتي عذخ فربل كتحتػؼ عمى (3)يةىشج
ككانت معخكفة قبل البػذية، ىحه األخيخة التي أدخمت عمييا إصبلحات باعتبارىا شخيعة 

 .(4)مثالية
سشة قبل السيبلد، بيشسا بجأت اإلصبلحات البػذية  1200تخجع ىحه الذخيعة إلى 

، كبمغت اإلصبلحات ذركتيا في القخف الدادس قبل سشة قبل السيبلد 1000حػالي 
le bouddha Sajiya-Mouny الحؿبة السديحية مغ شخؼ البػذا ساجيا مػني

(5). 
                                 

 .50 صقػبة جخيسة الدنا في العخاؽ القجيع، مقاؿ سابق، ع ،الصالبي )أحبلـ سعج هللا(انطخ:  (1)
 .21 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: فخكػس )صالح( (2)
إف قانػف مانػ ىػ أكؿ كتاب تخجع مغ الدشدكخيتية إلى لغة أكركبية، ففي نياية القخف الثامغ عذخ، كبالتحجيج  (3)

قاـ  1833تو إلى االنجميدية، كفي عاـ بتخجس Sir William jones، قاـ الديخ كلياـ جػند 1794سشة 
بتخجستو إلى الفخندية، كلكغ أشيخ تخجسة مػجػدة اآلف  Loiseleur -Deslongchampsعالع فخندي ىػ 

 ، انطخ:G. STREHLYىي التي قاـ بيا األستاذ 
MÂNAVA DHARMA ÇÂSTRA - LOIS DE MANOU, traduites du sanskrit par: G. 

STREHLY, Oeuvre numérisée et traduite par: SZWAJCER (Marc), disponible à 

l‟adresse: 

 http//remacle.org/bloodwolf/philosophes/manou/introducion.htm.3/5/2018 12:11. 
(4)

 Voir: CORRE (armond), L'ethnographie criminelle d'après les observations et les 

statistiques judiciaires recueillies dans les colonies françaises, paris, librairies - 

éditeurs, 1894, p 90. 
(5) Voir: CORRE (armond), Ibid, ibidem. 

http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/manou/introducion.htm
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 ،كيشز ىحا القانػف عمى أف مباشخة إجخاءات التحقيق تكػف فػرا بسعخفة القاضي
لحؼ "الساؿ ا ، كبخرػص حالة التمبذ كجج ىحا الشز:(1)كدكف حاجة إلى شمب الستيع

فقجه أحج األشخاص، كعثخ عميو رجاؿ في خجمة السمظ، يجب أف يػضع في رعاية 
أشخاص يختاركف خريرا، أكلئظ الحيغ يزبصيع السمظ كىع يدخقػف ىحا الساؿ، 

 :، كجاء ىحا الشز في الكتاب الثامغ كسا يمي(2)ليجعميع يػشأكف بأقجاـ الفيل"

 « Un objet perdu et retrouvé doit demeurer sous la garde de 

(personnes) choisies exprès; ceux qu'il surprendrait â le voler, le roi les fera 

écraser par un éléphant ». 
 

 ثانيا: الذخيعة الييهدية )السهسهية(:
 

يدتخمز مغ دراسة الذخيعة السػسػية أف ليا مرجريغ: شخيعة مكتػبة تتسثل في 
التي يصمق عمييا "التػراة"، كشخيعة شفػية تتسثل ، ك (3)عجدىا خسدةك  أسفار العيج القجيع،

إشارة إلى  ػفي "السذشا" أك "التمسػد"، كىػ ليذ شخيعة شفػية بسعشى الكمسة، كإنسا ى
، ككاف الغخض مغ (4)، كالسذشا ىي الجدء األكؿ كالخئيدي لمتمسػد كموتصػر التمسػد

القػانيغ مشو، ككضع قػانيغ ججيجة عغ شخيق  السذشا ىػ تحقيق معاني التػراة، كاستشباط
 .(5)الؿياس، أما التمسػد فيػ نتيجة شخكح السذشا كالجيسارة

 

إف دراسة اإلجخاءات الجدائية في الذخيعة السػسػية ترصجـ بعقبتيغ اثشتيغ: 
قبل ميبلد  13أكالىسا أف ىحه الذخيعة قج استسخت لسجة أربعة عذخ قخنا )مغ القخف 

كعخفت بالتالي تصػرات جج ىامة، كمغ ناحية  ،لقخف األكؿ بعج السيبلد(السديح إلى ا
أخخػ كما عجا التػراة كالتمسػد السذيػراف ال تػجج آثار مادية أخخػ تخز السدائل 
القزائية الجدائية، كذلظ يخجع إلى أف الػثائق القزائية كانت تكتب عمى كرؽ البخدؼ 

                                 
الفخد في التذخيع السرخؼ، رسالة دكتػراه،  الحبذ االحتياشي كضساف حخية ،انطخ: السخصفاكؼ )حدغ صادؽ( (1)

 .11 ص، 1954جامعة القاىخة، 

 .159 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: أبػ شالب )صػفي( (2)

 .444 صالسخجع الدابق،  ،ىي: التكػيغ، الخخكج، البلكييغ، التثشية، العجد؛ انطخ: أبػ شالب )صػفي( (3)
 .66 ،65 ص السخجع الدابق، ،انطخ: ىاشع )خالج مرصفى( (4)
 كما يمييا. 75 صنفذ السخجع،  ،انطخ: ىاشع )خالج مرصفى( (5)
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(1)
papyrusكجػده إلى زمغ متأخخ لعجـ مقاكمتو لعػامل  ، كىحا األخيخ لع يكغ ليدتسخ

 .(2)الصبيعة
 

كانت اإلجخاءات الجدائية إذف كتابية، لكغ مغ ناحية أخخػ فالشطاـ الستبع في 
االتياـ أقخب إلى الشطاـ االتيامي، حيث يبقى الستيع حخا شميقا، كيعتبخ بخيئا، يقـػ 

ػاعج الذفيية كالػجاـية، أما بتحزيخ دفاعو، لكشو يسثل كحيجا في جمدة تجار كفقا لق
التأثيخ الجيشي فيشرب عمى الحكع الحؼ يكػف باسع التفػيس اإلليي، كأف الحزػر 

 .(3)أماـ القاضي ىػ بسثابة حزػر أماـ هللا
 

كبالخجػع إلى الشرػص السػجػدة كىي كثيخة، سػاء مشيا ما يتعمق بأسفار العيج 
زع العجيج مغ الشرػص القانػنية العقابية القجيع أك بالتمسػد كالسذشا، كىحا األخيخ ي

كالسجنية، ككحلظ اإلجخاءات القزائية، كالقػانيغ الجشائية تعخؼ باسع "ديشي نفاشػت" 
بالعبخية، كتختز بالجخائع الكبخػ، كتشطخىا محكسة مؤلفة مغ ثبلثة كعذخيغ قاضيا 

 الكيشة أك ، كال يقزي فييا إال(4)تدسى "الدشيجريغ األصغخ" أؼ "السجمذ األصغخ"
، أما قخار اإلدانة ؼيرجر فقط في اليـػ  البلكيػف، كترجر البخاءة فييا في نفذ اليـػ

 .(5)التالي
 

كتعتبخ الدخقة عمى سبيل السثاؿ مغ الجخائع الخاضعة لمقػانيغ السجنية، حيث 
تقزي الذخيعة الييػدية بالتعػيس عغ سخقة األمػاؿ السشقػلة، كيتخاكح التعػيس ما 

سثل كالسثميغ أك األربعة أك الخسدة أمثاؿ، فجاء في التػراة:" إذا سخؽ إنداف ثػرا بيغ ال
أك شاة فحبحو أك باعو يعػض عغ الثػر بخسدة ثيخاف كعغ الذاة بأربع مغ الغشع ... 

، حيث (6)إف كججت الدخقة في يجه حية ثػرا كاف أـ حسارا أـ شاة يعػض باثشيغ"

                                 
 .15 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: التخمانيشي )عبج الدبلـ( (1)

(2) Voir: PIOT (Philippe), op. cit, p 16. 
(3) Voir: PIOT (Philippe), ibid, p 17.  

 : تفريبل: مػقع السديخؼ )عبج الػىاب( انطخ (4)
http//www.elmessiri.com/encyclopedia/JEWISH/ENCYCLOPID/MG4/GZ1/BA02/MD

10.HTM. 2/9/2016 12:11. 
 .115 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: ىاشع )خالج مرصفى( (5)
 .114 صنفذ السخجع الدابق،  ،؛ انطخ: ىاشع )خالج مرصفى(4-22/1لخخكج بخقع كىحا الشز مغ سفخ ا (6)

http://www.elmessiri.com/encyclopedia/JEWISH/ENCYCLOPID/MG4/GZ1/BA02/MD10.HTM
http://www.elmessiri.com/encyclopedia/JEWISH/ENCYCLOPID/MG4/GZ1/BA02/MD10.HTM


26 

 

تعػيس في حالة التمبذ، بيشسا ىػ يزاعف الؿيسة يبلحع أف ىحا الشز يخفف ؾيسة ال
 في غيخ حالة التمبذ حدب ؾيسة الذيء السدخكؽ.

 

 خامذالفخع ال
 فكخة التمبذ بالجخم في القانهن الخوماني

 

القانػف الخكماني ىػ مجسػعة القػاعج القانػنية التي رعت السجتسع الخكماني مشح 
فاة اإلمبخاشػر جػستيشيانػس عاـ ـ حتى ك  ؽ. 754أفخيل عاـ  21نذأة ركما في 

، كقج تزسشتو السػسػعات السدساة باسع جػستيشيانػس التي تذكل ذركة (1)لمسيبلد 565
حخكة تقشيغ القانػف الخكماني، كقج استسخ العسل بو في بعس البمجاف األكركبية حتى 

سقػشيا ، ككحلظ في اإلمبخاشػرية الخكمانية الذخؾية حتى (2)أكاخخ القخف التاسع عذخ
 .(3)ـ 1453في يج األتخاؾ عاـ 

 

ـ، كىػ  ؽ. 451إف أىع تذخيع ركماني مذيػر صجر في العيج الجسيػرؼ سشة 
،  la loi des douze tables (lex duodecim tabularum) عذخقانػف األلػاح اإلثشي 

كالتي كججت ، (4)كقج سسي بحلظ ألف أحكامو نقذت عمى ألػاح مغ البخكند أك العاج
ؽ.ـ، كقج  390لكغ ىحه األلػاح انجثخت في حخيق ركما عاـ قبل السيبلد،  450لي حػا

أعيج جسعيا بمغة عرخية بعج ذلظ ألنيا كانت محفػضة، ككانت مادة لتعميقات الذخاح 
 .(5)في أكاخخ العرخ الجسيػرؼ كأكائل اإلمبخاشػرية

 
 
 

                                 
تاريخ الشطع  ،؛ انطخ كحلظ: فخج )تػفيق حدغ(13 صالسخجع الدابق،  ،انطخ خريرا: بجاني )أميل( (1)

  .1985القانػنية كاالجتساعية: القانػف الخكماني، بيخكت، الجار الجامعية لمصباعة كالشذخ، 
لو تأثيخ ليذ عمى القانػف الفخندي فحدب، بل حتى عمى القػانيغ الجخمانية كاألنجمػسكدػنية، انطخ: فخج ككاف  (2)

 .7 صالسخجع الدابق،  ،)تػفيق حدغ(
 .13 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: بجاني )أميل( (3)
عبج العاؿ ؛ 155 ص؛ حديغ )فايد دمحم(، السخجع الدابق، 33 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: فخكػس )صالح( (4)

 .301السخجع الدابق، ص  ،)عكاشة دمحم(، السجحكب )شارؽ(
 .47 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: بجاني )أميل( (5)
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، فتخاث ىحا (1)نفدوأما التذخيع اآلخخ الحؼ اشتيخ أيزا فيػ تذخيع جػستيشيانػس 
الفقيية  شصمق الشيزةِ ل مُ األخيخ مغ مجكنات كمػسػعات كدساتيخ ىػ الحؼ شك  

 ، أك مجرسة الذخح(2)القانػنية األكلى في أكركبا، كىي التي يصمق عمييا مجرسة الذخاح
كما يسيد تذخيعات جػستشيانػس ىػ تأثخىا بالتذخيعات الذخؾية نتيجة عمى الستػف، 
عمى إثخ الغدك الحؼ أقاـ ما يدسى كذلظ  ،األعخاؼ الدائجة ىشاؾ االحتكاؾ مع

في  يا، حيث لع يمق القانػف الخكماني قبػال  اإلمبخاشػرية الذخؾية التي كاف ىػ حاكسَ 
تػج  ،تمظ السشاشق ما ححا بجػستشيانػس إلى العسل عمى الؿياـ بعسل تذخيعي ضخع

 ،اإلمبخاشػريةمغ كرائيا إلى تػحيج  ، كاف ييجؼ(3)بالعجيج مغ السجسػعات القانػنية
 .(4)كإرضاء شسػحو الدياسي

 

                                 
ىي مجيشة إغخيؿية قجيسة ،  bysanceيعتبخ جػستيشيانػس أك جػستشياف كسا يتخجع اسسو أيزا حاكع بيدنصة (1)

لمسيبلد، كتتسثل  565إلى  525الفتخة مغ حيث حكسيا في ، كانت تقع عمي مزيق البػسفػر بتخكيا
أك مجكنة  le Codex (repetitae praelectionis)أكال: السجكنة  مػسػعاتو السحكػرة في أربعة مػسػعات:

 recueil des décisions que l‟onجػستيشياف، كىي مػسػعة القخارات أك ما يدسى الجساتيخ اإلمبخاشػرية 

appelle constitutionsابات عغ األسئمة التي تصخح عمى اإلمبخاشػر ، كىي إجimpériales, c'est-à-

dire des réponses aux questions posées à l‟empreur ثانيا: قانػف جػندتيشياف ،le digeste 

(Corpus iuris civilis), encore appelé pendectes, c‟est-à-dire compilation. كىي ،
مغ شخؼ الفقياء مشح بجاية اإلمبخاشػرية، ثالثا:   jurisconsultesات مػسػعة ضخسة تذسل آالؼ الذخكح

، كالتي كضعت مغ شخؼ لجشة manuel de droit، كىي عبارة عغ دليل قانػني les institutesالسعاىج 
، كأخيخا الجساتيخ أك السخاسيع الججيجة كىي Institutes de Gaïusمؤلفة مغ ثبلثة أعزاء، كتعخؼ بػ 

 لبلحقة لسجكنة جػستيشياف، انطخ:الجساتيخ ا
FABRE-MAGNAN (Muriel), op. cit, pp 2-4; voir aussi: CARBASSE (jean-marie), 

histoire du droit, Que sais-je? n° 3828, Presses universitaires de France, 2015, p 14, 

15. 
 .18 صنفذ السخجع،  ،انطخ: بجاني )أميل( (2)
يانػس مجكناتو كمجسػعاتو القانػنية في بجاية فتخة ممكو، كلكشو نطخا لمشقاشات الدياسية كالجيشية لقج كضع جػستش (3)

التي تعخضت ليا لع يتح لو أف يقـػ بسخاجعتيا كتشؿيحيا، ككاف لتمظ الشقاشات دكر في كقف حخكة التذخيع 
 الجساتيخ السعخكفة، انطخ:كقج تػج ذلظ بػضعو لسجسػعة  ،التي شخع فييا، كحتى نياية حياتو سعى لحلظ

MONTREUIL (Jean Anselme Bernard), Histoire du droit byzantin: ou du droit romain 

dans l'Empire d‟orient, depuis la mort de justinien à la prise de Constantinople en 

1453, VOL 1, Marseille,  imprimerie de marius olive, 1897, p IX. 
 كما يمييا. 119 صنفذ السخجع،  ،انطخ تفريبل: بجاني )أميل( (4)
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لقج عخؼ القانػف الخكماني حالة التمبذ، حيث كاف السػاشغ  في ركما يتقمج دكر 
(1)القاضي عشجما يتعمق األمخ بجخيسة عامة

 (délit public - Delicta publica
، إذ ((2)

، أما الستيع ؼبإمكانو أف يتػارػ عغ (3)ـعغ شخيق االتيا بتحخيظ الجعػػ العسػميةيقـػ 
أما في حالة التمبذ الحكع،  كراألنطار بأف يمجأ إلى مشفى اختيارؼ إلى غاية صج

بالجخيسة فإف القاضي بعج إعبلمو بالجخيسة يدتصيع كضع الستيع رىغ الحبذ 
 .(4)االحتياشي

 

 يػـ   أكؿِ حيث أف الحبذ االحتياشي أك السؤقت في القانػف الخكماني كاف مغ 
دؾيقة، كأنو ال يتعمق إال بالجخائع الستمبذ بيا، كما عجا ذلظ ؼيجب تخؾ  ا بقػاعجَ محجد  

 Dès le premier jour, la législation romaine se montra trèsا ا شميق  الستيع حخ  

bienveillante pour l'accusé et posa les véritables principes de la matière. 

L'accusé n'était retenu prisonnier que s'il avouait son crime ou s'il avait été 

pris en cas de flagrant délit. En dehors de ces cas, c'est-à-dire toutes les fois 

que sa condamnation ne paraissait pas certaine, il était laissé en liberté 
(5). 

                                 
كانت الجخائع في القانػف الخكماني تقدع إلى جخائع عامة كجخائع خاصة، فالجخائع العامة ىي األفعاؿ غيخ  (1)

السذخكعة التي تسذ كياف الجكلة، كمثاليا التجدذ كالخيانة العطسى، أك التي تسذ كياف السجتسع بأسخه 
لقتل العسج كالحخيق العسج، أما الجخائع الخاصة فيي مثل الدخقات، كالتي كاف يفخؽ فييا بيغ حالة التمبذ كا

كغيخ حالة التمبذ، فالدخقة الستمبذ بيا إذا اقتخنت بحسل الدبلح تكػف العقػبة ىي اإلعجاـ باإللقاء مغ 
غ حساية القانػف، كتتحقق حالة شاىق، كفي قانػف األلػاح االثشي عذخ أصبحت العقػبة ىي الحخماف م

التمبذ بالؿبس عمى الستيع كىػ يختكب جخيستو أك مبلحقتو أك الؿبس عميو مع األشياء السدخكقة، انطخ: 
 .24، 23 صالسخجع الدابق،  ،الجػراني )ناصخ كخيسر خزخ(

 حػؿ تعخيف الجخيسة العامة كالجخيسة الخاصة انطخ خريرا: (2)
http//dagr.univ-tlse2.fr/consulter/1787/JUDICIA%20PUIRLICA. 2/9/2016 12:12. 

حدب الفؿيو ىيمي )فػستاف( فإنو في جسيع عرػر التذخيع الخكماني، مع اختبلؼ في الدمصات السسشػحة، كاف  (3)
ائي مشػشا بالسػاششيغ أنفديع كبالقزاة، فالسػاششػف الحيغ يتستعػف بحق ما يدسى في عرخنا بالزبط القز

"االتياـ" يكػف ليع الدبب القػؼ ليقػمػا بالبحث عغ الجخائع كالتبميغ عشيا، فيع يتستعػف بشػع مغ سمصة 
 القاضي التي تمقي عمى عاتقيع كاجب متابعة الجخائع التي يعمسػف بيا مع تحسميع أخصار ذلظ، انطخ:

HÉLIE (faustan), traité de l‟instruction criminelle ou théorie du code d‟instruction 

criminelle, TOME 2, de la police judiciaire, paris, chrles hingary, librairie-éditeur, 

1851, p 15. 
(4)

 Voir: PIQUEMAL (Auguste), Du Flagrant délit en matière correctionnelle (loi du 20 

mai 1863), toulouse, v. rivière, librairie-éditeur, 1900, p 15-16. 
(5) Voir: JAMAIS (Émile), Des droits et des garanties de l'inculpé pendant l'instruction 

préparatoire, en droit français et dans les législations étrangères: étude des réformes 

http://dagr.univ-tlse2.fr/consulter/1787/JUDICIA%20PUIRLICA
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ماني حالة التمبذ في الجخائع العامة فقط، بل أيزا في كلع يعخؼ القانػف الخك 
(1)نصاؽ الجخائع الخاصة 

delicta privta حيث جاء ذلظ في قانػف األلػاح اإلثشي ،
فالسبجأ ىػ تصبيق  furtum manifestumعذخ بخرػص جخائع األمػاؿ الستمبذ بيا 

أف يقتل ببل محاكسة  العقػبات البجنية، فإذا ارتكبت الجخيسة في الميل فالدارؽ يسكغ
، أما في الشيار فالجفاع يسكغ أف يكػف باستعساؿ الدبلح (2)كمغ شخؼ أؼ شخز
nisi se telo defendat لكغ ىحه القاعجة عجلت ؼيسا بعج، فالجاني في الشيار ال يسكغ ،

قتل إال إذا تبعو العامة بالرياح، أما إذا ارتكبت الدخقة في الميل مع تػافخ حالة أف يُ 
 .(3)مبذ كتع استعساؿ الجفاع الذخعي فالشتيجة ىي أف يربح الدارؽ عبجا لمزحيةالت

 

أما في عرخ جػستيشيانػس فقج تغيخت أحكاـ التمبذ بالجخيسة كمية، فالجخيسة 
تعتبخ في حالة تمبذ ليذ فقط بالؿبس عمى الستيع كىػ يقـػ بارتكاب الدخقة، كإنسا 

اليـػ كؾبس عميو كمعو الذيء السدخكؽ، حتى كلػ عاد إلى مدخح الجخيسة في نفذ 
مغ جية أخخػ ؼبعس الجخائع ذات الخصػرة السخمة بالشطاـ كانت تخػؿ لمقاضي أف 
يقـػ في الحاؿ بالحكع فييا بجكف أؼ شكميات، كالتذخد كعجـ حسل ترخيح، ككحلظ 

 .(4)إشعاؿ الحخائق ..إلخ
 

 
                                 

à introduire et du projet de loi soumis aux Chambres, thèse pour le doctorat de la 

procédure préparatoire de la situation de l‟inculpé en droit romain,faculté de drit de 

paris,  1881, p 17. 
في الجعػػ السجنية، كيحكع فييا لمسجشي األصل في القانػف الخكماني أف الجخائع الخاصة ال تعصي الحق إال  (1)

عميو أك كرثتو إما بتعػيس بسبمغ مساثل لمزخر الحؼ لحقو أك بزعفو أك بثبلثة أك بأربعة أضعاؼ، غيخ أف 
في الذخعية  ،األمخ يختمف في حالة التمبذ حيث تصبق العقػبات البجنية، انطخ: جساؿ الجيغ )عبج األحج(

 .71 ص، 1974، 2 نية كاالقترادية، كمية الحقػؽ عيغ شسذ، عالجشائية، مجمة العمـػ القانػ 

االشتخاؾ الجشائي في القانػف الخكماني: دراسة تحميمية، مجمة الذخيعة كالقانػف،  ،انطخ: بجكؼ )الديج أحسج عمي( (2)
 .393 ص، 2012، 52، ع 62جامعة اإلمارات العخبية الستحجة، مج 

(3)
 Voir: PIQUEMAL (Auguste), ibid, p 17; voir aussi: CORRÊA (Luiz Fabiano), La 

suppléance des contrats d‟acquisition de biens dans le droit romain et dans l‟ancien 

droit germanique, Communication  présentée lors de la 62 
ème

 Session de la Société 

Internationale Fernand de Visscher pour l‟Histoire des Droits de l‟Antiquité, 

Fribourg, septembre 2008, p 166-167. 
(4)

 Voir: PIQUEMAL (Auguste), ibid, p 18. 
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أربعة أضعاؼ ؾيسة األشياء كبالشدبة لعقػبة الدخقة الستمبذ بيا فقج صارت تقجر ب
السدخكقة، أما عقػبة الدخقة غيخ الستمبذ بيا فيي تقجر بسثمي ؾيسة الذيء 

 .(1)السدخكؽ 
كباخترار، كاف لحالة التمبذ في ركما تأثيخ مباشخ عمى ثبلث أمػر: العقػبة 

 furtum، فبيشسا ال يعاقب عمى جخيسة الدخقة غيخ الستمبذ بيا(2)كالستابعة كالحكع

non manifestum  إال بعقػبة مالية فإف جخيسة الدخقة الستمبذ بيا furtum 

manifestum   في قانػف األلػاح االثشي عذخ تمقى عقػبة الخمي بالجاني مغ صخخة
عالية إذا كاف مغ العبيج، أما إذا كاف حخا فإف أقل عقػبة ىي أف يربح عبجا لزحيتو 

 .(3)بحكع مغ القاضي
 

 السبحث الثاني
 لتمبذ في الشظم القانهنية الحجيثةفكخة ا

 

تعخؼ األنطسة القانػنية لئلجخاءات الجدائية في التذخيعات الحجيثة ثبلثة أنػاع مغ 
األنطسة، تصػرت ىي بجكرىا عبخ التاريخ، يصمق عمييا أنطسة الخرػمة الجدائية، 

مب كىػ الشطاـ االتيامي )السص ،كىي تفتخؽ بحدب ارتكازىا إما عمى فكخة االتياـ
األكؿ( أك عمى فكخة التحقيق كىػ الشطاـ التشقيبي أك التحؿيقي )السصمب الثاني( أك 

 عمى السداكجة بيغ عشاصخ كخرائز الشطاميغ الدابقيغ )السصمب الثالث(.
 

                                 
 .394 ص، سخجع الدابقال ،انطخ: بجكؼ )الديج أحسج عمي( (1)

حت برخىع مغ ككانت ليا شقػس معيشة في كذفيا، حيث يجتسع العامة أماـ مدكغ الستيع بدخقة ما، كيجخل ت (2)
يتػلى تفتير السدكغ البدا إزارا حتى ال يخفي في شياتو شيئا، كبيجه شبق، فإذا عثخ عمى الساؿ السدخكؽ 
داخل السدكغ كضعو في الصبق كخخج بو تحت صياح العامة كاستشكارىع لمدخقة، أما العقػبة فقج كانت ترل 

مسجشي عميو قتمو باإللقاء بو قسة الجبل، ؼبالجسمة إلى درجة استخقاؽ الدارؽ إف كاف حخا، أما إف كاف عبجا فم
التمبذ  ،يتسزغ اليياج كالحساس كالفزيحة، انطخ: الريفي )عبج الفتاح مرصفى(كاف مرصمح التمبذ 

بالجخيسة دراسة لمتمبذ بالسشكخ السػجب لمحدبة في الفقو اإلسبلمي كالػضعي، القاىخة، دار الشيزة العخبية، 
 .9 ص، 1991، 2 ط

(3)
 Voir: BONDOUX (georges), règles du flagrant délit dans le code d‟instruction 

criminelle et dans les lois postérieures, thèse pour le doctorat, faculté de droit de 

paris, 1895, p 1. 
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 السصمب األول
 فكخة التمبذ من خالل الشظام االتيامي

 

يختكد عمى فكخة إف الشطاـ االتيامي الحؼ كاف سائجا في مختمف الذخائع القجيسة 
، حيث يكػف االتياـ حقا خالرا لمسزخكر مغ الجخيسة يباشخه بشفدو، (1)االتياـ الفخدؼ

كاف ذلظ في مخحمة أكلى ؼيسا قبل الفتح الشػرمشجؼ، ثع أصبح االتياـ في شكل اتياـ 
تكغ لو مرمحة لع ، أؼ مغ حق أؼ مػاشغ أف يباشخ االتياـ كلػ (2)جساعي أك أىمي
 ػ لع يكغ مزخكرا مغ الجخيسة.شخرية، أؼ كل

 

في ضل ىحا الشطاـ الحؼ تعتبخ انجمتخا ميجه الحؿيقي كانت اإلجخاءات تخمتف 
بحدب ما إذا كاف الستيع متمبدا بالجخيسة أـ ال، فإذا كاف متمبدا بالجخيسة فإنو يقجـ 

ئو، ، أما إذا كاف غيخ متمبذ ؼيقجـ السجعي األدلة كالذيػد عمى ادعا(3)لمسحاكسة فػرا
كإال رفزت دعػاه، كإذا كانت األدلة متػازنة فإف القاضي يحتكع إلى السبارزة، فإف ىـد 

 .(4)الستيع أصبح مجانا، كيحق العقاب عميو، كىػ ما يعخؼ بشطاـ السحشة
 

 كعسػما، يتسيد ىحا الشطاـ بسجسػعة مغ السطاىخ تتمخز في:
لسزخكر مغ الجخيسة ، أحجىسا ىػ ا(5)الجعػػ الجدائية ىي خرػمة بيغ شخفيغ -

، كالثاني ىػ الجاني بجكر السجعى عميو، يقجـ كل مشيسا ما لجيو (6)بجكر السجعي

                                 
(1) Voir: FRANCHIMONT (michel), JACOBS (ann), MASSET (adrien), manuel de 

procédure pénale, dans: collection de la faculté de droit de l‟université de liège, 

bruxelles, édition larcier, 3 
ème 

éd, 2009, p 22. 
، 1 أصػؿ السحاكسات الجدائية، دراسة مقارنة، لبشاف، دار السشذػرات الحقػؾية، ط ،انطخ: الشقيب )عاشف( (2)

 .16 صالسخجع الدابق،  ،رؤكؼ(؛ كحلظ: عبيج )39 ص، 1993

 .23 صانطخ: عبج الخؤكؼ )خمف هللا أبػ الفزل(، السخجع الدابق،  (3)

، 1 ، طحمب، جامعة حمب محاضخات في تاريخ القانػف، ،حػؿ نطاـ السحشة، انطخ: التخمانيشي )عبج الدبلـ( (4)
 .108 ص، 1964

ا، ألف إجخاءات الستابعة ىي إجخاءات دعػػ خاصة األصح ىػ القػؿ بانعجاـ كجػد الجعػػ العسػمية أساس (5)
privé  ،انطخ:خالرة 

BUCHÈRE (Ambroise), Étude pratique sur l'instruction et la procédure criminelle en 

France et en Angleterre,  Rennes, impr. de A. Leroy, 1860, p 7. 
أباحت لو الذخائع بعجئح مغ السػاششيغ أف يقـػ باالتياـ، انطخ: لمسزخكر مغ الجخيسة أك لسغ شاىجىا، أكؿ مغ  (6)
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مغ أدلة كأكجو دفاع أماـ قاض مغ عامة الذعب، تكػف ميستو شبيية بسيسة 
القاضي السجني في السػازنة بيغ األدلة بكل حياد كدكف بحث مغ جانبو عغ 

 .(1)الحؿيقة
تسخ بسخحمة كاحجة ىي مخحمة السحاكسة، التي تتع إجخاءاتيا إف الجعػػ الجدائية  -

، حيث لع تكغ الكتابة معخكفة، أما الػجاـية (2)في عمشية كشفػية ككجاـية
فسقتزاىا أف الستيع يكػف شميقا يجسع األدلة التي تخد االتياـ عشو لتكػيغ 

قيج مغ  ، كىحا يعشي أنو حتى في حالة التمبذ يبقى الستيع حخا بغيخ(3)دفاعو
 .(4)أجل تحزيخ عشاصخ دفاعو

في زمغ الحق، كنطخا لكػف السزخكر مغ الجخيسة قج يحجع عغ الؿياـ باالتياـ  -
فقج تصػر األمخ ليتع إدخاؿ معاكنيغ لمعجالة يصمق  خػفا مغ بصر الجاني

أك ما يدسى بجياز االدعاء العاـ ، (5)عمييع "ككبلء الجعاكػ" في فخندا بالتحجيج
يقػمػف بجكر تسثيل الخرـػ ، (6)أغمب الشطع القانػنية السعاصخةالسعخكؼ في 

أماـ القزاء، ثع أدخل نطاـ السجعي العاـ الحؼ استقخ بعج ذلظ برفة نيائية 
، إال أنو رغع ذلظ فالشيابة العامة في (7)في قانػف اإلجخاءات الجدائية الفخندي

                                 
القاىخة، سمصات الشيابة العامة كمأمػرؼ الزبط القزائي في قانػف اإلجخاءات الجشائية،  ،مخسي )عبلء زكي(

 .23 ص ،2014السخكد القػمي لئلصجارات القانػنية، 
، 1993، القاىخة، دار الشيزة العخبية، 1 الجشائية، ج مبادغ قانػف اإلجخاءات ،انطخ: رمزاف )عسخ الدعيج( (1)

 .14 ص
 .16 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: عبيج )رؤكؼ( (2)
سيخ الجعػػ الجشائية كالجعػػ -اإلجخاءات الجشائية: مخحمة جسع االستجالالت ،انطخ: أبػ عامخ )دمحم زكي( (3)

ع الرادر في الجعػػ الجشائية، اإلسكشجرية، كالحكع كشخؽ الصعغ في الحك-التحقيق-السجنية السختبصة بيا
 .10 ص، 1990، 2 مشذأة السعارؼ، ط

 .15 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: رمزاف )عسخ الدعيج( (4)
 .10 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: أبػ عامخ )دمحم زكي( (5)
ت السخترة(، مجمة مرخ الجيا –أنطستو اإلجخائية  –االدعاء العاـ )نذأتو  ،انطخ: دمحم )بكخؼ يػسف بكخؼ( (6)

 .411 ص،  2011، 502ع ، 103مج السعاصخة، 

إلى  567ك 237يعتبخ نطاـ االتياـ نطاما مجدجا لحج اآلف في بعس الشرػص كجخائع الجمدات مثبل )السػاد  (7)
دكر  ،(، كىحا تصبيقا لقاعجة "إذا لع يػجج ادعاء فبل يػجج قاض"، انطخ: شسذ الجيغ )أشخؼ تػفيق(571
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في القزايا ذات ضل الشطاـ االتيامي لع يكغ ليا دكر مباشخة الجعػػ إال 
 .(2)، أك حيغ يتخمى السزخكر مغ الجخيسة عغ دعػاه (1)الخصػرة الخاصة

إف ىحا الشطاـ ال يشطخ إلى الجعػػ الجدائية عمى أنيا قزية تيع السجتسع بأسخه، 
كزيادة عمى ذلظ فيػ يدتييغ بسدألة اإلثبات التي ىي عسمية فشية دؾيقة تحتاج إلى 

بيا تفاديا لتخمي السجشي عميو عغ الجعػػ بخمتيا بدبب  تجخل الدمصات العامة لمؿياـ
، خاصة كأنو قج يتعخض لمعقػبة لػ انتيى (3)عجـ قجرتو عمى تحسل عبء اإلثبات

 .(4)اتيامو إلى بخاءة الستيع مسا ندبو إليو
كال يخمػ ىحا الشطاـ مغ ميدات جعمت الجكؿ اإلنجمػساكدػنية بالخرػص تتسدظ 

، كمغ أىع تمظ السيدات أنو يتفق مع فكخة الجيسقخاشية التي (5)جةبو رغع ضيػر بجائل ججي
، كأنو حسل العجيج مغ (6)تعصي لمفخد حق السذاركة في مسارسة الدمصة بقجر ما

 (7)الزسانات اإلجخائية التي تأخح بيا القػانيغ الحجيثة، كىي باألساس: الذفػية

                                 
-، يػليو2 عمجمة حقػؽ حمػاف لمجراسات القانػنية كاالقترادية، ابة العامة في الشطاـ الجشائي الجخماني، الشي

 .171 ص، 1999ديدسبخ 
 ,l'institution du ministère publicيخجع ضيػر مؤسدة الشيابة العامة في فخندا إلى القخف الخامذ عذخ  (1)

qui est en vigueur en France depuis le XVe siècle. :انطخ 
JAMAIS(Émile), op. cit, p 4.  

 .16 صالسخجع الدابق،  ،؛ أيزا: عبيج )رؤكؼ(16ص السخجع الدابق،  ،انطخ: رمزاف )عسخ الدعيج( (2)
 .17 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: عبيج )رؤكؼ( (3)
 .39 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: الشقيب )عاشف( (4)

(5)
 Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), procedure pénale, dalloz, 23

e
 edition, 

2014, p 2. 
(6) Voir: TRILLES (olivier), essai sur le devenir de l‟instruction préparatoire, analyse et 

perspectives, thèse pour le doctorat en droit, université des sciences sociales de 

toulouse 1, 2005, p 17. 
سحاكع الجشايات تعج مغ الشطاـ العاـ، باعتبار أف القزاة، كالسقرػد ىشا ىػ لبالشدبة  خاصة إف الذفػية (7)

السحمفػف، ليذ ليع أؼ عمع باألدلة السقجمة، سػاء لئلثبات أك الشفي، إال مغ خبلؿ ما يدسعػف خبلؿ 
ا، بسغ فييع الستيع، كىحا ما جاء في قخار لسحكسة السخافعات، كبالتالي فإنو ال يجػز ألؼ أحج التشازؿ عشي

cass. crim. 19 mars 1896, Bull. crim. N)الشقس الفخندية 
o
 ، انطخ:(107 

LECLERC  (Henri), Les limites de la liberté de la preuve Aspects actuels en France, 

revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Editions DALLOZ-SIREY, 

1992, p 15-16. 
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 .(1)كالعبلنية كالحزػرية أك الػجاـية
يعتبخ كأنو نطاـ لحالة التمبذ، ألنو يسارس برػرة عمشية كسخيعة  إف ىحا الشطاـ

كبديصة، كىحا ما ييجؼ إليو إجخاء التمبذ أساسا، كىػ يعتبخ أكؿ نطاـ ضيخ بعج أف 
la vadettaكاف الشطاـ الدائج ىػ الثأر 

(2). 
 السصمب الثاني

 فكخة التمبذ من خالل الشظام التشقيبي
لقانػف الخكماني كاف مقرػرا عمى الستيسيغ مغ ىحا الشطاـ الحؼ ضيخ في ضل ا

، كسا أخحت بو (4)، ثع أخح بو القانػف الكشدي في القخكف الػسصى(3)الخقيق في البجاية
، كىػ يعكذ تصػر قػة الجكلة بطيػر االتياـ القزائي أك (5)السحاكع السمكية في فخندا

كقخاشيا إف صح القػؿ بدبب ، فيػ يجدج نطاما بيخ (6)التمقائي الحؼ تقـػ بو ىيئة عامة
 .(7)اعتساده عمى شكميات معيشة

إف مطاىخ ىحا الشطاـ الحؼ يصمق عميو أيزا الشطاـ التفتيذي )التحؿيقي، نطاـ 
 التحخؼ كالتشقيب( تتمخز في:

، كال يختاركنو، يقػـ  - إف القاضي ىػ مػضف عسػمي دائع، يفخض عمى الخرـػ
كف انتطار اتياـ أك شكػػ مغ األفخاد، سارسة كضيفة االتياـ كالستابعة، أؼ دسب

، حيث كاف (8)كفي فخندا بالتحجيج كاف كل قاض يسمظ صفة ككيل الجكلة
القاضي يترجػ لمجخائع التي يعمع بيا ىػ، كىػ ما يعخؼ بسبجأ: كل قاض ىػ 

                                 
مصبعة  ،انطخ مثبل: لحػد )مخايل(، شخح قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية، لبشاف، دار السشذػرات الحقػؾية (1)

 .19 ص، 1994صادر، 
(2) Voir: ROUSSEL (gildas), procédure pénale, vuibert, 8

ème 
éd, 2017-2018, p 8. 

 .24 ص السخجع الدابق، ،(زكي مخسي )عبلءانظر:  (3)

 .17 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: عبيج )رؤكؼ( (4)
 .11 صالسخجع الدابق،  ،، انطخ: أبػ عامخ )دمحم زكي(1670مثل األمخ الجشائي لدشة  (5)
 .10 صأصػؿ اإلجخاءات الجشائية، .....،  ،السخصفاكؼ )حدغ صادؽ( (6)

(7) Voir: DENIS (Salas), Trois modèles de procès,  Du procès pénal, Paris, Presses 

Universitaires de France, «Quadrige», 2010, 348 pages, disponible à l‟adresse :  
www.cairn.info/du-proces-penal--9782130581444-page-17.htm.. 27/09/2016 12:11. 
(8)

 Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 3. 

http://www.cairn.info/du-proces-penal--9782130581444-page-17.htm.
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tout juge est procureur général.مجع عاـ 
(1) 

ذة شفػية(، كعجـ الػجاـية تتدع اإلجخاءات بالدخية، كالكتابة )أؼ دكف مشاق -
أيزا، أؼ بالشؿيس تساما لمشطاـ االتيامي، كىػ ما سسح بػجػد االستجػاب 
الحؼ ييجؼ إلى  الػصػؿ إلى انتداع االعتخاؼ، ىحا األخيخ الحؼ يعتبخ سيج 

، كبالتالي فقج كاف االعتخاؼ يؤخح ال باالستيزاح فقط كإنسا أيزا عغ (2)األدلة
 .(3)شخيق التعحيب

ضي دكر إيجابي، حيث يشاط بو التحقيق كالتشقيب بحثا عغ األدلة، متستعا لمقا -
بسختمف الدمصات التي تسكشو مغ ذلظ، كالؿبس كالحبذ االحتياشي كالتفتير، 

، إال أنو في الشياية ال يحكع بسقتزى اقتشاعو (4)كحتى التعحيب كسا سبق الحكخ
التي تكػف مجكنة عشجه في  ،(5)الذخري، كإنسا ىػ مقيج بشطاـ األدلة القانػنية

 .(6)سجبلت التحقيق
بالسقابل، فإف الستيع ليذ لو أؼ دكر، فاإلجخاءات بالشدبة إليو كأنيا آلة تديخ  -

حتى مغ دكنو، كالستيع كإف كاف يعصى فخصة لمجفاع الحؿيقي فإف اإلجخاءات 
نفديا كالتي تأتي بعج تحؿيقي تسييجؼ شػيل يكػف فييا الستيع تحت الترخؼ 

 .(7)كامل لمسحققيغ مسا يزعف مغ مخكده في الجفاعال
في كقت الحق تصػر ىحا الشطاـ، عمى مدتػػ نذأة الصعػف مغ أجل التطمع  -

مغ حكع القاضي، نطخا لكػف سخية اإلجخاءات كثيخا ما تحقق جػا لمسحققيغ 

                                 
جخاءات الجشائية كفق أحجث التذخيعات كاالتجاىات الفقيية كالقزائية مع أصػؿ اإل ،انطخ: بكار )حاتع حدغ( (1)

 .13 ص، 2007مشذأة السعارؼ،  ،اإلسكشجريةإشبللة عمى الفكخة اإلسبلمية إزاء أىع السدائل اإلجخائية، 
 حػؿ االعتخاؼ عسػما كإشكالياتو في إشار القانػف الجدائي، انطخ تفريبل: (2)

PANDELON (Gérald), la question de l‟aveu en matière pénale, thèse pour le doctorat, 

Aix-Marseille Université, 2012. 
 .21 صبق، السخجع الدا ،انطخ مثبل: لحػد )مخايل( (3)
 .17 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: رمزاف )عسخ الدعيج( (4)
 ، انطخ:système de preuves tarifées يصمق عمى ىحا الشطاـ أيزا نطاـ تدعيخ األدلة  (5)

PANDELON (Gérald), op.cit, p 4. 
 .18 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: رمزاف )عسخ الدعيج( (6)

(7) DENIS (Salas), op. cit, p 10. 
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، كثانيا: عمى مدتػػ اإلثبات إذ تخمى عغ (1)لمتشكيل بخرػميع الدياسييغ
لرالح مبجأ االقتشاع الذخري  القانػنية حيث االعتخاؼ سيج األدلة نطاـ األدلة

 .(3)، أؼ لشطاـ اإلثبات الحخ(2)أك الحاتي لمقاضي الجدائي
، لكغ مغ ناحية (4)مغ الػاضح أف ىحا الشطاـ يكفل تحؿيقا كردعا سخيعا كفعاال

سا أنو ، كيؤدؼ إلى الػقػع في األخصاء القزائية، ك(5)أخخػ فيػ ييجر حق الجفاع
                                 

 .18 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: عبيج )رؤكؼ( (1)
تعػد العبارة الذييخة التي تتمى مغ شخؼ رئيذ محكسة الجشايات كالتي نز عمييا السذخع الجدائخؼ في السادة  (2)

مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية إلى قانػف العقػبات لبخيسار الدشة الخابعة، الحؼ أخح بو قانػف اإلجخاءات  307
، كىي مأخػذة حخؼيا بشفذ العبارة في الشز الفخندي، كجاءت 353جدائية الفخندي أيزا في السادة ال

 كالتالي:

 "La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont 

convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire 

particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve : elle leur 

prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de 

chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur 

raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne 

leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : 

Avez-vous une intime conviction  " ?  
أكت  20السؤرخ في  939-2012السحكػرة قج عجلت بسقتزى القانػف رقع  353تججر اإلشارة إلى أف السادة 

مشو(، كالتي أدخمت ضخكرة كجػد التدبيب مغ شخؼ محاكع الجشايات، كجاءت في شكل  12)السادة  2012
انطخ  «. Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision» عبارة احتياشية كالتالي: 

 خريرا: 
PANDELON (Gérald), op.cit, p 5. 

عمى كجػدىا في ثشايا القانػف رغع التعجيل الجػىخؼ الحؼ مذ  307ف الجدائخؼ، فبيشسا حافطت السادة أما في القانػ 
، فقج أضيفت كرقة أخخػ بجػار كرقة األسئمة أشمق 07-17أحكاـ محكسة الجشايات لجػ صجكر القانػف رقع 

دانة أىع العشاصخ التي جعمت عمييا القانػف كرقة التدبيب، كالتي تكػف مخفقة بالحكع، كتتزسغ في حالة اإل
( كفي حالة 309مغ السجة  9السحكسة تقتشع باإلدانة في كل كاقعة حدبسا يدتخمز مغ السجاكلة )انطخ الفقخة 

البخاءة تبيغ كرقة التدبيب األسباب الخئيدية التي عمى أساسيا استبعجت محكسة الجشايات إدانة الستيع )الفقخة 
 (.309مغ السادة  10

 .33 صالسخجع الدابق،  ،عبج الخؤكؼ )خمف هللا أبػ الفزل( انطخ: (3)
(4) Voir: MATHIAS (éric), procédure pénale, collection lexifac droit, édition Bréal, 3

ème 

éd, 2007, p 13. 
و عغ إف حق الجفاع ىػ مختكد اإلجخاءات الجدائية، كىػ يقـػ عمى ثبلثة عشاصخ أساسية: الجفاع في حج ذات (5)

 شخيق االستعانة بسحاـ، كالػجاـية، كالسداكاة في األسمحة.
Voir: CLÉMENT (Stéphane), les droits de la défense dans le procès pénal: du principe 
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ييجر كخامة الستيع عغ شخيق استعساؿ كسائل غيخ مذخكعية لمحرػؿ عمى 
 .(1)االعتخاؼ، كسا أنو أخيخا يؤدؼ إلى تحكع كتعدف القزاة

 

إف مشطػمة التمبذ ببداشتيا قج كاف ليا دكر كبيخ في كذف عيػب الشطاـ 
بدبب االتيامي، مغ أخصاء قزائية، ككحلظ إفبلت كثيخ مغ الجخائع مغ العقاب 

الخػؼ كغيخه، إذ تبقى الجخيسة بحاجة إلى شخز يباشخ االتياـ رغع ضيػر الجخيسة، 
كمغ ثسة فالشطاـ االتيامي لع يكغ يتبلءـ إال مع نطاـ العبػدية كاإلقصاع، كىكحا بجأ 

، (2)األمخ يتغيخ خاصة في حالة الجخيسة الستمبذ بيا بتجاكز فكخة االتياـ الفخدؼ
يدتسع القاضي إلى الذيػد كيشصق  حيث، l‟aprise (3)لتحؿيقياكالسخكر إلى الشطاـ 

 .(4)بالعقػبة
 

                                 
du contradictoire à l‟égalité des armes, thèse pour le doctorat, université de 

NANTES, 2007, p 11. 
(1)

 Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 3. 
حيث أف الشطاـ التحؿيقي قاـ عمى نطاـ األدلة، كعمى رأسيا االعتخاؼ الحؼ لو مكانة كبيخة، إذ يعتبخ سيج  (2)

األدلة، كفي سبيل الحرػؿ عميو يتع المجػء إلى التعحيب، غيخ أنو في حالة التمبذ لع تكغ ىشاؾ حاجة إلى 
ذلظ يدتغخب شخاح القانػف أف حالة التمبذ احتفطت بقػاعجىا، كلع تعتبخ مداكية لبلعتخاؼ،  التعحيب، مع

 كإف كاف الستيع ال تسشح لو فخصة لمجفاع، كيرجر الحكع بإدانتو دكف أؼ شكميات إجخائية.
Voir: PIQUEMAL (Auguste),  op.cit, p  24. 

يقرج بشطاـ (، 1290رػص القخف الثالث عذخ )أمخ سشة عخؼ ىحا الشطاـ في العيج الكاركلشجيػني، كفي ن (3)
l‟aprise  تحقيق في البمج الما يصمق عميو أيزا «l‟enquête du pays»،   كلعمو سسي ذلظ ألنو يعتسج

كىػ نطاـ تع تعسيسو عمى  «l‟enquête dans le pays» ، أك 24عمى عجد كبيخ مغ الذيػد ال يقل عغ 
القخف الثالث عذخ، ككاف بجاية لسخحمة شػيمة استقخ فييا اعتساد الشطاـ التحؿيقي السحاكع اإلقصاعية في نياية 

بسفيػمو السعخكؼ في الفقو القانػني السعاصخ، حيث تع غخسو في قمب الجياز القسعي لمجكلة 
 instruction où les faits sont  apprisكجاءت ىحه التدسية مغ أف الػقائع يعمع بيا القاضي  السمكية،

aux juges par des auditions secrètes et écrites ، أؼ عغ شخيق جمدات سخية كإجخاءات كتابية ما
 يدسح لمقاضي في كثيخ مغ األحياف بتغييخ الذيادات كاألقػاؿ، انطخ:

DENIS (Salas), du procès pénal, Paris, Presses Universitaires de France, «Quadrige», 

2010, p 22, disponible à l‟adresse: 

 www.cairn.info/du-proces-penal--9782130581444-page-75.htm.  13/03/2016 19:44; 

voir aussi: ESMEIN (Adhémar), Histoire de la procédure criminelle en France  et 

spécialement de l‟enquête inquisitoire depuis le XIII 
ème

 siècle jusqu‟à nos jours; L. 

Laure et Forcel, 1882, p 52. 
(4)

 Voir: PIQUEMAL (Auguste),  op.cit, p 21-22. 

http://www.cairn.info/du-proces-penal--9782130581444-page-75.htm.
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في  1670ىكحا كابتجاء مغ القخف الثاني لمسيبلد كإلى غاية صجكر األمخ الجشائي 
لع يعج القاضي بحاجة إلى شخز يسارس كضيفة االتياـ في حالة التمبذ  (1)فخندا

ءات الذكمية االعتيادية، يزع الستيع بالجخيسة، يحكع في القزية دكف اتباع اإلجخا
تحت التعحيب دكف حاجة إلى أؼ دليل، ال يسشح أؼ أجل لتحزيخ الجفاع، يرجر 

 .(2)حكسو فػرا عمى مدسع مغ الجسيػر، كىحا ىػ لب الشطاـ التحؿيقي
الشطاـ  كاف ليا دكر في االبتعاد عغكبعبارة أخخػ، أف فكخة التمبذ بالجـخ 

يث أصبحت اإلجخاءات الدائجة شبيية باإلجخاءات الستبعة في االتيامي مغ أساسو، ح
حالة التمبذ السيسا مغ خبلؿ مسارسة التعحيب كاعتساد نطاـ األدلة كعجـ احتخاـ حق 

 .(3)الجفاع
 السصمب الثالث

 *فكخة التمبذ في الشظام السختمط أو شبو االتيامي
لمحيغ لع يعج ليسا إف الشطاـ السختمط يجسع بيغ خرائز الشطاميغ الدابقيغ ا

لكغ  ، كتسدج التذخيعات اإلجخائية الجدائية الحجيثة بيغ الشطاميغ بصخؽ مختمفة،(4)كجػد
                                 

 حػؿ ىحا األمخ السيع ججا في تاريخ قػانيغ اإلجخاءات الجدائية الحجيثة انطخ تفريبل:  (1)
CARNOT (Joseph-François-Claude), de l‟instruction criminelle, considérée dans ses 

rapports généraux et particuliers et la jurisprudence de la cour de cassation, T 1, 

imprimerie de migneret, 1812.  
(2)

 Voir : BONDOUX (Géorges), op.cit, p 4. 
تحؿيقي في ضل الكشيدة ليتع التخمز مغ أكثخ سمبياتو، خاصة مغ خبلؿ التخمي عغ بعس لقج تصػر الشطاـ ال (3)

، اليسيغ(، ثع العػدة إلى duel، كنطاـ السبارزة ordaliesأدكات اإلثبات )نطاـ السحشة أك التحكيع اإلليي 
،  probatio probatissima األدكات التقميجية كىي الذيادة كاالعتخاؼ، ىحا األخيخ أصبح سيج األدلة

 انطخ:
ROUSSEL (gildas), op. cit, p 9. 

ميخاؼ ديمساس ليذ كصف الشطاـ السختمط بذبو التيامي أمخا متفقا عميو، كإنسا يعػد إلى الفقيية الفخندية الديجة  *
مارتي السعخكفة بتخأسيا لمجشة "العجالة الجشائية كحقػؽ اإلنداف" التي كانت مكمفة باقتخاح تعجيل لقانػف 

 انطخ:(، 1990-88اإلجخاءات الجدائية في فخندا )
http//www.assemblee-nationale.fr/12/rap-enq/r3125-t2.asp. 13/03/2016 19:52. 

طاـ االجتساعي لمجفاع االجتساعي، كىػ يقـػ ىشاؾ مغ يخػ أف ىشاؾ نطاما آخخ غيخ األنطسة الثبلثة كىػ الش (4)
عمى الفرل بيغ أمخيغ خبلؿ السحاكسة الجشائية: أكليسا ثبػت الػقائع كندبتيا إلى الستيع، كثانييسا اختيار 
التجابيخ كالعقػبة السبلئسة لذخرية الجاني، كىحا يعشي أف ىحا الشطاـ ال يعشى بالسخاحل الدابقة لمسحاكسة 

 ،لمشطع السعخكفة، كلحلظ فيي غيخ معشية بالجراسة الحالية، انطخ: سبلمة )دمحم مأمػف( التي تبقى خاضعا

http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-enq/r3125-t2.asp
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 ىي غالبا تأخح بسا يمي:
بالشدبة لتحخيظ الجعػػ العسػمية تشاط بالشيابة العامة برفة أصمية، كيسكغ  -

ديج بيغ لمسزخكر مغ الجخيسة الؿياـ بحلظ في حاالت استثشائية محجدة، فيحا م
، كتتحسل الشيابة عبء اإلثبات غالبا إال في حالة التكميف السباشخ (1)الشطاميغ

 .(2)بالحزػر
في مخحمة إعجاد الجعػػ عغ شخيق التحقيق سػاء مشو التسييجؼ بسعخفة  -

الزبصية القزائية، أك القزائي بسعخفة القزاة يكػف الشطاـ التحؿيقي ىػ 
، مع تخؽيف ذلظ عغ شخيق (4)ة كالدخية، عغ شخيق خرائز: الكتاب(3)الدائج

 الػجاـية السأخػذة مغ الشطاـ االتيامي.
أما مخحمة السحاكسة أك التحقيق الشيائي فيي تأخح شابع الشطاـ االتيامي  -

، مع كجػد (5)بسجسل خرائرو التي ىي: الذفيية كالعمشية كالحزػرية
ف القزاة الذعبيغ استثشاءات دائسا، كال نشدى أنو حتى عمى صعيج التذكيمة فإ

، كىحا مغ مخمفات الشطاـ (6))السحمفػف( ليع دكر في تذكيل محاكع الجشايات

                                 
 ص،  1980، 1قانػف اإلجخاءات الجشائية معمقا عميو بالفقو كأحكاـ الشقس، )د. ـ(، دار الفكخ العخبي، ط 

 )في اليامر(. 12

 .34 صالسخجع الدابق،  ،عبج الخؤكؼ )خمف هللا أبػ الفزل(انطخ:  (1)
 .18 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: رمزاف )الدعيج( (2)
 .19 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: عبيج )رؤكؼ( (3)
إف الدخية تيجؼ إلى عجـ إتاحة الفخصة لمستيع لمتبلعب كالتأثيخ في األدلة كتغييخ الحقائق التي يسكغ أف يتع  (4)

يرخح ليع بالجخػؿ إلى السكاف الحؼ يجخؼ التػصل إلييا مغ خبلؿ التحقيق، كىي تعشي أف جسيػر الشاس ال 
ؼيو التحقيق، كال تعخض محاضخ التحقيق كي يصمع عمييا العامة، كال يجػز إذاعتيا أك نذخىا في الرحف، 

؛ انطخ أيزا: دحاـ 425 صالسخجع الدابق،  ،أك الترخيح بيا لئلعبلـ، انطخ: دمحم )بكخؼ يػسف بكخؼ(
خ نذخ إجخاءات التحقيق االبتجائي في التذخيع العخاقي )دراسة حط ،)خالج خزيخ(، سعػد )عادؿ كاضع(

 .5 ص، 2016، 2  ، ع8 مج، مجمة السحقق الحمي لمعمـػ القانػنية كالدياسية، مقارنة(
(5)

 Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 4. 
محمفا، كقج استسخ العسل بيحا العجد ما  12 يقجر بػ: 1791لقج كاف عجد السحمفيغ عشج ضيػر ىحا الشطاـ سشة  (6)

، فالسحمفػف ىع أكال أشخاص ال يذتخط قج تعخض نطاـ السحمفيغ دائسا النتقادات كثيخةسشة، ك  150يشاىد 
فييع أؼ تكػيغ معيغ، كثانيا أنيع يعصػف آراء غيخ مدببة، كثالثا أف تذكيمتيع دائسا متغيخة مغ محاكسة إلى 

رسػف عسميع في سخية، كىحه الخرائز األربعة تجعل مغ نطاـ السحمفيغ محل أخخػ، كأخيخا أنيع يسا
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 .(1)االتيامي
كعمى صعيج اإلثبات، يكػف الحرػؿ عمى الجليل مقيجا بالصخؽ التي يشز  -

عمييا القانػف كفقا لسبجأ السذخكعية، أما تقجيخ الجليل فيي يخزع لتقجيخ 
 .(2)شاع الذخريالقاضي، كفقا لسبجأ االقت

إف القانػف الجدائخؼ يأخح بشطاـ يقتخب مغ ىحا الػصف، أك ىػ نطاـ شبو اتيامي 
، كىحا يخجع إلى إدخاؿ الكثيخ مغ (3)عمى اعتبار أف خرائز الشطاـ االتيامي أبخز

الزسانات الخاصة بالجفاع في مختمف السخاحل، كسا أنو يفرل بيغ كضيفتي االتياـ 
، كما يعدز صحة ىحا الػصف أف نطاـ (4)الشطاـ االتيامي الحكع كىحا مغ خرائز

قاضي التحقيق نفدو الحؼ أخح بو القانػف الجدائخؼ، كالحؼ يبخز الصابع التحؿيقي ليحا 
 .(5)القانػف، يأخح بكثيخ مغ خرائز الشطاـ االتيامي

في ضل ىحا الشطاـ ال شظ أف تشطيع حالة التمبذ ىػ أيزا كقاعجة يسدج بيغ 
غ االتيامي كالتحؿيقي، كقج تأسدت "حالة التمبذ" كسشطسة إجخائية ججيجة ألكؿ الشطامي

، ثع تكخست (6)1791بسقتزى القانػف الرادر في سشة مخة في القانػف الفخندي 
، 1975أكت  6السعجؿ بسػجب قانػف  ،(7)1863ماؼ  20عغ شخيق قانػف كتقخرت 

                                 
 انتقادات ليذ عمى الرعيج القانػني فقط، كإنسا حتى عمى الرعيج االجتساعي، انطخ:

VERNIER (Dominique), jury et démocratie: un liaison fructueuse? l‟exemple de la cour 

d‟assises française, thèse pour obtenir le grade de docteur de l‟école normale 

supérieure de CACHAN, T 1, 2007. 
(1) Ibid, ibidem. 

 .13 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: أبػ عامخ )دمحم زكي( (2)
ات شخح قانػف اإلجخاء ،ليذ ىشاؾ اتفاؽ مصمق بيغ الجارسيغ حػؿ ىحه الشقصة، انطخ مثبل: أكىايبية )عبج هللا( (3)

، كىػ يخػ أف نطامشا اإلجخائي "كإف غمب 41 ص، 2011، 2 الجدائية الجدائخؼ، الجدائخ، دار ىػمة، ط
أؼ الشطاـ –نطاما عمى آخخ في شػر لسا يتزسشو كل مغ محاسغ كمدايا، فإنو دعسو كحالة استثشائية 

 بسحاسغ الشطاـ اآلخخ في كل مخحمة مغ السخاحل اإلجخائية". اىػ -األصل
 .9 ص، 2014، 11 التحقيق القزائي، الجدائخ، دار ىػمة، ط ،خ: بػسؿيعة )احدغ(انط (4)
 .11 صنفذ السخجع،  ،انطخ: بػسؿيعة )احدغ( (5)
 ص، 2006، )د. ـ(، في الستابعة الجدائية، 1 الجدائية، جفي اإلجخاءات السػسػعة  ،)عمي( هانطخ: جخك  (6)

325. 
(7)

 Voir: CLÉMENT (Stéphane), op.cit, p 208 ; voir aussi: LÉVY (rené), Un aspect de la 

mutation de l'économie répressive au XIXe siècle la loi de 1863 sur le flagrant 
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التي تأخح شابع الدخعة، ما يجعل  حاممة معيا تأثيخا ججيجا عمى اإلجخاءات الجدائية
السذخع دائسا يحاكؿ إدخاؿ التػازف بيغ مقتزيات تمظ الدخعة كاحتخاـ حقػؽ الجفاع، 

 .(1)بالخرػص  كيكغ ذلظ عغ شخيق إدخاؿ مبجأ الػجاـية
الحجيث عغ الشطاـ اإلجخائي األكثخ تأثيخا في مشطسة التمبذ  الرعػبة بسكافمغ 

مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية  61لشطخ فعبل ىػ نز السادة بالجخيسة، كلكغ ما يمفت ا
"يحق لكل شخز في حاالت الجشاية أك الجشحة  التي جاءت كسا يمي: (2)الجدائخؼ 

الستمبذ بيا كالسعاقب عمييا بعقػبة الحبذ ضبط الفاعل كاقتياده إلى أقخب ضابط 
حيث  ،(3)امي في ركمالمذخشة القزائية"، كىي تعػد بشا إلى أكائل عيج الشطاـ االتي

كاف لمفخد دكر القاضي، كىػ الحؼ يقـػ باالتياـ، كقج تع سغ ىحه السادة مشح قانػف 
كحتى قانػف اإلجخاءات الجدائية الحالي )السادة  (157السحكػر آنفا )السادة  1863

73.) 
 السبحث الثالث

 فكخة التمبذ بالجخيسة في الجساتيخ والسهاثيق الجولية
، كىي الػسيمة األكلى التي (4)جساتيخ السكتػبة إلى القخف الثامغ عذختعػد ضاىخة ال

يخجع إلييا تكخيذ حساية كاحتخاـ الحقػؽ كالحخيات في الجكلة الحجيثة، كانصبلقا مغ 
ذلظ فقج أكلت اىتساما لسدألة الحخية الذخرية التي قج تشتيظ عغ شخيق إجخاءات 

لية الخاصة بحقػؽ اإلنداف أكلت عشاية التمبذ )السصمب األكؿ( كسا أف الركػؾ الجك 
أيزا بحالة التمبذ كتأثيخىا عمى الحخية الذخرية )السصمب الثانية( كلع تخل 

 .االتفاؾيات الجكلية كاإلقميسية مغ العشاية بيحا السػضػع )السصمب الثالث(
 

                                 
délit, Revue historique, juillet-septembre 1985, 109e année, tome 274, n° 555, p 

43-77. 
(1)

  ibid, ibidem 
جخاءات يتزسغ قانػف اإل 1966يػنيػ سشة  8السػافق  1386صفخ عاـ  18السؤرخ في  155-66األمخ رقع  (2)

 .1966لدشة  48ج. ر. ع ، الجدائية السعجؿ كالستسع
(3)

 Voir: PIQUEMAL (Auguste),  op.cit, p  21. 
ماـية القانػف  –القانػف الجستػرؼ: الشطخية العامة لمسذكمة الجستػرية  ،سايخ دايخ )عبج الفتاح(انطخ مثبل:  (4)

 .110 ص، 2004، 2 الجستػرؼ الػضعي، مرخ، مصابع دار الكتاب العخبي، ط
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 السصمب األول

 الجخم من خالل الجساتيخ الحجيثةبفكخة التمبذ 

ثة تصػرا متدارعا، كذلظ تبعا لتصػر الفكخ الدياسي تصػرت الجساتيخ الحجي
كالجستػرؼ، فالجستػر ىػ صجػ الكياف االجتساعي كاالقترادؼ لؤلمة، كعسػما 
فالحقػؽ الفخدية ىي مغ نػع الحقػؽ التقميجية التي كانت كال تداؿ أساس القػانيغ كذلظ 

لتي تعتبخ حقػقا اكاالقترادية كالثقاؼية قبل نذأة ما يدسى الحقػؽ االجتساعية 
كقج أكلى الجستػر الجدائخؼ كالجساتيخ العخبية عشاية لكثيخ مغ األفكار  ،(1)مدتحجثة

الجشائية كمشيا فكخة التمبذ بالجـخ )الفخع األكؿ(، كىػ الذأف كحلظ بالشدبة لمجساتيخ 
 العخبية )الفخع الثاني(.

 الفخع األول

 اتيخ العخبيةالجدائخي والجس فكخة التمبذ بالجخم في الجستهر

إف كثيخا مغ السبادغ التي يقـػ عمييا القانػف الجشائي كالسيسا في نصاؽ اإلجخاءات 
الجدائية نطخا لتأثيخ ىحه األخيخة عمى الحخيات عسػما قج تع الشز عمييا في الجساتيخ، 
فالجستػر الحجيث يختدع بثبلثة مفاـيع أساسية، أكليا تقييج سمصة الحاكع كخزػعو 

، كىػ مبجأ "سيادة ايشة محجدة مدبقا ال يسارس اختراصو إال في حجكدىلقػاعج مع
القانػف"، كثانييا يتسثل في الحخيات أك الحقػؽ الفخدية التي ال يدتصيع الحاكع أف 

 ،(2)يسديا إال في حجكد القانػف، كثالثيا ىػ كسائل الخقابة "مبجأ الفرل بيغ الدمصات"
قج تزسغ بعس تمظ السبادغ )أكال( كسا ىػ  كانصبلقا مغ ذلظ فالجستػر الجدائخؼ 

 الحاؿ بالشدبة لبعس الجساتيخ العخبية )ثانيا(.

 
                                 

الحقػؽ االجتساعية كاالقترادية في الجساتيخ الحجيثة، مجمة مرخ السعاصخة، مرخ، مج  ،انطخ: عصية )نعيع( (1)
 .552 ص، 1982، سشة 33، ع 62

 .19 ص، 2013، سشة 50 ، ع11ر، مجمة الكاتب، مرخ، مج البخجػازية كالجستػ  ،انطخ: عبج الكخيع )أحسج( (2)
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 أوال: فكخة التمبذ بالجخم في الجساتيخ الجدائخية الستعاقبة:

، غيخ أنو جاء في  1963لع يتصخؽ الجستػر الجدائخؼ لدشة  لسدألة التمبذ بالجـخ
حخمة السدكغ، كيزسغ حفع سخ السخاسمة  مشو أنو: "ال يجػز االعتجاء عمى 14السادة 

مشو عمى أنو:" ال يسكغ إيقاؼ أؼ شخز  15لجسيع السػاششيغ"، بيشسا نرت السادة 
كال متابعتو إال في األحػاؿ السشرػص عمييا في القانػف كأماـ القزاة السعيشيغ 

سا أف بسقتزاه كشبقا لئلجخاءات السقخرة بسػجبو"، كىسا نراف ليدا بحاجة إلى تعميق ب
، بيشسا تع تػؾيف العسل بيحا 1966قانػف اإلجخاءات الجدائية لع يرجر إال سشة 

جػيمية  10مشو، ثع ألغي كمية بسػجب أمخ  59الجستػر كسا ىػ معمـػ تصبيقا لمسادة 
1965. 

، كىػ ال يحكخ حالة التمبذ برػرة صخيحة، 1976جاء بعج ذلظ دستػر سشة 
( كالتعػيس عغ الخصأ 46كقخيشة البخاءة )ـ  (45كإنسا يزسغ مبجأ الذخعية )ـ 

( كحساية الحياة الخاصة كسخية 48( كيزسغ حرانة الفخد )ـ 47القزائي )ـ 
( كحساية حخمة السدكغ ضج التفتير إال بأمخ مكتػب صادر مغ 49السخاسبلت )ـ 

(، ككحلظ ما يتعمق بالتػؾيف لمشطخ كمجتو كتسجيجه 50الدمصة القزائية السخترة )ـ 
لتشز عمى أنو: "ال يتابع أحج  51(، بيشسا جاءت السادة 52لحقػؽ الستختبة عميو )ـ كا

كال يمقى عميو الؿبس أك يحبذ إال في الحاالت السحجدة بالقانػف كشبقا لؤلشكاؿ التي 
نز عمييا"، كىحا الشز يذسل حالة التمبذ التي تع الشز عمييا في قانػف اإلجخاءات 

 .1966الجدائية الرادر سشة 

فقج نز عمى كل ما سبق مغ ضسانات كحخيات مع  1989أما دستػر سشة 
، كدكف أف يتصخؽ بالشز الرخيح لحالة التمبذ بالجـخ كلػ عمى (1)بعس اإلضافات

                                 
(، ضساف احتخاـ 33 تتسثل أساسا في: ضساف عجـ انتياؾ حخمة اإلنداف كحطخ التعحيب البجني أك السعشػؼ )ـ (1)

(، ضساف احتخاـ حخمة السدكغ كال تفتير إال 37 حخمة الحياة الخاصة كحخمة الذخؼ كسخية السخاسبلت )ـ
(، 43 (، مبجأ شخعية الجخائع كالعقػبات )ـ42 (، قخيشة البخاءة )ـ38 ف كفي إشار احتخامو )ـبسقتزى القانػ 

(، تشطيع أحكاـ التػؾيف لمشطخ 44 ال يتابع أحج كال يػقف كال يحتجد إال في الحاالت السحجدة في القانػف )ـ
 (.46 (، التعػيس عغ الخصأ القزائي )ـ45 )ـ
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ليحافع عمى جسيع  1996سبيل اإلشارة، ليأتي بعج ذلظ التعجيل الجستػرؼ لدشة 
، كجاء (1)ت الصؽيفةمع بعس اإلضافا 1989الزسانات التي جاء بيا دستػر سشة 

التي جاءت كالتالي:"  111الشز عمى حالة التمبذ برػرة صخيحة في نز السادة 
في حالة تمبذ أحج الشػاب أك أحج أعزاء مجمذ األمة بجشحة أك جشاية، يسكغ 
تػؾيفو، كيخصخ بحلظ مكتب السجمذ الذعبي الػششي، أك مكتب مجمذ األمة، حدب 

سخصخ أف يصمب إيقاؼ الستابعة كإشبلؽ سخاح الشائب أك الحالة، فػرا. يسكغ السكتب ال
 أعبله". 110عزػ مجمذ األمة، عمى أف يعسل ؼيسا بعج بأحكاـ السادة 

التي تخز شخؽ رفع  110السحكػرة إلى نز السادة  111حيث تحيل السادة 
الحرانة البخلسانية، كىي إما تشازؿ صخيح مغ الشائب أك عزػ مجمذ األمة، أك إذف 

الحالة مغ السجمذ الذعبي الػششي أك مجمذ األمة الحؼ يقخر ؼيو رفع حدب 
الحرانة عشو بأغمبية أعزائو، كىحا الػضع مخالف لكثيخ مغ الجساتيخ التي تقخر 
زكاؿ الحرانة تساما عغ عزػ الدمصة التذخيعية في حالة التمبذ، مع العمع الستابعة 

 .(2)ت الستابعة كفقا لمتمبذالجدائية تذسل التػؾيف لمشطخ ألنو مغ مدتمدما

 ثانيا: فكخة التمبذ بالجخم في الجساتيخ العخبية:

كأحجث  1923كضع دستػر السسمكة السرخية سشة في الجستهر السرخي:  -1
، كقج أصبح ىحا (3)الجساتيخ السمكية التي كانت مصبقة في أرقى الجكؿ عشج صجكره

                                 
( التي 1989مغ دستػر  33/2السادة التي تحطخ العشف السادؼ أك السعشػؼ )السادة كسا ىػ األمخ ؼيسا يتعمق ب (1)

مغ دستػر  34/2"كيحطخ أؼ عشف مادؼ أك أدبي أك أؼ مداس بالكخامة" )السادة  أصبحت كالتالي:
1996 .) 

قجكرة )زىيخ  حػؿ مفيـػ الحرانة البخلسانية كمػقف مختمف الجساتيخ العخبية كاألجشبية مشيا انطخ تفريبل: (2)
الحرانة البخلسانية دراسة مقارنة في الجساتيخ العخبية كاألجشبية، مجمة مؤتة لمجراسات، سمدمة العمـػ  ،أحسج(

 .2008، 2ع ، 23مج االجتساعية كاإلندانية، 

تاريخ صجكر األمخ   1824ال يعج ىحا الجستػر أكؿ كثيقة دستػرية في مرخ، بل يخجع ذلظ إلى حػالي سشة  (3)
عخفت ، ثع 1833قانػف تختيب السجمذ العالي الرادر في يػليػ ، ثع 1824نػفسبخ  27لدمصاني في ا

 قانػف أساسي" عخؼ باسع الدياستشامو، عشجما أصجر " 1837شابع شبو دستػرؼ عاـ  امرخ أكؿ نز ذ
دستػر  كىػ ما تجمى في مذخكع إسساعيل،االتجاه نحػ الشطاـ الجستػرؼ أكاخخ عيج الخجيػؼ كقج بخز 
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في مرخ عمى إثخ ثػرة يػليػ  الجستػر غيخ مبلئع لمحياة االجتساعية كالدياسية
، أؼ بعج نياية الثبلث 1956يشايخ  16، ليرجر دستػر جسيػرية مرخ في 1952

كفتخة انتقالية، كقج تزسغ مذخكع ىحا  1952يػليػ  23سشػات التي حجدتيا ؾيادة ثػرة 
الجستػر مادة تشز عمى أف: "يجخػ االستفتاء عمى ىحا الجستػر يػـ الدبت الثالث 

"، كقج اختيخ ىحا اليـػ باعتباره اليـػ الحؼ تكػف 1956مغ شيخ يػنية سشة كالعذخيغ 
ؼيو الببلد قج تحخرت مغ االحتبلؿ البخيصاني تساما، كعمى إثخ االستفتاء الحؼ حجث 

حػؿ الػحجة بيغ مرخ كسػريا كليبيا تع إصجار دستػر  1958مغ فبخايخ سشة  21في 
، غيخ أف ىحه الػحجة لع تجـ، (1)1958ارس م 5مؤقت لمجسيػرية العخبية الستحجة في 

 . (2)1961سبتسبخ  28كتع إعبلف االنفراؿ في 
تعاقبت عمى إثخ ذلظ الجساتيخ كاإلعبلنات الجستػرية، كصػال إلى آخخ دستػر 

، كالحؼ دخل حيد التشفيح في 1971كلكغ أىع دستػر ىػ دستػر سشة  ،(3)2014سشة 

                                 
يعتبخ أكؿ دستػر ديسقخاشي صجر في الجكؿ فيػ  1882دستػر ؛ أما مادة 49، ككاف يتكػف مغ 1879

فبخايخ سشة  7العخبية كافة، ككاف ميبلدا شبيعيا لمثػرة العخابية التي أجبخت الخجيػؼ تػفيق عمى إصجاره في 
الجساتيخ السرخية  ،)سيج عيدى(، انطخ: دمحم 1879في عيج الخجيػؼ تػفيق ليحل محل دستػر سشة  1882

، 1(، القاىخة، نيزة مرخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، ط 2007-1824مغ عيج "دمحم عمي" إلى "مبارؾ" )
 .6، 5 ص، 2007

يختمف ىحا االتحاد عغ اتحاد الجسيػريات العخبية الحؼ ضع كبل مغ مرخ كسػريا كليبيا، فالجسيػرية العخبية  (1)
بيشسا كاف مغ ، 1958فبخايخ  21عمى إثخ االستفتاء الحؼ جخػ في ، كذلظ يا كمرخسػر كانت تزع كبل مغ 

السدمع أف يزع اتحاد الجسيػريات العخبية كبل مغ مرخ كليبيا كالدػداف، حيث كاف ىحا ىػ الحؼ خخج بو 
في  (، كحيث أبجػ حافع األسج رئيذ الجسيػرية الدػرية رغبة الذعب الدػرؼ 1969اتفاؽ شخابمذ )ديدسبخ 

أبخيل  17االنزساـ لبلتحاد، كبالشطخ إلى ضخكؼ الدػداف الدياسية انعقج االتحاد بسػجب إعبلف بشغازؼ في 
ليزع كبل مغ مرخ كسػريا كليبيا، كتع اإلعبلف بعج ذلظ عغ دستػر االتحاد في دمذق بتاريخ:  1971

يػريات كقػانيشيا حجا أدنى مغ ، كتججر اإلشارة أف ىحا الجستػر اشتخط أف تكفل دساتيخ الجس20/08/1971
مغ الجستػر، كمغ بيشيا: عجـ جػاز الؿبس عمى السػاششيغ إال في  12السبادغ كالحقػؽ، عجدتيا السادة 

دستػر اتحاد الجسيػريات العخبية، القاىخة، دار  ،(، انطخ تفريبل: حمسي )محسػد(3حجكد القانػف ) بشج 
 .1972الفكخ العخبي لمصباعة كالشذخ، 

دار الفكخ القاىخة، دستػر جسيػرية مرخ العخبية كالجساتيخ العخبية السعاصخة،  ،انطخ تفريبل: حمسي )محسػد( (2)
 .4، 3 ص، 1981، 3 العخبي، ط

، 1971سبتسبخ  11، ثع دستػر 1964مارس  24، تبله دستػر 1962سبتسبخ  27إعبلف دستػرؼ مؤقت في  (3)
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 .(1)لحؼ عسمت بو مرخ ألشػؿ فتخة زمشيةباعتباره الجستػر ا 1971سبتسبخ  11

التي جاءت  41في السادة  1971جاء الشز عمى حالة التمبذ في دستػر سشة 
كسا يمي: "الحخية الذخرية حق شبيعي كىي مرػنة ال تسذ، كؼيسا عجا حالة التمبذ 
ال يجػز الؿبس عمى أحج أك تفتيذو أك حبدو أك تقييج حخيتو بأؼ قيج أك مشعو مغ 

ل إال بأمخ تدتمدمو ضخكرة التحقيق كصيانة أمغ السجتسع، كيرجر ىحا األمخ مغ التشق
القاضي السختز أك الشيابة العامة، كذلظ كفقا ألحكاـ القانػف ..."، كسا تزسشت 

 .(2)الحقػؽ السختبصة بالؿبس عمى الستيع 71السادة 

بالجخيسة "ال يجػز في غيخ حالة التمبذ  فقج نرت عمى ما يمي: 99أما السادة 
اتخاذ أية إجخاءات جشائية ضج عزػ مجمذ الذعب إال بإذف سابق مغ السجمذ. كفي 
غيخ دكر انعقاد السجمذ يتعيغ أخح رأؼ رئيذ السجمذ. كيخصخ السجمذ عشج أكؿ 

 انعقاد لو بسا اتخح مغ إجخاء".

 34تججر اإلشارة إلى أف قانػف اإلجخاءات الجشائية السرخؼ كاف يشز في السادة 
عمى تػسيع حاالت الؿبس بسعخفة مأمػرؼ  1972لدشة  37ل تعجيميا بالقانػف رقع قب

، فكانت ىحه السادة تذسل حاالت يجػز ؼيو الؿبس عشج تػفخ (3)الزبط القزائي
                                 

يشايخ  25، كعمى إثخ ثػرة 2007ك 2005بعج ذلظ في ، كسا عجؿ 1980ماؼ  22كالحؼ عجؿ بتاريخ 
 2013جػيمية  3، كبعج عدؿ الخئيذ دمحم مخسي في 2012ديدسبخ  25صجر إعبلف دستػرؼ في  2011

مادة، كقج جخػ  33كيتكػف مغ  2013جػيمية  8بجأ التحزيخ لجستػر ججيج تػج بإعبلف دستػرؼ في 
مغ األصػات،  %  98,1لتتع السػافقة عميو بػ  2014يػليػ  15ك 14االستفتاء عمى مدػدة الجستػر يػمي 

 انطخ:
MOHAMED-AFIFI (Aymen), la constitution égyptienne de 2014: entre traditions et 

tendances révolutionnaires, revue française de droit constitutionnel, presse 

Universitaires de France, 2015/1, n
0
 101, pp 121-124. 

 1391رجب  22، مؤرخة في "أ"مكخر 36 ع، 14انطخ: الجخيجة الخسسية لجسيػرية مرخ العخبية، الدشة  (1)
 .1 ص، 1971سبتسبخ  12السػافق لػ 

 .51 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: عبج الخؤكؼ )خمف هللا أبػ الفزل( (2)
، الحؼ ألغى قانػف تحقيق الجشايات القجيع 1950لدشة  150قانػف اإلجخاءات الجشائية السرخؼ ىػ القانػف رقع  (3)

بسقتزى السادة األكلى مشو، باإلضافة إلى إلغائو لعجد مغ القػانيغ اإلجخائية، كأحجث تعجيل لو ىػ القانػف 
قانػف اإلجخاءات الجشائية شبقا ألحجث التعجيبلت معمقا عميو  ،، انطخ: عبج السصمب )إيياب(2003لدشة  95
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التمبذ بالجخيسة كحاالت أخخػ يجػز ؼيو الؿبس بغيخ تمبذ، غيخ أف دستػر سشة 
 34السذخع عمى تعجيل السادة  السحكػرة آنفا أجبخ 41الحؼ جاء بالسادة  1971

السحكػرة مغ قانػف اإلجخاءات الجشائية كالتي أصبحت كسا يمي: "لسأمػر الزبط 
القزائي في أحػاؿ التمبذ بالجشايات أك الجشح التي يعاقب عمييا بالحبذ لسجة تديج 
عمى ثبلثة أشيخ أف يأمخ بالؿبس عمى الستيع الحاضخ الحؼ تػجج دالئل كاؼية عمى 

 . (1)و"اتيام

 ،يؤخح عمى ىحه الشرػص الجستػرية عسػما أنيا ال تحجد أؼ ضػابط لفكخة التمبذ
مسا يصمق  ،سػاء مغ حيث جدامة الجخيسة كالعقػبة، أك مغ حيث تحجيج مفيػـ التمبذ

، كىػ شأف غالبية الجساتيخ التي (2)العشاف لمسذخع ليجخل حاالت ال تست لو برمة
 امة دكف الجخػؿ في التفاصيل كالتعاريف.تكتفي بالشز عمى السبادغ الع

سػاء ؼيسا يتعمق ، 2014ك 2012تزسشيا كل مغ دستػرؼ  إف نفذ األحكاـ قج
بعجـ جػاز الؿبس عمى األشخاص ؼيسا عجا حالة التمبذ إال بأمخ قزائي مدبب 

(، أك كحلظ بسا يتعمق 2014مغ دستػر  54، كالسادة 2012مغ دستػر  35)السادة 
مغ  113، كالسادة 2012مغ دستػر  90جمذ الذعب بالجخائع )السادة بتمبذ نػاب م

ىػ ما يتعمق  2014يشايخ  18(، بيشسا الججيج الحؼ جاء بو دستػر 2014دستػر 
التي جاء فييا:" ... كيحطخ في غيخ  198باألحكاـ الخاصة بالسحاماة، كىي السادة 

شختو حق الجفاع، كذلظ كمو حاالت التمبذ الؿبس عمى السحامي أك احتجازه أثشاء مبا
عمى الشحػ الحؼ يحجده القانػف"، كىحا الشز ال يقجـ كال يؤخخ فيػ مجخد تصبيق 
لمقػاعج العامة عمى فئة معيشة مغ السػاششيغ ال يتستعػف بأؼ ميدة خاصة عجا ما يتعمق 

 بتشطيع ميشتيع.

                                 
، 1كتعميسات الشيابة العامة، ج  2013قو كالقزاء كأحكاـ محكسة الشقس مشح تاريخ إنذائيا حتى عاـ بآراء الف

 .15، 14 ص، 2015، 7القاىخة، دار الػليج لمشذخ كالتػزيع، ط 

القاىخة، السخكد القػمي االستيقاؼ كالؿبس كالتفتير في ضػء الفقو كالقزاء،  ،انطخ: عبج السصمب )إيياب( (1)
 .14، 13 ص، 2010ات القانػنية، لئلصجار 

 .52 صنفذ السخجع،  ،الخؤكؼ )خمف هللا أبػ الفزل(عبج انطخ:  (2)



48 

 

لجساتيخ، عخفت السسمكة األردنية الياشسية عجدا مغ افي الجستهر األردني:  -2
أما أكؿ دستػر لؤلردف الحجيث  ؛1952، كدستػر سشة 1947دستػر سشة أىسيا 

حيغ أصجر األميخ عبج هللا قانػنا أساسيا لذخؽ  1928 /أفخيلنيداف 16فيخجع إلى 
 20األردف عمى خمؽية السعاىجة األردنية البخيصانية السػقعة في مجيشة القجس في 

العسل بو إلى غاية استقبلؿ األردف رسسيا في ، كالحؼ استسخ (1)1928 /مارسشباط
 .(2)1946أيار عاـ  25

، 2011شخأت عميو العجيج مغ التعجيبلت كاف آخخىا سشة  1952كدستػر سشة 
بعس التعجيبلت ؼيسا  29/09/2011حيث أدخل ىحا األخيخ كالحؼ كاف بتاريخ 

جػز أف يؿبس ال يما يمي: " 1بشج  8يخز الحقػؽ كالحخيات، حيث جاء في السادة 
"، بيشسا جاء الشز قيج حخيتو إال كفق أحكاـ القانػف عمى أحج أك يػقف أك يحبذ أك ت

كالتي جاءت  1952مغ دستػر  85عمى التمبذ بالجخائع ؼيسا يخز الشػاب في السادة 
كع خبلؿ فتخة اجتساع جمدي األعياف كالشػاب كال يحاال يػقف أحج أعزاء مكسا يمي: "

ثخية السصمقة بػجػد كالسجمذ الحؼ ىػ مشتدب إليو قخار باألر مغ السجمذ ما لع يرج
ة أك ما لع يؿبس عميو في حالة التمبذ بجخيسة جشائيكاؼ لتػؾيفو أك لسحاكستو سبب 

 .(3).."يحه الرػرة يجب إعبلـ السجمذ بحلظ فػرا .كفي حالة الؿبس عميو ب

لسذخع احتخاميا كىػ إف الشرػص الجستػرية تبقى مجخد مبادغ عامة يتعيغ عمى ا
يرػغ كيزع القػانيغ بأنػاعيا، كمع ذلظ فإف تمظ السبادغ يسكغ تجاكزىا مثبل في ضل 
القػانيغ العخؼية، مثمسا ىػ الذأف في القانػف األردني، كذلظ بسػجب تعميسات اإلدارة 

، حيث 1967حديخاف/جػاف  5، كفي 1957نيداف/أفخيل  25العخؼية التي صجرت في 
كع العدكخؼ العاـ كلمحكاـ العدكخييغ السحمييغ أف يأمخكا بإلقاء الؿبس أجازت لمحا

                                 
الحقػؽ الذخرية في الجستػر األردني كمجػ االلتداـ بيا، مجمة جامعة الشجاح  ،انطخ: البصػش )أيسغ( (1)

 .1592 ص، 2014(، 7) 28لؤلبحاث )العمـػ اإلندانية(، مج 

بحث في القانػف الجستػرؼ: الجيسقخاشية كحقػؽ اإلنداف في الجستػر األردني، مجمة  ،)زىيخ أحسج(انطخ: قجكرة  (2)
 .106، 105 ص، 2009، 2 ع، 12 مجإربج لمبحػث كالجراسات، 

 انطخ مػقع مجمذ األمة األردني عمى: (3)
http//www.parliament.jo/node/137. 2/9/2016 12:15. 

http://www.parliament.jo/node/137
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 ،عمى أؼ شخز كتفتيذو كتػؾيفو كحجده لمسجة التي يخكنيا كفي أؼ مكاف في السسمكة
كبجخػؿ السشازؿ كالسداكغ كالسحبلت األخخػ كالتحخؼ فييا كتفتيذيا في أية ساعة مغ 

كال تتبع أؼ كجو  ،ىحه األكامخ نافحة في الحاؿ (، كتكػف 4ساعات الميل كالشيار )السادة 
 .(1)(5مغ كجػه الصعغ أماـ أية محكسة )السادة 

 26بجأت التجخبة الجستػرية في تػنذ مغ دستػر في الجستهر التهندي:  -3
" دكر كبيخ في Léon rochesالحؼ كاف لمقشرل العاـ في الجدائخ آنحاؾ " 1861أفخيل 

، كعمى إثخ (2)ة نابميػف الثالث إمبخاشػر فخندا كقتئحكضعو، كفي حرػلو عمى مػافق
حديخاف/جػاف  3مػافقة فخندا عمى مشح تػنذ استقبلليا الجاخمي بسػجب اتفاؾيات 

 1957تسػز/جػيمية  25كإعبلف الجسيػرية )بعج أف كانت تػنذ ممكية( في  1955
ميع الكثيخ كالحؼ است 1959حديخاف/جػاف  1ليرجر دستػر الجسيػرية التػندية في 

 .(3)1958أكتػبخ  4مغ مبادغ الجسيػرية الخامدة في فخندا الرادر في 

فقج جاءت نرػصو  2014جانفي  26بالشدبة لمجستػر الحالي الحؼ ىػ دستػر 
، بيشسا تصخؽ دستػر (4)متزسشة الحجيث عغ حالة التمبذ بالجـخ في ثبلث مشاسبات

                                 
نطخات في حقػؽ اإلنداف كحخياتو األساسية في الجستػر األردني كالقػانيغ السكسمة لو،  ،انطخ: غدكؼ )دمحم سميع( (1)

 .174 ص، 1984، 5، ج 11مجمة دراسات العمـػ اإلندانية، األردف، ع 
التػندي بيغ الخفس كالتخدد، السجمة التػندية إشكالية احتخاـ عمػية الجستػر: القزاء  ،انطخ: الحػكي )شاكخ( (2)

 .161 ص، 2012، 1 لمجراسات القانػنية كالدياسية، كمية الحقػؽ كالعمـػ الدياسية بدػسة، تػنذ، ع
ضيػر فكخة الجستػر كتصػرىا في تػنذ، مجمة تبيغ لمجراسات الفكخية كالثقاؼية، صادرة  ،انطخ: البػبكخؼ )عسخ( (3)

 .82، 81 ص، 2013، 3 ع، 1 جالجكحة، ؤلبحاث كدراسة الدياسات، عغ السخكد العخبي ل

"ال يسكغ إيقاؼ شخز أك االحتفاظ بو إال في حالة التمبذ أك  :29تتسثل ىحه السشاسبات الثبلثة في: الفرل  (4)
حتفاظ كتحجد مجة اإليقاؼ كاال ،كيعمع فػرا بحقػقو كبالتيسة السشدػبة إليو، كلو أف يشيب محاميا. بقخار قزائي

إذا اعترع الشائب بالحرانة الجدائية كتابة، فإنو ال يسكغ تتبعو أك إيقافو شيمة مجة : "69"؛ الفرل بقانػف 
لع تخفع عشو الحرانة. أما في حالة التمبذ بالجخيسة فإنو يسكغ إيقافو، كُيعَمع رئيذ  نيابتو في تيسة جدائية ما

يتستع القاضي بحرانة : "104"؛ الفرل ب السجمذ ذلظيشتيي اإليقاؼ إذا شمب مكت السجمذ حاال عمى أف
إيقافو كإعبلـ مجمذ  جدائية، كال يسكغ تتبعو أك إيقافو ما لع تخفع عشو، كفي حالة التمبذ بجخيسة يجػز

 مػقع مجمذ الشػاب التػندي عمى: "، انطخ:القزاء الخاجع إليو بالشطخ الحؼ يبت في مصمب رفع الحرانة
http//www.anc.tn/site/main/AR/index.jsp. 09/02/2016 00:16. 

http://www.anc.tn/site/main/AR/index.jsp.
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  27 فرلل، كيتعمق األمخ با(1)لحالة التمبذ في مشاسبة كاحجة 1959غخة جػاف 
إيقاؼ أحج الشػاب شيمة نيابتو في تيسة  ال يسكغ إجخاء تتبع أككالحؼ جاء كسا يمي: "

يخفع عشو مجمذ الشػاب الحرانة، أما في حالة التمبذ  جشائية أك جشاحية ما لع
إذا شمب  شتيي كل إيقاؼبالجخيسة فإنو يسكغ إيقافو كيعمع السجمذ حاال عمى أف ي

 .(3) (2)"سجمذ ذلظال

 2011يعتبخ الجستػر السدتفتى حػلو في فاتح يػليػ في الجستهر السغخبي:  -4
كصجرت بعجه ، 1962صجر دستػر سشة  ، حيث(4)بلؿ السغخبسادس دستػر بعج استق

كأخيخ صجر ، (5)1996دستػر  اثع تبلى، 1992ك 1972ك 1970ثبلث دساتيخ في 
، (7)كثيخ مغ السدتججات في السجاؿ الجشائي، ىحا األخيخ عخؼ ال(6)2011دستػر 

                                 
-1975-1969-1967-1965في الدشػات ) 1959لقج تع إدخاؿ تعجيبلت بقػانيغ دستػرية عمى دستػر  (1)

ؿ الجساتيخ دكلة القانػف مغ خبل ،(، انطخ: كلج سيج آب )سيجؼ دمحم(1981-1988-1995-1997
السجمة السغخبية لئلدارة السحمية كالتشسية، مبلحطات حػؿ السفيـػ كاألسذ كالزسانات الجستػرية،  :السغاربية

 .16 ص، 2002، 42السغخب، ع 
كسا يمي:  2002جػاف  1السؤرخ في  2002لدشة  51 عبالقانػف الجستػرؼ   27 مفرلأضيفت فقخة ثالثة ل (2)

 ".شي يقـػ مكتبو مقاموكخبلؿ عصمة السجمذ السع"
دار رسبلف لمصباعة  ،1، ج الجساتيخ العخبية الشافحة  كفق آخخ التعجيبلت ،(نعساف عصا هللا)الييتي انطخ:  (3)

 .99 ص، 2007كالشذخ كالتػزيع، 
، 4 ،3 بشية تػزيع الدمصة في الجستػر السغخبي الججيج، مجمة الشيزة، السغخب، ع ،انطخ: مالكي )ادمحم( (4)

، أما 2011، كدستػر 1962؛ كفي الحؿيقة أف السغخب شيج دستػريغ اثشيغ ىسا دستػر 155 ص، 2013
قخاءة في اليشجسة  ،بؿية التػاريخ السحكػرة فكانت مجخد تعجيبلت كمخاجعات دستػرية، انطخ: مالكي )ادمحم(

صادرة عغ السخكد العخبي  (، مجمة تبيغ لمجراسات الفكخية كالثقاؼية،2011العامة لمجستػر السغخبي الججيج )
 .86 ص، 2013، 4،  ع 1لؤلبحاث كدراسة الدياسات، الجكحة، ج 

جسادػ  26بتاريخ  4420السشذػر في الجخيجة الخسسية عجد  1996انطخ: دستػر السسمكة السغخبية لدشة  (5)
 .1996أكتػبخ  10السػافق  1417األكلى 

يػليػز  30مكخر بتاريخ  5941ع  .ر .، ج2011يػليػز  29بتاريخ  1.11.91انطخ: الطييخ الذخيف رقع  (6)
، انطخ: الشز الكامل لمجستػر الججيج لمسسمكة، السجمة السغخبية لئلدارة السحمية كالتشسية، 3600 ص، 2011

 .75 ص، 2013، 82السغخب، ع 
 عبخ الخابط: 2011انطخ السديج حػؿ السدائل الجشائية في دستػر السغخب لدشة  (7)

AMZAZ (Mohieddine), Essai sur le système pénal marocain, Chapitre IV, Les 

promesses de la Constitution, disponible à l‟adresse: 
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مثل تجخيع االعتقاؿ التعدفي )الفقخة الثالثة مغ الفرل الثالث كالعذخيغ(، كسا نز 
عمى أغمب السبادغ الجشائية األساسية كقخيشة البخاءة كمبجأ الذخعية كغيخىا، حيث جاء 

 ما يمي: 23في الفرل 

الو أك متابعتو أك إدانتو، إال في يجػز إلقاء الؿبس عمى أؼ شخز أك اعتق"ال 
 الحاالت كشبقا لئلجخاءات التي يشز عمييا القانػف.

االعتقاؿ التعدفي أك الدخؼ كاالختفاء القدخؼ، مغ أخصخ الجخائع، كتعخض 
 مقتخفييا ألقدى العقػبات.

يجب إخبار كل شخز تع اعتقالو، عمى الفػر كبكيؽية يفيسيا، بجكاعي اعتقالو 
بيشيا حقو في التداـ الرست. كيحق لو االستفادة، في أقخب كقت كبحقػقو، كمغ 

 مسكغ، مغ مداعجة قانػنية، كمغ إمكانية االتراؿ بأقخبائو، شبقا لمقانػف.

 قخيشة البخاءة كالحق في محاكسة عادلة مزسػناف.

يتستع كل شخز معتقل بحقػؽ أساسية، كبطخكؼ اعتقاؿ إندانية. كيسكشو أف 
 تكػيغ كإعادة اإلدماج.يدتفيج مغ بخامج لم

ية أك العشف.  ُيحَطخ كل تحخيس عمى العشرخية أك الكخـا

ُيعاقب القانػف عمى جخيسة اإلبادة كغيخىا مغ الجخائع ضج اإلندانية، كجخائع 
 ".الجديسة كالسسشيجة لحقػؽ اإلندافالحخب، ككافة االنتياكات 

بالحرانة كالخاصة  1996مغ الجستػر السغخبي لدشة  39كسا أف الفرل 
ليربح كاآلتي: "ال يسكغ متابعة أؼ عزػ  2011البخلسانية تع تعجيمو بػاسصة دستػر 

مغ أعزاء البخلساف كال البحث عشو كال إلقاء الؿبس عميو كال اعتقالو كال محاكستو 
بسشاسبة إبجائو الخأؼ أك ؾيامو بترػيت خبلؿ مداكلتو لسيامو ما عجا إذا كاف الخأؼ 

في الشطاـ السمكي أك الجيغ اإلسبلمي أك يتزسغ ما يخل باالحتخاـ  السعبخ عشو يجادؿ
                                 

http//books.openedition.org/cjb/401. 08/11/2016 16:26. 

http://books.openedition.org/cjb/401
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 . (1)الػاجب لمسمظ"

مغ  64يتزسغ فقختيغ إضافيتيغ تع ححفيسا في الفرل  39حيث كاف الفرل 
"كال يسكغ أثشاء دكرات البخلساف متابعة أؼ عزػ مغ  الجستػر الججيج، كنريسا:

ة أك جشحة غيخ ما سبقت اإلشارة إليو في أعزائو كال إلقاء الؿبس عميو مغ أجل جشاي
الفقخة األكلى مغ ىحا الفرل إال بإذف مغ السجمذ الحؼ يشتسي إليو ما لع يكغ العزػ 
في حالة تمبذ بالجخيسة. كال يسكغ خارج دكرات البخلساف إلقاء الؿبس عمى أؼ عزػ 

الجخيسة أك مغ أعزائو إال بإذف مغ السجمذ الحؼ ىػ عزػ ؼيو ما عجا حالة التمبذ ب
 متابعة مأذكف فييا أك صجكر حكع نيائي بالعقاب ...".

كبشاء عمى ىحا الفرل فأعزاء البخلساف لع يكغ يسكغ متابعتيع في الحاالت 
 التالية:

 أثشاء مداكلة مياميع. -
 أثشاء الجكرات كلػ لع يتعمق األمخ بسداكلة مياميع. -
 خارج الجكرات كحلظ. -

ابعة إال في حالة التمبذ بالجخيسة، كنطخا لمججاؿ كلع يدسح الجستػر الدابق بالست
الفقيي كالقانػني الحؼ شخحو ىحا الػضع كالحؼ جعل مغ أعزاء البخلساف خارجيغ عغ 
القانػف، فقج قخر السؤسذ الجستػرؼ السغخبي إعادة الػضع إلى نرابو، حيث أصبح 

شاية أك جشحة سػاء أعزاء البخلساف كباقي السػاششيغ، كبالتالي يسكغ متابعتيع بدبب ج
أثشاء الجكرات أك خارجيا سػاء في حالة التمبذ أك غيخىا ما عجا حالة الخأؼ الدياسي 

 .(2)أك الترػيت أثشاء الؿياـ بالسياـ البخلسانية كالدياسية

                                 
، يسكغ مخاجعتو في مػقع الػزارة السكمفة بالعبلقات مع البخلساف كالسجتسع 2011مغ دستػر  64انطخ الفرل  (1)

 لمسسمكة السغخبية: السجني
http//www.mcrp.gov.ma/Constitution.aspx. 2/9/2016 12:16. 

الجشائية في الجستػر السغخبي الججيج، السجمة السغخبية لمدياسات قخاءة في السدتججات  ،انطخ: لفخيخي )دمحم( (2)
 .209، 208 ص، 2013، 8العسػمية، السغخب، ع 

http://www.mcrp.gov.ma/Constitution.aspx
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 ثانيالفخع ال
 األوروبية يختافكخة التمبذ بالجخم في الجس

 :*أوال: في الجستهر الفخندي
( دستػرا 13عخفت فخندا ثبلثة عذخ ) 1875ك 1789في الفتخة ما بيغ 

الحؼ جاء عمى إثخ صجكر  1791سبتسبخ  3كاألىع مغ بيشيا ىػ دستػر  ،(1)مكتػبا
 1791، كيعتبخ دستػر سشة (2)1789أكت  26إعبلف حقػؽ اإلنداف كالسػاشغ في 

لع يعج ىشاؾ كجػد  1792أكت  10بسثابة إعبلف لمجسيػرية األكلى، حيث أنو مشح 
لع  1791ليعمغ إلغاء السمكية، كحيث أف دستػر  1792سبتسبخ  21مظ، كجاء أمخ لمس

جػاف  24يكغ إال دستػر ثػرة فقج جاء دستػر آخخ بعج سشتيغ فقط، ىػ دستػر 
 .(3)بيجؼ كضع قػاعج تشطيع الجسيػرية 1793

بعج ذلظ جاءت دساتيخ جسيػرية فخندا الثػرة، بتعاقب الحكػمات، كىي دساتيخ لع 
ىي ثػرة  1789مػفقة، ليأتي بعجىا عيج الجسيػرية الثانية، فإذا كانت ثػرة  تكغ

عخفت  1789ىي أكؿ ثػرة بخكليتارية، كإذا كانت ثػرة  1848بػرجػازية فإف ثػرة 
بجأت بتذخيعات مؤقتة  1848العجيج مغ الجساتيخ كالتذخيعات برػرة غخيبة فإف ثػرة 

نػفسبخ  4كتبلىا دستػر  1848مارس  5مخ )عمى إثخ سقػط لػيذ فيميب( أكليا ىػ أ
                                 

بالسقارنة مع مختمف الجكؿ اإلنجمػسكدػنية، حيث   D.turpinتعتبخ فخندا دكلة مدتيمكة لمجساتيخ حدب تعبيخ  *
، ثبلثة مشيا خبلؿ الثػرة، كثبلثة خبلؿ ( دستػرا14أربعة عذخ ) 1958ك 1789كجج في الفتخة ما بيغ 

، ثع دساتيخ:  1815كصاية اإلمبخاشػر، كميثاقاف، ثع دستػر سشة  ، 1848الحؼ يصمق عميو دستػر السائة يـػ
 ، انطخ: 1958، كأخيخا  1946، 1875، 1852

BODINEAU (pierre), VERPEAUX (michel), histoire constitutionnelle de la France, 5e 

éd., Paris, Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 2016, p 6, disponible 

à l‟adresse: http//www.cairn.info/histoire-constitutionnelle-de-la-france--

9782130749301.htm. 10:25 16/08/2016. 
(1) Voir: MAURICE ( Duverger), Les révolutions et la valse des constitutions,  Les 

constitutions de la France, Paris, Presses Universitaires de France, «Que sais-je ?», 

2004, 128 pages, disponible à l‟adresse: www.cairn.info/les-constitutions-de-la-

france--9782130546085-page-34.htm. 2/9/2016 12:16  
 حػؿ ىحا اإلعبلف تفريبل:انطخ  (2)

WANDJI K (Jérôme Francis), la déclaration française des droits de l‟homme et du 

citoyen du 26 aout 1789 et l‟état en Afrique, revue française de droit 

constitutionnel, Presse Universitaires de France, 2014/3, n
0
 99, p e1. 

(3) Ibid, ibidem. 

http://www.cairn.info/histoire-constitutionnelle-de-la-france--9782130749301.htm
http://www.cairn.info/histoire-constitutionnelle-de-la-france--9782130749301.htm
http://www.cairn.info/les-constitutions-de-la-france--9782130546085-page-34.htm
http://www.cairn.info/les-constitutions-de-la-france--9782130546085-page-34.htm
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، دستػر 1852جانفي  15، كأىسيا: دستػر ، ثع تعاقبت الجساتيخ كالشرػص1848
 .(1)1870ماؼ  21

، 1946أكتػبخ  27أما في ضل الجسيػرية الخابعة فقج عخفت فخندا دستػر 
 3لػ أصجر ديغػؿ القانػف الجستػرؼ  1958ماؼ  13كبإعبلف الجسيػرية الخامدة في 

أكتػبخ  4، ليتع إنجاز دستػر الجسيػرية في كقت ؾياسي ليرجر في 1958جػاف 
كقج تعخض ىحا  ،(2)بجليل شػؿ بقائو ، كىػ دستػر مفرمي في تاريخ فخندا1958

 29، إصبلح 1962نػفسبخ 6الجستػر إلصبلحات عجيجة ىي عمى التػالي: إصبلح 
، كأخيخا إصبلح 2000تػبخ أك 2، إصبلح 1999جػيمية  8، إصبلح 1974أكتػبخ 

 .(3)2008جػيمية  23
مغ الجستػر الفخندي قاعجة أنو ال يجػز أف يحبذ أؼ شخز  66تزسشت السادة 

بذكل تعدفي، كأف الدمصة القزائية حامية الحخيات الفخدية تزسغ احتخاـ ىحا السبجأ 
ـ فقج تزسشت أحكا 26، أما السادة (4)ضسغ الذخكط السشرػص عمييا في القانػف 

الحرانة البخلسانية، كالتي تخزع الستثشاء حالة التمبذ بالجشايات كالجشح حيث يسكغ 
متابعة عزػ البخلساف في حالة الجشايات كالجشح الستمبذ بيا دكف حاجة إلى إذف أك 

 .(5)تخخيز مغ الييئة التي يتبعيا
 

                                 
(1) Voir: MAURICE ( Duverger), op. cit, ibidem. 
(2) Voir: MALLÈVRE (François), la constitution de 1958: longévité, mise en scène et 

banalisation, ÉTVDES, paris, assas édition, avril 1999, p 473, disponible à 

l‟adresse: 

http//gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k442167b/f43.image.r=j%C3%A9sus.langFR. 

09/02/2016 00:16. 
 انطخ مػقع السجمذ الػششي الفخندي: (3)

http//www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp. 09/02/2016 00:16. 
(4)

 Article 66: Nul ne peut être arbitrairement détenu. L‟autorité judiciaire, gardienne de 

la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues 

par la loi. 
(5)

 Article 26 Alinéa 2: Aucun membre du Parlement ne peut faire l‟objet, en matière 

criminelle ou correctionnelle, d‟une arrestation ou de toute autre mesure privative 

ou restrictive de liberté qu‟avec l‟autorisation du Bureau de l‟assemblée dont il fait 

partie. Cette autorisation n‟est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de 

condamnation définitive. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k442167b/f43.image.r=j%C3%A9sus.langFR
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp
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مغ  8ىحه القاعجة كانت معخكفة في أغمب الجساتيخ الفخندية، كمغ ذلظ: السادة 
 37، السادة (2)1793جػاف  24مغ دستػر  44، السادة (1)1971سبتسبخ  3دستػر 

 .(5) (4)1946أكتػبخ  27مغ دستػر  22، السادة (3)1848نػفسبخ  4مغ دستػر 
 ثانيا: في الجستهر البمجيكي:

عمى  1831ؼيفخؼ  7تشز السادة الدابعة مغ الجستػر البمجيكي الرادر في 
ة مزسػنة. كال يجػز أف يتابع أؼ شخز إال في الحاالت ككفقا أف:" الحخية الفخدي

حالة التمبذ بالجخيسة ال يجػز تػؾيف أؼ  في غيخلؤلشكاؿ التي يشز عمييا القانػف. 
شخز إال بسػجب أمخ مدبب مغ القاضي الحؼ يجب إخصاره في كقت التػؾيف، أك  

 ".في كقت الحق في حجكد أربع كعذخيغ ساعة
 السصمب الثاني

 كخة التمبذ بالجخم في الركهك الجولية لحقهق اإلندانف
األعطع أك الساجشا يج إف حقػؽ اإلنداف تجدجت كسبادغ كحقػؽ مشح كثيقة الع

)الفخع األكؿ( كما تبله مغ إعبلنات كمػاثيق، كباألخز إعبلف   magna cartaكارتا
 الفخع الثاني(.سي لحقػؽ اإلنداف )اإلعبلف العالك حقػؽ اإلنداف كالسػاشغ الفخندي 
                                 

(1)
 Article 8: - Ils pourront, pour faits criminels, être saisis en flagrant délit, ou en vertu 

d'un mandat d'arrêt ; mais il en sera donné avis, sans délai, au Corps législatif ; et la 

poursuite ne pourra être continuée qu'après que le Corps législatif aura décidé qu'il 

y a lieu à accusation. 
(2)

 Article 44: - Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit : mais le 

mandat d'arrêt ni le mandat d'amener ne peuvent être décernés contre eux qu'avec 

l'autorisation du Corps legislative. 
(3) Article 37: - Ils ne peuvent être arrêtés en matière criminelle, sauf le cas de flagrant 

délit, ni poursuivis qu'après que l'Assemblée a permis la poursuite. - En cas 

d'arrestation pour flagrant délit, il en sera immédiatement référé à l'Assemblée, qui 

autorisera ou refusera la continuation des poursuites. Cette disposition s'applique au 

cas où un citoyen détenu est nommé représentant. 
(4)

 Article 22: - Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée de son mandat, 

être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec 

l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. La 

détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre 

dont il fait partie le requiert. 
 عمى: جسيع ىحه الشرػص مػجػدة عمى مػقع السجمذ الجستػرؼ الفخندي (5)

http//www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-

constitutions-de-la-france/les-constitutions-de-la-france.5080.html. 08/02/2016 

22:27. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/les-constitutions-de-la-france.5080.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/les-constitutions-de-la-france.5080.html
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 الفخع األول
 فكخة التمبذ بالجخم في وثيقة العيج األعظم

، كىي نز تخعخع الحكع الجيسقخاشي في بخيصانياتسثل كثيقة العيج األعطع شيادة 
، كىػ كثيقة بقانػف مشيجا يتقيج بو السمظ إالثبت حقػؽ السمظ كالخعية كال ضخيبة ي

، كىػ دستػر فخضو (1)العخفي اإلنجميدؼ  دستػرية تعتبخ جدءا ال يتجدأ مغ الجستػر
" كالحؼ اشتسل John Lackland (2)عمى السمظ "جػف الكبلنج 1215الباركنات عاـ 

عمى الحقػؽ التي أقخ بيا السمظ كىي: الحق في األماف، كالحق في التقاضي، كحق 
  .(3)السمكية، كحق التجارة كحخية التشقل

أىع الشرػص التي أرست قاعجة ميسة مغ ىحه الػثيقة مغ  39كتعتبخ السادة 
"ال يجػز إلقاء الؿبس عمى شخز  ، كجاء نريا كالتالي:(4)لزساف حخيات األفخاد

، أك إبعاده، أك إنداؿ إعبلنو خارجا عغ القانػف حخ أك اعتقالو، أك ندع مستمكاتو، أك 
 .(5)الزخر بو بأؼ شخيقة كانت، ... دكف حكع قانػني ..."

" السحكسة ـحزار أمانطاـ اإل"نػف أشمق عميو تدسية قا صجر 1679كفي عاـ 
يؤكج ىحا القانػف عمى تحخيع  ، حيث(6)أك "مجسػعة قػانيغ إحزار جدع الدجيغ"

                                 
 .38-37 صجع الدابق، السخ  ،(هللا أبػ الفزل)خمف  عبج الخؤكؼانطخ:  (1)
 .Jean sans Terreيعخؼ أيزا بجػف ببل أرض  (2)

الحساية الجستػرية كالقانػنية في حق السمكية الخاصة: دارسة مقارنة، األردف، دار  ،انطخ: الرػاؼ )إكخاـ فالح( (3)
 .38، 37 ص، 2010، 1 زىخاف لمشذخ كالتػزيع، ط

مادة( باإلنجميدية مغ  63)السكػنة مغ  Magna Cartaعطع يسكغ اإلشبلع عمى نرػص كثيقة العيج األ (4)
 :خبلؿ الخابط

http//www.constitution.org/eng/magnacar.pdf. 2/8/2016 8:07. 
اكارتا قج كضع أكؿ مخة بالمغة ؛ مع العمع أف نز الساجش38 صنفذ السخجع،  ،انطخ: الرػاؼ )إكخاـ فالح( (5)

 Aucun homme libre البلتييشة، ثع كضعت لو تخجسات، كتخجسة الشز الدابق بالفخندية جاء كالتالي:"

ne sera arrêté, ni emprisonné ou dépossédé de ses biens, ou déclaré hors-la-loi, ou 

exilé, ou lésé de quelque manière que ce soit, pas plus que nous n‟emploierons la 

force contre lui, ou enverrons d‟autres pour le faire, sans un jugement légal de ses 

pairs ou selon les lois du pays. :راجع الخابط ،" 
http//www.constitution-du-royaume-uni.org/resources/Magna%20Carta%201215.pdf. 

08/02/2016 22:08. 
يدسح لكل إنداف ضحية ؾبس أك حبذ باشل أف يحرل عمى صػرة مغ ىحا األمخ   habeas corpusقانػف  (6)

http://www.constitution.org/eng/magnacar.pdf
http://www.constitution-du-royaume-uni.org/resources/Magna%20Carta%201215.pdf
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قانػني يدػغ  اعتقاؿ األشخاص مغ قبل الدمصات التشفيحية دكف كجػد مدػغ
 .(2)، كقج جاء ىحا القانػف متدقا مع كثيقة العيج األعطع(1)االعتقاؿ

 الثانيالفخع 
 فكخة التمبذ بالجخم في اإلعالن الفخندي لحقهق اإلندان والسهاشن 

 واإلعالن العالسي لحقهق اإلندان
كالحؼ ليذ لو اليػـ سػػ  ،(3)1789أكت  26تع الترػيت عمى ىحا اإلعبلف في 

كىػ يؤرخ لشياية العيج أك الشطاـ القجيع الحؼ كخسو األمخ الجشائي  ،(4)ؾيسة تاريخية
، كبجاية عيج ججيج يتسيد بالتخمي عغ نطاـ األدلة القانػنية أك الجليل (5)1670لدشة 

كباألساس االعتساد عمى االعتخاؼ كديج لؤلدلة لرالح  "la preuve vocale" الذفيي
 .(6)نطاـ ججيج يتسيد بالحخية في اإلثبات

لقج جاء نز ىحا اإلعبلف متكػنا مغ مقجمة كسبع عذخة مادة، تتشاكؿ عجدا مغ 
الحقػؽ األساسية لئلنداف، كأكج اإلعبلف أنو ال يجػز تػؾيف أؼ شخز أكاتيامو أك 

                                 
ز رفع ىحه الجعػػ بسعخفة أحج كيخفع دعػػ أصمية إلبصاؿ الؿبس أك الحبذ أك األمخ باإلفخاج فػرا، كيجػ 

أقخباء أك أصجقاء الذخز السقبػض عميو يصمب فييا إحزار جدع الدجيغ إلى ساحة السحكسة مع بياف 
 سبب حبدو، كال يسمظ القاضي أف يخفس إصجار األمخ، انطخ:

كاالقترادية، ع  بيغ الؿبس عمى الستيسيغ كاستيقافيع في التذخيع السرخؼ، مجمة العمـػ القانػنية ،عبيج )رؤكؼ(
 .224 ص ،1962 ،شمس عين جامعة مطبعة ،4س  ،2

 .38 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: عبج الخؤكؼ )خمف هللا أبػ الفزل( (1)
الزسانات الجستػرية لمحخية الذخرية في الخرػمة  ،انطخ أيزا حػؿ ىحا القانػف: سخكر )أحسج فتحي( (2)

 .153 ص، 1972، أبخيل 148، ع 63مجمة مرخ السعاصخة، س الجشائية، 
(3) Voir: TRILLES (Olivier), op. cit, p 72. 
(4)

 Voir: HENRION (Hervé), La présomption d'innocence dans les travaux préparatoires 

au XXème siècle, Archives de politique criminelle 2005/1 (n° 27), pp 37-57, Disponible 

à l‟adresse: http//www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2005-1-page-

37.htm. 06/06/2016 00:55. 
(5) Voir: PROTEAU (Laurence), L'économie de la preuve en pratique. Les catégories de 

l'entendement policier, Actes de la recherche en sciences sociales 2009/3 (n° 178), 

pp 12-27, disponible à l‟adresse: http//www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-

en-sciences-sociales-2009-3-page-12.htm. 06/06/2016 01:02. 
(6) Voir: BENREKASSA (Georges), La preuve et l'aveu: ce que parler peut dire, Dix-

huitième siècle 2007/1 (no 39), pp 109-127, disponible à l‟adresse: 

http//www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2007-1-page-109.htm. 06/06/2016 

01:09. 

http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2005-1-page-37.htm
http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2005-1-page-37.htm
http://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2009-3-page-12.htm
http://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2009-3-page-12.htm
http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2007-1-page-109.htm
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سجشو إال كفقا لمشرػص الػاردة في القانػف كالتي تشصبق عمى الفعل كأنو ال يسكغ 
تجخيع أؼ فعل إال كفقا لسا يقخره القانػف كال يسكغ الحكع عمى أؼ شخز أك اتيامو أك 

ة عادلة كأنو ال يجػز أف يشز القانػف إال العقػبات سجشو إال كفقا لسحاكسة قزائي
مغ  9، 8، 7الزخكرية كبػضػح، كأف كل شخز يعتبخ بخيئا حتى تتع إدانتو )السػاد: 

 .(1)اإلعبلف(
إف تاريخ حقػؽ اإلنداف في العرخ الحجيث يخجع إلى األمخيكييغ الثائخيغ ضج 

، كفي 1776جيشيا لمحقػؽ عاـ االستعسار البخيصاني، حيث أعمشػا ما يدسى بإعبلف فخ 
الخابع مغ تسػز/يػليػ مغ العاـ نفدو أصجركا إعبلف االستقبلؿ، ثع قاـ الفخنديػف بتبشي 

، كلكغ نقصة التحػؿ في الشزاؿ 1789أكت  26إعبلف حقػؽ اإلنداف كالسػاشغ في 
مغ أجل احتخاـ الحقػؽ الصبيعية حيغ جاء اإلعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف سشة 

مغ شخؼ لجشة حقػؽ اإلنداف التابعة لمسجمذ االقترادؼ كاالجتساعي لؤلمع  1948
مغ أجل صياغة كثيقة دكلية لحقػؽ اإلنداف، كقج تع  1946الستحجة التي أنذئت سشة 

تبشي اإلعبلف العالسي مغ قبل الجسعية العامة باإلجساع، كامتشعت ثساني دكؿ عغ 
 .(2)الترػيت

 

                                 
(1) Art. 7. -Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés 

par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, 

exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout 

citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable 

par la résistance. 

Art. 8. -La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et 

nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au 

délit, et légalement appliquée.  
rt. 9. -Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il 

est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour 

s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.  Voir: 

http//www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-

constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-

de-1789.5076.html. 13/03/2018 12:34. 
الشطاـ العالسي لحقػؽ اإلنداف كالخرػصية الجيشية لمسكمة العخبية  ،انطخ: الحخقاف )عبج الحسيج بغ عبج هللا( (2)

، أكتػبخ 24ية، ترجر عغ معيج الجراسات الجبمػماسية، ع الدعػدية )دراسة تحميمية(، مجمة الجراسات الجكل
 .95 ص، 2009

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.html
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اإلعبلف العالسي خمػا مغ ذكخىا كلكشو نز  كبخرػص حالة التمبذ فقج جاء
عمى مبادغ السحاكسة العادلة كقخيشة البخاءة كاحتخاـ الحياة الخاصة كمشع التعحيب 

 .(1)كاالعتقاؿ التعدفي
 السبحث الخابع

 تصهر اإلشار اإلجخائي لحالة التمبذ في فخندا

ع عذخ الحؼ تخجع بجاية عيج التقشيغ في القانػف الفخندي إلى عيج لػيذ الخاب
تبله  1445سشة   code de louis، بجأت بالقانػف السجني (2)شخع في إنجاز مجكنات

مباشخة صجكر أىع قانػف جشائي إجخائي كمػضػعي، كيتعمق األمخ باألمخ الجشائي 
)السصمب األكؿ( كقج تعخض ىحا األمخ إلى انتقاد شجيج مغ شخؼ فبلسفة  1670لدشة 

مى رأسيع مػنتدكيػ كبكاريا كفػلتيخ )السصمب الثاني( أما أىع التشػيخ كفقياء القانػف كع
نز إجخائي صجر ليكػف بسثابة عيج ججيج في تاريخ اإلجخاءات الجدائية كالحؼ نطع 
حالة التمبذ ألكؿ مخة بصخيقة ال تداؿ سارية حتى اآلف في خصػشيا العخيزة فيػ 

غيخ أف حالة التمبذ حطيت )السصمب الثالث(  1808قانػف التحؿيقات الجشائية لدشة 
)السصمب  1863ماي  20بالتشطيع مخة أخخػ في كقت قريخ برجكر قانػف خاص في 

الخابع( كأخيخا صجر  قانػف اإلجخاءات الجدائية الفخندي الحؼ يعتبخ عيجا ججيجا في 
 )السصمب الخامذ(. 1957تاريخ فخندا الجسيػرية كذلظ نياية سشة 

 السصمب األول

 1671األمخ الجشائي لدشة ي فكخة التمبذ ف

في فخندا يذكل ما يصمق عميو ىشاؾ "الشطاـ القجيع  1670إف األمخ الجشائي لدشة 
procès criminel de l‟Ancien Régime"(3) ،  أك ما يدسى أيزا الشطاـ اإلجخائي

                                 
 انطخ نز اإلعبلف عمى الخابط: (1)

http//www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf. 13/03/2018 22:30. 
 انطخ تفريبل: (2)

CARABASSE (jean-Marie), histoire du droit, que-sais-je, 
2ème 

ed, p 46. 
(3)

 Voir: TRICAUD (François), le procès de la procédure criminelle à l‟âge des 

http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf
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، إف فخندا في ىحا العيج لع تكغ la procédure criminelle traditionnelle التقميجؼ
ة، ىشاؾ العجيج مغ الجكؿ التي تخمت عغ نطاـ التعحيب قبميا، مثل انجمتخا، التي متصػر 

سبقتيا أيزا إلى نطاـ السحمفيغ، ىحا لع يسشع أف تكػف فخندا ىي الجكلة التي تعتبخ 
 .(1)السخكد الفكخؼ في أكركبا الشيزة، كالسيسا في مجاؿ العجالة الجشائية

ىػ الحؼ يحكع اإلجخاءات  1670ي لدشة كاف األمخ الجشائ 1788إلى غاية سشة 
، كبرػرة أكبخ (3)1780، ىحا األمخ الحؼ أدخمت عميو تعجيبلت شؽيفة سشة (2)الجدائية

كقج عسخ ىحا القانػف شػيبل ما عخضو ألكبخ حجع مغ االنتقادات شيمة  ،1788سشة 
، 1748سخيانو، السيسا مغ خبلؿ مػنتدكيػ في كتاب ركح القػانيغ الحؼ ضيخ سشة 

 .1788كصػال إلى لػيذ الدادس عذخ الحؼ أدخل اإلصبلحات سشة 

                                 
lumières, dans le procès, archives de philosophie du droit,n° 39, Paris, Sirey, 1995, 

p 145. 
(1)

 Voir: TRICAUD (François), ibid, p 146. 
لع تكغ ىشاؾ تفخقة حؿيؿية بيغ اإلجخاء السجني كاإلجخاء الجدائي قبل كجػد ىحا األمخ الجدائي، ثع حجث  (2)

 :1808االستقبلؿ التاـ لئلجخاءات الجدائية برجكر قانػف التحؿيقات الجشائية لدشة 

 avant 1670, il n‟existait qu‟un droit processuel applicable tant au contentieux pénal 

qu‟au contentieux civil. L‟autonomie de la procédure pénale a été définitivement 

acquise à partir du Code d‟instruction criminelle, voir: 

BOLZE (Pierre), Le droit à la preuve contraire en procédure pénale, thèse en vue de 

l‟obtention du grade de Docteur en droit, Université Nancy 2, Faculté de Droit, 

Sciences économiques et Gestion, 2010, p 3. 
 ، كتتسثل أساسا في:1670ىشاؾ عجة قػانيغ جشائية كإجخائية سبقت األمخ الجشائي لدشة  (3)

، كضع مغ شخؼ لػيذ 1499فيح في مارس ، كالحؼ دخل حيد التشordonnance de blois 1498أمخ بمػا  -1
 code، كىػ عبارة عغ قانػف لمتشطيع القزائي كاإلجخاءات السجنية كالجدائية Louis XIIالدابع  

d'organisation judiciaire et de procédure civile et criminelle كىػ القانػف الحؼ أنذأ فكخة ،
 سخية التحقيق كالحكع.

، أك l'ordonnancenote de Villers-Cotterêtsبتشطيع العجالة، كيعخؼ بػ: الخاص  1593أمخ أكت  -2
،  كضع مغ شخؼ فخاندػا األكؿ، كالحؼ يعتبخ بسثابة قانػف كامل l'ordonnance Guilelmineأيزا: 

، كالحؼ دعع سخية اإلجخاءات، كميد 1670كمرغخ لئلجخاءات الجدائية، كالحؼ بقي سارؼ السفعػؿ حتى 
 يغ مخحمة التحقيق كالحكع، كسا أنو كضع التحقيق بيج قاض كاحج كقػؼ؛ انطخ:ألكؿ مخة ب

ROUSSEL (gildas), op. cit, p 9, 10; voir aussi: JEAN (Foyer), L'Ordonnance de Villers-

Cotterêts, In: Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres, 133ᵉ année, N. 3, 1989, pp 636-646, disponible à l‟adresse: 

0536_1989_num_133_3_14775-http//www.persee.fr/doc/crai_0065. 11/28/2017 4:54. 

http://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1989_num_133_3_14775
http://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1989_num_133_3_14775
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مغ أخصخ اإلجخاءات التي جاء بيا ىحا القانػف كالتي تعتبخ في عرخنا ىحا مغ 
بجائو القانػف الجشائي ىػ تػجيو اليسيغ لمستيع، سخية اإلجخاءات، غياب السحامي )في 

)في الحؿيقة ىػ ليذ نطاما لؤلدلة الجخائع األساسية(، األخح بشطاـ األدلة القانػنية 
القانػنية بقجر ما ىػ نطاـ لمتقاليج السعخكفة(، االستجػاب التسييجؼ كالسدبق )مغ أجل 

التشبييات )عبارة عغ الحرػؿ عمى االعتخاؼ، كمغ أجل كذف بؿية السداىسيغ(، 
تشذخ عشج الزخكرة في أماكغ معيشة بغخض دفع مغ لجيو  محكخات كاستفدارات

ت عغ الجخيسة لمبػح بيا تحت شائمة عقػبة الحخماف، ىحه الشرػص كججت في معمػما
الحؿيقة مغ أجل مشع التأثيخ عمى الذيػد السحتسميغ، إال أف ىحا اليجؼ لع يكغ كاضحا 

 .(1)بقجر كاؼ(

رغع أخح ىحا القانػف باالعتخاؼ الستحرل عميو بالتعحيب إال أنو حتى في حالة 
حيب فإف اإلدانة يسكغ الشصق بيا إذا تػافخت دالئل كقخائغ عجـ كجػد اعتخاؼ تحت التع

 .(2)جج قػية عمى االتياـ

زيادة عمى كل ذلظ فالقاضي لع تكغ لو قػاعج كاضحة لمشصق بالحكع مسا يفتح 
مع مبلحطة أنو لع يكغ ىشاؾ قانػف عقػبات ، (3)السجاؿ كاسعا لمتحكع كالتعدف

  بشزأ السددكج: ال جخيسة كال عقػبة إال يدسح بتصبيق السبجبالسعشى الجقيق الحؼ 

nullum crimen, nulla poena sine lege. 

، مثل (4)ىشاؾ أيزا بعس الشرػص التي كججت تصبيقا سيئا بدبب غسػضيا
                                 

(1)
 Voir: TRICAUD (François), ibid, p 147. 

(2)
 Voir: PANDELON (Gérald), op.cit, p 5. 

، السيسا كأنو لع يكغ يأخح « arbitraire » et « injuste» غالبا بالتحكع كالطمع  1670لقج كصف أمخ سشة  (3)
في الحدباف شخرية الستيع كبالتالي عجـ إسعافو مصمقا بالطخكؼ السخففة، كأف الستيع لو دكر سمبي كال 

 يسكشو عخض دفاعو، انطخ:  

BLOT-MACCAGNAN  (Stéphanie), Procédure criminelle et défense de l‟accusé à la 

fin de l‟Ancien Régime, Presses universitaires de Rennes, 2010, p 15, disponible à 

l‟adresse: www.pur-editions.fr . 3/6/2018 2:40. 
ظ العيج يخجع إلى التدخع في إيقاع العقاب ككحا احتقار الحياة اإلندانية إف التصبيق الديء لمشرػص في ذل (4)

 بقػلو:  MARION (mrcel)ذاتيا عشج القزاة، كقج عبخ عغ ذلظ 
"Tout semblait ainsi combiné pour perdre les accusés, et si l‟on ajoute à cela la 
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ى تكييف األفعاؿ في حج ذاتو يبقتدبيب األحكاـ، لشفذ الدبب الدابق، كىػ أف 
قاسية تػحي بعجالة جشائية ، كفي ضل عقػبات غامزا في ضل قانػف عقػبات غامس

 عجيسة الذفقة.

مقيج مغ حيث الجليل  1670فالقاضي في ضل الشطاـ القجيع الحؼ جاء بو أمخ 
 le juge de l‟Ancien Régime estالعقوبةلكشو غيخ مقيج مغ حيث اختيار 

relativement lié quant à la preuve et relativement libre quant au choix de la 

peine. 

السيسا مع بجاية الثػرة كانػا يخكف ضخكرة  1670معارضػ األمخ الجشائي لدشة 
أف يكػف القاضي حخا أماـ األدلة، كأف يكػف مقيجا مغ ناحية تقجيخ العقػبة، كىػ ما 

 .(1)صار يعخؼ بحخية اإلثبات الجشائي أك مبجأ حخية االقتشاع الذخري

ما، مغ حيث أف الستيع ىػ السحل أما بخرػص حق الجفاع، فيحا األمخ ييجره تسا
عجـ فعالية كسائل الػحيج لئلجخاءات، ؼباإلضافة إلى الطخكؼ الذشيعة لمحبذ، ك 

، فإف القاضي يقـػ باستجػاب الستيع في جمدة مغمقة، كحلظ في حالة (2)الصعغ
االستساع إلى الذيػد، أك مػاجيتيع، يقػـ بحلظ في جمدة مغمقة، كنفذ القاضي الحؼ 

                                 
précipitation ordinaire des cours quand elles jugeaient au criminel, et leur mépris 

de la vie humaine, on ne s‟étonnera pas de la fréquence des plus épouvantables 

erreurs judiciaires", voir: 

BLOT-MACCAGNAN  (Stéphanie), ibid, ibidem. 
مى الػاقعة في حج ذاتيا كمجػ إف الجليل الجشائي يختمف جػىخيا عغ الجليل السجني، فيػ ال يختكد فقط ع (1)

كجػدىا، بل يختكد أيزا باإلضافة إلى الػاقعة عمى الصابع اإلجخامي لمػاقعة )مصابقة الخكغ الذخعي(، إسشاده 
 Elle consiste donc à démontrer non seulement l‟existence إلى الذخز ماديا كأيزا معشػيا،

d‟un fait, le caractère délictueux de l‟acte, son imputation à une personne ainsi que 

l‟intention que cette dernière avait de commettre le fait répréhensible. :انطخ 
BOLZE (Pierre), op. cit, p 15. 

شغاؿ نطاما لمصعغ التمقائي أك اآللي، حيث أف كل إدانة بعقػبة بجنية باأل 1670لقج أكجج األمخ الجشائي لدشة  (2)
الذاقة أك بالشفي يجب أف تؤكج مغ جية قزائية أسسى حتى كلػ لع يقع الستيع نفدو بالصعغ، إال أف ىحا 

التي جعمت تشفيح الحكع  17مغ الفرل  21الصعغ التمقائي لع تكغ لو أؼ فعالية نطخا لسا جاءت بو السادة 
 يتع في نفذ يـػ صجكر الحكع، انطخ:

MATHIAS (éric), op.cit, p 16. 
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تحقيق ىػ الحؼ يقجـ تقخيخا عغ اإلجخاءات أماـ السحكسة، ىػ الػحيج الحؼ يتابع يقـػ بال
القزية مغ بجايتيا إلى نيايتيا، كبالتالي فيػ يكػف في كضعية تدسح لو بالتأثيخ 

، إنو يسارس سمصات ال تػجج أؼ سمصة (1)برػرة كبيخة في مذاعخ زمبلئو القزاة
الصخؼ السجني كال القزاء الجالذ يسكشو أف يفعل أخخػ تػازنيا، ال الشيابة العامة كال 

 .(2)شيئا أماـ ضعف مخكد الستيع، بل إف الشطاـ اإلجخائي كمو مػجو ضجه

أما بخرػص حالة التمبذ فقج عخؼ ىحا األمخ الجشائي حالة التمبذ التي جاء 
 ذكخىا في ستة نرػص كالتالي:

 16ث جاء في السادة في الباب األكؿ الحؼ جاء بعشػاف: اختراص القزاة، حي
قج كجج  أعبله كاف أحج السجانيغ تابعيغ لمحاالت السمكية أك السجمدية السحكػرةإذا " مشو:

، و كإصجار قخارات ضجهإعبلمالسختز إقميسيا يدتصيع فإف القاضي  في حالة التمبذ
مغ شخؼ السحزخيغ التابعيغ لشا أك مشجكبي األميخ، أك مداعجييع ، ستجػابوكا

، بسػجب أمخ بسعخفة قمع الكتاب، بعج ذلظ يقػمػف بجمبيع لمسحاكسة، كال الجشائييغ
ضج القزاة ليخة  300يدتصيعػف الخفس تحت شائمة عقػبة تتسثل في غخامة قجرىا 

، (16)لمسمظ لػيذ   شرف لشاعمى أساس الكالدجانيغ، تصبق  كتاب الزبطك 
كالتي سيأمخكف ىع ، بيغالسشجك السحزخيغ ك جسيػر كالشرف اآلخخ لمفقخاء كاحتياجات 

  .(3)بيا"

كحلظ في السادة الخابعة مغ الباب الثاني الحؼ يخز بعس اإلجخاءات الخاصة 
أؼ –، حيث جاءت كسا يمي: "يصمب مشيع (4)ببعس ضباط الذخشة القزائية السحجديغ

                                 
 un بل إنو يقـػ بتحخيزيع عمى إدانة الستيع دكف مخاعاة ألؼ ضسيخ، كلحلظ فإنو كاف يبجك كسدتبج حؿيقي (1)

véritable tryan. 
(2)

 Voir: TRICAUD (François), ibid, p 14 8.  
(3) Disponible à l‟adresse: 

http//ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/ordonnance_crimin

elle_de_1670.htm. 08/02/2016 22:10. 
 PRÉVÔTS DES يتعمق األمخ بفئة لع تعج مػجػدة في الػقت الحالي، كىع حخاس ماريذاالت فخندا (4)

MARÉCHAUX DE FRANCE نػاب السحزخيغ ،VICE-BAILLIS نػاب مشجكبي األميخ ،
 VICE-SÉNÉCHAUX ET LIEUTENANTSكالسبلزميغ الجشائييغ ذكؼ الجبب القريخة 

http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/ordonnance_criminelle_de_1670.htm
http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/ordonnance_criminelle_de_1670.htm
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أف يػقفػا األشخاص الحيغ يػججكف في حالة تمبذ الجـخ أك يتبعيع  -أكلئظ الزباط
 لرياح".العامة با

كيتسثل الشز الثالث في السادة الخابعة مغ الباب الدابع كالحؼ جاء بعشػاف: في 
، حيث تشز عمى أنو يسكغ لمقاضي أف يدتسع DES INFORMATIONSالتحؿيقات 

إلى الذيػد مغ تمقاء نفدو دكف حاجة إلى إصجار محكخات باستجعائيع في حالة التمبذ 
 .(1)بالجـخ

مغ الباب  9تي كرد فييا التمبذ بالجـخ فيػ نز السادة أما السادة الخابعة ال
العاشخ حػؿ األحكاـ كتشفيحىا فقج نرت عمى أنو: "بعج اإلمداؾ بالستيع في حالة 
تمبذ بالجـخ أك إثخ مبلحقتو برياح العامة كؾيادتو إلى الدجغ يأمخ القاضي بتػؾيفو 

 .(2)كتقييجه باألغبلؿ..."

 5ز استجػاب الستيسيغ كرد نراف كىسا: السادة كفي الباب الخابع عذخ الحؼ يخ
كالتي جاءت كسا يمي: "عمى الخغع مغ ذلظ يسكغ استجػاب الستيسيغ الحيغ يكػنػف في 

كالتي جاء  14، كأخيخا نز السادة (3)حالة تمبذ بالجـخ في أكؿ مكاف مخيح لحلظ"
الحيغ ىع  فييا: "يسكغ لسفػضي قرخنا في باريذ استجػاب ألكؿ مخة فقط الستيسيغ

في حالة تمبذ، العبيج الحيغ يتيسػف مغ شخؼ أسيادىع، كالستيسيغ الحيغ صجرت 
 .(4)بذأنيع قخارات إحالة شخرية"

                                 
CRIMINELS DE ROBE-COURTE. 

(1) Article 4: Les témoins avant qu'être ouïs, feront apparoir de l'exploit qui leur aura été 

donné pour déposer dont sera fait mention dans leurs dépositions. Pourront 

néanmoins les juges entendre les témoins d'office et sans assignations en cas de 

flagrant délit. 
(2) Article 9: Après qu'un accusé pris en flagrant délit, ou à la clameur publique, aura été 

conduit prisonnier, le juge ordonnera qu'il sera arrêté et écroué, et l'écrou lui sera 

signifié parlant à sa personne. 
(3) Article 5: Pourront néanmoins les accusés pris en flagrant délit, être interrogés dans 

le premier lieu qui sera trouvé commode. 
(4) Article 14: Les commissaires de notre Châtelet de Paris pourront interroger pour la 

première fois les accusés pris en flagrant délit, les domestiques accusés par leurs 

maîtres, et ceux contre lesquels il y aura décret d'ajournement personnel seulement. 
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 السصمب الثاني
 إسيامات مهنتدكيه وفهلتيخ وبكاريافكخة التمبذ بالجخم في 

ـ اإلجخائي الجدائي كإصبلح عسيق لمشطا 1670 لقج جاء األمخ الجشائي لدشة
الحؼ كاف تخجسة سيئة  1537كاف بسثابة ثػرة عمى أمخ آخخ ىػ أمخ سشة ك ، الفخندي

تعخض أيزا  1670لؤلعخاؼ التي كانت سائجة في العرخ الػسيط، إال أف أمخ سشة 
 .(2)كبكاريا (1)النتقادات الذعة مغ شخؼ فبلسفة التشػيخ: مػنتدكيػ كفػلتيخ

 1788، إلى غاية سشة 1748فسشح صجكر كتاب مػنتدكيػ "ركح القػانيغ" سشة 
تاريخ صجكر األمخ السمكي الحؼ أدخل إصبلحات عسيقة عمى الشطاـ الجشائي، شمق 

، 1670الخأؼ العاـ بدخعة كبيخة الفمدفة الجشائية التي قاـ عمييا األمخ الجشائي لدشة 
حيث بجأ يتعمق بسبادغ ججيجة جاء بيا كدعا إلييا فبلسفة التشػيخ عمى غخار مػنتدكيػ 

 .(3)ريا كفػلتيخكبكا
تعخضت تمظ االنتقادات ليذ لمقانػف اإلجخائي فحدب، بل لمقانػف الجشائي ككل، 
حيث شالبت بسخاجعة عسيقة كمدتعجمة لمقانػف الجشائي ضج تحكع القزاة، كقدػة 
العقػبات، فالقانػف الجشائي كاف يختكد عمى مبجأيغ أساسييغ ىسا: السدؤكلية التامة 

عبل مجخما بكل كعي كإدراؾ، كأف القانػف باسع التفػيس اإلليي لمسجـخ الحؼ يختكب ف
يعاقب عمى خخؽ القػانيغ السجنية مشيا كالجيشية، كىي ندعة ممكية لمقانػف الجشائي تخمي 
إلى إقامة عجالة إصبلحية ال تيجؼ إال إلى العقاب، أك بعبارة أخخػ استغبلؿ الجيغ 

ائع الجيشية تمقى أقدى العقػبات، كالعخافة، لحساية القػانيغ، كبيحه الرػرة كانت الجخ 
كتجنيذ السقجسات، كسخقة األشياء السقجسة التي تؤدؼ إلى قصع اليج، كالحخؽ بالشار، 

                                 
مغ مػاليج ( Voltaire:)السعخكؼ باسع فػلتيخ بالفخندية (François-Marie Arouet)فخاندػا مارؼ أركيو  (1)

 ، انطخ:، فػلتيخ ىػ اسسو السدتعار1778  مايػ 30 تػفي في: 1694نػفسبخ  21
GARNOT (Benoît), Voltaire et la justice d'Ancien Régime: la médiatisation d'une 

imposture intellectuelle, Le Temps des médias 2010/2 (n° 15), pp 26-37, disponible 

à l‟adresse: 

http//www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2010-2-page-26.htm. 4/6/2018 10:56. 
(2)

 Voir: TROUSSON (Raymond), Voltaire et la réforme de la législation criminelle, 

Bruxelles, Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, 

1993, Disponible à l‟adresse : www.arllfb.be., p : 1. 
(3)

Voir: TRICAUD (François), le procès de la procédure criminelle à l‟âge des lumières, 

article précité, p 145. 

http://www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2010-2-page-26.htm
http://www.arllfb.be/
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كمرادرة السستمكات؛ السذاركة في حفمة ديشية تؤدؼ إلى عقاب األسقف باألشغاؿ 
لحخؽ بالشار، الذاقة؛ الذتيسة، الدنجقة، الدحخ، كعبادة األكثاف تؤدؼ إلى عقػبة ا

 .(1)كالدحخة الحيغ يقػمػف بتجنيذ السقجسات يتعخضػف لعقػبة السػت
بالشقج البلذع،  1670في ىحا الػقت تعخض كل مغ مػنتدكيػ كفػلتيخ ألمخ 

بخرػص العقػبات، كخاصة عقػبة اإلعجاـ، ككحا حسق كتحكع القزاة، بيشسا كاف 
بسجيشة ليفػرف  1764سشة  كثيخ مغ فقياء القانػف يقجسػف ىحا القانػف، كفي

Livourne  اإليصالية حجث نجاح باىخ لكتيب صغيخ يحسل مؤلفو اسع سيدار بػنيدانا
 26، ككاف عسخه آنحاؾ Cesare Bonesana, marquis de Beccaria ماركيد دؼ بكاريا

، ككاف مصعسا Dei delitti e delle peneسشة، كعشػاف كتابو: في الجخائع كالعقػبات 
 .(2)فكار مػنتدكيػ كفػلتيخ كغيخىسا مغ فبلسفة التشػيخكمية بأ

، (3)شخح بكاريا في كتابو خبلصة األفكار التي قاـ عمييا القانػف الجشائي ؼيسا بعج
 كالتي تتمخز في:

أف مشع تحكع القزاة يكػف بتحجيج الجخائع كالعقػبات مدبقا عغ شخيق القانػف  -
، كأنو قبل الشطخ إلى (4)ئع كالعقػباتؼيسا سسي بسبجأ الذخعية أك قانػنية الجخا

 كعي الذخز كإدراكو لمجخيسة يجب أف يتع تحجيج ما ىػ جخيسة أكال.
                                 

(1)
 TROUSSON (Raymond), article précité, ibidem.  

(2)
 TROUSSON (Raymond), ibid, p 4. 

جشائية لسكافحة الجخيسة: دراسة مقارنة بيغ التذخيع الجشائي الجكلي الدياسة ال ،راجع مثبل: سعجاكؼ )دمحم صغيخ( (3)
، 2010-2009تمسداف، -كالذخيعة اإلسبلمية، رسالة دكتػراه في األنثخبػلػجيا الجشائية، جامعة أبػ بكخ بمقايج

 .24 ص
ة العقػبات كشخعية في عرخنا الحالي: شخعية الجخائع كشخعي -إف صح التعبيخ-إف ىحا السبجأ ذك أجشحة أربعة  (4)

اإلجخاءات كشخعية التشفيح، كيعػد الفزل لبكاريا كلمثػرة الفخندية في صياغة ىحا السبجأ الحؼ جاء تكخيدو في 
 مغ إعبلف حقػؽ اإلنداف كالسػاشغ التي جاءت كسا يمي: 7السادة 

 «Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la 

loi, et selon les formes qu‟elle a prescrites »  مغ نفذ اإلعبلف لتكسل بؿية  9كسا جاءت السادة
 Tout homme étant présumé innocent jusqu‟à ce qu‟il ait été déclaré: » القاعجة كنريا

coupable, s‟il est jugé indispensable de l‟arrêter, toute rigueur qui ne serait pas 

nécessaire pour s‟assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » ،
 كىػ ما يعبخ عشو بقخيشة البخاءة. انطخ خريرا:

BONDOUX (Géorges), op.cit, p 5-6. 
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أف العقػبة يشبغي أف تكػف إندانية أكال، كأف يكػف ىشاؾ تشاسب بيغ الجخيسة  -
 ثانيا. une proportion entre les délits et les peines كالعقػبة

ىػ الزخر االجتساعي الحؼ تحجثو، كليذ كعي أف السعيار الػحيج لمجخيسة  -
الجاني أك األعخاؼ التي تحـخ بعس األفعاؿ، فالحكع بالخيخية كالذخية يعػد 

 إلى هللا كليذ إلى البذخ.
أف كضيفة العقػبة ىي الخدع العاـ كالخاص، أؼ ردع الجاني أكال عغ إعادة  -

نفذ مريخه، كأف  ارتكاب الجخيسة، كردع اآلخخيغ عغ ارتكابيا حتى ال يمقػف 
 تكػف أقل قدػة عمى جدج اإلنداف.

أف أدلة اإلثبات السقجمة يجب أف تخمق اليقيغ لجػ القاضي، كليحا فإف نطاـ  -
السحمفيغ ىػ األندب في إصجار األحكاـ الستبعاد األدلة التافية كالقخائغ، كأف 

 األحكاـ يجب أف يشصق بيا عمشيا.
السداس بذخز لع تثبت بعج إدانتو،  أف التعحيب مخفػض تساما ألنو ال يحق -

 كأف الحبذ االحتياشي أيزا يجب أف تقمز مجتو إلى أقل حج مسكغ.
 une guerreمواطن يخفس بكاريا عقػبة اإلعجاـ، كيعتبخىا حخبا مغ األمة ضج  -

de la nation contre un citoyen أك اغتياال عسػميا ، un assassinat public ،
عي، ليذ ألنو ال يحق إلنداف أف يقتل نطيخه، كلكغ مغ كمخالفة لمعقج االجتسا

 حيث السشفعة االجتساعية إذ تعتبخ العقػبة األقل مشفعة.
أما عمى الرعيج اإلجخائي فيخػ بكاريا أنو ال يشبغي اإلسخاع كثيخا في إيقاع  -

القراص، بل ال بج مغ إعصاء فخصة كاؼية لمستيع لتحزيخ دفاعو، كلجفع األلع 
 لحؼ ال يعخؼ مريخه.عغ الستيع ا

أخيخا، أف العقػبة التي يشصق بيا كحتى ال تكػف بسثابة عشف يسارسو قاض أك  -
عجد مغ القزاة ضج متيع يشبغي أف يشصق بيا عمشيا، بدخعة، كأف تكػف ضخكرية 

 كأقل قدػة قجر اإلمكاف.
كقج قخأ فػلتيخ نفدو كتاب بكاريا، كأعجب بو، كقاؿ عغ صاحبو أنو:"فيمدػؼ 

كاعتبخه عسبل مغ أجل اإلندانية، كسا أنو أصجر كتابا في التعميق عمى كتاب  كأخ"،
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، كأشاد بفكخة إلغاء عقػبة اإلعجاـ لرالح العسل (1)بكاريا مغ ثبلث كعذخيغ فربل
 .العلنلمشفع العاـ، بجال مغ دفع األجخ لمجبلد مغ أجل أف يقتل الشاس في 

Il est évident que vingt voleurs vigoureux, condamnés à travailler aux 

ouvrages publics toute leur vie, servent l‟État par leur supplice, et que leur 

mort ne fait de bien qu‟au bourreau, que l‟on paie pour tuer les hommes en 

public. 

ػفا بسعشى فيمدبالشدبة لسػنتدكيػ ىػ يعتبخ أب الفمدفة الدياسية كإف لع يعتبخ 
كتقػـ فمدفتو عمى اىتع أيزا بالعبلقة بيغ الحخية كالقػانيغ الجشائية،  الكمسة، كلحلظ فقج

فكخة الشفعية، فيػ يعتبخ السجـخ لجػ إؾبالو عمى الجخيسة يفكخ بصخيقة نفعية، كيفزل 
مشفعتو عمى مشفعة اآلخخيغ، كأنو ال يػجج شخز يسارس شخيخيتو بصخيقة مجانية، كأنو 

 .(2)ذلظ لدبب، كىحا الدبب ليذ سػػ السشفعةيفعل 
 السصمب الثالث

 قانهن التحقيقات الجشائيةبعس أحكام التمبذ في 
في شيخؼ نػفسبخ كديدسبخ، كألسباب تقشية فقج صجر مذكبل ، 1808صجر سشة 

بذكل متفخؽ كمدتقل كتاب أكؿ بفرػؿ، أما الكتاب الثاني فجاء مذكبل مغ أقداـ مغ 
 كالتالي:

، كجاء مدبػقا بأحكاـ 1808نػفسبخ  17األكؿ: كىػ القانػف السؤرخ في  الكتاب
( بشػد، كجاء بعجىا عشػاف الكتاب األكؿ 07تسييجية مذكمة مغ مادة كاحجة بدبعة )

الحؼ يخز الذخشة القزائية كضباط الذخشة القزائية الحيغ يسارسػف الزبط 

                                 
بيشيا قامػس فمدفي  كتب فػلتيخ عجة مقاالت ككتب في التعميق عمى كتاب الجخائع كالعقػبات لبكاريا، مغ (1)

 Dictionnaire de la pensée de Voltaire par lui-même, extrait du لفػلتيخ، بعشػاف

Commentaire des délits et des peines،  1670كمغ بيغ ما قخره فػلتيخ في التعميق عمى أمخ سشة 
 أنو يذبو أف يكػف مؤديا دائسا إلى إدانة الستيع كخدارتو، انطخ:

BLOT-MACCAGNAN  (Stéphanie), op.cit, p 15  .  
(2)

 “les hommes peuvent faire des injustices, parce qu‟ils ont intérêt de les commettre, et 

qu‟ils préfèrent leur propre satisfaction à celle des autres […]. Nul n‟est mauvais 

gratuitement  ;  il faut qu‟il y ait une raison qui détermine, et cette raison est toujours 

une raison d‟intérêt “, voir: CARRITHERS (D.W.), MOSHER (Michael), et RAHE 

(Paul), La philosophie pénale de Montesquieu, Revue Montesquieu, 1997, vol. 1, p 

43. 
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 ( فرػؿ.09القزائي، كجاءت أحكامو مػزعة عمى تدعة )
، كجاء متزسشا لقدع 1808نػفسبخ  19لكتاب الثاني: كىػ القانػف السؤرخ في ا

(، كتذكل ىحا القدع مغ des tribuneaux de policeكاحج خاص بسحاكع السخالفات )
 فرميغ اثشيغ فقط، بيشسا جاءت األقداـ األخخػ الحقا كالتالي:

، 1808ديدسبخ  09القدع الثاني مغ الكتاب الثاني: كىػ القانػف السؤرخ في 
 les affaires quiكجاء بعشػاف: القزايا التي يجب أف تشطخ أماـ محاكع الجشايات )

doivent être soumise au jury( كجاء مذكبل مغ خسدة ،)فرػؿ.05 ) 
، كىػ 1808ديدسبخ  10القدع الثالث مغ الكتاب الثاني: كىػ القانػف السؤرخ في 

 ( فرػؿ.03اـ، كجاء مذكبل مغ ثبلثة )خاص بصخؽ الصعغ في القخارات كاألحك
القدع الخابع مغ الكتاب الثاني: كجاء مػزعا عبخ قانػنيغ، قانػف أكؿ مؤرخ في 

، كىػ يخز بعس اإلجخاءات الخاصة، كجاء مذكبل مغ خسدة 1808ديدسبخ  12
، كىػ تزسغ تتسة القدع 1808ديدسبخ  13( فرػؿ، كقانػف ثاف مؤرخ في 05)

 مشو. 7ك 6رميغ الخابع، كتزسغ الف
ديدسبخ  14القدع الخامذ مغ الكتاب الثاني: كىػ القانػف الرادر بتاريخ 

 ، كىػ بعشػاف: تشازع االختراص بيغ القزاة، كجاء مذكبل مغ فرميغ.1808
، 1808ديدسبخ  15القدع الدادس مغ الكتاب الثاني: كىػ القانػف السؤرخ في 

 حيج.كىػ بعشػاف: السحاكع الخاصة، كجاء بفرل ك 
، كىػ 1808ديدسبخ  16القدع الدابع مغ الكتاب الثاني: كىػ القانػف مؤرخ في 

 .(1)( فرػؿ05مغ خسدة )
حيث   ،(2)ألكؿ مخة بقاعجة الفرل بيغ جيات التحقيق كالستابعةىحا القانػف جاء 

جاء في كبلـ كزيخ األدياف أماـ مجمذ الجكلة كىػ برجد مشاقذة القانػف أف جسيع 

                                 
 التالي: راجع القانػف بأجدائو كامبل كتفريبل في العشػاف (1)

https://books.google.dz/books?id=OIxDAAAAcAAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=decret+

17+novembre+1808&source=bl&ots=yqS22l59_R&sig=HY57Nsx9zEMMdPoNh

7a0esuZEgA&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjJxJ30w9nLAhXEuhQKHfnKDEUQ6

AEIMjAE#v=onepage&q=decret%2017%20novembre%201808&f=false. 

3/24/2016 4:30  
(2)

 Voir: BONDOUX (Géorges), op.cit, p 5. 

https://books.google.dz/books?id=OIxDAAAAcAAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=decret+17+novembre+1808&source=bl&ots=yqS22l59_R&sig=HY57Nsx9zEMMdPoNh7a0esuZEgA&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjJxJ30w9nLAhXEuhQKHfnKDEUQ6AEIMjAE#v=onepage&q=decret%2017%20novembre%201808&f=false
https://books.google.dz/books?id=OIxDAAAAcAAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=decret+17+novembre+1808&source=bl&ots=yqS22l59_R&sig=HY57Nsx9zEMMdPoNh7a0esuZEgA&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjJxJ30w9nLAhXEuhQKHfnKDEUQ6AEIMjAE#v=onepage&q=decret%2017%20novembre%201808&f=false
https://books.google.dz/books?id=OIxDAAAAcAAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=decret+17+novembre+1808&source=bl&ots=yqS22l59_R&sig=HY57Nsx9zEMMdPoNh7a0esuZEgA&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjJxJ30w9nLAhXEuhQKHfnKDEUQ6AEIMjAE#v=onepage&q=decret%2017%20novembre%201808&f=false
https://books.google.dz/books?id=OIxDAAAAcAAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=decret+17+novembre+1808&source=bl&ots=yqS22l59_R&sig=HY57Nsx9zEMMdPoNh7a0esuZEgA&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjJxJ30w9nLAhXEuhQKHfnKDEUQ6AEIMjAE#v=onepage&q=decret%2017%20novembre%201808&f=false
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ياميع ىػ مغ يقـػ بتبخيخ ػف حيغ يخكف أف نفذ الذخز الحؼ يقـػ باتالشاس يخاف
 .االتياـ

 tous les citoyens trembleraient, s‟ils voyaient dans le même homme le 

pouvoir de les accuser et celui de recueillir ce qui peut justifier leur 

accusation
(1)

. 

 procureurة قزائية كضيفة ككيل يصمق عميو في كل دائخ  1808أنذأ قانػف 

impérial  يسمظ حرخيا حق تحخيظ الجعاكػ العسػمية، حيث يتمقى الذكاكػ
كالببلغات، كيبحث عغ الجخائع، كيحيل الستيسيغ إلى السحاكع السخترة، يعاكنو في 
ذلظ ضباط مداعجكف ىع: قزاة الرمح، ضباط الجرؾ، محافطػ الذخشة، رؤساء 

نػابيع، حخاس الحقػؿ كالغابات، باإلضافة إلى ذلظ فقج أنذأ في كل دائخة البمجيات ك 
 .ػكيلالبعمع  قزائية كضيفة قاض لمتحقيق مكمف بالتحقيق في الجخائع

كقػع جخيسة فإنو يصمب إذا دعت الزخكرة مغ  ػكيلالعشجما يرل إلى عمع 
و يشتقل إلى كعشجما يترل ىحا األخيخ بالصمب فإن ،(2)قاضي التحقيق فتح تحقيق

األماكغ، كيقـػ بالتحؿيقات، كيدتسع إلى الذيػد، كيعج محاضخ، كيدتجػب الستيسيغ، 
كيقـػ بتػؾيفيع في حاؿ الزخكرة، كيسمظ في يجه العجيج مغ كسائل اإلكخاه التي تتمخز 
في أربعة أكامخ يدتصيع إصجارىا: األمخ باإلحزار، األمخ بالؿبس، األمخ بالتػؾيف، 

 اع في مكاف لبلحتجاز.األمخ باإليج
عجة قػاعج مخالفة  1808أما بخرػص حالة التمبذ، فقج تزسغ قانػف سشة 

 لمقػاعج العامة كججت في ىحا القانػف أك في بعس القػانيغ البلحقة لو،  كالتالي:
في حالة التمبذ، يجػز لقاضي التحقيق أف يذخع في أعساؿ التحقيق دكف  -

                                 
(1)

 Ibid, ibidem. 
الشطخ إلييا  -فعبل–مغ الججيخ بالتشػيو أف مؤسدة قاضي التحقيق تػاجو في فخندا حسمة شجيجة إللغائيا، كقج تع  (2)

خصابو بسشاسبة افتتاح الدشة القزائية بسحكسة كسؤسدة ممغاة مشح ترخيح رئيذ الجسيػرية الفخندية في 
، كجاء السذخكع التسييجؼ لتعجيل قانػف اإلجخاءات الجدائية مخسسا ليحا 2009جانفي  7الشقس بتاريخ 

 اإللغاء، انطخ حػؿ ذلظ: 
PERROUCHEAU (Vanessa), La composition pénale et la comparution sur 

reconnaissance de culpabilité: quelles limites à l'omnipotence du parquet?, Droit et 

société 2010/1 (n° 74), pp 55-71, disponible à l‟adresse: 

http//www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2010-1-page-55.htm. 13/05/2016 13:53 

http://www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2010-1-page-55.htm
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 انتطار شمبات ككيل الجسيػرية.
 لسقابل، يسكغ لػكيل الجسيػرية أف يقػـ ببعس إجخاءات التحقيق.با -
بالشدبة لحق تػؾيف الستيع الحؼ ىػ حق حرخؼ لقاضي التحقيق، يشتقل في  -

 حالة التمبذ لػكيل الجسيػرية بذخكط معيشة.
عبلكة عمى ذلظ، فمكل مسثل لمقػة العسػمية، كحتى ألؼ مػاشغ أف يقـػ  -

 ذ بالجخيسة.بتػؾيف الستيع في حالة التمب
، (1)ألكؿ مخة حقػؽ الجفاع التي لع تكغ معخكفة مغ قبل 1808لقج كخس قانػف 

ذلظ أنو إلى غاية صجكر إعبلف حقػؽ اإلنداف كالسػاشغ عمى إثخ الثػرة الفخندية لع 
يكغ الفخد قج أخح مكانتو في اىتساـ القػانيغ، فكاف يزحى بسرمحة الفخد أماـ مرمحة 

القػانيغ قاسية ججا، بيشسا كخست القػانيغ الججيجة التي جاءت  الجساعة، كلحلظ كانت
بيا الثػرة أف اإلنداف يتستع بحقػؽ غيخ قابمة لمتقادـ، كال يسكغ السداس بيا إال بتػافخ 

 .(2)أسباب جديسة كخصيخة
 1تججر اإلشارة إلى أف ىحا القانػف لع يجخل حيد التشفيح في الحؿيقة إال في 

، الحؼ نز عمى أنو يجخل حيد 1809ديدسبخ  7لسخسـػ تصبيقا  1811جانفي 
أفخيل  20التشفيح في نفذ التاريخ بعج صجكر قانػف التشطيع القزائي كالحؼ كاف في 

1810(3). 
باخترار، يسكغ القػؿ أف أىع ما جاء بو قانػف التحؿيقات الجشائية يتسثل ؼيسا 

 يمي:
 خ عمى الذكػػ أك التبميغ.ضيػر احتكار الجعػػ العسػمية التي لع تعج تقتر -
 إنذاء الشيابة العامة، باإلضافة إلى نطاـ قاضي التحقيق شكميا. -
رغع تصػر الذخشة فإف قاضي التحقيق يقػـ تقخيبا بالتحؿيقات بشفدو، فيػ  -

 يعتبخ كذخشي أكثخ مسا ىػ قاض، فيػ ضابط لمذخشة القزائية.
                                 

(1) Voir: BLOT-MACCAGNAN  (Stéphanie), op.cit, p 16. 
(2) Voir: BLOT-MACCAGNAN  (Stéphanie), ibid, ibidem. 
(3) Voir: MOROZ (Xavier), Les initiatives procédurales des parquets au XIXème siècle, 

Archives de politique criminelle 2003/1 (n° 25), pp 85-100, Disponible à l‟adresse: 

https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2003-1-page-

85.htm. 08/10/2017 08:21. 

https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2003-1-page-85.htm
https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2003-1-page-85.htm
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السيسا الدخية  1670مغ أمخ  أخحت اإلجخاءات الخاصة بسخحمة التحقيق تقخيبا -
 .(1)كالكتابة، حيث اعتبخ قاضي التحقيق في ىحه السخحمة الخجل األقػػ في فخندا

 السصمب الخابع
 1863ماي  21أحكام التمبذ في قانهن 

يتسثل السبجأ األساسي ليحا القانػف في تبديط اإلجخاءات كالدخعة في اإلجخاءات 
حتياشي )السؤقت( إلى أقرى حج، كمثمو في الجدائية، كمشو تقميز مجة الحبذ اال

، كبعبارة أخخػ أف ىحا القانػف أسذ لسا يسكغ تدسيتو باالقتراد  حالة التمبذ بالجـخ
 .(2)القسعي

أضاؼ شخيقة ججيجة مغ شخؽ اإلخصار يتكػف ىحا الشز الججيج مغ سبع مػاد، 
اء السباشخ، بالجعػػ العسػمية التي تسمكيا الشيابة العامة إضافة إلى االستجع

كالتحخيات، كىػ إجخاء التمبذ، مع إضافة أمخ اإليجاع أيزا إلجخاء االستجعاء 
 السباشخ.

كبالخجػع إلى الشقاشات التي سبقت ضيػر ىحا القانػف كىحا اإلجخاء الججيج يتبيغ 
أثشاء الشقاشات  Edouard Dallozأنو جاء بتأثيخ أفكار بكاريا، حيث عبخ الديج الشائب 

ية عغ األسباب التي أدت إلى صجكر ىحا القانػف السيع، كالتي تخجع أساسا إلى البخلسان
االنتقادات الكبيخة التي كجيت إلى الحبذ االحتياشي )السؤقت( بالشطخ إلى أف الحبذ 

، بيشسا 1451االحتياشي يعتبخ أساس التحقيق التسييجؼ كالحقا االبتجائي في أمخ 
، كمغ ثسة تع 1567أكتػبخ  7-6ػاسصة قانػف أدخل اإلفخاج السؤقت بكفالة فقط ب

، أما قانػف 1571سبتسبخ  57-14تحجيج الحبذ السؤقت في الجشايات بػاسصة قانػف 
التحؿيقات الجشائية فقج عاد إلى اإلجخاءات األكثخ قجما، حيث أصبح الحبذ السؤقت 

بجأت  1626ماؼ  52إلداميا في الجشايات، كدكف إمكانية اإلفخاج، كانصبلقا مغ قخار 
االنتقادات الحؿيؿية لشطاـ الحبذ السؤقت، أؼ لحالة شػؿ مجة الحبذ السؤقت بالشدبة 

 .(3)ألكلئظ الحيغ بخأتيع السحاكع في الشياية

                                 
(1) Voir: ROUSSEL (gildas), op. cit, p 11, 12. 
(2) Voir: LÉVY (rené), op. cit, p 43. 
(3)

 Voir: LÉVY (rené), ibid, p 45-47. 
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ىػ الدساح لػكيل الجسيػرية بتػؾيف  (1)1641ماؼ  51إذف ما جاء بو قانػف 
حقو، كعخضو عمى  في  الستيع الحؼ يفاجأ حاؿ تمبدو بالجـخ كإصجار محكخة إيجاع

، كىػ نطاـ يتذابو مع نطاـ السثػؿ الفػرؼ (2)الجمدة حاال أكالحقا خبلؿ مجة ثبلثة أياـ
 الحالي.

 

جاء تكخيدا لسسارسات صارت معتادة في بعس  1641ماؼ  51إف قانػف 
الشيابات العامة خاصة في باريذ، حيث كاف الستيسػف الحؼ يتع تػؾيفيع في حاؿ 

اليـػ السػالي أك حتى في نفذ اليـػ عمى الجمدة، كىحا بدبب التمبذ يعخضػف في 
خصػرة السجخميغ في السشاشق الحزخية، عمسا أف الترػيت عمى ىحا القانػف أتبعو نقج 
شجيج مغ شخؼ السعارضة التي اعتبخت نطاـ التمبذ بسثابة خخؽ خصيخ لمسبادغ 

 .(3)القانػنية األساسية
 

أف  1616مي لقانػف التحؿيقات الجشائية لدشة مغ جية أخخػ، أضيخ التصبيق العس
إجخاء االستجعاء السباشخ الحؼ يسمكو ككيل الجسيػرية )في الجشح( كثيخا ما يػصل إلى 
جمدة السحكسة قزايا غيخ كاضحة السعالع بذكل كاؼ، كسا أف فتح التحخيات بذأف 

لقزاة لسمفات جسيع الجخائع السختكبة )جشايات كجشح( يؤدؼ إلى اكتطاظ عمى مكاتب ا
 لتفادؼ ىحه الػضعية. 1641ماؼ  51، كىػ ما أدػ إلى سغ قانػف (4)غيخ ذات أىسية

 

 51يسكغ القػؿ أيزا أف إجخاء التمبذ أك مشطػمة التمبذ التي جاء بيا قانػف 
كالتي ال تداؿ صالحة إلى اليـػ جاءت لتعبخ عغ مبجأ "الكل أك البلشيء  1641ماؼ 

"، بسعشى أنو إجخاء بجيل بيغ االستجعاء السباشخ كفتح tout ou rien procédural إجخائيا
التحخيات الحيغ كانا يذكبلف إزعاجا يػميا، فاالستجعاء السباشخ قج يؤدؼ إلى ضياع 

                                 
(1)

 la loi du 20 mai 1863 relative à  l‟instruction des flagrants délits devant les tribunaux 

correctionnels. 
(2) Voir: BRUSCHI (Christian), NADAL (Jean-Louis), Parquet et politique pénale 

depuis le XIXe siècle, Presses universitaires de France, 2002, p 2. 
(3) Voir: CHRISTIN (Angèle), 2. Des flagrants délits à la comparution immédiate, dans 

Comparutions immédiates, Enquête sur une pratique judiciaire, Paris, La 

Découverte, « TAP / Enquêtes de terrain », 2008, pp 47-58, disponble à l‟adresse:  

https://www-cairn-info.www.sndl1.arn.dz/comparutions-immediates--9782707153241-

page-47.htm. 06/01/2018 00:27. 
(4) Voir: PIQUEMAL (Auguste), op. cit, p 35. 

https://www-cairn-info.www.sndl1.arn.dz/comparutions-immediates--9782707153241-page-47.htm
https://www-cairn-info.www.sndl1.arn.dz/comparutions-immediates--9782707153241-page-47.htm
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 .(1)أؼ أثخ لمستيع، أما فتح التحخيات فيؤدؼ إلى ضياع األدلة
 السصمب الخامذ
 الفخندي قانهن اإلجخاءات الجدائية

، كمع ذلظ يصمق عميو عادة قانػف اإلجخاءات 1957بخ ديدس 31في صجر 
، كالحؼ عجؿ بسػجب الفرل األكؿ كالكتاب األكؿ مشو فقط ما 1958الجدائية لدشة 

   .يعادؿ ثمث األحكاـ التي كاف يشز عمييا قانػف التحؿيقات الجشائية
ي ما مشح مصمع القخف الػاحج كالعذخيغ فقط عجؿ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفخند

 .دكف احتداب الشرػص التصبيؿية ،(2)ال يقل عغ ثبلثيغ تعجيبل جػىخيا
يفخؽ الفقو الفخندي بيغ مخحمتيغ في تاريخ اإلجخاءات الجدائية في فخندا بعج سشة 

، كىي مخحمة ما قبل إصبلحات لجشة ديمساس مارتي، كما بعج تمظ اإلصبلحات 1958
 24جانفي ك 4اإلصبلحات مع قػانيغ ، كالتي تػجت ب(3)1990التي تعػد إلى سشة 

، كيخػ الفقو أف الفارؽ بيغ العيجيغ يتسثل في أف القزاء الجشائي في 1993أكت 
الدابق كاف يعتسج أكثخ السبادغ العامة لمقانػف حتى في قزاء محكسة الشقس الفخندية 

قـػ عميو إال أنو تبعا لسا جاء في تقخيخ لجشة ديمساس مارتي فإف السبجأ الػحيج الحؼ سي
كحيث أف لجشة ديمساس مارتي   ،(4)بشياف اإلجخاءات الجدائية ىػ مبجأ قخيشة البخاءة

كانت مكػنة مغ أساتحة جامعييغ كمحاميغ كقزاة كمػضفيغ مغ كزارة العجؿ فقج كمل 
عسميا بشجاح كبيخ، كىػ نجاح "فقيي" بالجرجة األكلى، حتى أف السذخع الفخندي عاد 

ليكخس السبادغ الججيجة ضسغ مادة  2000جػاف  15نػف مغ خبلؿ قا 2000سشة 

                                 
(1) Voir: MOROZ (Xavier), aricle précité. 
(2)

 Voir : SIZAIRE (Vincent), la fragilité de l'ordre penal republicain, la loi pénale à 

l'épreuve du bon sens répressif, thèse pour le doctorat en droit, université de paris 

ouest - nanterre - la defense, 2013, p 9. 
(3) Voir: VERGES (Etienne), les principes directeurs du proces judiciaire, etude d‟une 

catégorie juridique, thèse pour le doctorat en droit , universite de droit, d‟economie 

et des sciences d‟aix-marseille, faculté de droit et de science politique, 2000, p 12; 

voir aussi: HERVE (Henrion), L'article préliminaire du Code de procédure pénale: 

vers une « théorie législative » du procès pénal?, Archives de politique criminelle 

1/2001 (n° 23) , pp 13-52, disponible à l‟adresse:  

www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2001-1-page-13.htm.. 

15/04/2016 21:30 
(4) voir: VERGES (Etienne, ibid, p 15. 

http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2001-1-page-13.htm.
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، كلكغ برػرة غيخ مشطسة، حيث جاءت صياغة un article préliminaireأكلية 
 السادة كاآلتي:

I ) يجب أف تكػف اإلجخاءات الجشائية عادلة ككجاـية كتكخس الحفاظ عمى تػازف
.  حقػؽ الخرـػ

 عػػ العسػمية، كقزاء الحكع.يجب أف تكخس الفرل بيغ كضائف القائسيغ بالج
األشخاص الحيغ يػججكف في ضخكؼ متذابية كالستابعػف بشفذ الجخائع يجب أف 

 يحاكسػا شبقا لشفذ القػاعج.
II ) كعمى الدمصة القزائية ضساف الحق في اإلعبلـ كضساف حقػؽ الزحايا

 أثشاء كل مخاحل اإلجخاءات الجشائية.
III) أنو بخؼء شالسا أنو لع تتع إدانتو بعج،  كل شخز مذتبو بو أك متيع يفتخض

كأؼ اعتجاء عمى قخيشة البخاءة التي يتستع بيا فإنو مسشػع قانػنا، كيجب إصبلحو 
 كالسعاؾبة عميو، في حجكد نز القانػف.

كسا أف لو الحق في االشبلع عمى التيع السػجية لو، كالحرػؿ عمى مداعجة 
 محاـ )مجافع(.

حق ىحا الذخز يكػف دائسا بػاسصة قخارات تخزع  اتخاذ التجابيخ القدخية في
لمخقابة الفعمية مغ الدمصة القزائية، كيجب أف تكػف ىحه التجابيخ محجكدة بجقة 

 بزخكرات التحقيق، كمتشاسبة مع جدامة الجخيسة، كال تديء إلى كخامة الذخز.
 يجب أف يحكع نيائيا عمى الذخز محل اإلجخاءات في مجة معقػلة.

ف لو الحق في أف يشطخ في إدانتو مغ شخؼ جية قزائية كل شخز مجا
 .(1)أخخػ"

                                 
 الشز بالمغة الفخندية جاء كسا يمي: (1)

I) La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des 

droits des parties. 

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des 

autorités de jugement. 

Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les 

mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. 

II) L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au 

cours de toute procédure pénale. 
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إف ىحه السادة األكلية تعتبخ كضعا ججيجا في قانػف اإلجخاءات الجدائية، فيحا الشػع 
 des principesمغ الرياغة القانػنية غيخ معيػد، كىي تتزسغ مبادغ تػجييية 

directeurs (per genus proximum) (1)نػف تعبخ عغ ركح القا. 
كأسػة بشطيخه الفخندي قاـ السذخع الجدائخؼ بجكره بإدراج تعجيل ميع لمسادة األكلى 

الذخعية غ يقـػ ىحا القانػف عمى  مبادمغ قانػف اإلجخاءات الجدائية لتربح كاآلتي: "
عمى ، االعتباريغ اإلنداف كيأخح بع كالسحاكسة العادلة كاحتخاـ كخامة كحقػؽ 

 : الخرػص
الذيء  لقػة حائد قزائي كعبح إدانتو تثبت لع ما بخيئا يعتبخ شخز كل أف -

 ؛يوالسقزي ؼ
 نفذ أجل ( مغ2)يغ مختشخز  محاكسة أك معاؾبة متابعة أك يجػزال  أنو -

 كصفا مغايخا؛ إعصاؤىا األفعاؿ كلػ
معقػلة كدكف تأخيخ غيخ   آجاؿ تابعة كاإلجخاءات التي تمييا فيلسا تجخؼ أف  -

 ؛تيع مػقػفالسالتي يكػف فييا المقزية  لػيةمبخر كتعصى األك 
جنية كضساف حساية  لسالحقػؽ ا أف الدمصة القزائية تديخ عمى إعبلـ ذكؼ  -

 ؛اإلجخاءات حقػقيع خبلؿ كافة
 ؛تيعلسأف يفدخ الذظ في كل األحػاؿ لرالح ا -
 ؛القزائية معممة كجػب أف تكػف األحكاـ كالقخارات كاألكامخ -

                                 
III) Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa 

culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont 

prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. 

Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un 

défenseur. 

Les mesures de contrainte dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur decision 

ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement 

limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction 

reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. 

Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un 

délai raisonnable. 

Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre 

juridiction. » 
كالخسالة الدابقة لػ ػ  HERVE (Henrion) انطخ تفريبل حػؿ ىحه السادة التػجييية السقاؿ الدابق ؿ (1)

VERGES (Etienne) . 
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قزيتو جية قزائية  الحق في أف تشطخ في ،عميوأف لكل شخز حكع  -
   .(1)"عميا

إف السقارنة البديصة بيغ مزسػف السادتيغ التػجيييتيغ تؤكجاف اتجاه كل مغ 
السذخعيغ إلى تكخيذ أغمب السبادغ التي بشي عمييا قانػف اإلجخاءات الجدائية مشح 

، الػجاـية، السداكاة في ضيػره، مع تخكيد السذخع الفخندي عمى مبادؼء: قخيشة البخاءة
األسمحة، الفرل بيغ الػضائف، الحق في اإلعبلـ، الحق في الجفاع، الخقابة القزائية، 
كالدخعة في اإلجخاءات، كالحق في الصعغ، أما السذخع الجدائخؼ فخكد عمى: قخيشة 
البخاءة، عجـ جػاز الستابعة بدبب ذات الفعل مختيغ، الدخعة في اإلجخاءات، الحق في 

إلعبلـ، تفديخ الذظ لرالح الستيع، تدبيب األحكاـ، الحق في الصعغ، فيػ تقارب ا
 كبيخ يكاد أف يكػف تصابقا.

إف التصػرات الستبلحقة في قانػف اإلجخاءات الجدائية الفخندي تثيخ االنتباه، كمغ 
اه بيغ تمظ التصػرات ما يتعمق بفكخة تػجيو االتياـ التي تعتبخ نقصة االنتقاؿ مغ االشتب

إلى االتياـ الخسسي الحؼ يبيح اتخاذ بعس اإلجخاءات التحؿيؿية القدخية، حيث أف 
مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية ليغيخ  1-80عجؿ السادة  1993ماؼ  23قانػف 

mise en examenإلى  inculpationمرصمح 
، حيث أنو إذا لع تػجو التيسة إلى (2)

                                 
 155-66، يعجؿ كيتسع األمخ رقع 2017مارس سشة  27السؤرخ في:  07-17مغ القانػف رقع:  2انطخ: السادة  (1)

 29، مؤرخة في: 20ع  .ر .، كالستزسغ قانػف اإلجخاءات الجدائية، ج1966يػنيػ سشة  8السؤرخ في: 
 . 5 ص، 2017مارس سشة 

مغ أجل تػضيح أف الذخز الحؼ يػضع تحت االتياـ ليذ مجانا  إف الغخض مغ ىحا التغييخ في التدسية ىػ (2)
بالزخكرة، كإنسا بالعكذ يعتبخ بخيئا، كبالفعل فإف ىحا التغييخ في السرصمح لع يغيخ ذىشية الخأؼ العاـ، كسا 
يتزح مغ قزية "شارؽ رمزاف" في فخندا الحؼ اعتبخ مغ شخؼ اإلعبلـ كأنو متيع بيشسا األصح أنو كضع 

 La loi du 23 août 1993 qui a modifié l'article 80-1 du Code de" أك االختبار  ياـتحت االت

procédure pénale avait voulu atténuer l'infamie souvent liée au terme "inculpé" et 

créer l'expression "mis en examen" pour souligner que ce dernier n'était pas 

"inculpé",présumé coupable mais au contraire présumé innocent. Dans l'opinion 

publique ce changement de terminologie n'a produit aucun effet. La presse se 

charge de présenter le mis en examen comme un inculpé:انطخ ،" 
POL (Naut), Le secret de l'instruction ne doit pas être le secret de polichinelle, In: 

Revue juridique de l'Ouest, 1996-4,  pp 441-453, disponible à l‟adresse: 

 http//www.persee.fr/doc/juro_0990-1027_1996_num_9_4_2328. 17/03/2018 17:10. 

http://www.persee.fr/doc/juro_0990-1027_1996_num_9_4_2328
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 temoinعتبخ بسثابة شاىج مداعج الذخز شبقا ليحا اإلجخاء فإنو يسكغ أف ي

assisté
، ؼبعج االستساع إلى الذخز برفة مذتبو بو أك شاىج مداعج كذلظ بخفقة (1)

 .(2)محاميو يسكغ أف يػجو إليو االتياـ إذا تػافخت دالئل كاؼية عمى اتيامو

إف تػجيو االتياـ يعشي إعبلـ السذتبو بو مغ شخؼ قاضي التحقيق السعيغ لمتحقيق 
لتيسة السػجية إليو كالتكييف القانػني الجقيق لتمظ التيسة، كىحا اإلعبلـ ال يسكغ معو با

أف يخل بصابع الدخعة في حالة التمبذ بالجـخ أك في حالة التشقل إلى األماكغ، حيث 
تػجو التيسة مباشخة بعج عسمية استجػاب فػرؼ في السػضػع، غيخ أف األكثخ في حالة 

بالتيسة عشج التػؾيف لمشطخ مغ شخؼ الزبصية التمبذ ىػ أف يتع اإلعبلـ 
 .(3)القزائية

، كىي: أف ال يدتجػب إال مغ (4)إف الشتائج القانػنية لتػجيو االتياـ ميسة ججا
شخؼ قاض، أف ال يػجو إليو اليسيغ، كبخرػص مجة التحقيق فإنيا إذا تجاكزت الدشة 

عبلف عغ إغبلؽ التحقيق، شيخا بالشدبة لمجشايات( فإف قاضي التحقيق ممـد باإل 16)
 أشيخ. 2كسا أف التحقيق يغمق إذا لع يتخح أؼ إجخاء خبلؿ مجة 

إف الئحة االتياـ تكػف إما بعج تػؾيف لمشطخ، حيث يحاؿ برفة مدتعجمة السذتبو 
بو أماـ قاضي التحقيق ليقخر ما إذا كاف سيرجر الئحة اتياـ أـ ال، كبالتالي فيي 

، أك بعج تحؿيقي أكلي يسكغ أف يرل إلى عجة  تكػف إما عمى إثخ حالة تمبذ بالجـخ
أشيخ، فالبلئحة ال تػجو إال باجتساع دالئل ججية كمتصابقة تجعل مغ السسكغ أف يػجو 

 . (5)معيغ  االتياـ إلى شخز
                                 

 حػؿ الذاىج السداعج أك الذاىج بسداعجة، انطخ خرػصا: (1)
RAYMOND (Legeais), L'utilisation de témoignages sous forme anonyme ou déguisée 

dans la procédure des juridictions répressives. In: Revue internationale de droit 

comparé. Vol. 50 N°2, Avril-juin 1998, Etude de droit contemporain 

[Contributions françaises au 15ème Congrès international de droit comparé 

(Bristol, 26 juillet-1er août 1988)], pp 711-718, disponible à l‟adresse: 

http//www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1998_num_50_2_1183. 17/03/2018 17:52. 
كيتختب عمى ذلظ المجػء إلى إحجػ الخيارات القانػنية التالية: الخقابة القزائية، تعييغ قاضي الحخيات كالحبذ،  (2)

 الحبذ االحتياشي.
(3) Voir: BOLZE (Pierre), op. cit; p 74. 

 ، أك الػضع تحت أك رىغ االختبار.ييا أيزا الئحة االتياـيسكغ أف نصمق عم (4)
(5)  Voir par example: PASCALE (Feuillée-Kendall), Réforme de la justice en France: 

http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1998_num_50_2_1183
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كفي مقابل مرصمح الئحة االتياـ جاء السذخع الفخندي بسرصمح كإجخاء آخخ 
، كىػ الػضع Mise en causeالذظ  قخيب مشو، كىػ مرصمح الػضع تحت أك محل

عميو الذاىج السداعج، فالذاىج السداعج ىػ كضع كسط بيغ الستيع الثاني الحؼ يػجج 
كالذاىج العادؼ، كىػ إما أف يػجو إليو االتياـ فيػضع تحت االختبار إذا تػافخت دالئل 

تع ججية كمتصابقة تخجح اتيامو، كإما أف يػضع محل الذظ إذا كاف محل شكػػ في
 ؽ.إ.ج.ؼ(. 2-113االستساع إليو كذاىج مداعج )السادة 

بعبارة الػضع تحت  la mise en examenيذار إلى أف بعس الفقو العخبي يتخجع 
 ة، عمى اعتبار أففقغيخ مػ  -في نطخ الباحث–االختبار، غيخ أف ىحه التخجسة 

فيح العقابي، الػضع تحت االختبار مرصمح ذك مجلػؿ مختمف تساما يتعمق بسخحمة التش
فالػضع تحت االختبار ىػ أسمػب عقابي يخمي إلى تجشب إدخاؿ بعس الجشاة إلى 

 الدجغ، كىػ مأخػذ مغ الشطاـ االنجمػسكدػني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
velléité ou réalité?, French Politics and Society, Vol. 16, No. 3 (Summer 1998), pp 

30-37, disponible à l‟adresse: http//www.jstor.org/stable/42844864. 18/03/2018 

00:54. 

http://www.jstor.org/stable/42844864


80 

 

 الباب األوم
  باجلرـ املفظيمُ القاقيقًُ لؽتؽبس

 جرائٌواإلفاهًؿٌ امل هاإطاريف 
 

لحجيثة ىي الصبقة العميا لقػانيغ دفيشة، إف دراسات تاريخ القانػف تبيغ أف القػانيغ ا
أؼ قػانيغ تخاكست تحتيا كامتجت جحكرىا في أعساقيا، حتى شبييا الفؿيو سػمشيخ ميغ 

Sumner Maine
بصبقات األرض بالشدبة لعمع الجيػلػجيا، تمظ الصبقات التي كانت  (1) 

أشكاليا  تحتػؼ عمى جسيع القػػ الكامشة التي كػنت الكخة األرضية بعج ذلظ في
 . (2)كشبقاتيا السختمفة

 

دائخؼ تبيغ أف ىحه كمخاجعة مشطػمة التمبذ بالجخيسة الحالية في القانػف الج
، كإلى 1808لدشة  ججا، تخجع إلى قانػف التحؿيقات الجشائية الفخندي السشطػمة قجيسة

أقجـ مغ ذلظ أيزا بخرػص بعس الشرػص كالسفاـيع، كىػ كضع يدتجعي إعادة 
غ خبلؿ تتبع التصػر الحؼ حرل في ىحه السشطػمة في القانػف الفخندي ذاتو الشطخ، م

الحؼ يعتبخ بسثابة السرجر السادؼ كالتاريخي لكثيخ مغ القػانيغ الجدائخية، كمشيا قانػف 
 اإلجخاءات الجدائية.

 

تأسيدا لحلظ فجراسة مشطػمة التمبذ في القانػف الجدائخؼ تخزع بالزخكرة أكال 
ر السفاـيسي ليحه السشطسة اإلجخائية كتتبع مػاقع الخمل كاالضصخاب فييا لجراسة اإلشا

كمجػ حاجتيا إلى التعجيل )الفرل األكؿ( ثع تتبع اإلشار اإلجخائي لحالة التمبذ، 
كالحؼ يتسثل أساسا في عسل الزبصية القزائية الستسيد كالحؼ خرو القانػف بقػاعج 

 رل الثاني(.استثشائية تخز حالة التمبذ بالجـخ )الف
 

                                 
 (1) Sir Henry James Sumner Maine (Kelso 15 août 1822 - Cannes 3 février 1888) est un 

juriste et un anthropologue britannique qui a été professeur à l'université d'Oxford, 

Historien du droit et homme politique, on le considère aujourd'hui comme l'un des 

précurseurs de la sociologie du droit et de l‟anthropologie juridique, voir: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Sumner_Maine. 
 .6 ص، مخجع سابقالػسيط في تاريخ القانػف كالشطع القانػنية،  ،التخمانيشي )عبج الدبلـ(انطخ:  (2)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Sumner_Maine


81 

 

 الفصل األوم

 وحاجته إىل التعدىللؽتؽبس باجلرـ  اإلطار املفاهًؿٌ
 

تشاكؿ السذخع الجدائخؼ أحكاـ التمبذ بالجـخ في نرػص متفخقة مغ القانػف 
اإلجخائي، كنرػص قميمة في قانػف العقػبات، كحتى القػانيغ الجشائية الخاصة مثل 

كمغ ىشا فاإلشار القانػني لحالة التمبذ ، (2)رؾكقانػف الجسا ،(1)قانػف القزاء العدكخؼ 
بالجخيسة برفة عامة يتحجد بتمظ الشرػص جسيعيا، كبأؼ نز آخخ يخد في أؼ 

 .لقػانيغ السكسمة لقانػف العقػباتقانػف مغ ا

كيتشاكؿ ىحا الباب بالتحميل كالتأصيل مختمف أحكاـ حالة التمبذ مغ خبلؿ تمظ  
التمبذ بالجخيسة عسػما بتخريز الحجيث عغ ، حيث تتسيد حالة الشرػص كميا

حالة التمبذ الحؿيقي أك التمبذ بسعشاه الفشي الجقيق )السبحث األكؿ( كسا يثيخ مػضػع 
التمبذ الحكسي تزاربا كبيخا بيغ الفقو حػؿ السػافقة أك عجـ السػافقة عمى كجػد ىحه 

حة إال أف التدسية الحالة، كالتي عمى الخغع مغ أنيا تتأسذ عمى نرػص قانػنية كاض
االصصبلحية الفقيية أثارت الكثيخ مغ الججؿ )السبحث الثاني( كيثيخ أيزا مػضػع 
خرائز كآثار حالة التمبذ بالجـخ التي تعتبخ أيزا محل ججؿ فقيي قانػني كبيخ 

 )السبحث الثالث(.

                                 
إف أحكاـ التمبذ في قانػف القزاء العدكخؼ مختمفة جػىخيا عغ التمبذ في قانػف اإلجخاءات الجدائية، كىحا  (1)

ي الجير، حيث أف التمبذ يخػؿ أكال تػؾيف العدكخؼ ككضعو في غخفة األمغ عائج إلى نطاـ الخجمة ف
ؽ.ؽ.ع( عمى أف يتع سػقو لتقجيسو لػكيل الجكلة  57التابعة لثكشة الجرؾ أك أية مؤسدة أخخػ )السادة 

 ؽ.ؽ.ع(؛ 60حجدىا القانػف )السادة العدكخؼ أك الدمصة القزائية العدكخية أك السجيشة السخترة في ميل 
التمبذ في قانػف القزاء العدكخؼ  بالشطخ إلى كل ىحه االختبلفات فإف الجراسة الحالية ال تتصخؽ إلىك 

الستزسغ  1971أبخيل سشة  22: السػافق لػ 1391صفخ عاـ  26خ في السؤر  28-71األمخ رقع )انطخ: 
 ، السعجؿ كالستسع(.قانػف القزاء العدكخؼ 

كالستزسغ قانػف  1979يػنيػ  21السؤرخ في  07-79القانػف رقع  مغ 290، 251، 250، 241انطخ السػاد  (2)
 ، السعجؿ كالستسع.678، ص 1979يػليػ  24، مؤرخة في: 30ج ر عجد الجسارؾ، 
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 السبحث األول

 التمبذ الحقيقي بالجخيسةحالة 

مغ قانػف اإلجخاءات  53ة عمى السادة تتأسذ حالة التمبذ الحؿيقي بالجخيس
مغ قانػف التحؿيقات الجشائية الفخندي،  46ك 41الجدائية الفخندي كالسأخػذة مغ السػاد 

مغ قانػف اإلجخاءات  41كالتي أخح بيا السذخع الجدائخؼ في الفقخة األكلى مغ السادة 
األكؿ( كتتمخز  الجدائية، كىي مصابقة لمسفيػـ المغػؼ كاالصصبلحي لمتمبذ )السصمب

صػره في ضبط السجـخ أك اكتذاؼ الجخيسة في الحاؿ أك عقب ارتكابيا ببخىة يديخة 
مغ شخؼ رجاؿ القػة العامة أك مغ شخؼ عامة الشاس، حيث تقجر السجة الفاصمة بيغ 
ارتكاب الجخيسة كبيغ اكتذافيا بسجة زمشية قريخة ججا، مع ما يثيخه ىحا التحجيج مغ 

 أنػاع الجخائع السدتسخة كاآلنية )السصمب الثاني(. إشكاليات بخرػص 

 السصمب األول

 تعخيف التمبذ في المغة واالصصالح

إف السرصمح الحؼ اعتسجه السذخع الجدائخؼ كىػ التمبذ لو داللة لغػية ميسة في  
المغة العخبية، كلو ميدات عجيجة عغ مرصمح الجخيسة السذيػدة، كمرصمح الطيػر 

كثيخكف أنو السفيـػ الحؼ يقابل فكخة التمبذ بالجـخ في الذخيعة  بالسشكخ الحؼ يخػ 
لو داللة جج  le flagrant délitاإلسبلمية، ككحا فالسرصمح السقابل في المغة الفخندية 

ىامة في التعبيخ عغ حؿيقة فكخة التمبذ )فخع أكؿ( أما التعخيف القانػني 
إلى عجـ كجػد تعخيف كاالصصبلحي فيػ مجاؿ خرب الختبلؼ اآلراء بالشطخ 

تذخيعي، كأيزا تعجد حاالت التمبذ الحؼ أضفى عمى محاكلة التعخيف نػعا مغ 
 التزارب )فخع ثاف(.
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 الفخع األول

 السعشى المغهي لمتمبذ

، كبالفتِح (1)الم ْبُذ بالزع مرٌجر لقػلَظ لبدُت الثػَب ألَبُدو :في المغة العخبية 
، كلبذ عميو األمخ بدو لبدا أؼ اختمط خمصتومرجٌر لقػلَظ لبدت عميو األمخ أؼ 

 ، كالمباس ما يمبذ مغ الثياب كالدبلح، بجليل قػؿ هللا تعالى:(2)بغيخه اكجعمو مذتبي
"                           


 .(4)ذ باألمخ كالثػب اختمط، كتمب(3) 

كفي قػانيغ عخبية عجيجة استعسل مرصمح الجخيسة السذيػدة أك الجـخ السذيػد 
بجال مغ التمبذ بالجخيسة، كاستعسل السذخع الجدائخؼ السرصمحيغ، فاستعسل مرصمح 

مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية في مشاسبة كاحجة،  17الجـخ السذيػد في نز السادة 
قي الشرػص ىػ التمبذ بالجخيسة أك الجخيسة بيشسا السرصمح الحؼ درج عميو في با

 (.338، 333، 67، 59، 58، 44، 42، 41، 38الستمبذ بيا )السػاد: 

ككججت مقارنات فقيية بيغ مرصمح التمبذ بالجخيسة في القانػف الػضعي مع 
الطيػر بالسشكخ أك بالسعرية في الذخيعة اإلسبلمية، كيخػ الجكتػر: الريفي )عبج 

يخ "الطيػر" ىػ تعبيخ جامع شامل كسابق عمى الخؤية، كذلظ ألف الفتاح( أف تعب

                                 
( انطخ: ابغ مشطػر (1) )د.  ت(،  ،صادر بيخكت، دار، 6 لداف العخب، ج ،)أبي الفزل جساؿ الجيغ دمحم بغ مكـخ

 .202  ص

 " ي سػرة األنعاـ:كمشو قػلو تعالى ف (2)                       

، )1987محيط السحيط، قامػس مصػؿ لمغة العخبية، بيخكت، مكتبة لبشاف،  ،انطخ: البدتاني )السعمع بصخس ،

 .806 ص

 (.80األنبياء، اآلية: )سػرة  (3)

القامػس السحيط مختبا تختيبا ألؽبائيا كفق أكائل الحخكؼ،  ،)مجج الجيغ دمحم بغ يعقػب(فيخكزآبادؼ انطخ: ال (4)
 .1455 ص، 2005القاىخة، دار الحجيث، 
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ال تتحقق إال بعج الطيػر، فيي أثخ لمطيػر،  -أؼ رؤية كمذاىجة الجخيسة–الخؤية 
كيتحقق الطيػر كلػ كاف مختكب السشكخ غيخ ضاىخ، كأف تذتع رائحة الخسخ أك 

 .(1)السخجرات مغ مدكغ مغمق، أك كدساع عيار نارؼ تعؿبو استغاثة

  flagrareمذتق مغ العبارة البلتيشية  la flagranceأما في المغة الفخندية فالتمبذ 
"، كلحلظ فالفقياء الفخنديػف غالبا ما يعبخكف عغ حالة  كالتي تعشي "أشعل" أك "أضـخ

 l'infraction estالتمبذ ؼيقػلػف أنيا تتػفخ عشجما تكػف الجخيسة "مازالت ساخشة 

encore toute chaude". 

 كجاء في معجع األكاديسية الفخندية في شبعتو الثامشة ما يمي: 
FLAGRANT, ANTE. adj. Qui est tellement visible qu'on ne peut le 

nier, en parlant d'une Faute, d'un crime. Mensonge flagrant. Injustice 

flagrante. Il est principalement usité dans cette locution, Flagrant délit, 

Délit où l'on est pris sur le fait. Le voleur fut pris en flagrant délit. En cas 

de flagrant délit
(2)

. 

كحب أؼ ىي صفة لمذيء الحؼ ال يسكغ إنكاره نطخا لذجة كضػحو، كخصأ، أك 
، كىي الجخيسة ا ، أك الكاضح لتي عجالة صارخة، كتدتعسل خاصة في التمبذ بالجـخ

 تختكب في الحاؿ، مثل سارؽ في حالة تمبذ.

 le فإف التمبذ حدب قامػس  BÉCHÉRAOUI (doreid)كحدب دراسة لؤلستاذ 

petit larousse  يعشي "الجخيسة التي تختكب أماـ أعيغ مغ يقػـ بإثباتياle délit qui 

commis sous les yeux de celui qui le constateأما قامػس ،" le robert يعخفو ؼ
 qui paraît évident aux yeuxبأنو :"ما يطيخ أماـ أعيغ الكافة بػضػح كال أحج يشكخه

de tous, qui n‟est pas niable   كىحا التعخيف يشصبق فقط عمى الجخيسة التي ،"
 .(3)تختكب في الحاؿ

                                 
 .5 ص، مخجع سابق، التمبذ بالجخيسة ،انطخ: الريفي )عبج الفتاح مرصفى( (1)

(2) Disponible à l‟adresse:  
http//portail.atilf.fr/cgi-bin/getobject_?p.8:43./var/artfla/dicos/ACAD_1932/IMAGE/. 

07/02/2016 15:11. 
(3)  voir: BÉCHÉRAOUI (doreid), la notion de flagrance en droit français, libanais et 

http://portail.atilf.fr/cgi-bin/getobject_?p.8:43./var/artfla/dicos/ACAD_1932/IMAGE/
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إف معشى التمبذ بيحا الخرػص يربح معاكدا لسعشى الغسػض، كبالتالي يصخح 
les infractions occultesخيسة الستمبذ بيا الجخائع الغامزة مغ مجاؿ الج

(1). 

فخبلصة القػؿ في السعشى المغػؼ لمتمبذ أنو يعبخ عغ كضػح الجخيسة، أك 
، بحدب الجاللة في المغة العخبية، أك (2)ضيػرىا كسا يطيخ المباس عمى جدع اإلنداف

 فخندية.سخػنتيا أؼ اكتذافيا لحطة ارتكابيا، كسا تجؿ المغة ال

 الفخع الثاني

 السعشى االصصالحي لمتمبذ

السقارنة إف حاالت التمبذ محجدة في القانػف الجدائخؼ كسا في العجيج مغ القػانيغ 
 مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الجدائخؼ  41، كىكحا تشز السادة (3)عمى سبيل الحرخ

نت مختكبة في الحاؿ أك الجشحة بأنيا في حالة تمبذ إذا كاتػصف الجشاية " عمى أنو:
  .(4)أك عقب اتكابيا"

كسا تعتبخ الجشاية أك الجشحة متمبدا بيا إذا كاف الذخز السذتبو في ارتكابو إياىا 
في كقت قخيب ججا مغ كقت كقػع الجخيسة قج تبعو العامة بالرياح أك كججت في 

أك حيازتو أشياء أك كججت آثار كدالئل تجعػ إلى افتخاض مداىستو في الجشاية 
 الجشحة.

كتتدع برفة التمبذ كل جشاية أك جشحة كلػ في غيخ الطخكؼ السشرػص عمييا 
                                 

égyptien, revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé, n
o
1, 1997, p 198. 

(1) Ibid. ibidem. 
التمبذ بالجخيسة، تأصيل عمسي ألىع مبادغ محكسة الشقس السرخية بذأف  ،انطخ: أبػ سعج )دمحم دمحم شتا( (2)

يع، في ضػء أحكاـ السحكسة الجستػرية العميا مع بصبلف الؿبس عمى األشخاص كتفتيذيع كمداكشيع كسيارات
عشاية خاصة بجخائع السخجرات كاألسمحة كالحخائخ كالخشػة كالدخقة، كاالستيقاؼ كالتيخيب الجسخكي كالقتل 

 .5 ص، (ت .د)كاالشتباه، كعجـ السذخكعية كالسداجيغ كالسحبػسيغ، دار الفكخ الجامعي، اإلسكشجرية، 

 .344 صالسخجع الدابق،  ،)عمي( هانطخ: جخك  (3)

 .الستزسغ قانػف اإلجخاءات الجدائية السعجؿ كالستسع، ج 1966يػنيػ  8السؤرخ في  155-66األمخ رقع انطخ:  (4)
 .1966لدشة  48 ع .ر
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في الفقختيغ الدابقتيغ، إذا كانت قج ارتكبت في مشدؿ ككذف صاحب السشدؿ عشيا 
 عقب كقػعيا كبادر في الحاؿ باستجعاء أحج ضباط الذخشة القزائية إلثباتيا".

كا إلى أمغ الفقياء كالباحثيغ الحيغ لجىحا الشز كاف محل تحميل مغ شخؼ كثيخ 
مع اإلشارة إلى أف السذخع الجدائخؼ استعسل كبل تعخيف التمبذ كتحميل صػره، 

، كىسا عبارة "التمبذ" كعبارة (1)السرصمحيغ السعخكفيغ السدتعسميغ في ىحا الذأف
ؽ.إ.ج.ج، كىسا  17"الجـخ السذيػد"، ىحا السرصمح األخيخ الحؼ كرد في السادة 

 .(2)شفذ السعشى االصصبلحيب

"التمبذ ىػ السعاصخة أك السقاربة بيغ كمسا جاء في تعخيف ىحا السرصمح أف 
"حالة تقارب زمشي بيغ كقػع الجخيسة : ، أك ىػ(3)لحطتي ارتكاب الجخيسة كاكتذافيا"

، أك ىػ "السذاىجة الفعمية لمجخيسة أك التقارب الدمشي بيغ كقػع الجخيسة (4)ككذفيا"
، كما تذيخ إليو ىحه التعاريف كغيخىا كسا ىػ كاضح أنيا تتجو إلى الخبط (5)"ككذفيا

، (6)بيغ حالة التمبذ كفكخة التقارب كأحيانا التبلـز الدمشي بيغ كقػع الجخيسة كاكتذافيا
 كذلظ حتى تشصبق عمى مفيػمي التمبذ الحؿيقي كالتمبذ الحكسي كسا يأتي بيانيسا.

                                 
بيشسا السذخع األردني كسا السذخع الجدائخؼ استعسل مرصمح  حيث استعسل السذخع السرخؼ عبارة "التمبذ"، (1)

كىسا ال يصخحاف أؼ تفخقة قانػنية أك نطخية، انطخ تفريبل ستعسل مرصمح "الجـخ السذيػد"، "التمبذ" كسا ا
الدمصات السسشػحة لسأمػرؼ الزبط  ،مرمح )فادؼ دمحم عقمة(كمقارنة لسػاقف التذخيعات العخبية في: 

، 16 ص، 2013، 1القزائي في حالة التمبذ الجخمي، دراسة مقارنة، عساف، دار كائل لمشذخ كالتػزيع، ط
17. 

الجخيسة السذيػدة في قانػف اإلجخاءات الجدائية الكػيتي، مجمة العمـػ القانػنية  ،انطخ: فاضل )نرخ هللا( (2)
 .221 ص ، )د. ت(،ة، كمية الحقػؽ جامعة عيغ شسذكاالقترادي

، 1 ليجػ، الجدائخ، ط، دار ا1 ضسانات السذتبو ؼيو أثشاء التحخيات األكلية، ج ،انطخ: أكىايبية )عبج هللا( (3)
 .224 ص، 1991

الشطخية العامة لمتفتير في القانػف السرخؼ كالسقارف، رسالة دكتػراه، جامعة  ،انطخ: الحديشي )سامي حدشي( (4)
 .150 ص، 1972عيغ شسذ، 

 .634 ص، 2008دار الجامعة الججيجة،  أصػؿ اإلجخاءات الجشائية، اإلسكشجرية، ،انطخ: عبج السشعع )سميساف( (5)

؛ انطخ 365 ص، 2003نطع اإلجخاءات الجشائية، اإلسكشجرية، دار الجامعة الججيجة،  ،انطخ: ثخكت )جبلؿ( (6)
 ص، 1954، 2 ط، بيخكت، دار الكتاب العخبي، 1ج فقو اإلجخاءات الجشائية،  ،كحلظ: الذاكؼ )تػفيق(

288. 
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ظ التعخيفات فقج كججت محاكالت عجيجة لدج كانصبلقا مغ كجػد نقز في تم
الشقز كتبلفي العيػب التي انصػت عمييا، كمغ بيغ تمظ السحاكالت تعخيف لمتمبذ 
بالجخيسة بأنو "حالة كاقعية تتذكل مغ مجسػعة مغ السطاىخ الخارجية التي تجؿ بحاتيا، 

اميا انعجاـ دكف حاجة إلى تجليل عمى أف ىشاؾ جخيسة تقع، أك بالكاد قج كقعت، كقػ 
 .(1)الدمغ أك تقاربو بيغ كقػع الجخيسة كاكتذافيا"

 السصمب الثاني
 التمبذ الحقيقي بالجخيسةحالة  صهر

 41التمبذ في القانػف في الفقخات الثبلث لمسادة  صػر حالةلقج جاء الشز عمى 
، غيخ أف الفقو نحا في دراستيا كتفريميا مشاحي متعجدة، حيث (2)سابقة الحكخ

، كىي عجدا مغ الحاالت التي يسكغ أف تشجرج كمي استخمز ا في صػر التمبذ بالجـخ
حيث يعتبخ ضسغ التمبذ الحؿيقي بالجخيسة صػرتاف، تتسثل األكلى في حاالت،  سبع

الجخيسة في الحاؿ )فخع أكؿ( كتتسثل الثانية في مذاىجة الجخيسة عقب ارتكابيا  ارتكاب
 ببخىة يديخة )فخع ثاف(.

 الفخع األول
  رتكاب الجخيسة في الحالا

ؽ.إ.ج.ج( ككحلظ  41ىي نفذ العبارة التي استخجميا السذخع الجدائخؼ)السادة 
 ؽ.إ.ج.ـ(، كتتحمل أحكاميا كفق اآلتي: 30السرخؼ )السادة 
 :ظة االرتكاب )أو حقيقة التمبذ الحقيقي(لحأوال: حقيقة 

 الفقيية الفخنديةيا تفتعتبخ ىحه الحالة بسثابة الرػرة السثمى لمتمبذ، أك كسا كص
RASSAT (Michèle-laure)   أك كسا اعتبخىا (3)الرػرة األكثخ مشصؿية لمتمبذ ،

"l‟hypothèse-type du flagrant délit"الفخضية الشسػذجية لمتمبذ  اغيخى
كىي ، (4)

                                 
؛ 139 ص، 2008، 8 ية، دار الجامعة الججيجة، طاإلجخاءات الجشائية، اإلسكشجر  ،انطخ: أبػ عامخ )دمحم زكي( (1)

 كما يمييا. 18 صالسخجع الدابق،  ،(فادؼ دمحم عقمة) مرمحانطخ مديجا مغ التعاريف كاالنتقادات في: 

صػر أك حاالت التمبذ في ىحه الجراسة ىسا عشػاناف لسدسى كاحج، كقج استعسل الفقو ىحيغ التعبيخيغ دكف  (2)
 .35السخجع الدابق، ىامر صفحة  ،بػ سعج )دمحم دمحم شتا(إشكاؿ، راجع في ذلظ: أ

(3) voir: RASSAT (Michèle-laure), traité de procédure pénale, op.cit, p 532. 
(4) Voir: BONDOUX (Géorges), op. cit, p 15. 
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، sur le fait تعشي مذاىجة الجخيسة في نفذ المحطة التي يختكب فييا الفعل السكػف ليا
، كبدبب ىحا (2)، أك باألحخػ مذاىجتيا في مجخػ نفاذىا كأثشاء مقارفتيا1خكع ؼيوأك الذ

الػضػح الحؼ تتسيد بو الجخيسة في ىحه الرػرة فقج اصصمح عمى ىحه الحالة "التمبذ 
 .(3)الحؿيقي"، أك التمبذ بسعشاه الفشي الجقيق

أف التمبذ  ، ذلظ(4)الجخيسة ال الجانيكصف التمبذ يمحق كالقانػف صخيح في أف 
حالة تبلـز كتمحق الجخيسة نفديا ال شخز الجاني عمى ما سيأتي بيانو، كمثالو أف 

ييع بعج ذلظ أف تكػف الجخيسة  ، كال(5)مذتعبل دكف أف يتع مذاىجة الفاعل ايذاىج حخيق
كقعت في الخفاء أك في العبلنية، إذ السيع ىػ حزػر ضابط الذخشة القزائية  قج

 .(6)قب ارتكابيالحطة ارتكابيا أك ع
يزاؼ إلى ذلظ أف ضابط الذخشة القزائية يجب أف يتحقق مغ ؾياـ الجخيسة 
بسذاىجتيا بشفدو أك إدراكيا بإحجػ حػاسو، فبل يغشيو عغ ذلظ أف يتمقى نبأىا عغ 

، فإذا لع يتحقق ذلظ كانتيت الجخيسة بتساحي (7)شخيق الخكاية أك الشقل عغ الذيػد

                                 
خيسة الستمبذ بيا بأنيا ؽ.إ.ج.ج لع يدتخجـ لفع السذاىجة، بل عبخ عغ الج 41إف نز الفقخة األكلى مغ السادة  (1)

 التي تختكب في الحاؿ، كالقرج ىػ مذاىجتيا في تمظ المحطة، ألنيا إذا لع تذاىج فيي في حكع العجـ.
 .9 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: أبػ سعج )دمحم دمحم شتا( (2)

دار االتحاد العخبي  ،ةقػاعج الزبط كالتػؾيف كالتحقيق في التذخيع الجشائي، القاىخ  ،انطخ: البغاؿ )الديج حدغ( (3)
 .41 ص، 1966، 1 لمصباعة، ط

، اإلسكشجرية، دار 1 عمػاني في التعميق عمى قانػف اإلجخاءات الجشائية، ج ،انطخ: ىميل )فخج عمػاني( (4)
 .256 ص، السصبػعات الجامعية، )د ت(

، 1988السعارؼ، اإلسكشجرية،  التمبذ بالجخيسة في ضػء القزاء كالفقو، مشذأة ،انطخ: الذػاربي )عبج الحسيج( (5)
 .9 ص

يع حامج( (6) ، 1995، 1 التمبذ بالجخيسة كأثخه عمى الحخية الذخرية، السكتبة القانػنية، ط ،انطخ: ششصاكؼ )إبخـا
 .13 ص

يع( (7) السذكبلت العسمية في التمبذ بالجخيسة في ضػء الفقو كأحكاـ القزاء، القاىخة، دار  ،انطخ: عبج الخالق )إبخـا
؛ تججر اإلشارة إلى أف محكسة الشقس السرخية كانت تقزي 8 ص، 2014جؿ لئلصجارات القانػنية، الع

بيحا القزاء، كأف السذاىجة يجب أف تحجث بسعخفة أحج رجاؿ الزبط القزائي، كأنو ال يكفي أف يكػف 
كػف ىػ نفدو قج مأمػر الزبصية القزائية قج تمقى نبأ التمبذ عغ شخيق الخكاية مسغ شاىجه عمى حيغ أال ي

شاىج صػرة مغ صػره، كأف ىحا القزاء حدب الجكتػر مرصفى )محسػد محسػد( الحؼ رفزو بعس الفقياء 
عمى أساس أنو استمـد ما ال يمـد إلثبات حالة التمبذ فيي قج فعمت ذلظ بدبب رغبتيا في صيانة الحخية 
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 .(1)لتػافخ حالة التمبذآثارىا لع يكغ ىشاؾ محل 
كتججر اإلشارة ىشا إلى أنو يجب أف تكػف السذاىجة قج تست بصخيق مذخكع، أؼ 

أك  ،كأف يخاىا ضابط الذخشة القزائية في شخيق عاـ ،أف تكػف رؤية الجخيسة شبيعية
كسشدؿ صجيق أك  ،أك مكاف خاص مغمق لو حق ارتياده ،أك مكاف مكذػؼ ،محل عاـ

ت رؤية الجخيسة عغ شخيق التجدذ كاالستصبلع فبل تقع حالة قخيب، أما إذا كان
 .(2)التمبذ

 :ثانيا: السذاىجة ال تقترخ عمى الخؤية بل تكهن بذتى الحهاس
، بل تشرخؼ (3)إف عبارة "مذاىجة" ال تشرخؼ إلى الخؤية البرخية حدب الفقو

حة أك شع رائ ،إلى سائخ الحػاس أيزا، فدساع صػت رصاص مرجره أحج السشازؿ
مغ لفافة في يج أحج السارة تتحقق بو السذاىجة، ككحلظ الحػاس األخخػ كالحكؽ  السخجر

كالمسذ، كإنسا يجب أف يكػف اإلدراؾ الستحرل مغ ىحه الحػاس يقيشيا ال يحتسل 
 .(5)، كىحا بإجساع الفقو كالقزاء(4)الذظ

فحيشئح ال  ،بياكإنسا بمغ  ،أما إذا لع يذاىج ضابط الذخشة القزائية الجخيسة بشفدو
، ذلظ أف (6)تقـػ حالة التمبذ إال إذا تشقل إلى مكاف الحادث كشاىج آثار الجخيسة بشفدو

                                 
إثبات التمبذ في  ،)محسػد محسػد(الذخرية لؤلفخاد كعجـ التعخض ليا بغيخ مبخر قػؼ، انطخ: مرصفى 

، 157رقع  ،2 ع ،1945بخيل كيػنيػ جشحة إحخاز السخجرات، مجمة الحقػؽ، جامعة القاىخة، كمية الحقػؽ، أ
 .313 ص

 .257 صانطخ: ىميل )فخج عمػاني(، السخجع الدابق،  (1)

 ار إلييا.؛ كالسخاجع التي أش39 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: أبػ سعج )دمحم دمحم شتا( (2)

؛ كحلظ: عبجه )سميع 237 صشخح قانػف اإلجخاءات الجدائية...، مخجع سابق،  ،انطخ: أكىايبية )عبج هللا( (3)
 .41 ،40 ص، 2005، 1 الجخيسة السذيػدة )دراسة مقارنة(، مشذػرات زيغ الحقػؾية، بيخكت، ط عمي(،

 .145 ص، 2011خ، دار الكتب القانػنية، نصاؽ الزبصية القزائية، مر ،انطخ: جابخ )حداـ دمحم سامي( (4)

انطخ: عػض )عػض دمحم(، السبادغ العامة في قانػف اإلجخاءات الجشائية، مشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية،  (5)
 .240 ص، 2002

يخػ بعس الفقو أف شخط السذاىجة لع يشز عميو القانػف كال يتدق مع الشرػص التذخيعية، فالسذخع ال يصمب  (6)
يجؿ عمى أف صػر التمبذ ال يحرل أف يذاىجىا الزابط بشفدو، بل يتمقى  ، كسا أف الػاقع العسميىحا الذخط

نبأىا بػاسصة الغيخ، كىحا يجعل التمبذ بالجـخ غيخ قائع في كثيخ مغ الرػر العسمية، انطخ: نسػر )دمحم 
 . 319سعيج(، السخجع الدابق، ص 
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 ،دقط كصف التمبذ عغ الجخيسة في ىحه الحالةتمغ ؽ.إ.ج.ج لع  42نز السادة 
غ بجشاية في حالة "يجب عمى ضابط الذخشة القزائية الحؼ بمِّ  حيث نرت عمى أنو:
ككيل الجسيػرية عمى الفػر ثع يشتقل بجكف تسيل إلى مكاف تمبذ أف يخصخ بيا 

الجخيسة كيتخح جسيع التحخيات البلزمة"، فػقػؼ ضابط الذخشة القزائية عمى الجخيسة 
بشفدو بعج أف بمغ بيا يبقييا في حالة التمبذ ما لع يتأخخ عغ االلتحاؽ بسكاف الحادث 

 .(1)كػف "بجكف تسيل"ألف الشز السحكػر أشار إلى أف االنتقاؿ يجب أف ي
 :ثالثا: مشاط السذاىجة ىه إدراك ماديات الجخيسة ال مظاىخىا

كمذاىجة الجخيسة تتحقق في أؼ مخحمة مغ مخاحميا، كأف تكػف في مخحمتيا 
، كذلظ بذخط أف يشرب إدراؾ (2)الشيائية، أؼ في السخحمة األخيخة لتشفيح الخكغ السادؼ

، كسذاىجة السجشي (3)الجشائية ال مجخد الشتيجةرجل الزبصية القزائية عمى األفعاؿ 
عميو كىػ يمفع أنفاسو األخيخة دكف مذاىجة فعل العجكاف، ففي ىحا السثاؿ ال يتحقق 
التمبذ في الرػرة األكلى التي نحغ برجدىا أؼ مذاىجة الجخيسة حاؿ ارتكابيا، بل 

 .(4)ىحا السثاؿ أقخب إلى الرػرة الثانية التي سيأتي بيانيا
مذاىجة جدء مغ أفعاؿ الجخيسة دكف بؿية األجداء فتتحقق بو حالة التمبذ،  أما

كأف يذاىج شخرا يشدؼ دما كىػ يصمق الشار عمى شخز آخخ كاف قج أشمق عميو 
الشار قبل أف يمػذ بالفخار، فتتػفخ حالة التمبذ رغع أف ضابط الذخشة القزائية لع 

 .(5)يذاىج فعل اإلشبلؽ األكؿ

                                 
 .238 ،237 صجخاءات الجدائية ...، مخجع سابق، انطخ: أكىايبية )عبج هللا(، شخح قانػف اإل (1)

 .37 صانطخ: أبػ سعج )دمحم دمحم شتا(، السخجع الدابق،  (2)
رغع ذلظ فإف جانبا مغ الفقو يخػ أف حالة التمبذ الحؿيقي تذسل الجخيسة اإليجابية كسا الدمبية، كتذسل الجخائع  (3)

حارس الذاشيء كىػ يعسج إلى تخؾ أحج الدابحيغ يغخؽ، اإليجابية بصخيق التخؾ أك االمتشاع، كسا لػ شػىج 
فتكػف الجخيسة متمبدا بيا، كىي الذخكع في جخيسة قتل عسجؼ، كإذا تحققت الػفاة فتكػف الجخيسة الستمبذ بيا 

انطخ: نسػر )دمحم كسا يذسل التمبذ الجخائع السدتسخة إذا تست السذيادة خبل فتخة استسخاىا، جخيسة قتل عسج، 
، مجمة مؤتة لمبحػث كالجراسات، -دراسة مقارنة–األحكاـ العامة لمجـخ السذيػد في التذخيع األردني  ،سعيج(

 .296 ص، 1991، 1، ع 6 ج
يع حامج(، السخجع الدابق،  (4)  .13 صانطخ: ششصاكؼ )إبخـا

اإلسكشجرية،  ،السقارف تمبذ بالجخيسة كأثخه عمى الحخية الذخرية في القانػف الجدائخؼ ك انطخ: جبيخؼ )نجسة(، ال (5)
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ىػ إدراؾ الجخيسة حاؿ ارتكابيا، بغس الشطخ عسا  -يسكغ القػؿ-كمشاط الجخيسة 
إذا كانت الجخيسة قج ارتكبت في الخفاء أك ارتكبت عبلنية، إذ يكفي أف يكػف ضابط 
الذخشة القزائية قج حزخ لحطة ارتكابيا، أك حزخ بعج البجء في ارتكابيا كلكغ قبل 

 .(1)إتساميا
 رخية ونقجه: حهل اجتياد لسحكسة الشقس السرابعا: 

تتجو محكسة الشقس السرخية اتجاىا مدتقخا لمقػؿ بأنو يكفي لؿياـ حالة التمبذ 
 :كجػد مطاىخ خارجية تشبئ بحاتيا عغ كقػع الجخيسة، فجاء في قخارىا بتاريخ

"ال يذتخط في التمبذ بإحخاز السخجر أف يكػف مغ  عمى سبيل السثاؿ: 06/06/1964
ية السادة التي شاىجىا، بل يكفي في ذلظ تحقق تمظ شيج ىحه السطاىخ قج تبيغ ماـ

السطاىخ الخارجية كالتي تتسثل في إلقاء الستيع لفافة عمى سصح مياه التخعة كقت 
 .(2)رؤيتو لخجاؿ السباحث، مسا يجؿ عمى أنو محخز لسادة مخجرة"

كأف السذاىجة ليذ  ،إف ىحا القخار في نطخ البعس يتفق كالفكخة التي سبق بيانيا
لسقرػد بيا الخؤية، كإنسا ؾياميا بسختمف الحػاس، غيخ أف األىع في السذاىجة ليذ ا

بل أف تتجو السذاىجة إلى إدراؾ األفعاؿ السادية السكػنة لمخكغ  ،ىػ الحاسة فقط
السادؼ لمجخيسة، ففي القزاء الدابق لع يتجو اإلدراؾ إلى األفعاؿ السادية بقجر ما اتجو 

ية التي تشبئ عغ كقػع الجخيسة، كحتى يرح االعتساد عمى إلى بعس السطاىخ الخارج
تمظ السطاىخ الخارجية يشبغي أف تكػف جدءا مغ الخكغ السادؼ لمجخيسة، أما إذا لع تكغ 

 .ف تكػف دالئل عمى ارتكاب الجخيسةكحلظ فيي ال تعجك أ
 حهل مفيهم اإلدراك:خامدا: 

ذاىجة بالحػاس كما يتختب إف اإلدراؾ ىػ مدألة في غاية األىسية، ذلظ أف الس
عمييا مغ إدراؾ ال يعشي أف ىحا اإلدراؾ كاف في غاية الجقة، فالجراسات الشفدية تثبت 
أف اإلدراؾ ال يكػف بيحه الديػلة، ففي اختبار قاـ بو كبلباريج أستاذ عمع الشفذ 
بجامعة جشيف في مجاؿ عمع الشفذ القزائي بكمية الحقػؽ، كأثشاء السحاضخة التي 

                                 
 .27 ،26 ص ،2010دار الجامعة الججيجة، 

 .40 صانطخ: أبػ سعج )دمحم دمحم شتا(، السخجع الدابق،  (1)

 كما يمييا. 36 صالسخجع الدابق،  ،راجع السديج مغ األحكاـ في: مرمح )فادؼ دمحم عقمة( (2)
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 ييا ألقى عمى الصمبة فجأة مجسػعة مغ األسئمة مػجية إلى عذخيغ شالبا.يمق
كانت األسئمة خاصة بسباني الجامعة، مشيا: ىل تػجج نافحة تصل عمى دىميد 
الجامعة عمى يدار الجاخل في مػاجية غخفة البػاب، كما لػف ستائخ ىحه الشافحة؟ كعجد 

 كما شكميا؟ كأسئمة أخخػ. أعسجة القاعة التي في الجكر األكؿ مغ الجامعة
شالبا أجابػا عمى  54كبعج االختبار حرل كبلباريج عمى الشتائج التالية: مغ بيغ 

ىحه األسئمة لع يػجج شالب كاحج قجـ إجابة صحيحة، كحتى الصمبة الحيغ كانػا أشػؿ 
 .(1)كجػدا في الجامعة لع يقجمػا إجابات أفزل مغ إجابات الصمبة الججد

ما يقع أماميا في البيئة، ثع يحرل ما يدسى االنتباه كاإلدراؾ، فالحػاس تمتقط 
كبشاء عمييسا تحجث الطػاىخ الشفدية األخخػ كالتحكخ كالتخيل كالتعمع كالتفكخ، كثسة 

كلكغ  ،فارؽ ىاـ بيغ االنتباه كاإلدراؾ، فقج يشتبو جسع مغ الشاس إلى مػقف كاحج
خبخاتيع الدابقة ككجيات نطخىع كذكائيع يختمف إدراؾ كل مشيع تبعا الختبلؼ ثقافتيع ك 

 .(2)كدكافعيع كحتى قػة حػاسيع
فإدراؾ ضابط الذخشة القزائية الحؼ يحرل عميو عغ شخيق إحجػ الحػاس ىػ 

، فالحػاس يحخكيا حادث فجائي، يحجث بعجىا انفعاؿ أك (3)عخضة لكثيخ مغ السؤثخات
مغ تشبيو إحجػ الحػاس، ككل إحداس، فاإلحداس ىػ األثخ الشفدي الحؼ يشذأ مباشخة 

 ،فخد لجيو حداسية خاصة بو، كاإلنداف يكاد يدتحيل عميو أف يحذ إحداسا خالرا
ألنو ال يمبث أف يزيف إليو شيئا مغ عشجه، كلحلظ فاإلدراؾ يكػف مختمفا، ألف اإلدراؾ 

 .(4))الحدي( ىػ العسمية التي تجعل لسا يقع عمى حػاسشا مغ إحداسات معشى مفيػما

                                 
يع( (1) يع إبخـا إثبات في السػاد الجشائية دراسة قانػنية نفدية، عالع الذيادة كجليل  ،انطخ تفريبل: الغساز )إبخـا

 .23 ،22 ص، 1980الكتب، القاىخة، 

يع( زانطخ: الغسا (2) يع إبخـا  .56 صالسخجع الدابق،  ،)إبخـا

باالستجعاء الحخ، حيث أف كل مذاىجة تدتمـد كجػد معجؿ خصأ، يتخاكح  -في عمع الشفذ–كىحا ما يصمق عميو  (3)
يع(بيغ الخصأ في الد  االستجعاء  ،يادة كاالختخاع الشقي، كالتذػه، كالتتابع، انطخ تفريبل: الذشاكؼ )أمشية إبخـا

الحخ كعبلقتو بكل مغ فتخة االحتفاظ كالثقة لجػ شيػد العياف "دراسة شبو تجخيبية"، مجمة دراسات نفدية، مج 
-313 صرخ، ص ترجر عغ رابصة األخرائييغ الشفدييغ السرخية، م ،2006، أفخيل 2، عجد 16

337. 

يع( (4) يع إبخـا  .75-70 صالسخجع الدابق،  ،انطخ تفريبل: الغساز )إبخـا
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لتالي فإدراؾ ضابط الذخشة القزائية في حالة مذاىجة الجخيسة حاؿ ارتكابيا كبا
يجب أف يشرب عمى كقائع معيشة، ىحه الػقائع ىي الخكغ السادؼ لمجخيسة أك جدء 
مشو، كليذ الشتيجة اإلجخامية فقط، أما إذا انرب اإلدراؾ عمى السطاىخ الخارجية التي 

 ػـ معو حالة التمبذ.ال تعج جدءا في الخكغ السادؼ فبل تق
 حهل نقج وتفديخ اتجاه محكسة الشقس السرخية:سادسا: 

إف االتجاه الدابق لسحكسة الشقس السرخية ال بج أف ال يػحي بأف ؾياـ حالة 
حيث أنو ال يعشي التمبذ في حالة كجػد مطاىخ خارجية ىػ بسثابة إثبات لمجخيسة، 

 ،يثبت كقػع الجخيسة أك عجـ كقػعيا أفكيدتػؼ بعج ذلظ سػػ ؾياـ حالة التمبذ فقط، 
ا بعج مغ تحميل يتزح ؼيس أففبل يسشع مغ ؾياـ حالة التمبذ في جخيسة إحخاز مخجر 

تتكػف  أفإذ يكفي  ،نيا ليدت مغ السػاد السخجرة السحـخ حيازتياأالسادة السزبػشة 
تى كاف ف السادة التي شاىجىا ىي مغ السػاد السخجرة مأالزابط القزائي عقيجة بلجػ 

 .استشتاجو ىحا مؤيجا  بأسباب معقػلة مغ الطخكؼ التي ضبصيا فييا
"األصل في األعساؿ  كىكحا جاء في قخار آخخ لسحكسة الشقس السرخية أف:

اإلجخائية أنيا تجخؼ عمى حكع الطاىخ، كىي ال تبصل مغ بعج ندكال عمى ما قج 
أحكامو، كمغ شػاىجه أنو يشكذف مغ أمخ الػاقع، كقج أعسل الذارع ىحا األصل كرتب 

مغ قانػف اإلجخاءات الجشائية كصفا يحمق  30اعتبخ حالة التبذ بالجخيسة كفقا لمسادة 
السطاىخ الخارجية لمجخيسة برخؼ الشطخ عسا يدفخ عشو التحقيق مغ ؾياـ الجخيسة أك 

 .(1)عجـ ؾياميا"
 حهل تصهر اجتياد محكسة الشقس السرخية في ىحا اإلشار: سابعا:

قخارات محكسة الشقس السرخية القجيسة مشيا كالحجيثة نجج أنيا  بعسجػع إلى بالخ 
"متى كاف ىحا اإلدراؾ بصخيقة يقيشية ال تحتسل شكا"، ففي القخار  :تزيف عبارةغالبا 

"مغ السقخر أف القػؿ بتػافخ حالة  جاء ما يمي: (2)27/02/1980 :الرادر بتاريخ
السػضػعية التي تدتقل بيا محكسة السػضػع  التمبذ أك عجـ تػفخىا ىػ مغ السدائل

                                 
آثار التمبذ  ،، محكػر في: الجارحي )عادؿ عامخ دمحم(25/01/2006ؽ، جمدة  66لدشة  16503الصعغ رقع  (1)

 .32 ص، 2012بالجخيسة في قانػف اإلجخاءات الجشائية، رسالة دكتػراه، جامعة القاىخة، 

 .249 صانطخ: ىميل )فخج عمػاني(، السخجع الدابق،  (2)
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بغيخ معقب عمييا ما دامت أقامت قزاءىا عمى أسباب سائغة، كلسا كاف مفاد ما 
نا لػاقعة الجعػػ كإيخادا اأثبتو الحكع االبتجائي السؤيج ألسباب الحكع السصعػف ؼيو بي

بسا قاـ بو  لسؤدػ ما شيج بو الزابط الحؼ باشخ إجخاءات الزبط كالتفتير إذا قاـ
التداما بػاجبو في اتخاذ ما يمـد االحتياط لمكذف عغ الجخائع كضبط مختكبييا، كىػ ما 

إذ عمع مغ أحج  ،يجخل في صسيع اختراصو بػصفو مغ مأمػرؼ الزبط القزائي
مخشجيو أف الصاعغ يجيخ كذكا ممحقا بو حجخة لؤلعساؿ السشاؼية لآلداب، كأف ىشاؾ 

أحج الخجاؿ لحطة اإلببلغ، فأسخع عمى رأس قػة إلى محل امخأة تسارس الجعارة مع 
الصاعغ، حيث كججه كاقفا بالقخب مغ بابو، كسسع أصػاتا مخمة باآلداب ترجر مغ 
داخمو، فاقتحسو حيث كجج الستيسة الثانية في حالة جساع كامل مع أحج الخجاؿ، فإف 

كالتفتير بؿياـ حالة ىحا الحؼ ساؽ الحكع إنسا يدػغ بو اشخاح الجفع ببصبلف الؿبس 
التمبذ التي يكفي لتػافخىا كجػد مطاىخ خارجية تشبئ بحاتيا عغ ارتكاب الجخيسة، إذ 
أف مذاىجة الزابط لمستيع يقف خمف باب الكذظ كسساعو أصػات ارتكاب الفحذاء 
تشبعث مغ داخل السحل، إذ أف التمبذ حالة تبلـز الجخيسة نفديا، كيكفي لتػافخىا أف 

ا قج حزخ ارتكابيا بشفدو كأدرؾ كقػعيا بأية حاسة مغ حػاسو متى كاف يكػف شاىجى
مغ  34ىحا اإلدراؾ بصخيقة يقيشية ال تحتسل شكا، ككاف مغ السقخر قانػنا شبقا لمسادة 

أف لسأمػر الزبط  1972سشة  37قانػف اإلجخاءات الجشائية بعج تعجيميا بالقانػف رقع 
كالجشح التي يعاقب عمييا بالحبذ مجة تديج عمى القزائي في أحػاؿ التمبذ بالجشايات 

ثبلثة أشيخ أف يأمخ بالؿبس عمى الستيع الحاضخ الحؼ تػجج دالئل كاؼية عمى 
 اتيامو".

إف العبارة التي أضافيا ىحا الحكع ىي إضافة ليا كزنيا كؾيستيا مغ حيث تػضيح 
كاف يذػبيا  كتصػر في نطخة محكسة الشقس الدابقة التي ،كتفديخ الشز القانػني

بعس الخمل الدابق شخحو، كتججر اإلشارة أف ىحه اإلضافة قج اشخدت عمييا أحكاـ 
 .(1)محكسة الشقس السرخية في أحكاميا

 

                                 
يع حامج(، السخجع الدابق،  (1)  .14 صانطخ: ششصاكؼ )إبخـا



95 

 

 حهل مهقف كل من السذخعين الفخندي والجدائخي:ثامشا: 
ؼيسا يخز حالة  indice apparent استشج التذخيع الفخندي إلى فكخة الجليل الطاىخ

خيسة في الحاؿ، كحخصت محكسة الشقس الفخندية عمى تجشب تػسع ال ارتكاب الج
 actualitéلحالة التمبذ، كذلظ بأف تطيخ حالية  extension intolérableيحتسل 

 l‟apparenceارتكاب جخيسة التمبذ بجليل ضاىخ، كيقرج بزخكرة تػافخ الجليل الطاىخ 
 .(1)ةتذابو الطاىخ مع الحؿيقة السصخكح

قزاء محكسة الشقس الفخندية عمى أف حالة التمبذ تتحقق بسجخد  كىكحا استقخ
أف يدتفاد مغ إثباتات قزاة السػضػع أف رجاؿ الزبط القزائي قج سجمػا دالئل 

مغ قانػف اإلجخاءات  53ضاىخة لدمػؾ مجـخ يكذف عغ كجػد جخيسة بسفيػـ السادة 
 الجدائية.

« l‟état de flagrance soit caractérisé qu‟il résulte des constatations des 

juges du fond que les OPJ relèvent ont relevé des indices apparents d‟un 

comportement délictueux révélant l‟existence d‟un crime ou d‟un délit 

flagrant »
(2)

. 

"بجليل ضاىخ  القزائي لرحة التمبذ أف يتسدظ رجاؿ الزبطأؼ أنو يدتمـد  
كىحا  "،indices apparents d‟un comportement délictueux (3)مى سمػؾ إجخاميع

معدز بإشارات محجدة (4)الجليل يسكغ أف يدتفاد مغ ببلغ صادر مغ مجيػؿ
                                 

 .19 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: الجارحي )عادؿ عامخ دمحم( (1)
(2) Voir: Cass. crim 4 janvier 1982; Cass. crim 26 avril 1983 ; voir aussi: cass. Crim. 22 

avril 1992, N° de pourvoi: 90-85125, disponible à l‟adresse: 

 http//www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007068409. 

07/02/2016 15:12. 

مغ قانػف  179ك 177اء في ىحا القخار األخيخ أف  جخيسة الخشػة اإليجابية السشرػص عمييا في السادتيغ حيث ج
العقػبات تقـػ بسجخد أف تػجو عصايا أك ـبات إلى مشتخب مغ أجل ؾيامو أك كعجه بالؿياـ بأعساؿ تجخل في 

ؼ(  ة قاـ الديج )ـ،دؾيق 30ك 18عمى الداعة  26/07/1989اختراصو أك في عسمو، كأنو بتاريخ 
بالترخيح لجػ الذخشة بتمؿيو ـبات مغ شخؼ الستيسيغ في مقابل ؾيامو بإصجار قخار لسرمحتيع، كأنو 

 230000مغ أجل تشفيح الرفقة بتدمييع مبمغ  12:00أضاؼ بأنو رتب ليع مػعجا بعج الغج في الداعة 
صفة الزحية كسشتخب كترخيحاتو  فخنظ، كأنو بالشطخ إلى 79000بذاحشة ؾيستيا  ةفخنظ كقديسة خاص

السحجدة كالسفرمة فإف ضباط الذخشة القزائية ليع كامل األىمية القانػنية لفتح التحقيق عمى أساس التمبذ 
 بالجشحة.

(3) Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 113. 
(4) Voir: cass. Crim. 11 juillet 2007, N° de pourvoi: 07-83427, bull crim 2007, N° 183, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007068409
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، أك يدتفاد مغ اعتخاؼ الذخيظ في الجخيسة، أك في مخاؾبة تدسح بإثبات (1)كمشدجسة
بكل اخترار كجػد اعتقاد قػؼ لجػ ، أك (2)الدمػؾ السذتبو ؼيو، أك في دليل مادؼ

كىػ ما  ، فبل بج مغ كجػد نػع مغ الحاتية في ىحا األمخ،(3)القزائية رجل الزبصية
التي ىي مشصمق اإلجخاءات الجدائية، كال يسكغ أف يكػف ك  ،يعبخ عشو قانػنا بالذبية

 مػضػعيا برػرة مصمقة، ككل ذلظ تحت رقابة محكسة السػضػع.
اعتبخت أف  isnard ييخ لسحكسة الشقس الفخندية في قزيةكفي قزاء جج ىاـ كش

و يقـػ بالتدكيخ في رىانات الدباقات، ال سيئة، كػن مجخد أف ىحا الذخز لجيو سسعة
يدسح لسحافع الذخشة كبجكف أمخ مغ القاضي أف يقػـ بتفتيذو في الذارع، في حيغ 

 .(4)أنو لع يكغ ىشاؾ شيء يػحي أنو كاف يحػز عمى البصاقات

يعبخ الفقو الفخندي عغ ىحا األمخ بالذخط السادؼ، حيث أف التمبذ بالجـخ ك 
، La condition matérielleيتصمب تػافخ شخشيغ متبلزميغ، كىسا: الذخط السادؼ 

، كيقرج بو La condition temporelleكيتسثل ؼيسا سبق ذكخه، كالذخط الدمشي 
 مذاىجة الجخيسة في كقت قخيب ججا مغ ارتكابيا.

دالئل مػضػعية تجعػ إلى التفكيخ بأف "ا يدتعسل الفقو الفخندي أيزا عبارة كس
 "جخيسة كقعت في الحاؿ، كتحجيجا أف تبجك لمعياف دالئل ضاىخة عمى كجػد فعل إجخامي

 «Des indices objectifs qui laissent à penser qu‟une infraction se 

                                 
disponibe sur:  

http//www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=J

URITEXT000017909152&fastReqId=1815419656&fastPos=1 2/7/2016 3:14. 
(1) Les indices apparents peuvent être une dénonciation anonyme conforter par des 

indications précises et concordantes; voir: Cass. Crim 23 octobre 1991, N° de 

pourvoi: 90-85321. 

 .22/04/1992 :كانطخ القخار الدابق ذكخه الرادر بتاريخ

 .20 صنفذ السخجع،  ،انطخ: الجارحي )عادؿ عامخ دمحم( (2)

انطخ  Pأك مغ خبلؿ أقػاؿ الزحية حتى قبل تدجيل شكػاىاكأف يقـػ الجاني بالفخار أماـ ناضخ رجل الذخشة،  (3)
 في ذلظ:

VERNY (édouard), procédure pénale, dalloz, 6 
ème 

éd, 2018, p 57. 
(4) Voir: cass. crim., 22 janvier 1953, Bull. crim., n° 24: “le simple fait que cet individu 

avait la réputation de se livrer au trafic des paris aux courses n‟autorisait pas un 

commissaire de police, sans mandat du juge, à le fouiller dans la rue, alors que la 

possession des fiches ne lui était révélée par aucun indice extérieur”. Voir:  

MATHIAS (éric), op. cit, p 75. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017909152&fastReqId=1815419656&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017909152&fastReqId=1815419656&fastPos=1
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commet actuellement. Plus précisément, elle doit être manifestée par des 

indices apparents d‟un comportement délictueux »
(1). 

مغ قانػف اإلجخاءات  42أما بالشدبة لمقانػف الجدائخؼ فالسدتفاد مغ نز السادة 
الجدائية ىػ أف الجخيسة الستمبذ بيا إما أف تذاىج مغ شخؼ ضابط الذخشة القزائية 

السذاىجة ال تشرخؼ إلى البرخ فقط بل إلى جسيع أك مغ أؼ شخز آخخ، كأف 
الحػاس، كمغ ثسة فيي تخزع لسا يخزع لو اإلدراؾ مغ نقائز، كأنو في حالة أف 

 42/2ضابط الذخشة القزائية لع يذاىج الجخيسة بشفدو كإنسا بمغ بيا مغ الغيخ فالسادة 
، (2)الجخيسة بشفدوتمـد ضابط الذخشة القزائية باالنتقاؿ لسكاف الجخيسة كمذاىجة  3ك

"يجب عمى ضابط الذخشة القزائية الحؼ بمغ بجشاية في حالة تمبذ أف  حيث تشز:
يخصخ بيا ككيل الجسيػرية عمى الفػر ثع يشتقل بجكف تسيل إلى مكاف الجشاية كيتخح 

 جسيع التحخيات البلزمة".
ىجة غ السذاىجة السادية، كلكغ ىحه السذاإف ىحا الشز يجؿ عمى أنو ال بجيل ع

ترصجـ باعتبارات عجيجة، مشيا أف اإلدراؾ ال يسكغ أف يتحقق برػرة مصمقة، كسا 
سبق الذخح، كمغ أجل ذلظ يشبغي أف يؿبس عمى الجاني كىػ يقـػ بالجخيسة بصخيقة 
ال تجع مجاال لمذظ في ثبػتيا، كالؽيرل في ذلظ ىػ السحزخ الحؼ يحخره ضابط 

لطخكؼ التي ضبط فييا الجاني، كشيادة الذخشة القزائية كيبيغ ؼيو الػقائع كا
 .(3)األشخاص الحيغ قامػا بالؿبس عميو عشج االقتزاء

كعمى كل حاؿ فأىسية ؾياـ حالة التمبذ ىي ضساف صحة اإلجخاءات التي 
ستتخح، فقج ال تقػـ ىحه الحالة مغ التمبذ، كلكغ تقػـ بجال مشيا الحالة الثانية، الخاصة 

ا أك حتى الرػرة الثالثة الخاصة باكتذاؼ الجخيسة في باكتذاؼ الجخيسة عقب كقػعي
السذخع الجدائخؼ قج راعى ؼيسا يخز إثبات كقت قخيب ججا مغ كقػعيا، فإذا كاف 

مغ قانػف العقػبات أف يكػف ذلظ بػسائل  341التمبذ بالدنا عشجما نز في السادة 
يذ أحج محجدة، كمغ بيشيا محزخ يحخره ضابط مغ ضباط الذخشة القزائية )كل

                                 
(1) Voir: CHEHADE (Farah EL HAJJ), op. cit, p 37. 

 .237 صية ...، مخجع سابق، شخح قانػف اإلجخاءات الجدائ ،انطخ: أكىايبية )عبج هللا( (2)

 .328 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: جخكه )عمي( (3)
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رجاؿ الزبط القزائي كسا ىػ الشز العخبي(، فإنو غالبا ما يتع إثبات ىحه الحالة 
كفق الرػرة الثانية لمتمبذ، إذ مغ الستعحر ضبط الػاقعة كىي ساخشة كفق الرػرة 

"يكفي أف تقع  :20/03/1984 :األكلى، كجاء في قخار لمسحكسة العميا بتاريخ
ميل في كضعية أك ضخؼ أك حالة ال تتخؾ مجاال مذاىجتيسا عقب ارتكاب الجخيسة بق

 .(1)لمذظ في أنيسا باشخا العبلقة الجشدية"
كعمى ذلظ أيزا لػ ترػرنا أف ضابط الذخشة القزائية سسع صياحا مشبعثا مغ 

أك كجج جخيسة  ،مشدؿ يصمب الشججة فاقتحسو، فػجج الجاني كىػ برجد ارتكاب جخيسة
جاني بالفخار، فإف حالة التمبذ تكػف قائسة كفق قج ارتكبت في الحيغ بيشسا الذ ال

 .الرػرة األكلى أك كفق الرػرة الثانية حدب الحالة
 العشرخ الدمشي لحالة مذاىجة الجخيسة لحظة االرتكاب: تاسعا:

إف الجخيسة تػصف بأنيا في حالة تمبذ كأنيا مختكبة في الحاؿ إذا ؾبس عمى 
، أك أثشاء عسمية (3)كىػ يقـػ بأفعاؿ الذخكع ، أؼ أف الجاني ضبط(2)مختكبيا في الحاؿ

تشفيح الخكغ السادؼ لمجخيسة، أك أف الؿبس عميو كاف متدامشا مع الفعل، كسا عبخ عشو 
 .la chaleur du crime"(4)الفقو الفخندي بعبارة "

 الفخع الثاني
 إدراك الجخيسة عقب ارتكابيا

 :أوال: حهل حقيقة ىحه الرهرة
يا رغع أنيا تفيج قخب الفتخة الدمشية، إال أف السذخع السرخؼ إف عبارة عقب ارتكاب

- ا حيغ أضاؼ عبارة "ببخىة يديخة"، بيشسا سار السذخع الجدائخؼ كاف أكثخ دقة كتحجيج  
 qui vient de se"في فمظ القانػف الفخندي الحؼ أخح مشو نفذ العبارة -ي الحؿيقةف

commettre"رة "مباشخة "، ككاف السذخع الفخندي قج أسقط عبا immédiatement  ابتجاء

                                 
، السجمة 20/03/1984، بتاريخ: 34051قخار السحكسة العميا، القدع األكؿ لمغخفة الجشائية الثانية، ممف رقع:  (1)

 .269 ص، 1990، 2 عالقزائية لمسحكسة العميا، 

 .328 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: جخكه )عمي( (2)
(3) Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 113. 

 .327 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: جخكه )عمي( (4)
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ـ، رغع ما خمفو ىحا اإلسقاط مغ غسػض، ككاف ىشاؾ اقتخاح بجعل 1808مغ سشة 
 .(1)لكغ ىحا االقتخاح لع يمق القبػؿ ،ساعة 24الفتخة التي تتحقق فييا ىحه الرػرة ىي 

كأيا كاف األمخ فيحه الحالة تفتخض أكال أف الجخيسة قج كقعت بالفعل بجسيع 
اصخىا، بسا في ذلظ الشتيجة اإلجخامية، ثع ىي اكتذفت بعج ذلظ بدمغ قريخ أك عش

 .(2)ببخىة يديخة
 :ثانيا: حهل مشاط معخفة تحقق ىحه الرهرة

 

كمشاط معخفتشا أنيا قج ارتكبت مشح بخىة يديخة ىػ آثارىا التي تبقى بادية تشبيء 
لة كالحالة الدابقة أف ىحه ، كالفخؽ بيغ ىحه الحا(3)كنارىا لع تخسج بعج ،عغ كقػعيا

الحالة ال تتعمق بسذاىجة الفعل السكػف لمخكغ السادؼ لمجخيسة، كإنسا بسذاىجة مخمفاتيا، 
 .(4)أؼ نتيجتيا اإلجخامية، ككحا اآلثار األخخػ التي تجؿ داللة يقيشية عمى كقػعيا

 

 يعشي كالذخكع في القتل مثبل، فيحا ال كإف كانت بعس الجخائع قج ال تخمف آثارا  
عجـ ؾياـ حالة التمبذ، إذ مشاط ىحه الرػرة ليذ مذاىجة شيء ما، بقجر ما ىػ 

 التقارب الدمشي بيغ لحطة ارتكاب الجخيسة كاكتذافيا بعج أف تكػف قج تست.
 

أما الجالالت السصمػبة لسعخفة كقػع الجخيسة فيي أؼ آثار أك مطاىخ تبيغ كقػعيا، 
ػؿ غشيسة الدخقة، أك انفعاؿ السجشي عميو إثخ كخؤية لرػص يتشازعػف ؼيسا بيشيع ح

، أما ادعاء راكب حافمة بدخقة حافطة نقػده دكف أف يجعع ادعاءه (5)إفداعو بدبلح نارؼ 
 بأؼ أثخ مفيج فبل تقػـ معو حالة التمبذ.

 

كيرح القػؿ أيزا أف آثار الجخيسة قج تكػف مادية أك معشػية، ؼيدتػؼ األمخ في 
آلثار السعشػية حالة الفدع التي تريب السجشي عميو أك الحاضخيغ ، كمثاؿ ا(6)الحالتيغ

                                 
(1) voir: RASSAT (Michèle-laure), op.cit, p 179. 

 .141 صانطخ: أبػ عامخ )دمحم زكي(، السخجع  الدابق،  (2)

يع حامج(، السخجع الد (3)  .15 صابق، انطخ: ششصاكؼ )إبخـا

 .41 ص؛ كحلظ: أبػ سعج )دمحم دمحم شتا(، السخجع الدابق، 31 صانطخ: جبيخؼ )نجسة(، السخجع الدابق،  (4)

 .242 صانطخ: عػض )عػض دمحم(، السخجع الدابق،  (5)

 .70 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: مرمح )فادؼ دمحم عقمة( (6)
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 .(1)معو إثخ الذخكع في قتمو بخصاصة لع تربو
 

كيشبغي أف يكػف ضابط الذخشة القزائية قج أدرؾ بشفدو السطاىخ الخارجية التي 
 حرلتشبئ بحاتيا عمى أف جخيسة قج كقعت لتػىا، سػاء أكاف عمسو بأمخ الجخيسة قج 

، أما األدلة القػلية (2)مى ببلغ أك غيخ ذلظ، أؼ أف يكػف قج ضبط الػاقعة بشفدوبشاء ع
 .(3)عمى كقػع الجخيسة فيي غيخ كاؼية إلثبات التمبذ

 

أك التخمي  ىحا كمغ بيغ أىع أمثمة ىحه الرػرة لمتمبذ ىػ ما يعخؼ بالتخمي
بدا كفقا ، أؼ تخمي الجاني عغ الذيء الحؼ لػ ضبط معو لكاف متم(4)االختيارؼ 

لمرػرة األكلى، كأف يتخمى عغ السخجر، فيػ في حالة إحخازه لمسخجر إذا ضبط يعتبخ 
متمبدا بالجخيسة كفقا لمرػرة األكلى لمتمبذ، لكشو حيغ تخمى عغ السخجر فيػ أيزا 
متمبذ لكغ كفقا ليحه الرػرة الثانية، أك كسغ يتخمى عغ الصفل السخصػؼ، أك التخمي 

 خقتيا.عغ السدخكقات بعج س
 

كيذتخط في التخمي بيحا الذكل حتى يربح تمبدا أف يكػف شػاعية كاختيارا، كأف 
 .(5)يحجث بعج أمخ الزابط بعجـ التحخؾ

 

كفي قخار لسحكسة الشقس الفخندية اعتبخت أف العثػر عمى أجشجة بيا أسساء 
( Y... Zineb, épouse X( كالديجة )X... Josephاألشخاص الحيغ زكدكا الديج )

بالعصػر التي تست سخقتيا كإخفاؤىا عشجىع كأرقاـ ىػاتفيع كعشاكيشيع في مشدليع أثشاء 
الؿياـ بتفتيذيع بشاء عمى إجخاءات تفتير في إشار البحث التسييجؼ ال يدسح بتفتير 
أكلئظ األشخاص إال بشاء عمى مػافقتيع كفي إشار إجخاءات البحث التسييجؼ كليذ 

 .(6)إجخاء التمبذ بالجـخ

                                 
 .41 صبق، السخجع الدا ،انطخ: أبػ سعج )دمحم دمحم شتا( (1)

 .43 صنفذ السخجع،  ،انطخ: أبػ سعج )دمحم دمحم شتا( (2)

 .18 ص، 1989، 1 التمبذ بالجخيسة، القاىخة، دار الشيزة العخبية، ط ،انطخ: خميل )عجلي( (3)

 كما يمييا. 111 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: مرمح )دمحم فادؼ عقمة( (4)

 .44 ،45 صخجع، انطخ: أبػ سعج )دمحم دمحم شتا(، نفذ الس (5)
(6) Voir: cass. crim, 17 novembre 1998, N° de pourvoi: 98-82068, Bull. crim. 1998, n° 

302, p 872, disponible à l‟adresse: 
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اء في حيثيات القخار أف اعتبار الذخشة القزائية لػجػد السدخكقات في مشدؿ كج
الديج جػزيف كالديجة زيشب مع أجشجة بيا أسساء كأرقاـ ىػاتف السدكديغ كأنو يذيخ 
إلى أف جخيسة عمى كشظ الػقػع، كتتسثل في االتجار في عصػر كمػاد تجسيل 

، في حيغ أف تمظ  مغذػشة، كأنو يدسح ليع بالتجخل في إشار إجخاء التمبذ بالجـخ
 كإنسا مجخد معمػمات بديصة. ،األجشجة ال يسكغ أف تعتبخ بسثابة دالئل ضاىخة

 

ne constitue qu'un simple renseignement et, partant, n'est pas de nature 

à caractériser un indice apparent d'un comportement délictueux pouvant 

révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition des crimes et 

délits flagrants. 
 

كحلظ تقـػ حالة التمبذ إذا رأػ ضابط الذخشة القزائية أثشاء مخاؾبة سيارة 
مجػىخات مخبأة بصخيقة مخيبة، أك أثشاء جسع بقايا سيارة محصسة جخاء حادث نقل عمى 

، أك شع رائحة مخجر قػؼ (1)ى تع ضبط سبلح نارؼ كذخيخةإثخه الستيع إلى السدتذف
 .(2)مشبعثة مغ داخل سيارة شخز تع ضبصو كىػ يقػد بصخيقة خصيخة

 

 :ثالثا: حهل تقجيخ السجة الدمشية الفاصمة
 

لع يشز السذخع الجدائخؼ عمى مقجار السجة الدمشية الفاصمة العتبار التمبذ قج قاـ 
إف كانت عبارة "عقب" تفيج أف يكػف االكتذاؼ أك السذاىجة كفقا ليحه الرػرة الثانية، ك 

، كباعتبار عجـ التحجيج ىحا فبل مشاص مغ (3)أك اإلدراؾ بعج كقػع الجخيسة مباشخة
                                 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007069600. 

28/10/2016 10:49. 
(1) Voir: cass. Crim, 2 mars 1993, N° de pourvoi: 91-8103, Bull. crim. 1993 N° 93 p 

223, disponible à l‟adresse: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007068062. 

28/10/2016 11:15. 

Voir aussi: cass. Crim, 5 janvier 2005, N° de pourvoi: 04-81714, Bull. crim. 2005, n° 6, 

p 19, disponible à l‟adresse: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JU

RITEXT000007069842&fastReqId=757333983&fastPos=1. 28/10/2016 11:35. 
(2) Voir: cass. crim, novembre 1999, N° de pourvoi: 99-85397, Bull. crim. 1999, n° 247, 

p 773, disponible à l‟adresse: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007069047. 

28/10/2016 11:40. 
 ص، 1977دار الشيزة العخبية، ، ، القاىخة1 انطخ: عبج الدتار )فػزية(، شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية، ج (3)

287. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007069600
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007068062
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007069842&fastReqId=757333983&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007069842&fastReqId=757333983&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007069047
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 القػؿ بأف السدألة متخككة لتقجيخ قاضي السػضػع. 
 

كإف كاف السذخع السرخؼ قج تجاكز الخبلؼ في ىحه الشقصة حيغ نز عمى أف 
ؼ بعج كقػع الجخيسة ببخىة يديخة، فإف القزاء الفخندي متسثبل في يكػف االكتذا

 40محكسة الشقس قج كصل في اجتياد لو إلى أف الفتخة الدمشية الفاصمة قج ترل إلى 
 .(1)ساعة

كفي بعس األقزية قزت محكسة الشقس الفخندية بأف مجة ؾياـ حالة التمبذ 
ب ؼيو الجخيسة، أيا كانت الداعة، الحؼ تختك  toute la journée تتزسغ شػاؿ اليػـ

قبمت الغخفة الجشائية  ، كفي قزاء آخخlendemain كسا تتزسغ أيزا اليػـ السػالي
بجاية الذخشة في الؿياـ بتحخياتيا عمى أساس التمبذ بالجـخ بعج تمقييا ببلغا بارتكاب 
 جخيسة اغتراب بعج ثساف كعذخيغ ساعة مغ كقػعيا، حيث اعتبخت الذكػػ في ىحه

 الحجاثة:  الحالة قخيبة بسا ؼيو الكفاية مغ الػقائع بسا ال يؤدؼ إلى ضياع شابع
« la plainte est suffisamment voisine des faits pour ne pas faire 

disparaître leur caractère d‟actualité »
(2)

.  

جب أف أيا كاف األمخ فالفقو الحجيث في فخندا كغيخىا يتجو إلى أف الفاصل ال ي
ساعة كحج أقرى، كىحا حدب رأؼ آخخ ال يجب أف تتجاكز يتعجػ سػيعات قميمة، أك 

يتفق مع كػف الحالة الثالثة لمتمبذ كالتي سيأتي بيانيا تتحجث عغ كقت قخيب ججا، 
كىحه الرػرة الثانية تكػف السجة الفاصمة فييا بجاىة أقل، كإال أصبحت تمظ الرػرة 

 .(3)انيةمتصابقة مع ىحه الحالة الث
أما في مرخ كفي ضل نز القانػف بعبارة "بخىة يديخة" فقج رأػ الفقو أف السقرػد 
بحلظ الػقت البلـز النتقاؿ مأمػر الزبط القزائي إلى محل الػاقعة متى أخصخ بيا، 

، أما القزاء فيتػسع أكثخ حيث يجعل مغ انتقاؿ (4)كىػ رأؼ الفؿيو الفخندي قارك

                                 
(1) voir: cass.crim, 19 juin 1913, cité par: Keubou (Philippe), Précis de procédure pénale 

camerounaise, Yaoundé, Cameroun, Presses Universitaires d‟Afrique, 2010, p 41 ; 

voir aussi: CHEHADE (Farah EL HAJJ), op. cit, p 38. 
(2) Voir: Cass. Crim, 26 février 1991, N° de pourvoi: 90-87360, disponible à l‟adresse: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT0000070665

59. 7/8/2016 7:42. 
(3) voir: BÉCHÉRAOUI (doreid), op. cit, p 217. 

 .42 صسخجع الدابق، انطخ: أبػ سعج )دمحم دمحم شتا(، ال (4)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007066559
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007066559
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اشخة كاؼيا لؿياـ حالة التمبذ، أؼ بغس الشطخ عغ تأخخه مأمػر الزبط بعج عمسو مب
 .(1)في الػصػؿ ماداـ أنو قج شاىج آثار الجخيسة بادية

كمػقف محكسة الشقس الدابق ليذ محل اتفاؽ مغ شخؼ الفقو، فسشاط ىحه 
الرػرة لمتمبذ ليذ ىػ التقارب أك التعاقب بيغ اإلببلغ عغ الجخيسة كمذاىجة آثارىا، 

تعاقب بيغ كقػع الجخيسة ذاتيا كبيغ مذاىجة تمظ اآلثار، كبعبارة أخخػ أنو كإنسا ىػ ال
 .(2)إذا تع اإلببلغ عغ الجخيسة بعج كقػعيا بػقت شػيل فبل تقػـ حالة التمبذ

بذخط  ،إف السخجع في ضل ىحه االختبلفات ىػ الدمصة التقجيخية لقاضي السػضػع
 ،با مع العبارة التي استعسميا السذخعحتى يكػف متشاس ،أف يكػف الدمغ السعتسج مػجدا

كالتي  ،كىي "عقب ارتكابيا"، كسا يجب مخاعاة ضخكؼ الزحية التي تبمغ بالجخيسة
تكػف تحت تأثيخ الرجمة، كقج قزت محكسة الشقس الفخندية باعتبار حالة التمبذ 

ساعة مغ حجكث  28قائسة في حالة اغتراب عشجما قامت الزحية بالتبميغ بعج 
أنيا ك  ،، بل إف الفقو الفخندي اعتبخ حالة التمبذ قائسة في حالة جخيسة قتل(3)الجخيسة

 .(4)تدسح بالؿبس عمى الجاني دكف إذف حتى بعج ست كثبلثيغ ساعة
 رابعا: حهل أىسية الذيادة في حالة التمبذ الحقيقي:

بالشطخ إلى أف حالة التمبذ ىي حالة مػضػعية عيشية فيي تخزع لتقجيخ قزاة 
ػع، كذلظ بالخغع مسا ستتزسشو السحاضخ السحخرة مغ قبل الذخشة القزائية، السػض

كلحلظ فإنو إذا كاف الؿبس قج حرل مغ شخؼ أحج مػضفي كأعػاف األمغ فإنيع 
يحخركف تقخيخا عغ كاقعة الؿبس كالطخكؼ السحيصة بو، كيػقعػف عميو، كيدمسػنو إلى 

ؼ يدمع إلى الشيابة العامة، كذلظ ضابط الذخشة القزائية الحؼ يزسو إلى السمف الح
حتى لػ كاف الؿبس قج تع خارج مسارسة الػضيفة، إذ أف األعػاف كالسػضفيغ يكػنػف 

 .(5)في ىحه الحالة بسثابة شيػد يجػز استجعاؤىع كذيػد أماـ السحكسة

                                 
 .583 ص، 449، رقع 3 ، مجسػعة القػاعج القانػنية، ج16/03/1936انطخ: نقس مرخؼ،  (1)

 .244 صانطخ: عػض )عػض دمحم(، السخجع الدابق،  (2)
(3) voir: cass. crim, 26 fév 1991, n

o
90-87, 360, bull.crim n

o
 96, p 239. 

(4) Voir: LARGUIER (jean), la procédure pénale, presses universitaires de France 

(collection que sais-je?), 13 
ème 

éd, 2007, p 53. 
 .329 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: جخكه )عمي( (5)
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مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الجدائخؼ فإنو يجػز  338/2كتصبيقا لشز السادة 
قزائية كلكل عػف مغ أعػاف القػة العسػمية أف يدتجعي شفييا  لكل ضابط شخشة

)كسا في الشز الفخندي( شيػد الجشحة الستمبذ بيا )ككحلظ الجشاية( تحت شائمة 
مغ ؽ.إ.ج.ج(، كمغ باب أكلى  97العقػبات السصبقة عمى الذاىج الستخمف )السادة 

حتى كلػ كاف الزابط  طأنو يسكغ لمسحكسة أف تدتسع إلى شيادة األعػاف كحتى الزبا
 .(1) ىػ الحؼ قاـ بإجخاءات التحقيق في القزية

زابط الذخشة القزائية في حالة التمبذ بالجـخ لإذف فقج خػؿ السذخع الجدائخؼ 
حتى يشتيي  ،أك االبتعاد عشو ،سمصة مشع الحاضخيغ مغ مبارحة مكاف كقػع الجخيسة

 ؽ.إ.ج.ج. 50يا في السادة تحت شائمة العقػبة السشرػص عمي ،مغ تحخيخ محزخه
إف ىحا االلتداـ يخجع إلى كػف شيػد الػاقعة الحيغ ال يدالػف في مدخح الجخيسة، 

ككل السعمػمات  ،أك الحيغ كججكا عقب ارتكابيا بفتخة يديخة، ال تداؿ ذاكختيع قػية
الخاصة بالػاقعة اإلجخامية ال تداؿ راسخة في الحىغ، ككمسا تباعج الدمغ ضعفت 

مغ أىسية كل األدلة التي  مبذ تشبعكنقز كزف الذيادة، فأىسية الذيادة في الت ،ةالحاكخ 
 . (2)يخمفيا اكتذاؼ الجخيسة في حالة التمبذ

 خامدا: حهل واجب أعهان األمن العسهمي في التجخل في حالة التمبذ بالجخم: 
 أعػاف القػة العسػمية 338إف أعػاف الذخشة القزائية أك كسا سستيع السادة 

يقػمػف بػاجبيع في ضبط الجخائع التي تكػف في حالة التمبذ مثميع مثل السػاششيغ 
مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية  61كالحيغ خػؿ ليع القانػف ذلظ شبقا لمسادة  ،(3)العادييغ

الجدائخؼ، كسا أنيع يقػمػف بحلظ سػاء كانػا في الخجمة أك ال، ؼبالخجػع إلى السخسـػ 
الحؼ يتزسغ القانػف األساسي الخاص بالسػضفيغ السشتسيغ  322-10التشفيحؼ رقع 

                                 
 نفذ السخجع كالرفحة. ،انطخ: جخكه )عمي( (1)

يسي )صالح( (2) ارنة في السػاد السجنية كالجشائية، اإلثبات بذيادة الذيػد في القانػف الجدائخؼ دراسة مق ،انطخ: بخـا
 .68 ص، 2012تيدؼ كزك،  -رسالة دكتػراه، جامعة مػلػد معسخؼ 

(3) Voir: BAUER (Alain), PEREZ (Émile), « Les acteurs »,  Les 100 mots de la police et 

du crime, Paris, Presses Universitaires de France, «Que sais-je ?», 2009, p 52, 

disponible à l‟adresse: 

 www.cairn.info/les-100-mots-de-la-police-et-du-crime--9782130567240-page-28.htm. 

07/02/2016 15:15. 

http://www.cairn.info/les-100-mots-de-la-police-et-du-crime--9782130567240-page-28.htm
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نججىا تشز عمى  مشو 12، كبالتحجيج إلى السادة (1)لؤلسبلؾ الخاصة باألمغ الػششي
 ؛اآلتي: "يتعيغ عمى مػضفي الذخشة أف يدتجيبػا ألؼ تدخيخ قانػني يػجو إلييع"

في حالة خجمة في جسيع  كتزيف الفقخة الثانية مغ نفذ السادة: "كيعج مػضف الذخشة
الحاالت التي يتجخل فييا خارج الداعات العادية لمخجمة، سػاء بسبادرة خاصة مشو أك 

 .(2)بشاء عمى تدخيخ قانػني"
كاف ألغى بػاسصة السادة  322-10تججر اإلشارة إلى أف السخسـػ التشفيحؼ رقع 

يتزسغ نفذ حكع الحؼ كاف  524-91مشو أحكاـ السخسـػ التشفيحؼ الدابق رقع  146
 524-91، كسا أف السخسـػ التشفيحؼ رقع (3) مشو 5مغ خبلؿ السادة  12السادة 

مشو كل القػانيغ كالسخاسيع الدابقة بسا فييا  114السحكػر كاف قج ألغى بػاسصة السادة 
 .(4)السحكػر آنفا 481-83السخسـػ رقع 

ة األكلى مغ قانػف في القانػف الفخندي، نز القانػف عمى ىحا الػاجب في الساد

                                 
، 2101ديدسبخ سشة  22السػافق  1432محـخ عاـ  16السؤرخ في  322-10قع ر  ؼالتشفيحانطخ: السخسـػ  (1)

، 78ع  .ر .األساسي الخاص بالسػضفيغ السشتسيغ لؤلسبلؾ الخاصة باألمغ الػششي، جيتزسغ القانػف 
 .4 ص، 2010ديدسبخ سشة  26السػافق  ػى 1432محـخ عاـ  20بتاريخ: 

"يجب  التي  كانت تشز عمى أنو :  481-83مغ السخسـػ رقع  11تتفق ىحه السادة مع ما جاء في السادة  (2)
عمى مػضفي األمغ الػششي، في إشار القانػف، التجخل بسبادرتيع الذخرية حتى خارج الداعات العادية 
لعسميع قرج تقجيع العػف ألؼ شخز معخض لمخصخ، كقسع أؼ عسل مغ شأنو أؼ يخل بالشطاـ العاـ"، 

"يعتبخ مػضف األمغ الػششي في حالة خجمة عشج تجخمو تصبيقا لمفقخة  نفذ السادة:كتزيف الفقخة الثانية مغ 
غذت سشة  13ىػػ السػافق  1403ذؼ القعجة عاـ  4مؤرخ في  481-83الدابقة". )انطخ: السخسـػ رقع 

ذك  7، بتاريخ: 34ع  .ر .يحجد األحكاـ السذتخكة الخاصة السصبقة عمى مػضفي األمغ الػششي، ج 1983
 (.2049 ص، 1983غذت سشة  16السػافق  ػى 1403عجة عاـ الق

يتعيغ عمى مػضفي الذخشة كيجب عمييع " عمى ما يمي: 524-91مغ السخسـػ التشفيحؼ رقع  5تشز السادة  (3)
التجخل بسبادرة شخرية مشيع قرج تقجيع العػف ألؼ شخز معخض لمخصخ أك قسع أؼ عسل مغ شأنو أف 

تدقط االلتدامات بعج أدائيع الداعات العادية لمخجمة، بل يجب عمييع بالخرػص يخل بالشطاـ العسػمي. كال 
أف يدتجيبػا ألؼ شمب قانػني يػجو إلييع. كيعج السػضف في جسيع الحاالت التي يتجخل فييا خارج الداعات 

 العادية لمخجمة سػاء بسبادرة شخرية مشو، أك بشاء عمى شمب قانػني في كضعية خجمة".

، 1991ديدسبخ سشة  25، السػافق ػى 1412جسادػ الثانية عاـ  18مؤرخ في  524-91ـ التشفيحؼ رقع السخسػ  (4)
 1412جسادػ الثانية  21، بتاريخ: 69ع  .ر .يتزسغ القانػف األساسي الخاص بسػضفي األمغ الػششي، ج

 .2713 ص، 1991ديدسبخ  28، السػافق ػى
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مغ قانػف األمغ الجاخمي بالشدبة لقػات  1فقخة  251ككحا السادة  ،(1)األمغ الػششي
بل األكثخ مغ ذلظ التجخل  ،الجرؾ الػششي، حيث ال يتػجب فقط الؿبس عمى الفاعل

كالسادتيغ  ،مغ قانػف األمغ الػششي 6أؼ استعساؿ العشف شبقا لمسادة  ،بالسعشى الػاسع
كحتى رؤساء الػحجات كاألعػاف التقشييغ  ،(2)غ قانػف أعػاف الذخشة البمجيةم 15ك 11

ككل ىحا يختج إلى مفيػـ الجفاع الذخعي  ،(3) السكمفيغ بتدييخ السياه كالغابات ...إلخ
 السخخز بو في إشار القانػف.

 نيالثابحث الس
 بالجخيسة حاالت التمبذ الحكسي

 la flagrance par مبذ أك التمبذ بقخيشةيصمق عمى ىحه الحاالت أيزا قخيشة الت

présomption
 (4)

كىحا الػصف الفقيي مأخػذ مغ داللة عبارة "كتعتبخ الجخيسة متمبدا ، 
كلحلظ يصمق عمييا أيزا "التمبذ االعتبارؼ"، كىي حاالت تدتشج إلى مؤشخات ، (5) بيا"

الة كجػد تتبع تخجح كجػد جخيسة عمى كشظ االرتكاب أك تع ارتكابيا في الحاؿ، كح
بالرياح مغ شخؼ العامة )السصمب األكؿ( أك ضبط آثار كدالئل عشج شخز تجؿ 

 عمى مداىستو في جخيسة )السصمب الثاني(. 
 األول السصمب

 في وقت قخيب ججا من وقهع الجخيسةبالرياح تتبع الجاني 
تع ؽ.إ.ج.ج أف ىحه الرػرة تتعمق بجاف  أ 41مغ السادة  2يدتفاد مغ نز الفقخة 

ارتكاب جخيسِتو كالذ بالفخار، ثع تِبعو العامة أك السجشي عميو نفدو بالرياح لزبصو أك 
، مسا يعشي أف ضابط الذخشة (6)أك لسحاكلة استخداد ما أخحه مثبل ،لصمب الشججة

                                 
(1) Art. 1

er
 du Code de déontologie de la police nationale. 

(2) Art. 8 du Code de déontologie de la police nationale;  Art. 11 et 12 du Code de 

déontologie des agents de police municipale. 
(3) Voir: CLÉMENT (Éloi), Les caractères de l‟influence de la victime en droit pénal, 

thèse pour le grade de docteur, université de rennes 1, 2013, p 84. 
(4) Voir: BAUER (Alain), PEREZ (Émile), op.cit, p 59. 

 .147 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: جابخ )حداـ دمحم سامي( (5)

 the hue and cry or مغ الشطع القانػنية السعخكفة في القانػف اإلنجميدؼ القجيع نطاـ يصمق عميو باإلنجميدية (6)

man hunts كمعشاه: تتبع الجاني أك الجشاة عقب ارتكاب الجخيسة مباشخة بالرياح كاالتياـ مغ مجيشة إلى ،
السخجع  ،مجيشة كمغ مقاشعة إلى مقاشعة إلى أف يؿبزػا عميو أك عمييع، انطخ: أبػ سعج )دمحم دمحم شتا(
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 .(1)أؼ بأحج حػاسو ،القزائية لع يعايغ تحقق ماديات الجخيسة بشفدو
 عشاصخ أساسية كالتالي: ةثؼيدتخمز مغ تحميل الفقخة السحكػرة ثبل

 أوال: تتبع الجاني من شخف العامة أو السجشي عميو:
 أك ،لع يحجد السذخع صػرة ىحا التتبع أك الخصج، فقج يكػف بالجخؼ خمف الجاني

 .(2)أك بالػقػؼ في مكاف مع اإلشارة إليو باألصابع ،قبمو
ع يشز عمى التتبع كالسذخع الجدائخؼ يتحجث عغ تتبع العامة لمجاني بالرياح، كل

الحؼ يحجث مغ السجشي عميو، كلكشو أكلى، ككاف يجب الشز عميو صخاحة، كقج نز 
 .(3) ؽ.ع.ـ  30/3عميو السذخع السرخؼ في السادة 

كال أىسية لعجد العامة الحيغ يتبعػف الجاني فتحرل حالة التمبذ كلػ تبعو شخز 
 .(4)كاحج

امة عشج ارتكابو لمجخيسة كتابعػه كعميو فإذا كاف الجاني قج شػىج مغ شخؼ الع
بالرياح، أك قامػا بسصاردتو بالجخؼ عمى األقجاـ، أك بػاسصة عخبات أك دراجات، 
ككانت الستابعة مدتسخة متبلحقة، فإف الجخيسة تكػف في حالة تمبذ بغس الشطخ عغ 

ـ ضج ، إذ يعتبخ ذلظ بسثابة قخيشة عمى االتيا (5)السكاف كالدماف الحؼ ضبط ؼيو الجاني
 .(6)الستيع السذار إليو

 
 
 

                                 
الػسصى مغ مجيشة إلى مجيشة  حيث كانت تتع متابعة كمبلحقة السجخميغ في العرػر؛ 47صالدابق، 

السخجع  ،: نسػر )دمحم سعيج( ، انطخHAROبػاسصة الرياح، ككاف يصمق عمى ىحا الرياح اسع السبلحقة 
 .302 ص، الدابق

 .148 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: جابخ )حداـ دمحم سامي( (1)

يع حامج( (2)  .16 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: ششصاكؼ )إبخـا

يع حامج(، السخجع الدابق، انطخ: ششصا (3)  .16 صكؼ )إبخـا

 .49 ص: أبػ سعج )دمحم دمحم شتا(، السخجع الدابق،  (4)

 .333 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: جخكه )عمي( (5)

 .76 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: مرمح )فادؼ دمحم عقمة( (6)
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 :ثانيا: اقتخان التتبع بالرياح
 

ال يذتخط في الرياح أف يكػف بألفاظ ذات معشى، بل يكفي أف يفيع مشو تػجيو 
أف يكػف ، كال أف يكػف الرياح عاليا، بل فقط (1) االتياـ إلى الستيع بارتكاب الجخيسة

، كال أف (2)يكػف مرحػبا باإلشارة فقط فقج ،يكػف مرحػبا بالسصاردة أفأفمدسػعا، كال 
بيشسا ىػ في الحؿيقة  ،يكػف داال عمى تكييف الجخيسة، فقج يكػف الرياح عمى سارؽ 

 قاتل.
 

ا التياـ مباشخ لذخز  فالرياح في حؿيقة األمخ ككأف السذخع اعتبخه تػجيي 
يذ بذخط  ؼيو ، كىػ كاؼ  لؿياـ الحالة، كل(3)الجاني مغ قبل الشاس الحيغ شيجكا الػاقعة

 أف يتع إلقاء الؿبس عمى الجاني، كال مجخد مصاردتو كسا سبق القػؿ.
 

 : ىل يذتخط أف يقتخف التتبع بالرياح؟ في ىحا الرجدكالدؤاؿ الحؼ يصخح نفدو 
 

أما في القانػف السرخؼ فالشز كاضح إذ يذتخط اقتخاف التتبع بالرياح لمعامة 
 ـ ىػ كالتالي: ؽ.ع. 30ذلظ، فشز السادة فقط، أما السجشي عميو فبل يذتخط ؼيو 

"... إذا اتبع السجشي عميو مختكبيا أك تبعتو العامة مع الرياح إثخ كقػعيا"، كإف كاف 
سػاء مشو التتبع مغ  ،بعس الفقو السرخؼ يخػ أنو يجب أف يقتخف التتبع بالرياح

 . (4)شخؼ السجشي عميو أك مغ شخؼ العامة
 

                                 
، 1988، 2 يزة العخبية، القاىخة، طانطخ: حدشي )محسػد نجيب(، شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية، دار الش (1)

 .259 ص؛ كحلظ: ىميل )فخج عمػاني(، السخجع الدابق، 542 ص

 ص، 1966، 6 انطخ: عبيج )رؤكؼ(، اإلجخاءات الجشائية في القانػف السرخؼ، مصبعة نيزة مرخ، ط (2)
202. 

الجخيسة التي يتع ، كىي حالة ػدأك التمبذ بشاء عمى شيادة الذيحالة االتياـ الذعبي يسكغ كصف ىحه الحالة ب (3)
مبلحقة السذتبو بو بشاء عمى صخاخ الشاس، فقج اعتبخ السذخع أف الرخاخ ىػ تأكيج لحرػؿ الجخيسة، كأف 

انطخ: عبجه )سميع عمي(، السخجع ، شيػد عمى حرػؿ الجخيسة عذاىجة حرمت مغ قبل الشاس الحيغ ىالس
 .47 صالدابق، 

، 2 ، ط(ـ .د)، 1 قانػف اإلجخاءات الجشائية معمقا عميو بالفقو كأحكاـ الشقس، ج ،انطخ: سبلمة )دمحم مأمػف( (4)
 .50 صالسخجع الدابق،  ،؛ كحلظ: أبػ سعج )دمحم دمحم شتا(308 ص، 2005
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يع حامج ( أف التتبع الحاصل مغ السجشي عميو ال يذتخط أف كيخػ ششصاكؼ )إبخـا
، فالسجشي عميو قج يػجج في ضخكؼ تسشعو مغ الرياح، (1)يكػف مقتخنا بالرياح

أك غيخىسا، كمغ ثسة ؼيكفي لؿياـ حالة التمبذ أف يأتي السجشي  ،كالسخض أك الجىذة
خشة القزائية بأف كتتخؾ اعتقادا لجػ ضابط الذ ،عميو بأفعاؿ تثيخ االنتباه نحػ الجاني

 السجشي عميو قج تعخض لجخيسة.
إف الفقو يفخؽ أيزا بيغ الرياح كمجخد اإلشاعات كالذكػػ العامة التي تتجاكليا 

، فيي ال تخقى إلى درجة أف تربح حالة تمبذ، كلػ قامت الزبصية (2)األلدغ
 il: مػزبالتحقيق في ىحه الذائعات كتثبتت مغ صحتيا، كجاء في مػسػعة دالالقزائية 

ne faut pas confondre entre la clameur publique et la rumeur publique 
 (3)

 ،

ألف الرياح معشاه اإلدالء بعبارات مدسػعة  ،ككاضح أف الرياح يختمف عغ اإلشاعة
، أما اإلشاعة فسا ىي إال شٌظ كريبٌة تشصػؼ (4)تتزسغ تػجيو االتياـ لذخز معيغ

، كال تك ـ  ضعيف   .(5)في لشذػء حالة التمبذعمى اتيا
القػؿ :"يا  ةلتي يسكغ اعتبارىا ضسغ ىحه الحالالحلظ فسغ األلفاظ أك العبارات 

« A l‟assassin ! », « Au voleur ! Au voleur» ! قاتل" أك "يا سارؽ" 
(6)

. 
 :ثالثا: كهن التتبع في وقت قخيب ججا من وقهع الجخيسة

كبيخ بيغ كقػع الجخيسة كمتابعة الجاني يعشي ذلظ أف ال يكػف ىشاؾ فاصل زمشي 
مغ قبل العامة، فمػ شاىج الزحية الجاني في اليـػ التالي لػقػع الجخيسة فبلحقو 

، كقج تتػفخ حالة التمبذ رغع شػؿ السجة إذا ترػرنا (7)بالرياح فبل تتحقق حالة التمبذ
جثة إال في اليـػ ، فقج تختكب جخيسة قتل كال تكتذف ال(8)أف السصاردة شالت كلع تشقصع

                                 
يع حامج( (1)  .18 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: ششصاكؼ )إبخـا

 .333 صالسخجع الدابق،  ،جخكه )عمي( ؛ انطخ كحلظ:259 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: ىميل )فخج عمػاني( (2)

 .48 صالسخجع الدابق،  ،ذكخه: عبجه )دمحم سميع( (3)

 .47 صالسخجع الدابق، ، انطخ: أبػ سعج )دمحم دمحم شتا( (4)

 .50 صنفذ السخجع،  ،انطخ: أبػ سعج )دمحم دمحم شتا( (5)
(6) Voir: CHEHADE (Farah EL HAJJ), op. cit, p 39. 

 .49 صنفذ السخجع،  ،سعج )دمحم دمحم شتا( انطخ: أبػ (7)
(8) Voir: PRADEL (jean), droit pénal, TOME 2, éd CUJAS, paris, 9

ème 
éd, 1997, p 413. 
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فتطل حالة التمبذ قائسة ماداـ ضابط الذخشة القزائية قج انتقل فػر عمسو،  ،السػالي
، ككاف ركع الشاس لع ييجأ بعج، فحالة التمبذ لبلنتقاؿ كلع يدتغخؽ إال الػقت البلـز

تبقى قائسة مادامت إجخاءات البحث عغ الستيع مدتسخة ببل انقصاع حتى الؿبس 
 .(1)عميو

عبخة بالتالي ىي أف تكػف السجة الفاصمة كجيدة، بحيث تكػف آثار الجخيسة ضاىخة كال
 .(2)زاؿ لع ييجأ بعج كممسػسة، كأف يكػف ركعيا في نفذ مغ شاىجىا ما

كعمى كل حاؿ فتقجيخ مدألة ىحا الػقت القخيب ججا متخككة لتقجيخ قاضي 
مدألة تقجيخ الػقت ىي  كبعبارة أدؽ أف، دكف رقابة مغ السحكسة العمياك  ،السػضػع

أؼ ىي مدألة متخككة لتقجيخ ضابط الذخشة كليدت مدألة قانػف،  مدألة مػضػعية
في شخح قانػف )عبج هللا( أكىايبية  كيقػؿ األستاذالقزائية تحت رقابة القاضي، 

"تبقى مدألة تحجيج ىحه الفتخة مغ اختراص ضابط  :أنوالجدائية الجدائخؼ اإلجخاءات 
ئية تحت مخاؾبة قاضي السػضػع، ألنيا مدألة تتعمق بسجػ تصبيق الذخشة القزا

التي تقخر حالة التمبذ...  41القانػف، ىحا مغ جية، كمغ جية أخخػ فإف حكع السادة 
التي تقخر في حالة الجخيسة الستمبذ بيا سمصة ضابط  51/1ككحلظ حكع السادة 

شا نعتقج بأف السذخع ساعة، تجعم 48الذخشة القزائية في التػؾيف لمشطخ لسجة 
الجدائخؼ أراد التزييق مغ نصاؽ التمبذ كمجالو الدمشي بأف تكػف الفتخة الفاصمة بيغ 

قريخة، كبالتالي نعتقج بػجػب  -لحطة إتياف الجخيسة كلحطة اكتذافيا –المحطتيغ 
)عقب ارتكابيا، في كقت  41عجـ التػسع في تفديخ السرصمحات الػاردة في السادة 

 أ( ساعة، كفي أسػ 24أربع كعذخيغ ) بأال تتجاكز في جسيع الحاالت مجةقخيب ججا( 
ىي ثساف األحػاؿ فإف السجة ىي السجة السقخرة لمتػؾيف لمشطخ عمى السذتبو فييع ك 

 .(3)( ساعة48كأربعػف )

                                 
يع حامج(، السخجع الدابق، 49 صانطخ: أبػ سعج )دمحم دمحم شتا(، السخجع الدابق،  (1)  ص؛ انطخ: ششصاكؼ )إبخـا

16 ،17. 

 .259 صمػاني(، السخجع الدابق، انطخ: ىميل )فخج ع (2)

 .239 صانطخ: أكىايبية )عبج هللا(، شخح قانػف اإلجخاءات الجدائية ...، مخجع سابق،  (3)
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 الثاني سصمبال

 مذاىجة أو ضبط أدلة الجخيسة

مغ قانػف  53دة ج.ج في فقختيا الثانية، كمثميا السا.ؽ.إ 41إف نز السادة 
اإلجخاءات الجدائية الفخندي في فقختيا الثانية أيزا تتحجثاف عغ كجػد أشياء أك آثار 

 :أك دالئل في حيازة شخز تجعػ إلى افتخاض مداىستو في الجشاية أك الجشحة

 :أوال: مشاط ىحه الحالة

مشاط ىحه الحالة ىػ أف يفاجأ شخز كفي حػزتو أك يػجج بو أحج أمخيغ ذكخىسا 
 القانػف:

  أشياء تجعػ إلى افتخاض مداىستو في الجخيسة، سػاء استخجمت ىحه األشياء في
 ارتكاب الجخيسة كالدكيغ السمػثة، أك نتجت كتحرمت عشيا كاألشياء السدخكقة.

  آثار أك دالئل بالستيع تجؿ عمى أنو فاعل أك شخيظ في الجخيسة، كالخجكش عمى
 دماء ضاىخة عمى مبلبدو.الػجو، أك آثار مقحكؼ نارؼ حجيث، أك 

كاآلثار كالجالئل مغ جية أخخػ،  ،كيبلحع أف السذخع فرل بيغ األشياء مغ جية
ما يجؿ عمى أف ىشاؾ فخضيغ في ىحه  ،إذ استعسل عبارة "إذا كججت" مع كل جسمة

الحالة، كالفخؽ بيغ ىحه الحالة في صػرتييا كالحاالت الدابقة أف الحاالت األكلى 
ذاتيا أما ىحه الحالة فتتعمق بالطخكؼ التي يتع فييا الؿبس عمى تتعمق بالجخيسة 

 .(1)الستيع، كليذ ىشاؾ أؼ آثار إجخائية تشبشي عمى ىحا الفخؽ 

كما يجعػ إلى االنتباه ىشا أف السذخع الجدائخؼ استخجـ عبارة حيازة األشياء، كىي 
افخ الحيازة، كذلظ عبارة كاسعة، فػجػد األشياء في حجيقة مشدؿ السذتبو ؼيو يكفي لتػ 

عمى عكذ السذخع السرخؼ الحؼ استعسل عبارة حسل تمظ األشياء، كىكحا يتػجب أف 
يكػف الجاني حامبل كمحخزا لؤلشياء حتى يتحقق التمبذ، كىحا تزييق، بيشسا ىػ في 

                                 
يع حامج(، السخجع الدابق،  (1)  .19 صانطخ: ششصاكؼ )إبخـا
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 .(1)حالة السذخع الجدائخؼ ككحلظ الفخندي تػسيع لحالة التمبذ

عمى أشياء محجدة تزبط في حػزة  يذار كحلظ إلى أف بعس القػانيغ نرت
الذخز ؼيقع تحت شائمة الجخيسة الستمبذ بيا، كىي: األمتعة، كاألسمحة، كاألدكات 
كاألكراؽ، مثل السذخع السرخؼ ككحلظ الفخندي، كىي ليدت عمى سبيل الحرخ إذ 
أتبعيا السذخعاف السحكػراف بعبارة "أك أشياء أخخػ"، غيخ أف مشحى السذخع الجدائخؼ 

 أدؽ مغ نطيخيو. كاف

كيسكغ تأصيل تمظ األشياء التي ذكخىا السذخع بخدىا إلى فئتيغ: األشياء التي 
استعسمت في ارتكاب الجخيسة، كاألشياء التي تحرمت مغ ارتكابيا كسا يخػ بعس 

 .(2)الفقياء

أما بالشدبة لآلثار كالعبلمات فيي كثيخة، كمغ أمثمتيا: الخجكش السػجػدة بػجو 
، أك تدمخ في يجيو بدبب تدمقو لججار أك سياج، كإف (3)جماء السمػثة مبلبدوالستيع، كال

كجػد مثل ىحه اآلثار ال يقل أىسية عغ حالة حسل األسمحة كاآلالت كاألمتعة الجالة 
 .(4)عمى ارتكاب الجخيسة، كىي قخيشة قػية عمى أنو ىػ مختكب الجخيسة

 جخيسة:ثانيا: وقهع الزبط بعج وقت قخيب ججا من وقهع ال

السذخع الجدائخؼ ىحا الػقت كال نيايتو، كىػ أمخ متخكؾ لتقجيخ قاضي لع يحجد 
، كسا أنو ال يذتخط أف يكػف ضابط الذخشة القزائية عالسا مغ قبل (5)السػضػع

بالجخيسة، بل يكفي أف يخػ تمظ األشياء أك الجالئل سػاء كاف مغ قبل عالسا بػقػع 

                                 
يع( (1) ف السصبػعات ايػ السبادغ األساسية في قانػف اإلجخاءات الجدائية الجدائخؼ، د ،انطخ: مشرػر )إسحاؽ إبخـا

 .81 ص، 1995، 3 الجامعية، الجدائخ، ط

 .261 صانطخ: ىميل )فخج عمػاني(، السخجع الدابق،  (2)

يع حامج(، السخجع الدابق،  (3)  .19 صانطخ: ششصاكؼ )إبخـا

 .260 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: ىميل )فخج عمػاني( (4)

حمة مغ مخاحل الخرػمة الجشائية في قانػف اإلجخاءات تشطيع الزبط القزائي كسخ  ،انطخ: بمحاج )العخبي( (5)
 .319 ص، 1991، 2ك  1الجدائية الجدائخؼ، السجمة الجدائخية لمعمـػ القانػنية كاإلدارية، ع 
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يػجج في نز القانػف مثل ىحا الذخط، كىحا ما يخاه  جخيسة أك لع يكغ عمى عمع، إذ ال
 .(1)غالبية الفقو

يع حامج( أف حالة التمبذ بالشدبة لزابط الذخشة القزائية  كيخػ ششصاكؼ )إبخـا
ىي سبب إباحة بالشدبة لعسمية الؿبس التي يقـػ بيا، كمغ الستفق عميو أف أسباب 

خىا بغس الشطخ عغ تػافخ العمع اإلباحة ىي أسباب مػضػعية، كمغ ثسة فيي تشتج أث
بيا أك بػجػدىا، كإذا كاف األمخ كحلظ فإف ضابط الذخشة القزائية يدتصيع مسارسة 
الؿبس عمى الستيع كمختمف الدمصات االستثشائية التي تخػليا حالة التمبذ بغس 
الشطخ عغ عمسو بتػافخ الجخيسة ما داـ لجيو مبخر كاؼ لحلظ يتسثل في كجػد آثار 

 .(2)بحػزة الستيع كدالئل

 tempsكقج كاف السذخع الفخندي في كقت سابق يدتعسل عبارة "في كقت قخيب 

voisin ساعة كحتى عجة أياـ لحالة  48"، ككاف القزاء في ذلظ الػقت يعتسج مجة
 dans un temps trèsالتمبذ في ىحه الرػرة، ثع أصبح يشز عمى "كقت قخيب ججا 

voisin de l'actionيجعل الفتخة تتقمز بدبب ىحا التعجيل، كإف كانت  "، كىحا ما
 .(3)السدألة تقجيخية متخككة لمقاضي في الشياية مغ أجل تقجيخ تػافخ حالة التمبذ

كعمة ىحا الذخط ىي الحخص عمى التحقق مغ الرمة السباشخة بيغ الجخيسة كىحه 
سة، إذ بتحقق األشياء كاآلثار، أؼ االشسئشاف إلى أنو ليذ ليا مرجر آخخ غيخ الجخي

ىحا الذخط يدتخمز أيزا غمبة االحتساؿ بإسشاد الجخيسة إلى الستيع، كىػ شخط 
كالتقارب مثبل بيغ مكاف  ،زماني بحت فبل يرح أف يختمط بأؼ عشاصخ مكانية

الجخيسة كالسكاف الحؼ ضبط ؼيو الستيع، كسا أف عجـ تػافخه يؤدؼ إلى بصبلف الؿبس 

                                 
يع حامج(، السخجع الدابق، 310 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: سبلمة )دمحم مأمػف( (1)  ص؛ كحلظ: ششصاكؼ )إبخـا

20. 

يع حامج(انطخ: ششصاكؼ )إ (2)  .20 صالسخجع الدابق،  ،بخـا
(3) Voir: MERLE (roger), VITU (andré), traité de droit criminel, tome 2, Paris, édi 

CUJAS, 2
ème

 édi, 1973, p 319. 
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 .(1)بط، كبصبلف االعتخاؼ السبشي عمييا أيزاكالتفتير كما أسفخ عشيسا مغ ض

 :ثانيا: عجم اشتخاط ضبط األشياء

ال يػجج في نز القانػف ما يػجب أف يقع ضبط األشياء حتى تتػفخ حالة 
بل تكفي السذاىجة، رغع أف نز القانػف استعسل عبارة "كججت في حػزتو"،  ،التمبذ

الجاني بديارة بعج مذاىجتو مغ فقج تػجج في حػزتو لكغ ال يتع ضبصيا، كأف ييخب 
شخؼ ضابط الذخشة القزائية كتعخفو عميو، كيتع ضبصو ؼيسا بعج كال تزبط 

 .(2)الديارة

كبخأؼ الفقو أنو ال محل الشتخاط التقارب السكاني بيغ مكاف كقػع الجخيسة كمكاف 
ت نطخا لتصػر السػاصبل ،الؿبس عمى الستيع كبحػزتو اآلثار أك الجالئل عمى ارتكابو

التي تدسح لمجشاة باالنتقاؿ إلى أماكغ بعيجة فػر ارتكابيع لمجخيسة، كبالسثل يسكغ القػؿ 
 .(3)أف اشتخاط ضبط األشياء ال محل لو أيزا

 ثالثالسصمب ال

 صهر التمبذ األخخى 

كتتدع برفة ؽ.إ.ج.ج كالتالي: " 41الفقخة الثالثة مغ السادة  جاء الشز عمييا في
يغ في الفقخت اييالطخكؼ السشرػص عم خيحة كلػ في غأك جش ةيالتمبذ كل جشا

 عياعقب كقػ  شيارتكبت في مشدؿ ككذف صاحب السشدؿ عاا كانت قج ذإ  تيغالدابق
تيا"، كقج ميد السذخع إلثبا ةيستجعاء أحج رجاؿ الذخشة القزائاالحاؿ ب في كبادر

أنيا صػر مذابية  كمؤداىا est assimilé auبالتالي ىحه الحاالت باستخجاـ عبارة تتدع 
لحالة التمبذ، كىي حالة اكتذاؼ الجخيسة في مشدؿ كمبادرة صاحبو باإلببلغ عشيا في 

 الحاؿ )فخع أكؿ( ككحلظ حالة اكتذاؼ أك العثػر عمى جثة )فخع ثاف(.

                                 
 .260 صالسخجع الدابق،  ،انطخ في ذلظ: ىميل )فخج عمػاني( (1)

 .55 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: عبجه )دمحم سميع( (2)

يع حامج(، السخجع الدابق،  (3)  .22 ،23 صانطخ: ششصاكؼ )إبخـا
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 الفخع األول

 اكتذاف الجخيسة في مشدل ومبادرة صاحبو

 باإلبالغ عشيا في الحال 

فخيسار  22مغ الجستػر الفخندي لػ  76ء في  السادة إف ىحه الحالة تختمف عسا جا
الدشة الثامشة لمثػرة التي رخرت لكل مػاشغ بالجخػؿ كلػ ليبل كبالقػة إلى مدكغ 
خاص مغ أجل إنقاذ شخز في ضائقة، كحالة حخيق أك ؼيزاف أك مداس بالدبلمة 

بالقػة ، فالرياح مغ داخل السشدؿ يخػؿ لكل شخز التجخل (1)الجدجية أك الحياة
كانتياؾ حخمة السشدؿ إذ يكػف في حالة إباحة، أما اإلببلغ فيػ يكػف باالتراؿ 

 بالذخشة القزائية الحؼ يتصمب اجتساع عجة عشاصخ لتأسيذ حالة التمبذ:

 :أوال: مشاط ىحه الحالة

يقرج بيحه الحالة أف تقع جخيسة داخل مدكغ في كقت ما، ثع يكتذف صاحب 
حق فيبادر بإببلغ ضابط لمذخشة القزائية، ليقـػ ىحا السدكغ الجخيسة في كقت ال

األخيخ بإثباتيا، فعبارة "عقب كقػعيا" ال تفيج الفتخة الػجيدة كسا في الحاالت الدابقة، 
ألنيا  ،فقج تكتذف الجخيسة بعج زمغ شػيل، كذلظ حتى ال تربح ىحه الحالة ببل شائل

 جة الجخيسة عقب كقػعيا.حيشئح ستشجرج ضسغ الحالة الثانية الستعمقة بسذاى

فالسجة الػجيدة تكػف في ىحه الحالة بيغ اكتذاؼ الجخيسة كالتبميغ عشيا، ىحا 
، كلكغ التبميغ (2)األخيخ الحؼ قج يكػف بزعة أياـ أك حتى بزعة أسابيع أك شيػر

أك في الحاؿ كسا نز القانػف، كبعبارة أخخػ أف  كتذافياعشيا يكػف مباشخة بعج ا
حالة بعج االكتذاؼ مع عجـ العمع السدبق بػجػد الجخيسة أبقى عمى ىحه اإلخبار عغ ال

األخيخة في حالة التمبذ، فكاف اإلببلغ عشيا في الحاؿ بسثابة إببلغ عغ جخيسة كاقعة 
في الحاؿ، فتربح شبيية بالحالة الثانية مغ حاالت التمبذ، كىي اكتذاؼ الجخيسة 

                                 
(1) Voir: BÉCHÉRAOUI (doreid), op. cit, p 227. 

 .46 صانطخ: جبيخؼ )نجسة(، السخجع الدابق،  (2)
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غ في اكتذاؼ الجخيسة داخل مشدؿ السبمِّ  عقب كقػعيا، إال أف الفارؽ بيشيسا يتسثل
عشيا، كأف تقع الجخيسة في غيبتو أك بغيخ عمسو، ثع يقـػ بإخصار الزبصية القزائية 

 .(1)قرج إثبات الجخيسة عقب اكتذافيا
مغ قانػف العقػبات  339ججيخ باإلشارة أف جخيسة الدنا السشرػص عمييا بالسادة 

مغ ذات  341سائل إثبات محجدة حرختيا السادة الجدائخؼ ىي جخيسة يجخؼ إثباتيا بػ 
القانػف، كعميو فبل يكفي أف يذيخ القخار أف الدكجة فػجئت متمبدة في حالة ارتكاب 
جخيسة الدنا السشدػبة إلييا مع شخيكيا بيشسا حجة إثبات جخيسة الدنا ال يدتشتج إال 

 .(2)ف العقػباتمغ قانػ  341بإحجػ شخؽ اإلثبات السحجدة عجدا في مزسػف السادة 
  عشيا: م ِّغثانيا: وقهع الجخيسة في مشدل السب

إف ىحا الذخط السدتخمز مغ الشز ىػ ما يسميو التفديخ الزيق، فالسقرػد 
بيحه الرػرة لمتمبذ أف صاحب السشدؿ الحؼ يكتذف جخيسة في مشدلو كيبمغ عشيا فقط 

 ىػ ما يدسح بؿياـ حالة التمبذ.
مغ قانػف العقػبات الجدائخؼ التي عخفت السشدؿ  355يسكغ الخجػع إلى السادة ك 
متى  (3)أك دار أك غخفة أك خيسة أك كذظ كلػ متشقل ىيعج مشدال مدكػنا كل مبشبأنو: 

حػاش كحطائخ كاف معجا لمدكغ كإف لع يكغ مدكػنا كقتحاؾ ككافة تػابعو مثل األ
ميسا كاف استعساليا الجكاجغ كمخازف الغبلؿ كاإلسصببلت كالسباني التي تػجج بجاخميا 

، كيخػ بعس (4)حتى كلػ كانت محاشة بدياج خاص داخل الدياج أك الدػر العسػمي"
                                 

-1991، 1 ، عيغ مميمة، دار اليجػ، ط2 انطخ: محجة )دمحم(، ضسانات السذتبو أثشاء التحخيات األكلية، ج (1)
 .171 ص، 1992

، 02/07/1989، بتاريخ: 59100انطخ: قخار السحكسة العميا الجدائخية، الغخفة الجشائية الثانية، ممف رقع:  (2)
 .244 ص، 1991، 3السجمة القزائية لمسحكسة العميا، ع 

السدكغ،  الحساية القانػنية لحخمة ،األصح لغة "كلػ متشقبل" أك "كلػ كاف متشقبل"، كأشار إلى ذلظ: غاؼ )أحسج( (3)
 .16 ص، 2011، 2دار ىػمة، ط 

ال يػجج في قانػف اإلجخاءات الجدائية نز يحجد مفيـػ السدكغ أك السشدؿ رغع استعساؿ ىحيغ السرصمحيغ  (4)
بخرػص حاالت عجيجة، كحالة تفتير السدكغ، كحالة التمبذ عشج اإلببلغ عغ جخيسة تقع في مشدؿ مغ 

مغ قانػف العقػبات كإف جاز اعتباره مخجعا في ىحا الرجد إال  355شخؼ صاحبو، كلحلظ فإف نز السادة 
أنو باإلمكاف االعتساد عمى اجتيادات القزاء الفخندي خاصة كأف لجيو تصبيقات كثيخة ججا لتحجيج مفيػـ 
السدكغ، كغخفة الفشجؽ كمقخ الجسعية كساحة العسارة غيخ السديجة كدرج األمانات في محصة القصار 
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الفقياء أف السشدؿ ىػ محل اإلقامة، سػاء كاف معتادا أك غيخ معتاد، أك محبل ميشيا، 
فالسحامي الحؼ يكتذف جخيسة كقعت في مكتبو يشصبق عميو كصف السبمغ عغ جخيسة 

 كاقعة في مشدلو.
كحلظ ال أىسية لمسكاف في السشدؿ بالتحجيج الحؼ كقعت ؼيو الجخيسة، فقج يقع في 

 .(1)غخفة مغ الغخؼ أك في مكاف ممحق بالسشدؿ غيخ معج لمدكغ كالسخأب أك السخدف 
 ثالثا: تحقق صفة "صاحب السشدل":

إف عبارة صاحب السشدؿ تفيج مغ يؿيع ؼيو إقامة شخعية، كسالكو أك مدتأجخه أك 
خز تثبت لو ىحه الرفة، كسا تثبت الرفة لخب األسخة كلمدكجة في غياب أؼ ش

 .(2)زكجيا، كاالبغ البالغ في غياب أبػيو، كلؤلصل في غياب أكالده
كسا تثبت صفة صاحب السشدؿ أيزا لسدتأجخ غخفة في فشجؽ، كليذ لراحب 

حب ، كمسا قزت بو محكسة الشقس الفخندية في ىحا الذأف أف صفة "صا(3)الفشجؽ
السشدؿ" ال تثبت لزحية سخقة التي استجعت رجل الذخشة القزائية لسعايشة الجخيسة 

 .(4)في مشدؿ الغيخ السذتبو ؼيو، أيغ كانت تػجج األشياء السدخكقة
كسا قزت ذات السحكسة في قخار آخخ بعجـ ثبػت صفة السشدؿ لمذخز حيث 

  .(5)ؿ عذيقتواستجعى ضابط الذخشة القزائية لسعايشة جخيسة سخقة في مشد 
فالسبجأ كالقاعجة أف القانػف ال يحسي إال ما ىػ مذخكع، فالسحبلت الدكشية التي 
يتع احتبلليا بصخيقة غيخ شخعية ككحلظ مداكغ العاىخات التي قج تدتعسل لمجعارة نيار 

، كقج كاف القزاء (6)كلمدكغ ليبل ال تكػف محسية إال في إشار قػاعج الشطاـ العاـ

                                 
ل جخاء الحخيق،  كىحا بخرػص التفتير، كلكغ تمظ التصبيقات يسكغ االستئشاس بيا في ك كالسدكغ السيجـ

 .16 صنفذ السخجع،  حالة مذابية، انطخ: غاؼ )أحسج(،

 .47 صانطخ: جبيخؼ )نجسة(، السخجع الدابق،  (1)

 نفذ السخجع كالرفحة.انطخ: جبيخؼ )نجسة(،  (2)

 فحة.نفذ السخجع كالرانطخ: جبيخؼ )نجسة(،  (3)
(4) Voir: cass. crim, 12 janv 1988, n

0
 86-96,756,  bull. crim, n

0
 11, p 25, disponible à 

l‟adresse : http//www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-

19880112-8696756. 08/07/2016 19:45. 
(5) Voir: BONDOUX (Géorges), op. cit, p 18. 

 .341 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: جخكة )عمي( (6)

http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-19880112-8696756
http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-19880112-8696756
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إلى عجـ تصبيق ىحه الحالة لمتمبذ بالجخيسة عشجما يتعمق األمخ بسداكغ  الفخندي يتجو
محتمة بصخيقة غيخ قانػنية، كلكشو أقخ بحساية السداكغ التي تكػف في حيازة أصحابيا 

، (1)متى كانت ىحه الحيازة ال تذكل جخيسة قائسة بحاتيا، كحالة البشاء غيخ السخخز
ال يسمظ أصحابيا سشج الحيازة، حيث تكػف كيمحق بحلظ أيزا حالة السداكغ التي 

 .(2)حيازتيا شخعية كصحيحة إلى حيغ إثبات العكذ
ىحا الشز لع يعج لو كجػد اآلف في القانػف الفخندي، حيث تع االستغشاء عشو في 
التعجيبلت األخيخة، كىػ ال يصخح سػػ فخضيات تذسميا الشرػص األساسية لمتمبذ 

عمى السذخع الجدائخؼ أف يححك ححك السذخع الفخندي  الحؿيقي كالحكسي، كبالفعل يجب
 في ىحا األمخ، تفاديا لكل السذكبلت الشطخية كالعسمية التي يصخحيا ىحا الشز. 

 رابعا: حرهل استجعاء في الحال ألحج ضباط الذخشة القزائية إلثبات الجخيسة:
بط ال تتحقق ىحه الحالة لمتمبذ الحكسي إال أذا استجعى صاحب السشدؿ ضا

الذخشة القزائية لسعايشة الجخيسة الػاقعة في مشدلو ىػ كسا سبق الحكخ، كلع يحجد 
كل ىحا االستجعاء، كالحؼ يكػف عسبل في الغالب عغ شخيق الياتف، بذخط شالسذخع 

، كأجاز القزاء أف يتع ذلظ ماديا في محزخ تحقيق الػاقعةأف يتع إثباتو بعج 
كالجيخاف باعتبارىع حخاسا مفتخضيغ لسشازؿ  االستجعاء مغ شخؼ األقارب كالحػاشي

 .(3)جيخانيع، كاعتبخ تصػعيع لمؿياـ بيحا التبميغ قخيشة عمى ؾياـ الحخاسة
إف ىحا الذخط كسا نخػ يجعل ضابط الذخشة القزائية ىػ الحؼ يتحكع في تقخيخ 

 حالة التمبذ، فشز القانػف بيحا الذكل قج يغػؼ رجاؿ الذخشة القزائية كسا ىػ رأؼ
بتصبيق قػاعج التمبذ في غيخ حاالت   BESSON (Antonin) الديج الشائب العاـ

تػافخىا، أؼ أنيع يقػمػف بتقخيخ حالة التمبذ دكف أف يكػف التبميغ قج تع مغ شخؼ 
صاحب السشدؿ فعبل، كلحلظ فإف مذخكع تعجيل قانػف اإلجخاءات الجدائية الفخندي 

ا أعيجت في أثشاء األعساؿ البخلسانية، كتجخل حاكؿ استبعاد ىحه الرػرة لمتمبذ، لكشي
بعس األعزاء ليتع الدساح بأف تكػف ىحه الحالة شبيية بالتمبذ فقط بعجما كانت في 

                                 
(1) Voir: cass. Crim, 13/07/1948. 
(2) Voir: cass. Crim, 05/10/1945. 

 .342 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: جخكة )عمي( (3)
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 .(1)الحؿيقي  ضل قانػف تحقيق الجشايات تػصف بالتمبذ
كحدب االجتياد الفخندي أيزا ؼيجب أف يكػف ىشاؾ مدعى مغ جانب صاحب 

شة القزائية لسعايشة الجخيسة حتى كلػ تست ىحه السعانية الجار الستجعاء ضابط الذخ 
، كفي قزاء آخخ (2)مغ خارج السشدؿ فقط بسذاىجة الكدخ كاآلثار التي خمقيا الجاني

اعتبخ الرياح الرادر عغ زكجة صاحب الجار بسثابة دعػة لزابط الذخشة القزائية 
 .(3)لسعايشة الجخيسة الستمبذ بيا

 الفخع الثاني
 اف جثةحالة اكتذ
ؽ.إ.ج.ج كالتي تشجرج ضسغ السػاد  62جاء الشز عمى ىحه الحالة في السادة 

، كأخحت بيا بعس (4)الخاصة بحالة التمبذ، كىي مأخػذة مغ القانػف الفخندي
، كتتعمق بحالة اكتذاؼ جثة دكف تحجيج أسباب (5)التذخيعات األخخػ كالقانػف المبشاني

اءات الخاصة بحالة التمبذ، تأسيدا عمى اعتبارات الػفاة، فعشجىا يسكغ الؿياـ باإلجخ 
 رآىا السذخع.

يدتػؼ أف تكػف الػفاة متختبة عغ عشف أك غيخ ذلظ، كإلى أف يتع تقجيخ أف 
أسباب الػفاة كما إذا كانت جشائية، أؼ نتيجة فعل إجخامي، فػكيل الجسيػرية مخػؿ 

، فيحه األخيخة ال تتحخؾ إال بصمب إجخاء التحقيق الحؼ ال يعج تحخيكا لمجعػػ العسػمية
 .حيغ كجػد الجخيسة

 mort suspecte لقج خز السذخع الجدائخؼ حالة اكتذاؼ جثة أك السػت السذبػه
بإجخاءات تحقيق متسيدة بغخض الػصػؿ إلى الحؿيقة، حيث يتشقل ضابط الذخشة 

                                 
(1) Voir: BESSON (antonin), l‟origine, l‟esprit et la portée du code de procédure pénale, 

prisons et prisonniers, n 45, 1
er

 trimestre 1960,  p 384. 
(2)  Voir: cass. Crim, 06/10/1947. 
(3)  Voir: cass. Crim, 04/03/1946. 

لتحؿيقات الجشائية القجيع، بل إف ىحا قانػف امغ  44مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفخندي، كالسادة  74السادة  (4)
 L‟article 2 du titre III sur « les fonctions de) 1791سبتسبخ  29الشز يخجع إلى قانػف 

l‟officier de police » مغ قانػف الجشح كالعقػبات ) 104ك 103(، كسا نز عمييا أيزا السادتافLe 

code des délits et des peines du 3 brumaire an IV.) 

 .35 صانطخ: عبجه )سميع عمي(، السخجع الدابق،  (5)
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إجخاء القزائية إلى مكاف اكتذاؼ الجثة بعج إخصار ككيل الجسيػرية فػرا حيث يقـػ ب
السعايشات كالتحؿيقات البلزمة، كيقـػ بصبيعة الحاؿ بإعجاد تقخيخ عغ ذلظ كيخفعو إلى 

 .(1)ككيل الجسيػرية
، كلو (2)إف انتقاؿ ككيل الجسيػرية إلى مكاف الجثة ضخكرؼ بػية جسع السعمػمات

تكميف شبيب شخعي لتحجيج أسباب الػفاة، فإذا تبيغ لو أف األمخ يتعمق بجخيسة، كما 
 الت ضسغ ميمة التمبذ شبق حيشئح إجخاءات التمبذ لتحخيظ الجعػػ العسػمية.ز 

ما يبلحع إذف بالشدبة لحالة السػت السذبػه في القانػف الجدائخؼ أف ككيل 
الجسيػرية عمى إثخ ؾيامو شخريا باالنتقاؿ إلى مكاف الجثة أك تكميفو ألحج ضباط 

ذلظ بشاء عمى السعمػمات القزائية  الذخشة القزائية لمؿياـ بحلظ، فإنو يترخؼ بعج
 السجسعة لجيو بأحج شخيقيغ:

األكؿ: إصجار تدخيخة إلى الصبيب الذخعي أك أؼ شبيب آخخ مختز لمؿياـ 
بتذخيح الجثة كتحجيج أسباب الػفاة، فإذا انتيى التقخيخ إلى كجػد سبب إجخامي فإف 

 ء التحقيق.ككيل الجسيػرية يقـػ باإلجخاء العادؼ الستسثل في شمب إجخا
الثاني: يقـػ ككيل الجسيػرية بالمجػء بجاية إلى شمب إجخاء التحقيق مػجو إلى 

 قاضي التحقيق، ىحا األخيخ يقـػ باتخاذ اإلجخاءات البلزمة.
كيتبيغ مغ التصبيق السقارف ليحه الحالة أف القانػف المبشاني مثبل كرغع عجـ نرو 

صبيق إجخاءات التمبذ بالجـخ عمييا عمى ىحه الحالة فإف القزاء ىشاؾ درج عمى ت
لمػصػؿ إلى سبب تحجيج الػفاة كتاريخيا، ثع بعج ذلظ إذا تبيغ أف الفعل الجخمي ىػ 
سبب الػفاة جاز مػاصمة اإلجخاءات كفق أحكاـ التمبذ أك العػدة إلى اإلجخاءات 

 .(3)العادية إذا تبيغ أف صػر حالة التمبذ كميا ال تشصبق عمى تمظ الجخيسة
مغ قانػف  74القانػف الفخندي: تتأسذ حالة اكتذاؼ جثة عمى السادة في 

في الفرل الخاص  73إلى  54اإلجخاءات الجدائية التي جاءت بعج السػاد مغ 
أنيسا يخمقاف نفذ  -حدب الفقو–بالجشايات كالجشح الستمبذ بيا، كذلظ ال يعشي 

                                 
 .496، 495 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: جخكه )عمي( (1)

 .62 صانطخ: عبجه )سميع عمي(، السخجع الدابق،  (2)

 .63 صانطخ: عبجه )سميع عمي(، السخجع الدابق،  (3)
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يتذابو مع ما تقػـ بو تخمق إشارا قانػنيا متسيدا ال  74الػضعية، بل أف السادة 
الزبصية القزائية برجد حالة التمبذ، فالقػاعج الخاصة بالتمبذ ال تصبق آليا في كل 
حاالت اكتذاؼ الجثث، فأسباب الػفاة كحجىا ىي التي تحجد الػضعية القانػنية، 
، أما الحاالت  فالػفاة السذبتو بيا كالسجيػلة فقط تجخل في إشار حالة التمبذ بالجـخ

 ة فبل تجخل في ىحا اإلشار:التالي
 السػت غيخ الصبيعي الحؼ يكػف سببو معخكفا )نػبة قمبية(. -
السػت غيخ الصبيعي الحؼ يحجث في ضخكؼ غيخ مذتبو فييا )حادث  -

 مسيت، أك انتحار ...(
 اكتذاؼ ـياكل أك عطاـ بذخية. -

رقع ككحلظ القانػف  الفخندي  مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية 4-80ك 1-74فالسػاد 
تعصي سمصات لزباط الذخشة القزائية بشاء  21/01/1995السؤرخ في  95-73

عمى شمب ككيل الجسيػرية لمؿياـ بتحؿيقات خاصة مغ أجل البحث كاكتذاؼ القرخ 
  كالبالغيغ السحسييغ الحيغ سبق إعبلف اختفائيع.

 ثالثال بحثالس
 خرائز وآثار حالة التمبذ بالجخم 

البياف الدابق لسختمف الرػر التي اعتبخىا السذخع  إذا كانت حالة التمبذ كفق
محققة لمتمبذ سػاء في صػرتو الحؿيؿية أك الحكسية أك الذبيية فإف التمبذ برفة 
عامة يستاز بخرائز قانػنية )السصمب األكؿ( كسا أف ىشاؾ آثارا تتختب عمى كجػده 

 )السصمب الثاني(.
 السصمب األول

 خرائز حالة التمبذ بالجخم
الفقو كالقزاء عمى أف التمبذ ىػ حالة عيشية مػضػعية ال شخرية )فخع  يتفق

أكؿ(، كسا أنو مشطسة إجخائية يشبغي أف يتع استخجاميا قبل اتخاذ أؼ إجخاء خاص بيا 
كسا أف التمبذ بالجـخ ىػ حالة ندبية )فخع ثالث( كىي تشحرخ في الحاالت  )فخع ثاف(

فييا أك الؿياس عمييا )فخع رابع( كأف حالة التي أكردىا القانػف فبل يجػز التػسع 
التمبذ ىي مشطسة إجخائية تخز الجشايات كالجشح السعاقب عمييا بالحبذ دكف 



122 

 

حالة التمبذ ال السخالفات كال الجشح السعاقب عمييا بالغخامة )فخع خامذ( كأخيخا 
قيق كجشح الرحافة كالجخائع التي تخزع إلجخاءات تح تشصبق عمى الجخائع الدياسية

 )فخع سادس(. خاصة
 الفخع األول

 التمبذ حالة عيشية مهضهعية
 أوال: مجلهل أن التمبذ حالة عيشية مهضهعية:

يػصف التمبذ بأنو حالة عيشية متعمقة بحات الجخيسة، أؼ تتعمق باكتذافيا كليذ 
بأركانيا، فيػ ليذ حالة شخرية تتعمق بالجاني، كىحا ما يدتخمز مغ نز السادة 

التي تشز عمى أنو: "تػصف الجشاية بأنيا في حالة تمبذ إذا كانت  ؽ.إ.ج.ج 41
مختكبة في الحاؿ أك عقب ارتكابيا"، فسذاىجة الجخيسة ىي التي تبيغ كجػد حالة 

 .(1)التمبذ، كليذ بالزخكرة مذاىجة السجـخ كىػ برجد ارتكاب جخيستو
 ،(2)ة فاعمياأنو يسكغ مذاىجة الجخيسة دكف مذاىج -يسكغ القػؿ-كبعبارة أخخػ 

لع يذاىج  كيتختب عمى ذلظ بجاىة أف التمبذ يتحقق كلػ كاف ضابط الذخشة القزائية
 .(3)الستيع قط كىػ يختكب جخيستو، كإنسا عايغ الجخيسة نفديا كىي تختكب

فالتمبذ يشرخؼ إلى الجخيسة التي تقع في التػ، كسا أنو يتزسغ استعجاال كبيخا 
بحالة أك كضع يتأجج  -مغ الداكية اإلجخائية–تعمق لتجخل السجتسع، أؼ أف األمخ ي

كليذ بالجخيسة ذاتيا، كمعشى ذاؾ أنو ال يذتخط لحالة التمبذ أف يذاىج الستيع نفدو 
 .(4)كىػ يختكب الجخيسة، كإنسا تكفي مذاىجة الجخيسة كىي تختكب

أما عبارة مػضػعية ؼيقرج بيا أنيا تبشى عمى اعتبارات مػضػعية كاقعية ال 
ية متعمقة بذخز الجاني، كال يقرج بحلظ أف قػاعجىا مػضػعية كليدت شخر

إجخائية، فبل خبلؼ حػؿ كػف مشطػمة التمبذ بخمتيا تشتسي إلى األحكاـ اإلجخائية 

                                 
 .241 صانطخ: أكىايبية )عبج هللا(، السخجع الدابق،  (1)

 .11 صانطخ: الذػاربي )عبج الحسيج(، السخجع الدابق،  (2)

 .251 ص: ىميل )فخج عمػاني(، السخجع الدابق،  (3)

 .50 صالسخجع الدابق،  ،)عادؿ عامخ دمحم(انطخ: الجارحي  (4)
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 .(1)الخالرة بكل ما يتختب عمى ذلظ مغ آثار

كسا يشرخؼ مجلػؿ عبارة مػضػعية حالة التمبذ أنيا مغ مدائل السػضػع التي 
بة كل جية قزائية عمى األخخػ، فسغ السحتسل أف يحجث اختبلؼ في تخزع لخقا

كجية الشطخ حيغ يقػـ ضابط الذخشة القزائية بالتحقيق في جخيسة عمى أساس 
التمبذ كلكغ الشيابة العامة تعصي الػقائع كصفا آخخ كتكييفا مخالفا، كسا يسكغ أف تقػـ 

التمبذ بتعجيل التكييف كإبصاؿ جية الحكع التي تحاؿ إلييا الجعػػ كفقا إلجخاءات 
إجخاءات التمبذ تمظ، فكل جية تقػـ بجكر الخقيب عمى الجية األخخػ إذ أف التمبذ 

 فيي تخزع لخقابة السحكسة العميا. ىػ حالة قانػنية تخزع لمقانػف كحجه، كمغ ثع

تع تكخيذ ىحه  1926ماؼ  12كفي قخار لسحكسة الشقس الفخندية بتاريخ  
عتبخت عشاصخ الجشحة الستمبذ بيا مدألة قانػنية تخزع لمخقابة القاعجة، حيغ ا 

القزائية كليذ مدألة تقجيخية تختز بيا الشيابة العامة كحجىا، كمغ ثع فإف فداد 
إجخاءات التمبذ يؤدؼ حتسا إلى الحكع ببصبلف الستابعة الحؼ يقخره قاضي السػضػع 

                                 
ىػ نطخية إجخائية خالرة ، فميدت ليا صبغة مػضػعية عمى  (فخج عمػاني)إف التمبذ بالجخيسة حدب ىميل  (1)

ؽ، فيي ال تفتخض تعجيبل في أركاف الجخيسة، كإنسا تقترخ عمى العشرخ الدمشي الدابق، كآثار ىحه اإلشبل
 .246، انطخ: ىميل )فخج عمػاني(، السخجع الدابق، ص الشطخية ىي بجكرىا آثار إجخائية فقط

 أك اإلجخاءات كالفخؽ بيشيسا،ىحا يقػدنا إلى العػدة إلى السبادغ العامة في التفخقة بيغ قػاعج السػضػع كقػاعج الذكل 
ميذ السعػؿ في معخفة القاعجة السػضػعية مغ القاعجة اإلجخائية عمى السكاف الحؼ كرد ؼيو الشز )السعيار ف

الذكمي(، فيحا السعيار لع يمتدمو السذخع، كىشاؾ قػاعج إجخائية كردت في قانػف العقػبات )مثل مػضػع 
ي قانػف اإلجخاءات الجدائية )كعقػبة الذاىج(، كإنسا السعيار الذكػػ(، كسا أف ىشاؾ قػاعج مػضػعية ف

فالقاعجة السػضػعية تبيغ أركاف الجخائع  ؛ع القاعجة، كما تترف بو مغ خرائزالسعتسج عميو ىػ مػضػ 
كعشاصخ كل ركغ، كتحجد عقػبات الجخائع كما يعخض ليا مغ أسباب تخؽيف كتذجيج، كسا تبيغ أسباب 

ب كالسدؤكلية، أما القػاعج السػضػعية فتبيغ نذاط الدمصات العامة الحؼ يبجأ مغ ارتكاب اإلباحة كمػانع العقا
 الجخيسة كيدتيجؼ إنداؿ العقػبات أك التجابيخ، كتبيغ تذكيبلت تمظ الدمصات كأسمػب عسميا.

إلدامية القاعجة السػضػعية ىي قاعجة سمػؾ، فيي تحجد لؤلفخاد ما يجػز ليع كما يحطخ عمييع، كىي لحلظ إف 
، داء مخالفتيا ىػ تػؾيع العقػبةبالشدبة إلييع، كىي أيزا قاعجة تقييع أؼ تحجد التكييف القانػني لمدمػؾ، كج

أما القاعجة اإلجخائية فيي قاعجة تشطيع لشذاط الجكلة، كمغ ثع ال يخاشب بيا األفخاد، كغخضيا أف تحجد لسسثل 
لقاعجة اإلجخائية فبل يػصف عسمو بعجـ السذخكعية كإنسا الجكلة ما يجػز لو كما يسشع عميو، كإذا خالف ا

 يػصف بالبصبلف.
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 .(1)متى تسدظ بو الستيع

قزت أنو: "كمغ جية  05/02/1991لجدائخية بتاريخ: كفي قخار لمسحكسة العميا ا
أخخػ كخبلفا لسا يجعيو الصاعغ فإف القخار السصعػف ؼيو يحكخ في حيثياتو ما يمي: 
"حيث حزخ الستيع جمدة السحاكسة أماـ السجمذ كاعتخؼ بارتكابو الحادث السفزي 

مغ الجية إلى ىبلؾ السجشي عمييسا، كسا أنكخ أف تكػف شاحشتو عجيسة اإلنارة 
شيخا  18اليدخػ"، كىػ يؤدؼ إلى أف الجخيسة األساسية ىي القتل الخصأ، كأف عقػبة 

تختب عمى القخار عجـ تقجيخ لشز القانػني ليحه الجخيسة، فبل يال تتجاكز حجكد ا
ة ىحه يا كقت ارتكابيا، أك عجـ تقجيخ كفايالطخكؼ التي تبلبذ الجخيسة كتحيط ب

ألف ىحا أمخ مػكػؿ لقزاة السػضػع دكف معقب مسا  الطخكؼ لؿياـ حالة التمبذ
 . (2)يجعل الػجو السثار غيخ سجيج كيشبغي رفزو"

 ثانيا: نتائج عيشية ومهضهعية حالة التمبذ:

يتختب عمى كػف التمبذ حالة عيشية ال شخرية أف ضابط الذخشة القزائية  -
ى يدتصيع إذا شاىج كقػع الجخيسة أف يؿبس عمى كل مغ يقـػ دليل عم

، كأف يجخؼ تفتيذو كتفتير مدكشو بغيخ إذف مغ الشيابة (3)مداىستو فييا
، كبشاء عميو فإف الجليل السدتسج مغ ذلظ التفتير يكػف صحيحا، "فإف (4)العامة

الحكع إذا ما أىجر الجليل السدتسج مغ التفتير بجعػػ بصبلنو لحرػلو بغيخ 
ره قانػنا يكػف قج أخصأ عمى الخغع مغ كجػد ما يبخ إذف مغ الشيابة العامة 

 .(5)التصبيق الرحيح لمقانػف"
عجـ األخح بعيغ االعتبار لمحاسة التي تست بيا مذاىجة الجخيسة، كإف كاف  -

                                 
 .345 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: جخكه )عمي( (1)

، السجمة 05/02/1991، بتاريخ: 74087انطخ: قخار السحكسة العميا، غخفة الجشح كالسخالفات، ممف رقع:  (2)
 .207 ص، 1991، 1القزائية لمسحكسة العميا، ع 

 .50 صالسخجع الدابق،  ،)عادؿ عامخ دمحم(الجارحي نطخ: ا (3)

 .17 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: خميل )عجلي( (4)

 .13 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: الذػاربي )عبج الحسيج( (5)
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الغالب ىػ مذاىجتيا بحاسة البرخ، كيتختب عمى ذلظ أف القخائغ كحجىا ال 
، كجاء في قخار (1)تكفي لؿياـ السذاىجة كخؤية الستيع كىػ يعبث في جيبو

كسة الشقس السرخية: "أف محاكلة الصاعشيغ الثاني كالثالث إخفاء جػاؿ لسح
أسفل الدخيخ بالسدكغ السأذكف بتفتيذو ليذ ؼيو ما يبخر الؿبس عمييسا لعجـ 
تػافخ السطاىخ الخارجية التي تشبئ بحاتيا عغ كقػع الجخيسة كتتػافخ بيا حالة 

 .(2)فتير"التمبذ التي تبيح لسأمػر الزبط القزائي الؿبس كالت
يتختب أيزا عمى عيشية حالة التمبذ أف تستج آثارىا إلى جسيع السداىسيغ  -

، فيؤالء إذا كذفت عشيع الجالئل أثشاء التحؿيقات فإنيع يتابعػف أيزا (3)فييا
كفقا إلجخاء التمبذ دكنسا حاجة إلى تقخيخ حالة التمبذ مغ ججيج، كتتخح 

التي تتستع بيا سمصة التحخيات،  يةبالتالي ضجىع جسيع اإلجخاءات االستثشائ
فإذا كانت القاعجة العامة في االشتخاؾ تقتزي أف ال تدخؼ الطخكؼ 

تصبيقا لشز السادة  عية عمى الذخيظ إال إذا كاف يعمع بياػ الذخرية أك السػض
، فإنو بخرػص حالة التمبذ ال يذتخط (4)مغ قانػف العقػبات الجدائخؼ  42

                                 
 .51 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: الجارحي )عادؿ عامخ دمحم( (1)

تدتػجب أف يتحقق مأمػر الزبط القزائي مغ ؾياـ  مغ السقخر في قزاء ىحه السحكسة أف حالة التمبذ" (2)
الجخيسة بسذاىجتيا بشفدو أك إداركيا بحاسة مغ حػاسو، كأنو كلئغ كاف تقجيخ الطخكؼ التي تبلبذ الجخيسة 
كتحيط بيا كقت ارتكابيا، كمجػ كفايتيا لؿياـ حالة التبذ أمخا مػكػال إلى محكسة السػضػع، إال أف ذلظ 

باب كاالعتبارات التي تبشي عمييا السحكسة تقجيخىا صالحة ألف تؤدؼ إلى الشتيجة التي مذخكط أف تكػف األس
انتيت إلييا، ككاف ما أكرده الحكع السصعػف ؼيو في معخض بيانو لػاقعة الجعػػ، كما حرمو مغ أقػؿ 

ف الثابت بأقػالو ال يبيغ مشو أنو تبيغ أمخ السخجر قبل إمداكو بالصاعشيغ بل إ -عمى الدياؽ الستقجـ–الزابط 
إنو قاـ بزبط الصاعشيغ الثاني كالثالث ثع  -عمى ما يبيغ مغ السفخدات السزسػنة–بتحؿيقات الشيابة العامة 

قاـ بتفتير الجػاؿ الحؼ حاكال إخفاءه تحت الدخيخ فعثخ بو عمى الشبات السخجر، ككاف مجخد محاكلة 
دكغ السأذكف بتفتيذو ليذ ؼيو ما يبخر الؿبس عمييسا الصاعشيغ الثاني كالثالث إخفاء جػاؿ أسفل سخيخ بالس

لعجـ تػافخ السطاىخ الخارجية التي تشبئ بحاتيا عغ كقػع الجخيسة كتتػافخ بيا حالة التمبذ التي تبيح لسامػر 
(، شالع 57س  07/05/2006جمدة  74لدشة  20054)الصعغ رقع الزبط القزائي الؿبس كالتفتير"، 

 القخار:

http//www.cc.gov.eg/Images/H/111163449.pdf. 7/6/2016 10:11. 
 .30 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: عبجه )سميع عمي( (3)

العاـ، الػجيد في القانػف الجدائي  ،راجع أحكاـ االشتخاؾ في الجخيسة في القانػف الجدائخؼ في: بػسؿيعة )احدغ( (4)

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111163449.pdf
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 .(2)فالقزاء أيزا يتجو في ىحا السشحى، كبالفعل (1)تحقق ىحا العمع
يتختب عمى عيشية حالة التمبذ أف ما يجعميا قائسة مغ الشاحية القانػنية ىػ  -

تػافخ ركشيا السادؼ أك أحج السطاىخ الخارجية السادية لمخكغ السادؼ حتى كلػ 
انتفى الخكغ السعشػؼ، فبل يذتخط التأكج مغ تػافخ كل أركاف الجخيسة، فالخكغ 

، (3)ػؼ يتعمق بذخز السجـخ بيشسا حالة التمبذ تتعمق بساديات الجخيسةالسعش
كمعشى ذلظ أف عجـ ثبػت الخكغ السعشػؼ أك تػفخ سبب مغ أسباب اإلباحة ال 

 .(4)يبصل اإلجخاءات الدابقة الستخحة كفقا ألحكاـ التمبذ
أما مغ ناحية مػضػعية حالة التمبذ فإف ضابط الذخشة القزائية باعتباره  -

ؿ مغ يترل بحالة التمبذ ليذ لو مصمق الحخية في تقخيخ حالة التمبذ، أك 
كعمى كل حاؿ  ،(5)فقزي بأف الذبية البديصة ال تكفي لتقخيخ حالة التمبذ

دكف إبصاؿ  requalificationفالقاضي بإمكانو تغييخ أك إعادة التكييف 
لتجخل اإلجخاءات التي نفحت فعبل، فحالة التمبذ يجب تقييسيا مغ خبلؿ ا

 .(6)الداخغ لخجل الزبصية القزائية
                                 

 كما يمييا. 169 ص، 2011، 10الجدائخ، دار ىػمة، ط 

مغ قانػف العقػبات الجدائخؼ كالتي تشز عمى أف: "الطخكؼ السػضػعية المريقة بالجخيسة  44/2انطخ السادة  (1)
التي تؤدؼ إلى تذجيج أك تخؽيف العقػبة التي تػقع عمى مغ ساىع فييا يتختب عمييا تذجيجىا أك تخؽيفيا، 

ما إذا كاف يعمع أك ال يعمع بيحه الطخكؼ"، كىي ال تشصبق عمى حالة التمبذ باعتبار أنيا ضخؼ  بحدب
 مػضػعي إجخائي غيخ أنو ال يتختب عمييا تذجيج العقػبة أك تخؽيفيا.

 .331 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: جخكه )عمي( (2)

 .31 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: مرمح )فادؼ دمحم عقمة( (3)

 نفذ السخجع، نفذ الرفحة. ،خ: مرمح )فادؼ دمحم عقمة(انط (4)
(5) Voir: Cass. crim. 22 janv. 1959; cass. Crim. 30 mai 1980, Bull. crim. n°165, cité par: 

SAOUDI (messaoud), La police et les minorités: étude comparative France-

Angleterre, universite lumiere lyon 2, thèse pour obtenir le grade de Docteur de 

l‟Université Lyon 2 en Droit public, 1998, disponible à l‟adresse: 

 http//thèses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.1998.msaoudi&part=4635. 

30/07/2016 19:33. 
(6) Voir: Cass. crim. 9 janv. 1990, Bull.crim. n°16, disponible à l‟adresse: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007065095. 

30/7/2016 7:56. 

 Voir aussi: Cass. crim. 11 mars 1992, Bull.crim. n°11, disponible à l‟adresse: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007068205. 

30/7/2016 8:01. 

http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.1998.msaoudi&part=4635
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007065095
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007068205
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إف مذكمة مػضػعية حالة التمبذ ال تترل فقط بسذكمة التكييف، كإنسا  -
بسذكمة أكثخ عسقا، كىي مذكمة فيع رجاؿ الزبط القزائي لسفيـػ الجليل 

الحؼ ىػ معيار تقخيخ كجػد حالة التمبذ،  le concept d'apparenceالطاىخ 
تخػيل ضباط الذخشة القزائية لربلحيات الؿبس مع كل ما يتبع ذلظ مغ 

 .(1)كالتفتير كالسداس بالحخية الفخدية
 

 الفخع الثاني
 التمبذ حالة سابقة تقخر قبل اتخاذ أي إجخاء يخريا

معشى ذلظ أف حالة التمبذ ىي التي تسكغ ضابط الذخشة القزائية مغ 
ه الحالة، كبالتالي ال يخػليا لو القانػف في ىحمسارسة الربلحيات كالدمصات التي 

يسكغ لو أف يتخح إجخاءات خاصة بحالة التمبذ إال بعج أف يقخر أكال تػافخ حالة 
، فإذا لع تقع حالة (2)التمبذ، ؼيكػف التمبذ بالجخيسة سابقا عمى اإلجخاء ال الحقا لو

التمبذ كتع اتخاذ اإلجخاءات الخاصة بو فإنيا تكػف باشمة كغيخ مذخكعة، كبالتالي 
سة األثخ قانػنا، كسا أف التمبذ الحؼ يكتذف عقب إجخاء سابق لو غيخ قائع كال عجي

 .(3)يختب أؼ أثخ قانػني
كفي ىحا اإلشار جاء في قخار لسحكسة الشقس الفخندية بكل كضػح أف حالة 
التمبذ ال تشصمق إجخاءاتيا إال عمى إثخ اكتذاؼ الجخيسة، كأف التحقيق في حالة التمبذ 

 ال يدبق الجخيسة الستمبذ بيا:يجب أف يتبع ك 
Attendu que, pour annuler le procès-verbal d‟interpellation et de 

saisie, ainsi que toutes les pièces de la procédures subséquentes, et 

notamment le procès-verbal des douanes ci-dessus mentionne, l‟arrêt 

énonce que les enquêteurs ne peuvent avoir agi en flagrant délit, la 

flagrance n‟ayant commence qu‟avec la découverte de la drogue, alors que 

l‟enquête de flagrance devait suivre et non précéder le délit flagrant
(4)

. 

                                 
(1) Voir: FOURNIER (Georges), Chronique de procédure pénale. In: Revue juridique de 

l'Ouest, 1991-1, P 103; disponible à l‟adresse: 

http//www.persee.fr/doc/juro_0990-1027_1991_num_4_1_1893. 30/07/2016 20:26. 
 .242 صانطخ: أكىايبية )عبج هللا(، السخجع الدابق،  (2)

 انطخ: أكىايبية )عبج هللا(، نفذ السخجع، نفذ الرفحة. (3)
(4) Voir: Cass. crim.  21 juillet 1982, N° de pourvoi: 82-91034 , disponible à l‟adresse:  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007060527. 

http://www.persee.fr/doc/juro_0990-1027_1991_num_4_1_1893
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007060527
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زبصية كيتختب عمى ذلظ أف ىشاؾ حجكدا فاصمة بيغ التحخيس الحؼ تقـػ بو ال
القزائية كبيغ حالة التمبذ )أكال( كمغ جية أخخػ أف االعتخاؼ الرادر مغ الستيع ال 

كبرفة  يسكغ أف يتحػؿ إلى حالة تمبذ كال كحلظ حالة ارتكاب جخائع خصيخة )ثانيا(
 عامة يسكغ التعبيخ عسا سبق بخاصية السذخكعية )ثالثا(.

 

 :سحهل الحجود الفاصمة بين التمبذ والتحخيأوال:  
إف تصػر أساليب الجخيسة أدػ إلى لجػء أجيدة الزبصية القزائية إلى أساليب  

مدتحجثة لكذف الجخائع تعتسج عمى حث بعس األفخاد ذكؼ السيػؿ اإلجخامية عمى 
ارتكاب جخائسيع التي غالبا ما تتع في سخية تامة، بأف يأتػىا أماـ ناضخىع، بػية 

عميو فقياء القانػف الجشائي مرصمح التحخيس ضبصيع متمبديغ بيا، كىحا الفعل أشمق 
 .(1)الرػرؼ 

كىحا األسمػب الحؼ تدتخجمو الزبصية القزائية ال يمقى مػافقة مغ شخؼ الفقو 
كالقزاء، كاستتبع ذلظ ججال فقييا كقانػنيا حػؿ مذخكعيتو، كالجداءات الستختبة عميو، 

 كيسكغ تمخيز ذلظ في الشقاط اآلتية:
، أك ىػ نػع مغ أنػاع (2)ىػ جخيسة مدتقمة أحياناإف التحخيس باألساس  -

أك أف السحخض يعتبخ فاعبل كليذ شخيكا، ، (3)االشتخاؾ في بعس التذخيعات

                                 
30/7/2016 8:23. 

 .105 صالسخجع الدابق،  ،امي(انطخ: جابخ )حداـ دمحم س (1)

مغ قانػف العقػبات الجدائخؼ(، التحخيس عمى ارتكاب جخائع  310مثل التحخيس عمى اإلجياض )السادة  (2)
يتعمق بالػقاية  25/12/2004السؤرخ في  18-04مغ القانػف رقع  22السخجرات كالسؤثخات العقمية )السادة 

 (.تعساؿ كاالتجار غيخ السذخكعيغ بيامغ السخجرات كالسؤثخات العقمية كقسع االس

مغ قانػف العقػبات السرخؼ(، أما التذخيع الفخندي فيػ ال يداؿ متخددا في  40مثل التذخيع السرخؼ )السادة  (3)
 09/03/2004اعتبار السحخض فاعبل رغع أنو جـخ التحخيس عمى بعس الجخائع مثمسا فعل بسػجب قانػف 

ي القتل مع سبق اإلصخار كالتخصج كالتدسيع إذا لع تختكب الجخيسة السدمع حيغ جـخ فعل التحخيس عمى جشايت
ارتكابيا المتشاع السكمف بارتكابيا بسحس إرادتو، كىحا تبعا لسا انتيى إليو القزاء الفخندي في قزية الكػر 

lacour، يا، غيخ الكػر بجفع مبمغ مالي إلى أحج األشخار ليخمرو مغ زكجتو بقتم كتتمخز في ؾياـ الصبيب
أف الذخيخ ؾبس الساؿ كامتشع عغ تشفيح جخيسة القتل، حيث تػبع الصبيب الكػر كلكشو لع يعاقب عمى أساس 
أف السحخض شخيظ، كأف تجخيع فعل الذخيظ يتػقف عمى ارتكاب فعل معاقب عميو، كىػ ما لع يتحقق في 

دتو، كىحا الػضع غيخ الصبيعي قزية الحاؿ كػف الفاعل األصمي امتشع عغ تشفيح جخيسة القتل بسحس إرا
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كيصمق عمى السحخض اسع الفاعل السعشػؼ، كسا ىػ الحاؿ في القانػف 
مغ قانػف العقػبات الجدائخؼ  42ك 41الجدائخؼ، كىحا مشح تعجيل السادتيغ 

، حيث كاف السحخض 13/02/1982السؤرخ في  04-82رقع بسػجب القانػف 
التحخيس  42، كقج عخفت السادة (1)قبل ىحا التعجيل يعتبخ شخيكا ال فاعبل

بأنو: "حث شخز عمى ارتكاب الجخيسة بالتأثيخ في إرادتو كتػجيييا الػجية 
التي يخيجىا السحخض"، كىحا يشصبق عمى األفخاد العادييغ كسا يشصبق عمى 

 .(2)الزبصية القزائيةأفخاد 
إذا كاف التحخيس الرػرؼ ىػ الشذاط الحؼ يقـػ بو ضابط أك عػف الذخشة  -

القزائية قرج خمق فكخة الجخيسة في ذىغ السحَخض )بفتح الّخاء( دكف أف 
يكػف ليا كجػد سمفا كدفعو إلى ارتكابيا كصػال إلى ضبصو متمبدا بيا، فإنو 

ق الزابط أك العػف بالشطخ إلى بغس الشطخ عغ مجػ ؾياـ الجخيسة في ح
تخمف القرج الجشائي لجيو أك غيخ ذلظ مغ األسانيج القانػنية، فإنو مغ الشاحية 
اإلجخائية تعتبخ إجخاءات الزبط التي تتخح في جانب السحخض )بفتح الخاء( 
إجخاءات باشمة لعجـ مذخكعية نذاط التحخيس كتعارضو مع الؿيع األخبلؾية 

 .(1)، كىحا رأؼ جانب مغ الفقو(3)كالػاجب الػضيفي

                                 
الػجيد في القانػف  سذار إليو، انطخ: بػسؿيعة )احدغ(،جعل السذخع الفخندي يتجو إلى إصجار التعجيل ال

 .179 صالجدائي العاـ، مخجع سابق، 

 .173، 172 صالػجيد في القانػف الجدائي العاـ، مخجع سابق،  ،انطخ: بػسؿيعة )احدغ( (1)

لقزائية كضيفتو تشفيح القانػف، ال مخالفتو، كبالتالي فإذا قامت جخيسة بتحخيس مشو قامت فزابط الذخشة ا (2)
مدؤكليتو، فسغ غيخ السعقػؿ أف يسيد القانػف بيغ ضابط الذخشة القزائية كالستيع إذا ما اقتخؼ أحجىسا 

 .120 صالسخجع الدابق،  ،جخيسة، انطخ: مرمح )فادؼ دمحم عقمة(

لذخشي الرػرؼ ال يتفق مع كاجب الذخشة في الحخص عمى تصبيق القانػف كاحتخاـ حيث أف التحخيس ا (3)
الحخيات كضسانات السحاكسة العادلة، كأف شخعية اإلثبات الجشائي تدتمـد عجـ قبػؿ أؼ دليل متحرل بصخيق 

ػز لمجكلة غيخ مذخكع، فإف التمبذ الحؼ يشتج أثخه القانػني ىػ الحؼ يتع اكتذافو بصخيق مذخكع، كأنو ال يج
في سبيل اقتزاء حقيا في العقاب أف ترل إلى ذلظ بصخيق شائشة، كإذا كاف يحق لمزبصية القزائية أف 
تدتخجـ كافة الػسائل السذخكعة أثشاء التحخيات فإف ذلظ مذخكط باحتخاـ الحقػؽ كالحخيات الفخدية، كعمى 

اإلجخاءات التي أدت إلى ضبط ذلظ فالتحخيس الرػرؼ ىػ أمخ غيخ مذخكع يشبشي عميو بصبلف جسيع 
الذخعية الجستػرية ألعساؿ الزبصية القزائية، القاىخة،  ،الجخيسة، انطخ: تاكضخكس )جساؿ جخجذ مزمع(
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كيخػ الجانب اآلخخ مغ الفقو أف التحخيس ليذ كمو صػرة كاحجة، بل ىشاؾ   -
عجة صػر، فثسة التحخيس السذجع أك الجافع أك الكاشف لفكخة مػجػدة أساسا 

، كىشاؾ التحخيس الخالق لفكخة الجخيسة في ذىغ الجاني ابتجاء، (2)لجػ الجاني
السحَخض إلى إخخاج ما كاف مرسسا عميو في الػقت فاألكؿ يؤدؼ إلى دفع 

الحؼ يخيجه القائع بالزبط القزائي بػية ضبصو كإثباتو، كالثاني يخمق الجخيسة 
خمقا بحيث لػال ىحا الشذاط ما أقجـ السحَخض عمى ارتكاب الجخيسة، فيحا 
الشذاط التحخيزي يتختب عميو بصبلف اإلجخاءات عكذ التحخيس الكاشف 

 .(3)ؤدؼ إلى البصبلفالحؼ ال ي
تججر اإلشارة في ىحا الرجد إلى أف حكع التدخب الحؼ جاء بو قانػف  -

( يختمف تساما عغ 12مكخر  65اإلجخاءات الجدائية الجدائخؼ )السادة 
، فيػ مذخكط حدب الفقخة الثانية مغ السادة السحكػرة آنفا بأال يقػـ (4)التحخيس

ظ تحت شائمة البصبلف إذا ثبت أنيا العػف أك الزابط بتحخيس السجخميغ، كذل
، كبعبارة أخخػ فيػ يذبو التحخيس الكاشف الحؼ تحجث عشو (5)تذكل تحخيزا

 الفقو، كبذخكشو كمجاالتو السحجدة.
                                 

 .158 ص، 2006الشدخ الحىبي لمصباعة، 

 .118، 117 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: جابخ )حداـ دمحم سامي( (1)

اتجاه قبػؿ فكخة التحخيس الذخشي بذخكط معيشة فجاء في حكع ليا كلسحكسة الشقس السرخية أحكاـ عجيجة في  (2)
مغ قانػف اإلجخاءات الجشائية  21كفي عجة مشاسبات ما يمي: "إف ميسة مأمػر الزبط بسقتزى السادة 

الكذف عغ الجخائع كالتػصل إلى معاؾبة مختكبييا، فكل إجخاء يقـػ بو في ىحا الدبيل يعتبخ صحيحا، مشتجا 
ع يتجخل بفعمو في خمق الجخيسة أك التحخيس عمى مقارفتيا، كشالسا بقيت إرادة الستيع حخة غيخ ألثخه ما ل

معجكمة، كال تثخيب عمى مأمػر الزبط أف يرصشع في تمظ الحجكد مغ الػسائل البارعة ما يدمذ لسقرػده 
مرمح )فادؼ دمحم  في الكذف عغ الجخيسة كال يترادـ مع أخبلؽ الجساعة"، انطخ تفريبل مع قخارات أخخػ:

 كما يمييا. 120 صالسخجع الدابق،  ،عقمة(

 .119، 118 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: جابخ )حداـ دمحم سامي( (3)

التدخب كآلية لمكذف عغ الجخائع في قانػف اإلجخاءات الجدائية الجدائخؼ، مجمة الفقو ك  ،انطخ: ىػاـ )عبلكة( (4)
دخب كأسمػب مغ أساليب التحخؼ في قانػف اإلجخاءات الجدائية الت ،؛ زكزك )ىجػ(2012، 2القانػف، ع 

 .2014، 11الجدائخؼ، دفاتخ الدياسة كالقانػف، ع 

، 2015اإلجخاءات الجدائية في التذخيع الجدائخؼ كالسقارف، الجدائخ، دار بمؿيذ،  ،انطخ: خمفي )عبج الخحساف( (5)
 .104 ص
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 :عجم جهاز تحهيل االعتخاف أو خصهرة الجخائم إلى حالة تمبذثانيا: 
يشذيء أك  عمى نفدو أك عمى غيخه مغ الستيسيغ ال يسكغ أفإف اعتخاؼ الستيع 

، كبعبارة أخخػ أف االعتخاؼ في حاؿ كجج أماـ الزبصية  يخمق حالة التمبذ بالجـخ
القزائية ال يغشي عغ مذاىجة أك إدراؾ ضابط الذخشة القزائية لحالة التمبذ بالجـخ 

 .(1)بشفدو
إف مسارسات الزبصية القزائية، كحتى القزاء قج يديخ في فمكيا، كثيخا ما 

ال تعتبخ تمبدا بالسعشى الجقيق بسثابة حالة تمبذ، كذلظ تحت تأثيخ جعمت حاالت كثيخة 
ضخكؼ معيشة، كىحا يخجع بالجرجة األكلى إلى أف ميسة الزبط القزائي في تقري 
الجخائع كجسع األدلة مغ خبلؿ احتخاـ الذخعية اإلجخائية ىػ أمخ ليذ بالديل كال 

غ حيث بعس السذاعخ الخاشئة البديط، ليذ مغ الشاحية التقشية فقط، كلكغ أيزا م
التي تديصخ عمى أفخاد الزبصية القزائية، كأف الشرػص اإلجخائية ليدت بسثابة 

 .(2)الركػؾ الدحخية التي تحل كل الرعػبات
يجب أيزا أف نبلحع أف االعتخاؼ يتذابو مع التمبذ مغ حيث أف كبل مشيسا 

خترار اإلجخاءات كالدخعة يػحي بثبػت الػقائع، كلكغ القانػف جعل التمبذ شخيقا ال
في السحاكسة، عمى عكذ االعتخاؼ الحؼ ال يسكغ أف يؤدؼ إلى اإلسخاع في 
اإلجخاءات، كال إلى التأثيخ عمى الجية السخترة بسحاكستو عمى كجو االستعجاؿ 

 .(3)مثبل
قج كخس اإلجخاءات الدخيعة في  1863بالفعل، فإذا كاف القانػف الفخندي لدشة 

ة في حالة التمبذ بالجـخ فإف الفقو تداءؿ عسا إذا كاف باإلمكاف تسجيج السادة الجشحي
ىحه اإلجخاءات الدخيعة في حالة االعتخاؼ، خاصة كأف قانػف التحؿيقات الجشائية 

سسح بإجخاء السثػؿ الفػرؼ لمستيع بعج تػجيو االتياـ  1674لدشة  hongroisالسجخؼ 

                                 
يع( (1)  .10 صلعسمية في التمبذ ...، مخجع سابق، السذكبلت ا ،انطخ: عبج الخالق )إبخـا

(2) Voir: FOURNIER (Georges), DESDEVISES (Marie-Clet), Chronique de droit pénal, 

In: Revue juridique de l'Ouest, 1989-1, P 138, disponible à l‟adresse: 

http//www.persee.fr/doc/juro_0990-1027_1989_num_2_1_1707. 25/03/2016 21:21. 
(3) Voir: CUAZ (auguste), l‟aveu en matière pénale, thèse pour le doctorat, Université 

de Lyon, paris, librairie nouvelle de droit et de jurisprudence ARTHUR 

ROUSSEAU, 1908, p 219. . 

http://www.persee.fr/doc/juro_0990-1027_1989_num_2_1_1707
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الة التمبذ بالجـخ كلكغ أيزا في حالة إليو مغ شخؼ الشيابة العامة ليذ فقط في ح
 .(1)االعتخاؼ القاشع

كرغع أف الفقو تػقع أف يتع تسجيج إجخاءات التمبذ إلى حالة االعتخاؼ فإف ذلظ 
لع يحرل، ككجب التقيج بالذخعية اإلجخائية كعجـ جػاز تحػيل االعتخاؼ إلى تمبذ 

 .(2)كبالتالي تصبيق إجخاءات التمبذ بالجـخ
 ية تقخيخ حالة التمبذ:ثالثا: مذخوع

في مسارسة الدمصات التي  ةالقزائي يةيقرج بحلظ مذخكعية سمػؾ الزبص
خػليا ليع القانػف لتقخيخ حالة التمبذ كإثباتيا، ثع في مسارسة الدمصات التي تتختب 

بفعل إيجابي معيغ يدفخ  ةالقزائي يةعمى تقخيخ تمظ الحالة، كذلظ فإف ؾياـ الزبص
، كقزت محكسة (3)ج مخالفا لمسذخكعية، أؼ ما يدسى التحخيسعغ حالة التمبذ يع

الشقس السرخية بأنو: "إذا كاف الحكع قج استطيخ أف تخمي الصاعغ عغ السخجر لع 
يكغ كليج إجخاء غيخ مذخكع، بل كاف شػاعية كاختيارا، كأف الزابط التقط السخجر مغ 

قعة ضجه يكػف مدتسجا مغ بعج تبيشو ثع ؾبس عمى الصاعغ فإف الجليل عمى ثبػت الػا
كاقعة ضبط الجػىخ السخجر عمى تمظ الرػرة كلع يكغ كليج ؾبس أك تفتير كقع 

 .(4)عميو"
لسا كاف الحكع قج رد عمى دفع الصاعغ ببصبلف الؿبس كجاء في قخار آخخ: "

"كمغ حيث  :ا لع تكغ كليج إجخاء مذخكع بقػلوكالتفتير كما تبلىسا مغ إجخاءات ألني
لمشعي عمى إجخاءات ضبط الػاقعة ألف الستيع تخمى عغ حيازة لفافة  إنو ال كجو

بإرادتو دكف أف يرجر مغ الزابط عسل إيجابي غيخ مذخكع تجاىو كبيحا  السخجر
فإف السخجر قج خخج مغ حيازة الستيع قبل ؾياـ الزابط بالتقاط المفافة  اإلرادؼالتخمي 

افة كعثػره عمى السخجر بيا ىػ إجخاء التي تحتػيو كمغ ثع فإف ؾياـ الزابط بفس المف

                                 
(1) Voir: CUAZ (auguste), op. cit, p 223. 
(2) Voir: CUAZ (auguste), ibid, p 236. 

 .54 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: الجارحي )عادؿ عامخ دمحم( (3)

، محكػر في: الجارحي )عادؿ عامخ 1018 ص، 208، رقع 81، س 1967أكتػبخ  23نقس جشائي مرخؼ:  (4)
 .54 ص، السخجع الدابق ،دمحم(



133 

 

مذخكع قانػنا  كعمى ضػء أف الزابط الحؼ تصسئغ السحكسة ألقػالو قج جـد أف لفافة 
السخجر كانت في حيازة الستيع كأنو الحؼ تخمى عشيا، فإف حالة التمبذ قج نذأت في 

 ، ككافلسا كاف ذلظ ،الػاقعة فتكػف إجخاءات الزابط بزبصيا صحيحة قانػنا "
صفة تبلـز  -مغ قانػف اإلجخاءات الجشائية  30عمى ما يبيغ مغ نز السادة  -التمبذ

الجخيسة ذاتيا ال شخز مختكبيا، كسا أف حالة التمبذ بالجشاية يتيح لسأمػر الزبط 
أف يؿبس عمى الستيع  –مغ ىحا القانػف  46،  34شبقا  لمسادتيغ  –القزائي 

كتقجيخ تػافخ حالة التمبذ أك  ،تيامو كأف يفتذوئل كاؼية عمى االحاضخ الحؼ تػجج دال
عجـ تػافخىا ىػ مغ األمػر السػضػعية البحتة التي تػكل بجاءة لخجل الزبط القزائي 

 –عمى أف يكػف تقجيخه خاضعا  لخقابة سمصة التحقيق تحت إشخاؼ محكسة السػضػع 
نتيت إلييا تتفق بغيخ معقب، ما دامت الشتيجة التي ا –كفق الػقائع السعخكضة عمييا 

مشصؿيا  مع السقجمات كالػقائع التي أثبتتيا في حكسيا. كلسا كاف الحكع قج استطيخ أف 
أؼ شػاعية  –الصاعغ قج تخمى عغ المفافة التي تحػؼ السادة السخجرة مغ تمقاء نفدو 

فإف الجخيسة تكػف في حالة تمبذ تبيح الؿبس كالتفتير كيكػف ما أكرده  –كاختيارا  
تجليبل  عمى تػافخ حالة التمبذ كردا  عمى ما دفع بو الصاعغ مغ عجـ تػافخ ىحه الحكع 

الحالة كمغ بصبلف الؿبس كالتفتير كاؼيا  كسائغا  في الخد عمى الجفع كيتفق كصحيح 
القانػف كيشحل ما يثيخه الصاعغ في ىحا الػجو إلى ججؿ مػضػعي ال تجػز إثارتو أماـ 

 .(1)"محكسة السػضػع
يعخؼ في الفقو كالقزاء بحالة التخمي، كىي تشتفي إذا كاف الذيء قج كىحا ما 

سقط عفػا مغ صاحبو، كأف يدقط عخضا مغ الستيع عشج إخخاج بصاقتو الذخرية، فبل 
، كعمى (2)يجػز لخجل الزبط أف يبادر بالتقاشو كفزو إف كاف ما ؼيو غيخ ضاىخ

الستيع بصاقتو لمزابط كجج  إذا كاف الحكع قج أثبت أنو عشج تقجيعالعكذ مغ ذلظ ف
عالقا  بيا قصعة مغ الحذير فإنو يربح عشجئح في حالة تمبذ بجخيسة كذف عشيا 

                                 
 ، شالع القخار في:58س  02/10/2007جمدة  69لدشة  23866انطخ: الصعغ رقع  (1)

http//www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx. 

06/07/2016 11:20. 
، محكػر في: الجارحي 97، رقع 438 ص، 35، أحكاـ الشقس، س 18/08/1984نقس جشائي مرخؼ:  (2)

 .55، 54 صالسخجع الدابق،  ،)عادؿ عامخ دمحم(

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx
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إجخاء مذخكع ىػ مصالبة الستيع بتقجيع بصاقتو الذخرية، كيشبشي عمى ذلظ أف يقع 
صحيحا ، كيرح االستجالؿ  -عمى إثخ ؾياـ ىحه الحالة  -الؿبس عميو كتفتيذو 

خخييغ مغ مخجر الحذير بجيبو أمغ تفتير الستيع ككجػد قصعتيغ  جبالجليل السدتس
 .(1)الحؼ كانت بو البصاقة

 الفخع الثالث 
 التمبذ بالجخم ىه حالة ندبية

إف القػؿ بأف التمبذ يشبغي أف يقخر بجاية قبل الذخكع في اإلجخاءات الخاصة 
ط الذخشة القزائية أف السقخرة لو يتختب عميو أيزا أنو ال يشبغي كال يجػز قانػنا لزاب

يسجد حالة التمبذ لمجخائع األخخػ السختبصة بالجخائع الجخيسة الستمبذ بيا إف لع تػجج 
بذ بالجـخ ىي حالة ندبية، أؼ أنيا م، ألف حالة الت(2)ىي األخخػ في حالة تمبذ

تقترخ عمى الحالة التي تكػف الجخيسة متمبدا بيا دكف غيخىا، كلػ كانت كقائع 
 .(3)ترمة، شالسا أنو ال تتػافخ حالة التمبذ بالشدبة لمجخائع األخخػ مختبصة كم

ال بأنو  21/12/1989تصبيقا لحلظ قزت محكسة الشقس السرخية بتاريخ: 
إلى القػؿ بأف الصاعغ كاف كقت الؿبس عميو في حالة مغ حاالت  االستشاديرح 

ر رجاؿ الدمصة العامة التمبذ بجخيسة الدخقة كالذخكع فييا السدشجتيغ إليو لسجخد عثػ 
عغ كقػع  يشبئعمى جثة شخيكو الستيع اآلخخ، ألف العثػر عمى تمظ الجثة، كإف كاف 

بحاتو عغ كقػع جخيسة مغ جخائع  يشبئجخيسة مغ جخائع األشخاص، إال أنو ال 
 .(4)األمػاؿ

                                 
 ، شالع القخار في:170 ص، 1، ع 12، س 06/02/1961، جمدة 30لدشة  1955انطخ: الصعغ رقع  (1)

http//www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx. 

06/07/2016 11:48. 
 .292 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: نسػر )دمحم سعيج( (2)
 .34 صدابق، السخجع ال ،انطخ: مرمح )فادؼ دمحم عقمة( (3)

كتتمخز كقائع القزية السحكػرة في أف الشيابة العامة اتيست الصاعغ بجخيسة الدخقة التي ارتكبيا رفقة صجيقو  (4)
الحؼ تػفي، كأديغ مغ شخؼ محكسة جشايات الدقازيق، كقج شعغ في الحكع بالشقس ناعيا عميو القرػر 

اـ الشيابة كاف باشبل ألنو الؿبس عميو بغيخ إذف مغ كالتدبيب كالخصأ في القانػف، بشاء عمى أف اعتخافو أم
الشيابة باشل، حيث تع الؿبس عميو بشاء عمى التحخيات التي قاـ بيا رئيذ مباحث مخكد الدقازيق كالتي 
أسفخت عغ أف الصاعغ كاف مع الذخز اآلخخ الحؼ عثخ عمى جثتو فتع الؿبس عميو دكف إذف مغ الشيابة 

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx
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كسا تعشي ندبية حالة التمبذ أف الجخيسة تكػف متمبدا بيا بالشدبة لسغ ضبصيا 
كال تكػف كحلظ بالشدبة إلى غيخه مغ األشخاص، فتتحجد سمصات الذخز  كشيجىا،

الحؼ شيجىا حدب صفتو، فإف كاف فخدا مغ األفخاد العادييغ جاز لو أف يدمع الستيع 
كيقتاده إلى أقخب مكاف يتػاجج بو رجاؿ الدمصة العامة، كإف كاف مغ رجاؿ الدمصة 

، كإف كاف الحؼ شاىج (1)قزائيةالعامة كاف لو أف يدمسو إلى أقخب ضابط شخشة 
الجخيسة ىػ ضابط الذخشة القزائية فإنو يقػـ بسباشخة الدمصات التي مشحيا لو القانػف 

 .(2)السيسا الؿبس كالتفتير
 فخع الخابعال

 حاالت التمبذ محرهرة وال يجهز التهسع فييا أو القياس عمييا
سة إجخائية استثشائية، ككفقا إف التمبذ بسا يختبو مغ آثار استثشائية ما ىػ إال مشط

لمقػاعج السقخرة في القانػف الجشائي فإنو ال استثشاء في االستثشاء، كالؿياس نػع مغ 
، كعميو فالتقيج بحاالت التمبذ السحرػرة في القانػف أمخ ال مشاص مشو، (3)االستثشاء

ذ كقج قزت محكسة الشقس السرخية ؼيسا يذبو القزاء الستػاتخ بأف حاالت التمب
محكػرة عمى سبيل الحرخ، كأف القاضي ال يسكشو خمق حاالت تمبذ ججيجة غيخ 

 .(4)الحاالت التي ذكخىا القانػف بالشز

                                 
الة التمبذ، غيخ أف محكسة الشقس في حكسيا الحالي رفزت ىحا اإلجخاء العامة عمى أساس تػافخ ح

السخالف لمقانػف، كجاء في حيثيات الحكع ما سبق بيانو، انطخ صػرة الحكع السشذػر مغ مػقع محكسة 
 الشقس السرخية مغ الخابط:

http//www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_Images.aspx?ID=11

1125989.  4/3/2018 4:45. 
ىػ التمبذ السادؼ، كال يقـػ التمبذ قانػنا إال بسذاىجة  -حدب بعس الفقو–إف التمبذ السقرػد بيحه الحالة (1)

لمجخيسة، كلكغ يسكغ أف يقـػ التمبذ القانػني إذا كاف الجاني كقت تدميو إلى ضابط ضابط الذخشة القزائية 
الذخشة القزائية حامبل معو أشياء أك عبلمات تجؿ عمى ارتكابو الجخيسة مشح كقت قريخ، انطخ: نسػر )دمحم 

 .318 صالسخجع الدابق،  ،سعيج(
 .52 صالسخجع الدابق،  ،)عادؿ عامخ دمحم(انطخ: الجارحي  (2)

حجكد سمصة القاضي الجشائي في تصبيق القانػف، القاىخة،  ،حػؿ شخح ىحه القاعجة، انطخ: سبلمة )مأمػف دمحم( (3)
 كما يمييا. 66 ص، 1985دار الفكخ العخبي، 

 .250 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: ىميل )فخج عمػاني( (4)

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_Images.aspx?ID=111125989
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_Images.aspx?ID=111125989
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 أوال: الخالف حهل تقديم حاالت التمبذ إلى تمبذ حقيقي وتمبذ حكسي:
تقديسات حاالت التمبذ، مع االتفاؽ عمى  حػؿلقج تعجدت كجيات الشطخ الفقيية 

 سبيل الحرخ في القانػف، كمغ تمظ اآلراء: أنيا محكػرة عمى
 41الرػرة األكلى التي ذكخىا السذخع في نز الفقخة األكلى مغ السادة  رأي أول: -

، كىي كػف الجخيسة مختكبة في الحاؿ تسثل صػرة التمبذ الحؿيقي، كما عجا ج.ؽ.إ.ج
كميا  3ك 2تيغ في الفقخ سػاء في الفقخة األكلى أك ذلظ مغ الحاالت التالية السحكػرة 

حاالت لمتمبذ االعتبارؼ، عمى اعتبار أف السذخع استعسل في الفقخة األكلى عبارة: 
"تػصف الجشاية أك الجشحة بأنيا في حالة تمبذ إذا..."، أما الحاالت األخخػ فجاءت 

 .(1)"كسا تعتبخ... كتتدع برفة التمبذ" مدبػقة بعبارة:
باالعتبار فشيات الرياغة ال تجؿ إال عمى كالحؿيقة أف الفقخة الثانية إذا أخحنا 

تختمف عغ الفقخة الثالثة التي جاءت صخيحة حاالت لمتمبذ الحؿيقي ألنيا 
بالقػؿ:"تتدع برفة التمبذ كل جشاية أك جشحة كقعت كلػ في غيخ الطخكؼ 
السشرػص عمييا في الفقختيغ الدابقتيغ"، فإذا أخجنا باالعتبار أف الفقخة الثانية مرجرة 

بارة "تعتبخ" كالتي تفيج مغ ناحية الرياغة بأنيا حاالت معتبخة أك اعتبارية، فشكػف بع
بالتالي أماـ ثبلثة أقداـ ال قدسيغ لحاالت التمبذ، كليحا فثسة جانب مغ الفقو يخػ بأف 
ىحه التفخقة السدتشجة إلى الرياغة غيخ صحيحة، كأف السذخع لع يقرج أؼ شيء مغ 

ف الحالة الثانية التي اعتبخىا أصحاب ىحا الخأؼ حالة تمبذ تمظ الرياغة، كالجليل أ
اعتبارؼ ذكخت في الفقخة األكلى التي كانت مغ حيث الرياغة تجؿ عمى التمبذ 

، كأف السذخع لع يفخؽ بيغ الرػر السختمفة عشج تفريمو ألحكاـ التمبذ، (2)الحؿيقي
 ىي التفخقة الػحيجة.فالجخيسة إما أف تكػف متمبدا بيا أك تكػف غيخ ذلظ، كىحه 

إف التقديع المفطي الحؼ جاء بو السذخع مغ خبللو استيبللو لمفقخات  رأي ثان: -
بعبارات: تترف، تعتبخ، تتدع ليذ تقديسا عفػيا  .جؽ.إ.ج 41الثبلث لمسادة 

مقرػد، فالحالتاف السحكػرتاف في الفقخة األكلى تسثبلف صػرة تقديع اعتباشيا، كإنسا ىػ 

                                 
 .246 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: ىميل )فخج عمػاني( (1)

 .246 صالسخجع الدابق،  ،خ: ىميل )فخج عمػاني(انط (2)
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يقي، كالحاالت السحكػرة في الفقخة الثانية ىي حاالت التمبذ االعتبارؼ، أما التمبذ الحؿ
الرػر السحكػرة في الفقخة الثالثة فيي ليدت مغ حاالت التمبذ الحؿيقي كال االعتبارؼ 
كإنسا أضفى عمييا السذخع تمظ الرفة لطخكؼ كمبلبدات رأػ أنيا حخية أف تكػف 

 .(1)كحلظ كتػصف بيحا الػصف
لخأؼ الدابق ىػ أف السذخع فخؽ بيغ الرػر الثبلث عغ شخيق العامل كأساس ا

الدمشي، فإذا انعجـ الفاصل الدمشي أك كاف شؽيفا ججا بيغ ارتكاب الجخيسة كاكتذافيا 
كشا برجد التمبذ الحؿيقي، كإذا كجج فاصل زمشي شػيل نػعا ما كلكغ معالع الجخيسة 

زالت ماثمة قائسة كشا برجد التمبذ االعتبارؼ، مازالت بادية كدالئل االشتباه كاإلثبات ما
أما إذا زاد الفارؽ الدمشي أك شاؿ ججا كشا برجد الجخائع التي أضفى عمييا السذخع 

 .(2)صفة التمبذ العتبارات خاصة
إف اآلراء الدابقة ىي آراء فقيية نطخية بحتة، كليذ ليا نتائج عسمية، ألف آثار 

بحالة التمبذ الحؿيقي أك االعتبارؼ أك الحاالت التمبذ كاحجة، سػاء تعمق األمخ 
األخخػ، كىحا ما يفدخ أف بعس التذخيعات السقارنة قج تخمت عغ ىحه التقديسات كلع 
تقع ىحه التفخقة المفطية، كإنسا نرت عمى حاالت التمبذ بذكل متتابع، دكف أف تفرل 

 .(3)بيشيا، مثل التذخيعيغ العخاقي كالسغخبي
  القياس عمى حاالت التمبذ وعجم جهاز التهسع في تفديخىا:ثانيا: عجم جهاز 

سبق التقخيخ أف السذخع أكرد حاالت التمبذ عمى سبيل الحرخ، كيشتج عغ ذلظ 
عجـ جػاز إضافة حاالت ججيجة سػاء عغ شخيق الؿياس أك التفديخ الػاسع أك 

خد معخفة التقخيب، فقزت محكسة الشقس السرخية مثبل تصبيقا ليحا األصل: "بأف مج
رجل الذخشة أف الستيع مغ الستجخيغ في السخجرات أك محاكلتو الفخار عشج رؤيتو لو أك 
رؤيتو في حالة ارتباؾ ال يعتبخ دليبل كاؼيا عمى كجػد اتياـ يبخر الؿبس عميو 

 .(4)كتفتيذو"
                                 

 .158 صالسخجع الدابق،  ،: محجة )دمحم(انطخ (1)

 .159، 158 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: محجة )دمحم( (2)

 .60 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: مرمح )فادؼ دمحم عقمة( (3)

، محكػر في: أبػ 788 ص، 37، س 21/10/1986ؽ، جمدة:  56، س 3297نقس مرخؼ، الصعغ رقع  (4)
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 الفخع الخامذ

 حالة التمبذ تخز الجشايات والجشح

 السعاقب عمييا بالحبذ

–كسا ىي حالة كثيخ مغ السشطسات اإلجخائية التي تبخر المجػء إف حالة التمبذ، 
إلى اإلجخاءات السقيجة لمحخية، تخز فقط الجشايات، ككحلظ الجشح السعاقب  -حتسا

عمييا بالحبذ، كحدب االجتياد القزائي الفخندي فإف األفعاؿ محل الستابعة إذا تع 
 يغيخ في األمخ شيئا ماداـ أنيا تغييخ تكييفيا الحقا إلى السخالفة بجال مغ الجشحة ال

 .(1)ضيخت في بجاية األمخ عمى أنيا تذكل جشحة

دكف  ةالقزائي ضابط الذخشةحيث قزي أف تقجيخ حالة التمبذ يكػف كقت تجخل 
 Est régulière au أف يؤخح في االعتبار التكييف البلحق لمجخيسة الستمبذ بيا "

regard des articles 53, 56, 67 du Code de procédure pénale la perquisition 

effectuée par un officier de police judiciaire agissant en état de flagrance, 

dès lors, d'une part, que cet état doit s'apprécier au moment de l'intervention 

de cet officier dans le cadre d'une enquête visant un délit passible 

d'emprisonnement et, d'autre part, qu'il n'importe que, par la suite, les faits 

poursuivis aient reçu une qualification contraventionnelle"(2). 

بعس صبلحيات الجبخ  ةالقزائي يةكىحا يخجع إلى أف التمبذ يخػؿ لمزبص
كاإلكخاه، كلحلظ فاألصل أف يتع العسل بيا في الجشايات فقط، غيخ أف السذخع اإلجخائي 
الفخندي، كتأسى بو السذخع الجدائخؼ، قج جعل التمبذ يستج ليذسل الجشح السعاقب 

 .(3)ات كالجشح السعاقب عمييا بالغخامةعمييا بالحبذ، كيدتبعج مشيا فقط السخالف

                                 
 ؛ راجع الحكع عبخ الخابط:24 صالشطخية العامة ...، مخجع سابق،  ،سعج )دمحم دمحم دمحم شتا(

http//www.cc.gov.eg/Images/H/111156395.pdf. 11/03/2018 23:04. 
(1)

 Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 113. 
(2)

 Voir: Cass. Crim. 9 janvier 1990, disponible à l‟adresse: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007065095. 

7/7/2016 1:04. 
 .64 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: الجارحي )عادؿ عامخ دمحم( (3)

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111156395.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007065095
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تحجثت عغ  41كبالشطخ إلى نز قانػف اإلجخاءات الجدائية يتزح أف السادة 
تعخيف الجخيسة الستمبذ بيا يدتعسل مرصمح الجشاية كالجشح الستمبذ بيا، فيػ ال 
يسيد بيشيسا مغ حيث شخكط ؾياميسا أك إجخاءات التحقيق بذأنيسا، بل شسميسا دائسا 

التي تخز الحكع في  338كل الشرػص بسفيـػ كاحج، ما عجا نز السادة  في
الجشحة الستمبذ بيا دكف الجشاية، لكغ مغ حيث مآؿ الجعػػ العسػمية كما يتختب مغ 

 .(1)آثار قانػنية فإف الجشحة السعاقب عمييا بالغخامة تخخج مغ دائخة التمبذ

التمبذ بالجشحة غيخ إلدامي بالشدبة كمغ الشاحية القانػنية فإف المجػء إلى إجخاءات 
لمشيابة العامة، بل ىػ اختيارؼ، حيث يجػز لمشيابة العامة عجـ اتباع ىحا اإلجخاء، أك 
اتباعو عشجما تخيج اإلسخاع في السحاكسة كتحقيق الغخض مغ العقاب عمى مخأػ 

ػف السجتسع الحؼ عايغ الجخيسة عمى مقخبة مشو، كحلظ فسغ الشاحية العسمية ال يك
إلجخاءات التمبذ بالجشاية ججكػ ألف التحقيق فييا إجبارؼ، مسا يجعل اإلجخاءات ال 

 .(2)تتع بالدخعة السخجػة

 الفخع الدادس

 حالة التمبذ ال تشصبق عمى الجخائم الدياسية

 وجشح الرحافة والجخائم التي تخزع إلجخاءات تحقيق خاصة

 20ذ بالجـخ بػاسصة قانػف مشح جاء السذخع اإلجخائي الفخندي بسشطػمة التمب
مغ ىحا القانػف أف إجخاء التمبذ غيخ قابل لمتصبيق  7قخر بػاسصة السادة  1863ماؼ 

 .(3)عمى الجخائع الدياسية، كىػ السعسػؿ بو لحج اآلف

كالجخائع الدياسية كفق تقديع قانػف العقػبات ىي القدع الثاني مغ الجخائع ضج 
ػمي، فيي تشقدع إلى جخائع القانػف العاـ، كالجخائع السرمحة العامة أك ضج الذيء العس

                                 
 .346 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: جخكه )عمي( (1)

 نفذ السخجع، نفذ الرفحة. ،انطخ: جخكه )عمي( (2)
(3) Voir: DE ROZIÉRES (georges de kéguelin), crimes et délits électoraux, thèse pour le 

doctorat, université de paris, faculté de droit, 1904, p 31. 
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الدياسية، فحالة التمبذ تصبق عمى جخائع القانػف العاـ دكف الجخائع الدياسية، أما 
 معيار تحجيج الجخائع الدياسية فيػ محمف خبلؼ.

 les intérêts immatériels deإف الجخيسة الدياسية تسذ السرالح السعشػية لؤلمة 

la Nation،  الديادةأؼ ما يخترخ في عبارة حقػؽ les droits de souveraineté كقج ،
، 1830أكت  14جاء الشز عمى مرصمح الجخيسة الدياسية في الجستػر الفخندي لػ 

أكتػبخ  8، كالتي أحالت إلى القانػف، حيث صجر قانػف 69عغ شخيق السادة 
دياسية كىي الجخائع مشو تعخيف الجخيسة ال 7، كالحؼ حجد في السادة (1)1830

السشرػص عمييا في الفرميغ األكؿ كالثاني مغ القدع األكؿ مغ الكتاب الثالث لقانػف 
 .(2)العقػبات

الجخائع الساسة بأمغ  كبالعػدة إلى عشاكيغ تمظ الفرػؿ سشججىا تتسثل أساسا في
لحقػؽ الجكلة كالجخائع ضج الجستػر، كتذسل بحلظ الجشايات كالجشح الستعمقة بسسارسة ا

 .(3)السجنية، كالجخائع االنتخابية

مػافقة الفقو كالقزاء،  إف شخيقة تحجيج الجخائع الدياسية بيحه الصخيقة لع يمق أبجا
بل كاف دائسا البحث عغ معيار آخخ، إذ أف شخز الفاعل كالباعث عمى الجخيسة 

 .(4)يةكالدماف كالسكاف كالطخكؼ قج يكػف ليا دكر أكبخ في تحجيج الجخيسة الدياس

                                 
(1) Loi du 8 Octobre 1830 sur l‟application du jury aux délits de la presse et aux délits 

politiques, disponible à l‟adreese: 

https://books.google.dz/books?id=LttCAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=one

page&q&f=false. 9/1/2016 12:49. 
(2) Art. 7. Sont réputés politiques les délits prévus, 1° Par les chapitres 1 et 2 du titre 1er 

du livre 3 du code pénal; 9° Par les paragraphes 2 et 4 de la section 3 et par la 

section 7 du chapitre 3 des mêmes livre et titre. 3° Par l'article 9 de la loi du 25 

mars 1822. V. 6. 
(3) Voir: DE ROZIÉRES (georges de kéguelin), op.cit, p 8,9. 

 السحكػرة: 7شار يسكغ ذكخ رأؼ ميع جاء تعميقا عمى نز السادة في ىحا اإل (4)

«Mais n'y a-t-il pas d'autres délits politiques? Nous en avons cherché dans le code 

pénal; nous n'en avons aperçu aucun qui soit politique essentiellement et par sa 

nature; mais plusieurs peuvent le devenir par des circonstances de temps et de lieu. 

Et comme il est impossible de prévoir et de signaler ces circonstances qui peuvent 

varier à l'infini, nous les avons enveloppées dans une disposition générale; à la 

suite des délits politiques de leur nature, nous avons ajouté, et tous autres delits 

https://books.google.dz/books?id=LttCAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
https://books.google.dz/books?id=LttCAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
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كإذا كاف القانػف في الدابق اتجو إلى تذجيج العقػبات بالشدبة لمجخائع الدياسية 
التي تعج كميا مغ قبيل الجشايات فإف تػجو الدياسة الجشائية السعاصخة الجكلية كالػششية 
يخصػ إلى جعميا مغ الجخائع ذات السعاممة الخاصة، فسغ الشاحية الجكلية يستشع تدميع 

دياسييغ، كمغ الشاحية الػششية يستشع تصبيق عقػبة اإلعجاـ عمى الجخائع السجخميغ ال
الدياسية، كسا أنو ال يصبق عمى السجخميغ الدياسية عقػبة الدجغ، كإنسا عقػبة 

 .(1)الحبذ السؤبج أك الحبذ الجشائي السؤقت في القانػف الفخندي

الجخائع الدياسية إف السبخر الكامغ خمف ىحا االستثشاء اإلجخائي يتسثل في أف 
كجشح الرحافة ككحلظ ما يخز األحجاث )القرخ الحؼ لع يكسمػا الثامشة عذخة حدب 

ؽ.إ.ج.ج(، كالجخائع التي تتصمب إجخاءات تحقيق خاصة، ىي كميا  59/4نز السادة 
جخائع يتػجب أف تسخ بسخحمة التحقيق كجػبا، كىحا يتعارض مع مبجأ الدخعة الحؼ 

 ذ أك حجيثا إجخاء السثػؿ الفػرؼ.يتسيد بو إجخاء التمب

 السصمب الثاني

 آثار حالة التمبذ بالجخم 

ات تفتح بسبادرة مغ ضابط الذخشة القزائية خيفي حالة التمبذ بالجخيسة فإف التح
الحؼ يشبو لمػاقعة، حيث يتشقل بجكف تسيل إلى األماكغ، كيقـػ عمى الفػر بإخصار 

التي جاء بيا السذخع )بجكف تسيل، عمى ككيل الجسيػرية، غيخ أف ىحه العبارات 
كسا أف ، (2)إجخاءات التمبذ يتختب عمى عجـ احتخاميا الفػر( ال تػحي بػجػد مجة معيشة

)الفخع األكؿ( مغ جية أخخػ فإنو يقع عمى  (3)القزاء لع يختب البصبلف عمى ذلظ
                                 

commis à l'occasion d'assemblées, de discours, d'ecrits, d'actes ou de faits 

politiques. Ainsi, celui qui frapperait ou outragerait un pair, un député, un électeur, 

un écrivain, en haine de leurs votes, ou de leurs discours, ou de leurs écrits, 

commettrait un délit politique.», voir: DE GRATTIER (Adolphe), Commentaire 

sur les lois de la presse et des autres moyens de publication, Volume 2, paris , 

videcoq, libraire, 1839 , p 219. 
 كما يمييا. 36 صفي القانػف الجدائي العاـ...، مخجع سابق،  الػجيد ،انطخ: بػسؿيعة )احدغ( (1)

(2) Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 114. 
(3)

  " L'obligation faite par l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale d'informer 

le procureur de la République territorialement compétent n'est pas prescrite à peine 
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الخقابة جيات االستجالؿ إثبات ؾياـ حالة التمبذ في إحجػ حاالتيا حتى يسكغ بدط 
 عمى مجػ كجػد حالة التمبذ )الفخع الثاني(.

 

 الفخع األول
 فيسا يخز بجاية التحقيق القزائي ومجتو 

لقج جاء السذخع الفخندي بحكع ججيج ؼيسا يخز مجة التحخيات في حالة التمبذ 
 loi تدسية كالحؼ يصمق عميو عادة) 09/04/2004بسػجب القانػف السؤرخ في: 

Perben II
مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية،  53ججيجتيغ لمسادة  تيغأضاؼ فقخ  الحؼ ((1)

الججيجة فإف التحقيق  2تتعمق بالسجة القانػنية لمتحخيات في حالة التمبذ، كحدب الفقخة 
 3يسكغ أف يدتسخ بجكف انقصاع لسجة ثسانية أياـ ابتجاء مغ مذاىجة الجخيسة، أما الفقخة 

مكانية تسجيج فتخة التحخيات بقخار لسجة قرػػ الججيجة فتدسح لػكيل الجسيػرية بإ
بثسانية أياـ أخخػ ؼيسا يخز الجشايات كالجشح الستمبذ بيا كالتي ال تقل عقػبتيا عغ 

 ,art. 53, al. 2) (2)( سشػات حبدا، كإذا كانت التحخيات ال يسكغ أف تؤجل05خسذ )

3)
(3)

خاءات إال في إشار كبعج ىحه السجة ال يسكغ لمزبط القزائي أف يقػـ بأؼ إج، 
، بكل ما يعشيو ذلظ مغ فقجاف الربلحيات السػسعة كالعػدة افتتاح التحقيق االبتجائي

                                 
de nullité "; cass. crim. 18 juillet 1989, disponible à l‟adresse: 

http//www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-19890718-8980596. 

7/7/2016 1:25. 
(1) la loi du 9 mars 2004 portant sur l'adaptation de la justice aux évolutions de la 

criminalité, dite loi Perben II, est une loi française essentiellement destinée à lutter 

contre la «délinquance» et la criminalité organisée. Elle a été publiée le 10 mars 

2004 dans le Journal officiel et tire son nom du garde des sceaux du gouvernement 

de Jean-Pierre Raffarin, Dominique Perben (UMP), voir: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000249995&d

ateTexte=&categorieLien=id. 10/02/2016 20:46 
(2) Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 114. 
(3) Article 77 (loi Perben II): 

 II. - Le deuxième alinéa de l'article 53 du même code est remplacé par deux alinéas 

ainsi rédigés: 

« A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le 

contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent 

chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. 

« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou 

un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne 

peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, 

dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours ». 

http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-19890718-8980596
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000249995&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000249995&dateTexte=&categorieLien=id
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 إلى الربلحيات العادية.
 

كحدب االجتياد القزائي الفخندي فإف ىحه اإلضافة تفتخض عمى األقل إتساـ 
، ككجػب أف كأف اإلخبلؿ بحلظ يؤدؼ إلى انقصاع فتخة التحخيات  إجخاء كاحج في اليـػ

 يتع افتتاح التحقيق االبتجائي أك القزائي.
 الفخع الثاني

 فيسا يخز وسائل اإلثبات 
يخزع اإلثبات الجشائي لقػاعج أساسية ميسة، أىسيا: أف محاضخ التحقيق 
كمحاضخ االستجالالت في األصل ليدت ليا حجية خاصة في اإلثبات إال ما ثبت 

مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية التي جاءت  215 بالشز، كقج جاءت بيحه القاعجة السادة
كسا يمي: "ال تعتبخ السحاضخ كالتقاريخ السثبتة لمجشايات كالجشح إال مجخد استجالالت ما 

مغ قانػف  300لع يشز القانػف عمى خبلؼ ذلظ"، كىػ ما عبخت عشو السادة 
كسة بسا ىػ اإلجخاءات الجشائية السرخؼ برػرة أكثخ كضػحا بشريا: "ال تتقيج السح

مجكف في التحقيق االبتجائي أك في محاضخ جسع االستجالالت إال إذا كجج في القانػف 
نز عمى خبلؼ ذلظ"، كىحا يعشي أف الخرػـ ليع تفشيج ما جاء في السحاضخ دكف 
حاجة إلى الصعغ بالتدكيخ، كسا أف السحكسة تأخح مغ تمظ السحاضخ بحدب ما تخػ 

 . (1)كسا ليا أف تصخحيا
عبخت محكسة الشقس السرخية أحدغ تعبيخ عغ فحػػ ىحه القاعجة بقػليا:  كقج

"العبخة في اقتشاع السحاكع الجشائية ىي بسا يتزح ليا مسا تجخيو بشفديا مغ التحقيق 
الذفيي، كمسا يصخح عمى بداط البحث أماميا مغ عشاصخ اإلثبات األخخػ، فسحاضخ 

كل ما تحػيو ىحه السحاضخ مغ اعتخافات التحقيق التي يجخييا البػليذ أك الشيابة ك 
الستيسيغ كمذاىجات السحققيغ كأقػاؿ الذيػد ال تعجك أف تكػف مغ العشاصخ السحكػرة، 
إذ ىي في الػاقع لع تحخر إال تسييجا لتحؿيقيا شفػيا بالجمدة، كىي بيحا االعتبار 

ادة الذيػد خاضعة في كل األحػاؿ لتقجيخ القزاء كقابمة لمججؿ كالسشاقذة أسػة بذي

                                 
، 3 مػسػعة الؿبس كالتفتير كالتمبذ بالجخيسة، ج ،انطخ: الخاعي )صبخؼ محسػد(، عبج العاشي )رضا الديج( (1)

 .5 ص،  (ت .د)اإلثبات الجشائي، القاىخة، مخكد محسػد لئلصجارات القانػنية، أدلة 
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أماـ السحكسة، فؤلشخاؼ الخرػمة الصعغ فييا دكف سمػؾ سبيل الصعغ بالتدكيخ، 
كلمسحكسة القػؿ الفرل في تقجيخىا، فميا أف ترجقيا أك أف تعػؿ عمييا حدبسا ييجؼ 
إليو اقتشاعيا، كاألصل في ذلظ الحخية السخػلة لمسحاكع الجشائية في تكػيغ عقيجتيا 

يا بسا يقـػ بػججانيا، كال يخخج عغ ىحه القاعجة إال ما استثشاه كالحكع ؼيسا يصخح عمي
 .(1)القانػف، كجعل لو حجية خاصة بشز معيغ"

كؼيسا يخز حالة التمبذ بالجـخ فيشبغي التفخقة بيغ أمخيغ: إثبات كقػع الجخيسة 
في حج ذاتيا مغ جية، كإثبات ؾياـ حالة التمبذ مغ جية أخخػ، ذلظ أف التمبذ 

مشطسة إجخائية تتعمق بدمغ اكتذاؼ الجخيسة، فالجخيسة تختكب لكغ أمخ  بالجـخ ىػ
اكتذافيا يحرل في زمغ معيغ، فإذا كاف ىحا الدمغ بعج ارتكابيا مباشخة، أك بعج 
ارتكابيا بدمغ يديخ مثبل قامت حالة التمبذ، أما إذا تخاخى اكتذافيا زمشا شػيبل فإف 

جب عمى ضابط الذخشة القزائية حتى يثبت حالة التمبذ ال تقػـ، مسا يعشي أف الػا
حالة التمبذ أف يبيغ زمغ اكتذاؼ الجخيسة حتى تتسكغ جيات الستابعة كالتحقيق 

 .(2)كالحكع مغ مخاؾبة مجػ كجػد حالة التمبذ
إف حالة التمبذ يسكغ أف تثبت بصخيقة أخخػ عشجما يرل ككيل الجسيػرية إلى 

يات بشفدو، كسا يسكغ أف يكمف بيا ضابط مكاف الحادث، حيث يسكغ أف يباشخ التحخ 
 ؽ.إ.ج.ج. 56الذخشة القزائية، كذلظ تصبيقا لشز السادة 

 
 
 
 
 
 

                                 
 ، مػجػد عمى الخابط:47ؽ ، 233 ص، 58س ، 12/03/2007جمدة ، 67لدشة  22781لصعغ رقع ا (1)

http//www.cc.gov.eg/Images/H/111217508.pdf. 16/11/2016 21:54. 
البخاءة كاألسباب السؤدية إلييا في قزايا التمبذ، القاىخة، الشاشخكف الستحجكف إيجيبت ، انطخ: زكيغ )ىذاـ( (2)

 .9، 8 ص، (ت .د)لئلصجارات كالبخمجيات القانػنية، 

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111217508.pdf
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 الفصل الجاقٌ
 اإلطار اإلجرائٌ لعؿل الضبطًُ القضائًُ يف حالُ التؽبس

 

برفة عامة، إف مخحمة التحخيات األكلية ليا دكر أساسي في جعل اإلجخاءات 
ى أف ال يشذغل الجياز القزائي بقزاء أكبخ كقت في الجدائية ججية، فيي تيجؼ إل

الجخؼ كراء األدلة، كأف يكػف األشخاص السقجمػف أمامو بشاء عمى اقتخاؼ جخيسة قج 
، كىكحا أككمت ىحه السيسة لجياز آخخ (1)تػفخت بحقيع أدلة كاؼية لتػجيو االتياـ إلييع

عغ الزبصية اإلدارية مداعج لمقزاء يتسثل في الزبصية القزائية، كالتي تختمف 
 التي ليا دكر كقائي مغ كقػع الجخائع.

 

كاألصل أف تتػلى الزبصية القزائية ميسة "التحخيات األكلية" التي ال تخقى إلى 
درجة التحؿيقات القزائية، بل ىي ذات ؾيسة استجاللية، كلحلظ يصمق عمييا أيزا 

يصمق عمى األعساؿ السشػشة  "إجخاءات االستجالؿ" أك "مخحمة االستجالؿ"، فاالستجالؿ
، كالقاعجة أف ىشاؾ حجكدا فاصمة (2)بالزبصية القزائية كالتي تسارسيا برفة أصمية

كسمصة  ةالقزائي يةبيغ االستجالؿ كالتحقيق، أؼ بيغ نصاؽ اختراص سمصة الزبص
سارس ما ا فتتجاكز حجكدىة أف تالقزائي يةالتحقيق، كبالتحجيج أنو يحطخ عمى الزبص

ختراص سمصة التحقيق، إال في حاالت محرػرة محجدة، ىي حالة التمبذ ىػ مغ ا
 كحالة الشجب أك اإلنابة القزائية.

 

في حالة التمبذ في التحخؼ تتػسع كفحػػ ما سبق أف سمصات الزبصية القزائية 
، لتذكل ما يدسى التحخيات التمبدية، كيخجع ذلظ إلى بالجـخ مقارنة باألحػاؿ العادية

)السبحث األكؿ( كأف ىحا التػسع يتجمى في تخػيل الزبصية القزائية  نيةمبخرات قانػ 
الؿياـ ببعس أعساؿ التحقيق التي ىي في األصل مغ اختراص سمصة التحقيق 

 )السبحث الثاني(.
 

                                 
 .114 ص، مقاؿ سابقالزابصة العجلية،  ،انطخ: نجع )دمحم صبحي( (1)
 .6 صنصاؽ الزبصية القزائية، مخجع سابق،  ،دمحم سامي( انطخ: جابخ )حداـ (2)
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 السبحث األول
 التحخي ومبخرات تهسيعيا في  ةالقزائي يةسمصات الزبص

 حالة التمبذ بالجخمفي 
 يةحيات بالتحجيج في ىحا اإلشار ىػ تحػؿ الزبصإف السقرػد بتػسع الربل

مغ مياميع األصمية في االستجالؿ إلى بعس الربلحيات السسشػحة حرخا  ةالقزائي
لدمصة التحقيق، كىحا يقتزي في البجاية التسييد بيغ أعساؿ االستجالؿ كأعساؿ التحقيق 

ا التػسيع في )السصمب األكؿ( ثع معخفة السبخرات القانػنية كالعسمية لسثل ىح
 الربلحيات في حالة التمبذ بالجـخ )السصمب الثاني(.
 السصمب األول

 في التسييد بين أعسال االستجالل وأعسال التحقيق
تتسيد الجعػػ الجشائية بػجػد مخحمة سابقة عمى السخحمة القزائية تتػالىا جيات 

مييا مخحمة خاصة إدارية تحت إشخاؼ مددكج قزائي كإدارؼ لتجييد الجعػػ يصمق ع
)فخع أكؿ( كىي مخحمة تخزع لسبادغ خاصة كتتسيد  تاالستجالالاالستجالؿ أك جسع 

بخرائز مسيدة ليا عغ كل ما يترل بالتحقيق القزائي الحؼ يتبع تحخيظ الجعػػ 
 العسػمية )فخع ثاف(. 

 الفخع األول
 جهىخ مخحمة االستجالل

ة عمى نذػء الخرػمة "السخحمة الدابق عخؼ بعس الفقياء االستجالؿ بأنو:
، أك ىػ: "مجسػعة مغ اإلجخاءات التسييجية (1)الجشائية بتحخيظ الجعػػ الجشائية"

الدابقة عمى تحخيظ الجعػػ الجشائية تيجؼ إلى جسع السعمػمات في شأف جخيسة 
أك مغ –ارتكبت كي تتخح سمصات التحقيق بشاء عمييا القخار ؼيسا إذا كاف مغ الجائد 

 .(2)الجعػػ الجشائية"تحخيظ  -السبلئع
                                 

القاىخة، دار الشيزة العخبية، مصبعة جامعة الػسيط في قانػف اإلجخاءات الجشائية،  ،انطخ: سخكر )أحسج فتحي( (1)
 ، مػجػد عمى الخابط:467 ص، 1985القاىخة كالكتاب الجامعي، 

http//dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-

Job:51733&q=d1bAbDdA%20c3c1d8c1. 27/03/2018 01:05. 
مػسػعة ضسانات الستيع في الؿبس كالتفتير  ،انطخ: الخاعي )صبخؼ محسػد(، عبج العاشي )رضا الديج( (2)

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:51733&q=d1bAbDdA%20c3c1d8c1
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:51733&q=d1bAbDdA%20c3c1d8c1
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كعمى ذلظ فإف جػىخ مخحمة جسع االستجالالت ىػ "البحث كالتحخؼ" عغ الجخيسة 
كذلظ عغ شخيق ، (1)كتعقب مختكبييا كجسع كافة العشاصخ التي قج تفيج في التحقيق

إعصاء ميسة التحخؼ إلى عشاصخ قادرة بحكع تخرريا السيشي أك الػضيفي عمى أداء 
 :أمخيغ ىي تيجؼ إلىك ، السيسة بذكل أفزل

اإلعجاد لمجعػػ العسػمية عغ شخيق جسع كل ما يمـد الجيات القزائية  -
 السخترة لتقجيخ مبلءمة التحخيظ مغ عجمو.

حساية الحخية الفخدية مغ الببلغات الكيجية كالكاذبة كاكتذاؼ زيفيا قبل اتخاذ  -
 .(2)إجخاءات التحقيق

ى ما سبق ال تعجـ أف تكػف في كتكسغ أىسية ىحه السخحمة في أنيا زيادة عم
، كقج تكػف عشرخ اإلثبات (3)كثيخ مغ األحياف سشجا في تكػيغ عقيجة القاضي

                                 
؛ كانطخ مديجا مغ 17 صت(،  ، القاىخة، مخكد محسػد لئلصجارات القانػنية، )د.1 التمبذ بالجخيسة، جك 

 .274 صالسخجع الدابق،  ،التعاريف في: تاكضخكس )جساؿ جخجذ مجمع(

 .92 ص، 1990، 2 اإلجخاءات الجشائية، اإلسكشجرية، مشذأة السعارؼ، ط ،انطخ: أبػ عامخ )دمحم زكي( (1)
مغ الببلغات  % 60تبيغ باإلحراء في فخندا أف ىحه السخحمة التسييجية قادرة عمى كضع حج ألكثخ مغ حيث  (2)

مغ  % 75كحدب مخجع حجيث فإف  ؛93 صنفذ السخجع،  ،انطخ: أبػ عامخ )دمحم زكي(كالذكاكػ، 
 الذكاكػ كالسحاضخ تحفع دكف متابعة بشاء عمى التحقيق األكلي، انطخ:

LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 76. 
، كىحا األمخ كاف محل ججؿ في فخندا مشح ةالقزائي يةقـػ بو الزبصتإف الجكر األكبخ في عسمية التحقيق عسميا  (3)

، كىي قزية األشفاؿ القرخ الحيغ كانػا ضحايا استغبلؿ جشدي، كالتي Affaire d'Outreauقزية أكثخك 
 13لتي تع الحكع فييا عمى أربعة متيسيغ باإلدانة، بيشسا تست تبخئة ، كا2000ك 1997جخت أشػارىا بيغ 

آخخيغ، بيشسا تػفي أحج الستيسيغ قبل بجاية اإلجخاءات، حيث خمفت ىحه القزية الكثيخ مغ االنتقادات لجكر 
الحؼ  2007ماؼ  5قاضي التحقيق الحؼ يعسل عمى تسجيج آجاؿ التحؿيقات، كىػ ما تجدج مغ خبلؿ قانػف 

 أ أقصابا لمتحقيق، انطخ:أنذ
CHEHADE (Farah EL HAJJ), les actes d‟investigation, op. cit, p 31. 

 حػؿ قزية أكثخك بالتفريل يسكغ الخجػع إلى العسل اآلتي:
LAMARE (Céline), I BAQUÉ (Esteve Freixa), L‟affaire d‟Outreau, disponible à 

l‟adresse : http//georges-fillol.doomby.com/medias/files/affaire-outreau.pdf. 

26/10/2016 23:21; voir aussi: DELGA (Jacques), La garde à vue aujourd'hui et 

demain, après la réforme «Outreau», Journal du droit des jeunes 2008/1 (N° 271), p 

45-46, disponible à l‟adresse http//www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-

jeunes-2008-1-page-45.htm.  16/03/2018 18:54. 

http://georges-fillol.doomby.com/medias/files/affaire-outreau.pdf
http://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2008-1-page-45.htm
http://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2008-1-page-45.htm
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، كاألىع مغ كل ذلظ ىػ (1)الحؼ عخض لمسشاقذة في مػاجية الخرـػالػحيج 
دركىا في السحافطة عمى األدلة، ليذ في حالة التمبذ بالجـخ فقط، كإنسا في كل 

 .(2)حاالت الجخائع

لدمصة التي تتػلى ىحه العسمية ىي دائسا سمصة تتبع الشيابة العامة التي تذخؼ كا
، لتقخر بعجىا إما تحخيظ (3)عمى العسمية كتشتطخ انتياءىا، كىي الزبصية القزائية

الجعػػ العسػمية أك تحفع األكراؽ دكف تحخيظ، فسا يقـػ بو رجاؿ الزبط 
كقائع الجخيسة أك فاعمييا ىػ ما القزائي في سبيل جسع األدلة أك التعخؼ عمى 

 .(4)يدسى إجخاءات االستجالؿ

ات التحقيق، كبالجسمة، فيشاؾ فارؽ كبيخ بيغ إجخاءات التحخؼ كاالستجالؿ كإجخاء
فيي ليدت تحؿيقا جشائيا، ذاؼ الجخيسة أك البحث عغ فاعميا، تكفاألكلى تيجؼ إلى ا

أما الثانية فتخمي إلى تحقيق أدلة ، (5)بل ىي تيجؼ أكثخ إلى الحفاظ عمى الشطاـ العاـ
قائسة ضج متيع معيغ في جخيسة معيشة، فالتفتير مثبل ىػ إجخاء تحقيق ألف اليجؼ 
مشو ىػ الحرػؿ عمى األدلة في جخيسة قائسة كضج متيع معيغ، كليذ إجخاء استجالؿ 

 .(6)لسحاكلة استكذاؼ جخيسة ما

ق كالتي تدسح لدمصة التحقيق كحلظ فإف اإلنابة القزائية ىي مغ إجخاءات التحقي
بتفػيس بعس الربلحيات لمزبصية القزائية لتقـػ بيا بجال عشيا، كيعج عسميا 

                                 
دكر القاضي الجدائي في تصبيق اتفاؾيات حقػؽ اإلنداف، رسالة دكتػراه، كمية الحقػؽ،  ،ر )سميسة(انطخ: لجغ (1)

 .23 ص، 2014-2013جامعة أبػ بكخ بمقايج تمسداف، 
 .24 صنفذ السخجع،  ،انطخ: لجغر )سميسة( (2)
مجػ مخاعاة مبادغ القانػف ضسانات الستيع أثشاء التحقيق ك  ،انطخ تفريبلت أخخػ: العجكاف )مسجكح حدغ مانع( (3)

 ص، 2009الجكلي لحقػؽ اإلنداف في السجاؿ الجشائي، رسالة دكتػراه، جامعة اإلسكشجرية، كمية الحقػؽ، 
 كما يمييا. 70

 .80-79 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: عبلـ )حدغ( (4)
 .62 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: الجارحي )عادؿ عامخ دمحم( (5)

في التفتير كما يتختب عمى مخالفة أحكامو مغ آثار، مجمة الحقػؽ، جامعة  ،ػد محسػد(انطخ: مرصفى )محس (6)
 .325 ص، 1943 ،2ع ، 1 سالقاىخة، 
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 .(1)مترفا برفة أعساؿ التحقيق ال االستجالؿ

، ألف (2)كالستفق عميو أف مخحمة التحخيات ليدت مغ مخاحل الجعػػ الجدائية
ات مغ شخؼ الدمصة السخػلة الجعػػ الجدائية تشصمق بعج الترخؼ في نتيجة التحخي

، كلحلظ فسغ السقخر قانػنا أف القاضي ال يسكشو االستشاد إلى االستجالالت (3)بحلظ
كحجىا لمحكع باإلدانة، فأعساؿ االستجالؿ تتع في غيبة الخرػـ كغيبة الزسانات التي 

 .(4)تصمبيا القانػف لشذخ الجليل

بقػليا: "مغ السفخكض في كقج أكجت القاعجة الدابقة محكسة الشقس السرخية 
صحيح القانػف أف إجخاءات االستجالؿ أيا كاف مغ يباشخىا ال تعتبخ مغ إجخاءات 

 .(5)الخرػمة الجشائية، بل ىي مغ اإلجخاءات األكلية الدابقة عمى تحخيكيا"

                                 
 .63 صالسخجع الدابق،  انطخ: الجارحي )عادؿ عامخ دمحم(، (1)

اءات الجدائية، كسا لع تكغ مخحمة البحث التسييجؼ أك االستجاللي أك البحث كالتحخؼ معخكفة في بجاية نذأة اإلجخ  (2)
يتزح مغ ىحه الجراسة القجيسة ججا كالتي خرت مخحمة التحقيق االبتجائي فقط، مع اإلشارة إلى كجػد 

 La procédure criminelle comprend deux phases: Lorsqu'un " مخحمتيغ فقط كسا يمي:

homme est soupçonné par lajustice, lorsqu'il est prévenu d'un délit ou accusé d'un 

crime, il faut rechercher avant tout les faits et les preuves qui démontrent son 

innocence ou sa culpabilité. Son innocence est-elle manifesteaprès cet examen, la 

liberté lui est laissée ou rendue; ou bien, au .contraire, sa culpabilité paraît certaine 

ou seulement probable, et l'inculpé est renvoyé devant la juridiction 

compétentepour le juger, pour prononcer son acquittement ou sa condamnation. 

Deuxpé-riodes, par conséquent, dans la procédure pénale: la période préparatoire 

ou l'instruction, la période définitive ou le jugement. ":انطخ 

JAMAIS (Émile), op. cit, p 2, 3. 
حتى في حالة التمبذ بالجخيسة فإف مخحمة االستجالؿ ال تكػف جدءا مغ الخرػمة الجشائية، حيث قخرت ذلظ  (3)

قـػ بو سمصات االستجالؿ محكسة الشقس السرخية بقػليا: "أف الجعػػ الجشائية ال تعتبخ قج بجأت بأؼ إجخاء ت
، 178، رقع 19، مجسػعة أحكاـ الشقس، س 4/11/1968كلػ في حالة التمبذ بالجخيسة"، نقس مرخؼ، 

ضػابط التحخؼ كاالستجالؿ عغ الجخائع في الفقو  ،، محكػر في: خخاشي )عادؿ عبج العاؿ(899 ص
 .29 ص، 2006الججيجة لمشذخ،  اإلسبلمي كالقانػف الػضعي دراسة مقارنة، اإلسكشجرية، دار الجامعة

ضسانات الستيع أماـ سمصة االستجالؿ أثشاء مباشختيا إلجخاءات التحقيق  ،عػض )فاضل نرخ هللا(انطخ:  (4)
 .400 ص)د. ت(، السخػلة ليا كاستثشاء في التذخيع الكػيتي: دراسة مقارنة، كمية الحقػؽ جامعة الكػيت، 

نفذ السخجع،  ،محكػر في: عػض )فاضل نرخ هللا(، 24/11/1975 :قزاء محكسة الشقس السرخية في (5)
 .401 ص
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إف مخحمة االستجالؿ تشتيي قانػنا في الحالة التي تكػف فييا مرالح العجالة قج 
، كبجأ فييا التحقيق بػاسصة قاضي التحقيق، أك مغ شخؼ (1)جخيسةأخصخت قانػنا بال

الشيابة العامة التي تكػف قج كضعت يجىا عمى الجخيسة لتتػلى التحقيق بشفديا، فحيشئح 
ال يربح ىشاؾ مجاؿ لزباط الذخشة القزائية لمتجخل إال في إشار التعميسات 

ة التي يكمفػف بيا بسقتزى أمخ كاألكامخ التي تعصى ليع مغ القزاة، كفي حجكد السيس
قزائي، حيث تعتبخ ميستيع في ىحه الحالة عسبل تشفيحيا يقترخ عمى اإلنابات 

 .(2)كاألكامخ القزائية

غيخ أنو إذا تعمق األمخ بأشخاص كانػا محل بحث مغ شخؼ الذخشة القزائية 
بط كلع يتع الؿبس عمييع إال بعج إحالة إجخاءات التحقيق عمى القزاء جاز لزا

الذخشة القزائية أف يبادر إلى تػؾيفيع كتقجيسيع إلى القاضي السختز دكف الؿياـ 
بالتحقيق معيع أك استجػابيع، بل يقترخ عمى تحخيخ محزخ باإليقاؼ تحكخ ؼيو ىػية 

 .(3)الذخز كإجخاءات التػؾيف كأسبابو يقجـ بسػجبو إلى القاضي السختز

ادة جيات التحقيق بكل ما يخد إلييع بيشسا يدتسخ ضابط الذخشة القزائية في إف
 مغ معمػمات كبيانات تفيج التحقيق إذا لـد األمخ.

أخيخا، كمغ ناحية إجخائية بحتة، فإف التحقيق القزائي يفتح بشاء عمى تػافخ األدلة 
الكاؼية مغ خبلؿ محزخ التحخيات، كبعبارة أخخػ أف بعس إجخاءات التحقيق ال 

ت دالئل ججية تبخر اتخاذىا، كىحه الجالئل تدتخمريا يجػز مباشختيا إال إذا تػافخ 
 سمصة التحقيق مغ االستجالالت، كالؿبس مثبل.

                                 
"يقػـ ضباط الذخشة  مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية التي جاءت كسا يمي: 63كتتأسذ قانػنا عمى السادة  (1)

شاء القزائية، كتحت رقابتيع أعػاف الذخشة القزائية، بالتحؿيقات االبتجائية بسجخد عمسيع بػقػع الجخيسة إما ب
 عمى تعميسات ككيل الجسيػرية أك مغ تمقاء أنفديع".

كفي جسيع األحػاؿ ال يحق لزابط الذخشة القزائية التجخل أك مسارسة عسل مغ أعساؿ االستجالؿ برجد  (2)
السخجع الدابق،  ،جخيسة ىي محل تحقيق إال بشاء عمى أمخ يرجره القاضي السختز، انطخ: جخكه )عمي(

 .308 ص

 .319 صنفذ السخجع،  ،كه )عمي(انطخ: جخ  (3)
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 الفخع الثاني 

 الخرائز والسبادئ العامة لعسمية االستجالل

تتسيد مخحمة االستجالؿ أك عسمية االستجالؿ بأنيا ال تشصػؼ بحاؿ مغ األحػاؿ 
دت عسمية مصمقة، بل يحجىا قيػد عمى مداس بحخيات األشخاص، كذلظ ألنيا لي

، كيسكغ تمخيز الخرائز (1)كنصاقات، كسا أنيا تدتشج إلى أساس تذخيعي محجد
 كالسبادغ العامة التي تحكع عسمية االستجالؿ في الشقاط اآلتية:

أعساؿ االستجالؿ غيخ محجدة عمى سبيل الحرخ في القانػف، كما ذكخ مشيا  -
فحدب، ذلظ أف جػىخ أعساؿ االستجالؿ ىػ في القانػف فيػ عمى سبيل السثاؿ 

ؽ.إ.ج.ج في تعجيميا بسػجب  11/3، كقج نرت السادة (2)جسع السعمػمات
عمى قيػد أعساؿ االستجالؿ  2015يػليػ  23السؤرخ في  02-15األمخ رقع 

 .(3)دكف تحجيجىا
، كىي مكسمة لمقاعجة الدابقة، (4)أعساؿ االستجالؿ تخزع لسبجأ السذخكعية -

ل غيخ محرػرة، لكغ يجب أف تكػف مذخكعة في ذاتيا، كتكػف فالػسائ
الػسيمة مذخكعة متى كانت مصابقة لمقانػف سػاء في نرػصو أك مبادئو أك 

                                 
 .271 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: تاكضخكس )جساؿ جخجذ مجمع( (1)
 .73 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: خمفي )عبج الخحساف( (2)

 "تخاعى في كل األحػاؿ قخيشة البخاءة كحخمة الحياة الخاصة". حيث جاءت كسا يمي: (3)
 enquêteبسثابة تحقيق غيخ رسسي، كسا كاف يدسييا القانػف الفخندي إف أعساؿ الزبصية القزائية كإف كانت  (4)

officieuse  إال أنيا تتع بإشخاؼ الشيابة العامة، كلحلظ فيي تخزع لمسذخكعية ليحا الدبب، كليذ باعتبارىا
أعساال قزائية، مع خبلؼ في الفقو حػؿ ىحا، فيشاؾ مغ يعتبخ أف أعساؿ الزبصية القزائية ال تحتاج إلى 

إلى أداة لئلثبات يكدبو  -في حالة اعتساد القاضي عميو–السذخكعية غيخ أف تحػؿ ىحا التحقيق الحقا 
السذخكعية التي كاف يفتقجىا، كىحا يعتبخ بسثابة حيمة قانػنية، غيخ أف ىحا الخأؼ ال محل لو اآلف ألنو ال 

تيا في الجمدة، مسا يجعل خبلؼ حػؿ إمكانية اعتساد محاضخ الزبط القزائي كػسيمة إثبات، كمشاقذ
 66 صالسخجع الدابق،  ،مذخكعيتيا أمخا مفخكغا مشو، انطخ تحميبل كتفريبل: الجارحي )عادؿ عامخ دمحم(

 كما يمييا.
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، كسا تكػف الػسيمة غيخ مذخكعة إذا استيجؼ بيا تحقيق غاية (1)ركحو العامة
 غيخ ما حجده القانػف، كاالنتقاـ كتذػيو الدسعة ... إلخ.

، (2)ؿ االستجالؿ عمى إجخاءات قدخية أك ماسة بحخيات األفخادال تشصػؼ أعسا -
، تصػعا مشو لتحقيق مرمحة (3)إال بخضاء صحيح كصخيح مغ صاحبيا

، ؼيجػز لؤلفخاد أف ال يمبػا دعػة ضابط الذخشة القزائية (4)اجتساعية
بالحزػر، كال اإلدالء بأقػاليع، كال يجػز لؤلخيخ أف يفتر مدكشا إال بخضا 

كيشغي أف يكػف الخضا خاليا مغ العيػب، فبل يجػز أف يمجأ رجل  حائده،
الزبط القزائي إلى مخادعة ذكؼ الذأف لمحرػؿ عمى رضائيع إلجخاء 

، كىحا ىػ الذأف بالشدبة لمتفتير مثبل، حيث يتػجب أف يكػف (5)االستجالؿ
ىشاؾ رضا معبخ عشو بالكتابة، كأف غياب الكتابة أك رفس التػؾيع يطيخ 

 lu et كالسػافقة عميو وتاءتست قخ  ، كتكفي عبارة "(6)خكرة غياب الخضاءبالز

approuvé"(7). 
إف السحاضخ التي تحخر مغ قبل الزبصية القزائية في ىحه السخحمة ليذ ليا  -

                                 
 .276 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: تاكضخكس )جساؿ جخجذ مجمع( (1)
ع كقػع الجخيسة كاستباؽ الػقائع لسشع جخاءات الزبط اإلدارؼ التي تيجؼ فقط إلى مشبالشدبة إليبلحع أنو حتى  (2)

ما يعكخ اليجكء كاالستقخار فإنيا تتسيد بشػع مغ القيخ كالجبخ أحيانا، كقسع السطاىخات كتفخيقيا بالقػة إف لـد 
األمخ، بيشسا يقـػ الزبط القزائي بعسمو في ضل االحتخاـ التاـ لمحخية الفخدية، كىحا ما يؤكج أف قانػف 

ىػ قانػف الذخفاء، ذلظ أف عسل الزبصية القزائية يسذ أشخاصا يتستعػف بقخيشة البخاءة  اإلجخاءات الجدائية
الػجيد في أصػؿ السحاكسات  ،الحمبي )دمحم عمي سالع(األصمية التي تسشع السداس بحخياتيع، انطخ: 

 .120 ص، 2005، 1الجدائية، عساف، دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع، ط 
 .80 صالسخجع الدابق،  ،عامخ دمحم( انطخ: الجارحي )عادؿ (3)
 .75 ص، 1992الجستػر كالقانػف الجشائي، القاىخة، دار الشيزة العخبية،  ،انطخ: حدشي )محسػد نجيب( (4)
 .80 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: الجارحي )عادؿ عامخ دمحم( (5)

(6) Cass. crim. 26 juin 1958, bull. crim. N
o
 506. 

(7)
  "Mais attendu que si le texte constatant l'assentiment de X... n'est que partiellement 

écrit de la main de celui-ci, la nature des passages manuscrits et la mention, 

également manuscrite, " lu et approuvé ", qui précède sa signature, mettent la Cour 

de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait, en l'espèce, aux exigences 

de l'article 76 précité"; cass. crim. 28 janvier 1987, disponible à l‟adresse: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007062829. 

7/7/2016 12:07. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007062829
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، حيث أكجب القانػف عمى ضابط الذخشة القزائية (1)قػة ثبػتية كقاعجة عامة
كيزسشيا مجسػع ما أجخاه مغ ، (2)تحخيخ محاضخ بأعسالو التي يقـػ بيا

، كشبقا لمسادة (3)تحخيات كبحػث، ألف مغ خرائز االستجالؿ أف يكػف مجكنا
ؽ.إ.ج.ج فإنو: "ال تعتبخ السحاضخ كالتقاريخ السثبتة لمجشايات أك الجشح  215

إال مجخد االستجالالت ما لع يشز القانػف عمى خبلؼ ذلظ"، كىحا يعشي أف 
يا دليل يسكغ لمسحكسة أف تؿيع عميو قزاءىا باإلدانة، ىحه السخحمة ال يتػلج عش

، عمى عكذ مخحمة (4)لعجـ إحاشتو بالزسانات القانػنية البلزمة لرحتو
التحقيق التي شخعت الستشباط األدلة، كتػجيو االتياـ في حاؿ جسع أدلة 

 . (5)كاؼية
تحقيق إف إجخاءات االستجالؿ كسا يجؿ عمييا اسسيا تكػف مشصمقا إلجخاءات ال -

التي يقػـ بيا قاضي التحقيق، فتكػف ىحه اإلجخاءات بػاسصة السحاضخ السثبتة 
ليا بسثابة القخائغ التي تجيد لػحجىا ؾياـ قاضي التحقيق الؿياـ بسختمف 
إجخاءات التحقيق، فإذا كاف قاضي التحقيق غيخ محكػـ في عسمو إال بسا 

كسحقق مغ قخائغ معيشة،  ، فإنو يشصمق في عسمو(6)يتصمبو الكذف عغ الحؿيقة
                                 

كالتخجسة الحخؼية ليا ىي: دعػػ شفػية، كىي تدسية قجيسة   procès-verbalتدسى السحاضخ بالمغة الفخندية  (1)
لجخائع يزصخكف تخجع إلى العيج الحؼ كانت الكتابة ؼيو غيخ مشتذخة، ككاف األشخاص السكمفػف بزبط ا

لتقجيع معمػماتيع شفييا أماـ القزاء، كقج بقيت التدسية إلى غاية اليـػ ىي الدائجة رغع زكاؿ أسبابيا، انطخ: 
 .28 ص، 2006اإلثبات في السػاد الجسخكية، رسالة دكتػراه، جامعة باتشة، ، سعادنة )العيج(

دجيل إدارؼ لسا قامػا بو، كال تعتبخ تحؿيقا في إف السحاضخ التي يحخرىا رجاؿ الزبط القزائي ىي مجخد ت (2)
 ،األدلة مسا ىػ صفة التحقيق القزائي، كسا أنيا ال تخزع لمذكميات السقخرة في شأنو، انطخ: عبلـ )حدغ(

، في قانػف اإلجخاءات الجشائية بتعجيبلتو حتى آخخ 1 مػسػعة التذخيعات كالتعميقات كالسبادغ القزائية، ج
مع تعميق فقيي تحميمي لمشرػص كمبادغ الشقس، القاىخة،  1980الشفس حتى آخخ  كمبادغ محكسة 1981

 .81 ص، 1982دار الكتب، 
 كما يمييا. 307 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: أكىايبية )عبج هللا( (3)
 صالسخجع الدابق،  ،كذلظ ؼيسا عجا ما نز عميو القانػف عمى سبيل االستثشاء، انطخ: خمفي )عبج الخحساف( (4)

72. 
 .10 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: جابخ )حداـ دمحم سامي( (5)
"يقـػ قاضي التحقيق كفقا لمقانػف باتخاذ جسيع اإلجخاءات التي  ؽ.إ.ج.ج التي تشز عمى أنو: 68شبقا لمسادة   (6)

 يخاىا ضخكرية لمكذف عغ الحؿيقة بالتحخؼ عغ أدلة االتياـ كأدلة الشفي".
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إما أف يكتذفيا بشفدو، أك مغ خبلؿ ممف الزبصية القزائية الحؼ ىػ اآلخخ 
 .(1)بسثابة قخائغ جاىدة

، (2)إف إجخاءات االستجالؿ كسا إجخاءات التحقيق تقصع تقادـ الجعػػ العسػمية -
، مع العمع أف مرصمح إجخاءات (3)ؽ.إ.ج.ج 7كىحا تصبيقا لشز السادة 

كسا كرد في قانػف اإلجخاءات الجدائية الجدائخؼ يقرج بو إجخاءات  التحقيق
، بيشسا إجخاءات الستابعة يقرج بيا إجخاءات (4)التحخيات األكلية أؼ االستجالؿ

، كيذتخط أف تكػف تمظ اإلجخاءات صحيحة شكبل (5)التحقيق االبتجائي
دات ، أؼ غيخ مذػبة بعيب البصبلف، كسا يدتخمز مغ اجتيا(6)كمػضػعا

القزاء الفخندي أنو يجب أف ترب أعساؿ االستجالؿ في محاضخ حتى تكػف 
، كمثاؿ ذلظ محزخ خاص بالتحقيق في أسباب كفاة (7)قاشعة لمتقادـ

، ألف (9)، كلحلظ فالتقاريخ البديصة بالتالي ال تعج قاشعة لمتقادـ(8)مذبػىة
                                 

   .327 صفي التفتير ...، مخجع سابق،  ،حسػد(انطخ: مرصفى )محسػد م (1)
 .73 صالسخجع الدابق،  ،انطخ رأيا مخالفا: خمفي )عبج الخحساف( (2)
عمى خبلؼ القانػف اإلجخائي السرخؼ مثبل الحؼ يقرخ إجخاءات االستجالؿ التي تقصع التقادـ عمى تمظ  (3)

ػجو رسسي، كيقرج باإلجخاءات التي تتخح في اإلجخاءات التي تتخح في مػاجة الستيع أك التي يخصخ بيا ب
مػاجية الستيع تمظ التي يكػف حاضخا كقت مباشختيا، كالسقرػد بإخصاره إعبلنو شخريا باإلجخاءات التي 

 . 12، 11 صالسخجع الدابق،  ،اتخحت أك سػؼ تتخح قبمو، انطخ: جابخ )جداـ دمحم سامي(

لقزائية كليذ شبو القزائية فقط، خاصة كأف قانػف كىحا يزفي عمى أعساؿ الزبط القزائي صفة ا (4)
السخجع الدابق،  ،اإلجخاءات الجدائية ىػ مغ رسع حجكد ىحه الربلحية، انطخ: الجارحي )عادؿ عامخ دمحم(

 .70 ص

 كما يمييا. 136 صالسخجع الدابق،  ،انطخ تفريبل: جخكه )عمي( (5)
 .186 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: رمزاف )عسخ الدعيج( (6)

(7) Voir: Cass.crim.7 décembre 1966: “Le procès-verbal établi par un officier de police 

judiciaire, et tendant à la constatation d‟un délit ainsi qu‟à la recherche de son 

auteur, doit être considéré comme un acte d‟instruction interruptif de prescription, 

au sens des art. 7 et 8 C.pr.pén.”. disponible à l‟adresse: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007059117. 

7/6/2016 4:38. 
(8)

  Voir: Cass.crim. 6 juin 1991, Bull crim 1991 N° 243 p. 626, disponible à l‟adresse: 

http//www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-Cassation-Chambre-criminelle-du-6-juin-

1991-89-84-617-Publie-au-bulletin/C78030/. 11/13/2016 5:17. 
(9) Voir: Cass. crim. 6 janvier 1965: “On ne saurait reconnaître à un simple rapport de 

police, qui n‟a été assorti d‟aucun procès-verbal dressé dans les formes légales, le 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007059117
http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-Cassation-Chambre-criminelle-du-6-juin-1991-89-84-617-Publie-au-bulletin/C78030/
http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-Cassation-Chambre-criminelle-du-6-juin-1991-89-84-617-Publie-au-bulletin/C78030/
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 .(1)السحاضخ تثبت الػقائع قانػنا عكذ التقاريخ
االستجالؿ ال تخزع لمقيػد التي تخزع ليا إجخاءات التحقيق أك إف إجخاءات  -

، كإنسا ال يجػز مباشخة (2)تحخيظ الجعػػ العسػمية كالذكػػ كاإلذف كالصمب
إال بعج رفع  -كليذ اإلجخاءات الخاصة بالتمبذ-إجخاءات التحقيق االبتجائي 

القزائية، فيحه ، فالذكػػ ىي قيج عمى الشيابة العامة ال عمى الزبصية (3)القيج
األخيخة يجػز ليا اتخاذ إجخاءات جسع االستجالالت حتى كلػ يتقجـ الذاكي 

 .(4)-في حالة تصمب الذكػػ قانػنا مثبل-بذكػاه 

                                 
caractère d‟un acte d‟instruction ou de poursuite au sens des art. 7 et 8 C.pr.pén. et, 

comme tel, interruptif de la prescription”. disponible à l‟adresse: 

http//www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000007053229.html. 7/6/2016 

4:40. 
(1)  Voir: ROTH (Stéphanie), la clandestinité et prescription de l‟action publique, thèse 

de doctorat, université de Strasbourg, faculté de droit, sciences politiques et de 

gestion, 2013,  p 27. 
 .282السخجع الدابق، :  ،انطخ: تاكضخكس )جساؿ جخجذ مجمع( (2)
استمداـ الذكػػ لتحخيظ الجعاكػ أؼ تعتبخ ىحه الػضعية مغ الػضعيات التي تذكل فييا حالة التمبذ استثشاء،  (3)

ج الخاص عمى تحخيظ الجعػػ العسػمية بالشدبة العسػمية بالشدبة لبعس الجخائع السحجدة في القانػف، ىحا القي
لبعس الجخائع ال يشصبق في حالة كػف تمظ الجخائع متمبدا بيا، كذلظ أف تقييج التحخيظ بالذكػػ مشػط بالقجرة 
عمى اإلثبات ؼيسا بعج تقجيع الذكػػ، كالحاؿ أنو عشجما يتعمق األمخ بالتمبذ فإف األدلة بادية، كإذا تخؾ األمخ 

تقجيع الذكػػ فإف األدلة ستزيع، كيكػف قج فات األكاف عمى القزاء كعمى الذاكي، كىحا ما ال  إلى غاية
يقبمو القانػف الحؼ أكجج مشطػمة التمبذ بغخض حساية األدلة التي تػجج في كضع سيل لئلثبات بسا أنيا أدلة 

مغ  39ا الخبلؼ بػاسصة السادة ، كفي القانػف السرخؼ حدع ىحساخشة لع تصميا يج التغييخ كالتحخيف كاإلزالة
)فقخة ثانية( مغ ىحا  9السادة  يؼيسا عجا األحػاؿ السشرػص عمييا فقانػف اإلجخاءات الجشائية كسا يمي: "

القانػف فإنو إذا كانت الجخيسة الستمبذ بيا مسا يتػقف رفع الجعػػ العسػمية عشيا عمى شكػػ فبل يجػز 
ىحه الحالة أف تكػف الذكػػ لع يكػف  يػػ مغ يسمظ تقجيسيا كيجػز فالؿبس عمى الستيع إال إذا صخح بالذك

"، كمقتزى الشز أف حالة التمبذ تبيح اتخاذ كل إجخاءات التمبذ عجا حاضخُا مغ رجاؿ الدمصة العامة
الؿبس عغ الستيع، كيقاس عمييا التفتير كاالستجػاب كمغ باب أكلى الحبذ االحتياشي، انطخ: عبيج 

 .70، 69 صالدابق،  السخجع ،)رؤكؼ(
جانفي  23، كانطخ قخار محكسة الشقس الفخندية في: 168 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: خمفي )عبج الخحساف( (4)

2012 (cass. crim. 31 janv. 2012, bull. crim. N
o
كتتسثل خبلصتو في أف الشيابة العامة   (27 

مغ  6-226ة الخاصة السعاقب عمييا بالسادة أجخت تحؿيقات في جخيسة تتعمق باالعتجاء عمى حخمة الحيا
قانػف العقػبات الفخندي، كأنو تع الصعغ فييا بالبصبلف أماـ غخفة التحقيق، كالتي رفزت إبصاليا، كأف حكع 
محكسة الشقس اتجو إلى القػؿ أف الذكػػ السصمػبة قانػنا لتحخيظ الجعػػ العامة بخرػص الجخيسة السحكػرة 

http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000007053229.html
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إف إجخاءات االستجالؿ ال تتػقف بتحخيظ الجعػػ العسػمية، كمعشى ذلظ أنو  -
خة، كأنو حتى حيغ انصبلؽ التحقيق القزائي فإف عسمية االستجالؿ تبقى مدتس

حتى ؾياـ سمصة التحقيق بعسميا ال يقتزي قعػد القائسيغ عمى عسمية 
االستجالؿ بػاجبيع في البحث عغ الحؿيقة، غاية ما ىشالظ أف عمييع تحخيخ 
محاضخ بسا تػصمت إليو تحخياتيع، ثع تخسل إلى الشيابة العامة، كإنسا تغل 

يل الجسيػرية )ـ ؽ.إ.ج.ج( أك كك 60يجىع فقط بػصػؿ قاضي التحقيق )ـ 
ؽ.إ.ج.ج( إلى مكاف الحادث، كعمى ذلظ فإنو لػ افتخض أنو بعج افتتاح  56

التحقيق القزائي تقجـ أحج األفخاد إلى الزبصية القزائية لئلفادة بأقػالو فميذ 
ىشاؾ ما يسشع تجكيغ تمظ اإلفادة، ماداـ أف ذلظ يتع لحداب سمصة التحقيق، 

 .(1)سة الشقس السرخيةكىحا ما جاء في عجة أقزية لسحك
 

أف عسمية االستجالؿ ال تكػف محبل لمبصبلف، أؼ لمجفػع ببصبلف اإلجخاءات  -
أماـ محكسة السػضػع، سػاء مشو البصبلف القانػني أك الجػىخؼ، كإنسا تقترخ 
الخقابة القزائية عمى مذخكعية أعساؿ االستجالؿ مغ قبل الييئات السكمفة 

الشيابة العامة كغخفة االتياـ، فقانػف اإلجخاءات  بسخاؾبة الزبصية القزائية، أؼ
الجدائية لع يقخر في أؼ نز مغ نرػصو حالة بصبلف كاحجة تخز مخحمة 

                                 
ؼيسا يخز تحخيظ الجعػػ العسػمية الحؼ يؤدؼ إلى اإلحالة عمى جية التحقيق أك تمـد ككيل الجسيػرية 

 .الحكع، أما التحؿيقات األكلية التي تدبق تحخيظ الجعػػ العسػمية فبل تتصمب مثل ىحه الذكػػ 
"La plainte préalable de la victime d'une atteinte à l'intimité de la vie privée, prévue par 

l'article 226-6 du code pénal, est exigée par ce texte pour l'exercice, par le 

procureur de la République, de l'action publique, laquelle suppose la saisine d'une 

juridiction d'instruction ou de jugement. 

Sont dès lors réguliers les actes d'enquête requis par le procureur de la République sur 

des faits susceptibles de recevoir cette qualification qui lui ont été dénoncés 

préalablement au dépôt d'une plainte par la personne qui en serait victime "; voir: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JU

RITEXT000025293872&fastReqId=372384186&fastPos=3. 3/23/2016 5:12. 
ال يقتزي  "ؾياـ الشيابة العسػمية بإجخاء التحقيق بشفديا :أف 23/01/1939ا ليا بتاريخ: حيث جاء في قخار  (1)

قعػد ىؤالء السأمػريغ عغ الؿياـ بيحه الػاجبات )جسع االستجالالت( في ذات الػقت الحؼ تباشخ ؼيو عسميا"؛ 
 .282، 281 صالسخجع الدابق،  ،راجع: تػاضخكس )جساؿ جخجذ مجمع(

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025293872&fastReqId=372384186&fastPos=3
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025293872&fastReqId=372384186&fastPos=3
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، كقج قخرت محكسة الشقس الفخندية ىحا السبجأ في بعس (1)البحث التسييجؼ
، حيث قزت بأف القػاعج القانػنية الخاصة بإجخاءات االستجالؿ (2)قخاراتيا

تحت شائمة البصبلف، كأف عجـ مخاعاتيا، حتى كإف كاف يجعل  ليدت مقخرة
ضباط الذخشة القزائية مدؤكليغ مدؤكلية شخرية تجاه القانػف الجدائي، 
فإنو ال يسكغ أف يختب بصبلف اإلجخاءات إذا لع يثبت أف البحث عغ الحؿيقة 

، كليحه القاعجة استثشاءات في القانػف (3)قج شابو عيب أساسي كخصيخ
 ندي.الفخ 

 

، كقج تع تكخيذ حق حزػر (4)أف عسمية االستجالؿ ال يحزخىا السحامي -
السحامي كليذ حق االستعانة بسحاـ في مخحمة االستجالؿ، كذلظ مغ خبلؿ 

 23السؤرخ في  02-15تعجيل قانػف اإلجخاءات الجدائية بسػجب األمخ رقع 
ث أف حق ، كىحا تكخيذ لمشطاـ التشقيبي في ىحه السخحمة، حي2015يػليػ 

، (5)حزػر السحامي كزسانة لحق الجفاع ىػ مغ مبلمح الشطاـ االتيامي
كيعتبخ إدخاؿ السحامي في مخحمة االستجالؿ خصػة إلى األماـ مغ شخؼ 
السذخع الجدائخؼ باعتبار أف مبخرات احتخاـ حق الجفاع في ىحه السخحمة ىي 

مة قزائية فإنو مبخرات كجيية، فإذا كانت ىحه السخحمة في األصل ليدت مخح

                                 
، 2 البصبلف في قانػف اإلجخاءات الجدائية، دراسة مقارنة، الجدائخ، دار ىػمة، ط ،عي )أحسج(انطخ: الذاف (1)

 .65 ص، 2005
(2)

 Voir: cass. crim, 22 déc 1987; cass. Crim, 26 fév 1991. 
(3)

 “Qu'elle relève en outre que les règles énoncées à l'article 64 du Code de procédure 

pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité et que leur inobservation ne saurait 

en elle-même entraîner la nullité des actes de la procédure lorsqu'il n'est pas 

démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés 

fondamentalement viciés”. Voir: 

 http//www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007066076. 

2/9/2016 6:55  
يع( (4) انة بسحاـ في مخحمة التحقيق األكلي، دراسة حق االستع ،انطخ دراسة حػؿ السػضػع: السراركة )سيف إبخـا

 ص، 2013، أكتػبخ 56مقارنة، مجمة الذخيعة كالقانػف، كمية القانػف، جامعة اإلمارات العخبية الستحجة، ع 
 كما يمييا. 183

حق السذتبو ؼيو في االستعانة بسحاـ في مخحمة جسع االستجالالت، مجمة  ،انطخ: الؿبائمي )سعج حساد صالح( (5)
 .256 ص، 2003 ، يشايخ1ع  ،45مج  ،شسذلعمـػ القانػنية كاالقترادية،  كمية الحقػؽ جامعة عيغ ا

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007066076
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ال يزيخ العجالة بأؼ حاؿ مغ األحػاؿ أف يسكغ الستيع مغ الجفاع عغ نفدو 
 .(1)سػاء باألصالة أك عغ شخيق محاـ

 

خزػع االستجالؿ لمخقابة القزائية، مغ جية ألف إجخاءات االستجالؿ كثيقة  -
الرمة باألعساؿ القزائية، حيث نطع القانػف أحكاميا في قانػف اإلجخاءات 

 .(2)جدائية، كمغ جية ألنو يسكغ التعػيل عمييا في إصجار األحكاـ القزائيةال
 

االستجالؿ ىػ عسل قزائي، كليذ عسبل إداريا، كبالتالي فبل محل لمصعغ في  -
أعساؿ االستجالؿ أماـ القزاء اإلدارؼ، ذلظ أف الزبصية القزائية تقػـ بيحه 

 .عساؿ الزبط اإلدارؼ األعساؿ لرالح الجيات القزائية، كىي متسيدة عغ أ 
 

تشتيي مخحمة االستجالؿ إما بتحخيظ الجعػػ العسػمية كفق مبجأ السبلءمة أك  -
مبجأ الذخعية، كإما بقخار الحفع، كىحا القخار يختمف عغ األمخ بأال كجو إلقامة 
الجعػػ، رغع كػف ىحا األخيخ قج تصمق عميو الشيابة العامة اسع األمخ بالحفع، 

التحقيق االبتجائي بشفديا، فبل عبخة حيشئح بالمفع أك  كذلظ بعج أف تباشخ
التدسية، ألف قخار الحفع ىػ قخار إدارؼ يأتي في نياية مخحمة االستجالؿ بيشسا 
األمخ بأال كجو إلقامة الجعػػ يكػف بعج التحقيق االبتجائي، الحؼ ىػ ذك 

 .(3)شبيعة قزائية، عكذ قخار الحفع الحؼ ىػ قخار إدارؼ 
 

، حيث تشز (4)ستجالؿ عسػما بخاصيتي: الدخية، كعجـ الػجاـيةيتسيد اال -
ؽ.إ.ج.ج عمى أف: "تكػف إجخاءات التحقيق كالتحخؼ سخية، ما لع  11السادة 

 يشز القانػف عمى خبلؼ ذلظ، كدكف إضخار بحقػؽ الجفاع".
 

                                 
ضسانات حق الجفاع في مخحمة االستجالؿ، دراسة في قانػف اإلجخاءات  ،انطخ: مداعجة )أنػر دمحم صجقي( (1)

 .77 ص، 2008، 2ع الجشائية القصخؼ كالسقارف، السجمة القانػنية كالقزائية، كزارة العجؿ قصخ، 

 .267 ص ، مخجع سابق،أصػؿ اإلجخاءات الجشائية ،انطخ: بكار )حاتع حدغ( (2)
الدمصة التقجيخية لمشيابة العامة في الجعػػ العسػمية دراسة مقارنة، الجدائخ، دار ىػمة،  ،انطخ: شسبلؿ )عمي( (3)

 .73 ص، 2010، 2ط 
(4) Voir: SOYER (jean-claude): droit pénal et procédure pénale, 12

ème
 éd, paris, librairie 

générale de droit et de jurisprudence, 1995, p: 287. 
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 السصمب الثاني
 في مبخرات تهسيع الرالحيات في حالة التمبذ بالجخم

بلحيات الزبصية القزائية في حالة التمبذ بالجـخ تخجع إف مبخرات تػسيع ص
مبجأ مكخس مغ مبادغ اإلجخاءات الجدائية في القانػف الجشائي الحجيث، كىػ مبجأ إلى 

الدخعة في اإلجخاءات الجدائية )فخع أكؿ( كالحؼ تجدج أكثخ مغ خبلؿ أخح السذخع 
اف( كىحا السبجأ الحؼ ىػ )فخع ث 2015الجدائخؼ بفكخة السثػؿ الفػرؼ في تعجيل سشة 

الدخعة في اإلجخاءات الجدائية مكخس في القانػف السقارف ال سيسا القانػف الفخندي 
عبخ أنطسة أخخػ )فخع ثالث( كاألمخ الثاني الحؼ ىػ بالشتيجة لمدخعة كالحؼ يذكل 
مبخرا لتػسيع الربلحيات في حالة التمبذ يتسثل في السحافطة عمى األدلة مغ الزياع 

 ع رابع(.)فخ 
 

 الفخع األول
 تحقيق مبجأ الدخعة في اإلجخاءات الجدائية من خالل إجخاءات التمبذ

إف مبجأ الدخعة في اإلجخاءات الجدائية لع يعج مجخد تصبيقات تطيخ في بعس 
، بل ىػ مػضػع مترل بالدياسة الجشائية، حيث أنو (1)الشرػص اإلجخائية الجدائية

راسات، كشكمت لجاف مغ أجل تقخيخ مبجأ ججيج ضيخت في فخندا د 1990مشح سشة 
كىي تخجسة بعبارة  TTRأشمق عميو "معالجة القزايا في كقت مشاسب" أك اخترارا 

"le traitement en temps réel"(2) كمشح ذلظ الحيغ تصػر ىحا السبجأ الحؼ ضيخ في ،
                                 

 Docteur E. Locard, Traité deلػكار في كتابو حػؿ الصب الذخعي إدمػنج حيث اشتيخت عبارة لمجكتػر  (1)

criminalistique,  ىا أف الػقت يسخ بيشسا الحؿيقة تفخا فحػ : 
"Le temps qui passe,c'est la vérité qui s'enfuit "  voir: 

ETRILLARD (Claire), L'investigation pénale à l'épreuve du temps: la recherche d'un 

équilibre, In: Revue juridique de l'Ouest, 2002-2, pp 171-191, disponible à 

l‟adresse: 

http//www.persee.fr/doc/juro_0990-1027_2002_num_15_2_2669. 21/04/2016 21:20 

 حػؿ الديخة الحاتية لمجكتػر إدمػنج لػكار انطخ السػقع التالي:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond_Locard.  21/04/2016 21:45. 

ىشاؾ خبلؼ فقيي حػؿ شبيعة الدخعة في اإلجخاءات الجدائية، كىل ىي إجخاءات جدائية، أك ىػ شخيقة لتشطيع  (2)
بػية تيديخ اإلجخاءات الجدائية، حيث يتبيغ مغ كاقع  ءالشيابة العامة، أـ ىػ مسارسة ميشية لخجاؿ القزا

دي أف مبجأ الدخعة ىػ مسارسة ميشية أكثخ مسا ىػ مجسػعة إجخاءات، حيث تػجج عمى مدتػػ القزاء الفخن

http://www.persee.fr/doc/juro_0990-1027_2002_num_15_2_2669
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond_Locard
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بل   ،(1)فخنديةالترخيحات الدياسية كفي األعساؿ األكاديسية كفي أنذصة كزارة العجؿ ال
إف ىحا السبجأ يعتبخ بسثابة بجيل لسشطػمة التمبذ التي ال تعتبخ الحالة الػحيجة التي 

 .(2)يشبغي أف تكػف فييا اإلجخاءات سخيعة
إف البحث عغ إجخاءات مشاسبة ليحا السبجأ يتصمب تكييف إجخاءات كسصا بيغ 

مغ حيث أيزا احتخاـ حقػؽ الدخعة الدائجة كالبطء السفخط سػاء مغ حيث الفعالية أك 
 . (3)الجفاع كحقػؽ الفخد

إف ىحا السفيػـ كجج بالتحجيج لمعسل بو حتى في حالة كجػد اكتطاظ كزحسة أماـ 
الجيات القزائية، أؼ أف ال يكػف لبلكتطاظ تأثيخ ما عمى سيخكرة اإلجخاءات 

 الجدائية.
يغ: إيجابي إف محاكلة تعخيف مفيـػ الدخعة اإلجخائية يسكغ أف يأخح شخيق

كسمبي، فسغ الشاحية الدمبية تتسثل في عجـ العجمة، أما مغ الشاحية اإليجابية ؼيعخؼ 
بأنو مبجأ تػجييي مغ أجل إعصاء اإلجخاءات الجدائية كتيخة أكثخ سخعة مسكشة دكنسا 

 . (4)مداس بالشطاـ القانػني خرػصا قخيشة البخاءة كحقػؽ الجفاع

                                 
كل محكسة فزاءات ككسائل )كسائل اتراؿ خاصة(، كأشخاص )قزاة ككتاب ضبط( مخترػف فقط 

إلغاء أؼ تػقف  كلكغ قبل ذلظ فيحه السسارسة ىي تخجسة لفكخة ،TTRبتصبيق مبجأ السعالجة في كقت مشاسب 
 غ مخحمة الزبط القزائي كقخار الشيابة بخرػص تحخيظ الجعػػ العسػمية، انطخ:بي

LEBLOIS HAPPE (Jocelyne), Document de mise à jour en droit pénal et procédure 

pénale, IEJ, juin 2012, p 3 
(1)

 Voir: BASTARD ( Benoit), MOUHANNA (Christian), ACKERMANN (Werner), 

Une justice dans l‟urgence: Le traitement en temps réel des affaires pénales, 

Recherche subventionnée par le GIP « Mission de recherche droit et justice », p 11; 

disponible à l‟adresse: 

 http//www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2014/07/03-21-RF.pdf. 

4/21/2016 9:39  
 ىحه الجراسة اليامة: عشػافكسا يبجك ذلظ مغ  (2)

LÉVY (rené), Du flagrant délit au traitement en temps réel: 130 ans de procédures 

pénales rapides en France, Orde van de dag, Criminaliteit en samenleving, 2000, 9, pp 

53-65. 
(3) Voir: ETRILLARD (Claire), op. cit, p 182. 
(4) « la célérité procédurale peut être définie à la fois négativement et positivement. 

D‟abord négativement, en ce qu‟elle n‟est pas la précipitation. Positivement 

ensuite, la célérité peut être définie comme le principe directeur visant à donner au 

processus pénal un rythme aussi rapide que possible, sans porter atteinte aux 

fondements de l‟ordre juridique comme la présomption d‟innocence ou les droits 

http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2014/07/03-21-RF.pdf
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خل في مبجأ الدخعة في اإلجخاءات الجدائية تخػيل كمغ بيغ األمػر اليامة التي تج
بدبب حالة التمبذ، عغ شخيق  ةالقزائي يةالصعغ كمسا كاف ىشاؾ احتكاؾ بالزبص

الصعغ في إجخاءات التػؾيف لمشطخ مثبل، مغ أجل الػصػؿ إلى تدييل تدييخ السمف، 
اإلعبلـ اآللي باإلضافة إلى إجخاءات تقشية كإدارية تتعمق بتػزيع القزايا كاستخجاـ 

 كالشذخ ... إلخ.
كسا أف أىع ما يحقق الدخعة في اإلجخاءات الجدائية ىػ الدخعة في التحقيق 

األكفاء مغ  ةالقزائي يةالجشائي، كىحا ال يتأتى إال مغ خبلؿ اختيار أعزاء الزبص
 الحيغ يحققػف الدخعة في إنجاز أعساؿ الزبط كالجقة فييا، كيذسل ذلظ:

تخاذ القخارات كاإلجخاءات التي يجب عمى السحقق اتخاذىا فػر الدخعة في ا   -1
 تمؿيو العمع بالػاقعة.

 سخعة االنتقاؿ إلى مكاف الجخيسة. -2
 سخعة إحزار الذيػد. -3
 سخعة ضبط الستيع كاستجػابو. -4
 .(1)سخعة إنجاز التحقيق دكف اإلخبلؿ بزػابصو القانػنية -5

إلى نطاـ قاضي التحقيق كمبجأ الفرل بيغ كحلظ، مغ أىع االنتقادات التي كجيت 
الػضائف ىػ مذكمة شػؿ مجة إجخاءات التحقيق، كالتي تخجع في الحؿيقة إلى مسارسة 
شخؽ الصعغ االعتيادية ضج أكامخ قاضي التحقيق، ككحلظ الخبخة، كحدب االجتياد 

قادـ ىػ ، فالت(2)القزائي الفخندي فإف شػؿ تمظ السجة ال يسكغ أف يكػف سببا لمبصبلف
 اإلجخاء السشاسب لسدألة شػؿ السجة.

مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفخندي عمى  2-175زيادة عمى ذلظ تشز السادة 

                                 
de la défense », voir: SEGAUD (Julie), essai sur l‟action publique, thèse pour le 

doctorat en droit, universite de REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE UFR droit et 

sciences politiques, 2010, p 111. 
قيق الجشائي )دراسة تصبيؿية(، الخياض، مكتبة القانػف إشكاالت في إجخاءات التح ،انطخ: الكاممي )دمحم بغ عمي( (1)

 .18 ص، 2015، 1كاالقتراد، ط 
(2) Voir: Cass. crim, 7 mars 1989, bull.crim, n

0 
109. Disponible à l‟adresse: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JU

RITEXT000007065076&fastReqId=241829360&fastPos=1. 15/01/2018 23:53. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007065076&fastReqId=241829360&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007065076&fastReqId=241829360&fastPos=1
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أف إجخاءات التحقيق في جسيع السػاد ال يجب أف تتجاكز مجة معقػلة حدب خصػرة 
كىػ  الػقائع كتعقج التحؿيقات الزخكرية لمتحخؼ عغ الحؿيقة كمسارسة حقػؽ الجفاع،

مغ االتفاؾية األكركبية لحقػؽ اإلنداف، عمسا أف  1شعبة  6مفيػـ مأخػذ مغ السادة 
السحكسة األكركبية لحقػؽ اإلنداف سبق أف حكست ضج فخندا بتعػيزات بدبب عجـ 

فخنظ كتعػيس لمزخر السعشػؼ بدبب  80.000احتخاـ ىحا السبجأ كصمت إلى مبمغ 
فخنظ بعج إجخاءات تحقيق لسجة  2.000.000سشػات، كمبمغ  10إجخاءات كصمت إلى 

سشػات قبل أف يرجر أمخ بعجـ الستابعة في قزية قتل عسج، لكغ في قزية أخخػ  3
 .(1)سشػات مجة معقػلة 4بديصة اعتبخت مجة 

 الفخع الثاني
 *بيا تمبذسجشح الالحهل السثهل الفهري كبجيل في بعس 

جػيمية  23السؤرخ في  02-15بسػجب األمخ رقع  سؤسدة اإلجخائيةال هىح تجاء
، حيث جاء الشز عمى السثػؿ الفػرؼ في ثسانية مػاد، كجاء ىحا التعجيل لحل 2015

مذكمة تخاكع القزايا عمى مدتػػ السحاكع الجدائية، بتبديط كتدخيع اإلجخاءات، 
باإلضافة إلى األمخ الجدائي، كىسا شخيقاف ججيجاف مغ شخؽ إخصار السحكسة الجشحية 

 .(2)بالجعػػ 

إف أىسية السثػؿ الفػرؼ تتسثل في أنو جاء بجيبل جدئيا لصخيق مغ شخؽ اإلخصار 

                                 
(1) Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 100,101. 

فإنو يقرج بو مباشخة السثػؿ الفػرؼ، أك ما كاف  -ما لع يكغ ىشاؾ عكذ ذلظ –عشجما يصمق مبجأ الدخعة حاليا  *
يصمق عميو سابقا التمبذ، كاالدعاء السباشخ بجرجة أقل، كىحا نطخا لديصخة السثػؿ الفػرؼ عمى غالبية حاالت 

 التمبذ، انطخ:
LÉONARD (Thomas), De la "Politique publique" à la pratique des comparutions 

imméediates: une sociologie de l'action publique au prisme des configurations 

locales et nationale, thèse Pour obtenir le grade de Docteur en Science Politique. 

Universtié du Droit et de la Santé - Lille II, 2014. P 3, disponible à l‟adresse: 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01159280. 10/18/2016 11:59 . 
في كالحؼ اتخح   ،1927ماؼ  6يبجك أف ىايتي ىي مغ الجكؿ الدباقة لؤلخح بيحا الشطاـ الحؼ يعػد إلى قانػف  (2)

 كالحؼ تست العػدة إلى تصبيقو مؤخخا، كانطخ الخابط التالي لسديج مغ التفاصيل: Louis Bornoعيج الخئيذ 
https://www.youtube.com/watch?v=2g8Kahg4r6E. 19/10/2016 00:26 . 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01159280
https://www.youtube.com/watch?v=2g8Kahg4r6E
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، كىػ إجخاء مغ  بالجعػػ السعخكفة مشح ؾياـ اإلجخاءات الجدائية كىػ التمبذ بالجـخ
إجخاءات الستابعة التي تتخحىا الشيابة العامة كفق مبجأ السبلءمة حيث تقـػ بإخصار 

مكخر مغ  339ك 333، كقج كرد الشز عميو بالسادتيغ (1)محكسة السػضػع بالجعػػ 
، كييجؼ إلى تبديط إجخاءات السحاكسة ؼيسا يخز الجشح (2)قانػف اإلجخاءات الجدائية

الستمبذ بيا كالتي ال تحتاج إلى إجخاءات تحقيق خاصة، فيي تتعمق بجخائع تكػف فييا 
رة ندبية سػاء لسداسيا بخصػ  -في ذات الػقت -أدلة االتياـ كاضحة كتتدع كقائعيا 

 باألفخاد أك السستمكات أك الشطاـ العاـ.
رؼ، كسا سة السخترة بإجخاء السثػؿ الفػ رفع الجعػػ أماـ السحك كتتسثل شخكط

 يدتخمز مغ الشرػص الججيجة، في اآلتي:
أف تكػف الجشحة متمبدا بيا ك ، لجخيسة السختكبة تحسل كصف الجشحةأف تكػف ا -

 ..جؽ.إ.ج 41كفقا لمسادة 
أف ال تكػف الجشحة الستمبذ بيا مغ الجخائع التي تخزع الستابعة فييا  -

جشح الرحافة  غِ ، كيبلحع أف السذخع لع يدتث(3)إلجخاءات تحقيق خاصة
                                 

شاء عمى مبجأ السبلءمة تشقدع إلى قدسيغ، إما األمخ بالحفع دكف متابعة، أك حيث أف أكامخ الشيابة العامة ب (1)
األمخ بالستابعة، فإذا اعتبخ ككيل الجيػرية أف كل شخكط تحخيظ الجعػػ العسػمية متػفخة فإنيا تقـػ بالتحخيظ 

( كغيخ irrévocableباتخاذ أحج الدبل القانػنية التي أتاحيا السذخع لمستابعة، حيث يكػف ىحا األمخ نيائيا )
كغيخ قابل بالتالي لمصعغ ؼيو مغ أؼ كاف، كأف إجخاء  ( عكذ أمخ الحفع،irréversibleقابل لمتخاجع عشو )

الستابعة سػؼ يتخح أحج كجيتيغ، إما كجية جية التحقيق، أك كجية جية الحكع، كتتسثل كسائل تػجيو 
ػ السباشخة )االدعاء السباشخ( أك السثػؿ الفػرؼ أك الجعػػ في الػجية الثانية أؼ جية الحكع في كسيمة الجعػ 

-du rendezإجخاء السػعج القزائي  -بالشدبة لمقانػف الفخندي–التكميف السباشخ بالحزػر، كفي األخيخ 

vous judiciaire  ؽ.إ.ج.ؼ( كإجخاء السثػؿ تحت االعتخاؼ السدبق باالتياـ، انطخ: 394)ـ 
BOULOC (Bernard), MATSOPOULOU (Haritini), Droit pénal général et procédure 

pénale, SIREY, 17 
ème

 éd, 2009, p 343. 
، بيشسا تع تعجيل 2015يػنيػ  23السؤرخ في  02-15مغ األمخ رقع  26بسػجب السادة  339تع إلغاء السادة  (2)

بشطخىا  ترةلسخلجخائع اتخفع إلى السحكسة ا مغ نفذ األمخ، لتربح كاآلتي: " 15بسػجب السادة  333السادة 
بإرادتيع  شػط بيا إجخاء التحقيق كإما بحزػر أشخاؼ الجعػػ لسا إما بصخيق اإلحالة إلييا مغ الجية القزائية

األشخاص  تيع كإلىلسيدمع مباشخة إلى ا تكميف بالحزػر كإما ،r33ادة لسشرػص عمييا في السباألكضاع ا
 ".ػؿ الفػرؼ أك إجخاءات األمخ الجدائيلسثجخاءات اإ كإما بتصبيقخيسة، ا عغ الجيمجن يغدؤكللسا

في القانػف الفخندي، يتع اتباع ىحا اإلجخاء في الجخائع غيخ الستمبذ بيا كحلظ عشجما يكػف الحج األقرى لمحبذ  (3)
بذ عشجما يكػف الحج األقرى عمى مالسحجد مغ شخؼ القانػف عمى األقل يداكؼ سشتيغ، بيشسا في حالة الت
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كالجشح ذات الربغة الدياسية مغ تصبيق ىحا اإلجخاء عمى عكذ ما كاف 
، كسا أف (1)يذتخشو بالشدبة إلجخاء رفع الجعػػ أماـ السحكسة بصخيق التمبذ

عمييا  االسذخع لع يجرج الذخط الستعمق بأف تكػف الجشحة السقتخفة معاؾب
بالشدبة إلجخاء رفع الجعػػ  ؽ.إ.ج.ج 59بالحبذ كسا كانت تشز السادة 

 .بصخيق التمبذ
عجـ تقجيع يمجأ إلى ىحا اإلجخاء في حالة ؽ.إ.ج.ج  1مكخر 339 كفقا لمسادة -

 .لمسحاكسة السقبػض عميو لزسانات كاؼية لمحزػر
أف يتع استجػاب السذتبو ؼيو مغ قبل ككيل الجسيػرية عغ ىػيتو كاألفعاؿ  -

 (.2مكخر 339السشدػبة إليو )ـ 
إخبار ككيل الجسيػرية لمسذتبو ؼيو بأنو سػؼ يسثل فػرا أماـ السحكسة )ـ  -

 (.2مكخر 339
ة إببلغ ككيل الجسيػرية لمزحية كالذيػد بأنيع سػؼ يسثمػف فػرا أماـ السحكس -

حيث يبقى الستيع تحت الحخاسة األمشية إلى غاية مثػلو ، (2مكخر 339)ـ 
 .(2)أماـ السحكسة

حق السذتبو ؼيو باالستعانة بسحاـ عشج مثػلو أماـ ككيل الجسيػرية، كأنو يجب  -
مكخر  339استجػابو بحزػر محاميو، كالتشػيو بحلظ بسحزخ االستجػاب )ـ 

3.) 
ترخؼ السحامي كتسكيشو مغ االتراؿ كضع ندخة مغ ممف اإلجخاءات تحت  -

 (.04مكخر  339بالستيع كعمى انفخاد في مكاف مييأ ليحا الغخض ) ـ 
                                 

 il doitاكؼ ستة أشيخ، كيجب اقتياد الستيع في نفذ اليـػ أماـ جية الحكع محاشا بالقػة العسػمية، األقل يد

y être conduit le jour même, sous escorte:انطخ ، 
BOULOC (Bernard), MATSOPOULOU (Haritini), op. cit, p 346. 

ؽ.إ.ج.ؼ مغ تصبيق ىحا اإلجخاء كبل مغ  6-397عمى عكذ السذخع الفخندي الحؼ استثشى بسػجب السادة  (1)
الجخائع السختكبة مغ األحجاث، جخائع الرحافة، كالجخائع الدياسية، كأخيخا الجخائع التي تختز بإجخاءات 

 متابعة خاصة بسػجب قانػف خاص، انطخ: 
BOULOC (Bernard), MATSOPOULOU (Haritini), op. cit, p 346. 

، 2اإلجخاءات الجدائية في التذخيع الجدائخؼ كالسقارف، الجدائخ، دار بمؿيذ، ط  ،انطخ: خمفي )عبج الخحساف( (2)
 .340 ص، 2016



165 

 

 339بقاء الستيع تحت الحخاسة األمشية إلى غاية مثػلو أماـ السحكسة ) ـ  -
 (.04مكخر 

تتع األصل أف ف إجخاءات السحاكسة عشج اإلخصار بصخيق إجخاء السثػؿ الفػرؼ  أما
ألف ىحا اإلجخاء يقـػ عمى مبجأ الدخعة في  ،يع فػر مثػلو أماـ السحكسةمحاكسة الست

نو يخد عمى ىحه القاعجة أإال  ،كعمى كضػح القزية السحالة بيحا اإلجخاء ،اإلجخاءات
 كىسا: 5مكخر  339استثشاءاف كردا بالسادة 

 تسدظ الستيع بحقو في تحزيخ دفاعو بعج أف يقػـ رئيذ الجمدة بتشبييو بحلظ -1
حيث تسشحو السحكسة ميمة ال تقل عغ ثبلثة أياـ لتحزيخ دفاعو، حيث أف  ،الحق

السذخع لع يحجد الحج األقرى ليحا التأجيل، السيسا في حالة ما إذا تقخر حبذ الستيع 
مغ ؽ.إ.ج.ؼ( كالحؼ حرخ  397مؤقتا، عمى غخار ما فعل السذخع الفخندي )السادة 

)أك شيخيغ إلى أربعة أشيخ عشجما تتجاكز  (1)التأجيل بيغ أسبػعيغ كستة أسابيع
 العقػبة سبع سشػات(.

 ،إذا رأت السحكسة بأف الجعػػ غيخ مييأة لمفرل فييا ) كعجـ حزػر شاىج -2
أك لكػف الستيع تسدظ بذاىج نفي، أك لكػف أكراؽ السمف الجدائي غيخ  ،أك الزحية

سػابقو القزائية  كخاصة بدبب عجـ كجػد شيادة ميبلد الستيع أك صحيفة ،تامة
...إلخ( كالعشاصخ األخخػ التي تخػ السحكسة بأنو مغ الزخكرؼ استيفاؤىا لمفرل في 
الجعػػ، كحيشئح تؤجل السحكسة القزية ألقخب جمدة مسكشة، كىحا يخجع إلى مجػ 
اجتياد كحخص الشيابة العامة عمى تصبيق مبجأ ىحا اإلجخاء الستسثل في السحاكسة 

شذأ عغ تأجيل السحكسة لمجعػػ ضخكرة البت في كضعية حخية الفػرية، كسا أنو ي
مكخر  339كذلظ بعج االستساع لصمبات الشيابة كالستيع كدفاعو إف كجج )السادة  ،الستيع

(، حيث يجب عمى السحكسة أف تقخر اتخاذ أحج التجابيخ السشرػص .جمغ ؽ.إ.ج 06
خا، أك إخزاعو لتجبيخ أك ، سػاء بتخؾ الستيع ح.جؽ.إ.ج 6مكخر  339عمييا بالسادة 

 1مكخر  125أكثخ مغ تجابيخ الخقابة القزائية السشرػص عمييا في السادة 

                                 
(1)

 Voir: BOULOC (Bernard), MATSOPOULOU (Haritini), op. cit, p : 347. 
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 .(1)، أك كضع الستيع في الحبذ السؤقت.جؽ.إ.ج

كػف مبيشا عمى معاييخ يإف اتخاذ السحكسة ألحج التجابيخ السحكػرة يجب أف 
ستيع أماـ السحكسة، أؼ كفق الغخض مشيا، كحدب تػافخ ضسانات مثػؿ ال، مػضػعية

كاؼية، كالسػشغ السعخكؼ، كالسيشة السدتقخة ضسانات فقج تقخر تخؾ الستيع حخا إذا قجـ 
ألف  ، كإذا لع يكغ مسكشا تأثيخه عمى الذيػد، كال داعي لتدبيب األمخ عمى كل حاؿ،

التدبيب يكػف ضخكريا مغ أجل الصعغ، كالقانػف صخيح في عجـ قابمية ىحا األمخ 
 شخؼ.ؼ مغ أؼ لبلستئشا

مغ تجابيخ الخقابة القزائية، فعمى القاضي  أما بالشدبة لحالة إخزاع الستيع لتجبيخ
ؽ.إ.ج.ج(  1مكخر  125في السادة  أف يختار مغ بيغ تمظ التجابيخ )السشرػص عمييا

ما يحقق الغخض حدب الحالة، حيث تتػلى الشيابة العامة متابعة كتشفيح ذلظ )شبقا 
ؽ.إ.ج.ج(، فإذا أخل الستيع بتمظ التجابيخ فإنو ال يػضع رىغ  7مكخر  339لمسادة 

أك -أيغ يسكغ عقابو بغخامة ك .ج،ؽ.إ.ج 129بل يعاقب شبقا لمسادة  ،الحبذ السؤقت
أف يخفع الخقابة القزائية فعميو سػضػع الفي أما إذا قاـ القاضي بالفرل  بالحبذ،

نز ىحا ما يدتذف مغ ك اكسة، مخ بيا بالسحكذلظ النتياء عمة األ ،مخ بياأالتي 
 ؽ.إ.ج.ج. 03مكخر  125السادة 

 يتعيغ (ؽ.إ.ج.ج 123 ـ) الستيع مؤقتا فيػ إجخاء استثشائيحبذ أما بخرػص 
 أفالة انعجاـ مػشغ مدتقخ لمستيع أك كح ،فقط ألسباب حجدىا القانػف المجػء إليو 

عمى الذيػد أك  األفعاؿ جج خصيخة، أك أف الحبذ ىػ اإلجخاء الػحيج لسشع الزغػط
 األمخكيجب عمى القاضي أف يحخر ... إلخ،  بيغ الستيسيغ ؤالزحايا أك التػاش

 .(2)بػضع الستيع في الحبذ السؤقت، حتى يتدشى لمشيابة العامة تشفيحه

                                 
ببة ؽ.إ.ج.ؼ، حيث تكػف ىحه القخارات مد 1-141كىػ اإلجخاء السأخػذ بو في القانػف الفخندي شبقا لمسادة  (1)

 (، انطخ:3-397)السادة  exécutoire par provisionمع كفالة عكذ السذخع الجدائخؼ، كتكػف نافحة 
BOULOC (Bernard), MATSOPOULOU (Haritini), op. cit, p : 347. 

غ الحؼ يحكع عميو بعقػبة أقل مستيع في الفقخة األكلى يبجك غيخ مشصقي، فال 358حؼ خمقتو السادة ػضع الالإف  (2)
سشة ال يسكغ لمقاضي أف يأمخ بإيجاعو في مؤسدة إعادة التخبية، كلػ أجل الحكع إلى جمدة أخخػ، بيشسا 
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أحجث ما تػصل إليو السذخع اإلجخائي في مغ بيغ إذف، فالسثػؿ الفػرؼ ىػ  
اإلجخاء لػكيل الجسيػرية بالمجػء إليو عغ  ، حيث يدسح ىحا(1)سبيل تدخيع اإلجخاءات

في نفذ  -مغ حيث السبجأ–، أؼ (2)(3مكخر 339شخيق تقجيع الستيع لمسحكسة فػرا )ـ
كقج تع استحجاث ىحا   ، إال أنو يسكغ أف يسشح ثبلثة أياـ لتحزيخ دفاعو،(3)اليـػ

ػ ال يعتبخ ، كى1983اإلجخاء ألكؿ مخة في قانػف اإلجخاءات الجدائية الفخندي سشة 
ابتكارا ججيجا ألنو مجخد تصػيخ لسشطػمة التمبذ، إذ أف ىحا اإلجخاء ىػ الػضع 
الصبيعي لحالة التمبذ، التي يجب أف تؤدؼ إلى اإلسخاع في اإلجخاءات، بيشسا الػضع 

                                 
بشفذ األفعاؿ كالسػجػد رىغ الحبذ السؤقت فإنو بسجخد الحكع عميو بسثل عقػبة الستيع األكؿ فإف ستيع ال

حبذ السؤقت سيؤدؼ إلى أكضاع ، كلحلظ فإف الحالة إيجاعالقاضي إذا لع يرجر أمخا بتدخيحو سيطل في 
غيخ مخغػبة مغ حيث السداكاة في اإلجخاءات الجدائية، كيكػف مغ الزخكرؼ عجـ المجػء إليو لتفادؼ ىحه 
الػضعيات، كبالفعل، فإف الػضع في الحبذ السؤقت في حالة المجػء إلى مثل ىحا الشػع مغ اإلخصار 

 في نطخ الخأؼ العاـ، انطخ: بالجعػػ العامة قج يعتبخ بسثابة تعدف في الدمصة 
MIHMAN (alexis), contribution a l‟etude du temps dans la procedure penale: pour une 

approche unitaire du temps de la reponse penale, thèse pour le doctorat en droit 

privé et sciences criminelles, universite paris sud 11 – faculté jean monnet, 2007, p 

23. 
لقج استحجث السذخع اإلجخائي الفخندي مؤسدة أخخػ شبيية بإجخاء السثػؿ الفػرؼ، كىي التي يسكغ أف يصمق  (1)

 la أؼ: ،(CRPC) عمييا التأليف الجشائي كمثػؿ الستيع مع سبق االعتخاؼ بالجخيسة، كالتي تكتب اخترارا

composition pénale et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité  ،
في  كقج يصمق عمييا السفاكضة عمى االعتخاؼ، كىػ شكل متقجـ مغ أشكاؿ انتياؾ مبجأ الذخعية الجشائية

 9الرادر بتاريخ:  204-2004مغ القانػف رقع  137، كقج دخمت حيد التشفيح بالسادة صػرتو التقميجية
مغ شخؼ فكخة ؾياـ مسثل الشيابة العامة عمى مخحمتيغ، أكال: باقتخاح عقػبة ، كىي تقـػ عمى 2004مارس 

مسثل الشيابة عمى الستيع الحؼ يعتخؼ بجخمو كالتي مغ شأنو أف يقبميا أك يخفزيا، ثانيا: كفي حالة قبػؿ 
قبل  العقػبة يسثل الستيع أماـ محكسة تشطخ في مجػ تصابق العقػبة السقتخحة مع العقػبات السخصػدة مغ

السحاكع لحات الفعل برػرة تقميجية، كيتع التخكيد في ىحا اإلجخاء عمى أمخ أساسي كىػ حزػر السحامي. 
 انطخ:

PERROUCHEAU (Vanessa), La composition pénale et la comparution sur 

reconnaissance de culpabilité: quelles limites à l'omnipotence du parquet?, Droit et 

société 2010/1 (n° 74), pp 55-71, disponible à l‟adresse: 

http//www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2010-1-page-55.htm. 13/05/2016 14:24 
عمى رغبة ككيل الجسيػرية، أك كمسا أمكغ ذلظ، كبجيل، حيث يسكغ تقجيع  فالمجػء إلى ىحا اإلجخاء معمق إذف (2)

، انطخ:  الستيع لمسحاكسة مباشخة عمى إثخ تػؾيفو لمشطخ دكف إخبلء سبيمو، في نفذ اليـػ
THOMAS (Léonard), op. cit, p 12. 
(3)  Voir: MIHMAN (Alexis), op. cit, p 161. 

http://www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2010-1-page-55.htm
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 القجيع ال يدسح بسثل ىحه الدخعة.
راعج جاء في الحؿيقة لسػاجية ت 1863إف إجخاء التمبذ الحؼ يعػد إلى سشة 

اإلجخاـ في السشاشق الحزخية، لحلظ فيػ يتبلءـ أكثخ مع ىحه السشاشق التي يسارس 
فييا اإلجخاـ تحت نطخ كمخاؾبة الذخشة كالشاس العادييغ، عكذ السشاشق غيخ اآلىمة 
كالتي قج ال تتػاجج فييا الذخشة بذكل كاؼ، ثع بعج ذلظ جاء إجخاء آخخ كىػ اإلحالة 

، ثع جاء 1981، كالحؼ دخل حيد الػجػد ابتجاء مغ سشة saisine directeالسباشخة 
، كذلظ عشجما يخػ ككيل الجسيػرية أف التحؿيقات ليدت 1983السثػؿ الفػرؼ سشة 

، ككاف خاصا بالجشح الستمبذ بيا كالتي تكػف عقػبتيا مغ سشة إلى خسذ (1)الزمة
، (2)خ حالة التمبذسشػات، غيخ أف التعجيبلت البلحقة سسحت بيحا اإلجخاء حتى في غي

 كىػ مثمسا يبيشو الججكؿ التالي:
 

 في غيخ حالة التمبذ في حالة التمبذ 
 الحج األقرى الحج األدنى الحج األقرى الحج األدنى

  -   -  سشػات 5 سشة 1 1983جػيمية  10قانػف 
 سشػات 5 سشة 2 سشػات 5 سشة  1 1986سبتسبخ  9قانػف 
 سشػات 7 سشة 2 سشػات 7 سشة 1 1995ؼيفخؼ  8قانػف 
 سشػات 10 سشة 2 سشػات 10 أشيخ 6 2002سبتسبخ  9قانػف 

 .(3)تصبيق إجخاء السثػؿ الفػرؼ  مجاؿتصػر  –( 1ججكؿ )
تخجع باألساس إلى أف التعجيل الجػىخؼ  1995إف التغييخات التي جاءت سشة 

، كجاء بيحا قج غيخ سمع العقػبات 1994الحؼ خزع لو قانػف العقػبات الفخندي سشة 
كليذ لو أؼ سشػات(، كىػ ما ضيخ في القانػف اإلجخائي،  7الحج األقرى الججيج )

 خمؽية أخخػ.
 

                                 
(1) Voir: BOULOC (Bernard), MATSOPOULOU (Haritini), op. cit, p: 345. 

مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية  1فقخة  395)السادة  كاؼية كأف تكػف القزية مييأة لمفرل دلةبذخط أف تكػف األ(2)
 الفخندي(.

(3)
 Voir: MIHMAN (Alexis), op. cit, p 162. 
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 لثالفخع الثا

 حهل بعس الشظم األخخى لتدخيع اإلجخاءات الجدائية

 في القانهن الفخندي

السذخع اإلجخائي الفخندي مؤسدة أخخػ شبيية بإجخاء السثػؿ  استحجثلقج 
لتي يسكغ أف يصمق عمييا التأليف الجشائي كمثػؿ الستيع مع سبق الفػرؼ، كىي ا

 la composition(، أؼ: CRPC)يصمق عمييا اخترارا االعتخاؼ بالجخيسة، كالتي 

pénale et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité  كقج ،
مبجأ  تحػيخأشكاؿ عتخاؼ، كىػ شكل متقجـ مغ يصمق عمييا السفاكضة عمى اال

مغ  137، كقج دخمت حيد التشفيح بالسادة (1)في شكميا التقميجؼ الذخعية الجشائية
، كىي تقـػ عمى فكخة (2)2004مارس  9الرادر بتاريخ:  204-2004القانػف رقع 

ؾياـ مسثل الشيابة العامة عمى مخحمتيغ، أكال: باقتخاح عقػبة مغ شخؼ مسثل الشيابة 
شخط أف ال  يعتخؼ بجخمو كالتي مغ شأنو أف يقبميا أك يخفزياعمى الستيع الحؼ 

، ثانيا: كفي حالة قبػؿ العقػبة يسثل الستيع (3)سشػات حبدا 5 الفعل  تتجاكز عقػبة
تشطخ في مجػ تصابق العقػبة السقتخحة مع العقػبات برػرة عمشية أماـ محكسة 

تع التخكيد في ىحا اإلجخاء السخصػدة مغ قبل السحاكع لحات الفعل برػرة تقميجية، كي
 .(4)في كمتا السخحمتيغ عمى أمخ أساسي كىػ حزػر السحامي

                                 
، إشار ىحا اإلجخاء ليدت ذات أىسية تحكخ بيشسا تدعى اإلجخاءات الجدئية إلضيار الحؿيقة فإف الحؿيقة في (1)

كاإلثبات ال يعتبخ عشرخا أساسيا في الجعػػ الجدائية، كدكر القاضي مختمف تساما عغ دكر القاضي 
الجدائي، كأف دكر الجفاع يشحدخ أماـ فكخة الخدع الجشائي، كتخاجع عغ مبجأ عجـ جػاز الترالح في الحق 

مغ قبل  1987الدمصة القزائية، كقج تع اقتخاح ىحا اإلجخاء مشح سشة العاـ ما مغ شأنو أف يزعف مغ ىيبة 
لجشة كزراء السجمذ األكركبي ككحلظ مغ قبل لجشة ديمساس مارتي "لجشة العجالة الجشائية كحقػؽ اإلنداف" 

 .  1990لدشة 
(2) Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la 

criminalité,Journal Officiel (R.F) du 10 mars 2004, p 4567. 
(3) art. 495-7 C. pr. pén. Fr. 
(4)

 Voir: PERROUCHEAU (Vanessa), La composition pénale et la comparution sur 

reconnaissance de culpabilité: quelles limites à l'omnipotence du parquet, Droit et 

société 2010/1 (n° 74), pp 55-71. Disponible à l‟adresse: 
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في حالة فذل ىحا اإلجخاء فإف الشيابة تدتعيج حقيا في الستابعة الجدائية دكف إعادة 
إثارة ىحا اإلجخاء مخة أخخػ مغ الصخفيغ، كيتع إببلغ الزحية بالمجػء إلى ىحا اإلجخاء 

 .(1)ي جمدة السحكسةكيسكغ مغ الحزػر ف

 privatisationإف ىحا اإلجخاء يعتبخ تصبيقا لسبجأ "خػصرة اإلجخاءات الجدائية 

du procès pénal أك ما يدسى بالعجالة التفاكضية ،"La justice négociée كىػ ،
الشابع مغ الثقافة يقتخب مغ السؤسدة اإلجخائية الجدائية السعخكفة في الشطاـ األمخيكي 

، أك plea bargainin   اسعكدػنية كنطختيا إلى الجخيسة كالتي يصمق عمييا اإلنجمػس
(2)

guilty plea ،:أك بالفخندية Le plea bargaining
، مع فارؽ أف الشطاـ األمخيكي (3)

يدسح بالتفاكض حػؿ التكييف ال العقػبة، بيشسا يتفقاف حػؿ مبجأ سبق االعتخاؼ 
 .(4)بالجـخ

 الفخع الخابع
 مى األدلةالسحافظة ع

إف دكر الذخشة كالجرؾ في السحافطة عمى األدلة يجخل في صسيع الدخعة في 
 اإلجخاءات الجدائية مغ جية أخخػ، حيث أف السحافطة عمى األدلة مغ االضسحبلؿ

                                 
http//www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2010-1-page-55.htm. 13/05/2016 14:24. 
(1) En cas d‟échec de la CRPC, le procureur de la République recouvre l‟opportunité des 

poursuites, et aucune des parties ne peut évoquer cette procedure devant la 

juridiction de jugement (art. 495-14 C. proc. pén.). La victime, informée de 

l‟emploi de la CRPC, est invitée à comparaître en même temps que l‟auteur des 

faits devant le juge homologateur (art. 495-13 C. proc. pén. fr). 
 انطخ حػؿ ىحا الشطاـ مقاال ميسا: (2)

TALEB (Akila), Les procédures de guilty plea: plaidoyer pour le développement des 

formes de justice „négociée‟ au sein des procédures pénales moderns, Étude de 

droit comparé des systèmes pénaux français et anglais, Revue internationale de 

droit penal, 2012/1 (Vol. 83), pp 89 – 108, disponible à l‟adresse: 

http//www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RIDP_831_0089. 9/2/2016 12:42. 
(3) Voir: CABON (Sarah-Marie), La négociation en matière pénale, thèse présentée pour 

obtenir le grade de docteur de L‟UNIVERSITÉ DE BORDEAUX, École doctorale 

de Droit, p 17. 
(4) voir: DESPREZ (François), La comparution sur reconnaissance préalable de 

culpabilité: 18 mois d'application à Montpellier (1er octobre 2004 – 1er avril 2006), 

Archives de politique criminelle 2006/1 (n° 28), pp 109-134, disponible à l‟adresse: 

 http//www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2006-1-page-109.htm 

15/05/2016 14:08. 15/05/2016 14:09. 

http://www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2010-1-page-55.htm
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RIDP_831_0089
http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2006-1-page-109.htm%2015/05/2016%2014:08
http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2006-1-page-109.htm%2015/05/2016%2014:08
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dépérissement des preuves   يػجب الؿياـ بإجخاءات البحث كالتحخؼ بالدخعة
 .(1)البلزمة

كػف غالبا عخضة لمكثيخ مغ األفعاؿ التي تديميا أك إف األدلة بسدخح الجخيسة ت
تخخبيا أك تحخفيا فتديجىا غسػضا، كلحلظ يتػجب في كل األحػاؿ عمى الزبصية 
القزائية مشع الحاضخيغ مغ لسديا أك االقتخاب مشيا أك إضافة شيء عمييا حتى تبقى 

ؼ كالتحقيق فقط في حالة سميسة، كالسحافطة عمى األدلة ال يذكل أىسية لدمصات التحخ 
بل تبقى ىحه األىسية سارية كصالحة إلى مخحمة السحاكسة، ال سيسا في الحالة التي 
تعػؿ عمييا السحكسة كتبشي حكسيا بشاء عمى أدلة سائغة استصاعت الزبصية أف 

 .(2)تديصخ عمييا كتحفطيا مغ العبث أك الزياع خبلؿ مخحمة االستجالؿ
س الػاقعي لسشطػمة التمبذ بأجسعيا، فميذ إف السحافطة عمى األدلة ىي األسا

األيجؼ  ة كتقف مكتػفةالقزائي يةمغ السعقػؿ أف تقع الجخيسة أماـ مخأػ كإدراؾ الزبص
بانتطار حزػر رجل القزاء صاحب الػالية العامة، عمى حج تعبيخ أحج الفقياء 

ـ أف تقػؿ لحلظ الذخز "أرجػ أف تبقى في مكانظ دكف حخاؾ حتى أقػ  :االنجميد
بالحىاب كإحزار محكخة لمؿبس عميظ"، حيث أف ىحا األمخ لػ حجث فإنو يؤدؼ إلى 

 .(3)انييار الثقة بأجيدة الجكلة كضياع ىيبتيا

 السبحث الثاني

 القيام ببعس أعسال التحقيق  ةالقزائي يةتخهيل الزبص

 في حالة التمبذ بالجخم

مى أنو: "يباشخ ضباط مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الجدائخؼ ع 17نرت السادة 
كيتمقػف الذكاكػ كالببلغات  13ك 2الذخشة القزائية الدمصات السػضحة في السادتيغ 

                                 
(1)  Voir: ETRILLARD (Claire), op. cit, p 172. 

 .37 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: خخاشي )خالج عبج العاؿ( (2)

ضساف حق الجفاع في مخحمة االستجالؿ، السجمة  القانػنية كالقزائية، كزارة  ،انطخ: السداعجة )أنػر دمحم صجقي( (3)
 .91 ص، 2008، 2العجؿ قصخ، ع  
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 .(1))االستجاللية( كيقػمػف بجسع االستجالالت كإجخاء التحؿيقات االبتجائية

عشج مباشخة التحؿيقات كتشفيح اإلنابات القزائية ال يجػز لزباط الذخشة القزائية 
كامخ أك تعميسات إال مغ الجية القزائية التي يتبعػنيا، كذلظ مع شمب أك تمقي أ

 .28مخاعاة أحكاـ السادة 

يسكغ لزباط الذخشة القزائية بشاء عمى رخرة مغ الشائب العاـ لجػ السجمذ 
القزائي السختز إقميسيا أف يصمبػا مغ أؼ عشػاف أك سشج إعبلمي نذخ إشعارات أك 

البحث عشيع أك متابعتيع الرتكابيع جخائع أكصاؼ أك صػر تخز أشخاصا يجخؼ 
 .(2)مػصػفة بأفعاؿ تخخيبية أك إرىابية"

في األحػاؿ  ةالقزائي يةإف ىحه الفقخات تعبخ عسا يسكغ تدسيتو بدمصات الزبص
 العادية أك في غيخ حاالت التمبذ بالجـخ )السصمب األكؿ(.

لة الجـخ السذيػد سػاء كاف بيشسا تتابع نفذ السادة في الفقخة الخابعة بأنو: "كفي حا
كما يمييا.  42جشاية أك جشحة فإنيع يسارسػف الدمصات السخػلة ليع بسقتزى السادة 

كليع الحق في أف يمجؤكا مباشخة إلى شمب مداعجة القػة العسػمية في تشفيح ميستيع"، 
في حالة التمبذ بالجخيسة، كىي حالة زيادة  ةالقزائي يةكيعبخ ىحا عغ سمصات الزبص

 بعس الربلحيات التي ىي مغ اختراص سمصة التحقيق استثشاء )السصمب الثاني(.

 

                                 
، 2015يػليػ  23السؤرخ في  02-15األمخ رقع لع تعجؿ ىحه الفقخة رغع تػالي التعجيبلت كآخخىا كل مغ  (1)

 .2017مارس  27السؤرخ في  07-17كالقانػف 
يػليػ مغ مػضعيا ىحا، كأدرجت في  23السؤرخ في  02-15مغ األمخ رقع  4ألغيت ىحه الفقخة بسػجب السادة  (2)

دية لمجخائع، ليذسل نياية السادة، رغبة مغ السذخع في جعل حكع ىحا السادة غيخ مقترخ عمى الحاالت العا
الجخائع العادية كالجخائع الستمبذ بيا، كأضيفت ليا أحكاـ ججيجة تتعمق بحق الزبصية القزائية في شمب 
السداعجة مغ الجسيػر، حيث جاءت الرياغة كسا يمي:"كسا يسكشيع تػجيو نجاء لمجسيػر قرج تمقي معمػمات 

كيسكشيع أيزا بشاء عمى إذف مكتػب مغ ككيل  أك شيادات مغ شأنيا مداعجتيع في التحخيات الجارية.
الجسيػرية أف يصمبػا مغ أؼ عشػاف أك سشج إعبلمي نذخ إشعارات أك أكصاؼ أك صػر تخز أشخاصا 

 يجخؼ البحث عشيع أك متابعتيع".



173 

 

 السصمب األول

 ةالقزائي يةالدمصات العادية لمزبص
في األحػاؿ العادية صبلحيات تتعمق بإجخاءات البحث عغ  ةالقزائي يةلمزبص

ية، كجسع األدلة، بشاء عمى الشرػص القانػن الجخائع كضبصيا بالتقري عغ السجخميغ
تخترخ في: االنتقاؿ كإجخاء السعايشات )فخع أكؿ( تمقي الذكاكػ كالببلغات كإرساليا 

السبادرة بإجخاء التحخيات )فخع ثالث( الحرػؿ عمى اإليزاحات )فخع رابع(  )فخع ثاف(
 تشفيح اإلنابات القزائية )فخع خامذ( تحخيخ محاضخ االستجالالت )فخع سادس(.

 الفخع األول
 اء السعايشاتإجخ االنتقال و 

يختبط االنتقاؿ بالسعايشة، حيث يػجب القانػف عمى الزبصية القزائية في حالة 
التمبذ بجشاية أك جشحة أف يخصخ ككيل الجسيػرية السختز عمى الفػر بالحادث، ثع 
يتشقل بجكف تسيل إلى محل الػاقعة، كإف كاف السذخع لع يشز عمى مثل ىحا الػاجب، 

، في األحػاؿ العادية، بيشسا نز عميو فقط في حالة التمبذ، كىػ االنتقاؿ أك التشقل
فيحا ليذ راجعا إلى كػف االنتقاؿ غيخ مصمػب مغ الزبصية القزائية في حالة غيخ 
التمبذ، كإنسا قاـ السذخع بالتخكيد عمى ىحا األمخ في حالة التمبذ حتى ال تزيع 

 .(1)اآلثار السادية الستعمقة بالجخيسة
ػع مغ االنتقاؿ السصمػب مغ الزبصية القزائية ليذ كاجبا غيخ أف ىحا الش

، إذ يحتاج الػجػب إلى نز، فإذا كاف قاضي التحقيق ذاتو غيخ مفخكض (2)قانػنا
عميو االنتقاؿ، بسعشى أنو ال يدػغ لمخرـػ أف يصالبػا بإجخائو، فالؿياـ بو اختيارؼ، كال 

، فإف (3)كليذ إجخاء تحقيقيدتمـد أمخا قزائيا بو، فيػ إجخاء استجالؿ كتحخ، 
 الزبصية القزائية ليدت ممدمة باالنتقاؿ.

                                 
 83 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: خمفي )عبج الخحساف( (1)
كثيخ مغ القػانيغ، كمشيا القانػف السرخؼ، انطخ: جابخ  ىػ ليذ كاجبا في القانػف الجدائخؼ، لكشو كحلظ في (2)

 .52 صالسخجع الدابق،  ،)حداـ دمحم سامي(
 كما يمييا. 160 ص، 2010-2009قاضي التحقيق، رسالة دكتػراه، جامعة قدشصيشة،  ،انطخ: عسارة )فػزؼ( (3)
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إف االنتقاؿ إلى األماكغ ال يخز السداكغ الخاصة باألفخاد، فالسدكغ محسي 
ؽ.إ.ج.ج صخاحة أنو: "ال يجػز لزباط  144بسػجب الجستػر كالقانػف، كتشز السادة 

يطيخ أنيع ساىسػا في الجشاية الذخشة القزائية االنتقاؿ إلى مداكغ األشخاص الحيغ 
أك يحػزكف أكراقا أك أشياء ليا عبلقة باألفعاؿ الجشائية السختكبة إلجخاء تفتير إال بإذف 
مكتػب صادر مغ ككيل الجسيػرية أك قاضي التحقيق... كيكػف األمخ كحلظ في حالة 
التحخؼ في الجشحة الستمبذ بيا"، كمغ باب أكلى فإف ذلظ غيخ جائد في مخحمة 

 التحخيات في الحاالت العادية أيزا.
أما االنتقاؿ إلى األماكغ بسا فييا السداكغ إلجخاء معايشات إذا كاف بإذف شاغمو 
السعتاد أك مغ يسثمو غيخ مسشػع، إال أف تمظ السػافقة لػحجىا ال تكػف كاؼية لمؿياـ 

 بإجخاء التفتير، أك مرادرة أدلة اإلقشاع.
 االخضفتيذيا لسداكغ األشخاص يجػز في حالة فانتقاؿ الزبصية القزائية كت

كيخضى  ئو باختيارها، حيث يدسح بإجخ (1)صاحب الذأف اعمى رض بالتفتير الحؼ يقـػ
، كإف كاف القانػف لع يشز عمى ىحه الحالة، فيي مدتسجة مغ مبادغ بشتائجو سمفا

 ف مجخد الدكػت الأقزت  ، حيثالشقس السرخية محكسة القانػف، كالحؼ أخحت بو
الخضاء  الخضاء بالتفتير كال يعتبخ رضاء ضسشيا، كلع يذتخط أف يكػف  يفيج مجخد

ما يباشخه ال حق لو  أفالتفتير  كتابيا، إال أنيا قزت بزخكرة أف يعمع مغ حرل لجيو
مغ القػانيغ التي نرت عمى ىحه الحالة الجستػر الدػرؼ لعاـ ، ك (2)ئواقانػنا في إجخ 

 تلتشازؿ عغ ضساناتيع الجستػرية كنري أجازت لؤلفخاد امشو الت 12في السادة  1950
في حالة التمبذ أك األمخ القزائي أك رضاء صاحب  أنو ال يجػز التفتير إالعمى 

 الذأف.
                                 

سة الشقس السرخية في زماف بعيج رغع االتفاؽ عمى أف التفتير ىػ إجخاء مغ إجخاءات التحقيق إال أف محك (1)
كانت تسيل إلى اعتبار التفتير إجخاء مغ إجخاءات االستجالؿ في صػر استثشائية، مثل كقػعو مغ أحج 
مأمػرؼ الزبط القزائي عمى شخز الستيع لسجخد تػافخ الجالئل الكاؼية، كبغيخ تمبذ كال إذف مغ سمصة 

 .265 صالسخجع الدابق،  ،التحقيق، انطخ: عبيج )رؤكؼ(
الزػابط  ،، محكػر في: الكداسبة )فيج يػسف(، الصخاكنة )مرصفى(27/05/1963نقس مرخؼ في:  (2)

لمتفتير بغيخ إذف في القانػنيغ األردني كالسرخؼ )دراسة مقارنة(، مجمة دراسات في عمـػ الذخيعة  القانػنية
 .724 ص، 2015، 2 ع، 24 مجكالقانػف، 
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ف يكػف أستشتاج، ك اال ف يكػف صخيحا، كال يؤخح بصخيقأ االخضكيذتخط لرحة 
إليو، كأف يكػف د الجخػؿ خايحػز السكاف الس ، كأف يرجر مسغال يذػبو عيب حخا

ف القيػد الػاردة أكتصبيقا لحلظ قزي أنو مغ السقخر  ،(1)أك سابقا لو لمتفتير خامعاص
حيغ يكػف  بيا الذارع تدقط عشيا أحاشياتفتير السشازؿ كالحساية التي تفتير  عمى

لبذ ؼيو حاصبل مشيع قبل الجخػؿ  ال خاأصحابيا رضاء صخيحا ح ادخػليا بعج رض
يصمبو  التفتير كالغخض مشو كبعجـ كجػد مدػغ شخعي يخػؿ مغ خكؼكبعج إلساميع بط

تدتبيغ السحكسة ثبػتو مغ  ، كيدتػؼ بعج ذلظ أف يكػف ثابتا بالكتابة أكخائوسمصة إج
 .(2)كقائع الجعػػ كضخكفيا

كيخػ جانب مغ الذخاح أف الزسانات السقخرة لحخيات األفخاد لع تقخر لسرمحة 
ساية الحخية الذخرية، كىي أثسغ ما يحخص عميو خاصة، بل لسرحمة عامة ىي ح

، (3)أفخاد أؼ مجتسع، كبيحا تتعمق ىحه الزسانات بالشطاـ العاـ كال يجػز التخمي عشيا
جخػ عمى أف لمفخد أف يشدؿ  -كيسكغ األخح بو في الجدائخ–إال أف القزاء في مرخ 

خيتو الذخرية، بسحس إرادتو عغ القيػد كالزسانات التي فخضيا القانػف لكفالة ح
عمى أف يكػف ذلظ بذخكط، مثل حالة التفتير، حيث يذتخط أف يكػف الخضا بالتفتير 
صخيحا ال لبذ ؼيو، حاصبل قبل التفتير، كعغ عمع بطخكفو، فبل يدتشتج مغ مجخد 
الدكػت، إذ مغ الجائد أف يكػف مشبعثا مغ الخػؼ كاالستدبلـ، فاستشاد محكسة 

 ، باإلضافة إلى الذخكط الدابق ذكخىا.(4)زسشي ال يرحالسػضػع إلى ىحا الخضاء ال
كاالنتقاؿ إلى األماكغ ليذ مصمػبا لحاتو كإنسا ىػ إلجخاء السعايشات السادية 
البلزمة، كىي عبارة عغ ترػيخ لسحل الػاقعة، ككحلظ التحفع عمى األشياء، كمشع 

                                 
مغ شؤكف محكسة السػضػع تقجيخه حدبسا يتكذف ليا مغ ضخكؼ الجعػػ، نقس  كتقجيخ صحة ىحا الخضاء ىػ (1)

 .138 صالسخجع الدابق،  ،، انطخ: عبلـ )حدغ(23/11/1975مرخؼ في 
 .725 صنفذ السخجع،  ،انطخ: الكداسبة )فيج يػسف(، الصخاكنة )مرصفى( (2)
 لجسخكية، مجمة الحقػؽ، جامعة القاىخة،سمصة تفتير األشخاص في الجائخة ا ،انطخ: مرصفى )محسػد محسػد( (3)

 .224 ص )د. ت(،
 صنفذ السخجع،  ،، كأحكاـ أخخػ محكػرة في: مرصفى )محسػد محسػد(1934يػنية  11نقس مرخؼ  (4)

224. 
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نيا تعصي لمشيابة ، فيحه السعايشة جج ضخكرية أل(1)إحجاث التغييخ عمى مكاف الػاقعة
العامة رؤية كاضحة كاممة عغ محل ارتكاب الجخيسة، كضخكؼ ارتكابيا، كالػسيمة 

 .(2)السدتخجمة، كاآلثار الستخمفة عشيا، مسا سيعيشيا عمى اتخاذ القخار السبلئع
انصبلقا مسا سبق يسكغ القػؿ أف السذخع الجدائخؼ مصالب بأف يشز عمى االنتقاؿ 

كجػبي عمى الزبصية القزائية أف تقـػ بو في الجخائع التي  إلى األماكغ كإجخاء
تدتػجب االنتقاؿ، السيسا كأف ىحا االنتقاؿ ضخكرؼ برػرة أكبخ مغ أجل السحافطة 
عمى آثار الجخيسة، كقج نز السذخع الجدائخؼ في حالة الجشاية عمى عقػبة لسغ يقػـ 

أؼ شيء مشيا قبل اإلجخاءات بتغييخ حالة األماكغ التي كقعت فييا الجخيسة أك يشدع 
 55(، كبالسثل فعل السذخع الفخندي في السادة 43األكلية لمتحقيق القزائي)السادة 

 إ.ج.ؼ.
 الفخع الثاني

 تمقي الذكاوى والبالغات وإرساليا
يقرج بالذكاكػ تمظ الترخيحات كالبيانات التي يتقجـ بيا أصحابيا لزابط 

تجاءات التي تقع عميو حيث يعتبخكف بيحه الذخشة القزائية بخرػص الجخائع كاالع
الرفة ضحايا مذتكيغ، أما الببلغات فيي تقجـ مغ أشخاص قرج التبميغ عغ جخائع 

 .(3)كقعت أك عمسػا بيا أك عايشػىا كيعتبخكف بيحه الرفة شيػدا مبمغيغ
كيسكغ القػؿ أف الذكػػ لػحجىا ال تفيج االدعاء مجنيا، فدبيل اإلدعاء مجنيا 

ؽ.إ.ج.ج(،  2،3،4،5القانػف، كيكػف إما بالجعػػ السجنية أساسا )السػاد مػضح في 
 72أك بالذكػػ السرحػبة باالدعاء السجني التي تكػف أماـ قاضي التحقيق )السادة 

كما يمييا مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الجدائخؼ(، أما الذكػػ مصمقا فيي ال تفيج 
 17القزائية في شكل ترخيح )السادة  السصالبة السجنية، كتكػف أماـ الزبصية

                                 
 .52 صالسخجع الدابق، ، انطخ: جابخ )حداـ دمحم سامي( (1)
 .55 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: خخاشي )عادؿ عبج العاؿ( (2)

ضسانات الستيع أماـ  ،؛ انطخ أيزا: عػض )فاضل نرخ هللا(319 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: جخكه )عمي( (3)
 .409 صسمصة االستجالؿ ...، مخجع سابق، 
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 .(1)ؽ.إ.ج.ج( 36ؽ.إ.ج.ج(، أك أماـ الشيابة العامة )السادة 
أك بػاسصة ، ابةكتأك  ةىغ األشخاص الستزخريغ قج يكػف شفاإف تمقي الذكاكػ م

 افي مباشختي ةالقزائي يةالزبص شصمقتمحاـ، فعمى ضػء تمظ الذكاكػ كالببلغات 
ب ىػ تمقي تمظ الببلغات كالذكاكػ ميسا كانت صفة مقجميا فالػاج ، كعميواألعسالي

، (3)فػرا إلى الشيابة العامة لمترخؼ كعميو أف يخسميا، (2)اصحتي كالتثبت مغ مجػ
التبميغات كالذكاكػ فػرا  بإرساؿ ةالقزائي يةفالسذخع قج نز عمى كجػب ؾياـ الزبص

 عغ شخيق اإلىساؿ حا الػاجبيب ةالقزائي يةبيج أف إخبلؿ الزبص ،إلى الشيابة العامة
 .(4)، كليذ مغ شأنو أف يبصل قػة الجليل اإلثباتيةأك التأخيخ ال يتختب عميو بصبلف

إف عجـ ؾياـ الذخشة القزائية بتمقي الذكاكػ كالتبميغات يعخضيع لمسدؤكلية 
اكػ التأديبية، عمى اعتبار أنيع أعػاف لمعجالة، كأنيع ممدمػف بقػة القانػف باستؿباؿ الذك

كالببلغات كالؿياـ بإجخاء التحقيق حػليا في الحاؿ، كىػ التداـ يقع عمى عاتقيع كمسا 
كاف األمخ يتعمق بجخيسة، سػاء كانت جشاية أك جشحة أك مخالفة، كأف عجـ الؿياـ بحلظ 

مغ قانػف  209، كذلظ تصبيقا لمسادة (5)يعتبخ تقريخا كتياكنا كتخميا عغ الػاجب
 .(6)اإلجخاءات الجدائية

                                 
 .408 ص، نفذ السخجع ،انطخ: عػض )نرخ هللا فاضل( (1)
 .47 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: لجغر )سميسة( (2)
 32ب عاـ عمى كل سمصات الجكلة كسا ىػ عمى األفخاد، كقج نرت السادة إف اإلببلغ عغ الجخائع ىػ كاج (3)

ؽ.إ.ج.ج عمى أنو: "يتعيغ عمى كل سمصة نطامية ككل ضابط أك مػضف عسػمي يرل إلى عمسو أثشاء 
مباشختو مياـ كضيفتو خبخ جشاية أك جشحة إببلغ الشيابة العامة بغيخ تػاف. كأف يػافييا بكافة السعمػمات. 

مغ قانػف العقػبات  47ييا السحاضخ كالسدتشجات الستعمقة بيا"، كمغ جية أخخػ تعاقب السادة كيخسل إل
الجدائخية بعقػبة جشحية فعل عجـ اإلببلغ عغ الجخائع، كيعفي مغ العقاب كميا أك جدئيا في حالة اإلببلغ في 

 ؽ.ع.ج(. 36ر مكخ  303، 24مكخر  303، 9مكخر  303، 301، 92كثيخ مغ الجخائع )انطخ السػاد: 

 .409 صضسانات الستيع...، السخجع الدابق،  ،انطخ: عػض )فاضل نرخ هللا( (4)
 .320 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: جخكه )عمي( (5)
تخزع الزبصية القزائية إلشخاؼ مددكج: إشخاؼ إدارؼ رئاسي مغ شخؼ الخؤساء اإلدارييغ في أسبلكيع  (6)

قزائي مغ شخؼ الشيابة العامة، كتحت رقابة غخفة االتياـ،  )درؾ، شخشة، أمغ عدكخؼ(، كإشخاؼ شبو
كتسارس ىحه الخقابة إما بشاء عمى شمب مغ الشائب العاـ أك مغ رئيذ غخفة االتياـ ذاتيا )غخفة االتياـ عمى 
مدتػػ الجدائخ العاصسة فقط ىي السخترة بسخاؾبة أفخاد األمغ العدكخؼ التابعيغ لمزبصية القزائية(، حيث 

غخفة االتياـ بعج دراسة القزية كتسكيغ السعشي مغ الجفاع عغ نفدو إما بتػجيو مبلحطات أك باإليقاؼ  تقـػ
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كسا أف ؾياـ الزبصية القزائية بإجخاء التحخيات غيخ مختبط بالذكاكػ كالتبميغات، 
فميع أف يقػمػا بالتحخيات ميسا كانت شخيقة عمسيع بػقػع الجخيسة، إذ ال صمة بيغ 

–الؿياـ بالتحخيات ككجػد شكػػ أك ببلغ، كفي ىحا قخرت محكسة الشقس السرخية 
ليذ برحيح أف رجاؿ البػليذ ليذ مغ حقيع إجخاء أنو: " -كىحا يشصبق في الجدائخ

التحخيات إال عغ الػقائع التي تبمغ إلييع ألف السادة العاشخة مغ قانػف تحقيق الجشايات 
تجيد ليع أيزا إجخاء التحخيات عغ الػقائع التي )يعمسػف بيا بأؼ كيؽية كانت( مسا 

 .(1)فديع كلػ لع تبمغ إلييع"يفيج تخػيميع حق التحخؼ عغ الػقائع التي يذاىجكنيا بأن
 

إف الجخائع التي نز القانػف عمى أف تحخيكيا متػقف عمى كجػد شكػػ فإف 
تمقى الببلغات بذأنيا ة أف تالقزائي يةاإلببلغ عشيا يبقى جائدا، أؼ أف عمى الزبص

، لكغ الجعػػ العسػمية ال -عجا جخيسة الدنا–كقج يقػـ بجسع االستجالالت بذأنيا 
 .(2)خؼ الشيابة العامة بذأنيا إال بشاء عمى الذكػػ السصمػبة قانػناتحخؾ مغ ش

 

 الفخع الثالث
 السبادرة بإجخاء التحخيات

 

دارع فػرا إلى التحخؾ ت افإني ةالقزائي يةعشجما يرل نبأ عمع الجخيسة إلى الزبص
السمقاة عمى  أىع الػاجباتبيا، فسغ  جكثيا لجسع االستجالالت الستعمقةإلى مكاف ح

، كالبلزمة عشيا الججية ىي إجخاء التحخيات كالذكاكػ بعج تمقييع الببلغات  يععاتق
ذف لك فالتحخيات تعتبخ أف مغ أىع الػسائل القانػنية لجسع السعمػمات كأدكات اإلثبات

 .(3)كمختكبييا  الجخيسة

                                 
السؤقت عغ مباشخة أعساؿ الزبصية القزائية أك إسقاط الرفة، كإذا تعمق األمخ بفعل ذؼ كصف جخمي 

السخجع الدابق،  ،ج الخحساف(انطخ: خمفي )عبأك إلى كزيخ الجفاع حدب الحالة،  ؼيحاؿ ممفو إلى الشائب العاـ
 كما يمييا. 118 ص

 .91 صالسخجع الدابق،  ،، محكػر في: عبلـ )حدغ(15/11/1943نقس مرخؼ في:  (1)
إف اإلببلغ يعتبخ سبب إباحة بالشدبة لمسبمغ إال إذا كاف القرج مشو اإلضخار بالسبمغ بو، انطخ: خخاشي )عادؿ  (2)

 .47 صالسخجع الدابق،  ،عبج العاؿ(

 .52 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: لجغر )سميسة( (3)



179 

 

كتخزع التحخيات برفة عامة لثبلثة مبادغ أساسية تعتبخ حجخ الداكية في ىحا 
 .(1)كىي: الدخعة في التجخل، الفعالية في التشفيح، كحخية السبادرةالسجاؿ، 

 

كتتسثل التحخيات في كل اإلجخاءات الزخكرية لكذف األدلة كتجسيع القخائغ 
، مثل: رفع اآلثار السادية، (2)كاألدلة التي تثبت كقػع الجخيسة كندبتيا إلى فاعميا

السذتبو بيع، االستعانة بالكبلب  التحرل عمى آثار تفيج التحقيق، استيقاؼ األشخاص
، ككحلظ األساليب السدتحجثة كالتي (3)البػليدية، االستعانة بالسخشجيغ الدخييغ ... إلخ

يصمق عمييا أساليب التحخؼ الخاصة كالتدخب كالسخاؾبة االلكتخكنية كاعتخاض 
 .(4)السخاسبلت كتدجيل األصػات

 

جأ حخية اإلثبات الجشائي، فإذا إف أساس التحخيات أيزا يتسثل في قاعجة أك مب
ال تيجؼ إلى تحقيق مرالح  -عكذ اإلجخاءات السجنية–كانت اإلجخاءات الجدائية 

فخدية خاصة، أؼ السرالح السادية أك السالية، كإنسا تيجؼ إلى حساية الشطاـ 
االجتساعي الحؼ تحجث الجخيسة اضصخابا ؼيو، فإف الحؿيقة الجشائية ال يسكغ الػصػؿ 

كالبحث عشيا بأؼ شخيقة كانت، كالسيسا إف كانت تمظ الصخيقة تسذ حقػؽ الستيع إلييا 
كحخيتو، ففي دكلة القانػف تعتبخ السرمحة الفخدية متسثمة في الحخية الفخدية كالحقػؽ 
األساسية محسية في مػاجية السرمحة الجساعية، لحلظ فإف التحخيات في األصل حخة 

 .(5)كشيا تتقيج بزػابط معيشة مغ جية أخخػ أؼ تتع بجسيع الػسائل مغ جية، ل
 

 

                                 
 .322 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: جخكه )عمي( (1)

)د. شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية في جسع االستجالالت كالتحقيق االبتجائي،  ،انطخ: فخج )دمحم عبج المصيف( (2)
 .33 ص، 2009، ـ(

؛ كانطخ حػؿ نطاـ السخشجيغ الدخييغ كجػاز 262 ص السخجع الدابق، ،انطخ: مرمح )فادؼ دمحم عقمة( (3)
يع عيج(، السخشج الدخؼ "دراسة قانػنية عغ استعانة رجل البػليذ  االستعانة بيع في الحخيات: نايل )إبخـا

 .129بالسخشج الدخؼ"، مجمة العمـػ القانػنية كاالقترادية، ص 
؛ كحلظ: عسارة كما يمييا 94 صالسخجع الدابق،  ،انطخ حػؿ أساليب التحخؼ الخاصة: خمفي )عبج الخحساف( (4)

اعتخاض السخاسبلت كتدجيل األصػات كالتقاط الرػر كالتدخب كإجخاءات تحقيق قزائي في السػاد  ،)فػزؼ(
 .532-513 ص، ص 5111، جػاف 11الجدائية، مجمة العمـػ اإلندانية، جامعة قدشصيشة، ع 

(5)    Voir: CHEHADE (Farah EL HAJJ), les actes d‟investigation, op. cit, p 16. 
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استعسل مرصمح التحخيات  -كسا كثيخ مغ القػانيغ–كيتزح أف القانػف الجدائخؼ 
، كسا تع استعساليا في الفقو كالقزاء (1)أك التحخؼ بصخيقة متكخرة دكف تحجيج مزسػنيا

عساؿ ىحا كالتصبيق العسمي في محاضخ الزبط، كفي القانػف السرخؼ مثبل شاع است
، كقج أحدشت (2)السرصمح في الفقو كالقزاء كالتصبيق دكف أف يشز عمييا التذخيع

محكسة الشقس السرخية التعبيخ عغ فحػػ التحخيات بقػليا: "ال تثخيب عمى رجل ىيئة 
الذخشة أف يرصشع مغ الػسائل البارعة ما يمسذ مقرػده في الكذف عغ الجخيسة كال 

كمغ ذلظ التخفي كانتحاؿ الرفات كاصصشاع السخشجيغ يترادـ مع أخبلؽ الجساعة 
، فالتحخيات ذات عبلقة (3)كلػ بقي أمخىع مجيػال شالسا بقيت إرادة الجاني حخة"

كالحؼ يخزع  -ما عجا التذخيع األجشبي–باإلثبات، كىحا األخيخ محجد بسدائل الػاقع 
 .(4)السذخكعة لسبجأ الحخية في اإلثبات فيتع الحرػؿ عمى األدلة بكافة الصخؽ 

 

فالتحخيات تتع مغ شخؼ ضابط الذخشة القزائية نفدو، أك باالستعانة بأشخاص 
آخخيغ مغ مخبخيغ كمخشجيغ كمعاكنيغ، مع التحفع بالشدبة ليؤالء ؼيسا يخز مجػ 

، كيذتخط القانػف (5)صجؽ ما يشقمػنو، كالحؼ يكػف مغ مدؤكلية الزابط التحقق مشو
 أف تكػف مترفة بسا يمي: عسػما مغ أجل صحة التحخيات

 

                                 
مغ قانػف  453،  68، 11مكخر  65، 57، 1مكخر  51، 50، 44، 42، 36، 21، 12، 11انطخ السػاد:  (1)

 اإلجخاءات الجدائية الجدائخؼ.
 .7 ص، السخجع الدابق ،انطخ: الخاعي )صبخؼ محسػد(، عبج العاشي )رضا الديج( (2)
 ،، محكػر في: الخاعي )صبخؼ محسػد(، عبج العاشي )رضا الديج(04/01/1960: نقس جشائي مرخؼ بتاريخ (3)

الػجيد العسمي لقانػف اإلجخاءات الجشائية، دراسة  ،؛ انطخ أيزا: رزؽ )مشيخ دمحم(9 صالسخجع الدابق، 
 .4 ص، )د. ـ(، )د. ت(، 1تأصيمية مخكدة، الزبط القزائي، ج 

التي الستعمقة بالجخيسة، أؼ كل ما مغ شأنو تحجيج الجخيسة كرسع معالسيا،  فالتحخيات تعشي تػضيح كافة األمػر (4)
مكانيا، كزمانيا، ككيف كقعت، كعمى مغ كقعت، كالجكافع إلى ارتكابيا، كالستيع بارتكابيا، كاألسمحة كاآلالت 

عغ ارتكابيا، كاألدكات التي استعسمت في ارتكابيا، كما كقعت عمييا، كما تخمف عشيا أك نتج عشيا، أك نتج 
كشيػد الحادث مسغ رأكه أك سسعػا بو أك تكػف لجييع معمػمات عشو، كتعييغ األشخاص كاألشياء، كاآلثار مسا 

 .13 ص، السخجع الدابق ،يكػف لو اتراؿ بالجخيسة، انطخ: الجشجؼ )كائل عبج المصيف(
 .34 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: فخج )دمحم عبج المصيف( (5)
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، حتى يسكغ أف يؤسذ (2)، كالججية تعشي الجقة(1)أف تكػف التحخيات ججية -
عمييا مسثل الشيابة إصجار اإلذف بالتفتير مثبل، كتخاقب محكسة السػضػع 
صحة اإلذف مغ خبلؿ ججية التحخيات، كىي مدألة مػضػعية متخككة 

 .(3)لتقجيخىا
عت، كتخجحت ندبتيا إلى السأذكف بتفتيذو أك أف تكػف متعمقة بجخيسة قج كق -

ؾبزو مثبل، كال يرح بالتالي إصجار إذف لزبط جخيسة مدتقبمة، كلػ كانت 
، كسا أف التحخيات ىي (4)التحخيات كالجالئل ججية عمى أنيا ستقع بالفعل

 الصخيق الػحيج لمعسل عمى جخيسة الزاؿ فاعميا مجيػال.
، كال يرح (5)تع في زمغ يصػؿ أك يقرخال تتقيج التحخيات بدمغ معيغ، فت -

االستشاد إلى عجـ إفراح الزابط عغ مرجر تحخياتو لمقػؿ بعجـ ججية 
 .(6)التحخيات

ؽ.إ.ج.ج  11يجب أف تكػف التحخيات سخية، ىحا السبجأ مكخس في السادة  -
بػضػح، ؼيجب االلتداـ بعج إفذاء أسخار التحخيات، كالسيسا الحفاظ عمى 

، كأال يكػف ذلظ إال بالقجر الزخكرؼ، كسا جاءت الفقخة األعخاض كالحخمات
                                 

مغ أحكاـ محاكع الجشايات في مرخ ما جاء في حكع محكسة جشايات شبيغ القشاشخ السقيجة بخقع كمثاؿ ذلظ  (1)
"كإنو كإف كاف مغ السدتقخ عميو أف إغفاؿ  ، كجاء ؼيو:22/04/1992كمي بشيا/ جمدة  1990لدشة  1420

ساثمة ألف الصبيب ذكخ كضيفة الستيع ال يشاؿ مغ ججية التحخيات إال أف ذلظ غيخ مترػر في كاقعة الجعػػ ال
السخمػؽ في قخية صغيخة إنسا ىػ عمع يتعحر تجاىل ميشتو أك التغافل عشيا، كلعل ما يؤكج عجـ ججية 
التحخيات أف الزباط الحيغ اشتخكػا في إجخائيا لع يتػصمػا إلى أف الستيع يؿيع في الصابق الثالث مغ السشدؿ 

ف سشجا إلجخاء شاذ يرادر حخية اإلنداف كيشتيظ حخمتيا ... كأف مثل ىحه التحخيات اليديمة ال ترمح أف تكػ 
 صالسخجع الدابق،  ،كىػ اإلذف بالتفتير ..."، راجع: الخاعي )صبخؼ محسػد(، عبج العاشي )رضا الديج(

30. 
 ،جاء ذلظ في بعس األحكاـ القزائية في مرخ، انطخ: الخاعي )صبخؼ محسػد(، عبج العاشي )رضا الديج( (2)

 .31 ص، نفذ السخجع
 صالسخجع الدابق،  ،؛ كحلظ: جابخ )حداـ دمحم سامي(35 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: فخج )دمحم عبج المصيف( (3)

46. 
 .35 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: فخج )دمحم عبج المصيف( (4)
 .13 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: الخاعي )صبخؼ محسػد(، عبج العاشي )رضا الديج( (5)
 .36 صالسخجع الدابق،  ، عبج المصيف(انطخ: فخج )دمحم (6)
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 السحكػرة لتشز عمى أنو:" 11الثانية مغ السادة 
ال يجػز أف تشصػؼ التحخيات عمى انتياؾ حخمة األفخاد كالسداكغ، ذلظ أف  -

التحخيات ىي مغ إجخاءات االستجالؿ، التي ال ترل إلى درجة السداس 
ا السداس ال يكػف إال بإجخاء مغ إجخاءات بحخمة األفخاد كالسداكغ، كأف ىح

، كحلظ ال يشبغي أف يشصػؼ بأؼ حاؿ (1)التحقيق التي تتصمب شخكشا خاصة
مغ األحػاؿ عمى التحخيس كخمق فكخة الجخيسة، كيجب أف تبقى إرادة الجاني 

 .(2)حخة شػاؿ فتخة التحخيات
نو إذا كاف يجب أف تكػف التحخيات متشاسبة مع درجة خصػرة الفعل، بسعشى أ -

الزخر الحؼ يتعخض لو الذخز مغ كراء اإلجخاء يفػؽ الشفع الحؼ تحققو 
جية التحخؼ فإف القخار الرادر بتقييج حخية الذخز يكػف مشصػيا عمى 
تعدف في استعساؿ سمصتيا، كأف تكػف ىشاؾ فائجة عسمية مغ كراء اتخاذ 

 . (3)اإلجخاء، كبرفة عامة أف يكػف اليجؼ مغ التحخيات شخعيا
، (4)كعسػما يجب أف تكػف كسائل التحخؼ مذخكعة قانػنا كال تشافي األخبلؽ -

فاألصل ىػ إباحة كل الػسائل التي تمجأ إلييا الزبصية القزائية لمحرػؿ 
، ما دامت الشتيجة ترب في خانة إضيار الحؿيقة، ما دامت (5)عمى السعمػمات

                                 
 .36 ص، نفذ السخجع ،انطخ: فخج )دمحم عبج المصيف( (1)
 .313، 312 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: تاكضخكس )جساؿ جخجذ مجمع( (2)

 .325 صنفذ السخجع،  ،انطخ: تاكضخكس )جساؿ جخجذ مجمع( (3)
انت الذخشة تقـػ بعسل تحؿيقات تسييجية ال تدتشج إلى ك 1808في ضل قانػف تحقيق الجشايات الفخندي لدشة  (4)

، ككاف الفقو كالقزاء يتعامل مع تمظ التحؿيقات عمى أنيا غيخ قابمة لمسشاقذة، ثع تصػر أؼ نز قانػني
األمخ تجريجيا لمحجيث عغ شخعية تمظ التحؿيقات، كأخيخا جاء قانػف اإلجخاءات الجدائية الفخندي ليقشغ ىحه 

 :السخحمة، انطخ
BOULOC (Bernard), MATSOPOULOU (Haritini), op. cit, p 316. 

إف القاعجة ىشا ىي أف كل ما ىػ غيخ مدسػح فيػ مسشػع، ككمسا كاف اإلجخاء يتزسغ مداسا بالحخيات كالحقػؽ  (5)
 كاألساسية عغ شخيق استعساؿ اإلكخاه فإنو ال يكػف مذخكعا إال إذا سسح بو القانػف، انطخ:

Cass. crim, 23 août 1994, N° de pourvoi: 93-84739, bull. crim 994 N° 291 p 711, 

disponible à l‟adresse : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007067805. 

26/10/2016 22:21. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007067805


183 

 

الجخيسة، أك تتعجػ ال تتزسغ أؼ قيج عمى الحخية كال تحخيزا عمى ارتكاب 
حجكد القانػف، أك أخبلؽ الجساعة، ألف مغ السبادغ القانػنية السقخرة أنو ال 
يجػز اتخاذ الػسائل السشاؼية لآلداب أك السخالفة لمقانػف شخيقا لكذف 

 .(1)الجخائع
استخجاـ كافة الػسائل التي تسكشو  ةالقزائي يةكبرفة عامة فإف لخجل الزبص -

لخاصة بالجخيسة كفاعميا، إذ لع يحرخ القانػف الػسائل مغ إجخاء التحخيات ا
البلـز اتباعيا في ىحا الذأف، كسا لع يحطخ المجػء إلى كسائل بعيشيا متى كاف 
األمخ ال يشصػؼ عمى مخالفة القانػف نرا أك ركحا بسا يشعت ىحه الػسائل 

شي بعجـ السذخكعية مغ ناحية، كبسا ال يسثل إكخاىا في مػاجية الذخز السع
االحتفاظ بدخية مرادره  ةالقزائي ية، كيحق لخجل الزبص(2)مغ ناحية ثانية

التي استقى مشيا السعمػمات، كال يجػز إجباره كلػ أماـ القزاء عمى الكذف 
 .(3)عغ مرجر تحخياتو

 

في ضػء ما سبق، فإف إجخاءات التحخؼ كثيخة ججا، كال يسكغ حرخىا، غيخ أنو 
بعس الػسائل خريرا في ىحا اإلشار ألىسيتيا، مغ البلـز تػضيح مجػ شخعية 

 كلمسذكبلت التي تصخحيا، كىي االستيقاؼ كاالستعانة بالكبلب البػليدية.
 

"أمخ  ؼ االستيقاؼ بأنو:خِّ عُ  تيقاؼ األشخاص كالتحقق مغ ىػيتيعاسفؽيسا يخز 
ضع الخيبة كالذظ، فإف ىحا ػ مباح لخجل الدمصة العامة إذا كضع الذخز نفدو في م

لػضع يشبئ عغ ضخكرة تجخل التػقف لمتحخؼ كالكذف عغ حؿيقة أمخ ىحا ا
                                 

( بأف :"كل إجخاء يقـػ بو مأمػر الزبط 17/03/1969كفي ذلظ قزت محكسة الشقس السرخية )بتاريخ  (1)
القزائي في كذف الجخيسة كالتػصل إلى مختكبيا يعتبخ صحيحا مشتجا ألثخه ماداـ لع يتجخل في خمق 

رادة الجاني حخة غيخ معجكمة، كمغ ثع فبل تثخيب عمى الجخيسة أك التحخيس عمى مقارفتيا، كشالسا بقيت إ
مأمػر الزبط القزائي في أف يرصشع في تمظ الحجكد مغ الػسائل البارعة ما يدمذ لسقرػده في الكذف 

 صنفذ السخجع،  ،انطخ: تاكضخكس )جساؿ جخجذ مجمع(عغ الجخيسة كال يترادـ مع أخبلؽ الجساعة"؛ 
312. 

 .606 صالسخجع الدابق،  ،ساف(انطخ: عبج السشعع )سمي (2)

 ،، محكػر في: عبج السشعع )سميساف(267 ص، 1، ؽ45، س1994يشايخ  15نقس جشائي مرخؼ، بتاريخ:  (3)
 .606 صنفذ السخجع، 
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كدرجت محكسة الشقس السرخية عمى تعخيفو بأنو: "مجخد إيقاؼ ، (1)الذخز"
الذخز لدؤالو عغ اسسو كعشػانو ككجيتو، نطخا لدمػؾ بجر مشو، ككضع نفدو 

تمـد تجخل بسقتزاه مػضع الذبيات كالخيب، ككاف ىحا الدمػؾ يشبئ عغ ضخكرة تد
كقج يعتبخ مثل ىحا اإلجخاء مغ شخؼ الفقو ، (2)رجل الدمصة العامة لمكذف عغ حؿيقتو"

، أؼ مغ إجخاءات (3)إجخاء استجالليا -بحق–بأنو مجخد إجخاء إدارؼ، إال أنو يعتبخ 
التحخؼ، كإذا كاف السذخع قج نز عمى مثل ىحا اإلجخاء في حالة التمبذ، كأشمق عميو 

ة مكاف الجخيسة ككحلظ التعخؼ عمى اليػية كالتحقق مغ الذخرية السشع مغ مبارح
ؽ.إ.ج.ج(، فإنو يثػر التداؤؿ عغ تكييف ىحا اإلجخاء في غيخ حالة  50)السادة 
 التمبذ.

ؽ.إ.ج.ج التي تؤكج  2فقخة  1-65في ىحا اإلشار يسكغ الخجػع إلى نز السادة 
ع أك محاكلة بيل تجعل ارتكاال يجػز تػؾيف األشخاص الحيغ ال تػجج أية دالئأنو 
 كل شخز استجعي أكأف مخجحا  سػػ السجة البلزمة ألخح أقػاليع، ك  ع لمجخيسةبيارتكا

يتعيغ عمى ضابط الذخشة القزائية أف يحخر محزخ ا  أحزخ بػاسصة القػة العسػمية
كتحت رقابة ضابط الذخشة القزائية  غ أيزا ألعػاف الذخشة القزائيةيسكبأقػالو، ك 

 .(4)أقػاؿ األشخاص الحيغ تع استجعائيعتمقي 
ؽ.إ.ج.ؼ في فقختيا الثانية كالتي تست  61في القانػف الفخندي، جاءة السادة 

لتشز عمى أنو:"كل شخز يطيخ أنو  1961ؼيفخؼ  2إضافتيا باألمخ السؤرخ في 
مغ الزخكرؼ في إشار إجخاءات البحث كالتحخؼ التحقق مغ ىػيتو مغ شخؼ ضابط 

                                 
 .263 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: مرمح )فادؼ دمحم عقمة( (1)
، محكػر 574 صاـ الشقس، ، مجسػعة أحك101، رقع 51، س27/05/1981نقس جشائي مرخؼ، بتاريخ:  (2)

 .145 صالسخجع الدابق،  ،في: أبػ الفزل عبج الخؤكؼ)خمف هللا(

يع حامج( أف االستيقاؼ ىػ مجخد ؾبس مادؼ دكف اقتياد، كأف االستيقاؼ السقتخف باالقتياد  (3) يخػ ششصاكؼ )إبخـا
ية كتمقي اإلجابة مشو، أما إجخاء خصيخ، إذ أف االستيقاؼ ال يخػؿ سػػ التثبت مغ اليػية أك حؿيقة الذخر

اقتياد السدتػقف إلى قدع الذخشة فبل يدتشج إلى أساس قانػني إال في أحػاؿ التمبذ كمغ شخؼ ضابط 
يع حامج( استيقاؼ السػاششيغ فقيا كقزاء، القاىخة، دار الشيزة  ،الذخشة القزائية، انطخ: ششصاكؼ )إبخـا

 .4، 3 ص، 1997العخبية، 

 .61 صالسخجع الدابق،  ،(انطخ: لجغر )سميسة (4)
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فإنو يدسح ليع باتخاذ  20ائية أك أحج األعػاف السحجديغ بالسادة لمذخشة القز
العسميات التي يتصمبيا ىحا اإلجخاء"، فيحا الشز متسيد عغ تحقيق اليػية اإلدارؼ، فيػ 
يخز التحقق مغ اليػية بسشاسبة التحخيات القزائية، كقج جاءت تكسمة ىحا الشز 

جػاف  10حخية( السعجؿ بقانػف )قانػف األمغ كال 1982ؼيفخؼ  2بػاسصة قانػف 
، بعج ذلظ تع إدخاؿ تعجيبلت ميسة عمى ىحا اإلجخاء تتسثل أساسا في: قانػف 1983

 15، كقانػف 1997أفخيل  24، قانػف 1993أكت  10، قانػف 1986سبتسبخ  3
، كالتي سسحت 2006جػيمية  24، كقانػف 2003مارس  18، كقانػف 1999أفخيل 

اليػية في إشار الزبط اإلدارؼ كفي إشار الزبط  بتسييد أفزل بيغ مخاؾبة
 .(1)القزائي

فأماـ خصػرة ىحا اإلجخاء الحؼ يسذ حخية اإلنداف في التشقل بالجرجة األكلى، 
كأماـ غسػض الشرػص القانػنية، ابتكخ الفقو الفخندي نطخية الجليل الطاىخ أك 

خشة بالتجخل بدخعة ، كالتي تعشي الدساح لمذla théorie de l‟apparenceالسطيخ 
كفػرا كمسا كاف ىشاؾ دليل ضاىخ، أك قخيشة بديصة عمى كجػد جخيسة في حالة تمبذ، 

 .(2)كذلظ باستعساؿ اإلكخاه كحتى استعساؿ القػة
مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفخندي قج رخرت ألؼ فخد  73كإذا كانت السادة 

ل إلى ضابط الذخشة القزائية يذاىج جخيسة في حالة تمبذ أف يقـػ باقتياد الفاع
األقخب، كىػ ما يعتبخ بسثابة استيقاؼ لدمغ محجكد كلغخض محجكد، كإذا كاف ىحا 
األمخ يعتبخ بسثابة رخرة بالشدبة لمفخد العادؼ فإنو يكػف كاجبا في حق الذخشة 

 .(3)القزائية
 

يجخؼ استخجاـ أنو  أما بخرػص االستعانة بالكبلب البػليدية فسغ السعمـػ
لكبلب البػليدية مغ قبل أعزاء الزبصية القزائية في أعساؿ االستجالؿ لمكذف عغ ا

الجخائع كالتعخؼ عمى مختكبييا، ككذف السفخقعات كالستفجخات كالسخجرات، أك األسمحة 
                                 

 راجع تفريبل: (1)
BOULOC (Bernard), MATSOPOULOU (Haritini), op. cit, p 287 et s. 
(2) Voir: SAOUDI (messaoud),  op. cit, disponible en ligne sur: 

 http//thèses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/1998/msaoudi. 3/8/2018 1:39. 
(3)  Ibid , ibidem. 

http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/1998/msaoudi
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كالحخائخ كالسعجات كاألدكات السدتخجمة في الجخيسة السختكبة، أك أؼ ميسة أخخػ 
 جالة، كالسحافطة عمى األمغ كالشطاـ العاـ.تداعج في كذف الحؿيقة كخجمة الع

كيعج استخجاميا مذخكعا إذا لع يجبخ الستيع عمى االعتخاؼ، أما إذا استخجمت في 
تعحيبو أك إىانتو فإنو في ىحه الحالة يفتقخ إلى السذخكعية. كسا أف ىشاؾ أسذ 

و مغ كضػابط عمسية كعسمية يشبغي تػافخىا في الكمب البػليدي حتى يجػز استخجام
قبل الذخشة القزائية مشيا: أف تكػف مجربة، كغيخ مجيجه، أك مخيزة، أك في حالة 

 .(1)ـياج كشخاسة
أما مغ ناحية الحجية ليحه الػسائل عسػما عشج شخحيا لمسشاقذة في الجمدة فإف 

، كيكػف اعتخاؼ الستيع شػاعية كاختيارا (2)ليا ؾيسة القخائغ التي ال تكفي كحجىا لئلدانة
عخؼ الكمب البػليدي عميو صحيحا كمشتجا آلثاره القانػنية كجليل إثبات يخزع عقب ت

 .(3)لتقجيخ السحكسة
عمى ذلظ يسكغ القػؿ أف استخجاـ الكبلب البػليدية ال يخزع لشرػص قانػنية 
خاصة، كإنسا يخزع لمقػاعج العامة لمحرػؿ عمى الجليل كتقجيخ الجليل، كالتي بسػجبيا 

ب البػليدية في األصل غيخ مذخكع إال إذا ثبت عجـ مداسو يعتبخ استخجاـ الكبل
بكخامة الستيع، ذلظ أف الكمب مجخد حيػاف يعسل بجافع الغخيدة كحجىا كلكغ ليذ ىشاؾ 

 .(4)ما يسشع االستفادة مشيا أثشاء التحخيات بالذخكط السحكػرة
خ ثابتة، فالقاعجة العامة أف مذخكعية أعساؿ االستجالؿ كالتحخؼ ال تخزع لسعايي

                                 
يع سميساف( (1) مجػ حجية استعخاؼ الكمب البػليدي في اإلثبات الجدائي، مجمة دراسات عمـػ  ،انطخ: قصاكنة )إبخـا

 .96 ص، 2014، 1، ع 41الذخيعة كالقانػف، مج 

رخية: "إف استعخاؼ كبلب الذخشة ال يعجك أف يكػف قخيشة يرح االستشاد إلييا جاء في قخار لسحكسة الشقس الس (2)
في تعديد األدلة القائسة في الجعػػ دكف أف يؤخح بيا كجليل أساسي عمى ثبػت التيسة عمى الستيع"، كجاء 

لثبػت التي في قخار آخخ "إذا كانت السحكسة قج استشجت إلى استعخاؼ الكمب البػليدي كقخيشة تعدز بيا أدلة ا
أكردتيا كلع تعتبخ ىحا االستعخاؼ كجليل أساسي عمى ثبػت التيسة قبل الصاعشيغ فإف استشادىا إلى ىحه القخيشة 

اإلثبات الجشائي بالػسائل العمسية، دراسة تحميمية  ،ال يعيب االستجالؿ"، محكػراف في: خالشج )كػثخ أحسج(
 .193، 192 ص، 2007، 1مقارنة، أربيل، التفديخ لمشذخ كاإلعبلف، ط 

يع سميساف( (3)  نفذ السخجع، نفذ الرفحة. ،انطخ: قصاكنة )إبخـا

 .92 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: العجكاف )مسجكح حدغ مانع( (4)
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كلع يحجد السذخع الػسائل التي يجب اتباعيا في جسع االستجالالت، فكل كسيمة 
مادامت قانػنية كغيخ محخمة يسكغ المجػء إلييا شالسا أنيا تؤدؼ إلى الكذف عغ 
الحؿيقة، كجاء في قخار لسحكسة الشقس السرخية: "أف قػؿ الزابط أف الستيسة 

جعائيا لعخضيا عمى الكمب البػليدي ال يحتسل اعتخفت لو بارتكاب الجخيسة إثخ است
معشى التيجيج أك اإلرىاب ما داـ ىحا اإلجخاء قج تع بأمخ محقق الشيابة كقرج إضيار 

 .(1)الحؿيقة"
 الفخع الخابع

 الحرهل عمى اإليزاحات
، (2)يكػف بعج ارتكاب الجخيسةكجسعيا الحرػؿ عمى اإليزاحات أك السعمػمات 

ا مغ األشخاص الحيغ تقجمػا بالذكػػ أك الحيغ قامػا حيث يكػف الحرػؿ عميي
باإلببلغ أك مغ الذيػد أك مغ السذتبو بيع أك مغ أؼ شخز يسمظ معمػمات عغ 

، غيخ أف سساع ىؤالء األشخاص كخاصة السذتبو بو ال (3)الجخيسة أك عغ مختكبييا
 يكػف عمى كجو التفريل، أؼ أنو ال يشبغي أف يرل إلى درجة االستجػاب.

الحرػؿ عمى اإليزاحات أيزا يكػف باالستعانة بالخبخاء، سػاء كاف ذلظ كتابة 
، فأداء الذيادة أك الخبخة بعج حمف اليسيغ يجعل األقػاؿ (4)أك شفاىا، دكف حمف لميسيغ

السقجمة بسثابة دليل كامل، كىحا ىػ الفخؽ بيغ ما يتع مغ إجخاءات بعج أداء اليسيغ 
 كقبمو.

عمػمات بسعخفة ضباط الذخشة القزائية أك مداعجييع، مغ كيتع الحرػؿ عمى الس
أعػاف الذخشة القزائية كغيخىع، كيجب فقط أف ال يتع التعخض لحخمة األفخاد أك 

لعشاصخ البلزمة لمبجء في مداكشيع خبلؿ ىحه اإلجخاءات، كيسثل جسع االستجالالت ا
                                 

 ،، محكػر في: الدعيجؼ )مصخ سالع(26/04/1955، جمدة: 25، س ؽ 138نقس جشائي مرخؼ، شعغ رقع  (1)
 .50  ص، 2012قبل السحاكسة، السشرػرة، دار الفكخ كالقانػف، حقػؽ الستيع كضساناتو في مخحمة ما 

يصمق عميو أيزا جسع االستجالالت، ألف ما يجسع في ىحه السخحمة يعتبخ مغ قبيل االستجالالت، انطخ: أبػ  (2)
 .126 صالسخجع الدابق،  ،عامخ )دمحم زكي(

رىا في سيخ العجالة الجشائية، دراسة مقارنة، الزابصة العجلية، عبلقتيا بالقزاء كدك  ،انطخ: شحاده )يػسف( (3)
 .153 ص، 1999، 1بيخكت، مؤسدة بحدػف لمشذخ كالتػزيع، ط 

 .269 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: بكار )حاتع حدغ( (4)
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 .(1)التحقيق االبتجائي بسعشاه الزيق
، (2)(les auditionsإليزاحات ىػ سساع األقػاؿ )فأىع شخيق لمحرػؿ عمى ا

، غيخ بحثيسكغ سساع أؼ شخز يحتسل حيازتو ألية معمػمات عغ الػقائع محل الؼ
االعتخاؼ، بل يجب تقجيسو أماـ قاضي التحقيق  أرادأنو ال يجػز استجػابو حتى كإف 

ى لزابط ىػ مجخد ترخيح يعص دساع األقػاؿ، فلحؼ يقـػ باستجػابو بحزػر محاميوا
بديصة ، كالحؼ ال يعصي إال معمػمات خشة القزائية مغ شخؼ شاىج أك شاؾ  الذ

دساع األقػاؿ ىػ إجخاء يسكغ المجػء إليو في ، لحلظ فقزية محل اإلجخاءاتاللتػضيح 
ه إال مغ شخؼ ؤ ال يسكغ إجخاالحؼ الستجػاب كىػ يختمف عغ اكل مخاحل اإلجخاءات، 

 ، لغخض ضساف حق الستيع في الجفاع عغ نفدو.األشخاص السؤىميغ لحلظ قانػنا
الء بسا لجيو مغ معمػمات عغ دأف مغ يخفس اإلفي سساع األقػاؿ  قاعجةالك 

بل يسكغ إجباره عمى ف القزائية أك يخفس الحزػر أمامو الذخشة الجخيسة أماـ ضابط
ال يتزسغ ي، أؼ استجاللنو إجخاء كىحا أل ،أمخ بزبصو كإحزاره إصجارأك ذلظ 

  . (3)كاإلجبارئل القيخ كسا
إف سساع األقػاؿ الحؼ ىػ غيخ االستجػاب يختمف بيغ حالة كػف الذخز 

يسكغ االستساع  -مع ذلظ-مذتبيا بو أك غيخ مذتبو بو، فإذا كاف غيخ مذتبو بو فإنو 
، كال يكػف ضابط الذخشة القزائية ممدما -دكف أداء لميسيغ-إليو برفتو شاىجا

الذخز، أك ممدما باإلفراح عغ نيتو ؼيسا سيتخحه ضجه مغ  باالقتشاع بسا يجلي بو
( فإنو يدسع برفتو فاعبل، soupçonné، أما السذتبو بو )أك السذبػه (4)إجخاءات الحقا

 حيث يقجـ دفاعو دكف حقو في االستعانة بسحاـ كسا ىػ مقخر قانػنا.
ذبػه، كفي القانػف الفخندي، حجدت مجة سساع األقػاؿ إذا كاف الذخز غيخ م

                                 
، حيث تشز 07-17، كذلظ بالقانػف رقع 12انطخ التعجيل الياـ الحؼ جاء متزسشا في الفقخة الثالثة مغ السادة  (1)

السحكػرة عمى ما يمي: "يحجد الشائب العاـ التػجييات العامة البلزمة لمذخشة القزائية لتشفيح الدياسة الفقخة 
 الجدائية بجائخة اختراص السجمذ القزائي".

(2)
 Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 79. 

شطخ(، السجمة الجدائخية لمعمـػ القانػنية االقترادية الحجد تحت السخاؾبة )التػؾيف لم ،انطخ: أكىايبية )عبج هللا( (3)
 .59 صالسخجع الدابق،  ،؛ كحلظ: خخاشي )عادؿ عبج العاؿ(945 ص، 1995، 4، رقع 33 كالدياسية، ج

 .405-404 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: جخكه )عمي( (4)
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al. 2 ,78( ساعات، كىػ ما جاءت بو السادة )04بأربع )
(1)). 

كمغ أمثمة اإليزاحات التي تقـػ بيا الزبصية القزائية بػاسصة الخبخة المجػء 
، بسا les opérations de prélèvements externesإلى عسميات أخح العيشات الخارجية

مغ قانػف  1-55السادة  أك البرسة الجيشية، حيث جاءت ADN فييا تحميل الػ
لتعصي لزباط  2003مارس  18اإلجخاءات الجدائية الفخندية التي أضيفت بقانػف 

الذخشة القزائية الحق في إجخاء أك إجبار أؼ شخز يسكغ أف يقجـ معمػمات أك 
تتػافخ ضجه دالئل كاؼية لبلتياـ عمى إجخاء عسميات أخح العيشات الخارجية البلزمة 

لتقشية كالعمسية لمسقارنة مع اآلثار كاألدلة التي تع جسعيا لتمبية حاجة لمؿياـ بالفحػص ا
 . (2)التحقيق

أكثخ مغ ذلظ فإف القانػف الفخندي يدمط عقػبات عمى األشخاص الحيغ يخفزػف 
أكرك  15000الخزػع لسثل ىحا اإلجخاء مغ شخؼ الزبصية القزائية، ترل إلى 

مغ قانػف اإلجخاءات  1-47-706، 1-154، 2-76، 1-55كغخامة )السػاد 
 .(3)(2004مارس  9السزافة بقانػف  II-56-706الجدائية، كالسادة 

إف ىحا اإلجخاء السيع يبقى في ضل عجـ كجػد نرػص مشطسة بالشدبة لمقانػف 
الجدائخؼ مثبل حكخا عمى الجيات القزائية التي تأمخ بو مع الؿياـ بالتدبيب الحؼ يتيح 

 سبيل الصعغ.

                                 
(1) Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de 

soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont 

entendues par les enquêteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte. 
Toutefois, si les nécessités de l'enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues 

sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée 

puisse excéder quatre heures. 
(2) le nouvel article 55-1 C. proc. pén. (inséré par la loi du 18 mars 2003) conférant aux 

officiers de police judiciaire le droit de procéder ou de faire procéder, sur toute 

personne susceptible de fournir des renseignements ou sur toute personne à 

l‟encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner 

qu‟elle a commis ou tenté de commettre l‟infraction, aux opérations de 

prélèvements externes nécessaires à la réalisation d‟examens techniques et 

scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités 

de l‟enquête, voir : 

http//www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2004-1-page-139.htm. 

19/03/2016 08:02 
(3) ibid. 

http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2004-1-page-139.htm
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عمى اإليزاحات، كىػ السرصمح الحؼ جاء في قانػف اإلجخاءات إف الحرػؿ 
مشو، كالحؼ يقابل مرصمح جسع األدلة الػارد في  24الجشائية السرخؼ، في السادة 

مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الجدائخؼ، كىػ مرصمح عاـ، يجخل ؼيو  12السادة 
إجخاءات الحرػؿ مختمف اإلجخاءات التي تػصل إلى األدلة، أك ما يرصمح عميو 

عمى الجليل، كبالتالي فيػ يذسل حق االستيقاؼ لمتحخؼ عغ الذخرية عشجما يزع 
الذخز نفدو في مػضع الذبية كالخيبة، كىحا حدب قزاء محكسة الشقس 

 .(1)السرخية
 الفخع الخامذ

 تشفيح اإلنابات القزائية 
ح التحقيق ميسة البحث كالتحخؼ عغ الجخائع قبل فت ةالقزائي يةباشخ الزبصت

بتشفيح اإلنابات كالتفػيزات حدب نز  ةمقيج حقيق فييالقزائي، أما بعج فتح الت
 مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الجدائخؼ. 12السادة 

كيخػ السؤيجكف لفكخة اإلنابة القزائية أنيا إجخاء ضخكرؼ ألف القاضي ال يسكشو 
أف القاضي كحجه ىػ السكمف إجخاء كافة أعساؿ التحقيق بشفدو، بيشسا يخػ الخافزػف 

بالتحقيق، كىػ السؤىل لحلظ، عكذ ضباط الذخشة القزائية الحيغ ليذ لجييع مدتػػ 
يؤىميع لمحمػؿ محمو في ذلظ، كسا أف مريخ الحخيات الفخدية يكػف ميجدا إذا ما عيج 

 .(2)بالتحقيق لسرالح الذخشة
سمصاتو إلى  كاإلنابة القزائية ىي تفػيس كتابي مغ قاضي التحقيق لبعس

ضابط الذخشة القزائية، عجا استجػاب الستيع كمػاجيتو كسساع السجعي السجني، شبقا 
ؽ.إ.ج.ج، فيحكخ في اإلنابة القزائية نػع الجخيسة الستابعة  139/2لشز السادة 

، كال يجػز أف يأمخ فييا (3)كتؤرخ كتػقع مغ شخؼ القاضي الحؼ أصجرىا كتسيخ بختسو
                                 

 .90 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: عبلـ )حدغ( (1)
الجدائخؼ، الجدائخ، دار الزبصية القزائية في القانػف  ،، داريغ )يقجح(انطخ: ىشػني )نرخ الجيغ(انطخ:  (2)

 .105 صالسخجع الدابق،  ،؛ كانطخ: بػسؿيعة )احدغ(101 ص ،2009ىػمة، 

، كيسكغ تصبيق ذلظ في القانػف 18/04/2000تحت شائمة البصبلف حدب قزاء محكسة الشقس الفخندية في:  (3)
 الجدائخؼ بسا أف الشرػص متصابقة، انطخ: 

Cass. crim. 18 avr 2000, bull. crim. n
o
 148; voir: LARGUIER (jean), CONTE 
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التحقيق الستعمقة مباشخة بالسعاؾبة عمى الجخيسة التي تشز عمييا إال باتخاذ إجخاءات 
 ؽ.إ.ج.ج(. 138مغ السادة  2الستابعة )الفقخة 

يعج العسل السشفح في إشار اإلنابة القزائية حكسا عسبل قزائيا، فالذاىج مثبل 
الحؼ يجلي بذيادتو بعج أداء اليسيغ يعتسج قاضي التحقيق السشيب عمى شيادتو كتحطى 

يو بؿيسة تفػؽ تمظ التي تحطى بيا محاضخ التمبذ أك محاضخ التحخيات، دكف أف لج
 .(1)يسذ ذلظ مبجأ االقتشاع الذخري لقاضي الحكع

كيجب أف يمتـد ضباط الذخشة القزائية بحجكد اإلنابات القزائية، كفق ما يحجده 
ع شيادتيع قاضي التحقيق ليع، كليع في خبلؿ تشفيح اإلنابة أف يدتجعػا الذيػد لدسا

بعج أداء اليسيغ القانػنية، كعمى الذيػد االستجابة لحلظ ك إال أحزخكا جبخا بػاسصة 
القػة العسػمية بأمخ القاضي السحقق، كسا يجػز ليع تػؾيف كل شخز يخكف ضخكرة 

ساعة قابمة لمتججيج متى استجعت ضخكرة تشفيح اإلنابة القزائية  48لتػؾيفو لسجة 
 .(2)ذلظ

اضي التحقيق يخاجع كيخاقب عسل ضابط الذخشة القزائية لجػ عشجئح، فإف ق
ؽ.إ.ج.ج  68/6ؾياميع بتشفيح اإلنابة القزائية كبعج االنتياء مشيا، حيث نرت السادة 

عمى أنو: "كعمى قاضي التحقيق أف يخاجع بشفدو عشاصخ التحقيق الحؼ أجخؼ عمى 
 ىحه الرػرة".

و أمخ اإلنابة، كفي حالة عجـ تحجيجه يتع تشفيح اإلنابة خبلؿ أجل محجد يشز عمي
ؽ.إ.ج.ج(، غيخ أف تجاكز ىحا  141/4فقج جعل القانػف أجل ثسانية أياـ )السادة 

 .(3)األجل ال يتختب عميو البصبلف، كال أؼ أثخ حدب قزاء محكسة الشقس الفخندية
كيعج األمخ الرادر مغ قاضي التحقيق باإلنابة القزائية في حج ذاتو إجخاء مغ 

خاءات التحقيق، بغس الشطخ عغ تشفيحه أك عجـ تشفيحه، فيتختب عميو مثبل قصع إج

                                 
(philippe), op.cit, p 253. 

 .75 ص، مخجع سابق، ...الػجيد ،انطخ: غاؼ )أحسج( (1)

 .295، 294 صشخح قانػف اإلجخاءات، مخجع سابق،  ،انطخ: أكىايبية )عبج هللا( (2)
(3) Cass. crim. 15 fév 2006, bull. crim. n

o
 44; voir: LARGUIER (jean), CONTE 

(philippe), op.cit, p 253. 
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 .(1)التقادـ، كسا تثبت بو صفة الستيع في حق الذخز مػضػع اإلنابة
 

 الفخع الدادس
 تحخيخ محاضخ االستجالالت

لع يذتخط السذخع الجدائخؼ في إجخاءات االستجالؿ شكبل معيشا، سػػ إثباتيا في 
 les (2)دسى محاضخ جسع االستجالالت، أك السحاضخ الذفػيةمحاضخ خاصة ت

procès-verbaux،  18كيتسثل األساس القانػني ليحه السحاضخ في نز السادة 
"يتعيغ عمى ضباط الذخشة القزائية أف يحخركا  ؽ.إ.ج.ج التي جاءت كسا يمي:

شايات محاضخ بأعساليع كأف يبادركا بغيخ تسيل إلى إخصار ككيل الجسيػرية بالج
 كالجشح التي ترل إلى عمسيع.

كعمييع بسجخد إنجاز أعساليع أف يػافػه مباشخة بأصػؿ السحاضخ التي يحخركنيا 
مرحػبة بشدخة مشيا مؤشخ عمييا أنيا مصابقة ألصػؿ تمظ السحاضخ التي حخركىا، 

 ككحا بجسيع السدتشجات كالػثائق الستعمقة بيا ككحلظ األشياء السزبػشة.
خ الخاصة بالسخالفات كاألكراؽ السخفقة بيا إلى ككيل الجسيػرية كتخسل السحاض

 لجػ السحكسة الستخرة.
كيجب أف يشػه في تمظ السحاضخ عغ صفة الزبط القزائي الخاصة 

 .(3)بسحخرييا"

                                 
 ص، مخجع سابق، 2016اإلجخاءات الجدائية في التذخيع الجدائخؼ كالسقارف، ط  ،انطخ: خمفي )عبج الخحساف( (1)

111. 

كتعػد ىحه التدسية أؼ السحاضخ الذفػية إلى القخف الخابع عذخ، حيث كاف الخؾباء عبارة عغ أشخاص ال  (2)
كالكتابة، ككانػا يقجمػف شفييا نتيجة استقراءاتيع كمذاىجاتيع إلى الدمصات كىػ ما يدسى يحدشػف القخاءة 

 ؛ انطخ أيزا:188 ص، السخجع الدابق ،شحاده )يػسف(السحزخ الذفاىي، انطخ: 
LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 120. 

 لفخندي التي جاءت كالتالي:مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية ا 19مصابقة لشز السادة  (3)
«Les officiers de police judiciaire sont tenus d‟informer sans délai le procureur de la 

République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la 

clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l‟original ainsi 

qu‟une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu‟ils ont dressés; tous actes et 

documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets suivis sont mis à 

sa disposition». 



193 

 

التي تخز مخحمة البحث  (1)لقج تزسشت ىحه السادة أحكاـ محاضخ االستجالؿ
 التالية:التسييجؼ كالتي يسكغ إيجازىا في الشقاط 

  تتسثل أىسية السحاضخ في كػنيا تعبخ عغ الثقة كاالشسئشاف عمى سبلمة
بحجكد اختراصو  ةالقزائي يةاإلجخاءات، كىي أيزا دليل عمى التداـ رجل الزبص

، كىحا يعكذ فكخة الشطاـ التشقيبي الحؼ يعتسج مبجأ الكتابة (2)الدماني كالسكاني
 بالشدبة لئلجخاءات.

  لكل إجخاء برػرة مشفرمة، كسحزخ تحخيخ اإلخبار أك يفتخض تحخيخ محزخ
الذكػػ، محزخ استساع، محزخ إجخاء التحخيات، محزخ سساع الذيػد، 

، غيخ أف (3)محزخ سساع أقػاؿ السذتبو، محزخ االنتقاؿ، محزخ السعايشة ...إلخ
 .(5)، فميذ ىشاؾ ما يسشع اشتخاؾ عجة عشاصخ ؼيو(4)ىحا ليذ إلداما حتسيا

  فعكذ القزاة الحيغ (6)الكاتب لتحخيخ محزخ جسع االستجالالت ال يذتخط ،
يسارس كضيفة الكتابة عشجىع كتاب فإف ضباط الذخشة القزائية ال يحطػف بيحه 

، ىحا ال يعشي أنيع ال يدتعيشػف باألعػاف السخؤكسيغ التابعيغ ليع في كتابة (7)السيدة
حاضخ بأنفدع، ككسا تدتشتج السحاضخ، كل ما يذتخط ىػ أف يقػمػا ىع بتػؾيع الس

ىػ  ةالقزائي يةمحكسة الشقس السرخية فإف سبب ذلظ يخجع إلى رجل الزبص

                                 
بسػجبو تقـػ سمصة مخترة باستؿباؿ شكاكػ أك ببلغات تخز  "محخر يسكغ تعخيف محزخ االستجالؿ بأنو: (1)

 un acte" إثبات كقػع جخائع أك يػدع بو خبلصة األعساؿ السشجدة مغ أجل جسع األدلة كاإلثبات عغ كقػعيا"

par lequel une autorité habilitée pour ce faire, reçoit les plaintes ou dénonciations 

verbales, constate directement une infraction ou consigne le résultat des opérations 

effectuées en vue de rassembler des preuves":انطخ ، 
FANNY (pierre), La nature de l'écrit judiciaire devant les juridictions répressives, 

université de Paul Cézanne, Aix-Marseille III, p 43. 
 .277 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: مرمح )فادؼ دمحم عقمة( (2)
 .60 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: لجغر سميسة (3)
 ، انطخ:D. 10 عكذ القانػف الفخندي الحؼ يػجب ذلظ في حالة التمبذ بالجـخ كاإلنابة القزائية شبقا لمسادة (4)

LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 76. 
 ، انطخ أيزا:189 صالسخجع الدابق،  ،خ: شحاده )يػسف(انط (5)

LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 120. 
 .74 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: خمفي )عبج الخحساف( (6)
 .330 صتشطيع الزبط القزائي، مقاؿ سابق،  ،انطخ: بمحاج )العخبي( (7)
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السدؤكؿ كحجه عغ صحة ما دكف بسحزخه، كأنو ما داـ يػقع بشفدو عمييا إقخارا 
مشو برحتيا فبل ييع بعج ذلظ مغ حخر السحزخ بيجه أك استعاف في تحخيخه 

 .(1)بغيخه
 إنسا تقـػ اإلدارات الخاصة (2)ية مػحجة لمسحاضخ السختمفةال تػجج نساذج قانػن ،

باألسبلؾ التابعة لمزبصية القزائية بإعجاد نساذج خاصة بيا، مثل الجرؾ الػششي، 
 حيث يػجج نسػذج مػحج محجد مغ شخؼ كزيخ الجفاع الػششي. 

  إف األصل في محاضخ السخحمة الذخشية أنيا ذات ؾيسة استجاللية، أؼ ذات مجخد
، غيخ أف القانػف قج يحجد لبعس السحاضخ حجية (3)عمػمات ليذ ليا أؼ حجيةم

ؽ.إ.ج.ج التي مشحت  215أخخػ إما مصمقة أك ندبية، كىحا تأسيدا عمى السادة 
 .(4)تمظ القػة الثبػتية بقػليا:" ما لع يشز القانػف عمى خبلؼ ذلظ"

 ػرية، كىحا يفتخض يتحجث الشز عغ السػافاة السباشخة لمسحاضخ إلى ككيل الجسي
، كيججر لحلظ أف تشجد تمظ السحاضخ في (5)الدخعة في إنجاز ىحه السحاضخ أيزا

خبلؿ اإلجخاء ذاتو، كأف يشجد محزخ التفتير داخل السدكغ الحؼ تع تفتيذو 
، كىحا حتى ال يمتجيء رجاؿ الزبصية إلى الحاكخة خػفا مغ الشدياف، كزيادة (6)نفدو

                                 
 .195 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: شحاده )يػسف( (1)
 .122 ص، السخجع الدابق ،، داريغ )يقجح(انطخ: ىشػني )نرخ الجيغ( (2)

(3) Voir: BOULOC (Bernard), MATSOUPULOU (Haritini), op. cit, p 285. 
تتسثل السحاضخ ذات الحجية الشدبية أؼ التي تكػف ذات حجية إلى حيغ إثبات عكديا في السحاضخ التي  (4)

ة القزائية حيغ يخػؿ ليع القانػف بشز خاص سمصة إثبات بعس الجشح تحخر بسعخفة ضباط الذخش
أما السحاضخ ذات ، ؽ.إ.ج.ؼ( 2فقخة  537انطخ كحلظ السادة  ؛ؽ.إ.ج.ج 400، ك216كالسخالفات )السادة 

الحجية السصمقة أؼ تمظ التي تكػف ليا حجية إلى غاية الصعغ فييا بالتدكيخ كثبػت ذلظ التدكيخ كىي مثل 
، ىشػني )نرخ الجيغ(مغ قانػف الجسارؾ، انطخ:  2فقخة  245لجسارؾ السشرػص عمييا في السادة محاضخ ا

 .127، 126 صالسخجع الدابق،  ،داريغ )يقجح(
 :قزي برحة محاضخ حخرت بعج اإلحالة إلى الجية القزائية (5)

 la chambre criminelle estime qu‟il est regulier meme s‟il est rédige après la saisine 

d‟une jurisdiction (cass. crim. 27 mai 2008, bull. Crim. N
o
 132); voir: LARGUIER 

(jean), CONTE (philippe), op.cit, p 120. 
 .196 ص، 2015مسارسة الزبصية القزائية في الجدائخ، الجدائخ، دار ىػمة،  ،انطخ: قادرؼ )أعسخ( (6)
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، ىحا ال يسشع المجػء (1)ج التي يدفخ عشيا البحث كالتحخؼ في االشسئشاف إلى الشتائ
إلى كسائل أخخػ كحسل دفاتخ تجكف فييا السبلحطات قبل تجكيغ السحاضخ مثمسا 

، كإنسا ال يذتخط كال يتختب البصبلف عمى عجـ تحخيخ (2)ىػ الشسػذج االنجميدؼ 
 .(3)السحزخ في مكاف اتخاذ اإلجخاءات

 400ك 216ك 215شسا تتحجث السادتاف يتحجث الشز عغ السحاضخ، بي 
ؽ.إ.ج.ج عغ السحاضخ كالتقاريخ، كالفخؽ بيشيسا يتسثل في كػف السحاضخ تصمق 
عمى ما يحخر مغ شخؼ ضباط الذخشية القزائية ككحلظ األعػاف، بيشسا التقاريخ 
تصمق عمى ما يحخره أعػاف الذخشة القزائية كالتي يخفعػنيا إلى رؤسائيع 

، كمغ زاكية فغ التحخيخ (5)ىحه األخيخة ال تخزع لذكل معيغ، ك (4)السباشخيغ
اإلدارؼ فإف السحاضخ تدتعسل فييا صيغة الستكمع "نحغ"، بيشسا ال تدتعسل ىحه 

" في Nousالريغة في التقاريخ، كبالسثل في الفخندية حيث تدتعسل صيغة "
إلدارؼ( ال ، كأخيخا أف التقاريخ )مثل تقاريخ الزبط ا(6)السحاضخ دكف التقاريخ

 .(7)تعتبخ سػػ معمػمات
  لع يػجب الشز حزػر السحامي أثشاء تحخيخ السحزخ، كإنسا يجب أف تذتسل

السحاضخ عمى تػؾيع الذيػد كالخبخاء الحيغ تع سساعيع غيخ أنيع ال يؤدكف اليسيغ 
 .(8)القانػنية

  ،ال يتػجب البصبلف عمى عجـ تقيج رجل الزبصية بالذكميات الخاصة بالسحاضخ

                                 
 .189 صع الدابق، السخج ،انطخ: شحاده )يػسف( (1)
 .190 صنفذ السخجع،  ،انطخ: شحاده )يػسف( (2)
 .77 صالسخجع الدابق، ، انطخ: جابخ )حداـ دمحم سامي( (3)
كذلظ في بعس األحػاؿ التي ال تكػف لجييع فييا الدمصة القانػنية إلنجاز محاضخ مخة ثانية، ؼيقـػ بخفعيا إلى  (4)

ككحلظ ما يشجد محاضخ أخخػ مغ شخؼ ىؤالء الخؤساء الدمسييغ، رؤسائيع الدمسييغ حتى يتع تحخيخىا في 
 انطخ:مغ شخؼ رجاؿ الفغ )الخبخاء( كمغ يذبيع، كالتي تخفق بالسحزخ، 

FANNY (pierre), op. cit, p 45. 
 .194 صنفذ السخجع،  ،انطخ: شحاده )يػسف( (5)

(6) Voir: FANNY (pierre), op. cit, p 45. 
(7)

 Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 120. 
 .278 صالسخجع الدابق، ، انطخ: تاكضخكس )جساؿ جخجذ مجمع( (8)
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سػاء مغ حيث التقاعذ في إنجاز ىحه السحاضخ، أك في اتباع األصػؿ الفشية 
لمؿياـ باإلجخاءات أك الحرػؿ عمى الجليل، حيث قزي مثبل أف القانػف لع يخسع 

ف إجخاءات التحخيد إجخاءات تشطيسية ال بصبلف كبأ شخيقة لمتعخؼ عمى الستيع،
، كأف ما نز عميو (1)مة الجليلعمى مخالفتيا، العبخة باشسئشاف السحكسة إلى سبل

 .(2)القانػف لع يخد إال عمى سبيل التشطيع كاإلرشاد كلع يتختب عمى مخالفتو البصبلف
  يتػجب أف تتزسغ السحاضخ عجدا مغ البيانات األساسية، السيسا اسع كلقب

كذلظ تحت شائمة إىساليا ، (3)ةالقزائي يةمحخرىا، ككحا صفتو في سمظ الزبص
غيخ أف محكسة الشقس ، (4)ججية إذا كانت تتعمق بتحخيات مثبل كاعتبارىا غيخ

ائية ال يكػف سببا د الفخندية اعتبخت عجـ مخاعاة ىحه البيانات مغ شخؼ الغخفة الج
لمبصبلف ماداـ أف ىحا اإلىساؿ ال يحسل مداسا بحقػؽ الجفاع، فيػ ال يذكل إجخاء 

 .(5)جػىخيا
  رػص قانػف اإلجخاءات بعس السحاضخ خريرا في ن عمىنز القانػف

الجدائية ليزسشيا شخكشا محجدة مغ حيث القائسيغ بيا كالبيانات الستزسشة فييا، 
ؽ.إ.ج.ج(، كيتختب عمى إغفاليا  52كالتي يجب أف تخاعى، كالتػؾيف لمشطخ )ـ 

                                 
 .279 صنفذ السخجع،  ،انطخ: تاكضخكس )جساؿ جخجذ مجمع( (1)
 .77 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: جابخ )حداـ دمحم سامي( (2)
ل السثاؿ ال الحرخ، ؼبذكل عاـ فإف كل إجخاء يقـػ بو رجل تبقى عمى سبي 18إف البيانات السحكػرة في السادة  (3)

الزبط القزائي يجب إثباتو في السحزخ، كقت تحخيخه بالداعة كاليـػ بذكل دقيق، إثبات السخالفة كالعقػبة 
 .283 صالسخجع الدابق،  ،الستختبة عمى السخالفة ... إلخ، انطخ: مرمح )فادؼ دمحم عقمة(

يسية كالسقيجة بخقع جاء في حكع محكسة جش (4) "كلسا  ما يمي: 03/05/1992كمي الدقازيق/ جمدة  916ايات اإلبخـا
الحؼ صجر بسػجبو إذف الشيابة  16/10/1991كاف مغ الثابت مغ مصالعة محزخ التحخيات السؤرخ في 

يسية دكف تحجيج لمسشدؿ أك الذا رع أك بزبط كتفتير الستيع لع يتزسغ سػػ اسع الستيع كأنو يؿيع باإلبخـا
يسية فقط فيحا عبارة عغ مخكد  السشصقة أك حتى القخية التي يقع فييا مدكشو، كمجخد القػؿ أنو يؿيع في اإلبخـا
بحجكده اإلدارية مغ بشجر كقخػ كبمجاف فزبل عغ أف التحخيات لع تتػصل إلى عسخ الستيع أك عسمو فإف 

كفايتيا لتدػيغ إصجار اإلذف بالتفتير ..."،  التجييل بيحه األمػر يشبشي في كضػح عجـ ججية التحخيات كعجـ
 .33 ص، السخجع الدابق ،انطخ: الخاعي )صبخؼ محسػد(، عبج العاشي )رضا الديج(

(5) L‟inobservation de ces règles n‟est pas considérée par la chambre criminelle comme 

une cause de nullité du P.V dès lors que cette négligence n‟a pas porté atteinte aux 

droits de la défense, il ne s‟agit pas d‟une formalité substantielle, Cass. Crim. 11 

mai 1993, Dr. Pén. 1993, voir: FANNY (pierre), op. cit, p 45. 
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 .(1)كسا ىػ اجتياد محكسة الشقس الفخندية -عكذ ما تقخر سابقا–البصبلف 
  رة فخدية كتكػف ليا نفذ الؿيسة القانػنية )مثل األصل أف تحخر السحاضخ برػ

محزخ مخالفة سياقة بجكف رخرة(، بيشسا يذتخط القانػنية لؿيسة بعس السحاضخ 
أف تكػف محخرة مثبل مغ شخؼ عػنيغ لمذخشة القزائية، كبعس محاضخ 

 .(2)الجسارؾ، كبعس محاضخ السعايشات، فيتعيغ مخاعاة ذلظ

 السصمب الثاني

 ة لمزبط القزائي في حالة التمبذ بالجخمالدمصات السهسع

األصل أف أعساؿ االستجالؿ ال يسكغ أف تسذ األفخاد في حخياتيع، كىحه ىي 
القاعجة، كاالستثشاء يتعمق بحالة التمبذ بالجـخ التي تجيد بقيػد كضػابط محجدة 

ػء سمصات قيخ كإكخاه إللداـ األفخاد بالخزػع لتمظ األعساؿ، كالتي ترل إلى حج المج
إلى إجخاءات ىي في األصل إجخاءات تحقيق، فيحه الدمصات السػسعة تشذأ آليا بتػافخ 

 يةسمظ الزبصتحالة التمبذ، حيث زيادة عمى االنتقاؿ الفػرؼ إلى محل الػاقعة 
صبلحية اتخاذ بعس اإلجخاءات التحفطية )فخع أكؿ( زيادة عمى تقييج الحخية  ةالقزائي

 ( كمسارسة التفتير الجشائي كليذ اإلدارؼ )فخع ثالث(.فعبل بػساشة الؿبس )فخع ثاف

 الفخع األول

 اإلجخاءات التحفظية وإجخاءات التحفظ عمى األشخاص ومخاقبة اليهية

حػؿ التػؾيف لمشطخ،  2010لمسجمذ الجستػرؼ الفخندي سشة  حجيثفي قخار 
حػؿ  عمى إثخ ؾياـ محكسة الشقس الفخندية بصخح ستة كعذخيغ سؤاال كردت إلييا

الجستػرية إما بااللتساس )في حالتيغ( أك مقجمة إلييا مغ شخؼ الجيات القزائية 
الجدائية )في أربع كعذخيغ حالة(، ىحه األسئمة تتعمق بقػاعج التػؾيف لمشطخ، أك الحجد 
تحت السخاؾبة كسا تدسى أيزا، كسا شخحت محكسة الشقس نفديا عذخ قزايا أكلية 

                                 
(1) Voir: Cass. crim. 25 juin 2013, pourvoi n

o
 13-81977, voir: LARGUIER (jean), 

CONTE (philippe), op. cit, p 96. 
(2) Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 120. 
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 .(1)تتعمق بحات السدألة

، قخر السجمذ الجستػرؼ 2010جػيمية  30ىحا القخار الرادر بتاريخ  في
، 6إلى  1، الفقخات مغ 4-63, 1-63, 63, 62الفخندي عجـ دستػرية السػاد )

 .(3)2011جػيمية  01، كبالتالي إلغاء ىحه السػاد ابتجاء مغ تاريخ (2)(77كالسادة 

عجـ دستػرية كل السػاد كلقج تػالت قخارات السجمذ الجستػرؼ الفخندي بتقخيخ 
 11الخاصة بالتػؾيف لمشطخ كالتي تخالف مبجأ حساية الحخية الذخرية، فبتاريخ 

، كالحؼ قخر عجـ دستػرية البشجيغ QPC 508-2015صجر القخار رقع:  2015ديدسبخ 
كالمتاف تشراف عمى المجػء إلى إجخاء التػؾيف لمشطخ  51-514مغ السادة  13ك 12

تبييس  مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية في جشح 66-514ي السادة بالذخكط السحجدة ف
األمػاؿ أك إخفاء محربلت االحتياؿ السختكب مغ شخؼ عرابات مشطسة أك جسعيات 

 les délits de blanchiment ou de recel du produit de l‟escroquerieأشخار   

commise en bande organisée et d‟association de malfaiteurs    كالتي تشز
 .(4)مزاعفة مجة تػؾيف لمشطخ بالشدبة ليحه الجخائع إلى غاية خسذ مخاتعمى 

بأنيا ال  63كحيث أف مجة التػؾيف لمشطخ في القانػف الفخندي حجدتيا السادة 

                                 
(1) Voir: DANIEL (w.) et autres, Commentaire de la décision n° 2010-14/22 QPC – 

juillet 2010 (articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale), 

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 30, p 1; disponible à l‟adresse: 

http//www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/root/bank/download/201014_22QPCccc_14qpc.pdf. 24/03/2016 

11:59.. 
 فقج سبق لمسجمذ الجستػرؼ أف قخر دستػريتيسا. 73-706، ك7فقخة  4-63أما السادتاف  (2)
انطخ القرة الكاممة ليحا الصعغ بجءا مغ الحكع الرادر ضج تخكيا مغ شخؼ السحكسة األكركبية لحقػؽ  (3)

اإلنداف، ثع تجخل السجمذ الجستػرؼ الفخندي بذظ استباقي، مخكرا إلى دخػؿ محكسة الشقس الفخندية نفديا 
 عمى خط إصبلح مشطػمة التػؾيف لمشطخ الفخندية في ىحا السؤلف السيع:

AYELA (christophe), KROSS (jean-claude), MANY (dominique), la garde à vue, mode 

d‟emploi, France, éd lamy, 2011, pp 29-44. 
 انطخ مثبل: لمسجمذ الجستػرؼ الفخندي حػؿ تحميل محتػػ ىحه القخارات  (4)

COPAIN (carine), l‟encadrement de la contrainte probatoire en procedure penale 

francaise, thèse pour le doctorat en droit, université JEAN MOULIN LYON 3, 

2011, p 35 et suite. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/201014_22QPCccc_14qpc.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/201014_22QPCccc_14qpc.pdf
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ساعة إضاؼية بإذف مكتػب  24ساعة، كأنيا يسكغ أف تسجد لسجة  24يسكغ أف تتجاكز 
إذا تعمق األمخ بجشاية أك جشحة معاقب عمييا بسجة تداكؼ كمدبب مغ ككيل الجسيػرية 

أك تفػؽ الدشة حبدا إذا كاف التسجيج ىػ الػسيمة الػحيجة لتحقيق أىجاؼ التػؾيف 
لمشطخ، ؼبالتالي تكػف غيخ دستػرية السػاد الدابق ذكخىا كالتي سسحت بالتسجيج إلى 

 .(1)ساعة كحج أقرى 96غاية 

خية كاف دائسا محل انتقادات، كلحلظ فإف كل إف ىحا اإلجخاء الساس بالح
اإلصبلحات التي أدخمت عميو كاف اليجؼ مشيا: جعل ىحا اإلجخاء أكثخ تبلؤما مع 
قخيشة البخاءة، احتخاـ حقػؽ الجفاع، مشع الحجد التحكسي كاإلكخاه أثشاء الحجد، كىحا ما 

-93نػف رقع السعجؿ بالقا 1993جانفي  4السؤرخ في  2-93جاء بو القانػف رقع 
 15السؤرخ في  516-2000، ككحلظ القانػف رقع 1993أكت  24السؤرخ في  1013
 ، كغيخىسا مغ القػانيغ البلحقة.(2)2000جػاف 

مغ أىع الزسانات اإلجخائية التي جاء بيا القانػف الفخندي بخرػص التػؾيف 
ة التي مغ قانػف اإلجخاءات الجدائي 1-64ما جاءت بو السادة  -فعبل–لمشطخ ىػ 

تجعل محبل لمترػيخ الدسعي البرخؼ جمدات سساع األقػاؿ التي يخزع ليا 
السػقػفػف لمشطخ مغ أجل جشاية كالتي تتع مغ قبل الزبصية القزائية في أماكغ 

 . (3)خجمتيع

، كال يتع الخجػع إلى التدجيل (4)في حالة الجشايات ىحا اإلجخاء األخيخ ال يصبق إال
                                 

(1) Voir: « Procédure pénale », Journal du droit des jeunes 2015/10 (N° 350), pp 56-63, 

Commentaire de Jean-Luc Rongé  : la prolongation de la durée de lagarde à vue 

n‟est pas toujours constitutionnelle, disponible à l‟adresse : 

http//www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2015-10-page-56.htm. 

31/07/2016 07:23. 
(2) Voir: DANIEL (w) et autres, op. cit, p 2. 
(3) Article 64-1 (Modifié par Décision n°2012-228/229 du 6 avril 2012): « Les auditions 

des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un 

service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police 

judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ». 
(4)  Voir: Cass. Crim. 02 décembre 2009, N

o
 09-85.103, bull. crim. n

o 
10, décembre 

2009, p 873, disponible à l‟adresse : 
 https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/bull_crim_decembre_2009.pdf. 10/07/2016 

http://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2015-10-page-56.htm
https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/bull_crim_decembre_2009.pdf
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 محزخ الدساع.إال في حالة الصعغ في 

، األمخ بعجـ السبارحة كمغ اإلجخاءات التحفطية ذات الرمة بالتػؾيف لمشطخ نجج 
أجاز السذخع لزباط الذخشة القزائية في حاؿ التمبذ بالجخيسة أف يأمخكا حيث 

، كىحا اإلجخاء ال يعج بسثابة (1)مبارحة محل الػاقعة كاالبتعاد عشو بعجـالحاضخيغ 
األفخاد أك تقييجىا، كإنسا ىػ مجخد إجخاء تشطيسي تحفطي  ؾبس لعجـ مداسو بحخية

كييجؼ األمخ بعجـ السبارحة فزبل عغ السحافطة  ،(2)يقرج بو السحافطة عمى الشطاـ
عمى الشطاـ كعمى األدلة السادية لمجخيسة إلى اعتبار الحاضخيغ بسكاف الػاقعة بسثابة 

ثع فإنو يتع سساع أقػاليع دكف  شيػد إف لع يكغ مغ بيشيع مختكب الجخيسة نفدو، كمغ
حمف يسيغ، كيحق لزابط الذخشة القزائية أف يدتجعي مغ يخػ ضخكرة سساع أقػالو 

 .(3)برفتو شاىجا إذا ما كانت لجيو معمػمات تفيج في كذف الحؿيقة

إجخاء تحفطي  أيزا ىػ الحؼ التػؾيف لمشطخ كبعج األمخ بعج السبارحة يأتي 
، فيػ ليذ خاصا بحالة التمبذ (4)في األحػاؿ العادية ةالقزائي يةسارسو الزبصت

، كإنسا يسارس في الحاالت العادية، كسا في حالة التمبذ، كحالة اإلنابة (5)بالجـخ

                                 
02:15. 

يكػف ذلظ بجكف استخجاـ القػة كال االستعانة بالقػة العسػمية، حيث يكتفي الزابط بتحخيخ مخالفات لكغ مغ  (1)
ؽ.إ.ج.ج(، كيذسل ىحا األمخ أؼ شخز لػ لع  50يخفس االمتثاؿ، كيقجـ إلى الدمصة السخترة )السادة 

ضسانات الحخية الفخدية أثشاء التػؾيف لمشطخ دراسة مقارنة،  ،الجخيسة، انطخ: مبخكؾ )حػرية(تكغ لو عبلقة ب
 .40 ص، 2012-2011، 1رسالة دكتػراه، جامعة الجدائخ 

 .172 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: جابخ )حداـ دمحم سامي( (2)
 .173 صنفذ السخجع،  ،انطخ: جابخ )حداـ دمحم سامي( (3)

 2-62حيد التشفيح فإف السادة  2011أفخيل  14رة إلى أنو في القانػف الفخندي كمشح دخػؿ قانػف تججر اإلشا (4)
 depuis l‟entrée en vigueur de la loi du 14 avrilعخفت التػؾيف لمشطخ صخاحة بأنو إجخاء قدخؼ 

2011, l‟article 62-2 du Code de procédure pénale définit expressément la garde à 

vue comme étant une mesure de contrainte.  :انطخ 
COPAIN (carine), op. cit, p 5. 

ججيخ باإلشارة كؼيسا يخز الجخائع الجسخكية، كبالتحجيج إجخاء الحجد الحؼ يقـػ بو أعػاف الجسارؾ شبقا لمسادة  (5)
إجخاء تمبذ، حيث أف السكمف  السعجؿ كالستسع( يعج بسثابة 07-79مغ قانػف الجسارؾ )القانػف رقع  241

بالتحخؼ أك السخاؾبة يقـػ أثشاء ؾيامو  بعسمو بكذف ماديات الجخيسة الجسخكية كقت ارتكابيا، كمغ ثع يقـػ 
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، فسا يسيد التػؾيف لمشطخ في الحاالت الثبلث ىػ (1)ؽ.إ.ج.ج( 141القزائية )السادة 
ار أنو يسارس في أماكغ ، عمى اعتب(2)ةالقزائي يةأنو يسارس دائسا مغ قبل الزبص

، سػاء عمى مدتػػ ةالقزائي يةالزبصمقار احتجاز خاصة، تتػاجج عمى مدتػػ 
الذخشة أك الجرؾ، كأف ضابط الذخشة القزائية ىػ الحؼ يتخح القخار الخاص 

، كأخيخا (3)بالتػؾيف لمشطخ، كىػ قخار اختيارؼ لو كليذ إجباريا، إذ يعج بسثابة رخرة
، أؼ أف تػجج (4)ط بػجػد الذخز السػقػؼ لمشطخ في حالة اشتباهأف ىحا القخار مختب

كسا نز القانػف عمى ارتكابيع أك محاكلة ارتكابيع  (5)ضجىع دالئل كاؼية أك مخجحة
 .(6)لجخيسة

يزاؼ إلى ما سبق، كىػ شخط بجييي أنو ال يدػغ تػؾيف شخز لمشطخ لبلشتباه 
ؼ جخيسة معاقب عمييا بالغخامة فقط، ، أ(7)بارتكابو جخيسة غيخ معاقب عمييا بالحبذ

                                 
مغ قانػف الجسارؾ أعػاف الجسارؾ  251بحجدىا كجليل عمى كقػع خخؽ القانػف الجسخكي، بيشسا ألدمت السادة 

كتقجيع السخالف فػرا أماـ ككيل الجسيػرية، كىحا يعشي عجـ إمكانية في حالة التمبذ بتحخيخ محزخ الحجد 
األخح بكل قػاعج التمبذ، كالسيسا التػؾيف لمشطخ، فميذ بإمكانيع المجػء إليو، كذلظ يخجع إلى سبب قانػني 

الجخائع الجسخكية في القانػف  ،يتسثل في عجـ تستعيع برفة الزبصية القزائية، انطخ: مفتاح )العيج(
 .72 ص، 2011جدائخؼ، رسالة دكتػراه، جامعة أبػ بكخ بمقايج، تمسداف، ال

(1) Voir: DANIEL (w.) et autres, op. cit, p 2.. 
 .966 صالحجد تحت السخاؾبة، مقاؿ سابق،  ،انطخ: أكىايبية )عبج هللا( (2)

(3)  Voir: Cass. Crim. 4 janv 2005, bull crim 
o
 3, p 9.  

يسشع أف يخزع لو الذاىج البديط، فيحا األخيخ يخزع فقط لدساع األقػاؿ، كال يرح حجده  كعمى ذلظ فإنو (4)
كبقاؤه لجػ الذخشة أك الجرؾ إال السجة البلزمة لحلظ، كال يعتبخ ذلظ بسثابة تػؾيف لمشطخ، كال يحمف اليسيغ 

 ، انطخ:البلزمة لمذيادة، كلػ في إشار اإلنابة القزائية
Daniel (W.) et autres, ibid, p 3. 

ىشاؾ مغ يخػ أف إجخاء التػؾيف لمشطخ ىػ بسثابة إجخاء استجػاب، كىحا يعشي أنو ليذ إجخاء استجالؿ، كالتػؾيف  (5)
لمشطخ مخالف لسبجأ االستجالؿ، فبجال مغ أف تكػف الجالئل الكاؼية مبخرا النتياء التػؾيف لمشطخ كانتقاؿ األمخ 

اؼية اعتبخت معيارا لو بيشسا األصل أنيا يجب أف تكػف سببا إلنياء ىحا إلى قاضي التحقيق، فإف الجالئل الك
 .108 صالسخجع الدابق،  ،الػضع، انطخ: الجارحي )عادؿ عامخ دمحم(

ال تػجج أية دالئل تجعل  "غيخ أف األشخاص الحيغ ؽ.إ.ج.ج تشز عمى أنو: 51الفقخة الثالثة مغ السادة  (6)
 جخيسة مخجحا ال يجػز تػؾيفيع سػػ السجة البلزمة ألقػاليع".ارتكابيع أك محاكلة ارتكابيع لم

(7) Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 85. 
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، كسا أنو ال يذتخط لمتػؾيف لمشطخ أف يكػف مدبػقا باستجعاء أك عمى إثخ (1)أك مخالفة
 .(2)استجعاء رسسي مدبق لمسذبػه

يعتبخ التػؾيف لمشطخ كفقا لمسبادغ السعخكفة التي يقػـ عمييا قانػف اإلجخاءات 
حارس كالحامي لمحخيات، فيتع التػؾيف لمشطخ الجدائية مخالفا لقاعجة أف القزاء ىػ ال

ككحلظ االستجػاب مغ قبل الذخشة القزائية، بيشسا يسشع القانػف االستجػاب إال بسعخفة 
القاضي السحقق، كىػ ما يصخح التداؤؿ حػؿ ججكػ كجػد قاضي التحقيق أصبل، إذا 

التػؾيف  كاف بإمكاف الذخشة القزائية أف تقػـ بإجخاءات تحقيق فعبل، في إشار
، كأف ىحا األخيخ جاء تذخيعا لسسارسات كانت تسارس مغ قبل الذخشة، كىحه (3)لمشطخ

 .(4)مفارقة كبيخة احتػاىا قانػف اإلجخاءات الجدائية

ؽ.إ.ج.ج أف يقـػ ضابط الذخشة القزائية  50، يذتخط القانػف في السادة كحلظ
جـ بو تقخيخا بجكاعي ذلظ، كنطخا بإعبلـ ككيل الجسيػرية فػرا بعسمية التػؾيف لمشطخ كيق

لكػف السيمة الخاصة بالتػؾيف لمشطخ ىي مجة قريخة ججا فإف ىحا اإلعبلـ ال يجػز 
التخاخي ؼيو، ألف ىحا التخاخي إذا لع يكغ مبخرا بطخكؼ ال يسكغ تجاكزىا فإنو سيؤدؼ 

، (5)رإلى اإلضخار براحب الذأف، فبل يدػغ أف يتع ذلظ بعج العػدة مغ إجخاء التفتي
                                 

(1) Cf.: cass. crim. 1
er 

avr. 2008, pourvoi n
o
 07-83341, disponible à l‟adresse: 

http//www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20080401-0783341. 

24/03/2016 23:28. 
(2)  aucun texte n'exige la convocation préalable d'une personne avant son interpellation 

et son placement en garde à vue; voir: cass. crim. 28 mai 2008, no 07-84.431. 

disponible à l‟adresse: 

http//legimobile.fr/fr/jp/j/c/crim/2008/5/28/07-84431/. 26/03/2016 00:18. 
 .108 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: الجارحي )عادؿ عامخ دمحم( (3)

(4) Voir: TROLLIET  (Fabrice), les gardes a vue derogatoires, thèse pour le doctorat en 

droit, université de droit, d‟economie et des sciences d‟ AIX-MARSEILLE, faculté 

de droit et de science politique d‟ AIX-MARSEILLE, premier volume, 2002, p 7. 
(5) « Attendu que, selon le premier de ces textes, l'officier de police judiciaire, qui, pour 

les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de 

laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de 

commettre une infraction, doit en informer le procureur de la République dans les 

meilleurs délais ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non 

justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts 

de la personne concernée  ;  

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que X..., interpellé par des 

http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20080401-0783341
http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/crim/2008/5/28/07-84431/
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حيث أف ذلظ ال يعجد مبخرا ال يسكغ تجاكزه، كسا أف التأخخ في اإلعبلـ بدبب كجػد 
عجد مغ التػؾيفات لمشطخ الجارية في نفذ الػقت ال يعج مبخرا ال يسكغ تجاكزه، كيؤدؼ 

 . (1)إلى إبصالو كإبصاؿ كل اإلجخاءات البلحقة

إلشارة في محزخ أخيخا، يكػف إثبات ىحا اإلعبلـ بسختمف الصخؽ، كيكفي ا
 .(2)الذخشة لتاريخ كشخيقة اإلعبلـ حتى كلػ لع تطيخ الرػرة البخؾية مثبل في السمف

 شطخ، كتتسثل في أفمتػؾيف للىشاؾ استثشاءات مغ رخرة ا تججر اإلشارة إلى أف
ضباط الذخشة القزائية يستشع عمييع المجػء إلى إجخاء التػؾيف لمشطخ بالشدبة لحاالت 

ػماسية، كالجخائع السقيجة بتقجيع شكػػ أك شمب أك إذف ؼيستشع التػؾيف الحرانة الجبم
لمشطخ إال إذا رفع القيج، ككحلظ بالشدبة لؤلحجاث حيث تصبق عمييع تجابيخ الحساية 

                                 
officiers de police judiciaire, dans le cadre d'une procédure de flagrance, le 13 

septembre 2000, à 12 heures 55, a été aussitôt placé en garde à vue ; qu'une 

perquisition a été effectuée à son domicile jusqu'à 16 heures 30, heure à laquelle, 

de retour dans leur service, les fonctionnaires de police ont informé le procureur de 

la République du placement en garde à vue de l'intéressé; 

Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de pièces de la procédure, présentée 

par le demandeur et prise de ce que le procureur de la République n'avait pas été 

avisé de la mesure de garde à vue, dès le commencement de celle-ci, l'arrêt relève 

que, cette information " a été réalisée dans les meilleurs délais, dès lors qu'elle a eu 

lieu immédiatement après la perquisition du domicile des intéressés et le retour des 

enquêteurs au service; 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier 

que des circonstances insurmontables aient empêché l'information du procureur de 

la République dès le début de la garde à vue, la chambre de l'instruction a méconnu 

le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus  ;  

D'où il suit que la cassation est encourue» ; cass. Crim. 10 mai 2001, disponible à 

l‟adresse: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007069766. 

08/07/2016 19:22. 
(1)  Voir: Cass. crim. 12 avril 2005, N° de pourvoi: 04-86780, Bull. crim. 2005 N° 125 p 

434, disponible à l‟adresse: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JU

RITEXT000007071244&fastReqId=61257045&fastPos=1. 7/9/2016 3:17; voir 

aussi: cass. crim. 29 février 2000, N° de pourvoi: 99-84.899, Bull. crim. 2000 N° 

92, p 271, disponible à l‟adresse: http//legimobile.fr/fr/jp/j/c/crim/2000/2/29/99-

84899/. 7/9/2016 3:41. 
 ،عامخ دمحم(، محكػر في: الجارحي )عادؿ 2004ديدسيخ  1حكع صادر عغ محكسة استئشاؼ تػلػز بتاريخ:  (2)

 .106 صالسخجع الدابق، 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007069766
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007071244&fastReqId=61257045&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007071244&fastReqId=61257045&fastPos=1
http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/crim/2000/2/29/99-84899/
http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/crim/2000/2/29/99-84899/
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الجدائخؼ لع يتصخؽ  ، كسا أف القانػف اإلجخائي(1)ؽ.إ.ج.ج( 444كالتيحيب )السادة 
 51ك 50تخمز مغ عسـػ السادتيغ لسدألة تػؾيف الذيػد تحت الشطخ، حيث يد

ؽ.إ.ج.ج أنو ال يسكغ تػؾيفيع إال السجة البلزمة لدساع أقػاليع، كىحا مشح تعجيل سشة 
، (3)، إال أف تحجيج تمظ السجة البلزمة لدساع األقػاؿ غيخ محجدة في القانػف (2)2001

 .(4)كغيخ خاضعة لمسخاؾبة

 الفخع الثاني

 القبس عمى األشخاص

ال ُيتابع أحج، كال ُيػقف  مغ الجستػر الجدائخؼ الحالي عمى أنو: " 59تشز السادة 
 ،(5)" إال ضسغ الذخكط السحّجدة بالقانػف، كشبقا لؤلشكاؿ اّلتي نّز عمييا  أك ُيحتجد، 

 ػيف ،خدقلا ايعباش غم يتلا ،قيقحتلا تاءاخ جإ غم ءاخ جإ ػى صاخشألا ىمع سبؿلاك 
 ءاػ س يئازقلا طبزلا ؿاجر  لبق غم عت ػل ىتح ،زخذلا ةيخ حل جيقم ،ؼ خ دق ءاخ جإ
 ىمعك  ،ةدجحم ةيشمز  ةخ تفب دجحم ػىك  ،يئازقلا بجشلا راشإ يف كأ ذبمتلا ؿاح يف
                                 .ويمع ضػ بقسمل ةصاخ ؽ ػ قح ويمع بتخ تت ونإف ظلذ

ي كنطخا ألىسية إجخاء الؿبس كػنو يسذ مباشخة حخية الفخد فقج جاء الشز عميو ف
إال    ال ُيتابع أحج، كال ُيػقف أك ُيحتجد،  : "2016مغ دستػر  59الجستػر في السادة 

الحبذ السؤقت إجخاء  . ضسغ الذخكط السحّجدة بالقانػف، كشبقا لؤلشكاؿ اّلتي نّز عمييا
                                 

التػؾيف لمشطخ في التذخيع  ،كما يمييا؛ شباش )عد الجيغ( 129 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: جبيخؼ )نجسة( (1)
الجدائخؼ، دراسة مقارنة لسختمف أشكاؿ االحتجاز في السخحمة التسييجية الجعػػ الجشائية، رسالة ماجدتيخ، 

 .57 ص، 2004-2003ية الحقػؽ كالعمـػ الدياسية، جامعة باجي مختار عشابة، كم

، الحؼ أدخل تعجيبلت عمى األحكاـ 2000جػاف سشة  15كىػ التعجيل الحؼ سبقت إليو فخندا عغ شخيق قانػف  (2)
 )التحقيق االبتجائي(. 153)التحقيق األكلي(،  78)حالة التمبذ(،  62الخاصة بالذيػد، كبالخرػص السػاد: 

في فخندا بػاسصة مشذػر باستجػاب كاحج فقط لسجة إجسالية أقراىا أربع ساعات كالتي ال يجػز أف تع تحجيجىا  (3)
 تقدع إلى عجة فتخات، انطخ نز السشذػر عمى الخابط التالي:

http//www.vie-publique.fr/documents-vp/circ041200.htm. 29/09/2016 23:49. 
 . 439، 438 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: جخكه )عمي( (4)

 .2016مارس سشة  6التعجيل الجستػرؼ السؤرخ في حدب  (5)

http://www.vie-publique.fr/documents-vp/circ041200.htm


205 

 

يعاقب القانػف عمى أعساؿ كأفعاؿ  . يحجد القانػف أسبابو كمجتو كشخكط تسجيجه   استثشائي
                                                                                  ." التعدفياالعتقاؿ 

"إجخاء مغ إجخاءات التحقيق يؤدؼ إلى تقييج حخية  كقج عخؼ الؿبس بأنو:
الذخز في التشقل فتخة مغ الدمغ بغس اقتياده إلى سمصة التحقيق لتتػلى استجػابو 

،  كعخفتو محكسة الشقس (1)مخ يتصمب حبدو أك إخبلء سبيمو"كتقخيخ ما إذا ما كاف األ
السرخية بأنو: "مجسػعة احتياشات كقتية صخفة لمتحقق مغ شخرية الستيع كإجخاء 
التحقيق األكلي ... كىي احتياشات متعمقة بحجد الستيسيغ ككضعيع في أؼ محل كاف 

التي يسكغ أف تحت ترخؼ البػليذ لسجة بزع ساعات كاؼية لجسع االستجالالت 
 .(2)يدتشتج مشيا لدـك تػؾيع الحبذ االحتياشي كصحتو قانػنا"

كعسػما يدتخمز مغ تعاريف الؿبس أنو: إجخاء تحقيق، يتسثل في احتجاز كتقييج 
لحخية الذخز، لسجة معيشة، مغ أجل اتخاذ إجخاءات معيشة، كأف ذلظ يتصمب إمداؾ 

(3)الذخز مغ جدسو
. 

مغ قانػف  119/1الؿبس في نز السادة األمخ بعخؼ أما السذخع الجدائخؼ فقج 
اإلجخاءات الجدائية بقػلو: "األمخ بالؿبس ىػ ذلظ األمخ الحؼ يرجر إلى القػة 

، العسػمية بالبحث عغ الستيع كسػقو إلى السؤسدة العقابية السشػه عشيا في األمخ"
إلى مؤسدة  مغ ذات القانػف فإف الستيع السقبػض عميو يداؽ 120/1كشبقا لمسادة 

عمى أف: "يدتجػب  121إعادة التخبية السبيشة في أمخ الؿبس، بيشسا تشز السادة 
( ساعة مغ اعتقالو، فإف لع يدتجػب كمزت ىحه 48الستيع خبلؿ ثساف كأربعيغ )

السيمة دكف استجػابو يقتاد إلى ككيل الجسيػرية الحؼ يصمب مغ القاضي السكمف 
قاض آخخ مغ قزاة الحكع ليقـػ باستجػابو في التحقيق كفي حالة غيابو فسغ أؼ 

                                 
 كما بعجىا. 291 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: مرمح )فادؼ دمحم عقمة( (1)

الؿبس عمى الستيسيغ كاستيقافيع في  بيغ ،، محكػر في: عبيج )رؤكؼ(15/06/1912نقس جشائي مرخؼ،  (2)
 .228 صالتذخيع السرخؼ، مخجع سابق، 

 كما يمييا. 64 صالسخجع الدابق،  ،انطخ السديج في: عبج الخؤكؼ )خمف هللا أبػ الفزل( (3)
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 الحاؿ كإال أخمي سبيمو".

فيتبيغ مغ ذلظ أف األمخ بالؿبس يختمف عغ الؿبس، فاألمخ بالؿبس ىػ أمخ 
بالبحث عغ الستيع كبحبدو بعج الؿبس عميو، كذلظ فيػ ال يسكغ أف يرجر مغ 

جما يكػف الستيع قاضي التحقيق دكف استصبلع رأؼ ككيل الجسيػرية، كىػ يرجر عش
ىاربا، أك مؿيسا خارج التخاب الػششي، فبل حاجة إليو إذا كاف الستيع ذا محل إقامة 

ألكامخ الؿبس بالشدبة  -حدب بعس الفقو–معخكؼ، كأف إصجار قزاة التحقيق 
ألشخاص غيخ فاريغ كغيخ متػاججيغ خارج التخاب الػششي مجخد مسارسة عسمية تفتقج 

 .(1)فتقج إلى جداء كحلظإلى سشج مغ القانػف كت

مغ  51/4الدشج القانػني لمؿبس في مخحمة التحخيات يتسثل في نز السادة  إف
قانػف اإلجخاءات الجدائية التي جاءت كسا يمي: "كإذا قامت ضج الذخز دالئل قػية 
كمتساسكة مغ شأنيا التجليل عمى اتيامو فيتعيغ عمى ضابط الذخشة القزائية أف 

( ساعة"، 48لجسيػرية دكف أف يػقفو لمشطخ أكثخ مغ ثساف كأربعيغ )يقتاده إلى ككيل ا
 فيحا الشز كإف لع يحكخ الؿبس صخاحة فإف االقتياد متزسغ لمؿبس دكف نداع.

كمغ خبلؿ الشز الدابق فإف شخط ؾياـ الؿبس يتسثل في ؾياـ دالئل قػية 
ئل قػية ، كعبارة "دال(2)كمتساسكة ضج الذخز مغ شأنيا التجليل عمى اتيامو

                                 
مبجأ أصل البخاءة،  ،؛ انطخ كحلظ رأيا مػافقا: غبلؼ )دمحم(268 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: عسارة )فػزؼ( (1)

 .122، 121 ص، 2012-2011تمسداف،  -ة مقارنة، رسالة دكتػراه، جامعة أبػ بكخ بمقايجدراس

إذا استطيخ الحكع أف الصاعغ شػىج في مشترف الميل يحسل شيئا  كما أف رأػ سيارة قزي في مرخ بأنو: " (2)
افخت بحلظ الجالئل البػليذ تيجغ مغ سخعتيا حتى قفل راجعا  يعجك، كأنو خمع ححاءه ليديل لو الجخؼ، فقج تػ 

 3ع  9س  29/12/1959جمدة  28لدشة  1347الكاؼية التي تبخر الؿبس عميو شبقا  لمقانػف. )الصعغ رقع 
كمغ ناحية أخخػ فميذ صحيحا  في القانػف ما  ؛ بيشسا قزي مغ شخؼ ذات السحكسة أنو: "(1122ص 

كجػد اتياـ يبخر الؿبس عمى الصاعغ ساقو الحكع السصعػف ؼيو تجليبل  عمى كجػد الجالئل الكاؼية عمى 
كاف يخكبيا لفحز  يكتفتيذو مغ أف مطاىخ االرتباؾ قج اعتختو بسجخد أف رأػ الزابط يدتػقف الديارة الت

تخاخيريا كذلظ لسا ىػ مقخر في قزاء ىحه السحكسة مغ أنو ليذ في مجخد ما يعتخػ الذخز مغ مطاىخ 
ئل الكاؼية عمى اتيامو بالجخيسة الستمبذ بيا كيبيح مغ ثع الؿبس الحيخة كاالرتباؾ ميسا بمغا ما يػفخ الجال

 .(63س  16/10/2012جمدة  74لدشة  21782)الصعغ رقع " عميو كتفتيذو
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، (1)كمتساسكة" التي استعسميا السذخع الجدائخؼ قج عخفت تعخيفات كثيخة مغ شخؼ الفقو
إال أف مغ السفيج التحكيخ بأف تقجيخ ذلظ يكػف مغ شخؼ الزابط نفدو تحت رقابة 

، كىحا الذخط بخرػص حالة التمبذ ىػ شخط ميع، ألف حالة التمبذ ىي (2)السحكسة
 .(3)افخ الجالئل القػية كالستساسكة عمى ارتكاب الستيع لمجخيسةحالة عيشية، فبل بج مغ تػ 

فاألمخ ىشا ال يتعمق بػقػع الجخيسة كإنسا بشدبتيا إلى شخز معيغ، فكػف الجخيسة 
متمبدا بيا ال يكفي لمقػؿ بتػافخ دالئل كاؼية التياـ الذخز، كمؤدػ ذلظ أف الجخيسة 

يا فبل يغشي ذلظ عغ شخط الجالئل التي كقع الؿبس بسشاسبتيا كإف كانت متمبدا ب
، كىػ ال يعشي سػػ التيقغ  الكاؼية عمى االتياـ، ألف التمبذ محمو الجخيسة ال السجـخ

 .(4)مغ كقػع الجخيسة، لكشو ال يشبيء بالزخكرة عسغ اتخكبيا

كقائع محجدة كضاىخة كممسػسة، يدتشتج مشيا أف الذخز السخاد فالجالئل ىي 
جخيسة، كتعتبخ الجالئل كاؼية إذا كانت عمى درجة مغ القػة الؿبس عميو ىػ مختكب ال

يرح معيا في الحىغ إسشاد الجخيسة إلى الذخز، كيتختب عمى ذلظ أف الطغ أك 
الذظ ال يجيد الؿبس، كسا أف الجالئل تقجر كقت الؿبس، كذلظ ال يسشع أف يتبيغ ؼيسا 

 .(5)بعج أنيا لع تكغ صادقة، كذلظ تصبيقا لشطخية الطاىخ

ف الؿبس كإجخاء يختز بو ضابط الذخشة القزائية في إشار التمبذ بالجـخ إ
ىػ إجخاء احتخازؼ، يسكغ أف يصمق عميو أيزا الحجد، غيخ أف ىحا السرصمح 
يدتعسل أكثخ لؤلشياء، حيث أف مشع األشخاص مغ مبارحة مكاف الجخيسة مغ قبل 

                                 
 كما بعجىا. 317 صالسخجع الدابق،  ،مرمح )فادؼ دمحم عقمة(يسكغ الخجػع إلى بعزيا في:  (1)
 .443 صالسخجع الدابق،  ،عػض )فاضل نرخ هللا(انظر:  (2)

إذا افتخضشا أف حالة التمبذ قامت كلكغ الفاعل مجيػؿ، فإف ؾبس ضابط الذخشة القزائية عمى أحج ف (3)
 األشخاص باعتباره فاعبل فإف ذلظ يكػف بعج تػفخ الجالئل الكاؼية عمى أنو مختكب الجخيسة الستمبذ بيا،

 .319 صنفذ السخجع،  انطخ: مرمح )فادؼ دمحم عقمة(،

األحكاـ الجشائية بيغ الذظ كاليقيغ )دراسة لشطخية القجر الستيقغ كتصبيقاتيا في  ،رة )مرصفى مرباح(انطخ: دبا (4)
 .161 ص، 2002يشايخ  ،1ع  ،10القانػف الجشائي(، مجمة األمغ كالقانػف، أكاديسية شخشة دبي، س 

 نفذ السخجع، نفذ الرفحة. ،: دبارة )مرصفى مرباح(انظر:  (5)
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بل يستج إلى مشعيع مغ ضابط الذخشة القزائية ال يعشي فقط حجدىع في عيغ السكاف 
االتراؿ أك الؿياـ بأية حخكة مغ شأنيا التأثيخ عمى مجخيات التحقيق أك تخل بالشطاـ 

، كىحا يتصمب الؿبس عمى الستيع كالتحفع عميو كحجده (1)العاـ أك تسذ بدخية التحقيق
 في مكاف كمشعو مغ التشقل.

العخبية نرت صخاحة  تججر السبلحطة كاإلشارة إلى أف أكثخ القػانيغ اإلجخائية
عمى سمصة إصجار أمخ الؿبس مغ شخؼ ضباط الذخشة القزائية في حالة التمبذ 

، فتشز السادة  مغ قانػف اإلجخاءات الجشائية السرخؼ عمى أنو: "لسأمػر  34بالجـخ
الزبط القزائي في أحػاؿ التمبذ بالجشايات كالجشح التي يعاقب عمييا بالحبذ لسجة 

أف يأمخ بالؿبس عمى الستيع الحاضخ الحؼ تػجج دالئل كاؼية  تديج عغ ثبلثة أشيخ
مغ قانػف اإلجخاءات كالسحاكسات الجدائية الكػيتي  56، كتشز السادة (2)عمى اتيامو"

عمى أنو: "لخجاؿ الذخشة حق الؿبس بجكف أمخ عمى الستيسيغ في الجشح 
 .(3)السذيػدة"

ي الجدائخؼ ألف الزبصية كمثل ىحا اإلجخاء غيخ مترػر في القانػف اإلجخائ
القزائية ال ترجر أكامخ بل تقػـ بتشفيح األكامخ، تحت إشخاؼ الشائب العاـ كرقابة 

 غخفة االتياـ.

 الفخع الثالث

 التفتير كدمصة استثشائية لمزبصية القزائية في 

 حالة التمبذ بالجخم

سمو، تفتير الذخز ىػ التشقيب عغ دليل الجخيسة في جدسو أك مبلبدو أك ما يح

                                 
 .403 صالسخجع الدابق،  ،مي(انطخ: جخكه )ع (1)

السخجع  ،انطخ مثبل حػؿ السديج مغ نرػص القػانيغ اإلجخائية العخبية في ىحا اإلشار: مرمح )فادؼ دمحم عقمة( (2)
 .304 صالدابق، 

 .446 صالسخجع الدابق،  ،عػض )فاضل نرخ هللا( زانطخ حػؿ تحميل ىحا الش (3)
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كىػ غالبا مختبط بالؿبس، كىػ يشصػؼ عمى مداس بحخية الذخز كحرانة جدسو، 
كىػ يختمف عغ تفتير السداكغ الحؼ ىػ في األصل غيخ مختبط بتفتير األشخاص، 

 .(1)كإف كاف تفتير السدكغ قج يشبشي عميو تفتير شخز مػجػد ؼيو

خز إثخ الؿبس كسا أف التفتير قج يختبط بالؿبس، كالسقرػد ىشا تفتير الذ
، فإذا ؾبس عمى شخز متمبدا بجخيسة كفقا (2)عميو، كيكػف ذلظ في حالة التمبذ

 .(3)ؽ.إ.ج.ج أؼ في حالة التػؾيف لمشطخ ؼيجػز تفتيذو 51/4لشز السادة 

كىحا األمخ لو أىسيتو مغ حيث أف السذخع الجدائخؼ لع يشز عمى تفتير 
كسا أنو لع يعخؼ التفتير أساسا، األشخاص بل تشاكؿ فقط أحكاـ تفتير السداكغ، 

كيدتخمز مغ ذلظ أف السذخع جعل التفتير قاصخا عمى تفتير السداكغ، أؼ أف 
، كذلظ شبقا (4)القيػد التي كضعيا السذخع تصبق عمى تفتير السداكغ ال األشخاص

 لسبجأ التفديخ الزيق.

حرػؿ إف التفتير ىػ مغ كسائل الحرػؿ عمى الجليل، كما يسيده عغ كسائل ال
عمى الجليل األخخػ أنو يتع بالجبخ كاإلكخاه، كيسذ حخمة السدكغ كحخمة الدخ المتاف 

 .(5)يحسييسا القانػف، كيكػف بغخض البحث عغ األدلة السادية لمجخيسة
                                 

 .207 صالشطخية العامة ...، مخجع سابق،  ،انطخ: أبػ سعج )دمحم دمحم دمحم شتا( (1)

ؽ.إ.ج.ج برفة ضسشية لزابط الذخشة  44حيث يتزسغ حق الؿبس حق التفتير، كىحا ما تخػلو السادة  (2)
القزائية لقػليا أنو يجػز لو االنتقاؿ لسداكغ األشخاص الحيغ يحخزكف أكراقا أك أشياء متعمقة بالجخيسة 

كغ ىحا التفتير ىػ تفتير كقائي كليذ تفتيذا تحؿيؿيا، فالغخض مشو تجخيج كيجخؼ تفتيذا كيحخر محزخا، كل
السذبتو بو مسا يكػف معو مغ سبلح حتى ال يدتخجمو في االعتجاء عمى نفدو أك غيخه، كىػ يذسل البحث 
 كالتشقيب بجدسو كمبلبدو ككحلظ ما يحسمو مغ حقيبة كنحػىا، كيستج إلى سيارتو الخاصة كإلى متجخه، انطخ:

 .313 صتشطيع الزبط القزائي، مقاؿ سابق،  ،: بمحاج )العخبي(

 .88 صالسخجع الدابق،  ،، داريغ )يقجح(انطخ: ىشػني )نرخ الجيغ(انظر:  (3)

: بصبلف تفتير 5السػسػعة الجامعة في البصبلف في ضػء الفقو كقزاء الشقس، مج  انطخ: فػدة )عبج الحكع(، (4)
 .6 صلفشي لمسػسػعات القانػنية، )د. ت(، الستيع، اإلسكشجرية، السكتب ا

تفتير األشخاص كالسداكغ في ضػء الفقو كالقزاء، دراسة في القانػف  ،انطخ: العادلي )محسػد صالح( (5)
؛ كحلظ: 7 ص، 2008، 2السرخؼ كالعساني كاإلماراتي كالدػداني، اإلسكشجرية، دار الفكخ الجامعي، ط 

امة لمتفتير في القانػف السرخؼ كالسقارف، القاىخة، دار الشيزة العخبية، الشطخية الع ،الحديشي )سامي حدشي(
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كيجب التفخقة بيغ تفتير السشازؿ كالجخػؿ إلييا، فالتفتير غايتو الزبط كالبحث، 
كغ مغ أركاف التفتير، ؼيذتخط لو ما يذتخط كالجخػؿ شخط مفتخض لمتفتير، أك ىػ ر 

 لمتفتير، كيتختب عمى بصبلف الجخػؿ بصبلف التفتير ككل ما يتختب عشو.

كالتفتير كسا ىػ كسيمة لمحرػؿ عمى الجليل فيػ مغ كسائل ضبط الجخيسة في 
حالة تمبذ، كىحا يصخح إشكاال قانػنيا ميسا، كىػ حالة أف يكػف الزابط قج اتخح 

القانػنية لمؿياـ بالتفتير الستسثمة في الحرػؿ عمى األذف بو، كعشج الجخػؿ  اإلجخاءات
إلى السدكغ يكتذف كجػد جخيسة أخخػ، فيل يتػقف عشج حجكد اإلذف األكؿ أـ يزبط 

 الجخيسة الثانية كىي في حالة تمبذ دكف حاجة إلى إذف ججيج؟

يحتاج إلى إذف  كالرحيح أف الزابط إذا كاف دخػلو إلى السدكغ صحيحا فيػ ال
ججيج، كلكغ لػ دخل بصخيقة غيخ قانػنية كاف دخػلو باشبل كالتفتير الحؼ قاـ بو 

 .(1)باشبل كبالتبعية بصبلف كل ما يتختب عمى ذلظ، فسا بشي عمى باشل ىػ أيزا باشل

رغع اختبلؼ أحكاـ التفتير مع القانػف –كفي قزاء لسحكسة الشقس السرخية 
مأمػر الزبصية القزائية مشدال لتفتيذو كضبط مػاد قزت بأف دخػؿ  -الجدائخؼ 

فذاىج  -بتشفيحه مخة قبل ذلظ–مخجرة اعتسادا عمى إذف صادر مغ الشيابة انتيى مفعػلو 
بشفدو ىحه السػاد قبل أف يباشخ التفتير كاف لو الحق في إجخاء التفتير بشاء عمى 

ػ ىحا االجتياد أف الجخػؿ حالة التمبذ ال بشاء عمى اإلذف الحؼ انتيى مفعػلو"، كمؤد
 .(2)ليذ ركشا في التفتير، كعمى ذلظ ؼبصبلف الجخػؿ ال يؤدؼ إلى بصبلف التفتير

كالسذخع اإلجخائي الجدائخؼ كاف صخيحا في ىحه السدألة حيث جاءت الفقخة 
ؽ.إ.ج.ج لتشز عمى أنو: "إذا اكتذفت أثشاء ىحه العسميات  44األخيخة مغ السادة 
جخائع أخخػ غيخ تمظ التي كرد ذكخىا في إذف القاضي فإف ذلظ ال )تفتير السداكغ( 

 يكػف سببا لبصبلف اإلجخاءات العارضة".
                                 

 .8 ص، 1972

 .6 صالسػسػعة الجامعة ...، مخجع سابق،  ،فػدة )عبج الحكع(انظر:  (1)

 .7 صنفذ السخجع،  انطخ: فػدة )عبج الحكع(، (2)
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مغ جية أخخػ فأمخ الؿبس ال يكػف سشجا لمتفتير بل سشج لمجخػؿ إلى السشازؿ، 
كىحا كجو ثاف مغ أكجو التفخقة بيغ الجخػؿ كالتفتير، كلسا كاف أمخ الؿبس أمخا قدخيا 

الستعانة بالقػة العسػمية فإف الجخػؿ إلى السشازؿ ال يتصمب رضا صاحب يتع ؼيو ا
السشدؿ، كمع ذلظ كؼيسا يتعمق بحخمة السشازؿ التي ضسشيا الجستػر كالتذخيع اإلجخائي 

ؽ.إ.ج.ج  122/1في الفتخة مغ الثامشة مداء كالخامدة صباحا فقج جاء نز السادة 
الؿبس أف يجخل مدكغ أؼ مػاشغ في  صخيحا في أنو ال يجػز لمسكمف بتشفيح أمخ

 40ك  37الػقت السحكػر حتى لػ تعمق األمخ بالجخائع السشرػص عمييا في السادتيغ 
 .(1)مغ ذات القانػف 

كإذا كاف تفتير السداكغ التي ىي مدتػدع سخ أصحابيا مختبصا بذخكط محجدة 
ة يختز نز عمييا قانػف اإلجخاءات الجدائية فإف دخػؿ بعس السحبلت السخرػص

بقػاعج خاصة، السيسا مغ حيث جػاز التفتير في أؼ ساعة مغ ليل أك نيار ؼيسا 
مغ قانػف العقػبات  348إلى  342يتعمق بالجخائع السشرػص عمييا في السػاد مغ 

 .(2)الجدائخؼ 

إف ميدة التفتير الحؼ تقـػ بو الزبصية القزائية في حالة التمبذ بالجـخ أنو ال 
 45، غيخ أنو يدتمـد فييا مخاعاة ما تتصمبو السادة (3)أفيذتخط رضا صاحب الذ

                                 
ؽ.إ.ج.ج بشز خاص  122ة في السادة حيث يخػ: عسارة )فػزؼ( أف السذخع لسا لع يػرد استثشاء عغ القاعج (1)

كسا فعل بالشدبة إلجخاءات التفتير كالحجد كاالنتقاؿ لمسعايشة، حيث استثشى جخائع السخجرات كالجخيسة 
السشطسة العابخة لمحجكد الػششية كالجخائع الساسة بأنطسة السعالجة اآللية لمسعصيات كجخائع تبييس األمػاؿ 

لتذخيع الخاص بالرخؼ، كعمى ذلظ فإف أمخ الؿبس ال يجػز لمسكمف بتشفيحه كاإلرىاب كالجخائع الستعمقة با
 .270 صقاضي التحقيق، مخجع سابق،  ،دخػؿ مدكغ أؼ مػاشغ في الػقت السحكػر، انطخ: عسارة )فػزؼ(

 ؽ.إ.ج.ج. 47مغ السادة  2انطخ الفقخة  (2)

خار لمسحكسة العميا )غخفة الجشح كالسخالفات(: كلكغ ىحا الخضا لػ تػافخ فإنو يغشي عغ اإلذف، حيث جاء في ق (3)
"مغ السقخر قانػنا أنو ال يجػز لزابط الذخشة القزائية االنتقاؿ إلى مداكغ األشخاص الحيغ ساىسػا في 
جشاية إال بإذف مكتػب مغ ككيل الجسيػرية أك قاضي التحقيق. كسا ال يجػز بجء التفتير قبل الداعة 

 -في قزية الحاؿ–عة الثامشة مداء إال بصمب مغ صاحب السشدؿ. كلسا ثبت الخامدة صباحا كال بعج الدا
األمخ الحؼ أدػ بسأمػرؼ الزبصية القزائية إلى تفتير السشدؿ  -أف الجشحة الستابع بيا ىي جشحة متمبذ بيا

ليبل كخارج الػقت القانػني، دكف التسكغ مغ الحرػؿ عمى إذف مدبق، لكغ بخضا  -مكاف كقػع الجخيسة–
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ؽ.إ.ج.ج كىي أف يتع التفتير بحزػر الذخز السذتبو بو، فإذا تعحر عميو الحزػر 
فإف ضابط الذخشة القزائية ممـد باف يكمفو بتعييغ مسثل بو أك استجعاء شاىجيغ مغ 

لدخ السيشي، كأف يكػف غيخ السػضفيغ الخاضعيغ لدمصتو، كسا يتقيج أيزا بكتساف ا
 .(1)مخفقا بإذف ككيل الجسيػرية، ككحلظ مخاعاة الػقت الحؼ يدسح ؼيو التفتير

كأخيخا فإف عسمية التفتير تؤدؼ إلى ضبط كل ما يسكغ أف يؤدؼ إلى إضيار 
ؽ.إ.ج.ج،  42الحؿيقة )أدلة اإلثبات كالشفي(، كيكػف ذلظ مغ خبلؿ محزخ )السادة 

اؽ أك أشياء تؤيج التيسة أك البخاءة فعمى الزابط أف يزبصيا فإذا كجج في السدكغ أكر 
مغ  4كيعخضيا عمى األشخاص السذتبو فييع قبل اتخاذ القخار بزبصيا، كتشز الفقخة 

ؽ.إ.ج.ج عمى أنو: "تغمق األشياء أك السدتشجات السحجػزة كيختع عمييا إذا  45السادة 
في كعاء أك كيذ يزع عيو ضابط  أمكغ ذلظ، فإذا تعحرت الكتابة عمييا فإنيا تػضع

الذخشة القزائية شخيصا مغ الػرؽ كيختع عميو بختسو. كيحخر جخد األشياء 
 كالسدتشجات السحجػزة".

 السبحث الثالث

 آثار انعجام حالة التمبذ بالجخم

قج تسارس الزبصية القزائية عسميا عمى أساس حالة التمبذ في حيغ أنيا ليدت 
كىي ال تبصل مغ  ،اإلجخائية أنيا تجخؼ عمى حكع الطاىخ ألصل في األعساؿكحلظ، كا

عسل الذارع ىحا األصل كأدار عميو أ بعج ندكال عمى ما يشكذف مغ أمخ الػاقع، كقج 
األخح بالسطاىخ ال يػجب بصبلف العسل اإلجخائي الحؼ تع فنرػصو كرتب أحكامو، 

جالة حتى ال يفمت الجشاة عمى مقتزاه، كذلظ تيديخا لتشفيح أحكاـ القانػف كتحؿيقا  لمع
                                 

خط مكتػب مغ الذاكي صاحب السشدؿ كىي الرفة التي ال يشافديا فييا ابشو الستيع، كمغ ثع فإف قخار ك 
غخفة االتياـ القاضي برحة إجخاءات التفتير في محمو مسا يدتػجب رفس الصعغ"، انطخ: قخار السحكسة 

، السجمة 30/07/1997، بتاريخ 165609العميا، قزية )الشيابة العامة سعيجة( ضج )ع خ(، ممف رقع 
 . 213 ص، 1992، 2القزائية لمسحكسة العميا، ع 

 .310 صتشطيع الزبط القزائي، مقاؿ سابق،  انطخ: بمحاج )العخبي(، (1)
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كاألعساؿ اإلجخائية محكػمة مغ جيتي الرحة كالبصبلف بسقجماتيا ال  ،بمغ العقا
تقجيخ تػافخ حالة التمبذ أك عجـ تػافخىا ىػ مغ األمػر ، كمغ جية ثانية فبشتائجيا

 اعمى أف يكػف تقجيخى ةالقزائي يةة التي تػكل بجاءة لخجل الزبصتالسػضػعية البح
خقابة سمصة التحقيق تحت إشخاؼ محكسة السػضػع كفق الػقائع السعخكضة خاضعا ل

عمييا بغيخ معقب ما دامت الشتيجة التي انتيت إلييا تتفق مشصؿيا مع السقجمات 
، عمى أف مدؤكلية ضابط الذخشة القزائية تكػف قائسة كالػقائع التي أثبتتيا في حكسيا

جدائي أك التأديبي )السصمب األكؿ( دكف في حاؿ إخبللو الحؼ يرل إلى درجة الخصأ ال
 اإلخبلؿ بحالة البصبلف اإلجخائي )السصمب الثاني(.

 السصمب األول

 السخالفات السختكبة من قبل الزبصية القزائية 

إف األخصاء التي يختبكيا ضباط كرجاؿ الذخشة القزائية تكػف محل مخاؾبة 
نػف العقػبات، كقج جاء القانػف كمداءلة كفقا لشرػص قانػف اإلجخاءات الجدائية كقا

السعجؿ كالستسع  قانػف اإلجخاءات الجدائية متزسشا تعجيبلت ميسة السيسا  07-17رقع 
لمشيابة العامة، حيث تشز الفقخة الثانية مغ  ةالقزائي يةؼيسا يخز تبعية جياز الزبص

عمى أنو: "تػضع الذخشة القزائية، بجائخة اختراص كل مجمذ قزائي، تحت  12
شخاؼ الشائب العاـ، كيتػلى ككيل الجسيػرية إدارتيا عمى مدتػػ كل محكسة، كذلظ إ

 .(1)تحت رقابة غخفة االتياـ"

ذتخط عمى ضابط الذخشة القزائية مغ أجل صارت ت 5مكخر  51السادة كسا أف 
االتراؼ برفة الزبصية القزائية كمسارسة االختراصات السشػط بيا ضخكرة تأىيمو 

لجػ السجمذ القزائي الحؼ يػجج بإقميع اختراصو  الشائب العاـبسػجب مقخر مغ 
كسا قخرت ، كأيزا قخرت ح الدمصة اإلدارية التي يتبعػنيامقخىع السيشي بشاء عمى اقتخا

                                 
،  2017مارس سشة  27 ػالسػافق ل ىػ 1438جسادػ الثانية عاـ  28سؤرخ في ال 07-17قانػف رقع انطخ: ال (1)

كالستزسغ  1966يػنيػ سشة  8 ػالسػافق ل 1386صفخ عاـ  18في السؤرخ  155-66يعجؿ كيتسع األمخ رقع 
 .2017مارس سشة  29في: مؤرخة ، 20. ع ر .قانػف اإلجخاءات الجدائية. ج
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أف التأىيل يسكغ سحبو مؤقتا أك نيائيا مغ قبل الشائب العاـ  2مكخر  51السادة 
الذخشة القزائية السعشي أك  التقييع الدشػؼ لزابط السختز إقميسيا، بشاء عمى

الجية ـ لمسعشي الحق في التطمع أماأف كسا  ،متصمبات حدغ سيخ الذخشة القزائية
 نفديا خبلؿ شيخ مغ تاريخ تبميغو.

إلى  206أما ؼيسا يخز دكر غخفة االتياـ في ىحه الخقابة فيي تخزع لمسػاد مغ 
خفة االتياـ أعساؿ عمى ما يمي: "تخاقب غ 206ؽ.إ.ج.ج، حيث تشز السادة  211

الذخشة القزائية كالسػضفيغ كاألعػاف السشػشة بيع بعس مياـ الزبط القزائي الحيغ 
كالتي تمييا في ىحا القانػف"، بيشسا  21يسارسػنيا حدب الذخكط السحجدة في السػاد 

اإلجخاءات التي تتخح في حاؿ كجػد مخالفة، فتشز: "يخفع األمخ  207تقخر السادة 
اـ إما مغ الشائب العاـ أك مغ رئيديا عغ اإلخبلالت السشدػبة لزباط لغخفة االتي

الذخشة القزائية في مباشخة كضائفيع كليا أف تشطخ في ذلظ مغ تمقاء نفديا بسشاسبة 
 .(1)نطخ قزية مصخكحة عمييا"

شخح األمخ عمى غخفة  إذا ما عمى كيؽية التحقيق كسا يمي: " 208كتشز السادة 
كأكجو دفاع ضابط   خ بإجخاء تحقيق كتدسع شمبات الشائب العاـفإنيا تأم االتياـ

مغ  مقجماأف يكػف ىحا األخيخ قج مكغ  عيغكيت، الذخشة القزائية صاحب الذأف
الشيابة العامة  عمى ممفو السحفػظ ضسغ ممفات الذخشة القزائية لجػ االشبلع
 .(2)"شوعلمجفاع  حاـ يغ بسيدتع تيع أفلسكيجػز لزابط الذخشة القزائية ا لمسجمذ.

أف تػجو مبلحطات إلى ضابط  209كبيشسا يسكغ لغخفة االتياـ تصبيقا لمسادة 
الذخشة القزائية أك تقخر إيقافو مؤقتا عغ مباشخة أعساؿ كضيفتو كزابط لمذخشة 

                                 
تصبيقا لحلظ فإف غخفة االتياـ بإمكانيا ندع كإسقاط صفة الزبصية القزائية بسجخد معيشتيا لتمظ اإلخبلالت دكف  (1)

سة ما، كىحا ما جاء بو قخار لمسحكسة العميا، انطخ: قخار لمسحكسة العميا، أف يتػقف ذلظ عمى ارتكاب جخي
 ص، 2012، 2، السجمة القزائية لمسخكسة العميا، ع 16/06/2011، قخار بتاريخ: 641878ممف رقع: 

290. 

 ص، 2017مارس  29، مؤرخة في: 20، ج. ر. ع 2017مارس  27السؤرخ في  07-17انطخ القانػف رقع  (2)
8. 
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تشز عمى امتياز  2010القزائية أك بإسقاط تمظ الرفة عشو نيائيا فإف السادة 
ئية في حاؿ كػف ما صجر عشو يعتبخ جخيسة في نطخ التقاضي لزابط الذخشة القزا

غخفة االتياـ، حيث تقـػ بإرساؿ السمف إلى الشائب العاـ الحؼ يعخضو بجكره عمى 
رئيذ السجمذ القزائي إلصجار أمخ بالتحقيق معو خارج دائخة اختراص مباشخة 

 ميامو، كىحا دكف اإلخبلؿ دائسا بالستابعات التأديبية.

ر عغ السحكسة العميا حؿيقة السدؤكلية الجدائية لزابط كقج لخز قخار صاد
الذخشة القزائية كالتي تتعمق بسيامو السشرػص عمييا في قانػف اإلجخاءات الجدائية 
دكف غيخىا، حيث جاء في حيثيات القخار ما يمي: "أف  التأديبية ضج ضابط الذخشة 

شخة مغ لجف ضابط القزائية إنسا يتعمق حرخا بأعساؿ الزبصية القزائية السبا
-12الذخشة القزائية بيحه الرفة كىي األعساؿ السشػشة بو شبقا ألحكاـ السػاد: 

مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية، كىي أساسا تمظ الستعمقة: )بسعايشة  13-17-18-21
بجسع األدلة كالبحث عغ مختكبي  –بالبحث عغ الجخائع كالتحخؼ بذأنيا  –الجخائع 
بالحجد  –بإجخاءات التفتير  –تفػيزات مغ لجف جيات التحقيق بتشفيح ال –الجخائع 

كالتػؾيف تحت الشطخ ...(، كأف ما عجاىا ال يجخل في نصاؽ غخفة االتياـ )السادة 
 .(1)مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية( 206

كجاء في ذات القخار: "أنو يجػز لغخفة االتياـ الفرل في ىحه الجعػػ: إما بتػجيو 
ط الذخشة القزائية أك تقخيخ إيقافو مؤقتا عغ مباشخة أعساؿ كضيفتو مبلحطات لزاب

مغ قانػف  209كزابط شخشة قزائية أك إسقاط تمظ الرفة عشو قانػنا )السادة 
اإلجخاءات الجدائية(. أنو كفزبل عسا تقجـ كإذا رأت غخفة االتياـ حاؿ فرميا في 

ارتكب جخيسة مغ جخائع قانػف الجعػػ التأديبية أف ضابط الذخشة القزائية يكػف قج 
الحبذ التعدفي  –)كاالعتجاء عمى الحخيات  (2)العقػبات في الخجمة كأثشاء تأدية ميامو

                                 
، قزية الشيابة العامة ضج 23/01/2014، بتاريخ: 0781163قخار السحكسة العميا، الغخفة الجشائية، ممف رقع  (1)

 .427 ص، 2014، 1)ؿ.س(، السجمة القزائية لمسحكسة العميا، ع 

، كىػ ما يجعل غخفة االتياـ بسجمذ قزاء العاصسة ىي يتعمق القخار بزابط شخشة قزائية لؤلمغ العدكخؼ  (2)
 207سخترة حرخا بسا يتعمق باإلخبلالت التي يختكبيا خبلؿ مباشخة ميامو شبقا لمفقخة الثانية مغ السادة ال
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 التعحيب(، فإف عييا أف تخسل السمف إلى الشائب العاـ...". -انتياؾ حخمة مشدؿ  –

شة كجاء في القخار أيزا: "أف القػاعج الستعمقة بالستابعة الجدائية ضج ضابط الذخ 
مغ قانػف  577 – 576السقتخؼ جخيسة مغ جخائع قانػف العقػبات تحكسيا السادتاف: 

اإلجخاءات الجدائية الستزسشة إجخاء امتياز التقاضي كالقاعجة فييا أف يتابع كيحقق مع 
ضابط الذخشة القزائية خارج دائخة اختراص مباشخة ميامو كذلظ بشاء عمى أمخ 

ج عخض السمف عميو مغ لجف الشائب العاـ الحؼ يخػ يرجره رئيذ السجمذ القزائي بع
أف ثسة محبل لمستابعة. أف الستابعة الجدائية غيخ مقيجة البتة بإقامة دعػػ تأديبية لشدع 

 الرفة".

 السصمب الثاني

 بصالن اإلجخاءات

تػصل إلى العمع بالجخائع عغ شخيق إما: األعػاف ة تالقزائي يةإف الزبص
شاء ؾياميع بأعساليع أك بصخيق عخضي، عغ شخيق الذكاكػ كالزباط التابعيغ لو أث

 )مغ شخؼ الزحية مثبل( أك الببلغات )مغ شخؼ الغيخ(.

إف بصبلف اإلجخاءات يكػف في حالة التػؾيف لمشطخ مثبل، حيث يستج بصبلف ىحا 
األخيخ إلى اإلجخاءات البلحقة لو، بذخط أف تكػف ىحه األخيخة داعسة بالزخكرة 

خ، فإذا أبصل التػؾيف لمشطخ بدبب عجـ مخاعاة األحكاـ الخاصة بو فإف لمتػؾيف لمشط
اإلجخاءات البلحقة تبصل كحلظ، مثل إجخاء محزخ السثػؿ الفػرؼ الحؼ يحيل إلى 
الجية القزائية السخترة، بيشسا تحجيج الجية القزائية السخترة في حجا ذاتو ال 

 يبصل اإلجخاءات.

ة ؼيسا يخز البصبلف تتجاكز الحرخ، كفي قخار إف قخارات محكسة الشقس الفخندي

                                 
ؽ.إ.ج.ج؛ ىحا مغ جية، كمغ جية أخخػ أف قانػف القزاء العدكخؼ ىػ الحؼ يحجد االختراص الشػعي 

ميا فقط إذا ارتكب جخيستو لمسحاكع العدكخية الجائسة، حيث يتابع ضابط الذخشة التابع لؤلمغ العدكخؼ أما
 كىػ في حالة الؿياـ بالخجمة، راجع قػاعج االختراص الشػعي لمقزاء العدكخؼ في السخاجع اآلتية: 
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قخرت السحكسة إبصاؿ التفتير  5115نػفسبخ  13صادر عغ غخفتيا الجدائية بتاريخ 
ككل اإلجخاءات البلحقة لو كنقس القخار الرار عغ غخفة التحقيق لسحكسة استئشاؼ 

 .(1)كػلسار في القزية اآلتي تفريميا

 B & Bممة تشطيف الغخؼ بفشجؽ قامت عا 5114نػفسبخ  1حيث بتاريخ 

d‟Ostwald (67)  باكتذاؼ كيذ يحتػؼ سبلحا يجكيا كمػادا يحتسل أف تكػف مخجرات
(، فقامت بإببلغ الذخشة التي عمست بأف مدتأجخ الغخفة الديج 13في الغخفة رقع )

(M. Z غائب، فقامت بإجخاء تفتير تختب عشو حجد مدجس آلي عيار )ممع ككسية  7
( 11( يتحادث مع شاغمي الغخفتيغ )M. Zغ الكػكاييغ، كسا شػىج الديج )غخاـ م 311

( عمى 11(، فقامت الذخشة بتفتير غخفتييا، فتع العثػر في الغخفة رقع )11ك)
( تع العثػر عمى ىػاتف 11مدجسيغ آلييغ كعجد مغ اليػاتف الشقالة، كفي الغخفة )

كجػد عبلقة بيغ شاغل الغخفة  نقالة أيزا، كمغ خبلؿ كاميخات السخاؾبة تع مبلحطة
( كشخريغ آخخيغ، فتع فتح عسمية تحخيات حيث تع تػجيو االتياـ لمفاعميغ 11رقع )

بتذكيل جسعية أشخار كمرادرة أسمحة مغ الرشف )ب(، كقج تع الصعغ بالبصبلف في 
ىحه اإلجخاءات أماـ غخفة التحقيق التي قزت بخفس الصعغ، مسا أتاح رفع شعغ ضج 

 التحقيق أماـ محكسة الشقس. قخار غخفة

حيث تع تأسيذ الصعغ عمى كجييغ لمصعغ، األكؿ يتعمق بانعجاـ األساس القانػني 
بالسخالفة لقانػف اإلجخاءات الجدائية كاالتفاؾية األكركبية لحقػؽ اإلنداف، إذ أف الذخشة 

يسكشيا  مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية بيشسا ال 53قامت بفتح تحخيات بشاء عمى السادة 
( دكف رضاه أك دكف 13ذلظ بشاء عمى مجخد معمػمات أف تجخؼ تفتيذا لمغخفة رقع )

إذف صادر مغ قاضي الحخيات كالحبذ، كال أف تجخؼ مرادرة دكف إذف ككيل 
الجسيػرية، بيشسا يذيخ محزخ التحخيات أف الذخشة قامت باصصحاب مديخ الفشجؽ 

ة أف األمخ يتعمق بحالة تمبذ، كبشاء عمى ككحلظ مػضفة االستؿباؿ، كقج اعتبخت الذخش

                                 
(1) Voir: cass. crim. 15 nov 2017, N° de pourvoi: 17-82401, Non publié au bulletin, 

disponble à l‟adresse:  

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20171115-1782401. 

08/03/2018 15:38. 

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20171115-1782401
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كما يمييا مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية تع تحخيخ محزخ آخخ خاص  31السادة 
كالحؼ تع إذف مدتأجخ الغخفة كدكف إذف قاضي الحخيات كالحبذ، كأف غخفة   بالتفتير

 قخارىا.التحقيق التي أقخت ضباط الذخشة القزائية عمى فعميع لع تعط أساسا قانػنيا ل

مغ االتفاؾية األكركبية لحقػؽ  6أما الػجو الثاني لمصعغ فيتعمق بخخؽ السادة 
 615، 164، 152، 151، 35، 34، 32، 31اإلنداف كالسادة األكلية ككحا السػاد 

مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية، كيتعمق بانعجاـ األساس القانػني، حيث رفزت  371ك
(، ألف 11( ك)11تفتير التي تست في الغخفتيغ )غخفة التحقيق إبصاؿ إجخاءات ال

السحققيغ لع يقػما بالتفتير إال بشاء عمى رؤية شاغمي الغخفتيغ مع السذتبو ؼيو األكؿ، 
حيث أنو ال تػجج أؼ دالئل مادية كمػضػعية تدسح باالشتباه فييسا، حيث تع تفتير 

( بحزػر 11)( بيشسا تفتير الغخفة 11( في حزػر شاغل الغخفة )11الغخفة )
شاىجيغ ألف شاغميا قج تع كضعو تحت الشطخ، حيث أف ما سبق يتختب عميو بصبلف 
التفتير كاإلجخاءات التي تكػف بسثابة إجخاء دعع ضخكرؼ كىػ ىشا التػؾيف لمشطخ 
كاإلجخاءات البلحقة لو، كىػ ما تجاىمتو غخفة التحقيق، كسا أف ىحه األخيخة أخصأت 

( قج تع بغخض البحث عغ شاغل الغخفة 11( ك)11خفتيغ )حيغ اعتبخت أف تفتير الغ
( الحؼ يطيخ أنو لع يغادر الفشجؽ مغ خبلؿ كاميخات السخاؾبة، كىػ ما ال يبخر 13)

التفتير الحؼ تع عمى مدتػػ الغخفتيغ ما يجعل قخار الغخفة غيخ مدبب تدبيبا كاؼيا 
كسا أنو كفي إشار التحخؼ  كمتشاقزا في نفذ الػقت، كبالتالي مشعجـ األساس القانػني،

برجد حالة التمبذ بالجـخ فإف التفتير ال يكػف بحزػر شاىجيغ إال إذا تعحر 
كاستحاؿ حزػر شاغل السكاف محل التفتير كاستحاؿ كحلظ تعييغ مسثل مغ اختياره، 
في حيغ أف ما حجث ىػ تفتير الغخفة بحزػر شاىجيغ بيشسا كاف شاغل الغخفة 

تػجج استحالة لحزػره، كىػ ما يجعل غخفة التحقيق قج  مػضػعا تحت الشطخ فبل
مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية، كأخيخا أف غخفة التحقيق  35تجاىمت نز السادة 

أخصأت حيغ اعتبخت الغخفة التي تع تفتيذيا ال تحتاج إلى إذف شاغميا عمى اعتبار 
 ساعة، كىػ تدبيب خاشيء. 15أنيا كانت قج انتيى إيجارىا مشح 
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 لباب الجاقٌا
 مفظيمُ الضؿاقات يف حالُ التؽبس باجلرـ

 

إف كضعية قانػف اإلجخاءات الجدائخؼ مغ حيث أنو قانػف لع يخزع ألؼ  
تعجيبلت جػىخية مشح مجة شػيمة تجعمو في كضع متأخخ بالشدبة لتقخيخ الزسانات 

نة اإلجخائية التي ىي السحظ الحؿيقي كالسخآة العاكدة بالشدبة لسجػ حدغ مػاز 
اإلجخاءات الجدائية بيغ ىجؼ تقخيخ سمصة الجكلة في العقاب ككفالة احتخاـ الحخية 
الفخدية، ذلظ أف انتياؾ الحخيات يفقج ثقة الفخد في الجكلة كيؤدؼ بالتالي إلى التساس 
الفخار مغ القيػد السختمفة عغ شخيق العشف كالجخيسة، كىحا يجعل قانػف اإلجخاءات 

 لجخيسة بجال مغ أف يكػف محاربا ليا.الجدائية محخضا عمى ا
بالشطخ  :كحالة التمبذ بالجـخ ىي حالة تختز بالزسانات أكثخ مغ غيخىا، أكال

إلى أنيا استثشاء مغ القاعجة، كاالستثشاء يجب أف يعدز بالزسانات التي تجعل 
 االستثشاء ال يخخؽ القػاعج كالسبادغ، كثانيا: ألف التمبذ ىػ حالة زيادة الربلحيات

لمزبصية القزائية، كزيادة الربلحيات أيزا تقابل بإدخاؿ الزسانات اإلجخائية الكفيمة 
 بسشع التعجؼ عمى الحخية الفخدية إال بالقجر البلـز لمبحث عغ الحؿيقة.

كمشطػمة الزسانات في حالة التمبذ بالجـخ تجج في شخيقيا قػاعج الحرػؿ عمى 
الجليل كسبجأ يحكع عسمية التحقيق في سبيل الجليل، كالسيسا مبجأ ندبية الحرػؿ عمى 

الحرػؿ عمى األدلة، كخاصة مغ خبلؿ فكخة احتخاـ الحياة الخاصة، كمذخكعية بعس 
الػسائل التي تدتعسل كأدلة كتدجيبلت الفيجيػ كما تصخحو كاميخات السخاؾبة مغ مدائل 

 يسكغ أف تترل بحالة التمبذ بالجـخ )الفرل األكؿ(، كسا أف مشطػمة الزسانات ال
، بل يجب  تقترخ عمى مخحمة جسع االستجالالت التي تتخكد فييا قػاعج التمبذ بالجـخ
أف تستج إلى كل مخاحل الخرػمة البلحقة كحتى مخحمة السحاكسة، لئبل تتخح حالة 
التمبذ بالجـخ كحالة تؤدؼ إلى اإلدانة برػرة آلية مثمسا تذيخ إليو بعس التصبيقات 

)الفرل  ذ سػػ حالة إجخائية، كليذ لو أؼ تأثيخ عمى العقػبة، فالتمبذ ليالعسمية
 الثاني(.
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  الفصل األوم 
 قسبًُ مبدأ شرعًُ احلصيم عؽَ الدلًل بالفسبُ لؽضبطًُ القضائًُ 

 باجلرـ يف حالُ التؽبس 
 

إف دكر الزبصية القزائية في السجاؿ الجشائي ىػ دكر ال يدتياف بو، كخاصة 
أحج أىع مياميا ىػ إثبات الجخائع السختمفة عغ شخيق  في مجاؿ الجليل، حيث أف

محاضخ، ككحلظ الؿياـ بالتحخيات )التحؿيقات التسييجية( الزخكرية لمػصػؿ إلى 
، كىي في ىحا اإلشار تخزع لسبجأ الذخعية بالسعشى الػاسع، كباألخز إلى (1)الحؿيقة

جة "كل ما ىػ غيخ ، كىحا السبجأ يتمخز في قاع(2)مبجأ شخعية الحرػؿ عمى الجليل
tous ce qui n‟est pas autorisé est interditمدسػح بو فيػ مسشػع" 

(3)
فالقانػف ىػ ، 

الحؼ يحجد الػسائل التي يدسح لمزبصية القزائية باستعساليا، فيتعيغ بالتالي عمى 
أفخادىا أف يقػمػا باستعساؿ تمظ الػسائل شبقا لمقانػف، كعغ شخيق احتخاـ القانػف فقط 

 ػف لتمظ األدلة قػتيا القانػنية أماـ القزاء.يك

                                 
الحؿيقة القزائية لجػ القانػنييغ ىي نػع مغ الؿياس السشصقي، حيث تعتبخ القاعجة القانػنية بسثابة مقجمة كبخػ،  (1)

الشداعية مقجمة صغخػ، أما الحكع القزائي ؼيسثل الشتيجة، ىحه الحؿيقة القزائية بالمغة البديصة  بيشسا الػاقعة
" كسا عبخ مػنتدكيػ تختمف عغ الحؿيقة la bouche de la loiالتي تجعل القاضي عبارة عغ "فع لمقانػف 

خػ، أؼ عمى حؿيؿية الػقائع القزائية في السيجاف الجشائي ندبيا، ألف عسل القاضي يختكد عمى السقجمة الرغ
كندبتيا إلى الستيع، كمغ ىشا كاف التحقيق بسختمف مخاحمو، كالحؼ ييجؼ إلى إثبات السقجمة الرغخػ بكل 

 كضػح، انطخ:
CHALUS (Delphine), La dialectique «aveu – droit au silence» dans la manifestation de 

la vérité judiciaire en droit pénal comparé, RJT ns, 2009, vol. 43, p 325. 
يعبخ عغ ىحا السبجأ أيزا بصخيقة عكدية، ؼيصمق عميو قاعجة استبعاد األدلة الستحرمة بصخيقة غيخ مذخكعة،  (2)

كالغخض ىػ دائسا اإلجابة عغ سؤاؿ: ما ىي الؿيسة القانػنية التي يتستع بيا الجليل الستحرل بصخيقة غيخ 
قاعجة استباد  ،بخر الػسيمة في اإلجخاءات الجدائية، انطخ: الخكاشجة )سامي حسجاف(مذخكعة، كىل الغاية ت

األدلة غيخ السذخكعة في اإلجخاءات الجدائية، دراسة مقارنة، السجمة األردنية في القانػف كالعمـػ الدياسية، مج 
 .120 ص، 2011، تسػز 3، ع 3

، جخائع كالعقػبات نفدو الحؼ فحػاه أف كل ما ىػ غيخ مسشػعكىحا خبلفا لمسبجأ الحؼ يخزع لو مبجأ شخعية ال (3)
 ، انطخ:tout ce qui n‟est pas prohibé est autoriséفيػ مدسػح بو، 

 NZACHI LUHUSU (Théo), ibid, p 45; CHEHADE (Farah EL HAJJ), les actes 

d‟investigation, op. cit, p 28. 
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، مشيا ما (1)انصبلقا مغ ذلظ فالحرػؿ عمى الجليل مختبط بالعجيج مغ االعتبارات
يتعمق بزخكرة احتخاـ الحياة الخاصة لؤلفخاد )السبحث األكؿ( كمشيا أيزا ما يتعمق 

الصخؽ األكثخ تصػرا بالؿيسة القانػنية لؤلدلة الستحرل عمييا بسختمف الصخؽ بسا فييا 
كدقة كتدجيبلت الفيجيػ ككاميخات السخاؾبة )السبحث الثاني( ككحلظ بالشدبة لمبصبلف 
كجداء إجخائي يسذ إجخاءات التحقيق دكف إجخاءات االستجالؿ في القانػف الجدائخؼ 

 341)السبحث الثالث( كأخيخا أف التمبذ كصخيقة إلثبات جخيسة الدنا كفق نز السادة 
ف العقػبات ال يسشح لمتمبذ في حج ذاتو حجية محجدة يجب عمى القاضي مغ قانػ 

األخح ليا، بل يبقي لمقاضي كامل الدمصة التقجيخية في تقجيخ األدلة كما إذا كانت 
 مؤدية إلى إثبات فعل الدنا أـ ال )السبحث الخابع(.

 السبحث األول
 ائيةحهل حخمة الحياة الخاصة كزسانة أمام أعسال الزبصية القز 

إف احتخاـ الحق في الحياة الخاصة قج أصبح بسثابة إلداـ لكافة الشطع القانػنية 
باعتباره يجدج الحفاظ عمى كخامة اإلنداف الستأصمة ؼيو كالتي جاء ذكخىا في السادة 

، كليذ مفيـػ الحياة الخاصة حكخا عمى (2)األكلى مغ اإلعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف
لو جحكر تاريخية عخيقة كلو نصاؽ آخح في التػسع بحدب تصػر القػانيغ الحجيثة بل 

الحياة السعاصخة )السصمب األكؿ( كالسيسا في السجاؿ الجدائي بسا في ذلظ اإلجخاءات 

                                 
ك األدلة كاالستجالؿ، فجسع األدلة في األصل إجخاء تحقيق، أما ما تقـػ بو نفخؽ في ىحا السجاؿ بيغ الجليل أ (1)

الزبصية فيػ إجخاءات استجالؿ في األصل أيزا، لحلظ يحاط إجخاء األدلة بزسانات ال تتقيج بيا الزبصية 
عمى  عشجما تقـػ بعسميا في االستجالالت أك التحخيات، كىحا ما يجعل الحكع القزائي غيخ صحيح إذا استشج

االستجالالت فقط، فاالستجالالت تذسل كسا تع بيانو جسيع العشاصخ كالقخائغ كاإليزاحات البلزمة لمتحقيق، 
مثل قبػؿ الذكاكػ كالببلغات، كسساع الذيػد كالخبخاء دكف تحميفيع اليسيغ، كترػيخ مكاف الحادث، كإجخاء 

ك حخمة مدكشو، بيشسا إجخاءات التحقيق السعايشة، كغيخ ذلظ مغ اإلجخاءات التي ال تسذ حخية الذخز أ
استشادا إلى القانػف، كتتزسغ السداس بحخية الذخز أك حخمة مدكشو، كالؿبس  ةالقزائي يةسارسيا الزبصت

أثخ قػة  ،كالتفتير، ككحا تحميف الذيػد اليسيغ، كاالنتقاؿ كالسعايشة كالشجب، انطخ: جياد )جػدة حديغ دمحم(
مػرؼ الزبط القزائي في قانػف اإلجخاءات الجدائية االتحادؼ الججيج، دراسة أدلة اإلثبات عمى سمصات مأ
 .229 ص، 1996مقارنة، مجمة الفكخ الذخشي، 

حساية الحق في الحياة الخاصة في ضػء حقػؽ اإلنداف كالسدؤكلية السجنية،  ،انطخ: البيجي )عراـ أحسج( (2)
 .10 ص، 2005اإلسكشجرية، دار الجامعة الججيجة لمشذخ، 
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، حيث يػجب القانػف اإلجخائي عمى الزبصية الجدائية العادية كحالة التمبذ بالجـخ
 02-15مغ األمخ رقع  4 ادة القزائية احتخاـ الحياة الخاصة، كسا نرت عميو الس

السعِجؿ كالستِسع لقانػف اإلجخاءات الجدائية )السصمب  2015يػليػ  23في ؤرخ  الس
 الثاني(.

 السصمب األول 
 حهل التأصيل القانهني لحخمة الحياة الخاصة

بط الحق في احتخاـ الحياة الخاصة فقط بالتصػر كالتقجـ التكشػلػجي كاختخاع تخ ال ي
( كضيػر الحاسبات ثع الحقا الذبكات تشرتة التقاط الرػت )الالترػيخ كأجيد 

)األنتخنت كما يذبيو( بل يخجع إلى ما قبل ذلظ بكثيخ مغ الشاحية التاريخية كفق 
، في مختمف الحزارات كالقػانيغ القجيسة، السفيـػ التقميجؼ لحخمة الحياة الخاصة

 يداؿ نصاؽ الحياة الخاصة أكؿ( كالكصػال إلى القانػف الحجيث بسختمف فخكعو )فخع 
يعخؼ تصػرا كتحجيثا عمى مدتػػ قػانيغ الجكؿ بشاء عمى ما تفخزه التصػرات الحاصمة 

، كالحؼ يذسل العجيج مغ الشصاقات التي اتفق عمييا الفقو في السجتسعات الحجيثة
 .فخع ثاف(كالقزاء كالتي لع يتفق عمييا )

 الفخع األول
 الحياة الخاصة التصهر التاريخي لفكخة احتخام

حيث ، (1)يختبط الحق في احتخاـ الحياة الخاصة برػرة أساسية بطيػر العائمة
كانت التعاليع في أقجـ الحزارات تػجب احتخاـ حخمة البيػت كعجـ االشبلع عمى 

، كسا أف الكتب الدساكية أيزا اىتست بيحا الجانب إذ (2)السداكغ كحاؿ ىحه البيػت
لحساية الذخز مغ التجدذ كالجخػؿ إلى السداكغ بجكف تػجج فييا إشارات كاضحة 

 .(3)إذف
في العخاؽ القجيع، أرسى قانػف حسػرابي حق حخمة السدكغ في نرػص عجيجة، 

                                 
 .32 صنفذ السخجع،  ،انطخ: البيجي )عراـ أحسج( (1)
 .33 صنفذ السخجع،  ،انطخ: البيجي )عراـ أحسج( (2)
الحساية القانػنية لمحياة الذخرية في مجاؿ السعمػماتية: دراسة مقارنة،  ،انطخ: أيػب )بػليغ أنصػنيػس( (3)

 .44 ص، 2009، 1 بيخكت، مشذػرات الحمبي الحقػؾية، ط
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"إذا أحجث رجل ثغخة في دار ما )مغ أجل  التي جاءت كسا يمي: 21مشيا نز السادة 
، أما قانػف (1)ل الججار("الدخقة( فعمييع أف يعجمػه كيؿيسػا عميو الججار )أؼ يجفشػه داخ

"إذا دخل رجل بدتانا يعػد لخجل  لبت عذتخ فقج نز في السادة التاسعة عمى أنو:
آخخ كؾبس عميو متمبدا بالدخقة فعميو أف يجفع )كغخامة( عذخة شيقبلت مغ 

 .(2)الفزة"
"إذا ؾبس عمى رجل داخل  كسا يمي: 13كفي قانػف إششػنا أيزا جاء نز السادة 

السػالي نيارا فعميو أف يجفع كغخامة عذخة شيقبلت مغ الفزة، كمغ  بيت رجل مغ
 .(3)يؿبس عميو ليبل فإنو يسػت كلغ يتخؾ حيا"

، مشيا مثبل (4)أما قانػف "مانػ" فقج كخس حخمة السدكغ في العجيج مغ الشرػص
مغ السجكنة التي تعاقب كل مغ يقتحع مشدال ما أك مدتػدع مياه أك  264نز السادة 

، بيشسا تشدؿ ىحه الغخامة إلى (5)أك فشاء كذلظ بفخض غخامة خسدسائة بشاس حجيقة
 .(6)مائتيغ بشاس إذا ما ارتكبت ىحه الجخيسة عغ شخيق الخصأ"

كفي الفقو القانػني الحجيث مغ الشادر أف يػجج مفيـػ قانػني تصػر بسثل سخعة 
كتابات الفقو عغ تصػر مفيـػ الحياة الخاصة، حيث ضيخ ىحا السفيػـ ألكؿ مخة في 

، في (7)1890سشة  Louis Brandeisك  Samuel Warrenشخيق مقاؿ شييخ لمفقيييغ 

                                 
لبشاف، السؤسدة -حق الخرػصية في القانػف الجشائي: دراسة مقارنة، شخابمذ ،خ: عبج الدعبي )عمي أحسج(انط (1)

 .21 ص، 2006الحجيثة لمكتاب ناشخكف، 
 .21 ص، نفذ السخجع ،انطخ: عبج الدعبي )عمي أحسج( (2)
 .22 ص، السخجعنفذ  ،انطخ: عبج الدعبي )عمي أحسج( (3)
 انيغ انطخ الفرل التسييجؼ مغ ىحه الخسالة.حػؿ التعخيف بيحه القػ  (4)

(5)
  264. Celui qui usurpe en intimidant (le possesseur) une maison, un étang, un jardin, 

un champ, doit être puni d'une amende de cinq cents (panas); (s'il a agi) par 

ignorance, l'amende (sera de) deux cents (panas), Voir: 

http//remacle.org/bloodwolf/philosophes/manou/livre8.htm. 5/13/2016 12:57. 
 –معسخؼ الحساية القانػنية لمحياة الخاصة، دراسة مقارنة، رسالة دكتػراه، جامعة مػلػد  ،انطخ: بذاتغ )صؽية( (6)

 .17 ص، 2012تيدؼ كزك، 
(7) Voir: D'YDEWALLE (sibylle van outryve), protection de la vie privée à l‟égard du 

traitement automatisé des données personnelles, thèse de doctorat, McGill 

University, Montreal, 1997, p 5, disponible à l‟adresse: 

 http//www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp01/MQ44076.pdf. 29/07/2016 

19:24. 

http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/manou/livre8.htm
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp01/MQ44076.pdf
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-1886التي تأسدت في Harvard Law Review مغ مجمة ىارفارد لمقانػف  4العجد 
، بيشسا ضيخ فقط في القزاء األمخيكي ألكؿ مخة مغ شخؼ السحكسة العميا 1887

، ثع تبع ذلظ تصػر محىل في السفيػـ مغ 1905ة سش  Pavesichلجيػرجيا في قزية 
خبلؿ التذخيعات كاالجتيادات القزائية في كل الػاليات األمخيكية في الفتخة مغ 

 .(1)1960إلى  1930
أما في أكركبا فمع يطيخ السفيـػ إال في أعقاب الحخب العالسية الثانية، كبالتحجيج 

 libre épanouissement de laمغ خبلؿ ضيػر مفيـػ التصػر الحخ لمذخرية 

personnalité  كأخيخا كخس 1949مغ خبلؿ القانػف األساسي األلساني في سشة ،
الذييخة  8في السادة  respect de la vie privéeمفيـػ الحق في احتخاـ الحياة الخاصة 

، كفي اإلعبلف العالسي لحقػؽ (2)1950مغ االتفاؾية األكركبية لحقػؽ اإلنداف لدشة 
 .(3)ف أيزااإلندا

كفي القانػف الحجيث برفة عامة عخفت حساية الحق في الحياة الخاصة في 
، حيث (4)القانػف السجني مغ خبلؿ األحكاـ التقميجية لمجػار كفتح السصبلت كالسشاكر

كتحجيج السدافات الخاصة بحلظ، حتى  ،(5)كضعت قػاعج كقيػدا لفتح السشاكر كالسصبلت
                                 

(1) Voir: HALPÉRIN (Jean-Louis), L‟essor de la «privacy» et l‟usage des concepts 

juridiques, Droit et société 3/2005 (n° 61), pp 765-782, disponible à l‟adresse: 

www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2005-3-page-765.htm.. 28/07/2016 20:47. 
(2) Ibid. ibidem. 

"ال يجػز تعخيس أحج لتجخل تعدفي في  ادة الثانية مغ اإلعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف عمى أنو:تشز الس (3)
حياتو الخاصة أك في شؤكف أسختو أك مدكشو أك مخاسبلتو ، كال لحسبلت تسذ شخفو كسسعتو، كلكل شخز 

كلي لمحقػؽ السجنية مغ العيج الج 7حق أف يحسيو القانػف مغ ذلظ التجخل أك تمظ الحسبلت"، كانطخ السادة 
 كالدياسية.

"ال يجػز لمجار أف يكػف لو عمى جاره  مغ القانػف السجني الجدائخؼ كالتي تشز عمى أنو: 709انطخ السادة  (4)
مصل مػاجو عمى مدافة نقل متخيغ، كتقاس السدافة مغ ضيخ الحائط الحؼ يػجج لو مصل أك مغ الحافة 

كدب أحج بالتقادـ الحق في مصل مػاجو لسمظ الجار عمى مدافة تقل كإذا  .ػءالخارجية لمذخفة، أك مغ الشت
عغ متخيغ، فبل يجػز ليحا الجار أف يبشي عمى مدافة تقل عغ متخيغ تقاس بالصخيقة الدابق بيانيا أعبله، 

 "، كانطخ السػاد السػالية أيزا.كذلظ عمى شػؿ البشاء الحؼ فتح ؼيو السصل
ي حيصاف البشاء يشفح مشيا الزػء كاليػاء إلى داخل البشاء، كيسكغ مشيا فتحات ف أك نقب قبثىػ السصل  (5)

، أؼ أنو اإلشبلؿ إلى الخارج، كالشػافح كالذخفات، كإذا اقترخت عمى الزػء كاليػاء دكف الشطخ سسيت مشػرا
إذا أعجت الفتحة لميػاء كالزػء كالشطخ سسيت مصبل، كإذا قرخت عمى اليػاء كالزػء دكف الشطخ سسيت 

http://www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2005-3-page-765.htm.
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 .(1)كالتصفل عمى أسخار الجيخاف كخرػصياتيعال يكػف مغ الديل االشبلع 
، 1970يخجع أكؿ نز حػؿ ضساف احتخاـ الحياة الخاصة في فخندا إلى سشة ك 

، حيث 1970جػيمية  17كذلظ بسػجب تعجيل القانػف السجني الفخندي بػاسصة قانػف 
لتشز  9مشو لتزيف مادة ججيجة في القانػف السجني، كىي السادة  22جاءت السادة 

 Chacun a لكل شخز الحق في احتخاـ حياتو الخاصة"فقختيا األكلى عمى أنو: في 

droit au respect de sa vie privée"
، ليتأسذ بحلظ عيج ججيج مغ الحساية (2)

تسثل ذلظ أساسا في نز قانػف ، (3)التذخيعية كالقزائية لمحق في الحياة الخاصة
ى جخيسة االعتجاء عمى حخمة ( عم1970جػيمية  17العقػبات في نفذ التاريخ )

عغ شخيق   l‟atteinte à l‟intimité de la vie privée d‟autruiالحياة الخاصة لمغيخ 
مع االتفاؾية األكركبية  -كلػ بذكل متأخخ–، كجاء ذلظ تساشيا 369ك 368السادتيغ 

نػفسبخ  4( كالتي تع تػؾيعيا مغ شخؼ الجكؿ األعزاء في 8لحقػؽ اإلنداف )السادة 
، كىحاف الشراف، سػاء مشو (4)1953سبتسبخ  3، كدخمت حيد التشفيح في 1950

الشز في القانػف السجني أك قانػف العقػبات أعصيا االختيار لمستزخريغ لدمػؾ 
 .(5)الصخيقيغ الجشائي أك السجني بكل حخية

بعج ذلظ تصػر ىحا الحق ليذسل مجاالت كنصاقات ججيجة لع تعخؼ مغ قبل 
ت الذخرية، مغ خبلؿ القانػف الدػيجؼ مثبل الحؼ عخؼ قانػف حساية كسجاؿ السعصيا

                                 
مع شخح  ، حق السمكية8 الػسيط في شخح القانػف السجني، ج (،أحسجعبج الخزاؽ )الدشيػرؼ مشػرا، انطخ: 

 .775 صد. ت(، )، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت، مفرل لؤلشياء كاألمػاؿ

عي نصاؽ الحق في الحياة الخاصة، دراسة مقارنة في القانػف الػض ،انطخ: دمحم )محسػد عبج الخحساف( (1)
 .5 ص)د. ت(، السرخؼ( كالذخيعة اإلسبلمية، القاىخة، دار الشيزة العخبية،  –الفخندي  –)األمخيكي 

حخمة الحجيث  –الحساية الجشائية لحخمة الحياة الخاصة )حخمة السدكغ ،انطخ: حدانيغ )ـبة أحسج عمي( (2)
 .61 ص، 2007، كمية الحقػؽ، حخمة الرػرة( "دراسة مقارنة"، رسالة دكتػراه، جامعة القاىخة –الخاص 

(3) Voir: BADINTER (Robert), Le droit et l'écoute électronique en droit français, 

Publication: Faculté de droit et sciences politiques et économiques d'Amiens, n° 1, 

1971-1972, p 19, disponible à l‟adresse: 

https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/1/badinter.pdf. 3/28/2016 2:12. 
 ، كصارت كاجبة التصبيق أماـ القزاء الػششي.1974ماؼ  3لع ترادؽ فخندا عمى ىحه االتفاؾية إال بتاريخ:  (4)

(5) Voir: CODIER (François), L‟atteinte à l‟intimité de la vie privée en droit pénal et les 

médias, LEGICOM 4/1999 (N° 20), pp 85-93, disponible à l‟adresse:  

www.cairn.info/revue-legicom-1999-4-page-85.htm.. 28/03/2016 02:49. 

https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/1/badinter.pdf
http://www.cairn.info/revue-legicom-1999-4-page-85.htm.
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، ثع مجاؿ السعمػماتية كاألنتخنت مغ خبلؿ القانػف 1973السعصيات الذخرية سشة 
 6بتاريخ " Informatique et libertés" الفخندي الخاص باإلعبلـ اآللي كالحخيات مثبل 

 .(1)، كىكحا1978جانفي 
استخجـ مرصمح أكؿ تذخيع جدائي في الجدائخ  يعتبخائخؼ، بالشدبة لمقانػف الجد 

الستعمق بتشريب  2004ديدسبخ  25لسؤرخ في ا 19-04رقع  " القانػف الحياة الخاصة"
السؤرخ في:  23-06ثع جاء القانػف رقع (، (2)ومش 27السادة ) العساؿ كمخاؾبة التذغيل

داس بحخمة الحياة ، كالحؼ عجؿ قانػف العقػبات، كالحؼ جـخ الس20/12/2006
مكخر(، كىػ مشقػؿ حخؼيا عغ التقشيغ العقابي الفخندي )السادة  303الخاصة )السادة 

226-1)(3). 
أما آخخ نز كالحؼ يبيغ التصػر الحؼ أحخزه التذخيع الجدائخؼ في مجاؿ حساية 

 01-18التي جاء بيا القانػف رقع  2مكخر  150الحياة الخاصة فيػ نز السادة 
الستزسغ قانػف تشطيع  04-05الستسع لمقانػف رقع  2018يشايخ  30السؤرخ في 

الدجػف كإعادة اإلدماج االجتساعي لمسحبػسيغ، كالتي جاءت فقختيا الثانية كالتالي: 
كسبلمتو كحياتو  -الخاضع لمسخاؾبة االلكتخكنية–"يجب احتخاـ الذخز السعشي 

 .(4)الخاصة عشج تشفيح الػضع تحت السخاؾبة االلكتخكنية"

 :بتعبيخ flottantمع ذلظ، ال يداؿ مفيػـ الحياة الخاصة غيخ مشزبط أك عائع 
                                 

(1) Voir: HALPÉRIN (Jean-Louis), op. cit, pp 765-782. 
يعخض إفذاء السعمػمات الذخرية التي تسذ الحياة الخاصة لصالب التذغيل مختكبو لغخامة مغ : "27السادة  (2)

 ".دج 100.000,00دج إلى  50.000,00

، رسالة دكتػراه، جامعة الحاج -دراسة مقارنة–اة الخاصة الحساية الجدائية لمحي ،انطخ: نػيخؼ )عبج العديد( (3)
 .31 ص،  2011-2010لخزخ باتشة، 

إف احتخاـ الحياة الخاصة لمدجيغ كالسحبػس ىػ أحج أىع آخخ تصػرات حساية الحياة الخاصة، كفي قزية حجيثة  (4)
الدبلـ" أماـ محكسة الجمدات أماـ القزاء الفخندي شعغ الدجيغ الفخانكػمغخبي الستيع باإلرىاب "صالح عبج 

في القخار الحؼ أخزعو لمػضع في غخفة مخاؾبة بالفيجيػ بشاء عمى االعتجاء عمى  nanterreالكبخػ لشػنتار 
حياتو الخاصة إثخ الديارة التي قاـ بيا أحج الشػاب كالحؼ رافقو صحؽياف قاما بشذخ مقاؿ تحجثا ؼيو عغ حياة 

لسحكسة رفزت الصعغ بشاء عمى أف محتػػ السقاؿ قاـ بػصف حالة "عبج الدبلـ" في الدجغ، غيخ أف ا
 السؤسدة العقابية كليذ عغ شخكط احتباس "صالح عبج الدبلـ"،  انطخ تفريبل:

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/atteinte-vie-privee-en-detention-salah-abdeslam-

deboute#.WqMD5ZPyjIV. 09/03/2018 23:29. 

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/atteinte-vie-privee-en-detention-salah-abdeslam-deboute#.WqMD5ZPyjIV
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/atteinte-vie-privee-en-detention-salah-abdeslam-deboute#.WqMD5ZPyjIV
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HALPÉRIN (Jean-Louis) (1)كذلظ العتبارات (2)، أك مدتحيل حدب البعس ،
 عجيجة، يسكغ إرجاعيا إلى ما يمي:

، أؼ (3)أف الحياة الخاصة لذخز تختمف عغ الحياة الخاصة لذخز آخخ -
، كما يجافع عشو شخز ال (4)جع إلى الذخز ذاتوأنيا ذات مفيػـ شخري يخ 

يجافع عشو شخز آخخ، كمغ ىشا يرح القػؿ أف الحياة الخاصة ذات مفيػـ 
 défensiveدفاعي 

، كىػ ما صار يعبخ عشو بحخية الحياة الخاصة كليذ (5)
 .(6)حخمة الحياة الخاصة، أؼ أف الذخز حخ في تحجيج حياتو الخاصة

فحياتيع الخاصة ، (7)خاصة لغيخىعىيخ غيخ الحياة الأف الحياة الخاصة لمسذا -

                                 
(1) Ibid. ibidem. 
(2) Voir: BEIGNIER (Bernard), Vie privée et vie publique, Archives de Philosophie du 

droit, 1997, p 165. 
جاء ؼيو أف الحق في الحياة  1970ماؼ  15حا الرجد صجر حكع لسحكسة استئشاؼ باريذ بتاريخ: في ى (3)

الخاصة ىػ: "الحق الحؼ يسمكو الذخز في أف يكػف مخآة تػجيو كجػده ككيانو الخاص بالذكل الحؼ يخيجه 
 le droit pour une personne d‟être الخارجيةكيفيسو، كذلظ بأقل تجخل مسكغ مغ قبل األشخاؼ 

libre de mener sa propre existence comme elle l‟entend avec le minimum 

d‟ingérences extérieurs .":انطخ 
https://www.senat.fr/rap/r08-441/r08-4413.html. 28/07/2016 21:32. 

Voir aussi: Kayser (Pierre), La protection de la vie privée par le droit, Economica, 

Presses Universitaires d‟AixMarseille, 1995, pp 329. 
كيتخجع ذلظ قانػنيا مغ خبلؿ االعتجاد بخضا صاحب الذأف، كىػ ما أخح بو القزاء الفخندي في عجيج  (4)

 .106 صلسخجع الدابق، ا ،ات، انطخ: حدانيغ )ـبة دمحم عمي(السشاسب
(5) Voir: BEIGNIER (Bernard), ibid, p 163. 

كىػ ما جعميا ترشف مغ ضسغ حقػؽ اإلنداف، كبالتحجيج في باب الحخيات األساسية األصمية، كخاصة في  (6)
بجاية ضيػر فكخة الحياة الخاصة، أيغ بجأ الحجيث عغ حخمة كقجاسة السدكغ، كالحق في الدخية، كسخية 

 سبلت، انطخ:السخا
RIGAUX (François), La liberté de la vie privée, Revue internationale de droit comparé, 

3-1991, p 539. 
فقج يكػف سيبل لئلنداف العادؼ أف يحسي حياتو الخاصة أك بالعكذ يحيعيا كيفذييا حدب إرادتو، لكغ ذلظ  (7)

لعجيج مغ االعتبارات األخبلؾية كالسيشية، حدب قػؿ بالشدبة لئلنداف السذيػر غيخ مسكغ، كيرصجـ با
(Pierre-Brice) LEBRUN ": si j‟ai le droit de protéger ma vie privée, j‟ai aussi le 

droit de l‟afficher et de la raconter, mais celui qui travaille avec un public 

vulnérable, incapable de définir luimême les limites de sa vie privée, encore moins 

d‟exiger qu‟elles soient respectées (difficile, quand on est usager, de s‟imposer face 

à l‟institution), doit les fixer lui-même, de manière quasi intégriste, et être, question 

d‟éthique, de déontologie, encore plus pointilleux sur leur respect que pour lui-

https://www.senat.fr/rap/r08-441/r08-4413.html
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يسكغ أف تكػف أكثخ تقييجا كأكثخ حساية، كىحا ما أكجه الفقو، كىشاؾ حكع 
في  NANTERREقزائي شييخ في ىحا الذأف أصجرتو محكسة نانتار 

 le domaine de la vie privée d‟un :"، حيث جاء ؼيو09/12/1992

personnage connu, célèbre, peut, en certaines circonstances et à la 

condition que n‟ait été manifestée aucune volonté contraire, être 

plus restreint que celui de la vie  privée d‟un citoyen anonyme"
(1). 

، كبالتالي يثػر التداؤؿ عغ أؼ (2)أف الحياة الخاصة ىي عكذ الحياة العامة -
تيغ ىػ األصل كأؼ ىػ االستثشاء، فالحياة العامة ما زالت تشحدخ مغ الحيا

شيئا فذيئا لرالح الحياة الخاصة، فسا كاف عسػميا في الساضي يسكغ أف 
كعمى ذلظ فقج يعتبخ  يربح ذا بعج خرػصي في أؼ كقت، كالعكذ أيزا،

ترػيخ ما يقع داخل قاعة مجاكالت السحكسة في غفمة مغ القزاة بسثابة 
 .(3)عمى الحياة الخاصة اعتجاء

                                 
même. Le procédurier est celui qui ose exiger le respect de ses droits quand il ne 

peut pas les exercer naturellement (par evolution sémantique: dans les 

établissements et services sociaux et médicosociaux, procédurierest synonyme 

d‟emmerdeur.):انطخ " 
LEBRUN ( Pierre-Brice), La vie privée, Empan 2015/4 (n° 100), p 169, disponible à 

l‟adresse: 
http//www.cairn.info/revue-empan-2015-4-page-168.htm. 7/29/2016 10:25. 
(1) Voir: BEIGNIER (Bernard), op. cit, p 166. 

تبشى القزاء الفخندي في البجاية ىحا االتجاه الحؼ يعخؼ الحياة الخاصة بعكذ الحياة العامة، حيث ال يحسي  (2)
لخاصة، القانػف اإلنداف عشجما يحيا حياتو داخل السجتسع كتحت أبرار األفخاد كلػ كاف األمخ يتعمق بأمػره ا

أف نذخ صػرة  عغ شخيق الرحافة أمخ مقبػؿ ما  1965مارس  24فقرت محكسة الشقس الفخندية بتاريخ: 
االعتجاء عمى الحياة  ،دامت الرػرة قج التقصت في مكاف عاـ، انطخ: الذياكؼ )عادؿ(، الذياكؼ )دمحم(

،  2015، 1ر الشيزة العخبية، ط الخاصة بػاسصة القشػات الفزائية ككسائل اإلعبلـ كاالتراؿ، القاىخة، دا
 .12 ص

-LENNON (jean حيث يخػ األستاذ، 2010ؼيفخؼ  16ة بتاريخ يكىػ مػضػع قخار لسحكسة الشقس الفخند (3)

luc)   في تعميقو عمى ىحا القخار أف الفقو مشقدع إلى قدسيغ ؼيسا يخز أساس تجخيع االعتجاء عمى الحياة
ع ىػ إثبات االعتجاء اإلرادؼ عمى الحياة الخاصة كإثبات الػسائل الخاصة، ففخيق يخػ أف أساس التجخي

السدتعسمة في ذلظ، كالثاني يخػ أف أساس الجخيسة ىػ التقاط الرػرة باعتساد شخؽ تجليدية، بيشسا تبشى 
القزاء نطخة مادية لمجخيسة، كأف تجخيع االعتجاء عمى الحياة الخاصة داخل قاعة مجاكالت السحكسة يخجع إلى 

مغ قانػف  354لصخؽ السدتعسمة لجخػؿ قاعة السجاكالت، السيسا كأف القانػف أتاح لمخئيذ في السادة ا

http://www.cairn.info/revue-empan-2015-4-page-168.htm
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أف الحياة الخاصة مثل مفيػـ الشطاـ العاـ مفيـػ يتصػر عبخ الدمغ، فيتقمز  -
كيتسجد حدب ما يدتجج في السجتسع كما يتغيخ مغ الصابع كالدمػؾ كاآلداب 

، كل ىحا (1)كشخيقة التفكيخ لجػ البذخ كالسدتػػ الثقافي كاالقترادؼ ... إلخ
ذا شابع ندبي متغيخ حدب الدمغ كالبيئات  يجعل مفيػـ الحياة الخاصة

 .(2)كالطخكؼ
أف الحياة الخاصة ذات بعج أخبلقي، كىي لحلظ دائسا كانت ذات مفيػـ يتبع  -

األخبلؽ، فالشسيسة ىي سمػؾ مسشػع قانػنا ليحا الدبب، ألنيا تسذ بحخمة 
ت الحياة الخاصة، ككفقا لمقاعجة العامة في السدؤكلية التقريخية، أؼ كمسا أد

إلى كقػع ضخر، كىػ ما دأبت عميو السحاكع في فخندا مشح ستيشات القخف 
الساضي، لحلظ فحخمة الحياة الخاصة ال تفتخض دكما حجكث جخيسة، كإنسا 

 . (3)يسكغ دائسا المجػء إلى القزاء السجني في حالة كجػد ضخر كلػ كاف أدبيا
 
 

                                 
اإلجخاءات الجدائية أف يأمخ بحخاسة السشافح كمشع كل شخز مغ دخػليا، الذيء الحؼ يجعل مغ ىحه القاعة 

 مكانا خاصا. انطخ:
 .23-20 ص، 2011مشذػرات عكاظ، (، )د. ـالحياة الخاصة، دراسة قانػنية،  ،حسجكشي )ميمػدؼ(

آية ذلظ أف بعس السحاكع األمخيكية قج جعمت الدكاج بيغ السثمييغ بسثابة أمخ يجخل في نصاؽ الحياة الخاصة،  (1)
، الحؼ حكع بجستػرية قانػف 1986سشة  Bowers v. Hardwick مغ خبلؿ حكع السحكسة العميا الذييخ بػ

 .Lawrence and Garner v ج السثمييغ، ىحا الحكع تع نقزو في قزيةصادر مغ كالية جيػرجيا يجـخ زكا

Texas:انطخ ، 
  https://fr.wikipedia.org/wiki/Bowers_v._Hardwick.  28 -07 -2016     21:14 

يكخس  Human Rights (Sexual Conduct) رالي تحت اسععمى قانػف فج 1994كحلظ صادقت أستخاليا سشة 
 Nicholas Toonenالحق في الخرػصية بالشدبة لدكاج السثمييغ البالغيغ، كذلظ عمى إثخ شعغ تقجـ بو 

 أماـ لجشة حقػؽ اإلنداف التابعة لؤلمع الستحجة، انطخ:
HALPÉRIN (Jean-Louis), op. cit, pp 765-782. 

 .63 صالسخجع الدابق،  ،دمحم عمي( انطخ: حدانيغ )ـبة (2)
(3) Voir: BERNARD (Alain), la protection de l‟intimité par le droit privé, Éloge du ragot 

ou comment vices exposés engendrent vertu in Curapp, Le for intérieur, Paris: 

PUF, 1995, pp : 153-179, disponible à l‟adresse: http//www.u-

picardie.fr/labo/curapp/revues/root/35/alain_bernard.pdf_4a081e8ad4544/alain_ber

nard.pdf. 29/03/2016 14:29. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bowers_v._Hardwick
http://www.u-picardie.fr/labo/curapp/revues/root/35/alain_bernard.pdf_4a081e8ad4544/alain_bernard.pdf
http://www.u-picardie.fr/labo/curapp/revues/root/35/alain_bernard.pdf_4a081e8ad4544/alain_bernard.pdf
http://www.u-picardie.fr/labo/curapp/revues/root/35/alain_bernard.pdf_4a081e8ad4544/alain_bernard.pdf


230 

 

 الفخع الثاني  
 تحجيج نصاق الحياة الخاصة

ؿ تجخل فكخة احتخاـ الحياة الخاصة قاببل لمتحجيج، فقج صار مفيػما ذا لع يعج مجا
شابع خاص، فقج صار يتجخل في أؼ تذخيع يرجر، حيث يجب أف يكػف ذلظ 
التذخيع مشتطسا كمتدقا مع فكخة احتخاـ الحياة الخاصة، ىحا الػضع مػجػد مثبل في 

 08"، كىػ قانػف Loi vie privéeبمجيكا، كذلظ مشح صجكر "قانػف الحياة الخاصة 
، حيث أنذئت لجشة حساية الحياة الخاصة التي غالبا ما تدسى لجشة (1)1992ديدسبخ 

في العسل كييئة مدتقمة تابعة  2004جانفي  01كالتي شخعت مشح  ،(2)الحياة الخاصة
لسجمذ الشػاب، كليا نذاط معتبخ في تصػيخ مفاـيع الحق في الحياة الخاصة، كتػسيع 

 كيسكغ إرجاع تمظ الشصاقات عسػما إلى ما يمي: ،(3)قا لمسدتججاتنصاقيا كف
 

 la confidentialité des données à caractère) الذخريةأو البيانات السعصيات  -1

personnel) : يتعمق األمخ بحساية البيانات الذخرية في ضل انتذار الػسائل التقشية
، كإنذاء بشػؾ السعمػمات، (4)الحياة الخاصةكمخاشخ السعالجة اآللية لمبيانات الستعمقة ب

                                 
(1) La Commission vie privée a été créée suite à l'adoption par la Chambre des 

Représentants de Belgique de la Loi du 8 décembre 1992 (dite « Loi vie privée »). 
Voir d‟ici : 

https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/CONS_lo

i_vie_privee_08_12_1992.pdf. 12/02/2016 12:10 
 انطخ السديج في مػقع المجشة عمى شبكة األنتخنت عمى السػقع التالي: (2)

https://www.privacycommission.be/fr. 2/12/2016 12:15  
مغ بيغ األعساؿ التي تست بسػافقة المجشة عمى إنذاء قاعجة بيانات لمرػص، حيث قاـ التجار في بمجيكا  (3)

، حيث يقـػ التاجخ الحؼ يؿبس عمى لز متمبدا بإجباره عمى ASBLبإنذاء ىحه القاعجة السدساة  بشطاـ 
 20ع بياف يحكخ ؼيو ىػيتو، كيقخ ؼيو بأنو سارؽ أك حاكؿ الدخقة، كيقتخح عميو دفع رسـػ إدارية  قجرىا تػؾي

يػرك، كذلظ باالتفاؽ مع لجشة الحياة الخاصة، كبسجخد أف يػافق المز بجفع السبمغ يتعيج التاجخ بعجـ 
قة الشيابة العامة التي تدتفيج مغ السصالبة بأؼ تعػيس مجني، دكف أف يسشعو مغ الذكػػ، ككل ىحا يتع بسػاف

 قاعجة البيانات ىحه التي تعتبخ بسثابة سجبلت مػسعة لسعتادؼ اإلجخاـ، انطخ:
http//www.belg24.com/news/29111.html. 12/02/2016 15:07. 

 2003يػليػ  19السؤرخ في  05-03مغ األمخ رقع  5ت في السادة لقج عخؼ السذخع الجدائخؼ قاعجة البيانا (4)
كسا يمي: "مجسػعة السعمػمات التي تتكػف مغ معصيات ككقائع )يتعمق بحقػؽ السؤلف كالحقػؽ السجاكرة( 

كغيخىا سػاء كانت في شكل مصبػع أك مجسػعات ذاكخة كسبيػتخ أك في شكل آخخ"، كسا أضفى نفذ القانػف 
الخقسية بسػجب ما يدسى حقػؽ السؤلف، كىي حساية جشائية كمجنية، غيخ أنيا تبقى قاصخة  حساية السرشفات

https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/CONS_loi_vie_privee_08_12_1992.pdf
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/CONS_loi_vie_privee_08_12_1992.pdf
https://www.privacycommission.be/fr
http://www.belg24.com/news/29111.html
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 .(1)كتعدز ىحا االستخجاـ في البيئة الخقسية أك األنتخنت
إف السعصيات برفة عامة سػاء مشيا الذخرية أك األسخية أك الرحية أك السالية 
أك االجتساعية أصبحت تجسع ألغخاض الخقابة أك التدػيق أك األبحاث أك حتى 

ىشا ضيخت كمشح الدبعيشات تقخيبا قػانيغ "حساية البيانات ، كمغ (2)االتجار بيا
 كىي تدعى لمتػفيق بيغ أمخيغ: ،(3)أك قػانيغ "حساية الخرػصية"الذخرية" 

، (4): ىػ حق الجكلة في االشبلع عمى السعمػمات التي تخز األفخاداألول -
كلحلظ فيي تقػـ بالسداس بالحق في الحياة الخاصة عغ شخيق إدخاؿ 

ت عمى ىحا الحق مغ خبلؿ التذخيع، كىي تتحرع بسختمف الحرائع في استثشاءا
ذلظ، كالسرمحة العامة، كاألمغ العاـ، كالشطاـ العاـ، كغيخ ذلظ مغ السبخرات، 

 كالتي تخجع برفة عامة إلى تجخل الجكلة في الحياة العامة.
يع : كىػ حق األفخاد في االحتفاظ بدخيتيع، أك ما صار يصمق عميو حياتالثاني -

الخاصة، كذلظ في مػاجية العجيج مغ االعتبارات، كالبحث العمسي، كالحخية 
 .(5)اإلعبلمية ... إلخ

فخرػصية البيانات تتعمق بالقػاعج السشطسة التي تحكع جسع السعمػمات الذخرية 

                                 
الحساية  ،عغ حساية ما يتعمق بالسعصيات الذخرية السخدنة في شكل إلكتخكني، انطخ: مذخؼ )راضية(
جتساعية، الجشائية لمسرشفات الخقسية في ضل قانػف حق السؤلف، مجمة التػاصل في العمـػ اإلندانية كاال

 كما يمييا. 135 ص، 2013، جػاف 34عشابة، ع –جامعة باجي مختار 

 .11 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: أيػب )بػليغ أنصػنيػس( (1)
عخؼ غشاـ )غشاـ دمحم( السعصيات الذخرية أك االسسية بأنيا تمظ البيانات التي تتعمق بذخز معيغ، كال  (2)

بالحياة الخاصة، بل يكفي أف تتعمق بالحياة السيشية أك االنتساءات  يذتخط في ىحه البيانات أف تكػف متعمقة
الحساية اإلدارية كالجشائية لؤلفخاد عشج تجسيع بياناتيع  ،الدياسية كالشقابية ... انطخ: غشاـ )غشاـ دمحم(

 .84 ص، 2003، 2ع  الذخرية في أجيدة الكسبيػتخ، مجمة األمغ كالقانػف، كمية شخشة دبي،
الحساية الجشائية لمحياة الخاصة كبشػؾ السعمػمات، دراسة مقارنة، القاىخة، دار  ،قايج )أسامة عبج هللا(انطخ:  (3)

 .4 ص، 1994، 3 الشيزة العخبية، ط
خاصة في ضل ما صار يدسى الحكػمة االلكتخكنية حيث تمجأ الجكلة أك الحكػمة إلى التعامل الكتخكنيا مع  (4)

 صالحساية اإلدارية ...، مخجع سابق،  ،لخجمات، انطخ: غشاـ )غشاـ دمحم(السػاششيغ في مختمف مجاالت ا
82. 

 كما يمييا. 78 صمخجع سابق،  ،انطخ: أيػب )بػليغ أنصػنيػس( (5)
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، ككحلظ (1)ئتساف كالدجبلت الصبيةكتشطيسيا كاستخجاميا، مثل معمػمات بصاقات اال
مات السخدنة في األنتخنت، فيحه السعمػمات يسكغ لبعس الجيات أف البيانات كالسعمػ 

، إلى درجة أف األنتخنت أصبح يذكل تيجيجا حؿيؿيا (2)تدتغميا بذكل ييجد الخرػصية
، مع العمع أف مجخد الجخػؿ كالتجػؿ في الذبكة يتيح (3)لمخرػصية يشحر بشيايتيا

 .(4)معمػمات كثيخة ججا بدبب الخبط باألنتخنت
ا كانت بعس السعمػمات التي تخز األفخاد كالسؤسدات غيخ ذات أىسية فإذ

مادية، كليذ ليا سػػ ؾيسة معشػية، فإف ىشاؾ نػعا آخخ مغ البيانات يعتبخ ذا ؾيسة 
، كتتجخل (5)مادية كمعشػية معا، مسا يجعميا عشرخا لمحق في الحياة الخاصة

عتجاء عمييا، كىي ما يسكغ أف التذخيعات لحساية استعساليا كتػؾيع الجداء عمى اال
 .(6)يصمق عميو عسػما: الخرػصية االلكتخكنية

عمى سبيل السثاؿ تعتبخ  -أؼ الستعمقة برحة الذخز–إف السعمػمات الرحية 
في درجة عميا مغ درجات السعمػمات التي تحطى بالحساية في إشار حساية السعمػمات 

غ شخؼ االتحاد األكركبي كالخاصة مغ التػجيية الرادرة كالسعتسجة م 8حدب السادة 

                                 
 ص، 2010، اإلسكشجرية، دار الجامعة الججيجة، اإلنتخنتضسانات الخرػصية في  ،انطخ: سميع )كليج الديج( (1)

23. 
ىػ مػقع يدسح بالبحث عغ بيانات أؼ  (./www.spokeo.comphtt//سبػكيػ )ف مػقع عمى سبيل السثاؿ فإ (2)

شخز )اإلسع كالدغ كالعشػاف كرقع الياتف كالبخيج االلكتخكني كالرػر كالفيجيػ...( عغ شخيق االشتخاؾ، 
 تعخؼ عمى السديج عغ ىحا السػقع في: سػاء كانت البيانات مخدنة في مرادر مفتػحة أك مغمقة،

https://en.wikipedia.org/wiki/Spokeo. 08/03/2018 22:08. 
في ىحا اإلشار تػجج دراسة متكاممة تخخج عغ نصاؽ البحث الحالي تتحجث عغ نياية الحياة الخاصة، كذلظ  (3)

 ، انطخ تفريبل:زخسةالانات ار نصاؽ السعمػمات الذخرية في فزاء البيبالتحجيج في إش
BIZET (Thomas), vers la fin de la vie privée? Les données personnelles à l‟ère du Big 

data, Master 2 - Droit du numérique Administration – Entreprise Université Paris 1 

Panthéon – Sorbonne, disponible à l‟adresse: 

http//univ-paris1.academia.edu/ThomasBizet. 28/07/2016 21:52. 
 كما يمييا. 134 صمخجع سابق،  ،انطخ: سميع )كليج الديج( (4)

يات في السجتسعات الحجيثة، فالسعمػمات كالبيانات يسثل الحق في السعمػمات الجيل الثالث مغ الحقػؽ كالحخ  (5)
 تسثل ؾيسة كثػرة كتدتصيع أف ترل إلى درجة أف تربح سمصة.

 كما يمييا. 265 صنفذ السخجع،  ،انطخ: سميع )كليج الديج( (6)

http://www.spokeo.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Spokeo
http://univ-paris1.academia.edu/ThomasBizet
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 .(1)بحساية البيانات الذخرية
كالتي تتعمق : intimité corporelle  الخرهصية الجدجية أو السادية -2

جدادىع كفحػص جخاءات ماسة بالشػاحي السادية ألإية أضج  لؤلفخادبالحساية الجدجية 
، Le dépistage des drogues، كفحز السخجرات  Les tests génétiquesالجيشات 

أؼ إجخاءات التعخؼ عمى اليػية بػاسصة خرائز ذات  اإلجخاءات البيػمتخيةكحلظ ك 
 biométriques, c'est-à-dire d‟identification à travers desشابع بيػلػجي 

caractéristiques biologiques
 (2). 

 كيذسل ىحا الشػع مغ الخرػصية ما يأتي:

، فبل يجػز استعساؿ اسع الذخز (3)رػت كالسدمظالحق في االسع كالرػرة كال -
 .(4)أك صػرتو أك كقائع حياتو لمجعاية التجارية حتى كلػ كانت الػقائع صحيحة

                                 
(1) La directive 95/46/CE constitue le texte de référence, au niveau européen, en matière 

de protection des données à caractère personnel; L‟ARTICLE 8 DE LA 

DIRECTIVE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (95/46/EC) QUALIFIE 

LES DONNÉES DE SANTÉ COMME UNE CATÉGORIE À PART À 

LAQUELLE S‟APPLIQUE UN NIVEAU PLUS ÉLEVÉ DE PROTECTION DES 

DONNÉES, voir: 

http//eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31995L0046. 2/13/2016 

10:32. 
(2)

 Voir: http//www.fftelecoms.org/articles/biometrie-et-vie-privee-de-l-empreinte-

corporelle-l-education-au-numerique. 13/02/2016 22:20. 
جثتو، عمى  كتستج الحياة الخاصة لمذخز مسثمة في حقو في الرػرة إلى ما بعج كفاتو، متسثمة أساسا في صػرة (3)

، كىحا ما التي تتعمق بالكياف السعشػؼ لئلنداف اعتبار أف الحق في الحياة الخاصة ىػ مغ الحقػؽ الذخرية
حيث تست إدانة الصاعغ )مجيخ السجمة( ، 1980أكتػبخ  21جاء في حكع محكسة الشقس الفخندية بتاريخ: 

اتر صػرة تطيخ الزحية )كىػ مسثل( بجـخ االعتجاء عمى الحياة الخاصة بدبب نذخه في مجمة باريذ م
فخنظ، كقج تع الصعغ في  1كىػ عمى فخاش السػت، حيث ثع الحكع أيزا لحكؼ حقػقو بسبمغ تعػيس قجره 

الحكع عمى أساس أف الزحية تع ترػيخه في مكاف عاـ، كلع يكغ باإلمكاف أخح رضاه عمى أساس أنو ميت، 
 بج مغ أخح رضا مغ ليع الحق في التخخيز بالشذخ، كقج اعتبخت محكسة الشقس الحكع صحيحا، ألنو ال

 انطخ الحكع كامبل:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007060886. 

13/05/2016 19:16 
الحق في احتخاـ الحياة الخاصة: الحق في الخرػصية، دارسة مقارنة،  ،انطخ: األىػاني )حداـ الجيغ كامل( (4)

 .59 ص، )د. ت(القاىخة، دار الشيزة العخبية، 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31995L0046
http://www.fftelecoms.org/articles/biometrie-et-vie-privee-de-l-empreinte-corporelle-l-education-au-numerique
http://www.fftelecoms.org/articles/biometrie-et-vie-privee-de-l-empreinte-corporelle-l-education-au-numerique
http://www.fftelecoms.org/articles/biometrie-et-vie-privee-de-l-empreinte-corporelle-l-education-au-numerique
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007060886
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الحياة العاشؽية كالدكجية كالعائمية كالحكخيات الذخرية: ال يجػز نذخ ما يتعمق  -
 .(1)بيا

 .(2)الحمة السالية لمذخز -
le passé judiciaireالدػابق القزائية  -

(3). 
 .(4)الحالة الرحية كالخعاية الصبية -
 اآلراء الدياسية لمذخز السحسية عغ شخيق سخية الترػيت. -
 .(5)قزاء أكقات الفخاغ -
 .(6)عشػاف اإلقامة -

مغ قانػف العقػبات لحساية ىحه  1-226لقج أفخد السذخع الفخندي السادة 
                                 

، كما يتعمق بالصبلؽ الدكاجكمجػ نجاح  ،ما يتعمق بعبلقة الدكج بدكجتومثبل الحياة العائمية لمذخز  تذسل (1)
يحطخ نذخ أية أخبار تتعمق بشدب الرغيخ أك ؼاألمػمة كالصفػلة، ، كما يتعمق باـ زكاج ججيجكضخكفو، كإبخ 

خ ، ككحلظ التاريمق بجعاكػ األحػاؿ الذخرية حفاضا عمى سسعة كمكانة األسخةكما يتععجـ ندبو ألبيو، 
لمفتيات برفة  الغخامي ألحج األشخاص أك السغامخات العاشؽية لفتاة صغيخة الدغ، أك األمػر العاشؽية

الحق  ،حجازؼ )عساد حسجؼ(؛ 61، 61 صالسخجع الدابق،  ،، انطخ: األىػاني )حداـ الجيغ كامل(خاصة
في الخرػصية كمدؤكلية الرحفي في ضػء أحكاـ الذخيعة اإلسبلمية كالقانػف السجني، اإلسكشجرية، دار 

 .157، 156 ص، 2008، 1 الفكخ الجامعي، ط

كيدتػؼ أف  ،يتعمق بالحمة السالية دكف إذف صاحبيا يعتبخ مغ قبيل السداس بالخرػصيةلكذف أك نذخ ما إف ا (2)
كذلظ بشذخ حجع العسميات السالية التي يقـػ بيا  ،يكػف الكذف عغ عشاصخ ىحه السالية برػرة مباشخة

غ حيث يكػف مأك مبالغ التأميغ، كذلظ بذخ رقع الزخيبة السفخكضة،  ،أك برػرة غيخ مباشخة ،الذخز
فالقانػف ال يمـد السجيغ بأف يكذف لمسحكسة أك لمجائغ عغ عشاصخ كحلظ   الديل الكذف عغ الحمة السالية،

، ذمتو السالية، كيقع عمى الجائغ عبء البحث عغ أمػاؿ السجيغ التي يسكشو التشفيح عمييا لمحرػؿ عمى حقو
 ص، السخجع الدابق ،)عساد حسجؼ(حجازؼ ؛ 62 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: األىػاني )حداـ الجيغ كامل(

168. 
(3)

 Voir: LEBRUN( Pierre-Brice), op. cit, p 169.  
تتجاخل ىحه الحالة مع خرػصية السعمػمات، حيغ يتع تجاكؿ السعمػمات الخاصة بالحالة الرحية عبخ الػسائط  (4)

يكػف بإفذاء أسخارىا، سػاء كاف كبالتالي فإف فعل االعتجاء عمى حخمة الحالة الرحية كالصبية السعمػماتية، 
كانطخ ذلظ بشذخ صػر السخضى كىع في حالتيع السخضية، أك إعبلف التقاريخ الخاصة بحالتيع الرحية، 

 .67 ص، السخجع الدابق ،حػؿ الحالة الرحية كسػضػع لمحياة الخاصة: حدانيغ )ـبة أحسج عمي(
 .19 صابق، السخجع الد ،انطخ: الذياكؼ )عادؿ(، الذياكؼ )دمحم( (5)

 .69 ص، الدابق السخجع ،انطخ: حدانيغ )ـبة أحسج عمي( (6)
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"، intimité de la vie privée الخرػصية أك ما يصمق عميو "حسيسية الحياة الخاصة
، كالحؼ يكاد يكػف 17/07/1970بتاريخ  643-70كالحؼ تع إدراجو بالقانػف رقع 

مغ االتفاؾية األكركبية لحقػؽ اإلنداف، مع مبلحطة أف  8ندخة شبق األصل لمسادة 
صياغة أف ، إال 368القانػف القجيع أيزا كاف يعاقب عمى نفذ الجخيسة في السادة 

أف  CORALIE (Ambroise-Castérot)مغايخة، كتخػ األستاذة جاءت  1-226السادة 
الحسيسية مفيـػ قزائي، كيشصبق برفة عامة عمى الحالة الرحية كالحالة العائمية 

كالسعمػمات الجالة عمى الذخز كعشػانو أك رقع ىاتفو أك العصل كالشذاط  شؽيةاكالع
ع أف يكػف اإلنداف حيا الخياضي أك التدمية، باخترار كل نذاط غيخ عسػمي، كال يي

 .(1)أك ميتا، ألف الحق في الحسيسية ال يسػت كال يشقخض

تتجاخل ىحه الفئة مغ الخرػصيات بالفئة األخيخة كىي الخرػصية السكانية عمى 
 (lieu clos et privéاعتبار أف أغمب األنذصة السحكػرة آنفا تجكر في األماكغ السغمقة )

كمخفقاتيا، أؼ جسيع األماكغ  نػية كاألماكغ السيشيةمغ أماكغ الدكغ كاإلقامات الثا
التي يتع كلػجيا بتخخيز مدبق مغ صاحبيا الذخعي، ككحلظ الفزاءات التي يتخدد 
عمييا اإلنداف كالتي تشعكذ فييا حياتو الخاصة كأماكغ الخياضة كمسارسة الذعائخ 

ػصية الجدجية الجيشية كمحبلت الفدحة كالسدارح ...إلخ، كبرفة عامة، تبجك الخر
كسجسػعة أخبار تتعمق بيػية كحسيسية األشخاص، تتخح كجييغ: جدع اإلنداف 
كنفديتو، أك كسا اعتبخ الجكتػر سخكر )شارؽ( أف كعاء أسخار األفخاد يتسثل في 

 .(2)نػعيغ: الكياف الجاخمي كالكياف الخارجي لئلنداف

كالتي : la confidentialité des communicationsخرهصية االتراالت  -3
االلكتخكني كغيخىا مغ  تغصي سخية كخرػصية السخاسبلت الياتؽية كالبخيج كالبخيج

السخئية كالسدسػعة كالسقخكءة، مغ أىع تصبيقاتيا القانػنية سخية السخاسبلت  تاالتراال
 بيغ الستيع كمحاميو.

                                 
 .8 ص، السخجع الدابق ،انطخ: حسجكشي )ميمػدؼ( (1)
 .9، 8 صنفذ السخجع،  ،انطخ: حسجكشي )ميمػدؼ( (2)
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خػؿ كالتي تتعمق بالقػاعج السشطسة لمج :(أو السكانية) اإلقميسيةالخرهصية  -4
تخكنية العامة كالتي تتزسغ التفتير كالخقابة االلك األماكغ أككبيئة العسل  سداكغال إلى

، كاألماكغ التي فخض ليا القانػف حساية خاصة، مثل كالتػثق مغ بصاقات اليػية
 .(1)-كسا سبقت اإلشارة–قاعات السجاكالت لمسحكسة 

يث أصبح اإلعبلـ ح ،بكل أنهاعيا عالمالخرهصية في مهاجية وسائل اإل -5
يذكل خصخا متدايجا عمى شخؼ كسسعة األشخاص، سػاء بشذخ الرػر أك األخبار أك 

، حيث يتجاخل أمخاف أك مرمحتاف في ىحا الذأف: حخية التعبيخ مغ (2)الدب أك القحؼ
جية، كمبجأ افتخاض حدغ الدسعة الحؼ يفخض الحج األدنى مغ االحتخاـ الحؼ نجيغ بو 

لطخكؼ، كىػ ما حتع عمى السذخع كضع نرػص ضابصة لآلخخيغ في جسيع ا
لئلعبلـ في ىحا الخرػص، السيسا كأف الحج مغ مدألة الذخؼ في مػاجية حخية 

 .(3)التعبيخ سيؤدؼ في الشياية إلى السداس بسفيػـ الكخامة اإلندانية
 

                                 
ع حيث جاء في محكخة الجفاما يمي: " 2010ؼيفخؼ  16حيث جاء في ذلظ قخار محكسة الشقس الفخندية بتاريخ  (1)

 3فقخة  39أف الستيسيغ الحيغ التقصػا الرػر لع تكغ ليع أؼ صفة في إشار لجشة السجاكالت، كأف نز السادة 
يجـخ فعل اإلفذاء مغ قبل األشخاص الحيغ شاركػا في السجاكالت، كسا أنيع  1881جػيمية  29مغ قانػف 

، بيشسا جاء رد السحك سة أف فعل ترػيخ بعس أحجاث ليدػا شخكاء أيزا في غياب الفعل األصمي السجـخ
السجاكالت في قاعة محكسة الجشايات ألمياف يذكل ترػيخا في مكاف خاص، أؼ بسفيـػ االجتياد القزائي 
السكاف الحؼ ال يسكغ ألحج الجخػؿ إليو أك اختخاقو دكف رضا شاغمو، السيسا إف كاف ىحا السكاف مػجػدا عمى 

السحكسة الجشايات فقط  مغ يسكشو إعصاء تخخيز لذخز  مدتػػ عسارة مفتػحة أك عامة، حيث أف رئيذ
بسثابة  -برفة مؤقتة–ليذ عزػا في لجشة السجاكالت كال في السحكسة، األمخ الحؼ يجعل قاعة السجاكالت 

 ، انطخ القخار كامبل:"مكاف خاص
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000021927794. 

13/05/2016 16:26. 
 كما يمييا. 43 صالسخجع الدابق،  ،انطخ تفريبل: الذياكؼ )عادؿ(، الذياكؼ )دمحم( (2)

(3)  "Mais ce que le droit contemporain protège, essentiellement en matière de délit de 

presse,est une présomption de bonne réputation, un minimum de respect que l‟on 

doit à autrui en toutes circonstances. La faute sanctionnée permet, en creux, de 

limiter le domaine de l‟honneur face à la liberté d‟expression, en faisant de plus en 

plus référence à la notion de dignité humaine " , voir: 

HALPÉRIN (Jean-Louis), op. cit, p 765-782. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000021927794
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 السصمب الثاني
 احتخام الحياة الخاصة في مهاجية إجخاءات الحرهل عمى الجليل

 ة التمبذ بالجخمفي حال
إف إجخاءات الحرػؿ عمى الجليل التي يسكغ أف يكػف ليا مداس بصخيقة ما 

تشقدع بحدب تأثيخىا في  -بغس الشطخ عغ مذخكعيتيا –بالحياة الخاصة لمذخز
إرادة الذخز إلى إجخاءات تؤثخ في إرادة الذخز فتدمبيا تساما، مثل التشػيع 

ة، كأخخػ ال تدمب إرادة الذخز تساما لكشيا السغشاشيدي كاستعساؿ العقاقيخ السخجر 
تؤدؼ إلى ىتظ أسخاره الجفيشة، كجياز كذف الكحب كتحميل الجـ كغدل السعجة كأخح 
البرسات، كسا أف ىشاؾ كسائل تعتبخ كسائل تقميجية كالتفتير كفس السخاسبلت 
كاستخجاـ كسائل العشف )التعحيب( ككسائل تعتبخ كسائل أحجث كمترمة بالتصػر 

، كلكغ أىع إجخاءيغ (1)كتدجيل السحادثات كالتقاط الرػر كالتشرت ...إلخ لعمسيا
يسكشيا التأثيخ عمى حخمة الحياة الخاصة كالسداس بيا ىسا: ما يتعمق بحخمة السدكغ 
مغ خبلؿ التفتير )فخع أكؿ( كما يتعمق بحخمة السحادثات الخاصة مغ خبلؿ إجخاء 

سحادثات)فخع ثاف(، عمى أف ىحه القاعجة يسكغ التشرت أك غيخه مغ كسائل التقاط ال
 أف تشصبق أيزا عمى حاالت أخخػ )فخع ثالث(.

 الفخع األول
 حهل ضسان حخمة السدكن من شخف الزبصية القزائية 

 في حالة التمبذ بالجخم
"ما داـ قج ثبت  بخرػص حخمة السدكغ، قزت محكسة الشقس السرخية بأنو:

دلو لمعب القسار، فييسا مػائج صفت حػليا الكخاسي، أف الستيع قج أعج غخفتيغ مغ مش
كأف الشاس يغذػف ىحا السشدؿ لمعب دكف تسييد، كأنو يعصي البلعبيغ ؼيذا كيتقاضى 
عغ المعب، نقػدا فإف ىحا الحؼ أثبتو الحكع بجعل مغ مشدلو محبل عاما يغذاه الشاس 

 .(2)الشيابة" ببل تفخيق، مسا يتيح لخجاؿ البػليذ الجخػؿ ؼيو بغيخ إذف مغ
                                 

شيزة ار الد، القاىخة، : دراسة مقارنةحساية الحياة الخاصة في القانػف الجشائي ،انطخ: البحخ )مسجكح خميل( (1)
 .469-467 ص، 1983, العخبية

 .144 ص، السخجع الدابق ،، محكػر في: حجازؼ )عساد حسجؼ(1957ة مارس سش 17نقس  (2)
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كىحا القزاء يجعل ضخكريا التفخقة بيغ السدكغ كالسحل العاـ، فكمسا تبيغ أف 
، كيتيح (1)السدكغ مفتػح برػرة مدتسخة لمجسيػر دكف تسييد فإنو يربح محبل عاما

لمذخشة القزائية الؿياـ بالعجيج مغ اإلجخاءات دكف الحرػؿ عمى إذف في حالة 
لسحادثات، كالتفتير كالؿبس، أما في غيخ حالة التمبذ التمبذ فقط، كمشيا: تدجيل ا

 فإنو ال يجػز الؿياـ باإلجخاءات التي تسذ الحياة الخاصة.
لسا كاف ما أكرده الحكع السصعػف كجاء في حكع ىاـ لسحكسة الشقس السرخية: "

مغ أف تدجيل الحجيث مػضػع الجعػػ  –في معخض رده عمى دفاع الصاعشيغ  –ؼيو 
كتفتيذو دكف إذف مغ اـ أباح القانػف لسأمػرؼ الزبط القزائي دخػلو تع في محل ع
، فإف ذلظ مخدكد بأنو كإف كاف األصل ىػ أف لخجاؿ الدمصة العامة في سمصة التحقيق

لسخاؾبة تشفيح القػانيغ دكائخ اختراصيع دخػؿ السحاؿ العامة أك السفتػحة لمجسيػر 
في شأف السحاؿ  1956لدشة  371نػف رقع مغ القا 41، كىػ ما أكجتو السادة كالمػائح

، إال أنو إجخاء مقيج بالغخض سالف لسأمػرؼ الزبط القزائي االعامة باعتباره حق
 –البياف كال يجاكزه إلى التعخض إلى حخية األشخاص كتفتيذيع أك تدجيل أحاديثيع 

جرؾ أك استكذاؼ األشياء السغمقة غيخ الطاىخة ما لع ي –كسا ىػ الحاؿ في الجعػػ 
الزابط بحدو قبل التعخض ليا كشو ما فييا بسا يجعل أمخ حيازتيا أك إحخازىا جخيسة 
تبيح التفتير ؼيكػف في ىحه الحالة قائسا  عمى حالة التمبذ ال عمى حق ارتياد السحاؿ 
العامة كاإلشخاؼ عمى تشفيح القػانيغ كالمػائح. لسا كاف ما تقجـ ، فإنو يتعيغ نقس الحكع 

أكجو الصعغ السقجمة مغ  كاإلعادة بغيخ حاجة إلى بحث باقي السصعػف ؼيو
 .(2)"الصاعشيغ

كفي عجد األحكاـ، قزت أيزا نفذ السحكسة السحكػرة برحة التفتير الحؼ 
حجث بجكف إذف بعج انتياء مفعػؿ اإلذف الرادر قانػنا بسبخر كجػد حالة التمبذ، 

                                 
يقيج ذلظ بكػف الجخػؿ مغ شخؼ الزبصية القزائية قج حجث في كقت فتح األبػاب لمجسيػر، كليذ بعج غمقيا،  (1)

ع كمقيج أيزا باألماكغ التي يختادىا الجسيػر دكف األماكغ التي لؼبسجخد الغمق تعػد لمسحل حرانة السدكغ، 
في  ،مرصفى )محسػد محسػد(انطخ: يتع فتحيا ليع، كالسكاتب كالسدكغ السخرز لراحب السحل، 

 .309-308 صخجع سابق، التفتير كما يتختب عمى مخالفة أحكامو مغ آثار، م

 ، انطخه كامبل في:57س  12/03/2006جمدة  66لدشة  23077لصعغ رقع ا (2)
http//www.cc.gov.eg/Images/H/111163387.pdf. 27/03/2016 13:34. 
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 .(1)ذففتمظ الرحة مبشية عمى حالة التمبذ ال بشاء عمى اإل
كفي حكع حجيث ندبيا، عخفت محكسة الشقس السرخية السدكغ تعخيفا دؾيقا، 

، كاعتبخت (2)كأثبت لمغخفة الخاصة لمسسخضيغ في أحج السدتذؽيات صفة"السدكغ"
الؿبس كالتفتير فييا بشاء عمى حالة التمبذ مذخكشا باحتخاـ كل الذخكط التي نز 

 الحياة الخاصة، حيث جاء في حكسيا: عمييا القانػف، كربصت حخمة السدكغ بحخمة
ف لسا كاف البيغ مغ محزخ جمدة السحاكسة أف الحاضخ مع الصاعشيغ دفع ببصبل"

إذف مغ الشيابة العامة كأسذ دفعو عمى أف  الؿبس كالتفتير لحرػليسا بغيخ
"إف الزابط :كقج رد الحكع عمى ىحا الجفع بقػلو ،االستخاحة سكغ خاص لمسسخضيغ

حيث  ،تمقى ببلغا  مغ الصبيب السدئػؿ عغ الػحجة الرحية بقخية ... شاىج الػاقعة
حيث  ،ثخ الببلغ عمى رأس القػة مغ الذخشة الدخية إلى الػحجة الرحيةإتػجو عمى 

حيث  ،دلو عمى مكاف الببلغ استخاحة السسخضيغ كالسدعفيغ ؼتقابل مع الصبيب الح
كأنو شاىج الستيسيغ  ،السحتخؽ  تذبو رائحة البانجػ ؼصعج كاشتع رائحة السخجر الح

كبسػاجيتيع أقخكا إحخازىع السػاد السخجرة  ،بجاخل االستخاحة كبجػارىع السػاد السخجرة
كمغ ثع فإف  ،فإف ذلظ اإلجخاء ىػ حالة تمبذ تبيح الؿبس كالتفتير ي،بقرج التعاش

و الجفاع ما قاـ بو الزابط ىػ إجخاء سميع ال يتختب عميو البصبلف كيكػف ما تدانج عمي
سج مغ حخمة الحياة ، ككانت حخمة السدكغ إنسا تدتسا كاف ذلظفي ذلظ غيخ سجيج". ل

رتباط السدكغ بحياة ، فإف مجلػؿ السدكغ إنسا يتحجد في ضػء االخاصة لراحبو

                                 
 صخجع سابق، ، م...في التفتير  ،، محكػر في: مرصفى )محسػد محسػد(17/10/1938انطخ مثبل: نقس  (1)

305. 
نت حخمة السدكغ إنسا تدتسج ما كاا كسا اعتبخ في حكع آخخ بأف السدكغ يكػف مدكشا حتى لػ لع يكتسل بشاؤه " (2)

مغ حخمة الحياة الخاصة لراحبو، فإف مجلػؿ السدكغ يتحجد في ضػء ارتباط السدكغ بحياة صاحبو 
الخاصة، فيػ كل مكاف خاص يؿيع ؼيو الذخز برفة دائسة أك مؤقتة، كعمى ذلظ فإف عجـ اكتساؿ بشاء 

اف خاص شالسا أنو في حيازة صاحبو يؿيع ؼيو السدكغ أك عجـ تخكيب أبػاب أك نػافح لو ال يقجح في أنو مك
كلػ لبعس الػقت كيختبط بو كيجعمو مدتػدعا  لدخه كيدتصيع أف يسشع الغيخ مغ الجخػؿ إليو إال بإذنو، فبل 
يعج مكانا  متخككا  يباح لمغيخ دخػلو دكف إذنو كال يجػز لخجاؿ الدمصة العامة دخػلو إال في األحػاؿ السبيشة 

 .(640 ص، 1ع ، 37س  04/06/1986جمدة  ،56لدشة  674لصعغ رقع )ا في القانػف"
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شالسا أنو في  ةؿيع بو الذخز برفة دائسة أك مؤقت، فيػ كل مكاف يصاحبو الخاصة
الػقت كيختبط بو كيجعمو مدتػدعا  لدخه كيدتصيع  حيازة صاحبو يؿيع ؼيو كلػ لبعس

كال يجػز لسأمػر الزبط أك رجاؿ الدمصة  ،أف يسشع الغيخ مغ الجخػؿ إليو إال بإذنو
ككاف  ،العامة دخػلو إال في األحػاؿ السبيشة في القانػف كبالكيؽية السشرػص عمييا ؼيو

ؿ ىػ أمخ محطػر يفزى مغ السبادغ السقخرة أف دخػؿ السشازؿ في غيخ ىحه األحػا
كقج رسع القانػف لمؿياـ بتفتير السشازؿ حجكدا  كشخكشا  ال  ،بحاتو إلى بصبلف التفتير

كثانييسا  ،أكليسا دخػؿ السدكغ :كجعل التفتير متزسشا  ركشيغ ،يرح إال بتحققيا
 يتفيج في كذف الحؿيقة، كأف الزسانات الت يالتفتير أك البحث عغ األشياء الت

ذخع تشدحب عمى الخكشيغ معا  بجرجة كاحجة، ذلظ بأف تفتير األماكغ حجدىا الس
كتبجأ بجخػؿ مأمػر الزبط  ،الخاصة يقـػ عمى جسمة أعساؿ متعاؾبة في مجخاىا

كيػجب الذارع في ىحه األعساؿ  ،القزائي في السكاف السدكػف السخاد دخػلو كتفتيذو
القيػد التى جعميا الذارع شخشا  لرحة الستعاؾبة مشح بجايتيا إلى نياية أمخىا أف تتقيج ب

دخل سكغ السسخضيغ  ؼإذا كاف مأمػر الزبط القزائي الحكمغ ثع  ،التفتير
كالسدعفيغ غيخ مأذكف مغ سمصة التحقيق أك غيخ مخخز لو مغ الذارع بجخػلو في 
األحػاؿ السخرػصة بالشز عمييا بصل دخػلو كبصل معو كافة ما لحق بيحا الجخػؿ 

كإذ ما كاف الحكع السصعػف ؼيو قج خالف ىحا الشطخ في  ،زبط كالتفتيرمغ أعساؿ ال
الخد عمى الجفع السذار إليو فإنو يكػف معيبا  فزبل  عغ قرػره في االستجالؿ بسا 

 .(1)"يػجب نقزو
 الفخع الثاني

 حهل وسيمة التقاط السحادثات في حالة التمبذ بالجخم
ص حػؿ الحق في الحياة كاف بعس الفقو في فخندا، قبل كجػد أؼ نرػ 

الخاصة، يخػ أنو يسكغ لمزبصية القزائية في حالة التمبذ بالجـخ أف تدتعسل كسيمة 
التقاط السحادثات، كذلظ ؾياسا عمى سمصتيع في ضبط الخسائل لجػ مكاتب البخيج )أؼ 

                                 
 انطخ الحكع كامبل في:  (1)

http//www.cc.gov.eg/Images/H/111162110.pdf. 27/03/2016 16:14. 
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، كىحا قبل أف يتع الشز عمى مدألة التشرت (2)، ككحا تفتير السشازؿ(1)البخيج التقميجؼ(
، كىحا السػضػع لو عبلقة أكثخ بسدألة استعساؿ الغر كالخجاع مغ شخؼ (3)اللكتخكنيا

الزبصية القزائية أثشاء التحخيات، كما يعخؼ بسبجأ الشداىة في الحرػؿ عمى الجليل، 
ككاف قزاء محكسة الشقس الفخندية مع بصبلف التشرت عمى السحادثات إذا شابو 

 ، سػاء كاف ذلظ في مخحمة التحخيات(4)سغر أك خجاع أك حيل أك كحب أك تحخي
                                 

(1)
 En matière d'enquêtes لسحكسة الشقس في ىحا االتجاه،إال أف ىحا الخأؼ اعتخض عميو بعجـ كجػد اجتياد  

de flagrance certains auteurs ont estimé que l'écoute pouvait être légitimée en 

raison de l'analogie avec la saisie des lettres. Mais cette position est controversée et 

il n'y a pas de jurisprudence de la Cour de cassation en la matière:انطخ ، 

ROGER (Nerson), La protection de la vie privée en droit positif français, In: Revue 

internationale de droit comparé. Vol. 23 N°4, Octobre-décembre 1971, P : 751, 

Disponible à l‟adresse : 

http//www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1971_num_23_4_16099. 28/03/2016 15:31. 
نحػ نطخية عامة لحساية الحق في الحياة الخاصة في العبلقة بيغ الجكلة كاألفخاد:  ،انطخ: حداف )أحسج دمحم( (2)

الفقيية في: ، انطخ أيزا تفريل ىحه اآلراء 451 ص، 2001لشيزة العخبية، دراسة مقارنة، القاىخة، دار ا
مخاؾبة األحاديث الخاصة في اإلجخاءات الجشائية، دراسة تأصيمية تحميمية كمقارنة  فاركؽ )ياسخ األميخ(،

لمتشرت عمى السحادثات التميفػنية كالتي تجخؼ عبخ األنتخنت كاألحاديث الذخرية نطخيا كعسميا، 
 كما يمييا. 54 ص، 2009، 1كشجرية، دار السصبػعات الجامعية، طاإلس

تأخخت فخندا كثيخا في إصجار قانػف يشطع مدألة التشرت التميفػني رغع اجتيادات القزاء، كرغع صجكر  (3)
(، كرغع تػؾيع فخندا عمى 1970الشرػص القانػنية التي تشطع مدألة الحق في احتخاـ الحياة الخاصة )

الحكع الرادر عغ السجمذ ، ربسا يخجع ذلظ إلى 1974ماؼ  3ألكركبية لحقػؽ اإلنداف في االتفاؾية ا
الحؼ أكج أف القانػف كحجه مغ يشطع مدألة التجخل في الحياة  1977جانفي  12الجستػرؼ الفخندي في 

األكركبية لحقػؽ الخاصة لؤلفخاد، إال أنو كعمى إثخ اإلدانة التي تعخضت ليا الجكلة الفخندية مغ قبل السحكسة 
، كالتي اعتبخت 24/04/1990بتاريخ  kruslin et huvigاإلنداف في الحكسيغ الرادريغ في قزية 

القانػف الفخندي ال يػفخ الزسانات الكاؼية الحتخاـ الحياة الخاصة في مدألة السخاؾبة التميفػنية، كىكحا صجر 
فاركؽ  ، انطخ تفريبل:1991جػيمية  10السؤرخ في:  646-91أكؿ قانػف في ىحا الذأف، كىػ قانػف 

 .67-53 صالسخجع الدابق، ص  ،)ياسخ األميخ(
يعػد أكؿ عيج القزاء الفخندي بسدألة التشرت إلى حكع قجيع ججا صادر عغ محكسة الشقس الفخندية تاريخيا،  (4)

 1887ة ، كالتي تخجع أحجاثيا إلى سشDaniel Wilsonفي قزية دانياؿ كيمدػف  1888جانفي  31في 
حيغ قاـ القاضي السكمف بالتحقيق الحؼ استعاف برجيق لبلتراؿ بأحج السذتبو بيع، كأممى عميو أسئمة معيشة 
مغ شأنيا أف تؤدؼ إلى الحرػؿ عمى معمػمات تجيشو، كقج أدػ ىحا األمخ إلى انعقاد الغخؼ السجتسعة 

ج التي يجب اتباعيا في التحقيق، كسا أنو لسحكسة الشقس لتقخر أف ىحا القاضي استعسل إجخاء  مخالفا لمقػاع
 un procédé s‟écartant des règles de la loyautéإجخاء مخالف لػاجبات القاضي كميامو الشبيمة: 

que doit observer toute information judiciaire et constituant par cela même un acte 

http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1971_num_23_4_16099
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 .(1)أك في مخحمة التحقيق االبتجائي
 1952جػاف  11( في الحكع الرادر بتاريخ EMBERTففي قزية إمبخت )

قزت الغخفة الجشائية ببصبلف ما قاـ بو السحقق الحؼ استعاف بأحج رجاؿ الزبصية في 
ذبػىيغ ىاتؽيا، ليدألو مجسػعة إشار اإلنابة القزائية، كشمب مشو االتراؿ بأحج الس

مغ األسئمة أمبلىا عمييا، كالتي ستؤدؼ ال محالة إلى اتيامو، كقاـ السحقق بالتشرت 
عمى السكالسة، كدكنيا في محزخ، كقج قزت محكسة الشقس بأف العسمية التي تست 
في مثل ىحه الطخكؼ تعتبخ باشمة، حيث أنيا أدت في الحؿيقة إلى التيخب مغ القػاعج 

لقانػنية كالقػاعج العامة لئلجخاءات، كالتي ال يسكغ لقاضي التحقيق أك مغ يسثمو أف ا
ىحا الحكع أيزا سػػ بيغ القاضي السحقق  ،(2)يتجاىمػىا دكف مداس بحقػؽ الجفاع

كالزبصية القزائية في ىحا الذأف، حيث جاء ؼيو أف ضابط الذخشة القزائية  
مصات القاضي السحقق، كىػ ممـد بشفذ السشتجب يسارس في حجكد اإلنابة نفذ س

 .(3)الػاجبات السمقاة عمى عاتق قاضي التحقيق نفدو
، كتصبيقا لو، فإف أؼ تشرت الكتخكني عمى 1991جػيمية  10كمشح قانػف  إذف،

السكالسات كالسحادثات ال يسكغ أف يتع إال في إشار التحقيق االبتجائي، كذلظ ميسا كاف 

                                 
contraire aux devoirs et à la dignité de magistrat:انطخ ، 

ALBERT (Albert), Les résultats de l'audiosurveillance comme preuve pénale, In: Revue 

internationale de droit comparé, Vol. 38 N°2, Avril-juin 1986, Études de droit 

contemporain, Contributions françaises au 12e Congrès international de droit 

comparé (Sydney-Melbourne, 18-26 août 1986) p 754, disponible à l‟adresse: 

http//www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1986_num_38_2_2442. 28/03/2016 15:36. 
 ، كاألحكاـ القزائية التي أشار إلييا.454 صفذ السخجع، ن ،حداف )أحسج دمحم(انطخ:  (1)

(2)
 “que l‟opération exécutée dans de telles conditions doit être considérée comme nulle; 

qu‟en effet, elle a eu pour résultat d‟éluder les dispositions légales et les règles 

générales de procédure que le juge d‟instruction ou son délégué ne sauraient 

méconnaître sans compromettre les droits de la defense", cass.crim. 12 juin 1952, 

Bull. crim. n° 153; JCP 1952. II. 7241. 
 20اريخ في الجسعية العامة السشعقجة بت Didier BOCCON-GIBOD راجع الحكع في رأؼ السحامي العاـ (3)

 متػاجج عمى الخابط:، 2015ؼيفخؼ 
https://www.courdecassation.fr/IMG/Avis_BocconGibod_1484339_ano.pdf.         

27/03/2016 22:54. 

voir aussi: NZASHI LUHUSU (Théo), l‟obtention de la preuve par la police judiciaire, 

thèse pour obtenir le grade de docteur en droit, universite PARIS OUEST 

NANTERRE LA DEFENSE, 2013, p 88-89. 

http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1986_num_38_2_2442
https://www.courdecassation.fr/IMG/Avis_BocconGibod_1484339_ano.pdf
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زبصية القزائية ال يسكغ ليا تقـػ بيحا اإلجخاء في غياب شابع ذلظ التحقيق، كأف ال
اإلذف القزائي، كأف أؼ تشرت خبلؿ التحقيق التسييجؼ يعتبخ باشبل، غيخ أنو 

 09السؤرخ في  204-2004كتدييبل لعسمية الحرػؿ عمى األدلة، صجر القانػف رقع 
إذا  ةالقزائي يةليشز عمى جػاز ذلظ، حيث أصبح بإمكاف الزبص 2004مارس 

دعت إلى ذلظ ضخكرة التحخيات في حالة التمبذ بالجـخ أك التحخيات بخرػص بعس 
أف يقػما بالتشرت بشاء عمى إذف  74-706الجخائع السشرػص عمييا في السادة 

، الحؼ يدسح بيحا اإلجخاء لسجة قرػػ تقجر بخسدة (1)يرجره قاضي الحخيات كالحبذ
 .(2)شفذ اإلجخاءات لسخة كاحجةعذخ يػما، تججد لشفذ السجة كاألسباب كب

تع  2011جانفي  7في قخار لمغخؼ السجتسعة لسحكسة الشقس الفخندية بتاريخ 
تكخيذ مبجأ الذخعية في تقجيع األدلة مغ شخؼ الخرـػ في القزايا السجنية كالجشائية 

(le principe de loyauté dans l'administration de la preuve بخفس تدجيبلت )
مفػنية كالتي قاـ بيا مجمذ السشافدة، كأف ىحا األخيخ في إشار ؾيامو بسيستو مكالسة ت

في حساية الشطاـ العاـ االقترادؼ يقـػ بإجخاء متابعات قسعية كيشصق بجداءات 
عقابية، كفي إشار تقجيع األدلة أمامو فإف القػاعج السشرػص عمييا في القانػف السجني 

 .(3)لتي تتبعكالخاصة بذخعية إدارة الجليل ىي ا
كفي مرخ، يبجك أف القزاء السرخؼ سباؽ إلى تحخيع فعل استخاؽ الدسع 

                                 
الحؼ استحجثو السذخع  le juge des libertés et de la detention (JLD)حػؿ قاضي الحخيات كالحبذ  (1)

، كالسختمف عغ قاضي التحقيق، كالسختز بإصجار القخارات ؼيسا 2000جػاف  15بػاسصة قانػف  الفخندي
، انطخ عمى سبيل ػ يخز بعس حاالت الػضع في الحبذ السؤقت، كحاالت الخقابة القزائية كسمصات أخخ 

 السثاؿ:
LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op.cit, p 23; voir aussi: GABRIEL (Odier), 

Psychiatre et juge des libertés et de la détention: que change le décret du 20 mai 

2010? Sur le caractère exécutoire des décisions dans le contentieux judiciaire des 

hospitalisations d'office, L'information psychiatrique,1/2011 (Volume 87), pp 53-

56, disponible à l‟adresse:  

www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2011-1-page-53.htm.. 3/29/2016 

2:32. 
(2) Voir: NZASHI LUHUSU (Théo), op. cit, p 134-135.  
(3)  Voir: Cour de cassation, Assemblée plénière, 7 janvier 2011, N° de pourvoi: 09-

14316 09-14667, Publié au bulletin, disponible à l‟adresse: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JU

RITEXT000023435203. 07/09/2016 00:02. 

http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2011-1-page-53.htm.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023435203
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023435203
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كتدجيل السحادثات ليذ عغ شخيق مبجأ شخعية الحرػؿ عمى الجليل، كإنسا عغ 
 1971، حيث جاء الجستػر السرخؼ لدشة 1971شخيق قػاعج تع تكخيديا مشح سشة 

، كعمى إثخ (1)مشو 45في السادة ليشز عمى حخمة السخاسبلت كالسحادثات الذخرية 
ذلظ تع تعجيل قانػف العقػبات كقانػف اإلجخاءات الجشائية ليتبلءـ مع ىحا السبجأ، حيث 

مكخر، قشػف  309تع تجخيع فعل االعتجاء عمى حخمة السحادثات الذخرية )السادة 
مغ قانػف اإلجخاءات الجشائية مشعت الشيابة  206(، ككحا السادة 1972لدشة  37

لشيابة العامة مغ فعل استخاؽ السحادثات دكف إذف مدبق مغ القاضي الجدئي، "كفي ا
جسيع األحػاؿ يجب أف يكػف األمخ بالسخاؾبة لسجة ال تديج عغ ثبلثيغ يػما، كيجػز 

 لمقاضي الجدئي أف يججد ىحا األمخ مجة أك مجدا أخخػ مساثمة".
لسرخؼ في تدجيل عجد كفي ضػء ىحه السبادغ كاألحكاـ الججيج شخع القزاء ا

مغ األحكاـ القزائية اليامة التي كاف مغ أىسيا حكع محكسة جشايات الجيدة في 
العجػزة، كالتي صجر فييا الحكع بتاريخ:  1989لدشة  3192الجشاية رقع 

، كتتمخز كقائعيا في أف معمػمات كصمت إلى أحج ضباط اإلدارة 19/11/1989
الستيع األكؿ يتجخ في السخجرات، فأراد أف يتثبت العامة لسكافحة السخجرات تتزسغ أف 

مغ ىحه السعمػمات، فقاـ باستعساؿ التمفػف السخكب في شقة الستيع السحكػر، فخاؾبو 
كسسع السحادثات الرادرة مشو كإليو إلى الحج الحؼ اعتقج ؼيو بكفاية التحخيات، فحخر 

كسية مغ السخجرات في محزخا ضسشو أف معمػماتو كتحخياتو أكجت لو حيازة الستيع ل
 مدكشو كمكتبو كأنو يخكجيا مدتخجما في ذلظ تمفػنو الخاص.

عمى إثخ ذلظ عخض ككيل الشيابة ىحا السحزخ عمى القاضي الجدئي الحؼ أذف 
بالسخاؾبة كالتدجيل لسجة شيخ، كنجب محخر السحزخ لتشفيح السخاؾبة كالتدجيل، كضل 

لكتخكنيا، كأخيخا قاـ بتحخيخ محزخ آخخ الزابط يتدسع لمسحادثات التي كانت تدجل ا
ضسشو أف التحخيات الدخية كالسخاؾبة الذخرية أسفخت عغ كػف الستيع يحػز 
السخجرات في مدكشو كمكتبو، كشمب اإلذف بتفتيذو كتفتير آخخيغ ذكخىع السحزخ 

                                 
"لحياة السػاششيغ الخاصة حخمة يحسييا القانػف، كلمسخاسبلت البخيجية كالبخؾية  عمى ما يمي: 45تشز السادة  (1)

كسائل االتراؿ حخمة، كسخيتيا مكفػلة، كال تجػز مرادرتيا أك االشبلع كالسحادثات التمفػنية كغيخىا مغ 
 عمييا أك رقابتيا إال بأمخ قزائي مدبب كلسجة محجدة كفقا ألحكاـ القانػف".
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بأنيع مغ الستخدديغ عميو، كلع يحكخ الزابط في ىحا السحزخ سبق صجكر إذف 
دثات التمفػنية أك ما أسفخت عميو السخاؾبة كالذخائط السدجمة، فأصجر بسخاؾبة السحا

 ككيل الشيابة إذنا بالتفتير، كقج أسفخ األخيخ عغ ضبط مػاد مخجرة فعبل.
حيشحاؾ دفع محامي الستيع ببصبلف مخاؾبة السحادثات التمفػنية إلجخائيا قبل 

ة اإلجخاءات التي كاف -بالتالي–الحرػؿ عمى أمخ مدبب مغ القاضي، كببصبلف 
استشجت إلييا كتختبت عمييا، كقج أخحت محكسة الجشايات بيحا الجفع، كقزت ببخاءة 
جسيع الستيسيغ في الجشاية، كذلظ ألف محزخ التحخيات الحؼ قجمو الزابط لػكيل 
الشيابة كالحؼ عخض بعج ذلظ عمى القاضي الجدئي السترجار اإلذف بالسخاؾبة التمفػنية 

السخاؾبة التمفػنية األكلى غيخ السذخكعة التي قارفيا الزابط، "كإنو متى  كاف مبشيا عمى
كانت التحخيات قج بشيت كميا أك جميا عمى استخاؽ الدسع غيخ السذخكع، فإنيا تكػف 
تحخيات باشمة ال يدػغ اتخاذ إجخاء خصيخ مغ إجخاءات التحقيق كالسخاؾبة التمفػنية، 

 .(1)اشبل لبصبلف التحخيات التي بشي عمييا"كيكػف إذف القاضي الجدئي قج صجر ب
كسا أبصل نفذ الحكع، كلشفذ األسباب، إذف التفتير الرادر، فقج صجر ىحا 
اإلذف ىػ اآلخخ مختكشا إلى السحزخ الحؼ حخره الزابط، كخمز الحكع إلى القػؿ 
بأف تفتير مدكغ الستيع األكؿ كاف باشبل ككحلظ تفتير الستيع الثاني، كيبصل كحلظ 
كل ما ارتبط بيحا اإلجخاء الباشل مغ تخمي الستيسة الثالثة عغ قصعة السخجر 

 .(2)السزبػط
ججيخ باإلشارة أف التقاط التدجيبلت يختبط بالخبخة الجشائية التي يجب أف تؤكج 

، ليذ ىحا فحدب ببل بج مغ إيخاد محتػػ التدجيبلت تفريبل (3)مصابقة األصػات
تقخيخ الخبخة، كفي ىحا جاء في حكع لسحكسة الشقس كعجـ االكتفاء باالستشاد إلى 

قزائو  يف ؼيو قج عػؿ فكحيث إف الحكع السصعػ : "2012نػفسبخ  4السرخية بتاريخ 

                                 
(1) ) حخمة استخاؽ الدسع كتدجيل السحادثات، تعميق عمى حكع محكسة جشايات  ،انطخ تفريبل: دمحم عمي )دمحم محـخ

 .281 ص، 1990سشة يػنيػ ، يشايخ ع، القزاةالعجػزة، مجمة  -1989لدشة  3192رقع الجيدة في الجشاية 
(انظر:  (2)  .286 صنفذ السخجع،  ،دمحم عمي )دمحم محـخ

سة الخشػة، مجمة العمـػ اإلندانية، جامعة ياستخجاـ الرػت كالرػرة في إثبات جخ  ،شمبي )ليمى( :انطخ في ذلظ (3)
 .116 ص، 2012، جػاف 37قدشصيشة، ع 
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 األصػاتعمى الجليل السدتسج مغ تقخيخ خبيخ  بإدانة الصاعشيغ ضسغ ما عػؿ عميو
ػات مصابقة صألثبت مغ تقخيخ خبيخ ا "كقج قػلو: فيأكرده  الحؼالجعػػ  فيالسقجـ 

ت السأذكف السشدػبة إلييع بالتدجيبل حاديث كالرػرلؤلبرسة صػت كصػرة الستيسيغ 
تدتشج إلييا السحكسة ي دلة التألا سا كاف ذلظ، ككاف مغ السقخر أنو يجب إيخاد، ل"بيا

سخد مزسػف  ييشبغ شارة إلييا بلإليكفى ا كبياف مؤداىا فى الحكع بيانا  كاؼيا ، فبل
بيا السحكسة  مؤداه بصخيقة كاؼية يبيغ مشيا مجػ تأييجه لمػاقعة كسا اقتشعتالجليل كذكخ 

 بيا استشاد اللوأقخىا الحكع حتى يتزح كجو استج يدلة التألا يكمبمغ اتفاقو مع باق
 انتيى إلييا عمى الشحػ يالحكع السصعػف ؼيو إلى تقخيخ الخبيخ مكتؽيا  بإيخاد الشتيجة الت

ت كأشخاؼ كل تدجيل كمزسػف شى بحكخ مؤدػ التدجيبلالدالف بيانو دكف أف يع
بياف أسباب الحكع الرادر  ييكفى ف الكل عمى حجة، فإنو  يتع فؼ الحػار الح

استشبصت مشو  ؼعغ كجو استذياد السحكسة بيحا الجليل الح بالعقػبة لخمػه مسا يكذف
كاف ما تقجـ،  . لساالتدبيب ييكػف معيبا  بالقرػر ف فإف الحكع ،الجعػػ  يمعتقجىا ف

أكجو  ي، كذلظ بغيخ حاجة إلى بحث باقعادةإلكا فإنو يتعيغ نقس الحكع السصعػف ؼيو
 .(1)"الصعغ

كمغ جية أخخػ، فبل يسكغ لمسحكسة التعػيل عمى الجليل السدتسج مغ التدجيبلت 
 إال باعتباره قخيشة معدزة ألدلة الثبػت التي أكردتيا، مادامت ال تتخح مشيا دليبل أساسيا

 .(2)عمى ثبػت االتياـ
اعتخاض السخاسبلت كتدجيل كفي الجدائخ، أدخل السذخع اإلجخائي إجخاءؼ 

كما يمييا مغ قانػف اإلجخاءات  5مكخر  65كذلظ مغ خبلؿ السادة ، (3)األصػات

                                 
 ، بقاعجة بيانات محكسة الشقس، مػجػد عمى:4/11/2012حكع محكسة الشقس السرخية في:  (1)

http//www.cc.gov.eg/Images/H/111146002.pdf. 15/04/2016 14:24. 
 جة بيانات محكسة الشقس، مػجػد عمى:، بقاع3/11/2010حكع محكسة الشقس السرخية في:  (2)

http//www.cc.gov.eg/Images/H/111235602.pdf. 15/04/2016 2:47. 
الحخية الذخرية في ضػء مخاؾبة السخاسبلت كالتشرت عمى السحادثات  ،انطخ: أبػ شو )إسحاؽ صبلح( (3)

، 53 ع، مجمة البحػث كالجراسات العخبية، 2006السؤرخ في ديدسبخ  22-06حدب القانػف رقع الياتؽية 
 كما يمييا. 75 ص، 2010ديدسبخ 

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111146002.pdf
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111235602.pdf
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كلكغ ال تقبل ىحه اإلجخاءات كال تتع صحيحة إال بتحقق مجسػعة مغ ، (1)الجدائية
 الذخكط، كىي :

تع ىحه اإلجخاءات بسشاسبة جخائع محجدة عمى سبيل الحرخ، كىي يجب أف ت -
جخائع السخجرات، الجخيسة السشطسة العابخة لمحجكد الػششية، الجخائع الساسة بأنطسة 
السعالجة لآللية لمسعصيات، جخائع تبييس األمػاؿ، الجخائع اإلرىابية، جخائع الرخؼ، 

 .(1فقخة  5مكخر  65)السادة  ككحا جخائع الفداد
، أك بسشاسبة (2)يجب أف تتع ىحه اإلجخاءات بسشاسبة جخيسة في حالة تمبذ -

 .(1فقخة  5مكخر  65)السادة  التحقيق االبتجائي الحؼ يجخيو قاضي التحقيق
يجب أف تتع ىحه اإلجخاءات بشاء عمى إذف مكتػب مغ ككيل الجسيػرية  -

حالة فتح تحقيق تتع بشاء  ، كفي(3ك 1فقختيغ:  5مكخر  65)السادة  السختز إقميسيا
 .(4فقخة  5مكخر  65)السادة  عمى إذف مغ قاضي التحقيق كتحت مخاقبتو السباشخة

يجب أف يكػف اإلذف محجدا لسجة أقراىا أربعة أشيخ قابمة لمتججيج حدب  -
 .(3)(2فقخة  7مكخر  65)السادة  مقتزيات التحخؼ أك التحقيق

فعل التقاط أك تدجيل أك نقل السكالسات كىحه الشرػص جاءت بالتػازؼ مع تجخيع 
أك األحاديث الخاصة أك الدخية بغيخ إذف صاحبيا، ككحا االحتفاظ أك كضع في 
متشاكؿ الجسيػر أك الدساح بالػضع في متشاكؿ الجسيػر أك الغيخ أك استخجاـ بأؼ 

 303كسيمة كانت التدجيبلت كالرػر كالػثائق الستحرل عمييا شبقا لشز السادة 
، كىي جخائع تختكب بالتالي مغ قبل األفخاد العادييغ أك مغ قبل الذخشة 1 مكخر

القزائية التي تقػـ بعسميا خبلفا لشرػص قانػف اإلجخاءات الجدائية، كىي مغ الجخائع 

                                 
تع إضافة الفرل الخابع إلى الباب الثاني مغ الكتاب األكؿ، كىػ بعشػاف: "في اعتخاض السخاسبلت كتدجيل  (1)

 .20/12/2006السؤرخ في  22-06قع األصػات كالتقاط الرػر"، كذلظ بػاسصة القانػف ر 

في حالة التمبذ كبسا أنيا حالة مختبصة بسا قبل فتح التحقيق القزائي في األساس فإف ككيل الجسيػرية يرجر  (2)
إذنا بيحه اإلجخاءات لزابط الذخشة القزائية عمى أف تتع العسميات تحت مخاقبتو كليذ باإلشخاؼ السباشخ 

(، أما في حالة افتتتاح التحقيق فاإلذف يرجره قاضي التحقيق، كتتع 5مكخر  26 مغ السادة 5لمزابط )الفقخة 
 .238 صالسقاؿ الدابق،  ،العسميات تحت مخاقبتو السباشخة، انطخ: عسارة )فػزؼ(

 .102 ص، السخجع الدابق ،)عبج الخحساف( خمفيانطخ:  (3)
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 .(1)السقيجة بالذكػػ 
كالخبلصة في ىحا الذأف أف مخاؾبة األحاديث الذخرية ىػ إجخاء مغ إجخاءات 

ب عمى ذلظ مغ نتائج، كىي: أنيا إجخاء تتحخؾ بو الجعػػ التحقيق بكل ما يتخت
العسػمية، حيث أف ىحه األخيخة تحخؾ أؼ إجخاء مغ إجخاءات التحقيق، كأنيا تقصع 
تقادـ الجعػػ العسػمية، كأنيا تكػف أساسا لؤلمخ بأال كجو لمستابعة الحؼ تتخحه الشيابة 

خاؾبة األحاديث الذخرية )تدجيل العامة بعج الفخاغ مغ اإلجخاء إذا رأت ذلظ، كأف م
األصػات( ال يرح أف يكػف بغيخ إذف مغ القاضي، كأف ؾياـ الزبصية القزائية بيحا 

 اإلجخاء دكف الخجػع إلى الدمصة القزائية يجعمو باشبل.
 الفخع الثالث

 حهل بعس وسائل الحرهل عمى الجليل األخخى 
مغ قبل الذخشة  إف استعساؿ كسائل معيشة مغ أجل الحرػؿ عمى الجليل

كمثاؿ ذلظ  كحخمة الحياة الخاصة،  القزائية يرصجـ باعتبارات الحخية الفخدية
، حيث أف مثل ىحا اإلجخاء ؼيو مداس كعجكاف عمى (2)استعساؿ جياز كذف الكحب

حخية الفخد في مختمف صػرىا، كحتى في حالة االعتجاد بسثل ىحه الػسيمة قانػنا فإف 
 .(3)يبقى دائسا خاضعا القتشاع القاضي تقجيخ ؾيستيا القانػنية

كعمى العكذ مغ ذلظ فإف الػسائل العمسية كالتقشية الحجيثة كالخادار بالشدبة 
لسخالفات الديخ، كمصابقة البرسات، كتحميل الجـ مغ أجل معخفة ندبة الكحػؿ، أك 

، ىي كميا كسائل تمقى تخحيبا كاسعا في الشصاؽ الجدائي ما لع يكغ DNAكذف الػ 
 .(4)ىشاؾ مداس بحخمة الحياة الخاصة
                                 

جدائخؼ كالسقارف )اتجاه ججيج نحػ خػصرة الحق في الذكػػ في التذخيع ال ،انطخ: خمفي )عبج الخحساف( (1)
 .12 ص، 2018، 9الجعػػ العسػمية(، مجمة االجتياد القزائي، جامعة دمحم خيزخ بدكخة، ع 

كيشصبق األمخ عمى ما يصمق عميو مرل الحؿيقة، كالتشػيع السغشاشيدي، حيث تتذابو ىحه الػسائل مغ حيث  (2)
 ة االنفعالية لكل شخز بصخيقة مختمفة.كػنيا تدمط عمى كعي الذخز، كتتأثخ بالجرج

اإلثبات الجشائي كالسدتججات العمسية، السجمة السغخبية لبلقتراد كالقانػف السقارف، كمية  ،انطخ: بازؼ )دمحم( (3)
 كما يمييا. 110 ص، 2013، 40العمـػ القانػنية كاالقترادية كاالجتساعية بسخاكر، السغخب، ع 

إثبات الجخيسة باألدلة العمسية، مجمة الذخيعة كالقانػف، جامعة  ،رع خسيذ(انطخ تفريبل: مذعذع )معت (4)
 كما يمييا. 21 ص، 2013، أكتػبخ 56، ع 27اإلمارات العخبية الستحجة، س 
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 السبحث الثاني

 حهل القيسة القانهنية لتدجيالت الفيجيه وكاميخات  

 السخاقبة كجليل جشائي

عمى الخغع مسا لتدجيبلت الفيجيػ ككاميخات السخاؾبة مغ ركاج كمغ دكر أمشي 
لؿياـ حالة  فعاؿ في كذف الجخائع السختمفة إال أف الؿيسة القانػنية لؤلدلة السدتسجة

التمبذ أك حتى لئلثبات الجشائي العادؼ ال تداؿ متحبحبة في مختمف التذخيعات ككحلظ 
، كىشاؾ عجة عؿبات تػاجو األخح بيحه التدجيبلت كجليل (1)في التصبيقات القزائية

جشائي لؿياـ حالة التمبذ )مصمب أكؿ( كسا أف ىشاؾ تخدد كخبلؼ فقيي كقزائي حػؿ 
 بلت )مصمب ثاف(.األخح بيحه التدجي

 السصمب األول

 العقبات العسمية والقانهنية العتبار تدجيالت الفيجيه 

 مقبهالدليال جشائيا  وكاميخات السخاقبة

ىشاؾ عجة عؿبات تقف عائقا أماـ فشية األخح بتدجيبلت الفيجيػ ككاميخات 
 ، كيسكغ إرجاع تمظ العؿبات إلى العجيج مغ االعتبارات أىسيا:(2)السخاؾبة

                                 
تعتبخ بخيصانيا األكلى في صف الجكؿ التي اىتست بتذخيع نرػص خاصة بكاميخات السخاؾبة كباستخجاـ  (1)

، كسا تعتبخ األكلى أيزا مغ حيث عجد الكاميخات 1990اإلجخاـ، كذلظ مشح سشة كاميخات السخاؾبة لسكافحة 
 السػجػدة في كل دكؿ االتحاد األكركبي، قبل خخكجيا مشو، انطخ:

HEILMANN (Éric), La vidéosurveillance, une réponse efficace à la criminalité?, 

Criminologie, vol. 36, n° 1, 2003, pp 89-102, disponible à l‟adresse: 

http//id.erudit.org/iderudit/006554ar. 29/07/2016 18:00. 
إف السقرػد بكاميخات السخاؾبة بيحا الرجد ىي الكاميخات التي تدجل مذاىج حية كتحتفع بيا في ذاكخات، أما  (2)

لتي تكػف مػصػلة بذاشات مباشخة كىي التي أصبحت معتسجة بكثخة في كثيخ مغ الجكؿ كاميخات السخاؾبة ا
بغخض التقميل مغ رجاؿ الذخشة فيي تبث مذاىج مباشخة تدسح بالتجخل الفػرؼ لمزبط القزائي بغخض 

 ضبط الجخيسة في حالة تمبذ، كال يػجج بذأنيا أؼ إشكاؿ.

http://id.erudit.org/iderudit/006554ar
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التدجيبلت التي تتع عغ شخيق الكاميخات أماـ القاضي ال تعتبخ دليبل  ىحه أف -
كلكشيا قخيشة قزائية تكسيمية كال تخقي لسخحمة الجليل السادؼ السمسػس أك دليل  ،جشائيا
 مثبل. كىحا ما نز عميو القانػف السرخؼ ، إثبات

ل في باب الخبخة إذا إف كاميخات السخاؾبة مغ ناحية أدلة اإلثبات الجشائي قج تجخ -
أك ، (1)كاف مغ الزخكرؼ خزػعيا إلى الخبخة، أك يسكغ اعتبارىا شيادة مػضػعية

  .(2)أنيا تجخل في باب القخائغ كالجالئل

شيء يخفي الػجو  أؼأف العجيج مغ الجشاة يخفػف مبلمح كجػىيع باألقشعة أك  -
العؿبة يسكغ التغمب  ىػيتيع، كىحهلبلبتعاد عغ الكاميخات بغخض عجـ الػصػؿ إلي 

عمييا بالتصػر الحاصل في دقة الكاميخات، كفي االعتساد عمى تقشيات تتيح التعخؼ 
عمى الجشاة مغ خبلؿ برسة العيغ كالبرسة السخئية، كسا أف كثيخا مغ الكاميخات 
خاصة تمظ التي تدتخجـ مغ الذخشة تكػف عادة مترمة بقػاعج بيانات مدكدة برػر 

 .(3)السعصيات الذخرية حيث تتع معالجة السعصيات آليالؤلشخاص مع كافة 

 les trucages إف العؿبة الحؿيؿية التي تترل بمقصات الفيجيػ ىي السؤثخات الخاصة -
التي أصحبت تخزع ليا األفبلـ السدجمة كالرػر كاألصػات، حيث تزخع لمسعالجة 

فييا باإلضافة  بػاسصة بخمجيات حاسػبية محتخفة، كبالتالي التحخيف الحؼ يحرل
   .(4)كالححؼ، كما يخذى مغ تأثيخ كل ذلظ عمى اقتشاع القزاة

                                 
(1) Voir: BOLZE (Pierre), op. cit, p 371. 
(2)  « Les infractions peuvent, en principe, être établies par tout mode de preuve. 
Le juge apprécie discrétionnairement la valeur et le nombre des présomptions et indices 

nécessaires pour constituer une preuve, à condition toutefois qu‟il ne les appuie que 

sur des éléments produits au débat oral et soumis à la libre discussion des parties. 
L‟enregistrement par magnétophone peut constituer un indice de preuve, susceptible de 

s‟ajouter à d‟autres indices, sur lesquels les tribunaux répressifs peuvent fonder 

leur intime conviction», voir: Cass.crim. 16 mars 1961, Bull.crim. n°172 p 332. 
(3) Voir: DUMORTIER (Franck), La vidéosurveillance sous l'angle de la 

proportionnalité: premières réflexions au sujet de la loi réglant l'installation et 

l'utilisation de caméras de surveillance, Revue du Droit des Technologies de 

l'Information, 2007, p 3. 
(4) Voir: BOLZE (Pierre), op. cit, p 379. 
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أف التدجيبلت السخئية كالسدسػعة تعتبخ في حج ذاتيا مغ عشاصخ الحياة الخاصة  -
إال بسػجب إجخاءات قانػنية بيا لؤلفخاد التي ال يسكغ التعجؼ عمييا أك السداس 

ستعساليا قج يجخ إلى الػقػع تحت شائمة كقزائية تحجدىا التذخيعات، مسا يجعل ا
، أك إلى البصبلف إذا تعمق األمخ بالذخشة (1)الستابعة الجدائية إذا تست مغ األفخاد

لتػفيق بيغ مقتزيات احتخاـ الحياة زساف ا، فتدعى تمظ التذخيعات ل(2)القزائية
 assurer un équilibre entre le respect de laالخاصة لؤلفخاد ككحا أمغ األشخاص 

vie privée et la sécurité des personnes. 

                                 
بالشدبة لؤلفخاد يجب مشاقذة مدمظ القزاة في عجـ األخح بالتدجيبلت التي يقـػ بيا األفخاد إلثبات بخاءتيع، ذلظ  (1)

ائية إنسا كضع لتشطيع الدمصة القزائية كما يتبعيا مغ ضبصية قزائية، كلع يػضع أف قانػف اإلجخاءات الجد 
لؤلفخاد العادييغ الحيغ بإمكانيع أف يقػمػا بأؼ عسل مغ شأنو أف يثبت بخاءتيع، فإذا كاف القانػف ال يجبخىع 

مى الجليل، ألف عمى إثبات بخاءتيع فإنو ال يسشعيع كحلظ، كال يسكغ تصبيق البصبلف عمى شخيقة حرػليع ع
البصبلف كجداء إجخائي يخز أعساؿ الدمصة القزائية كأعػانيا، كال يسكغ أف يمحق ترخفات األفخاد، 
فترخفات األفخاد قج تخزع لقانػف العقػبات لكشيا ال يسكغ أف تخزع لقانػف اإلجخاءات الجدائية إال في 

أخخػ فإف الدمصة القزائية ال يشبغي ليا أف  أحػاؿ محجدة حرخا )االمتشاع عغ اإلدالء بالذيادة(، كمغ جية
تشطخ إلى الجانب الجشائي لمفعل، أؼ انتياؾ حخمة الحياة الخاصة مغ قبل الستيع الحؼ يقجـ الجليل عمى 
بخاءتو، ألف قخيشة البخاءة التي في جانبو ىي التي يقـػ عمييا بشياف اإلجخاءات الجدائية، كالستيع ىػ الصخؼ 

بغي أف يطل مػقفو سمبيا تجاه االتياـ الحؼ يػجو إليو كأدلة اإلدانة التي تدعي الشيابة الزعيف الحؼ ال يش
 العامة إلى حذجىا في سبيل اإلقشاع بإدانتو.

مغ األمثمة القزائية في سػيدخا ما قزت السحكسة الجشائية الفجرالية الدػيدخية في قخارىا بتاريخ:  (2)
لحؼ تتمخز كقائعو في أف الصاعغ قج قاـ بارتكاب عجة ، كا6B 849/2010تحت رقع:  14/04/2011

جخائع تتعمق بالديخ كقاـ بتػثيقيا بالفيجيػ مغ خبلؿ ىاتفو الحؼ ضاع مشو، فالتقصو أحجىع كقجمو لمذخشة، 
ىحه األخيخة قامت باالشبلع عمى محتػاه كقامت باستجعاء الصاعغ كالتحقيق معو في تمظ الجخائع، كالتي لع 

كشو اعتخؼ بيا بعج أف كاجيتو الذخشة بالتدجيبلت، كصجر عمى إثخ ذلظ حكع بإدانتو مغ قبل يعتخؼ بيا، ل
الذخشة أف ت السحكسة الفجرالية في الحكع السحكػر أعبله اعتبخ كعمى إثخ االستئشاؼ  ، Brüggمحكسة بخكغ 

ييا ألف ىحا ال يحق ليا اإلشبلع عمى مزسػف محتػػ التدجيبلت السػجػدة في كاميخا ضائعة كصمت إل
 رعتجاء غيخ مبخ ا كىػ ، شاسب عمى الحياة الخاصة لؤلشخاصمت عتجاء غيخ ضخكرؼ كغيخا اإلشبلع يعج 

ف الذخشة لع أكاعتبخت السحكسة ، ؼ ضخكرة ُممّحةأك أرتكاب جخيسة اؼ شبية عمى أسبق كجػد  بدبب عجـ
لى إنتطار قجـك مالظ الكاميخا اكتفاء بتكغ مزصخة لخؤية التدجيبلت في الكاميخا بل كاف مغ الػاجب عمييا اال

الجليل السحرل بصخيق غيخ مذخكع باشل بدبب مداسو  كبالشتيجة فإف ،ستبلـ الكاميخا الزائعةالذخشة ال
 بالحياة الخاصة، انطخ:

http//www.juricaf.org/arret/SUISSE-TRIBUNALFEDERALSUISSE-20110414-

6B8492010. 12/2/2016 3:40. 

http://www.juricaf.org/arret/SUISSE-TRIBUNALFEDERALSUISSE-20110414-6B8492010
http://www.juricaf.org/arret/SUISSE-TRIBUNALFEDERALSUISSE-20110414-6B8492010
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في الحؿيقة إف تدجيبلت كاميخات السخاؾبة تعتبخ مغ الشاحية القانػنية مغ نػع األدلة  -
كالتي قج تخزع لمخبخة مغ أجل معخفة ما تحسمو مغ معمػمات، ، (1)التقشية كالعمسية

ألدلة: كاميخا بعيجة، ال يسكغ كىشاؾ عجة عؿبات تقشية تسشع التعػيل عمى مثل ىحه ا
رؤية األشخاص، الفيجيػ متذشج كغيخ كاضح، ال يخػ سػػ جدء مغ مدخح الجخيسة، 

 الرػرة باألبيس كاألسػد ...إلخ، ككل ىحا يجعميا ذات شبيعة تقشية.

إف كاميخات السخاؾبة ككل كسائل اإلثبات الحجيثة تتعارض مع السشصق الجدائي  -
دية، كىػ الحؼ جعل القػانيغ تتجخل لمحج مغ استخجاـ ىحه كاحتخاـ الحخيات الفخ 

الػسائل عغ شخيق تحجيج أماكغ كضعيا، كأف دكرىا أمشي بالجرجة األكلى، في البشػؾ 
كالسحبلت التجارية ككسائل الشقل كمػاقف السخكبات كالسباني العسػمية كالدكشات 

 .(2)الخاصة، كبكل تأكيج الصخؽ العامة

 السصمب الثاني

 اعتبار السذاىجة عبخ كاميخا السخاقبة مجى

 بسثابة حالة تمبذ حقيقي

يتػجب اإلشارة في البجاية أف القانػف الجدائخؼ يعتبخ كاميخات السخاؾبة سػاء 
أك كاميخات السخاؾبة عغ شخيق الفيجيػ السشقػلة مغ ، (3)مشيا غيخ السجيدة لمخؤية الميمية

 10السؤرخ في  410-09تشفيحؼ رقع التجييدات الحداسة التي نطسيا السخسـػ ال
مشيا بأنيا كل عتاد يسكغ استعسالو غيخ السذخكع  2، كعخفيا بالسادة 2010ديدسبخ 

                                 
(1) Voir: LEMAIRE (Élodie), La fabrique de la vidéo-preuve, Champ pénal/Penal field, 

Vol. XIV, 2017, disopnible à l‟adresse: 

 http//journals.openedition.org/champpenal/9487. 15/03/2018 00:40. 
(2) Voir: BOLZE (Pierre), op. cit, p 371. 

ذؼ  19ؤرخ في لسا 98 - 96خسـػ التشفيحؼ رقع لسألحكاـ ا لخؤية الميميةايدة بلسجخاؾبة الستخزع تجييدات ا (3)
 - 06يحجد كيؽيات تصبيق األمخ رقع  سع الحؼلستعجؿ كالسا 1998س سشة مار  18ػافق لسا 1418عاـ  القعجة

الحخبي كاألسمحة  تعمق بالعتادلسكا 1997يشايخ سشة  21ػافق لسا 1417رمزاف عاـ  12ؤرخ في لسا 97
 كالحخيخة.

http://journals.openedition.org/champpenal/9487
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، حيث يخزع االتجار بيا كاقتشاؤىا كحيازتيا (1)باألمغ الػششي كبالشطاـ العاـ
 مشو(. 3كاستعساليا ألحكاـ ىحا السخسـػ ) حدب السادة 

تخمت نرػص القانػف أك لع تحتخمو ىي التي كمثل ىحه الكاميخات سػاء اح
يسكغ أف تدجل حاالت لجخائع يتع االشبلع عمييا مغ شخؼ ضابط الذخشة القزائية، 
فيل يدسح ذلظ بالقػؿ أف الجخيسة في حالة تمبذ، أـ أنيا ال تعجك أف تكػف دليل 
 إثبات، كبالتالي فيي تعامل مثل جسيع كسائل التقاط الرػرة األخخػ كاليػاتف

 كالكاميخات اليجكية كغيخىا؟

إف اإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تكػف في ضػء قػاعج اإلثبات السعخكفة، فالقاعجة 
األكلى ىي أنو يجب أف تكػف عسمية البحث كالحرػؿ عمى تدجيبلت الفيجيػ قج تست 
بصخيقة مذخكعة، كالقاعجة الثانية أف ؾيسة تمظ التدجيبلت كحجيتيا في اإلثبات تخزع 

 فشية كمػضػعية تؤثخ في تمظ الحجية كفقا لسبجأ حخية القاضي في االقتشاع.لجػانب 

إف عسمية استخخاج أشخشة الفيجيػ السدجمة كتدجيل السحادثات الذخرية 
كمخاقبتيا يشبغي أف يبلحع معيا ما يتعمق بسجػ احتخاـ الحياة الخاصة لؤلشخاص 

لو رب العسل كاميخا مخاؾبة  الحيغ تع تدجيميع في حاالت مثل حالة العامل الحؼ يزع
دكف عمسو، كىحا يعػد بشا إلى قزية شييخة نطختيا محكسة باريذ الكمية في كاقعة 

(، ككضعت N( قامت بإسشاد إدارة صيجليتيا إلى عاممة )Bتتعمق براحبة صيجلية )
بصخيقة خؽية جيازا لبلستساع كتدجيل السحادثات التي تقع في الريجلية كفي ممحقاتيا 

ة ككيمة تجعى ، كأكصمت ىحا الجياز بجياز التمفػف السختبط بسدكغ يقع أعمى بػاسص
الريجلية، كعشجما عمست الديجة  بحلظ سارعت بإببلغ الذخشة، كقج أثبت الخبيخ أف 

( مع كالجىا، كقج أدانت Nالجدء األعطع مغ الحجيث كاف مشربا عمى حجيث الديجة )
ميا في جخيسة االعتجاء عمى الحياة الخاصة ( باعتبارىا فاعبل أصRالسحكسة الديجة )

                                 
 2009 ديدسبخ سشة 10ػافق لسا 1430ذؼ الحّجػة عاـ  23مؤرخ في  09 - 410تشفيحؼ رقع السخسـػ الانطخ:  (1)

، مؤرخة في: 73، ج. ر. ع شربة عمى التجييدات الحداسةلسعمى الشذاشات ا صبقةلسيحجد قػاعج األمغ ا
 .4 ص، 2009ديدسبخ  13ىػ السػافق  1430ذك الحجة عاـ  26
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 . (1)( باعتبارىا شخيكة معيا في الجخيسةBكالديجة )

حيث تحيمشا القزية الدابقة في الحؿيقة إلى أمخيغ كىسا: عجـ شخعية الجليل 
السدتسج مغ تدجيبلت الفيجيػ/الرػت التي تذكل اعتجاء عمى الحياة الخاصة، 

 تجاء عمى الحياة الخاصة.باإلضافة إلى ؾياـ جخيسة االع
 السصمب الثالث

 الخالف الفقيي والقزائي حهل قيسة تدجيالت الفيجيه 
 السخاقبة كجليل جشائي وكاميخات

يختج ىحا الخبلؼ في حؿيقة األمخ إلى الخبلؼ حػؿ الػسائل العمسية الحجيثة 
ة، كمغ ، ىحا مغ جي(2)كغيخىاكالحسس الشػكؼ عسػما في اإلثبات، كالبرسة الػراثية 

جية أخخػ فيحه الػسائل تكػف غيخ مذخكعة كمسا كانت تسذ بالحخية الفخدية، 
 .(3)كتدجيبلت الفيجيػ ككاميخات السخاؾبة تثيخ مثل ىحا الشقاش

يذتخط القزاء في انجمتخا مثبل شخشيغ لؤلخح بالرػر السأخػذة مغ كاميخات 

                                 
(1) [TGI Paris, 7 novembre 1975, D. 1976, p270مذار إلييا في ])السخجع  ،: فاركؽ )ياسخ األميخ

 مذار إلييا أيزا في مقاؿ:؛ 252 صالدابق، 
ALBERT (Chavanne), Les résultats de l'audiosurveillance comme preuve pénale, In: 

Revue internationale de droit comparé, Vol. 38 N° 2, Avril-juin 1986, Études de 

droit contemporain. Contributions françaises au 12e Congrès international de droit 

comparé (Sydney-Melbourne, 18-26 août 1986) pp 749-755, disponible à l‟adresse: 

 http//www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1986_num_38_2_2442. 17/01/2018 00:39. 
لػسائل العمسية الحجيثة في اإلثبات إلى عجة فئات، فيشاؾ ما يتخكد مشيا عمى جدع اإلنداف، كىحا ىػ تختج ا (2)

الحؼ يثيخ مذاكل تتعمق بخرػصية ككخامة اإلنداف، كمشيا ما ال يتعمق بجدع اإلنداف ذاتو لكغ بعشاصخ 
الفخاغ ...إلخ(، كتدجيبلت  أخخػ تتعمق بالخرػصية كالرػرة كالحياة الخاصة )العائمية، العاشؽية، أكقات

الكاميخا ىي مغ ىحا الشػع، فيي ال تدمط مباشخة عمى جدع اإلنداف، كحالة إثبات كجػد الكحػؿ في الجـ، أك 
 إثبات استيبلؾ السخجرات، كلكشيا تسذ الحياة الخاصة لئلنداف. 

 .Robert H. جاكدػف )في القزاء الجكلي في قزية نػرمبػرغ سبق لمشائب العاـ األمخيكي ركبخت ىػ  (3)

Jackson)   ،أف اتخح مبادرة نطخا لرعػبة جسع الجالئل، حيث قاـ بتػجيو التيع بشاء عمى: أفبلـ، صػر
 أفبلـ كثائؿية، تخكيب أخبار، انطخ:

CHRISTIAN (Delage), L'image comme preuve: l'expérience du procès de Nuremberg, 

In: Vingtième Siècle, revue d'histoire, n°72, octobre-décembre 2001, Image et 

histoire, pp 63-78, disponible à l‟adresse: 

http//www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_2001_num_72_1_1413. 07/10/2016 21:25. 

http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1986_num_38_2_2442
http://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_2001_num_72_1_1413
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ذات صمة كثيقة بالجعػػ،  السخاؾبة، شخط يتعمق بعبلقة الرػر بالػاقعة، أؼ أف تكػف 
كأف تكػف صػرة لمستيع، كالذخط الثاني يتعمق بفشيتيا أؼ أخح تمظ الرػر بصخيقة 

، حيث لع يقبل القزاء مثبل فيجيػ يتزسغ صػرا متحخكة إلعادة (1)مشتجة في اإلثبات
 .(2)تسثيل الجخيسة

ؼ مغ قانػف العقػبات عمى تجخيع استعساؿ أ 1-226في فخندا، تشز السادة 
حيث قزي أنو كسيمة كانت اللتقاط أك تدجيل صػرة شخز يػجج في مكاف خاص، 

كىكحا ، (3)ال يجػز مثبل التقاط صػر عبخ نػافح مغمقة يتػاجج فييا الذخز داخل شقتو
استقخ القزاء عمى إبصاؿ األدلة السدتخمرة مغ صػر مأخػذة في أمكشة خاصة أيغ 

 .(4)ةلع يتسكغ رجل الذخشة مغ اقتحاميا بالقػ 
في  24/06/2009في قخار لمسحكسة العميا )غخفة الجشح كالسخالفات( بتاريخ 

قزية )ب.ؼ( ضج الشيابة العامة قخرت أف شخيط الفيجيػ ال يعج دليبل مغ أدلة إثبات 
جخيسة الدنا، ذلظ أف ىحه األخيخة "ال يسكغ إثباتيا بكافة الػسائل، كإنسا تخزع لػسائل 

مغ قانػف العقػبات التي حرخت  341تخمرو مغ السادة إثبات محجدة، كىحا ما ند
كسائل إثبات جخيسة الدنا، في حيغ أف القخار السصعػف ؼيو يختكد إلثبات جخيسة الدنا 
عمى شخيط فيجيػ غيخ كاضح كغيخ مبيغ لمذخريغ، كأف ىحه الػسيمة ال تجخل ضسغ 

                                 
لتػضيح في ىحا اإلشار إلى أف مشطػمة اإلثبات الجشائي ال تيجؼ إلى كذف حؿيقة مػجػدة مدبقا، مغ السيع ا (1)

بل إف الحؿيقة القزائية ىي حؿيقة اششاعية ججيجة تكػف غيخ قابمة لمصعغ كذلظ باستخجاـ قػاعج اإلثبات، 
ح بالرػر كالفيجيػ في كىي قػاعج تسدج بيغ الػاقع كالقانػف، كمغ ىشا فإف ىحه القػاعج التي تخز األخ

 اإلثبات ىي مغ ىحا القبيل، انطخ: 
JEAN-LOUIS (Halperin), La preuve judiciaire et la liberté du juge. In: 

Communications, 84, 2009, Figures de la prevue [Numéro dirigé par Rafael 

Mandressi] pp 21-32; disponible à l‟adresse: 

http//www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_2008_num_84_1_2504. 10/7/2016 11:30. 
)أ(، ع  18الرػت كالرػرة كدكرىسا في اإلثبات الجشائي، مجمة دراسات األردنية، مج  ،انطخ: الدعيج )كامل( (2)

 .104، 103 ص، 1991، 3
(3)  Voir: Cass. crim., 25 avril 1989, Bull. crim. n° 165, disponible à l‟adresse:  
http//legimobile.fr/fr/jp/j/c/crim/1989/4/25/86-93632/. 07/09/2016 00:28. 
(4)   Voir: ATAYA (Ali), L'enquête de police et l'infraction flagrante en droit Libanais 

(étude Comparative), master II droit comparé, option droit privé Et science 

criminelle, Université de Perpignan Via Domitia, 2006, disponible à l‟adresse : 

http//www.memoireonline.com/03/08/969/m_enquete-police-infraction-flagrante-droit-

libanais-etude-comparative39.html. 07/09/2016 00:16. 

http://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_2008_num_84_1_2504
http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/crim/1989/4/25/86-93632/
http://www.memoireonline.com/03/08/969/m_enquete-police-infraction-flagrante-droit-libanais-etude-comparative39.html
http://www.memoireonline.com/03/08/969/m_enquete-police-infraction-flagrante-droit-libanais-etude-comparative39.html
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مغ قانػف  341 كسائل كال دالئل اإلثبات التي جاءت عمى سبيل الحرخ في السادة
 .(1)العقػبات كيكػف بحلظ قزاة االستئشاؼ قج خالفػا القانػف كعخضػا قخارىع لمشقس"

كيػضح القخار أكثخ ىحه السدألة بالقػؿ: "فعبل حيث أنو بالخجػع لمقخار 
السصعػف ؼيو يتزح أف قزاة السػضػع إلدانة الصاعشة بتيسة السذاركة في الدنا شبقا 

قانػف العقػبات اعتبخكا شخيط الفيجيػ كأنو كسيمة إثبات مغ  42ك 339لمسادتيغ 
مغ  341كاممة، بيشسا شخيط الفيجيػ ليذ مغ الجالئل السشرػص عمييا في السادة 

قانػف العقػبات التي تذتخط أف يكػف الجليل الحؼ يقبل عغ ارتكاب ىحه الجخيسة 
حخره أحج رجاؿ مغ نفذ القانػف إما محزخ قزائي ي 339السعاؾبة عمييا بالسادة 

الزبط القزائي عغ حالة تمبذ، كإما بإقخار كارد في رسائل أك مدتشجات صجارة مغ 
 الستيسة كإما بإقخار قزائي".

فيتبيغ مغ خبلؿ ىحا القخار أف السحكسة العميا ال تسانع في كػف شخيط الفيجيػ 
ائل، كإنسا ال صالحا لئلثبات في الجخائع األخخػ شبقا لقاعجة حخية اإلثبات بكافة الػس

يرح االعتساد عمى دليل الفيجيػ في حاالت محجدة يصمب فييا القانػف أدلة محجدة 
مغ قانػف  212، كىحا ىػ التصبيق الدميع لسحتػػ السادة (2)بحاتيا عمى سبيل الحرخ

، غيخ أف القخار لع يغفل أف الجليل السقجـ لع يكغ كاضحا كغيخ (3)اإلجخاءات الجدائية

                                 
، قزية 24/06/2009، قخار بتاريخ 443709ة العميا، غخفة الجشح كالسخالفات، ممف رقع انطخ: قخار لمسحكس (1)

 .336 ص، 2010)ب. ؼ( كمغ معيا ضج الشيابة العامة، السجمة القزائية لمسحكسة العميا، العجد الثاني، 

يحجد القانػف شخؽ  إف االجتياد القزائي في فخندا يصبق ىحه القاعجة بصخيقة مخالفة، فيػ يعتبخ أنو عشجما (2)
إثبات محجدة لجخيسة محجدة فإنو يتخؾ الحخية لمصعغ في استخجاـ كسائل اإلثبات األخخػ ما لع تكغ محطػرة 

 بالقانػف، كىػ ما يدسى بالجليل السزاد، انطخ مثبل قخارات محكسة الشقس الفخندية التالية:
Cass. crim, 27 OCT 1993, N° de pourvoi: 93-82.348, disponible à l‟adresse: 

http//legimobile.fr/fr/jp/j/c/crim/1993/10/27/93-82348/. 26/10/2016 13:39. 
Cass. crim, 12 avril 1995, N° de pourvoi: 94-84888, disponible à l‟adresse: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007067967. 

26/10/2016 13:45. 

Cass. crim., 29 septembre 1999, disponible à l‟adresse: 

http//legimobile.fr/fr/jp/j/c/crim/1999/9/29/99-80136/. 26/10/2016 13:52. 
 مغ قانػف اإلجخءات الجدائية الفخندي: 427السصابق لشز السادة  (3)

Art. 427 C. pr. pén: “Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent 

être établies par tout mode de preuve et le juge décide d‟après son intime 

conviction”. 

http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/crim/1993/10/27/93-82348/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007067967
http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/crim/1999/9/29/99-80136/
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، كىحا يعشي أف دليل الفيجيػ السقبػؿ يجب أيزا أف يكػف كاضحا مبيغ لمذخريغ
 .(1)كالسيسا أف يكػف مبيشا لؤلشخاص حتى يسكغ االعتساد عميو

 السصمب الخابع
 عجم بصالن التدجيالت السقجمة من الستيم حجج حهل 

 إلثبات بخاءتو وله كانت تسذ الحياة الخاصة لمغيخ
حجية التدجيبلت الخاصة سػاء مشيا في انتطار صجكر حل تذخيعي لسدألة 

التدجيبلت  الرػتية أك السخئية، فإف الباحث يخػ في ضػء مبادغ القانػف الجشائي أف
الفيجيػية التي تخمي إلى إثبات البخاءة ال يسكغ أف يسديا البصبلف لعجـ شخعيتيا بدبب 

 أنيا تسذ الحياة الخاصة لمغيخ، كيدتشج إلى عجة اعتبارات أىسيا:
جداء اإلجخائي يؤدؼ أساسا إلى سمب العسل اإلجخائي آثاره القانػنية، كيخد إف ال -

عمى مخالف القػاعج اإلجخائية قرجه غيخ السذخكع مغ تمظ السخالفة، بيشسا 
 ، أؼ مبخر.إثبات البخاءة ىػ مقرج مذخكع

إف اإلدانة تحتاج إلى اليقيغ مغ شخؼ القاضي، أما البخاءة ؼيكفي فييا الذظ،  -
يسكغ السداكاة بيغ أدلة البخاءة كأدلة اإلدانة مغ حيث اشتخاط  لحلظ فبل

 .(2)السذخكعية
مغ جية أخخػ، فحتى بالشدبة لزباط الذخشة القزائية الحيغ يخالفػف القػاعج  -

اإلجخائية فإف أعساليع التي يمحقيا البصبلف تؤدؼ مغ الشاحية القانػنية إلى ؾياـ 
بية نطخيا، أما عسميا فسغ الرعب إثبات ؾياـ مدؤكليتيع الجدائية كالسجنية كالتأدي

، كبالسثل فالستيع (3)مدؤكليتيع الجدائية كخاصة مغ خبلؿ إثبات القرج الجشائي

                                 
يحكخ في ىحا الرجد قزاء محكسة الشقس السرخية في قزية مقتل سػزاف تسيع، حيث أدانت محكسة جشايات  (1)

عجاـ، كلكغ الحكع ذكخ مغ بيغ أدلة اإلثبات الستيسيغ كالحكع عمييع باإل 21/05/2009القاىخة بجمدة 
الرػر التي التقصتيا كاميخات السخاؾبة في فشجؽ الػاحة كبخج الخماؿ في دبي، كقج نقزت محكسة الشقس حكع 
اإلدانة، ككاف مغ بيغ أسباب الشقس أف إحجػ الرػر التي استشجت إلييا السحكسة لع تبيغ كجو الستيع رغع 

 مبل عبخ الخابط: تكبيخىا، انطخ الحكع كا
http//www.cc.gov.eg/Images/H/111235499.pdf.  15/03/2018 02:09. 

 .653 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: فاركؽ )ياسخ األميخ( (2)

، إذ ما السدؤكلية السجنية لخجاؿ الزبط القزائي كسا أف (3) زالت القاعجة في كثيخ مغ الجكؿ ىي عجـ  ال تقـػ

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111235499.pdf
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الحؼ يقجـ دليل بخاءتو ال يسكغ إثبات ؾياـ مدؤكليتو الجدائية ألف القرج 
الجشائي مشعجـ لجيو، فإذا كانت القاعجة العامة في التذخيع ىي إعفاء السػضف 
العاـ مغ العقاب إذا كقع الفعل بحدغ نية تشفيحا لسا تأمخ بو القػانيغ أك ما 

دليل  ـيعتقج أنو جدء مغ اختراصو فسغ باب أكلى يعفى الستيع الحؼ يقج
 .(1)بخاءتو مغ العقاب نطخا لحدغ نيتو كمسارستو لحقو في الجفاع

ء يشرب عمى العسل اإلجخائي، فيترف بأنو جدا الجداء اإلجخائيإف  -
، كمغ ثسة (2)خد عمى العسل ذاتو ال عمى الذخز الحؼ قاـ بومػضػعي، فيػ ي

فإف الجليل الحؼ يقجمو الستيع إلثبات بخاءتو ال يسكغ أف يتختب عميو أف يداء 
 مخكده ؼيقجـ لمسحاكسة بتيسة السداس بالحياة الخاصة لمغيخ. 

اءتو يربح إف الجليل الحؼ يقجـ أماـ السحكسة مغ شخؼ الستيع إلثبات بخ  -
خاضعا لحػزة السحكسة التي عمييا أف تحافع عمى سخيتو، شأنو شأف سائخ 
السزبػشات كأدلة اإلثبات كجدع الجخيسة الحؼ يكػف خاضعا لدمصتيا، كالتي 

مغ قانػف اإلجخاءات  84تخزع لقػاعج خاصة لتحخيدىا كفتحيا حدب السادة 
 الجدائية الجدائخؼ.

حرمة بصخيق غيخ مذخكع ال تشصبق عمى أدلة إف قاعجة استبعاد األدلة الست -
البخاءة ألف التدػية بيغ أدلة اإلدانة كأدلة البخاءة يغفل فارقا جػىخيا بيغ السخكد 
القانػني لدمصة التحقيق التي تسمظ كل الػسائل القانػنية كالسادية في مػاجية 

                                 
مدؤكلية الجكلة عغ أعساؿ الدمصة القزائية إال في الحاالت االستثشائية التي يشز عمييا القانػف، كالتعػيس 

؛ 505 صالسخجع الدابق،  ،عغ الحبذ السؤقت غيخ السبخر أك التعدفي، انطخ: عبج الدعبي )عمي أحسج(
اإلدارة كاالستثشاء ىػ عجـ مدؤكليتيا فإف العكذ ىػ الرحيح بالشدبة لمدمصة  فإذا كانت القاعجة ىي مدؤكلية

القزائية، حيث أف القاعجة عجـ مدؤكليتيا، كاالستثشاء ىػ مدؤكليتيا، رغع أف الجستػر الجدائخؼ في السادة 
ط الّتعػيس كيحّجد القانػف شخك   . يتخّتب عمى الخصأ القزائّي تعػيس مغ الّجكلة " زقخر العكذ بالش 61

"، غيخ أنو ال تػجج تصبيقات ليحا التعػيس عجا التعػيس عغ الحبذ السؤقت غيخ السبخر )السػاد ككيؽّياتو
السدؤكلية عغ أعساؿ الدمصة القزائية،   ،مكخر كما يمييا ؽ.إ.ج.ج(، انطخ: الذاعخ )رمدؼ شو( 137

                 .4 ص، 1969يػليػ  ،2 ع، 11سمجمة العمـػ القانػنية كاالقترادية، جامعة عيغ شسذ، 

 .505 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: عبج الدعبي )عمي أحسج( (1)

 .231 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: سخكر )أحسج فتحي( (2)
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بات بخاءتو الستيع كالسخكد القانػني ليحا األخيخ الحؼ يقف أعدال كال يدتصيع إث
بالػسائل السذخكعة نطخا لقرػر األدكات في يجيو، كمغ غيخ السقبػؿ كىػ في 
ىحا الػضع مصالبتو بأف يكػف كبر فجاء إرضاء لقاعجة السذخكعية، فيػ 
السدتفيج األكؿ مغ قاعجة استبعاد اإلدانة غيخ السذخكعة فيل يتحػؿ إلى 

 (1)ل بخاءة؟السزخكر األكحج مغ القاعجة إذا تعمق األمخ بجلي
إف الخصاب القانػني في أؼ نز مغ نرػص القانػف يػجو إلى شخز أك  -

أشخاص محجديغ فبل يجب أف يصبق عمى غيخىع، كالشرػص الخاصة 
، كفي ىحا (2)بالحرػؿ عمى اإلذف تخز رجاؿ الزبط القزائي كليذ الستيع

                                 
 .129 صالسخجع الدابق،  )سامي حسجاف(،انطخ: الخكاشجة  (1)

كمغ حيث إف الحكع السصعػف ؼيو عخض : "كىحا ما جاء في قخار لسحكسة الشقس السرخية كعبخت عشو كسا يمي (2)
كأضاؼ  ،لػاقعة الجعػػ بسا مفاده أف السصعػف ضجىسا كجيا عبارات سب لمصاعشيغ عغ شخيق التميفػف 

كقج تثبت مغ تفخيغ  ،"قج تع تدجيل تمظ العبارات بسعخفة السجعيغ بالحقػؽ السجنية عمى شخيط :الحكع أنو
" ثع عخض الحكع لمجليل السدتسج مغ ،و ألصػات الستيسيغالذخيط الحؼ تزسغ عبارات الدب مصابقت

"لسا كاف الثابت مغ األكراؽ أف تدجيل السكالسات التميفػنية التي استشج إلييا  :التدجيبلت كأشخحو في قػلو
ذف السدبب مغ القاضي الجدئي السجعياف بالحقػؽ السجنية كجليل في األكراؽ قج تع الحرػؿ عمى اإل

. كيكػف دفع الستيسيغ في ىحا الرجد "كمغ ثع فبل يجػز االستشاد إليو كجليل ،ح القانػف السختز كفقا لرحي
مكخرا مغ قانػف اإلجخاءات الجشائية قج  95ككاف نز السادة  ،قج جاء متفقا كصحيح القانػف "لسا كاف ذلظ

ختكب إحجػ الجخائع نو مأنو لخئيذ السحكسة االبتجائية السخترة في حالة ؾياـ دالئل قػية عمى أ"عمى  جخػ 
مكخرا مغ قانػف العقػبات قج استعاف في ارتكابيا بجياز  308مكخرا  66السشرػص عمييا في السادتيغ 

ف يأمخ بشاء عمى تقخيخ مجيخ عاـ مرمحة التمغخاؼ كالتميفػنات كشكػػ السجشي عميو في أتميفػني معيغ 
ف أكمفاد ذلظ برخيح الشز ككاضح داللتو  ،الجخيسة السحكػرة بػضعو تحت الخقابة لمسجة التي يحجدىا"

السذخع تصمب مباشخة اإلجخاءات السبيشة بالسادة السار ذكخىا كي يػضع تحت السخاؾبة التميفػف الحؼ استعاف 
لحساية  ةبو الجاني في تػجيو ألفاظ الدب كالقحؼ إلى السجشي عميو بحدباف أف تمظ اإلجخاءات فخضت ضسان

كمغ ثع فبل تدخػ تمظ اإلجخاءات عمى تدجيل ألفاظ الدب ، الذخرية لمستيعالحياة الخاصة كاألحاديث 
كالقحؼ مغ تميفػف السجشي عميو الحؼ يكػف لو  بإرادتو كحجىا كدكف حاجة إلى الحرػؿ عمى إذف مغ رئيذ 

كمغ ثع فبل جشاح عمى  ،السحكسة االبتجائية تدجيميا بغيخ أف يعج ذلظ اعتجاء عمى الحياة الخاصة ألحج
لسجعيغ بالحقػؽ السجنية إذ كضعا عمى خط التميفػف الخاص بيسا جياز تدجيل لزبط ألفاظ الدباب السػجة ا

. لييسا عغ شخيق الياتفإإلييع تػصبل إلى التعخؼ عمى شخز مغ اعتاد عمى تػجيو ألفاظ الدباب كالقحؼ 
مغ الذخيط السدجل بسعخفة لسا كاف ذلظ ككاف الحكع السصعػف ؼيو قج انتيى إلى بصبلف الجليل السدتسج 

نو يكػف قج أخصا في تصبيق القانػف بسا يعيبو إالسجعييغ بالحقػؽ السجنية مغ جياز التميفػف الخاص بيسا ف
الصعغ رقع "، كيػجب نقزو كاإلعادة بالشدبة لمجعػػ السجنية كإلداـ السصعػف ضجىا السراريف السجنية
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ط بيقػؿ الجكتػر سخكر )شارؽ(: "فقج كاف مغ الزخكرؼ أف يزع السذخع ضػا
تزسغ عجـ تعدف الدمصة العامة، فػضع جداء إجخائيا يتسثل في إىجار الجليل 
السدتسج مغ السخاؾبة غيخ السذخكعة، إال أف ىحه القػاعج تخاشب رجاؿ الدمصة 
العامة الحؼ يباشخكف إجخاءات السخاؾبة كالتدجيل، فمع يػضح السذخػ السرخؼ 

ؼ أيزا عمى األفخاد العادييغ، ما إذا كانت تمظ القػاعج تدخ  -كمثمو الجدائخؼ –
، كيقػد ىحا التداؤؿ إلى البحث عغ أؼ ما إذا كانػا مخاشبيغ بأحكامو أـ ال

مجػ حجية الجليل الستحرل بػاسصتيع في مجاؿ اإلثبات. كفي ىحا الرجد 
اعتشق الفقو كالقزاء السقارف مبجأ عجـ استبعاد األدلة الستحرمة بػاسصة األفخاد 

، كىحه القاعجة التي ذكخىا الباحث كسا تشصبق عمى (1)انة"العادييغ كأدلة إد
السجشي عميو الحؼ يدعى إلى إدانة الستيع تشصبق كحلظ عمى الستيع الحؼ 

 يدعى إلى إثبات بخاءتو. 
إف القزاة مصالبػف بسقتزى القانػف أف يقجركا ؾيسة األدلة التي تقجـ إلييع أك  -

مى ذلظ قزت الغخفة الجشائية التي يتحرمػف عمييا في مجخػ التحقيق، كع
لسحكسة الشقس الفخندية أنو: "بالفعل، ال يػجج أؼ نز قانػني يسشع القاضي 
الجدائي مغ استبعاد أدلة اإلثبات السقجمة مغ األشخاؼ فقط ألنيع تحرمػا 
عمييا بصخيقة غيخ مذخكعة أك غيخ قانػنية، كأف القانػف يصمب مشيع فقط 

ؾيستيا  اإلجخاءات الجدائية أف يفحرػا مغ قانػف  427تصبيقا لمسادة 
 . (2)اإلثباتية"

                                 
 ، مػجػد عمى الخابط:90 ؽ 481ص  51س  18/05/2000جمدة  62لدشة  22340

http//www.cc.gov.eg/Images/H/111111325.pdf. 11/7/2016 11:11. 
سخكر )شارؽ( حق السجشي عميو في تدجيل السحادثات التمفػنية الساسة بذخرو، تعميق عمى الحكع : انطخ (1)

ؽ، القاىخة، دار  62سشة  22340في الصعغ رقع  2000مايػ سشة  18الشقس بتاريخ الرادر مغ محكسة 
 .6، ص 2004، 2الشيزة العخبية، ط 

(2)  “Qu'en effet, aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les 

moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus 

de façon illicite ou déloyale; qu'il leur appartient seulement, en application de 

l'article 427 du Code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante”, Voir: 

cass. crim, 6 avril 1994, N° de pourvoi: 93-82717, bull. Crim,  1994 N° 136, p 302, 

disponible à l‟adresse: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007066831&d

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111111325.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007066831&dateTexte=
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 السبحث الثالث
 حهل البصالن كجداء إجخائي مغيب جدئيا في 

 مخحمة جسع االستجالالت 
لقج تفاكتت األنطسة القانػنية في الشز عمى البصبلف كجداء إجخائي لسخالفة أحكاـ 

الزبصية القزائية برفة  ، كمخالفتو مغ قبل(1)قانػف اإلجخاءات الجدائية عسػما
خاصة، فحىب اتجاه أكؿ إلى عجـ سخياف البصبلف عمى إجخاءات الزبصية القزائية 
اكتفاء بتقخيخ السدؤكلية الجدائية كالسجنية كالتأديبية في حقيع، كىػ القانػف االنجميدؼ، 

عج أما االتجاه الثاني فيحىب إلى تصبيق البصبلف عمى مخحمة جسع االستجالالت ألف قػا 
، كىػ الدائج في القانػف (2)السدؤكلية السحكػرة غيخ كاؼية لحساية حقػؽ األفخاد كحقػقيع

 .(3)الفخندي كالسرخؼ ككحا الجدائخؼ 
إف اإلجخاء الحؼ تقـػ بو الزبصية القزائية ال يخزع فقط لمذخعية قبل اتخاذه 

اإلخبلؿ  ، دكف (4)بل أيزا يخزع لمبصبلف بعج اتخاذه برػرة غيخ مػافقة لمقانػف 
كثيخا ما  -في فخندا–، غيخ أنو (5)بتصبيق قػاعج قانػف العقػبات إف اقتزى الحاؿ

                                 
ateTexte=. 3/15/2018 1:01. 

كىشاؾ انتقادات كجيت إلى نطاـ البصبلف مغ أساسو عمى أساس أف تقخيخ البصبلف في كل مخة كفي كل حالة ال  (1)
تتع فييا مخاعاة بعس القػاعج القانػنية يجعل مغ البصبلف سببا ألضخار أكبخ مغ الزسانات التي يحققيا، 

األحياف بغخض السساشمة كعخقمة سيخ السيسا كأف المجػء كل مخة إلى الجفع بالبصبلف قج يكػف في كثيخ مغ 
بصبلف اإلجخاءات  ،الجعػػ، كىحا مخالف لسبجأ سخعة اإلجخاءات الجدائية، انطخ: مذعذع )معترع خسيذ(

 .94 ص، 2001، 3، ع 7الجدائية في اجتياد محكسة التسييد األردنية، مجمة السشارة، مج 

يع( (2)  .216 صـ في مخحمة التحقيق األكلي ...، مخجع سابق، حق االستعانة بسحا ،انطخ: السراركة )سيف إبخـا

"إف اإلجخاء الباشل ال يرح أف يختب أثخا صحيحا في اإلثبات أك الشفي، أك في أؼ أمخ آخخ مغ أمػر الجعػػ  (3)
الجشائية مشح تكػف تحؿيقا مفتػحا إلى أف تشتيي بحكع حائد الحجية معتبخ عشػانا عمى الحؿيقة السصمقة 

شة قانػنية قاشعة كإال كاف البصبلف أمخا نطخيا ال ججكػ مغ كرائو، كال مرمحة ألحج في الجفع بو، بسقتزى قخي
حكسة التذخيع  -قبل البجاىة–ككاف جيج الذارع في إقامة البشياف اإلجخائي كمو جيجا ضائعا، كعبثا تشدىو عشو 

كاستيقافيع في التذخيع السرخؼ، بيغ الؿبس عمى الستيسيغ  ،كأكليات السشصق القػيع"، انطخ: رؤكؼ عبيج
 . 225 صمخجع سابق، 

 .603 صاإلجخاءات الجشائية، مخجع سابق،  ،انطخ: أبػ عامخ )دمحم زكي( (4)
الذخعية الجستػرية ألعساؿ الزبصية القزائية، لبشاف، الشدخ الحىبي  ،انطخ: تاكضخكس )جساؿ جخجذ مجمع( (5)

 ب. ص، 2006لمصباعة كالشذخ، 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007066831&dateTexte=
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يحجث أف القزاة ال يقخركف بصبلف اإلجخاءات الستخحة مغ قبل الزبصية القزائية 
، بل إف محكسة (1)كيقخركف بجال مغ ذلظ المجػء إلى إعادة الؿياـ باإلجخاء الباشل

ألحياف قبمت اإلجخاءات الباشمة ماداـ أنيا خزعت الشقس الفخندية في بعس ا
 .(2)لمسشاقذة بصخيقة كجاـية

كفي فخندا تختكد التصبيقات القزائية لشطخية البصبلف في مخحمة التحخؼ في 
مدألة بصبلف إجخاء التػؾيف لمشطخ )السصمب األكؿ( كلكغ البصبلف يبقى ساريا في كل 

 لسحاكسة العادلة )السصمب الثاني(.الحاالت كالسيسا ما يتعمق بخخؽ قػاعج ا
 السصمب األول

 بصالن إجخاء التهقيف لمشظخ في القانهن الفخندي
يعج إجخاء التػؾيف لمشطخ كأكؿ إجخاء حؿيقي يسذ حخية الفخد حتى قبل أف يكػف 

أؼ في أكلى مخاحل االشتباه، قج يكػف مدبػقا باعتقاؿ إدارؼ أك بعسمية مذتبيا بو، 
ية، كرغع شابعو القدخؼ فإنو ال يشبغي أف يكػف ماسا بكخامة اإلنداف، تعخؼ عمى اليػ 

، ثع إف القانػف قج أحاط التػؾيف لمشطخ بسجسػعة مغ (3)كال مشصػيا عمى إكخاه 
الزسانات السيسة، حيث تقع عمى الزبصية القزائية التدامات قانػنية، بعزيا يخز 

 صة بالتػؾيف لمشطخ.، كبعزيا يتعمق بالذكميات الخا(4)الستيع كحقػقو
 

                                 
(1)

 Voir: NZACHI LUHUSU (Théo), op.cit, p 45. 
(2)

 Voir: Cass. crim, 28 avr 1987, bull crim n
o
 173, disponible à l‟adresse:              

 http//www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-19870428-8696621. 

2/12/2016 11:58 
، 06/02/2000 :إف اإلكخاه يخػؿ لمستعخض لو الصعغ في اإلجخاء، انطخ قخار محكسة الشقس الفخندية بتاريخ (3)

 في:
http//www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007071344. 

12/02/2016 09:47. 
إعبلـ السذتبو بو بالتيع السشدػبة إليو، إخصاره بحقػقو، حقو في االتراؿ بأسختو كبسحاميو، تتسثل أساسا في:  (4)

 حقو في الفحز الصبي، انطخ:
PIERRE-JÉRÔME (Delage), La sanction des nullités de la garde à vue: de la sanction 

juridictionnelle à la «sanction parquetière», Archives de politique criminelle 

1/2006 (n° 28), pp 135-152, disponible à l‟adresse: 

https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2006-1-page-

135.htm#no6. 2/12/2016 9:47 . 

http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-19870428-8696621
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007071344
https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2006-1-page-135.htm#no6
https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2006-1-page-135.htm#no6
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 في: -عمى كجو الخرػص–كتتسثل تمظ الذكميات 
أف يحػؼ محزخ االستساع إلى الذخز السػقػؼ لمشطخ عجة بيانات، ىي:  -

مجة االستجػابات التي خزع ليا، مجد الخاحة التي فرمت بيغ االستجػابات، 
يا الداعات التي يسكغ أف تسشح لمسػقػؼ لؤلكل، اليـػ كالداعة التي بجأ في

 التػؾيف، اليـػ كالداعة التي أشمق فييا سخاح السػقػؼ 
 .(1)أك التي اقتيج فييا إلى القاضي السختز

يجب أف يحػؼ محزخ الدساع أيزا الصمبات التي تقجـ، تصبيقا لمسػاد مغ  -
 كما آلت إليو ىحه الصمبات. 63/4إلى  63/2

في محزخ كىحه البيانات يجب أف يػقع عمييا صاحب الذأف، أك أف يبيغ  -
 .االستساع رفس التػؾيع

 .(2)كيجب أف يحتػؼ السحزخ برفة ممدمة أسباب التػؾيف -
لع يكغ القانػف الفخندي يشز عمى بصبلف إجخاءات التػؾيف لمشطخ في حالة 

فإف  1993جانفي  4مشح صجكر قانػف  تمظ الحقػؽ كتمظ الذكميات، كلكغ ةمخالف
شري لسخالفة ضسانات التػؾيف لمشطخ القانػف اإلجخائي الفخندي قخر البصبلف ال

، غيخ أف السذخع ىشاؾ تخاجع مخة أخخػ عغ ىحا البصبلف الشري بػاسصة (3)كشكمياتو
، حيث (4)، كالحؼ أصبح يجخل تحت إشار البصبلف الجػىخؼ 1993أكت  24قانػف 

يعتبخ بصبلف التػؾيف لمشطخ مغ الشطاـ العاـ، كىحا يخجع إلى اعتبار شكميات 
 .(5)لتػؾيف لمشطخ بسثابة حقػؽ لمجفاعكضسانات ا

إف قخارات محكسة الشقس الفخندية التي تخز بصبلف التػؾيف لمشطخ كثيخة ججا، 
ضخكرة احتخاـ  1996جانفي  4مشح  -بثبات ممحػظ–كتبيغ أف ىحه السحكسة قج أكجت 

                                 
 مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الجدائخؼ. 52كىي مصابقة لسا جاءت بو السادة  (1)

 .117-115 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: الجارحي )عادؿ عامخ دمحم( (2)

ىحا القانػف أدخل الزسانات األساسية إلجخاء التػؾيف بالشطخ كالتي تتسثل أساسا في: الحق في الفحز الصبي  (3)
 مشح بجاية اإلجخاء، حق إعبلـ أحج أقاربو، الحق في االستعانة بسحاـ، باإلضافة إلى قاعجة البصبلف.

(4) Voir: PIERRE-JÉRÔME (Delage), op. cit, p 136. 
(5)  Ibid. 
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، كأف مجخد التأخخ غيخ السبخر في إعبلـ السذتبو بو (1)إجخاءات التػؾيف لمشطخ
سػقػؼ لمشطخ( بحقػقو مشح لحطة تػؾيفو أك التأخخ في إعبلـ ككيل الجسيػرية  )أك )ال

بدبب مداسو بسرمحة السذتبو بو، تصبيقا لشز  (2)قاضي التحقيق( يعج سببا لمبصبلف
، كسا أف كاجب اإلعبلـ يذسل (3)مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفخندي 802السادة 

 .(4)كحلظ حالة تسجيج التػؾيف لمشطخ
أما بالشدبة لسجة التػؾيف لمشطخ فإف عجـ احتخاميا يكػف سببا أكيجا لمبصبلف، كىػ 
ما أكجتو عجة قخارات، كسا أف محكسة الشقس قخرت البصبلف حتى بجسع مجد التػؾيف 
لمشطخ التي تست كفق أشخ إجخائية مختمفة، حيث جسعت مجد التػؾيف لمشطخ تست في 

ككحلظ مجة التػؾيف لمشطخ في إشار التحقيق االبتجائي  ،(5)إشار إنابات قزائية متتابعة
 .(6)ساعة 48مع تػؾيف في إشار اإلنابة القزائية تجاكزت 

، كأقختيا محكسة (7)2009جانفي  9كقج كخست محكسة فخساؼ في حكسيا بتاريخ 
، مبجأ بصبلف محزخ االستجػاب أثشاء (8)2008مارس  26الشقس في قخارىا بتاريخ 

                                 
(1)  Voir: cass. crim, 4 janv 1996, bull. crim n° 5; cass. crim, 30 avr 1996, bull. crim n° 

182. 
(2) Voir: cass. crim. 10 mai 2001, Bull. crim. n°119, disponible à l‟adresse: 

http//www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20010510-0181441. 

11/15/2016 11:33. 
(3) Article 802 (Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 27 JORF 25 août 1993 en 

vigueur le 2 septembre 1993): “En cas de violation des formes prescrites par la loi à 

peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y 

compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui 

relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci 

a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne”. 
(4) Voir: Cass. crim., 1er déc. 2015, no 15-84874, voir aussi: MÉSA (Rodolphe), le 

régime de la notification des droits du suspect ataché à la prolongation de la garde à 

vue, disponible à l‟adresse : http//etudiant.lextenso.fr/article-%C3%A0-la-une-

proc%C3%A9dure-p%C3%A9nale/le-r%C3%A9gime-de-la-notification-des-

droits-du-suspect-attach%C3%A9s-%C3%A0-la. 15/11/2016 23:41. 
(5) Voir: cass. crim. 1er septembre 1987, Bull. crim. n° 308. 
(6) Voir: cass. crim. 22 avril 1992, Bull. crim.  n° 172; aussi: Cass. Crim. 13 février 

1996, N° de pourvoi: 95-85538, Bull. crim. 1996 N° 74, p 216, disponible à 

l‟adresse : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007067038. 

16/11/2016 00:05. 
(7) Disponible à l‟adresse: 
 http//www.fnuja.com/attachment/131377/. 16/11/2016 00:19. 
(8) Disponible à l‟adresse: 

http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20010510-0181441
http://etudiant.lextenso.fr/article-%C3%A0-la-une-proc%C3%A9dure-p%C3%A9nale/le-r%C3%A9gime-de-la-notification-des-droits-du-suspect-attach%C3%A9s-%C3%A0-la
http://etudiant.lextenso.fr/article-%C3%A0-la-une-proc%C3%A9dure-p%C3%A9nale/le-r%C3%A9gime-de-la-notification-des-droits-du-suspect-attach%C3%A9s-%C3%A0-la
http://etudiant.lextenso.fr/article-%C3%A0-la-une-proc%C3%A9dure-p%C3%A9nale/le-r%C3%A9gime-de-la-notification-des-droits-du-suspect-attach%C3%A9s-%C3%A0-la
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007067038
http://www.fnuja.com/attachment/131377/
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كىػ مبجأ ميع في حالة  شطخ بدبب عجـ إجخاء التدجيل الدسعي البرخؼ،التػؾيف لم
 التمبذ بالجـخ أيزا.

إف محكسة الشقس الفخندية تجخمت في عجيج السخات لتقخيخ البصبلف مغ تمقاء 
نفديا باعتباره مدألة مغ الشطاـ العاـ في حالة شخز مثبل ال يفيع الفخندية كضع 

مغ اليػـ  9:15غياب متخجع إلى غاية الداعة  في 18:00تحت الشطخ عمى الداعة 
، كىػ كضع باإلمكاف التغمب (1)ساعة بعج اتخاذ اإلجخاء التحفطي 15السػالي، أؼ 

 عميو.
لع تقف محكسة الشقس الفخندية عشج ىحا الحج، بل قخرت في قخار ليا بتاريخ 

ليذ فقط بصبلف محاضخ سساع األقػاؿ التي تست خبلؿ تػؾيف تع  4/1/1996
 .(2)بصخيقة غيخ شخعية، كلكغ أيزا بصبلف كل اإلجخاءات البلحقة

 السصمب الثاني
 بصالن إجخاءات التحخي بدبب خخق قهاعج السحاكسة العادلة

لقج صار مغ السعيػد ججا في قزاء محكسة الشقس الفخندية كحتى السحاكع 
خخؽ لسبادغ الفخندية أنيا تقزي ببصبلف إجخاءات التحقيق التسييجؼ كمسا كاف ىشاؾ 

بتقخيخ   Draguignanالسحاكسة العادلة، فعمى سبيل السثاؿ قامت محكسة الجشح بػ
بصبلف إجخاءات التحقيق التسييجؼ في القزية التي تػبع فييا دركي سابق بذبية 
اختبلس كتحػيل كسية مغ السخجرات )القشب( كانت مػضػعة تحت ترخفو بسقتزى 

حقيق التسييجؼ الحؼ استغخؽ مجة شػيمة لع يتع كضيفتو ، حيث اعتبخ القزاة أف الت
 .(3)كفق اإلجخاءات الزامشة لسبجأ السداكاة في األسمحة

                                 
 http//www.fnuja.com/attachment/131378/. 16/11/2016 00:22. 
(1) Voir: Cass. crim. 3 déc 1996, N° de pourvoi: 96-84503, disponible à l‟adresse: 

http//www.fondation-droitcontinental.org/fr/wp-

content/uploads/2014/01/droits_personne-poursuivie-fr_jp.pdf. 16/11/2016 00:43. 
(2) Voir: Cass. crim. 4 janv 1996, bull. crim. 1996 n

o
 5 p 8, disponible à l‟adresse: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007065791. 

16/11/2016 10:36. 
 يسكغ االشبلع عمى الحكع مغ خبلؿ الخابط اآلتي: (3)

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-

actualite.fr/files/resources/2014/02/tgi_draguignan_du_16.01.2014ano.pdf. 

03/03/2018 01:25. 

http://www.fnuja.com/attachment/131378/
http://www.fondation-droitcontinental.org/fr/wp-content/uploads/2014/01/droits_personne-poursuivie-fr_jp.pdf
http://www.fondation-droitcontinental.org/fr/wp-content/uploads/2014/01/droits_personne-poursuivie-fr_jp.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007065791
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2014/02/tgi_draguignan_du_16.01.2014ano.pdf
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2014/02/tgi_draguignan_du_16.01.2014ano.pdf
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، مع كثائق (1)محزخا 134لقج استغخؽ التحقيق ثبلث سشػات تع خبلليا تحخيخ 
كثيخة ضست إلى السمف، كسا أنو خبلؿ تػؾيفو لمشطخ لع يتع سساعو إال مخة كاحجة كلع 

ية تحخيات، كلع يكغ بخفقتو محاميو، كلع يتسكغ ىحا األخيخ مغ يتع فتح أؼ عسم
التػصل بكل كثائق السمف، ككل ىحا يعتبخ انتياؾ لحقو في الجفاع، بشاء عمى كل ذلظ 

 . (2)فقج حكست السحكسة ببصبلف كل إجخاءات البحث التسييجؼ
مغ لقج أصبح ىحا الشػع مغ القزاء معيػدا ججا في أحكاـ القزاء الفخندي، ك 

التي قخرت بصبلف تحقيق  13/11/5115بتاريخ:   nanterreذلظ حكع محكسة جشح 
تسييجؼ داـ ثبلث سشػات عمى أساس خخؽ قػاعج السحاكسة العادلة، السيسا مغ حيث 
الحق في الػصػؿ برفة كاسعة إلى السمف، كذلظ في قزية متعمقة بجشحة التعدف 

البصبلف صار يتأسذ فقط عمى السادة في استعساؿ أمػاؿ الذخكة، إف ىحا الشػع مغ 
األكلية لقانػف اإلجخاءات الجدائية التي نرت عمى مبادغ السحاكسة العادلة، السيسا 
الػجاـية كالسداكاة في األسمحة، حيث أف فتح التحقيق ىػ الدبيل لتفادؼ ىحا الشػع مغ 

 .(3)البصبلف بدبب شػؿ مجة التحقيق التسييجؼ

في قزية  57/15/5114بتاريخ:    Créteilكسة جشحبشفذ الصخيقة جاء حكع مح
قتل غيخ عسجؼ، معتسجا عمى نفذ األسباب القانػنية، حيث داـ التحقيق التسييجؼ 
عاميغ، إف حقػؽ الجفاع تكػف قج أىجرت بدبب عجـ فتح التحقيق القزائي، كعجـ 

                                 
سيسا مبجأ السداكاة في األسمحة، يصخح إشكاؿ السمفات الكبيخة ججا، حيث يمـد الجفاع بخرػص حقػؽ الجفاع، كال (1)

قخاءة مئات الرفحات، رغع أف تػزيع السمفات يكػف بصخيقة الكتخكنية فإنو السذكل يبقى مصخكحا، كىحا ما 
 La plus grande difficulté pour la défense dans les] حجث في فخندا في قزية غبلبي

dossiers volumineux est de parvenir à retrouver les pièces qui intéressent le client 

parmi plusieurs tomes et milliers de cotes totalement inutiles. Cette difficulté 

d‟accès pratique au dossier était particulièrement prégnante dans le procès Chalabi 

sur les "réseaux islamistes" en 1999.:انطخ ] 
CLÉMENT (Stéphane), op. cit, p 237. 
(2) Voir: PORTMANN (Anne), Nullité d‟une enquête préliminaire pour non-respect du 

droit à un procès équitable, disponible à l‟adresse: 

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/nullite-d-une-enquete-preliminaire-pour-non-

respect-du-droit-un-proces-equitable#.WpnvvpPyjIU. 03/03/2018 01:44. 
(3) Voir le lien suivant: 

http//www.chatainassocies.com/wp-

content/uploads/HM_ANNULATION_ENQUETE_PRELIMINAIRE_MAI_2013.

pdf. 01/04/2018 20:15. 

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/nullite-d-une-enquete-preliminaire-pour-non-respect-du-droit-un-proces-equitable#.WpnvvpPyjIU
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/nullite-d-une-enquete-preliminaire-pour-non-respect-du-droit-un-proces-equitable#.WpnvvpPyjIU
http://www.chatainassocies.com/wp-content/uploads/HM_ANNULATION_ENQUETE_PRELIMINAIRE_MAI_2013.pdf
http://www.chatainassocies.com/wp-content/uploads/HM_ANNULATION_ENQUETE_PRELIMINAIRE_MAI_2013.pdf
http://www.chatainassocies.com/wp-content/uploads/HM_ANNULATION_ENQUETE_PRELIMINAIRE_MAI_2013.pdf
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 .(1)تسكيغ الجفاع مغ التػصل بالسمف
 السبحث الخابع

 ثبات جخيسة الدناندبية التمبذ كجليل إل 
األدلة السقبػلة قانػنا إلثبات مغ قانػف العقػبات الجدائخؼ  341حجدت السادة 

 :ثبلثارتكاب جخيسة الدنا، كقج حرختيا في 
 محزخ قزائي يحخره أحج رجاؿ الزبط القزائي عغ حالة تمبذ. -
 إقخار كارد في رسائل أك مدتشجات صادرة مغ الستيع. -
 إقخار قزائي. -

 .(2)ما أكجتو السحكسة العميا في عجد مغ القخارات أيزاكىػ 
كىحا الشز يبيغ أكال حجية محزخ الزبصية القزائية في حالة التمبذ بالدنا 
)مصمب أكؿ( دكف أف يعشي أف األدلة السحكػرة تكػف مقبػلة دكف إعساؿ أؼ سمصة 

 تقجيخية لمقاضي )مصمب ثاف(.
 السصمب األول
 لة التمبذ بالدناحجية محزخ الزبصية في حا

تججر اإلشارة ابتجاء إلى أف الدنا في قانػف العقػبات الجدائخؼ ىػ جخيسة ذات 
تخكيب خاص، فسغ جية تتػقف عمى إرادة الدكج السذتكي، كمغ جية ثانية فيي تقـػ 
عمى شخط مفتخض كىػ الدكجية، أؼ أف تتػفخ في أحج شخؼيو أك في كمييسا عبلقة 

"، L‟adultèreجا، كىػ ما يعبخ عشو في المغة الفخندية بػ "زكجية، أؼ أف يكػف متدك 
" ال تعتبخ زنا a Fornicationبيشسا العبلقة الجشدية بيغ شخفيغ غيخ متدكجيغ أؼ "

 .(3)بسفيـػ جخيسة الدنا في قانػف العقػبات
                                 

(1) Voir: GRENOUILLET (Agathe), une victoire pour les droits de la défense dans 

l‟enquête préliminaire, disponible à l‟adresse:  

https://www.village-justice.com/articles/Une-victoire-pour-les-droits,22250.html. 

01/04/2018 20:25. 
، 1989، سشة 3 ، السجمة القزائية لمسحكسة العميا، ع41320، ممف رقع: 23/12/1986انطخ: قخار بتاريخ:  (2)

 ، سشة1، السجمة القزائية لمسحكسة العميا، ع 69957، ممف رقع: 21/10/1990؛ قخار بتاريخ: 289 ص
 .205 ص، 1993

، 1الحساية الجشائية لؤلسخة دراسة مقارنة، رسالة دكتػراه، كمية الحقػؽ، جامعة قدشصيشة ،انطخ: لشكار )محسػد( (3)

https://www.village-justice.com/articles/Une-victoire-pour-les-droits,22250.html
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أما ؼيسا يخز السحزخ السثبت لجخيسة الدنا فيحا يعشي أنو يجب أف يتزسغ 
، (1)ة القزائية لػاقعة الدنا بشفدو، كىحا أمخ متعحر في الغالبمذاىجة ضابط الذخش

لحلظ فإف السحكسة العميا في الجدائخ قخرت أنو ال يذتخط أف يخػ ضابط الذخشة 
دة االقزائية الػاقعة بشفدو شبقا لمتمبذ، بل يجػز إثباتيا حدب الصخؽ العادية أك بذي

ا عمع ضابط الذخشة القزائية ، كعمى ذلظ فإذ(2)الذيػد كالتي تجكف في السحزخ
بػقػع الدنا باالستشاد إلى تمظ األدلة ضسشيا السحزخ الحؼ يعتبخ كسحزخ تمبذ 

 .(3)بالدنا
كفي القخار السحكػر لمسحكسة العميا اشتخشت أف يكػف الجاني قج شػىج في ضخكؼ 

                                 
 .136 ص، 2010

لحلظ فإف ىحه الجخيسة كفق الفقو كالقزاء في فخندا كمرخ مثبل تثبت بسجخد كجػد رجل كامخأة في ضخكؼ  (1)
جع مجاال لمذظ أف الجخيسة قج ارتكبت، أؼ أنو ال يذتخط أف يكػف التمبذ فعميا، تشبيء بحاتيا كبصخيقة ال ت

بأف يفاجأ الخاشئاف أثشاء استغخاقيسا في ارتكاب الفعل ، ألنو فخض نادر عسميا، كمغ أجل ذلظ فالقزاء 
، 20/03/1984الجدائخؼ أيزا عخؼ تصبيقات مختمفة لفكخة تقجيخ دليل التمبذ، ففي قخار صادر بتاريخ 

، قزت السحكسة العميا بأنو: "يعتبخ تمبدا بالدنا متى كاف شخيظ الدكجة قج اختمى بيا في 34051ممف رقع 
غخفة السشدؿ كمارس معيا عبلقات جشدية كبقى معيا مغ الداعة الحادية عذخ ليبل إلى الداعة الثانية 

ا الحائط كقج شاىجه الدكاج صباحا حيث جاء زكجيا راجعا مغ باتشة رفقة شخريغ، كىخب )ب. ز( متدػر 
العائج نازال مغ الحائط، كحيغ تسكغ مغ إمداكو تجخمت بشفديا كساعجتو عمى الفخار تجشبا لػقػع مذاجخة"، 

سمصة القاضي الجشائي في تقجيخ الجليل الجشائي دراسة مقارنة، رسالة دكتػراه،  ،انطخ: يػنذ )بجر الجيغ(
 امر(.)في الي 120 ص، 2014، 1جامعة قدشصيشة 

، 1990، سشة 2، السجمة القزائية لمسحكسة العميا، عجد34052، ممف رقع: 20/03/1984انطخ: قخار بتاريخ:  (2)
 .269 ص

مغ قانػف  238كىػ مػقف القزاء السرخؼ أيزا، كقج أسذ ذلظ عمى أف مفيـػ كمسة التمبذ بالدنا في السادة  (3)
مغ نفذ القانػف، كإنسا السقرػد  30سة السعخؼ بالسادة العقػبات السرخؼ يختمف عغ مجلػؿ التمبذ بالجخي

مغ ذلظ أف يػجج الذخيظ في ضخكؼ ال تجع مجاال لمذظ عقبل في أف جخيسة الدنا قج كقعت، كىكحا قزت 
مغ  238"حالة التمبذ السشرػص عمييا في السادة  بأف: 10/02/1916محكسة أسيػط االبتجائية بتاريخ 

مغ قانػف تحقيق  8ذخيظ في الدنا ال يقتزي حتسا حالة التمبذ السبيشة في السادة قانػف العقػبات الخاصة بال
الجشايات، أؼ أف يذاىج الجاني كقت ارتكاب الجشاية أك عقب ارتكابيا ببخىة يديخة، بل يكفي أف تكػف الدانية 

ششصاكؼ  كشخيكيا قج شػىجا في ضخكؼ ال تجعل مجاال لمذظ عقبل في أف الجخيسة قج ارتكبت"، انطخ:
يع حامج(  .26، 25 صالسخجع الدابق،  ،)إبخـا
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فقط  ، كسا أف حالة التمبذ ال تتحقق(1)ال تتخؾ مجاال لمذظ عقبل في أف الدنا قج كقع
بسذاىجة الجخيسة السختكبة في الحاؿ، بل يجػز أف تذاىج عقب ارتكابيا بفتخة يديخة، 

 حيث يكػف الجاني في كضع ال يجع مجاال لمذظ في ارتكابو لمدنا.
كسا أف حالة التمبذ في حؿيقة األمخ تحرل بالرػرة التي ذكخىا السذخع في 

ي مشدؿ كيكذف صاحب السشدؿ ، كتتعمق بالجخيسة التي تختكب ف3فقخة  41السادة 
عشيا كيبادر في الحاؿ باستجعاء أحج ضباط الذخشة القزائية إلثباتيا، كىشا قبمت 
السحكسة العميا اإلثبات الحؼ يكػف دكف حرػؿ السذاىجة السباشخة كإنسا باالعتساد عمى 

 أدلة أخخػ تجكف في السحزخ.
ؿ الجليل الخاص بارتكاب إف الشز السحكػر كالحؼ أنذأ القيج عمى القاضي في قبػ 

جخيسة الدنا ليذ عاما في كل جخائع الدنا، كإنسا يكػف في حق شخيظ الدكجة الدانية 
فقط، بسعشى أف الدكج الحؼ يخيج إقامة الحجة عمى شخيظ زكجتو في الدنا ال يسكشو ذلظ 

فبل السحكػرة، أما الدكجة أك الدكج أك شخيكتو  121إال كفق األدلة السبيشة في السادة 
يحتاج إثبات جخيستيع إلى تمظ األدلة السقيجة، كيخجع األمخ إذف إلى تصبيق القػاعج 
العامة، أؼ حخية القاضي في االقتشاع، كحخية اإلثبات، كأف الذخيظ لو أف يثبت عكذ 

 األدلة السقجمة حتى يفمت مغ السدؤكلية.
الستفق عميو  كفي قزاء ميع لمسحكسة العميا في الجدائخ أيزا خمرت إلى أنو مغ

أف يكػف القاضي عقيجتو بػجػد حالة التمبذ مغ شيادة الذيػد الحيغ شاىجكىا ثع 
شيجكا بيا اك بسا سسعػا ما يجؿ عمى ارتكاب الفعل، أك بسا لجيو مغ أدلة صخيحة 

 .(2)مدتقاة مغ ماديات القزية تكذف عغ ؾياـ حالة التمبذ
مشحى نقس القخارات التي لع  كفي حؿيقة األمخ، لقج سارت السحكسة العميا في

 121تمتـد األدلة السحجدة في جخيسة الدنا، لكشيا قبمت في قخار مخالف لشز السادة 
ؽ.ع.ج كما استقخ عميو االجتياد في إثبات ىحه الجخيسة، كذلظ بإمكانية قبػؿ الذيادة 
كجليل إثبات ضسغ حجكد الذخيعة اإلسبلمية التي تقبل شيادة أربعة شيػد كسا ىػ 

                                 
 انطخ: نفذ القخار الدابق. (1)

 .103 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: يػنذ )بجر الجيغ( (2)
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مقخر، حيث في جاء في ىحا القخار السخالف: "أنو مغ الثابت فقيا كقزاء أف الدنا ال 
يثبت إال بإقخار مختكبو أك بحكع جدائي أصبح نيائيا أك بذاىجة أربعة شيػد يذاىجكف 
في آف كاحج مباشخة الدنا، كبسا أف األمخ ليذ كحلظ في قزية الحاؿ فالقزاة الحيغ 

امخأة إلثبات الدنا كانػا بحلظ مشتيكيغ لقػاعج اإلثبات، اعتسجكا شيادة رجل كاحج ك 
 كبالتالي خالفػا القانػف كالذخع معا، األمخ الحؼ يجعل قخارىع معخضا لمشقس".

إف القخار الدابق لمسحكسة العميا إذ قبل بالجليل السدتسج مغ أحكاـ الذخيعة 
ضي األخح بيا مغ اإلسبلمية يكػف قج احتـخ مرادر القانػف التي يتحتع عمى القا

جية، كسا أنو متدق تساـ االتداؽ مع أحكاـ نطخية التمبذ بالجـخ التي تجعل حالة 
التمبذ خاضعة لمخؤية، كىحه الخؤية إذا تػافخت فإنيا تدسح لزابط الذخشة القزائية 

 أف يترخؼ بشاء عمييا.

 السصمب الثاني

 خزهع دليل التمبذ لمدمصة التقجيخية لمقاضي

خع قج قيج حق القاضي في البحث عغ كافة كسائل اإلثبات التي إذا كاف السذ
يسكغ االلتجاء إليو لسعخفة الحؿيقة، كذلظ عغ شخيق تحجيج األدلة في إثبات التيسة 
عمى الذخيظ، إال أف ىحا القيج القانػني ال يعشي شل حخية القاضي في االقتشاع، فإف 

ا بػاسصتيا ال يسشح ىحه األدلة حجية حرخ القانػف لؤلدلة التي يجػز إثبات جخيسة الدن
محجدة يجب عمى القاضي التقيج بيا، كإنسا أراد السذخع تزييق دائخة األدلة التي يجػز 

 .(1)لمقاضي أف يدتسج مشيا اقتشاعو دكف اإلخبلؿ بحخيتو في تقجيخ ىحه األدلة

: كبعبارة أخخػ أف السذخع أراد مغ خبلؿ الشز السحكػر تحقيق أمخيغ متبلزميغ
األكؿ ىػ أف ال تبشى اإلدانة عمى غيخ األدلة السحكػرة، كالثاني: أف تػافخ أحج تمظ 
األدلة ال يمغي مبجأ اقتشاع القاضي، فقج يقػؿ الجليل القانػني كال تقػـ اإلدانة لتخمف 

 .(2)االقتشاع، كال يرادر أيزا حق الستيع في الجفاع
                                 

 .25 صالسخجع الدابق، ، انطخ: عجلي )خميل( (1)

 ةجامع، ة كاالقتراديةمجمة البحػث القانػنيحق الجفاع كحخية اإلثبات الجشائي،  ،الحديشي )عسخ فاركؽ(انظر:  (2)
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ألدلة مؤدية بحاتيا كمباشخة إلى كمغ جية أخخػ فإف القانػف ال يذتخط أف تكػف ا
ثبػت فعل الدنا، فستى تػافخ ؾياـ دليل مغ ىحه األدلة السعيشة يجػز لمقاضي أف يعتسج 
عميو في ثبػت الدنا كلػ لع يكغ صخيحا في الجاللة عميو كمشربا عمى حرػلو، كذلظ 

 .(1)متى اشسأف بشاء عميو إلى أف فعل الدنا قج كقع فعبل

ؿ نز السادة السحكػرة أعبله أف التمبذ بجخيسة الدنا يختمف كيتزح جميا مغ خبل
عغ التمبذ في الجخائع األخخػ، ذلظ أنو لع يذتخط تحخيخ السحزخ مغ شخؼ ضابط 
لمذخشة القزائية، بل اكتفى بأحج رجاؿ الزبط القزائي، كىحا مخاعاة لجقة ىحه 

نية إحزار ضابط الجخيسة التي تختكب عادة في الخفاء، مسا ال يتيح غالبا إمكا
 لمذخشة القزائية.

كسا أنو مغ جية أخخػ يجب اإلشارة إلى أف السذخع قيج تحخيظ الجعػػ العسػمية 
مغ قانػف  339بذأف جخيسة الدنا بذكػػ مغ الدكج السزخكر، كىحا شبقا لمسادة 

العقػبات، كىحا القيج يخجع إلى القانػف الخكماني، كأخح بو القانػف الفخندي الحؼ ىػ 
لسرجر السادؼ لقانػف العقػبات الجدائخؼ، فكثيخ مغ التذخيعات ال تذتخط قيج ا

 . (2)الذكػػ، كتعتبخ بالتالي ىحه الجخيسة ماسة بالسجتسع بأسخه، كليذ بذخز الذخيظ
 
 
 
 
 
 

                                 
 .66 ص، 1995بخيل أ ،17ع  ة،السشرػر 

نفذ السخجع،  ،، محكػر في: عجلي )خميل(580، ص 25، س 10/5/1974نقس جشائي مرخؼ، بتاريخ:  (1)
 .25 ص

جخيسة الدنا في الذخيعة اإلسبلمية كقانػف العقػبات األردني، مجمة دراسات، مج  ،انطخ: نجع )دمحم صبحي( (2)
 كما يمييا. 230 ص، 1987،  7، ع 14
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 الجاقٌ فصلال
 خمتؽػ مراحلتأثري حالُ التؽبس عؽَ الضؿاقات يف  

 ُخلصيمُ اجلزائًا 
 

تبيغ مغ الفرل الدابق ليدت حالة تؤدؼ بالزخكرة  لسا كانت حالة التمبذ كسا
إلى اإلدانة، بقجر ما ىي حالة إجخائية تشصػؼ عمى كافة الزسانات التي تدسح بتحقيق 

باإلضافة إلى حساية الحخية الذخرية، كذلظ عغ شخيق خزػع شخؽ جسع  ،الخدع
خائع غيخ الستمبذ لحات السبادغ التي تحكع الج بيا األدلة عمى ارتكاب الجخيسة الستمبذ

بيا، فإف تأثيخ حالة التمبذ عمى الزسانات يدتسخ إلى غاية الفرل في الجعػػ 
 العسػمية، أؼ في السخاحل البلحقة لسخحمة البحث التسييجؼ.

فسغ جية يتعيغ أف ال تؤثخ حالة التمبذ عمى الزسانة األساسية في كل 
ية، كعجـ السداس بيا إال في اإلجخاءات الجدائية، كىي ضخكرة احتخاـ الحخية الذخر

ىحه الحخية مكفػلة دستػرا، كىي محسية عغ أضيق الحجكد، كذلظ عمى اعتبار أف 
 شخيق مبجأ قخيشة البخاءة كعغ شخيق مبجأ الذخعية الجشائية )السبحث األكؿ(.

كمغ جية أخخػ فإف مخحمة التحقيق االبتجائي ىي مخحمة ضخكرية في الجعػػ 
جخائع ذات الػصف الجشائي، عكذ الجخائع ذات الػصف العسػمية، خاصة في ال

الجشحي، غيخ أف السذخع الجدائخؼ لع يسيد بيغ الجخيسة الستمبذ بيا كغيخ الستمبذ بيا 
بذأف التحقيق االبتجائي، فيػ كجػبي في مادة الجشايات سػاء كانت في حالة تمبذ أـ 

، كىػ ما يقتزي بحث (1)ال، كاختيارؼ في مادة الجشح سػاء كانت متمبدا بيا أـ ال
 مدألة تأثيخ حالة التمبذ عمى مدار التحقيق االبتجائي )السبحث الثاني(.

مغ جية أخيخة، فإف حالة التمبذ ال بج أف تمقي بطبلليا أيزا عمى مخحمة 
ؽ.إ.ج.ج(، أك مغ  338السحاكسة، سػاء مغ خبلؿ إجخاء التمبذ بالجشحة )السادة 

 السبحث الثالث(.خبلؿ إجخاء السثػؿ الفػرؼ )

                                 
ؽ.إ.ج.ج عمى ما يمي: "ال يجػز لقاضي التحقيق أف يجخؼ تحؿيقا إال بسػجب شمب  67/1حيث تشز السادة  (1)

 مغ ككيل الجسيػرية إلجخاء التحقيق حتى كلػ كاف ذلظ برجد جشاية أك جشحة متمبذ بيا".
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 السبحث األول

 من خالل الحخية الذخريةضسانة احتخام 

 إجخاءات التمبذ بالجخم 

يتػلى الجستػر تشطيع الحخيات، كىػ يقـػ بحلظ غالبا باإلحالة إلى القػانيغ التي 
مغ الجستػر  41، فجاء في السادة (1)تزع القيػد القانػنية السشاسبة لتشطيع الحخية

ب القانػف عمى السخالفات السختَكبة ضّج الحقػؽ كالحّخّيات، كعمى كّل يعاقالجدائخؼ: "
"، كىػ ما تػلى تفريمو قانػف العقػبات، ما يسّذ سبلمة اإلنداف البجنّية كالسعشػّية

مغ الجستػر لتشز عمى القاعجة العامة بالشدبة لئلجخاءات  59/1كجاءت السادة 
إال ضسغ الذخكط السحّجدة    ػقف أك ُيحتجد،ال ُيتابع أحج، كال يُ الجدائية، كىي أنو: "

                                 .". بالقانػف، كشبقا لؤلشكاؿ اّلتي نّز عمييا

لتقخر القػاعج العامة في حساية الحخية كسا جاءت مػاد أخخػ في الجستػر 
بقخيشة (، كما يتعمق 58الذخرية، السيسا ما يتعمق بسبجأ الذخعية الجشائية )السادة 

(، كسا نز عمى أىع السبادغ التي تحكع اإلجخاءات التي تسذ 56البخاءة )السادة 
(، 47بالحخية الذخرية في حالة التمبذ كغيخ حالة التمبذ، مثل: التفتير )السادة 

 (.60(، كالتػؾيف لمشطخ )السادة 59الحبذ السؤقت كاالحتجاز )السادة 

لفيع ىحه الزسانة )السصمب  إف مفيـػ الحخية الذخرية ىػ مجخل أساسي
األكؿ(، كىػ يدتشج إلى ضسانة أساسية تتسثل في مبجأ الذخعية الجشائية بفخكعو 
)السصمب الثاني(، كسا يدتشج إلى مبجأ قخيشة البخاءة )السصمب الثالث(، كيتسطيخ في 
قانػف اإلجخاءات الجدائية عغ شخيق مجسػعة مغ الزسانات التي يكخسيا القانػف أثشاء 

 إلجخاءات في حالة التمبذ بالجـخ )السصمب الخابع(ا
 
 

                                 
 .3السخجع الدابق، ص  ،انطخ: تاكضخكس )جساؿ جخجذ مجمع( (1)
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 السصمب األول
 تحجيج مفيهم الحخية الذخرية 

 

يتشازع مفيـػ الحخية الذخرية نطخيتاف أساسيتاف: األكلى متصخفة، كيخػ أنرارىا 
أف الحخية ىي عسل الذخز لكل ما يخيجه كما يبتػيو دكف قيػد، كتخػ في القيػد التي 

أك الجكلة لحفع كيانو بسثابة أعساؿ غيخ مذخكعة، كبسثابة عجكاف، يزعيا السجتسع 
كالشطخية الثانية معتجلة، كيحجد أنرارىا مفيػـ الحخية الذخرية مغ خبلؿ كجػد 
الجكلة كالدمصة، فبل يشكخكف الجكلة كالدمصة، كال يشكخكف الحخية الذخرية، ألف إنكار 

االستبجاد، كلحلظ فالحخية مغ كجية الدمصة يعشي الفػضى، كأف إنكار الحخية يعشي 
نطخىع ال تتعارض مع القانػف، كسا أف ىشاؾ تقاببل في الزسانات، فالجكلة ال تدتغشي 
عغ الفخد، كالفخد عشج مسارستو لحقػقو يتعيغ أف يتقيج بالحجكد القانػنية بالذكل الحؼ ال 

 .(1)يزخ بو اآلخخيغ
 

عتجؿ لمحخية، حيث جاء في السادة كقج تبشى رجاؿ الثػرة الفخندية السفيػـ الس
"الحخية ىي مكشة أف  :بأف 1789الخابعة مغ إعبلف حقػؽ اإلنداف كالسػشغ لدشة 

كافة حقػقو الصبيعية في الحجكد كحا مسارسة يعسل الفخد كل ما ال يزخ باآلخخيغ، ك 
، تمظ الحجكد حقػؽ شفذ تمظ الالتي يسكغ باقي أفخاد األسخة االجتساعية مغ التستع ب

 ".التي ال يسكغ تحجيجىا إلى بػاسصة القانػف 
 
 

Art. 4: La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à 

autrui: ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes 

que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de 

ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi
(2)

. 

 
 

                                 
انطخ: القاضي )دمحم دمحم مرباح(، الحساية الجشائية لمحخية الذخرية في مخحمة ما قبل السحاكسة الجشائية،  (1)

 .3 ص، 2008القاىخة، دار الشيزة العخبية، 
(2)

 Disponible à l‟adresse: 

 http//www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-

Homme-et-du-Citoyen-de-1789. 16/05/2016 17:09. 

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
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معشى ذلظ أف الحخية ىي مفيػـ فمدفي يتسطيخ بسطيخ قانػني، يزع الحجكد 
، كقج تصػر األمخ لتربح الحخية (1)لمدمصات العامة ؼيسا يخز ما يسكشيا أف تسذ بو

الزسانات اإلجخائية الجدائية، تتسثل أساسا في: عجـ الذخرية بسثابة محل لكثيخ مغ 
جػاز الؿبس عمى األشخاص، كعجـ اتخاذ أؼ إجخاء يسذ حخمة مدكشو، أك حياتو 

، كل ذلظ ما عجا الحاالت (2)الخاصة، كعجـ جػاز تػؾيع أية عقػبة تحكسية أك تعدؽية
 التي يخسسيا القانػف.

لة الجشائية عغ شخيق الجعػػ العسػمية إف قانػف اإلجخاءات الجدائية كقانػف لمعجا
يدعى لمتػفيق بيغ مرمحتيغ متعارضتيغ ضاىخا، كىسا مرمحة السجتسع في البحث 
عغ الجخائع كمعاؾبة مختكبييا، كمرمحة الستيع في إثبات بخاءتو كالجفاع عشيا كفي 
حفع حخيتو الذخرية في أثشاء ذلظ، كىي مرمحة عامة أيزا مثل السرمحة األكلى، 

نيا مرمحة كل كاحج مغ أفخاد السجتسع في أف تزسغ كتحسى حخيتو عغ شخيق أل
 .(3)القانػف 

، كتحجيج األشخاص الحيغ يسمكػف صفة الزبط ةالقزائي يةإف تحجيج دكر الزبص
، يذكل ضسانة أساسية لحساية الحقػؽ األساسية لؤلفخاد، كىػ في ذات (4)القزائي

                                 
داخل نصاؽ الخكابط التي تخبط إف الحخية السصمقة ال مكاف ليا في ضل الحياة االجتساعية، ألف الحخية تسارس  (1)

الفخد باآلخخيغ مسغ يعيذػف معو في نفذ السجتسع، لحا كاف تشطيع الحخية أمخا ضخكريا، كىحا األمخ نابع مغ 
فكخة أف الحخية ىي ؾيسة ندبية، كندبيتيا تشحجر عغ الػضيفة االجتساعية التي تؤدييا"، عصية )نعيع(، 

، نقبل عغ: نسػر 139، ص 1965اىخة، الجار القػمية لمصباعة كالشذخ، الشطخية العامة لمحخيات الفخدية، الق
 .276األحكاـ العامة لمجـخ السذيػد، مخجع سابق، ص )دمحم سعيج(، 

 .3 صانطخ: القاضي )دمحم دمحم مرباح(، السخجع الدابق،  (2)
(3)

 Deux intérêts, également légitimes et puissants, se trouvent en présence: l'intérêt de la 

société qui a le droit de rechercher et de punir le crime; et l'intérêt de l'accusé qui a 

le droit de prouver et de defender son innocence. Intérêt aussi général que celui de 

la société tout entière, car il importe à celleci que la liberté et les droits de chacun 

de ses membres soient efficacement garantis et protégés, Voir: JAMAIS 

(Émile),op. cit, p 4. 
 ؽ.إ.ج.ج(، ىع: 14األشخاص السعشيػف بالزبط القزائي في القانػف الجدائخؼ )ـ  (4)

 غ:كل م ؽ.إ.ج.ج(، 15الزباط: يسمظ صفة ضابط لمذخشة القزائية  )ـ  -1
 رؤساء السجالذ الذعبية البمجية. -1-1
 ضباط الجرؾ الػششي. -1-2
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ائية أنفديع لئبل يمحقيع أؼ نػع مغ الػقت ضسانة لزباط كأعػاف الذخشة القز
 .(1)السدؤكلية حيغ يتخحكف اإلجخاءات كفقا لسا يسميو القانػف 

 نيالسصمب الثا
 ة ودوره في حساية الحخية الذخريةمبجأ الذخعي 

ييجؼ مبجأ الذخعية مغ خبلؿ القانػف إلى حساية الفخد ضج تحكع الدمصة، 
صبيق ىحا السبجأ مغ دكلة إلى أخخػ كضساف تستعو بالكخامة اإلندانية، كيختمف ت

بحدب اختبلؼ الشطاـ الدياسي كاالقترادؼ، كسا يختمف تصبيقو بحدب مجػ احتخاـ 
، ذلظ أف الجكلة القانػنية ىي التي يتػافخ لكل مػاشغ في (2)القانػف )دكلة القانػف(

                                 
 محافطػ الذخشة. -1-3
 ضباط الذخشة. -1-4
ذكك الختب في الجرؾ، كرجاؿ الجرؾ الحيغ أمزػا في سمظ الجرؾ ثبلث سشػات عمى األقل كالحيغ تع  -1-5

 ي بعج مػافقة لجشة خاصة. تعييشيع بسػجب قخار مذتخؾ صادر عغ كزيخ العجؿ ككزيخ الجفاع الػشش
مفتذػ األمغ الحيغ قزػا في خجمتيع بيحه الرفة ثبلث سشػات عمى األقل كعيشػا بسػجب قخار مذتخؾ  -1-6

 صادر عغ كزيخ العجؿ كالجساعات السحمية بعج مػافقة لجشة خاصة. 
سػجب قخار مذتخؾ ضباط كضباط الرف التابعيغ لمسرالح العدكخية لؤلمغ الحيغ تع تعييشيع خريرا ب -1-7

 صادر عغ كزيخ الجفاع ككزيخ العجؿ.
 ؽ.إ.ج.ج(: يعج مغ أعػاف الزبط القزائي: 19األعػاف )ـ  -2
 مػضفػ مرالح الذخشة. -2-1
 ذكك الختب في الجرؾ الػششي كرجاؿ الجرؾ. -2-2
 مدتخجمػ مرالح األمغ العدكخؼ الحيغ ليذ ليع صفة ضابط الذخشة القزائية.  -2-3
 ؽ.إ.ج.ج(.  21ػف كاألعػاف السشػط بيع قانػنا بعس مياـ الزبط القزائي )ـ السػضف -3

السزافة بالقانػف  1مكخر  15مبلحطة: باإلضافة إلى الذخط الستعمق بالتعييغ مغ شخؼ لجاف خاصة فإف السادة 
و اشتخشت التأىيل مغ شخؼ الشائب العاـ لجػ السجمذ القزائي الحؼ يػجج بإقميع اختراص 07-17رقع 

مقخىع السيشي بالشدبة لزباط الذخشة القزائية )باستثشاء رؤساء السجالذ الذعبية البمجية( مغ أجل السسارسة 
الفعمية لمربلحيات التي تخػليا ليع ىحه الرفة، أك مغ شخؼ الشائب العاـ لجػ مجمذ قزاء الجدائخ 

 بالشدبة لمزباط التابعيغ لمسرالح العدكخية.
 .279 صالسخجع الدابق،  ،عيج(انطخ: نسػر )دمحم س (1)
يعتبخ مبجأ الذخعية الجشائية صػرة مرغخة لمذخعية التي تصبق بالشدبة لكافة أنذصة الجكلة، فكل أجيدة الجكلة  (2)

دستػرية كانت أك قزائية أك إدارية يجب أف تمتـد في ترخفاتيا بسبجأ الذخعية التي يسكغ التعبيخ عشيا برفة 
نػف أك مبجأ سيادة القانػف، كىحا ما يسيد دكلة القانػف أك دكلة السؤسدات عغ الجكلة عامة بسبجأ احتخاـ القا

البػليدية أك الجكتاتػرية، التي ال تمتـد مؤسداتيا السختمفة باحتخاـ سيادة القانػف كحخيات السػاششيغ، انطخ: 
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تػرية كشفيا الزسانة األكلية لحساية حقػقو كحخياتو، فالذخعية كاحجة، الذخعية الجس
 كالذخعية القانػنية كالذخعية الجشائية كميا تخجع إلى فكخة سيادة القانػف.

 كلمذخعية الجشائية ثبلث صػر:
 الرهرة األولى: الذخعية السهضهعية: 

كيعبخ عشيا بسبجأ ال جخيسة كال عقػبة إال بشز، كىي القاعجة الذييخة التي ىي 
، كتعشي أنو ال  Nullum crimen Nulla poena sine lege (1)تخجسة لمتعبيخ البلتيشي

يسكغ تػجيو أؼ اتياـ ضج شخز الرتكابو فعبل معيشا ما لع يكغ مشرػصا عمى 
تجخيع ىحا الفعل في القانػف السػضػعي، أؼ قانػف العقػبات بالسعشى الػاسع، كسا ال 

 .(2)يسكغ تصبيق عقػبة ما لع تكغ محجدة سمفا
فرل بيغ الدمصات التي نادػ بيا كأساس ىحه القاعجة يخجع إلى فكخة ال

مػنتدكيػ، فالدمصة التذخيعية ىي صاحبة االختراص األصمي في إصجار التذخيع 
أؼ القػانيغ السختمفة، كالقاضي ال يشذئ القانػف بل يصبقو، بيشسا الذق الثاني الستعمق 

يا تكػف بالعقػبة ؼيجج أساسو في فكخة العجالة، فإف العقػبة إذا لع تكغ محجدة سمفا فإن
 عقػبة تحكسية استئرالية انتقامية. 

مغ جية أخخػ، كنطخا لسداس القانػف الجشائي برفة عامة بسدألة حقػؽ كحخيات 
األفخاد فالسذخع كحجه مغ يختز بيحا السداس، باعتبار أف الؿيع كالسرالح التي 

 .(3)يحسييا قانػف العقػبات ال يسكغ تحجيجىا إال بػاسصة مسثمي الذعب
خعية الجشائية تختكد عمى القاعجة الجشائية التجخيسية، ىحه األخيخة كفقا لسبجأ إف الذ

الذخعية ليا كضيفة جػىخية، كىي تحجيج األفعاؿ السجخمة عمى كجو كاضح، كأف كل 
لبذ أك غسػض في ىحه القػاعج يثيخ الذظ في تفديخىا مسا يؤدؼ إلى خمق جخائع أك 

                                 
 .59 صالسخجع الدابق،  ،جساؿ الجيغ )عبج األحج(

عجة كانت معخكفة في القانػف الخكماني، كإنسا الحؼ أعصى ىحه التخجسة الحقا ىػ العالع ال يعشي ذلظ أف ىحه القا (1)
 صنفذ السخجع،  ،األلساني "أندمع فػيخباخ"، كمشو انتذخت ىحه القاعجة، انطخ: جساؿ الجيغ )عبج األحج(

60. 

 .59 صنفذ السخجع،  ،انطخ: جساؿ الجيغ )عبج األحج( (2)

؛ 33 ص، 2002، 2القانػف الجشائي الجستػرؼ، مجيشة نرخ، دار الذخكؽ، ط ،ي(انطخ: سخكر )أحسج فتح (3)
40. 



278 

 

خع، ؼيجب أف يكػف كصف الجخيسة دؾيقا، ىحا تصبيق عقػبات غيخ ما ييجؼ إليو السذ
 .(1)الػصف يعبخ عشو بالشسػذج أك الذكل القانػني لمجخيسة أك الػاقعة الشسػذجية

حيشئح فالذخعية الجشائية السػضػعية تعشي أف السذخع ىػ الدمصة السخترة بخمق 
مغ القاعجة الجخائع عغ شخيق تحجيج الشسػذج القانػني السجخد لكل مشيا في الذق األكؿ 

 .(2)الجشائية كىػ شق التجخيع
، أما ما يدشجه الجستػر (3)كالشرػص التذخيعية ىي تمظ التي ترجر مغ البخلساف

مغ صبلحيات لغيخ البخلساف في إصجار القػاعج التذخيعية فيػ متحفع عمى كػنو 
ة قػانيغ تذخيعية بالسفيػـ الستعارؼ عميو، فإذا تزسشت تمظ القػاعج نرػصا تجخيسي

كانت ىي في حج ذاتيا غيخ شخعية، غيخ أف القزاء يمتـد بتصبيقيا رغع ذلظ شالسا 
 .(4)أنيا قج صجرت كلع يعمغ عجـ دستػريتيا

كبالفعل، فالقاعجة التي تقتزي أنو ال جخيسة كال عقػبة كال تجبيخ أمغ بغيخ قانػف 
 85-63قع لع تسشع صجكر مخاسيع تشطيسية تتزسغ عقػبات جدائية، مثل: السخسـػ ر 

الستعمق بتشطيع حيازة األسمحة كالحخيخة، كالحؼ يقزي  1693مارس  16السؤرخ في 
مشو عمى عقػبة الحبذ كالغخامة لكل شخز يخالف أحكاـ ىحا التشطيع،  7في السادة 

كسا أف ضاىخة التفػيس التذخيعي قج أدت إلى صجكر كثيخ مغ السخاسيع التشطيسية التي 
يخجع إلى انحدار مبجأ الذخعية الذكمية الزيقة التي عخقمت ، كىحا (5)تجـخ األفعاؿ

تقجـ القانػف الجشائي، كضيػر شخعية مخنة تدسح بسثل ىحه األمػر التي كانت في ضل 
 .(6)الذخعية الذكمية أمخا غيخ مقبػؿ

                                 
س الشسػذج القانػني لمجخيسة، مجمة العمـػ القانػنية كاالقترادية،  ،انطخ تفريبل: عثساف )آماؿ عبج الخحيع( (1)

 .206، 205ص ، 1972يشايخ  ،1ع  ،14

 .206 ص، نفذ السخجع ،عثساف )آماؿ عبج الخحيع(انطخ:  (2)

مغ الججيخ بالحكخ أف الشرػص العقابية الجدائخية قج صجرت في فتخة لع يكغ لمجدائخ فييا بخلساف )مغ سشة  (3)
 (، كلحلظ فقج صجرت بأكامخ.1977إلى  1965

 .10السخجع الدابق، ص  ،انطخ: جخكه )عمي( (4)

ية الجكلية، مجمة السشتجػ القانػف، جامعة دمحم الذخعية الجشائية الػششية كالذخعية الجشائ ،انطخ: شخكف )حديشة( (5)
 .88 ص، 2014، 6بدكخة، ع  –خيزخ 

حجكد سمصة القاضي الجشائي في تصبيق القانػف،  ،سبلمة )مأمػف دمحم(انطخ تفريبل حػؿ تصػر مبجأ الذخعية:  (6)
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كمبجأ الذخعية السػضػعية يذسل الجشايات كالجشح دكف السخالفات التي يسكغ 
مغ الجستػر الجدائخؼ  140الفخعي، حيث جاء نز السادة سشيا عغ شخيق التذخيع 

في بشجىا الدابع ليقرخ قػاعج قانػف العقػبات التي  2016مارس  6السعجلة في 
يختز بدشيا البخلساف في الجشايات كالجشح، كسكت عغ السخالفات ليجعل سشيا عغ 

 .(1)شخيق التشطيع جائدا
أف الشرػص التشطيسية التي ترجر  كإذا كاف الفقو كالقزاء عمى كفاؽ في مدألة

بشاء عمى تشازؿ مغ الدمصة التذخيعية بإمكانيا إصجار الشرػص العقابية في حجكد 
التفػيس، كأف عمى ىحه األخيخة أال تتشازؿ إال بقجر محجكد عغ سمصتيا األصمية في 
إصجار التذخيعات الجشائية، فإنو أيزا ال يختمف في مدألة أف العخؼ أك القانػف 

 .(2)لصبيعي أك قػاعج العجالة ال تعتبخ بأؼ حاؿ مغ األحػاؿ مرجرا لمتجخيعا
كبالجسمة، كحتى يحقق مبجأ الذخعية الجشائية السػضػعية الشتائج السخجػة في 
حساية الحخية الذخرية فيشبغي تحقق مجسػعة مغ الشتائج البلزمة ليحا السبجأ، كالتي 

 تتمخز في:
، كبالتالي امتشاع (3)ػنية العقابية كاضحة كدؾيقةكجػب أف تكػف الشرػص القان -

، كىحا التداـ يقع عمى عاتق السذخع (4)أف تكػف غامزة أك مخنة تفتح السجاؿ لمتفديخ

                                 
 مخجع سابق.

تي يخّرريا لو الّجستػر، ككحلظ في يذخع البخلساف في السياديغ الّ  ": مغ الجستػر الجدائخؼ  140لسادة ا (1)
 ...  السجاالت اآلتية:

القػاعج العامة لقانػف العقػبات، كاإلجخاءات الجدائّية، ال سّيسا تحجيج الجشايات كالجشح، كالعقػبات السختمفة   -( 7
 السصابقة ليا، كالعفػ الّذامل، كتدميع السجخميغ، كنطاـ الّدجػف..."

ضسانات الستيع أثشاء مخحمة التحقيق االبتجائي في الذخيعة اإلسبلمية كالتذخيع  ،يج(انطخ: عسارة )عبج الحس (2)
 .178 ص، 1998،  1الجشائي الجدائخؼ، دراسة مقارنة، الجدائخ، دار السحسجية العامة، ط

ليدت  كىحا أحج أىع العؿبات كاالنتقادات التي كجيت إلى مبجأ الذخعية الجشائية عمى اعتبار أف ىحه السيسة (3)
بالييشة، فحرخ الدمػكات السزخة كصياغتيا في شكل قػالب تجخيسية مغ خبلؿ نرػص دؾيقة لغ يفمت مغ 

القانػف الجشائي الجستػرؼ،  ،نقائز كثغخات يشفح مشيا تحكع القزاة في التفديخ، انطخ: سخكر )أحسج فتحي(
 .34 صمخجع سابق، 

الجشائية، دراسة في القانػف السقارف كاجتيادات السحكسة مبجأ الذخعية  ،انطخ: الخكاشجة )سامي حسجاف( (4)
 ص، 2015، ديدسبخ 9، س 2األكركبية لحقػؽ اإلنداف، السجمة القانػنية كالقزائية، كزارة العجؿ قصخ، ع 
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، فإذا خالف السذخع ذلظ (1)بسػجب الجستػر الحؼ نز عمى مبجأ الذخعية الجشائية
 فالػزر عميو كليذ عمى القاضي.

إف التفديخ الػاسع مسشػع، كيجب التداـ التفديخ كبالتبعية لمشتيجة الدابقة ف -
الزيق لمشز الجشائي، كىػ السبشي عمى ألفاظ الشز، أك التفديخ الكاشف 

déclarative
خذية أف يقع القاضي في خمق جخائع ججيجة أك عقػبات لع يشز  ،(2)

ب سغ السقخر أف األصل ىػ كجػ ، "ف(3)عمييا القانػف، إك إباحة أفعاؿ جخميا القانػف 
لتداـ جانب الجقة في ذلظ كعجـ تحسيل عباراتيا اخز في تفديخ القػانيغ الجشائية ك التح

 .(4)"فػؽ ما تحتسل
، (6)، إال في حالة نرػص اإلباحة(5)كيتختب عمى ذلظ أف الؿياس محطػر -

                                 
 كما يمييا. 151

 .121 صالسخجع الدابق،  ،جساؿ الجيغ )عبج األحج(انظر:  (1)

 .139 صخجع الدابق، الس ،جساؿ الجيغ )عبج األحج(انظر:  (2)

 .185 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: عسارة )عبج الحسيج( (3)

ؽ، راجعو في مػقع البػابة  61لدشة  10217، الصعغ رقع 22/11/1995انطخ: نقس جشائي مرخؼ بتاريخ:  (4)
 القانػنية لسحكسة الشقس عمى الخابط: 

http//www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx. 

27/07/2016 16:47. 
 لساؽ، جاء ؼيو: " 63لدشة  12916الصعغ رقع ، 27/04/1999انطخ قخارا لسحكسة الشقس السرخية بتاريخ:  (5)

خة مغ القانػف السحكػر تعاقب بالحبذ مجة ال تديج عمى شيخ كبغخامة ال تجاكز مائة كانت السادة الثالثة عذ
مسا مؤداه أف  )...( جشيو أك بإحجػ ىاتيغ العقػبتيغ كل مغ يتعجػ عمى الصخؽ العامة بأحج األعساؿ اآلتية

ل نصاقيا مقرػرا كجع، األعساؿ السؤثسة السعاقب عمييا شبقا ليحه السادة قج أكردىا الشز عمى سبيل الحرخ
كإذ ال يرمح الؿياس في التجخيع كالعقاب عسبل   ،عمى االعتجاء عمى الصخؽ العامة ذاتيا بأحج ىحه األفعاؿ

كىػ إقامة مشذآت عمى األرض الػاقعة عمى  ،فإف الفعل الحؼ أتاه الصاعغ ،بسبجأ شخعية الجخائع كالعقػبات
يكػف خارجا عغ نصاؽ التأثيع السشرػص عميو في تمظ  جانبي الصخيق العاـ دكف تخكو السدافة القانػنية

 "، راجعو في:السادة
http//www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx. 

27/07/2016 16:26. 
"كسا  ، ما يمي:ؽ 67لدشة  24368، الصعغ رقع 18/3/2007جاء في قخار لسحكسة الشقس السرخية بتاريخ:  (6)

 أنو مغ السقخر أف الؿياس في أسباب اإلباحة أمخ يقخه القانػف"، راجعو في:
http//www.cc.gov.eg/Images/H/111235609.pdf. 27/07/2016 16:20. 

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111235609.pdf
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، (2)، كال في اإلعفاء مغ العقػبة، فبل إعفاء بجكف نز(1)كليذ في األعحار القانػنية
أف يفدخ بتػسع  يناقرا  أك غامزا  فيشبغ يالشز العقاب ذلظ أنو "إذا جاء كالقاعجة في

كأنو ال يجػز أف يؤخح في قانػف العقػبات  ،تزييق ضج مرمحتوبلسرمحة الستيع ك 
بصخيق الؿياس ضج مرمحة الستيع لسا ىػ مقخر مغ أنو ال جخيسة كال عقػبة بغيخ 

 . (3)"نز
رجعي، إنسا يدخؼ عمى الػقائع التي تحجث أف القانػف الجشائي ال يدخؼ بأثخ  -

 .(4)بعج صجكر الشز التجخيسي
أف القانػف األصمح ىػ الحؼ يدخؼ عمى الستيع الحؼ تتع محاكستو عغ أفعاؿ  -

حجثت في ضل قانػف قجيع، كفق معاييخ مػضػعية ال شخرية في تقجيخ القانػف 
 ع.ج.ؽ. 2األصمح، تحت رقابة السحكسة العميا، كتصبيقا لمسادة 

 ، كذلظ أخحا بسبجأ البخاءة األصمية.(5)أف الذظ يشبغي أف يفدخ لسرمحة الستيع -
                                 

كمغ ثع " ؽ، كمسا جاء ؼيو: 64لدشة  24855الصعغ رقع ، 10/03/1997انطخ: نقس جشائي مرخؼ بتاريخ:  (1)
عقػبات ناـيظ عغ  237يكػف قتل الستيع لدكجتو لع يكغ حاؿ تمبديا بالجخيسة السشرػص عمييا في السادة 

 ،في حالة الدكج الحؼ يقتل زكجتو ىي كمغ يدنى بيا بعج تخصجه ليسا أف ىحا الطخؼ يكػف غيخ متػافخ أيزا  
ألف الجافع  ،إذ ال يعج معحكرا  في حالة حرػؿ التخصج، بعج تيقغ الدكج مغ خيانة زكجتو تيقشا  ال ريب ؼيو

 لمفعل في ىحه الحالة ىػ التذفي. كلسا كاف ذلظ، فإف ما أثاره الجفاع في ىحا الخرػص بذأف تػافخ عحر
مغ قانػف العقػبات في حق الدكج يكػف عمى غيخ سشج مغ القانػف جخػ  237االستفداز عسبل  بشز السادة 

بخفزو. لسا كاف ذلظ، ككاف مفاد ما أكرده الحكع ؼيسا سمف أف الصاعغ لع يكغ قج فاجأ زكجتو متمبدة 
شخح ما دفع بو الصاعغ االحكع قج  بجخيسة الدنا كلع يكغ قتمو ليا حاؿ تمبديا بالجخيسة السحكػرة فإذا ما كاف

مغ قانػف العقػبات فإنو يكػف قج التـد صحيح القانػف كيكػف الشعي عميو في  237مغ تسدكو بإعساؿ السادة 
ىحا الخرػص غيخ قػيع لسا ىػ مقخر مغ أف األعحار القانػنية استثشاء ال يقاس عميو كعحر الدكج في قتل 

 "، راجعو في:ازكجتو مفاجأة الدكجة متمبدة بالدن
http//www.cc.gov.eg/Images/H/111146889.pdf. 27/07/2016 16:37. 

 ؽ، راجعو في: 60لدشة  16466، الصعغ رقع 15/01/1992انطخ: نقس جشائي مرخؼ بتاريخ:  (2)
http//www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_Images.aspx?ID=11

1117281. 27/07/2016 16:57. 
 ؽ، راجعو في: 64لدشة  13590الصعغ رقع ، 24/07/1996انطخ: نقس جشائي مرخؼ بتاريخ:  (3)

http//www.cc.gov.eg/Images/H/111144706.pdf. 27/07/2016 16:41. 
 .122 صالسخجع الدابق،  ،جساؿ الجيغ )عبج األحج(انظر:  (4)

مغ اء ؼيو: "ؽ، كمسا ج 61لدشة  22227، الصعغ رقع 06/02/1994انطخ: نقس جشائي مرخؼ بتاريخ:  (5)
السقخر مغ أنو ال عقػبة إال بشز يعخؼ الفعل السعاقب عميو كيبيغ العقػبة السػضػعة لو مسا مقتزاه عجـ 

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111146889.pdf
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_Images.aspx?ID=111117281
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_Images.aspx?ID=111117281
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111144706.pdf
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 الرهرة الثانية: الذخعية اإلجخائية: 
إف الحمقة األكلى لمذخعية الجشائية كالتي ىي الذخعية اإلجخائية ال تكفي لحساية 

اءات كثيخة الحخية الذخرية، عشج الؿبس عمى اإلنداف أك حبدو مثبل، حيث تتخح إجخ 
الزمة لتتبع الجخيسة كالتحقيق فييا، كىي إجخاءات ليا مداس مباشخ بحقػؽ اإلنداف، 
كلحلظ كانت الحمقة الثانية لسبجأ الذخعية، كىي الذخعية اإلجخائية، ضخكرية ججا 

 .(1)لمسحافطة عمى حقػؽ اإلنداف كاحتخاـ حخيتو الذخرية
جتاف ىامتاف مترمتاف اتراال كيتختب عمى الذخعية في السجاؿ اإلجخائي نتي

 كثيقا، كىسا: أف ال حكع بغيخ دعػػ، كال عقػبة بغيخ حكع.
فيتختب عمى الشقصة األكلى أنو ال بج مغ تحجيج كيؽية انعقاد االختراص لمقزاء 
حتى تكػف لو الػالية بشطخ الجخائع السختمفة تحجيجا دؾيقا، حيث يتدشى نطخ الجعػػ 

 .(2)يع مغ شخؼ قاضيو الصبيعيالعسػمية السقامة ضج أؼ مت
كيتختب عمى الشقصة الثانية ما يصمق عميو قزائية الجداء الجشائي، كأنو ال يرجر 
الجداء الجشائي إال مغ شخؼ قاض مختز، بعج اتباع اإلجخاءات التي يشز عمييا 
القانػف، بكل ما يخػلو القانػف لحلظ القاضي مغ سمصة في تفخيج العقاب، فالذخعية 

ئية ال تعشي إنكار الدمصة التقجيخية لمييئات السشػط بيا اتخاذ اإلجخاءات الجدائية، اإلجخا
شالسا أف اليجؼ مغ اإلجخاءات ىػ البحث عغ الحؿيقة، بكل ما يتصمبو ذلظ مغ مخكنة 

 .(3)في األساليب السفزية إلى ذلظ
 نقاط:أما الشتائج التفريمية الستختبة عمى الذخعية اإلجخائية فتتمخز في ثبلث 

أف ال إجخاء إال بشز، فيتختب عمى ذلظ أف القانػف ىػ مغ يحجد اإلجخاءات  -

                                 
 -في حالة الذظ  -التػسع في تفديخ نرػص القانػف الجشائي كعجـ األخح ؼيو بشطخية الؿياس كاألخح 

 "، راجعو في:بالتفديخ األصمح لمستيع
http//www.cc.gov.eg/Images/H/111112108.pdf. 27/07/2016 16:51. 

، 48الذخعية اإلجخائية: ماىيتيا كأساسيا كأركانيا، مجمة البحػث األمشية، ع  ،انطخ: البقسي )ناصخ بغ دمحم( (1)
 .68 صىػ،  1432ربيع اآلخخ 

الحساية القزائية لحقػؽ الستيع اإلجخائية، مبادغ  ،صياـ )سخؼ محسػد(عي انطخ: حػؿ مفيـػ القاضي الصبي (2)
 .71 ص، )د. ت(الشقس كالجستػرية العميا، القاىخة، دار الذخكؽ، 

 .244 صالقانػف الجشائي الجستػرؼ، مخجع سابق، ، انطخ: سخكر )أحسج فتحي( (3)

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111112108.pdf
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الجدائية، عمى اعتبار أف ىحه اإلجخاءات ذات صمة كثيقة بالحخية الذخرية، ىحه 
 األخيخة التي يسكغ السداس بيا إال في إشار القانػف.

ؼ معاممة الستيع سيصخة قخيشة البخاءة عمى مختمف مخاحل الخرػمة الجدائية، أ -
ميسا بمغت جدامة الجخيسة السشدػبة إليو بػصفو بخيئا، حتى تثبت إدانتو بحكع قزائي 

 .(1)نيائي
عسمية الزساف القزائي، كيقرج بيا أف أؼ مداس بالحخية الذخرية يجب  -

، (2)أف يكػف تحت إشخاؼ قزائي، فالقزاء ىػ الحارس كالحامي الصبيعي لمحخيات
مغ احتخاـ حقػؽ الجفاع ككافة ضسانات السحاكسة العادلة، كتػفيخ  بكل ما يختبو ذلظ

رقابة قزائية عمى سيخ التحقيق، كال يقبل أف يتع تحجيج جية غيخ القزاء يتع أماميا 
 .(3)التقاضي كالسصالبة بالحقػؽ 

 الرهرة الثالثة: شخعية التشفيح العقابي:
حقػؽ لح العقػبات، حساية يشفإجخاءات تتي تحجد مبادغ ك القػاعج القانػنية الكىي 

السػضع الحؼ تخد ؼيو األحكاـ مغ حيث ختمف ، حيث أف القػانيغ تالسحكػـ عميو
، أك في القانػنية الخاصة بتشفيح العقػبات، فقج تخد في قانػف اإلجخاءات الجشائية ذاتو

الحاؿ ىػ ك تشطيع الدجػف، قانػف العقػبات، أك في قانػف مدتقل، أك في قانػف يخز 
صجرت عغ األمع الستحجة ، حيث السػاثيق الجكليةي الجدائخ، باإلضافة إلى بعس ف

                                 
 .271 صالقانػف نفذ السخجع،  ،انطخ: سخكر )أحسج فتحي( (1)

إف أغمبية التيارات الفمدؽية تعتبخ أنو ال يػجج مجتسع صالح دكف قزاء أك عجالة، ألف القزاء ىػ شخط  (2)
لبلندجاـ بيغ البذخ، كنجج أف أرسصػ ىػ أكؿ مغ فخؽ بيغ العجالة اإلصبلحية كالتي تختكد عمى السداكاة 

 chacun doit percevoir l‟équivalent de ce)كل شخز لو الحق أف يأخح بالقجر الحؼ يعصي 

qu‟il a donnéاستحقاقو  ( كالعجالة التػزيعية التي تختكد عمى الشدبية )كل شخز لو الحق أف يأخح بقجر
 (، انطخ:chacun doit recevoir selon son mériteكججارتو 

LESTRADE (Eric), les principes directeurs du procès dans la jurisprudence du conseil 

constitutionnel, thèse de doctorat en droit, université montesquieu-BORDEAUX 

IX, école doctorale de droit „E.D.41), 2013, p 13. 
فسثبل، يبلحع أف المجشة التي أنذأىا قانػف اإلجخاءت الجدائية الجدائخؼ لمشطخ في مشح التعػيس عغ الحبذ  (3)

، كأعصاىا 2مكخر  137ىي لجشة قزائية مثمسا حجدتو السادة  1مكخر  137ة السؤقت غيخ السبخر بالساد
صفة جية قزائية مجنية، غيخ أنو يعاب عمى السذخع برجدىا أنو جعل  3مكخر  137القانػف في السادة 

 (.3مكخر  137قخاراتيا غيخ قابمة ألؼ شعغ كليا القػة التشفيحية )الفقخة األخيخة مغ السادة 
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 قػاعج الحج األدنى لسعاممة السدجػنيغ. 
 ، كليذ ىحا فحدب، ؼبعسمحكػما بشرػص قانػنية أصبحالتشفيح العقابي ف

 لى مختبة القػاعج الجستػرية.إالسبادغ العقابية تختقي 
 ة التشفيح العقابي في اآلتي:يسكغ تمخيز أىع نتائج مبجأ شخعي

إف ىحا السبجأ ىػ ضسانة لمسحكـػ عميو حتى تحقق العقػبة األىجاؼ  -
 اإلصبلحية التي يشز عمييا القانػف.

يتزسغ السبجأ إضفاء الصابع القزائي عمى أغمب إجخاءات التشفيح العقابي  -
 باعتبار القزاء الحارس الصبيعي لمحخيات.

ـ عميو مغ كافة الحقػؽ التي كضعت لو يتزسغ السبجأ استفادة السحكػ  -
 كسحكـػ عميو دكف انتقاص مشيا.

كعسػما فإف شخعية التشفيح العقابي يسكغ تمخيريا في: "أف يجخؼ التشفيح العقابي 
كفقا لمكيؽية التي يحجدىا القانػف تحت رقابة القزاء، مدتيجفا تقػيع السحكـػ عميو 

 كضساف حقػقو".
ىي إحجػ الشطخيات التي تؤسذ لمتجخل القزائي في إف شخعية التشفيح العقابي 

مخحمة التشفيح العقابي، فبيشسا يحىب البعس إلى أف ىحا التجخل يخجع إلى أساس 
إجخائي، كمؤداه أف اإلجخاءات كالقخارات البلزمة لتصبيق العقػبة ىي نػع مغ أنػاع 

انية إلى أف إشكاالت التشفيح، كبالتالي فالقزاء ىػ السختز بيا، تحىب نطخية ث
التجخل القزائي أساسو قانػني )نطخية الطخكؼ الصارئة، كنطخية استسخار القزاء، 
كنطخيات اإلنابة(، كتحىب نطخية ثالثة إلى أف القزاء ىػ الحامي األساسي لمحقػؽ 
كالحخيات، كلكغ الشطخية الدائجة اآلف في الجراسات الجشائية كالعقابية ىي أف مبجأ 

 .(1)قو إلى مخحمة التشفيح العقابيالذخعية يستج تصبي
 
 

                                 
نطاـ قاضي تشفيح العقػبة في التذخيعات  ،ىحه الشطخيات تفريبل: الدادة )ىشج عبج هللا ناصخ عمي( انطخ حػؿ (1)

 .315 ص، 2008، 2كزارة العجؿ قصخ، ع الحجيثة، السجمة القانػنية كالقزائية، 
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 ثالثالسصمب ال
 كإشار عام لحساية الحخية الذخريةقخيشة البخاءة  

، فيػ أساسا تأكيج (1)يعتبخ مبجأ قخيشة البخاءة بسثابة ضسانة عامة لمحخية الذخرية
، كمقتزاه أف كل متيع بجخيسة ميسا بمغت جدامتيا (2)ألصل عاـ ىػ حخية الستيع

، كقج نرت (3)و بػصفو شخرا بخيئا حتى تثبت إدانتو بحكع قزائي باتيجب معاممت
كالجساتيخ بذكل جعل ىحه القخيشة ليدت بحاجة إلى  (4)عمى ىحا السبجأ السػاثيق الجكلية

 ، بل كانت معخكفة حتى في القانػف الخكماني كتدسى:(5)نز، فيي مغ مبادغ القانػف 

.
 (6)

in dubio pro reo 

ىي مؿياس لسجػ تصػر السجتسع، كفي فخندا تع إدراج مبجأ قخيشة  إف قخيشة البخاءة
، ككحلظ ضسغ السادة األكلية لقانػف 1-9البخاءة في القانػف السجني بشاء عمى السادة 

جػاف  15، ك1993أكت  24اإلجخاءات الجدائية، كذلظ عمى إثخ إصبلحات 
2000

(7). 
جسػعة مغ الشتائج القانػنية كعمى ذلظ فإف قخيشة البخاءة قج أصبحت تتسثل في م

                                 
(1) Voir: NZASHI LUHUSU (Théo), op.cit, p 29. 

 كالسخاجع التي أشار إلييا.
حق اإلنداف في افتخاض بخاءتو "دراسة مقارنة"، مجمة البحػث  ،)عبج الخزاؽ السػافي(انطخ: عبج المصيف  (2)

 .283 ص، 2003، 23، ع 12القانػنية كاالقترادية، كمية الحقػؽ، جامعة السشػؼية، مرخ، مج 
جدائية، حيث فقخيشة البخاءة ىي مدألة ال تتعمق فقط باإلثبات، كإنسا ىي مػجية لمدمصات القائسة عمى الجعػػ ال (3)

تفخض عمييا نػعا مغ التخيث، فيي تحج مغ السػقف االتيامي الحؼ قج تتخحه ىحه الدمصات، كتجعميا تغمب 
احتخاـ أصل البخاءة مصمب مغ متصمبات دكلة القانػف، الجدائخ،  ،دكاعي اإلندانية، انطخ: غبلؼ )دمحم(فكخة 

 .10-9 صدار بمؿيذ لمشذخ، )د. ت(، 

مغ اإلعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف، ككحلظ  1فقخة  11الفخندي، كالسادة  1789مغ إعبلف  9راجع السادة  (4)
مغ االتفاؾية األكركبية لحفع حقػؽ  2-6مغ العيج الجكلي لمحقػؽ السجنية كالدياسية، كالسادة  14السادة 

 اإلنداف كالحخيات األساسية.
 .كمية معايعتبخ مبجأ قخيشة البخاءة قاعجة مػضػعية كقاعجة ش (5)

(6)
  Voir: NZASHI LUHUSU (Théo), op.cit, p 29. 

(7)
 Voir: HENRION (Hervé), La présomption d'innocence dans les travaux préparatoires 

au XXème siècle ,Archives de politique criminelle 2005/1 (n° 27), pp 37-57, 

disponible à l‟adresse: 

 http//www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2005-1-page-37.htm. 

18/05/2016 12:17. 

http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2005-1-page-37.htm
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 ، كتتسثل في:(1)السمسػسة التي تعبخ عشيا
 

أف الذظ يفدخ لسرمحة الستيع، ؼيكفي في السحاكع الجشائية أف يتذكظ  -
القاضي في صحة إسشاد التيسة إلى الستيع كي يقزي لو بالبخاءة، عمى حج 

 .(2)تعبيخ محكسة الشقس السرخية
، فيحه األخيخة (3)إلدانة فقط دكف أدلة البخاءةأف البصبلف الجػىخؼ يمحق أدلة ا -

حتى لػ استسجت مغ إجخاء غيخ قانػني فإنيا ال تبصل سػاء بصمب مغ 
األشخاؼ أك تمقائيا مغ خبلؿ ترجؼ غخفة االتياـ، ذلظ أف اإلثبات الجشائي 

يخز  ، كىحاكجػب أف يكػف الجليل مذخكعا   يكػف بكافة شخؽ اإلثبات، مع
، أما دليل البخاءة ؼيسكغ لمسحكسة أف تدتشج إليو كلػ كاف قطدليل اإلدانة ف

مدتسجا  مغ إجخاء باشل، كفي ىحا تقػؿ محكسة الشقس بأنو "يذتخط في دليل 
اإلدانة أف يكػف مذخكعا  إذ ال يجػز أف تبشى إدانة صحيحة عمى دليل باشل 

فقيج  ،(4)"إال أف السذخكعية ليدت بذخط كاجب في دليل البخاءة ،في القانػف 
                                 

يغ عمى السذخع برفة عامة أف يحتخمو يسكغ القػؿ أنو يشبغي التفخقة بيغ عبارة "قخيشة البخاءة" كسبجأ دستػرؼ يتع (1)
عشج سغ مختمف القػانيغ، خاصة كأنشا نعمع أف ىشاؾ بعس قخائغ اإلدانة التي أنذاتيا بعس الشرػص 

"، كىحا يكػف مغ خبلؿ عسل الجيات القزائية التي Présumé innocentالقانػنية، ك"اعتبار الذخز بخيئا 
 و بخيئ حتى تثبت إدانتو، انطخ: عمييا معاممة السذتبو ؼيو كالستيع عمى أن

GUILHERMONT (Edith), Qu'appelle-t-on  présomption d'innocence?, Archives de 

politique criminelle 2007/1 (n° 29), pp 41-57, disponible à l'adresse  :  

http//www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2007-1-page-41.htm. 

21/10/2016 22:12. 
؛ ذكخىسا: القاضي 12/03/1962، كنقس جشائي مرخؼ بتاريخ: 2/12/1954نقس جشائي مرخؼ، بتاريخ:  (2)

 .8 صالسخجع الدابق،  ،)دمحم دمحم مرباح(
ذلظ أف قانػف اإلجخاءات الجدائية يخاشب فقط الدمصة القزائية كما يتبعيا مغ ضبصية قزائية، كال تفديخ  (3)

يخاشب األفخاد، عكذ قانػف العقػبات الحؼ يخاشب الكافة، فاألفخاد مغ حقيع تقجيع الجليل عمى بخاءتيع أماـ 
صبلف ترخفاتيع التي تكػف مخالفة السحكسة بأؼ شخيقة كانت مثل حالة االدعاء السجني تساما، كال يمحق الب

لمقانػف أك تذكل جخيسة، ألف القانػف ال يجبخ األفخاد أف يكػف سمبييغ كأف ال يدتخجمػا كل كسيمة متاحة 
إلثبات بخاءتيع مغ أؼ اتياـ، كىحا ما عميو كثيخ مغ االجتياد القزائي في الجكؿ العخبية كاألجشبية، انطخ 

    .سابقا

 ؽ، راجعو في: 36لدشة  1172، الصعغ رقع 31/1/1967بتاريخ: نقس جشائي مرخؼ  (4)
http//www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_Images.aspx?ID=11

1119005. 27/07/2016 15:06. 

http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2007-1-page-41.htm
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_Images.aspx?ID=111119005
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_Images.aspx?ID=111119005
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السذخكعية يخجع إلى احتخاـ حق الجفاع، كلحلظ فيػ يقترخ عمى دليل اإلدانة 
 .(1)ألنو ىػ كحجه الحؼ يسذ حق الجفاع أما دليل البخاءة فبل يخزع ليحا القيج

أف البيشة عمى مغ ادعى، كفي مجاؿ الجعػػ العسػمية فإف اإلثبات يقع عاتق  -
لقخيشة في حج ذاتيا، بسعشى أف الستيع ، كىحا يتفق مع فكخة ا(2)الشيابة العامة

يسمظ قخيشة عمى بخاءتو، كأف الشيابة العامة ىي التي تدعى إلثبات العكذ 
بػاسصة حذج أدلة اإلدانة، كإقشاع السحكسة بيا، كأف تمظ ىي كضيفتيا األساسية 

 الستسثمة في البحث عغ الحؿيقة.
ضسانات الجفاع  أنو يشبغي أف تػفخ لمذخز محاكسة عمشية تؤمغ لو فييا -

)السحاكسة العادلة(، كفي ىحا جاءت العجيج مغ أحكاـ محكسة الشقس السرخية 
بريغة متػاتخة "أنو مغ السبادغ األساسية في اإلجخاءات الجشائية أف كل متيع 

                                 
 ، راجعو في:ؽ 53لدشة  6097الصعغ رقع ، 2/11/1989نقس جشائي مرخؼ، بتاريخ: كحلظ: 

http//www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_Images.aspx?ID=11

1125948. 27/07/2016 14:56. 

كإف كاف " كجاء ؼيو ما يمي:، ؽ 53 لدشة 6097 الصعغ رقع، 15/2/1984كحلظ: نقس جشائي مرخؼ، بتاريخ  
يذتخط في دليل اإلدانة أف يكػف مذخكعا ، إذ ال يجػز أف تبشى إدانة صحيحة عمى دليل باشل في القانػف، 

ذخط كاجب في دليل البخاءة، ذلظ بأنو مغ السبادغ األساسية في اإلجخاءات الجشائية إال أف السذخكعية ليدت ب
الحكع لو الحخية  اأف كل متيع يتستع بقخيشة البخاءة إلى أف يحكع بإدانتو بحكع بات، ك أنو إلى أف يرجر ىح

امل الخػؼ كسائل دفاعو بقجر ما يدعفو مخكده في الجعػػ كما تحيط نفدو مغ عػ  اختيارالكاممة في 
كالحخص كالححر كغيخىا مغ العػارض الصبيعية لزعف الشفػس البذخية، كقج قاـ عمى ىجػ ىحه السبادغ حق 

ال يزيخىا تبخئة  التي االجتساعيةالستيع في الجفاع عغ نفدو كأصبح حقا  مقجسا  يعمػ عمى حقػؽ الييئة 
ؼيسا عجا ما  -ما ىػ مقخر مغ أف القانػف  محنب بقجر ما يؤذييا كيؤذػ العجالة معا  إدانة بخغ، ىحا إلى

فتح بابو أماـ القزاء الجشائي عمى مرخاعيو يختار مغ كل شخقو ما  -مغ كسائل خاصة لئلثبات وستمدما
يخاه مػصبل  إلى الكذف عغ الحؿيقة ك يدف قػة اإلثبات السدتسجة مغ كل عشرخ، مع حخية مصمقة في تقجيخ 

مية في كل حالة حدبسا يدتفاد مغ كقائع الجعػػ كضخكفيا، مسا ال يقبل معو ما يعخض عميو ككزف قػتو التجلي
شتخاط مساثل لسا ىػ مصمػب في دليل اإلدانة ، ك بالتالى يكػف مشعى اتقييج حخية السحكسة في دليل البخاءة ب

 "، راجعو في:الصاعشيغ في ىحا الرجد عمى غيخ سشج
http//www.cc.gov.eg/Images/H/111121821.pdf. 7/27/2016 3:01. 

 .120 صالسخجع الدابق،  ،كانطخ كحلظ: عسارة )عبج الحسيج( 

 .655، 654 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: فاركؽ )ياسخ األميخ( (1)

 ص، 11 عالسفكخ، جامعة دمحم خيزخ بدكخة، قخيشة البخاءة في التذخيع الجدائخؼ، مجمة  ،انطخ: زرارة )لخزخ( (2)
58. 

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_Images.aspx?ID=111125948
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_Images.aspx?ID=111125948
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111121821.pdf
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يتستع بقخيشة البخاءة إلى أف يحكع بإدانتو بحكع بات، كأنو إلى أف يرجر ىحا 
ختيار كسائل دفاعو بقجر ما يدعفو مخكده في الحكع لو الحخية الكاممة في ا

الجعػػ كما تحيط نفدو مغ عػامل الخػؼ كالحخص كالححر كغيخىا مغ 
العػارض الصبيعية لزعف الشفػس البذخية، كقج قاـ عمى ىحه السبادغ حق 
الستيع في الجفاع عغ نفدو كأصبح حقا مقجسا يعمػ عمى حقػؽ الييئة 

خئة محنب بقجر ما يؤذييا كيؤذؼ العجالة معا االجتساعية التي ال يزيخىا تب
 .(1)"ؼءإدانة بخ 

أف أساس قخيشة البخاءة يتسثل في ضساف الحخية الذخرية لمستيع شيمة فتخات  -
، سػاء بالشدبة لمتفتير، (2)التحخؼ كالتحقيق إال بالقجر الحؼ يمـد لكذف الحؿيقة

تػؾيف لمشطخ، أك الؿبس، أك الحبذ السؤقت، أك الخقابة القزائية، أك ال
كغيخىا مغ اإلجخاءات التي تحاط بزسانات ىجفيا عجـ التعخض لمحخية 

 الذخرية إال بقجر الزخكرة.
ؽ.إ.ج.ج( كحق شمب اإلفخاج  100أف لمستيع الحق في الرست )السادة  -

 ؽ.إ.ج.ج(. 127)السادة 
ا أف األدلة السقبػلة أماـ القزاء الجشائي تخزع لسبجأ الذخعية اإلجخائية مثمس -

 ؽ.ع.ج(. 341ىػ الحاؿ بالشدبة إلثبات جخيسة الدنا )ـ 
أف إثبات الجخيسة ال يقترخ عمى الخكغ السادؼ ليا، بل ىػ يذسل جسيع  -

العشاصخ التي يصمبيا القانػف، كالتي يقع عمى عاتق الشيابة أف تبحث عشيا، 
كأف السحكسة عمييا أف تجيب عغ جسيع السدائل التي تكػف في مرمحة 

سػاء مشيا ما تعمق بؿياـ الخكغ السعشػؼ )القرج الجشائي أك الخصأ(، الستيع، 

                                 
 .71 ص، السخجع الدابق ،، محكػر في: صياـ )سخؼ محسػد(1965يشايخ  25نقس جشائي مرخؼ جمدة  (1)
يعتبخ التحقيق في حج ذاتو ضسانة لمحخية الذخرية، ألنو يكفل تسحيرا لؤلدلة السختمفة التي تتػافخ ضج  (2)

امة مغ عجـ تعخضو لمسحاكسة إال إذا تػافخت أدلة تكفي لسحاكستو، كذلظ كججت الستيع، كيعتبخ ذلظ ضسانة ى
الخقابة عمى ذلظ التحقيق حتى ال يكػف أداة لمتشكيل مغ شخؼ سمصة االتياـ، انطخ: شسذ الجيغ )تػفيق 

، 1ج  دكر القزاء في الخقابة عمى التحقيق االبتجائي، دراسة في القانػف السرخؼ كالقصخؼ السقارف، ،أشخؼ(
 .53 ص، 2007، 1السجمة القانػنية كالقزائية، كزارة العجؿ قصخ، ع 
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أك بسػانع السدؤكلية كالعقاب، أك بأسباب اإلباحة، ككل ما مغ شأنو أف يشفي 
 .(1)السدؤكلية عغ الستيع

أف الصعػف الجشائية ىي مغ حق الستيع إلثبات بخاءتو، سػاء مشيا قخارات  -
 ك قزاء الحكع.قاضي التحقيق أك غخفة االتياـ أ

أف الدخية في التحقيق ىي مقخرة لسرمحة الستيع كسسعتو، كحساية لحخيتو  -
الذخرية، كأف الحبذ غيخ السبخر يجب أف تتحسمو خديشة الجكلة عغ شخيق 

 التعػيس السادؼ كأقل ما يسكغ فعمو.
أف الحكع الجشائي باإلدانة ال يسكغ أف يبشى إال عمى اليقيغ، أؼ عمى الجليل  -

، كىحا مغ (3)، عمى عكذ الحكع بالبخاءة الحؼ يبشى عمى مجخد الذظ(2)ـالجاز 
صسيع الفمدفة الجشائية، ألف اإلجخاءات الجدائية تبجأ بالذظ أك الذبية لترل 
إلى اليقيغ كىػ اإلدانة، فإذا لع يتع القزاء عمى الذظ فإنو ال يسكغ أف 

يتختب عمييا  تحرل اإلدانة، كعمى ذلظ فإف العػد ىػ حالة مػضػعية قج
تذجيج العقاب في بعس الحاالت لكغ ال يسكغ أف يعتبخ بأؼ حاؿ بسثابة دليل 

 .(4)إدانة
 163، فسثبل تشز السادة (5)أف قخيشة البخاءة تديصخ عمى جسيع مخاحل الجعػػ  -

"إذا رأػ قاضي التحقيق بأف الػقائع ال تكػف جشاية أك  ؽ.إ.ج.ج عمى أنو:
ػجج دالئل كاؼية ضج الستيع أك كاف مقتخؼ جشحة أك مخالفة أك أنو ال ي

الجخيسة ال يداؿ مجيػال أصجر أمخا بأف ال كجو لستابعة الستيع، كيخمى سبيل 

                                 
 .62 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: زرارة )لخزخ( (1)
 .94 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: عسارة )عبج الحسيج( (2)

ما قبل حق السذتكى عميو في الرست في مخحمة  ،انطخ: احجيمة )عبج هللا دمحم( كالجازؼ )جياد ضيف هللا( (3)
، 1، ممحق 20السحاكسة في التذخيع الجدائي األردني، مجمة دراسات، عمـػ الذخيعة كالقانػف، السجمج 

 .288 صالسخجع الدابق،  ،؛ انطخ: عبج المصيف )عبج الخزاؽ السػافي(806 ص، 2013
لػششي لسشطسات الحق في افتخاض بخاءة الستيع، مجمة االتحاد، ترجر عغ االتحاد ا ،انطخ: رايذ )دمحم( (4)

 .129 ص، 2006السحاميغ الجدائخييغ، مشذػرات دار السحامي، سيجؼ بمعباس، 
السخجع الدابق،  ،كذلظ ميسا شالت مجة الجعػػ، أؼ الدمغ الحؼ تدغخقو إجخاءاتيا، انطخ: صياـ )محسػد سخؼ( (5)

 .76 ص
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الستيسيغ السحبػسيغ مؤقتا في الحاؿ إال إذا حرل استئشاؼ ككيل الجسيػرية 
ما لع يكػنػا محبػسيغ لدبب آخخ"، أؼ أنيا تديصخ عمى اإلجخاءات مغ بجاية 

، بل إلى ما بعج ذلظ أؼ مخحمة الصعػف كسا (2)إلى مخحمة الحكع (1)التحخيات
 سبق القػؿ.

أف حجد شخز دكف أف تكػف األدلة كالقخائغ التي تجيشو قػية، أؼ أف بخاءتو  -
، كىػ قج يكػف جشاية حدب نز السادة (3)غالبة ىػ جخيسة في نطخ القانػف 

 ؽ.ع.ج(.  110سادة مغ قانػف العقػبات، أك جشحة الحجد التحكسي )ال 107
أف تػجيو االتياـ لذخز مغ شخؼ قاضي التحقيق يكػف باشبل إذا اتخح دكف  -

كجػد دالئل قػية متساسكة عمى صحة ىحا االتياـ، كأنو بالتالي يجػز الصعغ 
 .(4)في أمخ االتياـ ىحا أماـ غخفة االتياـ ثع أماـ السحكسة العميا

، يجب عمييا معاممة (5)الرحافةأف القزاء كسمصات الجكلة كافة، بسا فييا  -
الستيع أك السذتبو بو عمى أنو لع يختكب الجخيسة محل االتياـ، ما عجا ما 

 .(6)يخسسو القانػف مغ إجخاءات، إال إذا ثبت عميو حكع نيائي
أنو حتى في حاؿ التمبذ بالجخيسة، بل حتى في حاؿ اعتخاؼ الستيع في كل  -

دكما ليا صفة القخيشة القانػنية البديصة مخاحل الخرػمة فإف قخيشة البخاءة ىي 
التي تقبل إثبات العكذ، كبالتالي فيي تدتسخ إلى غاية صجكر حكع قزائي 

                                 
شائية، كلحلظ فإف قخيشة البخاءة تستج إلييا فسخحمة التحخيات أك مخحمة جسع االستجالالت ىي التسييج لمجعػػ الج (1)

أيزا، فإذا كاف الستيع يدتفيج مشيا فسغ باب أكلى يكػف السذتبو بو، كفي ىحا اإلشار اتجو القزاء األكركبي، 
بأنو ال يجػز في مؤتسخ صحفي  1967ككحلظ لجشة حقػؽ اإلنداف في ستخاسبػرغ التي أكجت مشح سشة 

يسة قتل أف يرجر إعبلنا لمخأؼ العاـ بأف شخرا معيشا باسسو قج حخض عمى لػزيخ الجاخمية إثخ كقػع جخ 
، ارتكاب الجخيسة لسا يشصػؼ عميو ىحا اإلعبلف مغ انتياؾ ألصل البخاءة، انطخ: صياـ )محسػد سخؼ(

 .76 صالسخجع الدابق، 
(2) Voir: NZASHI LUHUSU (Théo), op.cit, p 29. 

، 1، ع 13ؤقت )التػؾيف( كحكسو في الذخيعة اإلسبلمية، مجمة دراسات، مج الحجد الس ،انطخ: الرػا )عمي( (3)
 .43 ص، 1986

 .128 ص، السخجع الدابق ،انطخ: رايذ )دمحم( (4)
(5) Voir: CHEHADE (Farah EL HAJJ), les actes d‟investigation, op. cit, p 14. 

 .94 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: عسارة )عبج الحسيج( (6)
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 .(1)نيائي كبات يقزي بإدانة الستيع
 خابعالسصمب ال

 جخماحتخام الحخية الذخرية من خالل إجخاءات التمبذ بال 
، ال يؤدؼ برػرة آلية إلى إف ارتكاب الفخد لجخيسة ما، كلػ كانت في حالة التمبذ

تػؾيع العقػبة عميو، بل ال بج أف يكػف ذلظ مغ خبلؿ مجسػعة مغ القػاعج اإلجخائية 
التي تسخ بيا الجعػػ التي تقاـ ضجه، كىي تيجؼ إلى إحاشتو بزسانات كاؼية تكفل 
حقػقو كحخيتو الصبيعية عمى نحػ يحقق التػازف بيغ الحخية الذخرية ككحا مرمحة 

 .(2)كالسجتسع في تػؾيع العقاب عميوالجكلة 
إف حالة التمبذ ىي حالة تدايج صبلحيات الزبصية القزائية كاإلنقاص مغ 
الزسانات اإلجخائية عمى نحػ يزيق مغ نصاؽ الحخية الذخرية، كذلظ مغ خبلؿ 
إجخائي الؿبس كالتفتير، كذلظ بيجؼ الحخص عمى جسع الجالئل بسا أف فخص الخصأ 

 تزاءؿ في حالة التمبذ.كالكيج لمستيع ت
ىػ الجياز السصمػب مشو بالجرجة  ةالقزائي يةانصبلقا مغ ذلظ فإف جياز الزبص

األكلى احتخاـ الحخية الذخرية أثشاء تشفيح اإلجخاءات القزائية، كىػ متسيد عغ 
الزبط اإلدارؼ )فخع أكؿ( كيطيخ ذلظ برػرة أساسية مغ خبلؿ إجخاء التػؾيف لمشطخ 

 .)فخع ثاف(
 خع األولالف

 حهل تحجيج صفة الزبط القزائي وتسييدىا عن الزبط اإلداري 
إف سمصة الزبط القزائي التي ميستيا األساسية الكذف عغ الجخائع كالتحخؼ 

كفي معطع –عشيا، كالتي ىي إحجػ أجيدة الدمصة التشفيحية، باعتبارىا تتكػف غالبا 
الػششي بالشدبة لؤلنطسة  ، باإلضافة إلى الجرؾ(3)مغ جياز الذخشة -دكؿ العالع

                                 
 .37 ص، مخجع سابق، 2016 اإلجخاءات الجدائية ...، ط ،انطخ: خمفي )عبج الخحساف( (1)

يع حامج( (2)  .5 صالتمبذ بالجخيسة كأثخه عمى الحخية الذخرية، مخجع سابق،  ،انطخ: ششصاكؼ )إبخـا

لجدائخؼ مغ قانػف الجسارؾ ا 242كسا أف ىشاؾ فئات أخخػ تسمظ صبلحيات في مجاالت محجدة، فتشز السادة  (3)
عمى أنو: "بعج معايشة الجخيسة الجسخكية، يجب تػجيو البزائع، بسا فييا كسائل الشقل كالػثائق السحجػزة، إلى 
أقخب مكتب أك مخكد جسخكي مغ مكاف الحجد كإيجاعيا ؼيو، كيحخر ؼيو محزخ الحجخ. غيخ أنو، يسكغ 
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، كىؤالء تفخض عمييع شبيعة عسميع )السددكجة( االحتكاؾ بالجسيػر أثشاء (1)ةالفخانكفػني
ؾياميع بػاجباتيع، كالتعخض لمسػاششيغ سػاء بالتزييق أك بتقييج مسارستيع لحقػقيع 

 .(2)كحخياتيع، كخاصة خبلؿ عسميع في مجاؿ البحث عغ الجخائع
ية لمذخشة كالجرؾ أك لمزبط القزائي ىي الػضيفة الػقائية إف الػضيفة األساس

التي تيجؼ إلى مشع كقػع الجخيسة، أك ما يصمق عميو الزبط اإلدارؼ، فإذا ما أخفقت 
في أداء ىحه الػضيفة فإنيا تدعى لتعػيس ىحا اإلخفاؽ بالعسل عمى محاكلة الكذف 

عخض لمحخية الذخرية ، حتى كلػ كاف بالت(3)عغ الجخيسة بأسخع شخيق كبأؼ ثسغ

                                 
 تحخيخ السحزخ برفة صحيحة في:

أعػانيا السشرػص عمييع في قانػف اإلجخاءات الجدائية، كأعػاف السشرػص مكاتب ضباط الذخشة القزائية ك  -
عمييع في قانػف اإلجخاءات الجدائية، كأعػاف مرالح الزخائب كأعػاف السرمحة الػششية لحخس الدػاحل ككحا 

 السكمفيغ بالتحخيات االقترادية كالسشافدة كاألسعار كالجػدة كقسع الغر،
 تابعة لػزارة السالية،مكتب مػضف في السرالح ال -
 مكاتب مقخ السجمذ العذبي البمجؼ لسكاف الحجد". -

، مؤرخة في: 30الستزسغ قانػف الجسارؾ، ج. ر. ع  1979يػليػ سشة  21السؤرخ في  07-79انطخ قانػف رقع:  
شة فبخايخ س 16السؤرخ في:  04-17، السعجؿ كالستسع ال سيسا القانػف رقع: 678 صـ، 1979يػليػ سشة  24

 . 3 ص، 2017فبخايخ سشة  19، مؤرخة في: 11، ج. ر. ع 2017
يتعمق بسكافحة التيخيب، ج. ر. ع  2005أكت  23السؤرخ في:  06-05مغ األمخ رقع:  32كانطخ كحلظ: السادة 

ديدسبخ  31السؤرخ في:  17-02، تست السػافقة عميو بالقانػف رقع 3 ص، 2005أكت  28، مؤرخة في: 59
السؤرخ في:  09-06؛ عجؿ كتسع باألمخ رقع: 3 ص، 2006يشايخ  15، مؤرخة في: 2 ، ج. ر. ع2005

، كتست السػافقة عميو بالقانػف رقع: 20 ص، 2006يػليػ  19، مؤرخة في: 47، ج. ر. ع 2006يػليػ  15
 .4 ص، 2006ديدسبخ  11، مؤرخة في: 80، ج. ر. ع 2006ديدسبخ  11، مؤرخ في: 06-20

مغ  18كخ أنو إذا كاف الجرؾ الػششي في الجدائخ جيازا تابعا لػزارة الجفاع الػششي )السادة مغ الججيخ بالح (1)
يتزسغ مياـ الجرؾ الػششي كتشطيسو(، كىػ يقػـ  27/04/2009السؤرخ في  143-09السخسـػ الخئاسي رقع 

كفقا لقانػف لقانػف  بسياـ الزبط القزائي كفقا لقانػف اإلجخاءات الجدائية، كمياـ الزبط القزائي العدكخؼ 
الستزسغ قانػف القزاء  22/04/1971السؤرخ في  28-71مغ األمخ رقع  45القزاء العدكخؼ )السادة 

 3العدكخؼ السعجؿ كالستسع(، فإف جياز الجرؾ الػششي في فخندا لع يعج تابعا لػزارة الجفاع، شبقا إلصبلح 
يامو بػضائف الزبط القزائي )حدب السادة الحؼ ألحق ىحا الجياز بػزارة الجاخمية حاؿ ؾ 2009أكت 
 (، انطخ: l‟article 421-1 C. sec. intمغ قانػف األمغ الجاخمي  421-1

LARGUIER (jean), CONTE (philipe), op. cit, p 69. 
 .1 ص، السخجع الدابق ،انطخ: القاضي )دمحم دمحم مرباح( (2)
 .1 ص نفذ السخجع، ،انطخ: القاضي )دمحم دمحم مرباح( (3)
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لؤلفخاد، سػاء كاف ذلظ مغ أجل الحرػؿ عمى التقجيخ أك إلضيار كفاءتيع كججارتيع، 
كعمى ذلظ فإف أؼ مشطسة إجخائية خاصة تمظ التي تقـػ بتػسيع الربلحيات كسا ىي 
في حالة التمبذ بالجـخ فإنيا يجب أف تزع األسذ الػاضحة كالزسانات الكاؼية لعجـ 

ية الذخرية خاصة كأف ىحه األخيخة تترل برػرة أساسية بالكخامة السداس بالحخ 
 .(1)اآلدمية كبالحقػؽ الصبيعية لئلنداف

عشجئح، فالقانػف دائسا يجب أف يخاعي السػازنة بيغ الدمصة كالحخية، كأف التعخض 
لمحخية الذخرية يجب أف يكػف دائسا مختبصا بالزخكرة القانػنية السذخكعة التي 

ي العجالة كأمغ السجتسع كسبلمتو، كأف يكػف ذلظ تحت إشخاؼ الدمصة تحتسيا دكاع
، باعتبار أف القزاء ىػ الحارس الصبيعي لمحخيات، ككحلظ أف (2)القزائية كرقابتيا

ذاتو خاضعا لقػاعج صارمة، السيسا مغ خبلؿ تحجيج  ةالقزائي يةيكػف جياز الزبص
لحخيات األفخاد، كأف يكػف ذلظ  الفئات التي تتستع بيحه الرفة، كتخػؿ حق التعخض

 .(3)بسػجب قانػف 
فدمصة الجكلة في العقاب تقتزي اتخاذ إجخاءات مقيجة لمحقػؽ كالحخيات ضج مغ 
يتيع بارتكاب جخيسة ما، كأف ضبط ىحه اإلجخاءات إنسا ىػ لمخػؼ مغ إساءة 

                                 
 .2 ص، نفذ السخجعانطخ: القاضي )دمحم دمحم مرباح(،  (1)
 إف الجكؿ تختمف في إسشادىا ميسة التحقيق التحزيخؼ كجسع األدلة، كىشاؾ عسػما ثبلث اتجاىات رئيدية: (2)

االتجاه األكؿ: يدشج التحقيق كالتحخؼ كاالتياـ إلى الذخشة، شبق ىحا في بعس الجكؿ العخبية مثل الكػيت  -1
صخ، أما الشيابة العامة فبل تػجو االتياـ إلى في جخائع محجدة، كىػ اتجاه خصيخ، زيادة عمى أنو يزع كق

 عبئا كبيخا عمى جياز الذخشة، كىػ يخالف التػصيات الجكلية في ىحا الخرػص.

لعامة، االتجاه الثاني، يدشج إلى جياز الذخشة ميسة التحخؼ، بيشسا يزع التحقيق كاالتياـ في يج الشيابة ا -2
مثل القانػف السرخؼ كاألردني كاإلماراتي، كىحا الجسع بيغ سمصتي االتياـ كالتحقيق في يج الشيابة العامة 

 ييجؼ إلى تبديط اإلجخاءات.

االتجاه الثالث، كالحؼ أخح بو القانػف الفخندي، ككحلظ القانػف اإليصالي كالقانػف األلساني، فيػ يفرل بيغ  -3
، كاالتياـ بيج الشيابة العامة، أما ةالقزائي يةـ، حيث أف سمصة التحخؼ بيج الزبصالتحخؼ كالتحقيق كاالتيا

التحقيق ؼيختز بو قاضي التحقيق، كىحا يخجع إلى مشع الشيابة العامة مغ أف تكػف خرسا كحكسا في 
، السخجع الدابق ،كقت كاحج، كىػ ما أخح بو السذخع الجدائخؼ، انطخ في ىحا: جياد )جػدة حديغ دمحم(

 ؛ انطخ كحلظ:233 ص

TRILLES (oliviers), op, cit, P 16. 
 .2 صانطخ: القاضي )دمحم دمحم مرباح(، السخجع الدابق،  (3)
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مى استعساليا، كخػفا مغ الطمع كالتعدف، كلحلظ فإف الجساتيخ اضصمعت بالتأكيج ع
السبادغ األساسية لئلجخاءات الجدائية التي تتعخض لمحخية الذخرية، كالؿبس كحالة 

 التمبذ كالتػؾيف لمشطخ ...إلخ.
التي   politeia، السحخفة مغpolis إلى الكمسة البلتيشية policeيخجع أصل كمسة 

زمشا  كقج أخحت ىحا السعشى ،(1)تعشي "فغ إدارة السجيشة"، كسا أخحت مفيـػ "الحكػمة"
شػيبل قبل أف يدتقخ مفيػميا الحجيث الخاص بكفالة احتخاـ القانػف كالشطاـ في 

بخيسار الدشة الخابعة التي حجدت  3مغ قانػف  16، كذاؾ ما تزسشتو السادة السجتسع
 .(2)كضيفة الذخشة بالسحافطة عمى األمغ العاـ كالحخيات كالسمكية كاألمغ الفخدؼ

لزبط الجشائي ىسا كسيمتاف مغ كسائل الزبط إف كبل مغ الزبط اإلدارؼ كا
، باإلضافة إلى كسائل الزبط األخخػ، كقج عخؼ الزبط االجتساعي (3)االجتساعي

بأنو: "السرصمح الحؼ يذيخ إلى كل الػسائل كالعسميات التي تحقق الجساعة أك 
، كمغ (4)السجتسع عغ شخيقيا اندجاـ كتػافق أعزائيا مع التػقعات السػضػعية"

ئمو: الشطاـ التخبػؼ، كالخأؼ العاـ، كالمغة، كالقانػف،  كالسعتقجات، كالذخشة ... كسا
 .(5)إلخ

 

                                 
 أك معشى اإلدارة نفديا، انطخ: (1)

LAFERRIERE (Firmin Julien), cours de droit public et administratif, paris, librairie de 

la cour de cassation, 2
ème

 éd, 1846 ,p 294. 
(2) Voir: NZACHI LUHUSU (Théo), op. cit, p 9. 

كقج ذىبت آراء إلى القػؿ بأف كضيفة االتياـ ىي عسل إدارؼ، كأف الشيابة العامة باعتبارىػا سمصة االتياـ ىي  (3)
لة في مبلحقة عمى ىحا الخأؼ بأف نذاط الجك الجكتػر حدشي )محسػد نجيب( يخد ، ك شعبة مغ الدمصة التشفيحية

فيػ تشفيح لقانػف العقػبات الحؼ ، السجخميغ لو شابع خاص يفتخؽ بو عغ سائخ صػر الشذاط اإلدارؼ لمجكلة
يتسيد بحاتيتو عغ القانػف اإلدارؼ، كىػ يفتخض تشديقا دؾيقا بيغ سمصة الجكلة كأىع حقػؽ األفخاد، انطخ: 

فق ا ألحجث التعجيبلت التذخيعية، القاىخة، دار شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ك  ،حدشي )محسػد نجيب(
 .11 ص، 2011الشيزة العخبية لمشذخ كالتػزيع، 

، الجكر االجتساعي لمذخشة مغ كجية نطخ عمع االجتساع، مجمة العمـػ االجتساعية ،انطخ: بخىـػ )دمحم عيدى( (4)
 .37 ص،  1975، 1ع  ،3مج ، الكػيت

 ص، 1988، 86ع  ،قصخ، مجمة التخبية شطاـ التخبػؼ كالزبط االجتساعي،ال ،انطخ: العادلي )فاركؽ دمحم( (5)
110. 
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 la défenseكيصمق عمى الزبط االجتساعي أيزا مرصمح الجفاع االجتساعي 

sociale ، كالسقرػد أف السجتسع مغ أجل أف يحافع عمى نفدو يجب أف يجفع
قادمة مغ األشياء أك مغ األشخاص، كذلظ ه، سػاء كانت أخصارا داألخصار التي تتيج

إما عغ شخيق الػقاية أك عغ شخيق القسع، حدب شبيعة تمظ األخصار، أؼ حدب 
 .(1)شبيعة األشياء أك الحقػؽ التي يداء استعساليا بصخيقة تزخ اآلخخيغ

 

 policeكلحلظ يصمق عميو أيزا الزبط الػقائي يقـػ الزبط اإلدارؼ بجكر كقائي، 

préventive
كعشجما يفذل ىحا الشػع مغ الزبط يجخل إلى حيد الػجػد القانػني ، (2)

، لكغ معيار التسييد ىحا ليذ بالػضػح (3)ضبط مغ نػع آخخ ىػ الزبط القزائي
، ألف ىحيغ الشػعيغ مغ الزبط يسارساف مغ قبل نفذ األشخاص، أؼ نفذ (4)البلـز

تشدع نحػ الزبط اإلدارؼ ، كأف بعس األعساؿ التي ترجر مشيع (5)اإلشار البذخؼ 
أقخب مسا تشدع كتقتخب مغ الزبط الجشائي )القسعي( في كثيخ مغ األحياف، مثل: 

 .(6)كمخاؾبة ىػيتيع تفتير األشخاص
 

مغ قانػف الجخائع كالعقػبات لمثالث مغ بخيسار  19عخؼ الزبط اإلدارؼ بالسادة 
عمى الشطاـ في كل األمكشة، الدشة الخابعة لمثػرة كسا يمي:" ىػ السحافطة االعتيادية 

 كيخجع برفة أساسية إلى الػقاية مغ الجخائع".
 
 

« Le maintien habituel de l‟ordre dans chaque lieu, elle rend 

principalement à prévenir les délits »
(7)

. 
 

                                 
(1) Voir: LAFERRIERE (Firmin Julien), op.cit, p : 294. 

 .270 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: رمزاف )عسخ الدعيج( (2)
(3) Voir: LARGUIER (jean), op.cit , p : 29. 

الجشائي بالخرػص كمشح مشترف القخف العذخيغ كاف يشادؼ بالفرل بيغ  إف االتجاه الحجيث في فقو القانػف  (4)
 ،أشخاص الزبط اإلدارؼ كأشخاص الزبط القزائي أك الجشائي، انطخ: السخصفاكؼ )حدغ صادؽ(

 ،54مج  ،االتجاىات السدتحجثة لزساف الحخية الفخدية في التحقيق االبتجائي، مجمة مرخ السعاصخة، مرخ
 .26 ص، 1963 ، 313ع 

، مثل شخشة السخكر التي تزبط الديخ كتكذف كتزبط جخائع كمخالفات السخكر، انطخ: نجع )دمحم صبحي( (5)
 .123 صالزابصة العجلية، مقاؿ سابق، 

(6)  Voir: LARGUIER (jean), ibid, ibidem. 
(7) Voir: FRANCHIMONT (michel) JACOBS (ann) MASSET (adrien), op.cit, p 264. 



296 

 

مغ جية أخخػ فالقانػف اإلدارؼ ىػ الحؼ يعخؼ لشا الزبط اإلدارؼ، كأنو يتسثل 
، متسثبل في اليجكء كاألمغ كالدبلمة العسػمية، ككفالة (1)افطة عمى الشطاـ العاـفي السح

احتخاـ القػانيغ كلػائح الزبط، كمشع كقػع السخالفات، حساية األشخاص كالسستمكات 
مداعجة األشخاص الحيغ يكػنػف في حالة خصخ، ىحه السياـ قج تتصمب مغ الييئات 

عس األعساؿ الزخكرية لحفع الشطاـ، مثل التػؾيف السكمفة بالزبط اإلدارؼ الؿياـ بب
 .(2)اإلدارؼ )االعتقاؿ( كالحؼ يسكغ أف يتبع بتػؾيف قزائي

كيختج مفيػـ الزبط اإلدارؼ إلى القػانيغ أك القػاعج القانػنية التي تفخضيا الدمصة 
اعج ، كيسارس شبقا لتمظ القػ (3)العامة عمى السػاششيغ بقرج تحقيق الشطاـ كاألمغ العاـ

مغ شخؼ الدمصة التشفيحية أؼ الدمصات اإلدارية في الجكلة تحؿيقا لسيستيا في التشطيع 
 كالزبط كالػقاية.

إف رجاؿ الزبط اإلدارؼ الحيغ يحػزكف عمى صفة الزبط القزائي يسكغ أف 
يتحػلػا بديػلة مغ كضيفة إلى أخخػ، عمى عكذ الحيغ ال يحػزكف عمى تمظ الرفة، 

، (4)ى مبمغيغ في حالة كذفيع عغ جخائع أثشاء مسارستيع ألعساليعكالحيغ يتحػلػف إل
 عغ شخيق إخصار الدمصات السعشية.

أما الزبط القزائي فيػ يسارس مغ قبل نػعيغ مغ الدمصات، نػع أكؿ: يتسثل 
، كمشيع أفخاد مغ (5)في بعس األشخاص الحيغ يترمػف باألساس بالزبط اإلدارؼ 

كمغ جياز الجرؾ الػششي كمغ أجيدة أخخػ )الذخشة جياز الذخشة )األمغ الػششي( 
جياز األمغ العدكخؼ...( كالػالة كرؤساء السجالذ الذعبية البمجية ..إلخ، -البمجية

كالشػع الثاني: ىػ أشخاص مغ جياز القزاء متسثميغ في جياز الشيابة العامة )الشائب 
ألساس ال يشتسي كمداعجكىع(، أما قاضي التحقيق فيػ با-ككيل الجسيػرية-العاـ

                                 
"حفع الشطاـ العاـ كتحقيق الدبلـ االجتساعي مغ خبلؿ التصبيق الػقائي لمقانػف"،  فو العسيج ىػريػ بأنو:يعخ  (1)

الزبط اإلدارؼ دراسة تحميمية لؤلسذ كالسفاـيع الشطخية، مجمة  ،انطخ: الخبلفي )دائل دمحم إسساعيل(
 .125 ص، 1996ديدسبخ -، يػليػ2ع الجراسات االجتساعية، 

(2) Voir: FRANCHIMONT (michel) JACOBS (ann) MASSET (adrien), op.cit, p 264. 
 .123 صالزابصة العجلية، مقاؿ سابق،  ،انطخ: نجع )دمحم صبحي( (3)
 .27 صاالتجاىات السدتحجثة ...، مقاؿ سابق،  ،انطخ: السخصفاكؼ )حدغ صادؽ( (4)
 .74 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: العجكاف )مسجكح حدغ مانع( (5)
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، إال أنو (1)مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية 15لجياز الزبط القزائي شبقا لمسادة 
 .(3)، كىي حالة التمبذ بالجـخ(2)استثشاء كفي حالة كاحجة يتستع بيحه الرفة

تجخل خاصة في أثشاء التحقيق االبتجائي أك في إشار ة تالقزائي يةإف الزبص
، كبسجخد أف يذخع في التحقيق القزائي )مغ شخؼ التحخيات الخاصة بالتمبذ با لجـخ

قاضي التحقيق( فإف الزبصية القزائية تشفح اإلنابات القزائية الرادرة كالسػجية 
، فتقػـ بحلظ تحت إدارة ككيل الجسيػرية كإشخاؼ (4)إلييع مغ شخؼ جيات التحقيق

مغ رجاؿ الزبط ، حيث أف األخصاء الرادرة (5)الشائب العاـ كرقابة غخفة االتياـ
يسكغ أف تتدبب في ؾياـ  -عبلكة عغ بصبلف اإلجخاءات القزائية -القزائي

مدؤكليتيع السجنية كالجدائية كالتأديبية )التي يسكغ أف ترل إلى العدؿ الشيائي أؼ 
 .(6)التدخيح(

إف إجخاءات كنذاشات الزبط اإلدارؼ تخزع لخقابة القزاء اإلدارؼ، بيشسا ال 
، (7)القزائي ليحه الخقابة، بل يخزع لػالية القزاء العادؼ يخزع نذاط الزبط

                                 
؛ غيخ أف الفقو يخػ أف األفزل أف 341 صتشطيع الزبط القزائي، مقاؿ سابق،  ،انطخ: بمحاج )العخبي( (1)

يجخد ككيل الجسيػرية كقاضي التحقيق مغ صفة ضابط الذخشة القزائية حتى ال يسكغ إيقاعيسا تحت رقابة 
الحجد تحت  ،ىايبية )عبج هللا(غخفة االتياـ عمى الذخشة القزائية، كىػ مدمظ القانػف الفخندي، انطخ: أك 

 .963 صالسخاؾبة، مقاؿ سابق، 

كعمى األصح يكػف لو ىحه الرفة في حالة كاحجة، كىي حالة التمبذ عشجما يكػف مػجػدا في السكاف قبل  (2)
كصػؿ ككيل الجسيػرية، ففي ىحه الحالة يقـػ بأعساؿ تتخح شابع التحخيات كيكػف لو فييا صفة الزبصية 

 انطخ:كالتي تخمرو مغ سمصة ككيل الجسيػرية مؤقتا، القزائية، 
TRILLES (oliviers), op, cit, P 39. 

 .281ك 266 صالسخجع الدابق،  ،انطخ تفريبل: جخكه )عمي( (3)
 مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الجدائخؼ. 13/1انطخ: السادة  (4)
 ؼ.مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الجدائخ  12/2انطخ: السادة  (5)

تججر اإلشارة إلى أف اإلنابة القزائية تخز ضباط الذخشة القزائية مسثميغ في أكلئظ التابعيغ لسجيخية األمغ  (6)
التحقيق الػششي أك لمجرؾ الػششي دكف باقي الفئات مثل رؤساء البمجيات، انطخ: بػسؿيعة )احدغ(، 

 .106 ص، القزائي، مخجع سابق
في قزية  1951جػاف  51إلى ما انتيى إليو الحكع الذييخ لسحكسة التشازع في  في فخندا ال يداؿ القزاء يخكغ (7)

، كيخز الحكع مدألة التسييد بيغ الزبط اإلدارؼ كالزبط  Dame Noualekالديجة زكجة الجكتػر نػاالؾ 
عادت إلى نفذ الحكع الرادر في  2015مارس  9القزائي، ففي حكع ججيج لسحكسة التشازع دائسا بتاريخ: 

قاـ رجل  Bastiaزية نػاالؾ لتؤسذ بو حكسيا، ؼبسشاسبة تػؾيف لمشطخ في مقخ محافطة الذخشة لباستيا ق
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كتصبيقا لحلظ قزت محكسة القزاء اإلدارؼ في مرخ بأف قخارات االعتقاؿ التي 
ترجر بسػجب أمخ إدارؼ في مػاجية األشخاص الخصخيغ كإف تزسشت مغ الشاحية 

ت إدارية السادية الؿبس عمى األشخاص كتقييج حخيتيع فيي تبقى رغع ذلظ قخارا
 .(1)تخزع لخقابة القزاء اإلدارؼ 

 

 الفخع الثاني
 الزسانات اإلجخائية خالل التهقيف لمشظخ

 

يدتصيع ضابط الذخشة القزائية تمقي األقػاؿ مغ أؼ شخز يسكغ أف يقجـ 
معمػمات عغ الػقائع، غيخ أنو إذا قامت ضج الذخز عجة دالئل تجعل مغ السسكغ 

ة ارتكابو فإنو يقػـ بتػؾيفو لمشطخ، أثشاء ذلظ فإنو يسكشو أف يذتبو في ارتكابو أك محاكل
 52االستساع إلى أقػالو، إف االستساع إلى األقػاؿ يخزع لقػاعج نرت عمييا السادة 

مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية، كىي تخمي إلى التأكج مغ أف ضابط الذخشة القزائية 
                                 

باالنتحار بػاسصة أربصة ححائو، بعس أفخاد عائتو شالبػا أماـ القزاء اإلدارؼ بالتعػيس عغ ضخر كفاتو، 
زاء العادؼ، عمى اعتبار أف كالحؼ رفس ذلظ عمى اعتبار أنو مغ أعساؿ الذخشة القزائية، ككحلظ رفس الق

دؾيقة في مكاف االحتجاز كأنو انتحخ في زاكية ميتة ال تخػ  30االنتحار الحؼ حجث فقط خبلؿ تػاجج السعشي 
 مغ خبلؿ كاميخات السخاؾبة السػضػعة كأنو بالتالي فبل تقع مدؤكلية مخفق القزاء.

بط القزائي كضيفتو ىي البحث عغ األدلة إف الفرل في ىحا التشازع يدتشج إلى حكع نػاالؾ، حيث أف الز
كالفاعميغ لجخائع تست، فعمى سبيل السثاؿ يعتبخ عسبل لمزبط القزائي متابعة جانح قاـ بتجاكز حاجد أمشي 
رغع التشبييات كاالستجعاءات، أما الزبط اإلدارؼ فيػ مثل عسمية ضبط تخمي إلى إنياء حالة فػضى في 

العامة بيغ جيخاف، أما حالة كفاة شخز كىػ رىغ االحتجاز لمشطخ تصبيقا مكاف لعب كخة أك إعادة الدكيشة 
مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية تحت مخاؾبة ككيل الجسيػرية كالحؼ تع كضعو بشاء عمى االشتباه في  63لمسادة 

يف أف التػؾ 2004مارس  22قج سبق لسحكسة التشازع أف حكست بتاريخ ف ارتكابو أك محاكلة ارتكابو جخيسة
كما يمييا مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية ىػ ذك شابع ضبط قزائي كال يسكغ إال أف  63لمشطخ تصبيقا لمسادة 

 ,T. confl. 9 mars 2015تشطخ في الشداعات الشاشئة عغ ىحا الػضع ) التييخزع لمسحاكع العادية 

Mme R. et a. c/ Ministère de l‟Intérieur, n° 3990.) 

 تي:انطخ الخابط اآل

https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/quel-est-le-juge-competent-pour-

connaitre-dune-action-en-responsabilite-engagee-contre-

letat/h/a496a00874f0428f8dd1bdec274a51e9.html. 13/03/2018 01:13. 
، 219، ؽ5، مجسػعة أحكاـ مجمذ الجكلة، س17/04/1951قخار محكسة القزاء اإلدارؼ في مرخ بتاريخ:  (1)

 .593، 592 صأصػؿ اإلجخاءات الجشائية، مخجع سابق،  ،عبج السشعع )سميساف( ، محكػر في:878 ص

https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/quel-est-le-juge-competent-pour-connaitre-dune-action-en-responsabilite-engagee-contre-letat/h/a496a00874f0428f8dd1bdec274a51e9.html
https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/quel-est-le-juge-competent-pour-connaitre-dune-action-en-responsabilite-engagee-contre-letat/h/a496a00874f0428f8dd1bdec274a51e9.html
https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/quel-est-le-juge-competent-pour-connaitre-dune-action-en-responsabilite-engagee-contre-letat/h/a496a00874f0428f8dd1bdec274a51e9.html
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صخكحة ال يجب أف تكػف لع يدتعسل الزغط السعشػؼ عمى الذخز، فاألسئمة الس
مغمقة، بل يجب أف تكػف مفتػحة، أؼ أف ال تكػف أسئمة تقػد إلى إجابة محجدة، كأف 
يدألو: ىل كاف الزحية مجيخا لظ ضيخه؟ فاألصح ىػ: ما ىي كضعية الستيع إزاءؾ 
حيغ قست بالترػيب عميو، أك يدألو: ىل كاف الزحية يختجؼ ثػبا لمشـػ ذك لػف 

 .(1)ىػ لػف الثػب الحؼ كاف يختجيو الزحيةأحسخ، كإنسا: ما 
 

، كىحا الشػع مغ (2)فالزغط السعشػؼ ىػ مغ اإلجخاءات التي تسذ كخامة اإلنداف
السحكػرة جعمت محزخ  52اإلجخاءات مسشػع في إشار اإلجخاءات الجدائية، فالسادة 

شو التػؾيف لمشطخ ىػ الحؼ يجؿ عمى احتخاـ تمظ اإلجخاءات، مغ خبلؿ كجػب تزسي
مجة استجػاب الذخز السػقػؼ لمشطخ، كفتخات الخاحة التي تخممت ذلظ، كاليػـ 

 كالداعة المحيغ أشمق سخاحو فييسا، أك قجـ إلى القاضي السختز.
 

فالسحزخ ىػ الحؼ يتزسغ أقػاؿ الذخز التي تتمى عميو عشج االنتياء مغ 
ك يذار ؼيو سساعو، حيث يجكف عمى ىامر ىحا السحزخ إما تػؾيع صاحب الذأف أ

 (.52/2إلى امتشاعو )السادة 
 

إف انتياؾ قػاعج كضسانات التػؾيف لمشطخ يعخض ضابط الذخشة القزائية 
 51/6لمسدؤكلية الذخرية، كىي مدؤكلية جشائية كمجنية كتأديبية، كجاءت السادة 

لتشز عمى أف "انتياؾ األحكاـ الستعمقة بآجاؿ التػؾيف لمشطخ كسا ىػ مبيغ في 

                                 
(1) Voir: NZACHI LUHUSU (Théo), op. cit, p 50. 

في قخاريغ ميسيغ قامت الغخفة الجشائية لسحكسة الشقس الفخندية بخفس الصعغ بشاء عمى االدعاء بأف التػؾيف  (2)
كىػ ما يدسح بالقػؿ كاالستشتاج أنو لػ ثبتت لجييا صحة تمظ  لمشطخ قج تع في جػ مغ الزغط كاإلرىاؽ،

السداعع لكانت قج قبمت الصعغ، غيخ أنو كفقا لسبجأ االقتشاع فإنو مغ الرعب القػؿ أف السحكسة يسكشيا أف 
 تعخؼ ما إذا كاف الزغط كاإلرىاؽ قج كجج أـ ال، انطخ: 

NZACHI LUHUSU (Théo), ibid, p 52. 
 التالييغ:  ك انطخ القخاريغ

Cass. crim., 26 févr. 1991, Bull. crim., n° 97, disponible à l‟adresse: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007066076. 

19/10/2016 22:37. 

Cass. crim., 10 mars 1992, Bull. crim., n° 105, disponible à l‟adresse:  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007067874. 

19/10/2016 22:34. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007066076
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007067874
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الدابقة يعخض ضابط الذخشة القزائية لمعقػبات التي يتعخض ليا مغ حبذ الفقخات 
 شخرا تعدؽيا".

 

تشقدع عسػما إلى قدسيغ: في اإلجخائية في حالة التػؾيف لمشطخ إف الزسانات 
اتجاه السػقػؼ، كفي اتجاه القزاة، ؼيجب عمى ضابط الذخشة القزائية في اتجاه 

ة الجخيسة أك السخالفة الجخمية التي يحقق الذخز السػقػؼ لمشطخ أف يعمسو بصبيع
كيعمسو بالشرػص الستعمقة بسجة تػؾيفو، كالزسانات التي مشحيا لو  ،(1)معو فييا

، حقو في الفحز الصبي، كحقو في حزػر (2)بعائمتوالقانػف، متسثمة في االتراؿ 
ا عغ محاـ، أما في اتجاه ككيل الجسيػرية ؼيجب أف يعمسو بحلظ كأف يقجـ لو تقخيخ 

 دكاعي التػؾيف لمشطخ.
 

 إف الزسانات اإلجخائية التي أرفقيا السذخع بإجخاء التػؾيف لمشطخ كىحا مشح صجكر
الستزسغ تعجيل قانػف اإلجخاءات  2015 ةجػيمي 23السؤرخ في  02-15األمخ رقع 

 تتسثل أساسا في:الجدائية 
 

إلى الحق في ، باإلضافة إقخار حق السهقهف لمشظخ في االستعانة بسحاميو -
لسػقػؼ في أف يترل بسحاميو بحق ااالعتخاؼ ألكؿ مخة جاء ىحا : (3)االترال باألسخة

ال يزسغ في الػاقع حقػؽ الجفاع برفة مخضية ، غيخ أف ىحا اإلقخار كيتمقى زيارتو

                                 
ؽ.إ.ج.ج التي جاء  52لكشو يدتخمز مغ السادة لقانػف الجدائخؼ غيخ مشرػص عميو صخاحة في اىحا الحق  (1)

فييا: "كسا يجب أف تحكخ في ىحا البياف األسباب التي استجعت تػؾيف الذخز لمشطخ"، كسا يجج سشجه في 
جدة لمعبلقات حالس 2000جػيمية  31خ العجؿ كالجاخمية السؤرخة في التعميسة الػزارية السذتخكة بيغ كل مغ كزي

بيغ الدمصة القزائية كالذخشة القزائية في مجاؿ إدارتيا كاإلشخاؼ عمييا كمخاؾبة أعساليا، حيث جاء فييا: 
يجب أف يعمق في مكاف ضاىخ عشج مجخل كل مخكد أمغ مغ مخاكد الذخشة القزائية الحؼ يحتسل أف يتمقى 

مغ قانػف  53ك 52ك 51يغ لمشطخ لػح تكتب عميو بخط عخيس ككاضح األحكاـ الػاردة في السػاد مػقػف
، اإلجخاءات الجدائية كفي كل الحاالت يجب أف يحاط الذخز السعشي عمسا بحقػقو بالمغة التي يفيسيا(

 كما يمييا. 189 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: مبخكؾ )حػرية(

لفخندي يتعمق باالتراؿ ىاتؽيا بقخيب، كىحا الشز أكضح مغ الشز الجدائخؼ الحؼ لع إف االتراؿ في القانػف ا (2)
 يحجد الػسيمة، كسا أف االتراؿ بقخيب أفزل، انطخ:

PIERRE-JÉRÔME (Delage), op. cit, p 136. 
                 ." ويسمظ الّذخز اّلحؼ ُيػقف لمّشطخ حّق االّتراؿ فػرا بأسخت مغ الجستػر الجدائخؼ: " 60/2السادة  (3)



301 

 

 51الفقخة األكلى مغ السادة ، حيث نرت (1)نطخا لمقيػد الكثيخة الػاردة عمى مسارستو
يزع تحت ترخؼ  إلداـ ضابط الذخشة القزائية بأف"عمى  ؽ.إ.ج.ج 1مكخر

خكعو أك الذخز السػقػؼ لمشطخ كل كسيمة تسكشو مغ االتراؿ فػرا بأحج أصػلو أك ف
"، كىي تػحي بأف قي زيارتو أك االتراؿ بسحاميومػتو أك زكجو حدب اختياره كمغ تإخ

 تار االتراؿ بأحج أفخاديو إذا اخالسذتبو ؼيو السػقػؼ لمشطخ يفقج حق االتراؿ بسحام
، تججر اإلشارة (2)األىسيةككأف السذخع يعتبخ االتراليغ في نفذ الجرجة مغ  العائمة،

أنو حتى في فخندا ال يداؿ حزػر السحامي في حاؿ التػؾيف لمشطخ مجخدا مغ أؼ 
le soutien psychologique الشفديةالسدانجة دكر سػػ 

(3). 
 

نرت  1مكخر 51لفقخة الثالثة مغ السادة ا ال إلى أفيذار أك مجة التهقيف لمشظخ:  -
السػقػؼ أف يتمقى زيارة إذا تع تسجيج التػؾيف لمشطخ يسكغ الذخز " :نوأعمى 

ساعة حدب السادة  48 األصمية لمتػؾيف لمشطخ السحجدة بالسجة "، حيث أف محاميو
يجػز ال شطخ الجخائع التي ال تسجد فييا مجة التػؾيف لميعشي أف ىحا ؽ.إ.ج.ج،  51

تسجد مجة  التيالجخائع ، كتتسثل أساسا في تمقي السػقػؼ لمشطخ زيارة محاميوفييا 
 48التػؾيف األصمية فييا بإذف مكتػب مغ ككيل الجسيػرية لسخة كاحجة ال تتجاكز 

جخائع ؽ.إ.ج.ج )جخائع القانػف العاـ(، ككحلظ  65ساعة حدب الفقخة الثانية مغ السادة 
قابمة لمتسجيج مختيغ عمى أكثخ تقجيخ حدب الفقخة  التي ىيمغ الجكلة أاالعتجاء عمى 

                                 
، كفق تعجيل قانػف اإلجخاءات الجدائية اتراؿ السػقػؼ لمشطخ بسحاميو كتمقي زيارتو ،انطخ: غشاؼ )رمزاف( (1)

 مقاؿ مشذػر عمى الخابط:
http//ghennairamdane.blogspot.com/2015/10/blog-post.html. 03/01/2018 21:09. 

ببحؿ  1مكخر  51الذخشة القزائية ممدمة شبقا لمفقخة األكلى مغ نز السادة يخػ األستاذ غشاؼ )رمزاف( أف  (2)
، حيث عشاية كليذ بتحقيق نتيجة بسعشى أنيا ممدمة بتدخيخ كسائل االتراؿ كليدت ممدمة بزساف االتراؿ

ىل يسكغ االتراؿ بالسحامي في مكتبو إذا  العجيج مغ التداؤالت:تصخح  1كخرم 51إف صياغة السادة أف 
خاب استعساؿ الياتف؟ كىل يسكغ االستجابة لخغبة السػقػؼ لمشطخ في االستعانة بسحاـ إذا كاف معػز الحاؿ  

ع  إجخاء ليذ في مقجكره تدجيج األتعاب؟ ىل يسكغ لمسػقػؼ لمشطخ االستفادة مغ السداعجة القزائية؟ ىل يسش
استجػاب السػقػؼ لمشطخ قبل تسكيشو مغ االتراؿ بسحاميو؟ ىل يسكغ لمسحامي االشبلع عمى ممف الستابعة 
قبل استجػاب السذتبو ؼيو؟ ما ىي الؿيسة القانػنية لسحاضخ االستجػاب التي تتع بجكف تسكيغ السػقػؼ لمشطخ 

 نفذ السخجع.، اف )غشاؼ(، انطخ: رمز؟ذلظمغ االتراؿ بسحاميو عشجما يكػف قج اختار 
(3) Voir: ROUSSEL (gildas), op. cit, p 14. 

http://ghennairamdane.blogspot.com/2015/10/blog-post.html
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كالجخيسة  السشطسة عبخ  دراتلمخجخائع  الستاجخة با نفذ السادة، كحلظثالثة مغ ال
بالتذخيع الخاص بالرخؼ  الستعمقة كالجخائعاألمػاؿ  تبييس كجخائعالحجكد الػششية 

، كأخيخا فإف الشزنفذ أكثخ تقجيخ حدب  قابمة لمتسجيج ثبلثة مخات عمى كىيكالفداد 
قابمة  فييامجة التػؾيف لمشطخ  تكػف تخخيبية  لجخائع السػصػفة بأنيا أفعاؿ إرىابية أكا

السجة القرػػ لمتػؾيف الشز نفدو، كبحلظ تكػف لمتسجيج خسدة مخات ال أكثخ حدب 
 .(2)، كىي مجة معتبخة(1)( يػما12لمشطخ ترل إلى اثشي عذخة )

 

 :ختهقيف لمشظإجخاء فحز شبي لمذخز السهقهف عشج انقزاء مهاعيج ال وجهب -
 .متوئيو أك عامب السػقػؼ ذلظ مباشخة أك بػاسصة محامإذا ما شكذلظ في حالة ما 

 

مغ  60كىػ مبجأ دستػرؼ أقختو السادة خزهع التهقيف لمشظخ لمخقابة القزائية،  –
تتسثل في: مخاؾبة صبلحية الجستػر، كىحا يطيخ مغ خبلؿ رزمة مغ اإلجخاءات 

األماكغ السعجة لمتػؾيف لمشطخ مغ قبل ككيل الجسيػرية في أؼ كقت كالتي يجب أف 
تكػف الئقة، ككحلظ الخقابة عمى السحاضخ كالدجبلت التي تجكف فييا كل السعمػمات 

 .(3)الخاصة بالتػؾيف لمشطخ
لتػؾيف لمشطخ أما الشقائز التي يسكغ تدجيميا مغ خبلؿ اإلجخاءات الخاصة با

 فيي تتسثل أساسا في:

                                 
، كذلظ أف يتع تمقي السػقػؼ لمشطخ زيارة محاميو بعج انقزاء نرف السجة القرػػ لمتػؾيفالسذخع اشتخط  (1)

ئع بجخا تتعمقت الجارية اأنو إذا كانت التحخي غيخ": ؽ.إ.ج.ج 1مكخر 51لفقخة الخابعة مغ السادة بشز ا
الػششية كالجخائع الساسة بأنطسة السعالجة اآللية لمسعصيات الستاجخة بالسخجرات كالجخيسة السشطسة عبخ الحجكد 

كالجخائع الستعمقة بالتذخيع الخاص بالرخؼ كالفداد يسكغ الذخز السػقػؼ  كجخائع تبييس األمػاؿ كاإلرىاب
 ".مغ ىحا القانػف  51شرػص عمييا في السادة أف يتمقى زيارة محاميو بعج انقزاء نرف السجة القرػػ الس

 كما يمييا. 136 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: مبخكؾ )حػرية( (2)

"يجب عمى كل ضابط لمذخشة القزائية أف يزسغ محزخ سساع كل شخز مػقػؼ : ؽ.إ.ج.ج 52السادة  (3)
شمق سخاحو فييسا أك قجـ إلى لمشطخ مجة استجػابو كفتخات الخاحة التي تخممت ذلظ كاليـػ كالداعة المحيغ أ

القاضي السختز، كيجب أف يجكف عمى ىامر ىحا السحزخ إما تػؾيع صاحب الذأف أك يذار ؼيو إلى 
يجب أف ك  الذخز تحت الشطخ.امتشاعو، كسا يجب أف تحكخ في ىحا البياف األسباب التي استجعت تػؾيف 

و مغ ككيل الجسيػرية كيػضع لجػ كل يحكخ ىحا البياف في سجل خاص تخقع كتختع صفحاتو كيػقع عمي
 ".أف تدتقبل شخرا مػقػفا لمشطخمخاكد الذخشة أك الجرؾ التي يحتسل 
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عمى إجخاءات الستابعة  واشبلعإمكانية عجـ : بسا يعشي الحزهر الذكمي لمسحامي -
، كرغع أف القانػف لع يشز عمى مشعو صخاحة استجػاب السػقػؼ لمشطخ هكعجـ حزػر 

شة كتتع عمى مخأػ ضابط الذخ  ،ال تتجاكز ثبلثيغ دؾيقةبأنيا الديارة فإف تحجيجه لسجة 
ثة مع التشػيو عغ كل ذلظ سغ سخية السحادزة تػفخ األمغ كتاصالقزائية في غخفػة خ

 يػحي ذلظ بأنو حزػر شكمي. في محزخ
الفحز قبل التػؾيف أف السذخع أقخ كحلظ لػ : حبحا فيسا يخز الفحز الصبي -

 لمشطخ أـ ال. يفولسعخفة ما إذا كانت صحة السذتبو ؼيو تدسح بتػؾ

 السبحث الثاني

 بذ في إجخاءات التحقيق االبتجائيأثيخ حالة التمت
يتختب عمى حالة التمبذ قانػنا تبديط اإلجخاءات الجدائية، كذلظ غالبا عغ شخيق 
ححؼ إحجػ مخاحل اإلجخاءات، كىي ىشا التحقيق التحزيخؼ أك التسييجؼ، أؼ مخحمة 

ىػ الحؼ  االستجالؿ، التي تتخح شكل إجخاءات تحقيق، باعتبار أف قاضي التحقيق
 سيسارس تمظ اإلجخاءات عمى الخغع مغ مبجأ استقبللية الشيابة العامة )السصمب األكؿ(

كيكػف لئلجخاءات التي يسارسيا قاضي التحقيق ىشا ضسانات ىامة، سػاء ما تعمق 
بإجخاء الؿبس )السصمب الثاني( أك إجخاء التفتير )السصمب الثالث( أك إجخاء 

 .االستجػاب )السصمب الخابع(
 السصمب األول

 مبجأ استقاللية الشيابة العامة وتأثيخه عمى التحقيق
 في حالة التمبذ بالجخم

األصل أنو ال يسكغ لجيات الحكع كالتحقيق أف تشطخ في الجعػػ الجدائية إال إذا 
تع تحخيظ الجعػػ العسػمية مغ قبل الشيابة العامة، غيخ أف قاضي التحقيق في حالة 

ع أف يباشخ إجخاءات التحقيق كالتي تجخل ضسغ أعساؿ الزبط التمبذ بالجـخ يدتصي
مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الجدائخؼ،  60القزائي، كالتي تجج أساسيا في السادة 

 كذلظ دكف انتطار شمبات الشيابة العامة.
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ؽ.إ.ج.ج جاءت كسا يمي: "إذا حزخ قاضي التحقيق لسكاف  60إف السادة 
أعساؿ الزبصية القزائية السشرػص عمييا في ىحا الفرل.  الحادث فإنو يقػـ بإتساـ

كلو أف يكمف أحج ضباط الذخشة القزائية بستابعة تمظ اإلجخاءات"، كتزيف السادة 
ذاتيا: "كيخسل قاضي التحقيق عشج انتياء اإلجخاءات جسيع أكراؽ التحقيق إلى ككيل 

 الجسيػرية ليتخح البلـز بذأنيا".
مدتقمة تساما في استخجاـ سمصة السبلءمة عمى إثخ إرساؿ  فخغع أف الشيابة العامة

أكراؽ التحقيق إلييا فإف قاضي التحقيق في حالة التمبذ بالجـخ ال يشتطخ شمب فتح 
 التحقيق مغ شخؼ الشيابة العامة، حيث أف مثل ىحا الصمب ال ضخكرة لو.

ى مكاف نعع، إف ككيل الجسيػرية إذا حزخ إلى مكاف الحادث في نفذ الػقت إل
الحادث فإف يج قاضي التحقيق تغل حتى يػجو إليو الصمب، كىحا ما جاء في السادة 
الدابقة نفديا في فقختيا األخيخة: "كإذا كصل ككيل الجسيػرية كقاضي التحقيق إلى 
مكاف الحادث في آف كاحج جاز لػكيل الجسيػرية أف يصمب مغ قاضي التحقيق 

 .الحاضخ افتتاح محزخ تحقيق قانػني"
إجساال أنيا تتزسغ فخاغا، فإذا كاف الحؼ يقػـ  60فيتزح مغ خبلؿ نز السادة 

بو قاضي التحقيق، كالحؼ سستو السادة نفديا تحؿيقا، يقرج بو أعساؿ البحث كالتحخؼ، 
فيل ىشاؾ ما يسشع قاضي التحقيق مغ إصجار األكامخ القدخية كاألمخ باإلحزار 

تجيداف لقاضي التحقيق إصجار ىحه األكامخ،  59ة كالساد 58كاألمخ باإليجاع؟ فالسادة 
كالتي يتػالىا ككيل الجسيػرية فقط إذا كاف قاضي التحقيق لع يبمغ بالجخيسة الستمبذ 

ؽ.إ.ج.ج،  49، كسا أف لقاضي التحقيق أف يمجأ إلى الخبخة استشادا إلى السادة (1)بيا
اؿ الزبط القزائي، كعمى ذلظ فإف ما يقـػ بو قاضي التحقيق ال يحتسل كصف أعس

                                 
ججيخ باإلشارة أف السػدع بسؤسدة إعادة التخبية يسقتزى ىحا األمخ الرادر مغ ككيل الجسيػرية في حاؿ  (1)

ليا، يصمق عميو بشاء عمى نرػص قانػف التمبذ بشاء عمى ما يعخؼ بإجخاء التمبذ سابقا، كالسثػؿ الفػرؼ حا
تشطيع الدجػف: محبػس، عمسا أف السحبػس في قانػف تشطيع الدجػف يأخح ىحه التدسية إما بشاء عمى حكع 

 حا الذأف، انطخ: بػلسكاحل )أحسج(،أك قخار قزائي، أك بشاء عمى أمخ، كسا ىي حالة أمخ اإليجاع الرادر بي
، 1ف في قانػف اإلجخاءات الجدائية الجدائخؼ، رسالة دكتػراه، جامعة قدشصيشة الذخعية الجستػرية كحقػؽ اإلندا

 .120 ص، 2014-2015
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ما يعشي أنو يحتاج إلى إعادة الؿياـ بأعساؿ التحقيق مخة أخخػ، كىحا معاكذ لسبجأ 
 .(1)الدخعة الحؼ بشيت عميو حالة التمبذ بالجـخ

فاألصل إذف أف الشيابة العامة عشجما تخبخ بالجخيسة الستمبذ بيا ىي السدؤكلة 
لتمبذ، أؼ إحالة الجشحة مباشخة إلى عغ تحخيظ الجعػػ العسػمية، إما بصخيق إجخاء ا

السحكسة السخترة دكف شمب التحقيق، كإذا رأت أف األمخ يدتجعي إجخاء تحقيق فإنيا 
تقـػ بإبجاء شمب افتتاح التحقيق يػجو إلى قاضي التحقيق، كحيث أنو في الحالة 

أنيا  األكلى يسكشيا أف تقـػ بإجخاءات تتسثل في: اإلحزار كاالستجػاب كاإليجاع، رغع
مغ صبلحيات قاضي التحقيق، فإنو في الحالة الثانية يسكشيا فقط إصجار أمخ 

 .(2)اإلحزار، أما االستجػاب كاإليجاع فيتخكاف لقاضي التحقيق السخػؿ بيسا أساسا
  شيالسصمب الث

 حهل ضخورة التحقيق في الجشايات الستمبذ بيا
الجدائية، كأىسيتيا أكبخ في إف التحقيق االبتجائي مخحمة ىامة ججا في اإلجخاءات 

الجشايات، بالشطخ إلى جدامة العقػبات السشتطخة كالستشاسبة مع خصػرة األفعاؿ 
السختكبة، ككػف التحقيق إجباريا في الجشايات ىػ ضسانة إجخائية، كىي ضسانة ال 

.تشتقز حتى في حالة التمبذ   بالجـخ
 يمي: كتتأتى أىسية مخحمة التحقيق برفة عامة مغ تزسشيا ما

أف األدلة يتع تسحيريا ؼيدتبعج الزعيف مشيا، فتشطخ محكسة السػضػع في  -
الجعػػ كقج اتزحت عشاصخىا كتكذفت أدلتيا، كىػ ما يجعميا أدنى إلى 

    .(3)الحؿيقة كالعجالة
أف الستيع يدتصيع مسارسة الكثيخ مغ حقػؽ الجفاع قبل مخحمة السحاكسة مغ  -

بخة كغيخىا مغ الػسائل التي تسكشو مغ خبلؿ االستجػاب كالسػاجية كالخ
استعساؿ الجليل السزاد، ككحلظ الصعػف ضج أكامخ قاضي التحقيق، كالصعػف 
بالبصبلف أماـ غخفة االتياـ ما يذكل تسحيرا كامبل لؤلدلة، كمسارسة كاممة 

                                 
 .43، 42 صالسخجع الدابق،  ،قارف: عسارة )فػزؼ( (1)

 .104 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: شسبلؿ )عمي( (2)

 .501 صسابق، مخجع ، 1988شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية، ط  ،انطخ: حدشي )محسػد نجيب( (3)
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 .(1)لمجفاع اإليجابي، ككحلظ حساية لمستيع مغ االتياـ الستعجل
خبلؿ مخحمة التحقيق، كىػ ما يدسح لقاضي  إف البخاءة يسكغ أف تتكذف -

التحقيق أف يسارس الترخؼ في التحقيق عمى الشحػ الحؼ يجشب الستيع 
 163السحاكسة أصبل، ال سيسا عغ شخيق األمخ بأال كجو لمستابعة )السادة 

 ؽ.إ.ج.ج(.

 لثالسصمب الثا

 حهل ضسانات الستيم أثشاء القبس

لزباط الذخشة القزائية استثشاء في إف الؿبس ىػ مغ الربلحيات السسشػحة 
حالة التمبذ باإلضافة إلى إجخاءات أخخػ مذابية تتزسغ الحج مغ حخية الستيع 

، 61لفتخات متفاكتة، كالتي تتسثل أساسا في: االستيقاؼ بغخض تحقيق اليػية )السادة 
ؽ.إ.ج.ج(، ضبط السذتبو بو كاقتياده إلى أقخب مخكد، األمخ بعجـ  50/2كالسادة 

ؽ.إ.ج.ج(، التػؾيف لمشطخ، كإذا كاف السذخع قج نطع الؿبس  50/1لسبارحة )السادة ا
ؽ.إ.ج.ج(، فإنو في السقابل أغفل تشطيع الؿبس في  120في مخحمة التحقيق )السادة 

، كىػ ما جعل الفقو يتداءؿ عغ  مخحمة الزبصية القزائية في حالة التمبذ بالجـخ
 .(2)بو في حالة التمبذ السرجر القانػني لمؿبس عمى السذتبو

إف الؿبس في حالة التمبذ ىػ إجخاء ضخكرؼ لمتػؾيف لمشطخ، كىػ ال يتختب 
 120عميو إيجاع الستيع في مؤسدة إعادة التخبية مثل الؿبس في حالة التحقيق )السادة 

ؽ.إ.ج.ج(، كإنسا يتختب عميو إيجاع الستيع في مكاف خاص لبلحتجاز لسجة ال تديج عغ 
عمى ذلظ فإف دكاعي الؿبس ىي نفديا دكاعي التػؾيف لمشطخ، أؼ تػافخ ساعة، ك  48

 دالئل قػية كمتساسكة عمى االتياـ.

                                 
 صدكر القزاء في الخقابة عمى التحقيق االبتجائي، مقاؿ سابق،  ،انطخ: انطخ: شسذ الجيغ )تػفيق أشخؼ( (1)

53. 

 .261، 260 صشخح قانػف اإلجخاءات، السخجع الدابق،  انطخ: أكىايبية )عبج هللا(، (2)
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فالؿبس في ىحه الحالة ىػ مغ صبلحيات ضابط الذخشة القزائية، لكشو مغ 
دكف سشج، أك بعبارة أصح أنو ال يحتاج إلى سشج، فإذا كاف القانػف السرخؼ يخػؿ 

إصجار أمخ بالؿبس في حالة التمبذ كذلظ بغخض التحفع لسأمػر الزبط القزائي 
ساعة، فإف القانػف الجدائخؼ ال يذتخط صجكر أمخ معيغ مغ  48عمى الذخز لسجة 

الزابط أك مغ غيخه، أؼ أنو ال يحتاج أؼ شكمية معيشة، كسا أنو ؾبس مؤقت بغخض 
ية، ذلظ كضع السذتبو بو تحت الشطخ لسجة محجدة لغاية غخضو عمى ككيل الجسيػر 

 .(1)استشادا لكػف السذتبو بو ىػ الفاعل السفتخض لمجخيسة الستمبذ بيا

كعمى ذلظ فإف ىحا الؿبس ال يكػف بصخيق اإلكخاه كاإلجبار، فاإلكخاه دائسا يتصمب 
إذنا مغ القاضي السختز، معشى ذلظ أنو ال يكػف بصخيق تفتير السدكغ كال 

الستيقاؼ أك عمى أثخ األمخ بعجـ باستعساؿ الدبلح مثبل، بل يكػف عمى إثخ ا
، كأف يكػف الستيع  proportionnalitéالسبارحة، كيكػف ذلظ شبعا كفقا مبجأ التشاسب

 .(2)بحػزتو سبلح

ىحا كيجب مبلحطة أف السذخع الفخندي في سبيل تقميل حاالت الؿبس بدبب 
بتجاء مغ سشة حالة التمبذ فقج قاـ بإلغاء حالة التمبذ الحكسي أك االعتبارؼ بخمتيا ا

، كىحا يعشي أف حالة الؿبس صارت مقترخة عمى الذخز الحؼ يذاىج كىػ 1999
برجد ارتكاب جخيسة أك بعج ارتكابيا ببخىة يديخة، كىحا يعج انترارا لمحخية الفخدية، إذ 
أف تػسيع حاالت التمبذ مع اعتبار حالة التمبذ مجيدة لمؿبس مغ شخؼ ضابط 

 .(3)عمى الحخية الفخدية الذخشة القزائية ىػ افتئات

كىحا في حج ذاتو يعج ضسانة لمؿبس، إذ أف التمبذ ال يكػف إال في الجخائع التي 
يجػز فييا الحبذ، ما يعشي قرخ حاالت الؿبس عمى الجخائع التي تكػف عقػبتيا 

                                 
 .156، 155 صالسخجع الدابق،  ،(عادؿ عامخ دمحمانطخ: الجارحي ) (1)

حقػؽ الستيع  ،؛ انطخ كحلظ: مشصاكؼ )دمحم محسػد(158 صنفذ السخجع،  ،انطخ: الجارحي )عادؿ عامخ دمحم( (2)
،  2015، القاىخة، السخكد القػمي لئلصجارات القانػنية، 1 كفق معاييخ القانػف الجكلي كالفقو اإلسبلمي، ط

 .184 ص
 .114 صالدابق، السخجع  ،انطخ: عبج الخؤكؼ )خمف هللا أبػ الفزل( (3)
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 ؽ.إ.ج.ج(. 59، 55الحبذ )السادتاف: 
 السصمب الخابع

 حهل ضسانات الستيم أثشاء التفتير
، كتفتير السداكغ، بسعشى (1)يػـ التفتير إلى أمخيغ: تفتير األشخاصيختج مف

التشقيب عغ دليل الجخيسة أك عغ القخائغ التي تشبيء عغ الجخيسة في جدسو أك مبلبدو 
، كىػ بالتالي إجخاء يسذ اإلنداف في أخز (2)أك ما يحسمو أك داخل مدكشو

حخمة مدكشو بسا خرػصياتو: حخمة كمعرػمية جدجه كحرانة جدسو، ككحلظ 
 تتزسشو مغ أسخار أخخػ متعمقة بسخاسبلتو أك صػره... إلخ.

إف التفتير ىػ إجخاء قج يؤدؼ إلى نذػء حالة التمبذ إذا كاف صحيحا، بسعشى أف 
يتع إجخاء التفتير برػرة مصابقة لمقانػف )في إشار اإلنابة مثبل، أك بإذف صحيح(، ثع 

يسة فإنو يباشخ صبلحياتو شبقا إلجخاء يكتذف ضابط الذخشة القزائية كجػد جخ 
 .(3)التمبذ

كالتفتير بيحا السعشى ىػ إجخاء تحقيق، كقج خػلو القانػف لزابط الذخشة 
، كقج كاف السذخع دؾيقا في السادة  مغ قانػف  44القزائية في حالة التمبذ بالجـخ

بيا كالجشحة  اإلجخاءات الجدائية حيغ تكمع عغ التفتير، حيث تكمع عغ الجشاية الستمبذ
الستمبذ بيا، كذلظ عمى أساس أف الجشحة الستمبذ سػؼ تؤدؼ إلى تصبيق إجخاء 
التمبذ دكف الحاجة إلى فتح تحقيق، حيث يكػف التفتير إجخاء تحخ، أما في الجشاية 

 الستمبذ بيا كبسا أف التحقيق فييا كجػبي فإف التفتير ىػ إجخاء تحقيق.
 44بذ بيا، تشز الفقخة األكلى مغ السادة كعمى ذلظ، ؼبخرػص الجشاية الستم

ؽ.إ.ج.ج عمى أنو: "ال يجػز لزابط الذخشة القزائية االنتقاؿ إلى مداكغ 

                                 
مكخر،  47، 47، 45، 44ال يػجج أؼ نز في قانػف اإلجخاءات الجدائية يخز تفتير األشخاص، فالسػاد  (1)

كغيخىا ال تشز إال عمى تفتير السداكغ، كىػ أثخ مغ آثار الؿبس، حيث أف الؿبس عسميا يدتتبع إجخاء 
 ،لتفتير السدكغ، انطخ: أكىايبية )عبج هللا(تفتير الذخز، كما يحسمو، كما يخكبو، كسا أنو يكػف امتجاد 

 .199 ص، مخجع سابق، ضسانات السذتبو ؼيو أثشاء التحخيات األكلية

 .589 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: العكايمة )عبج هللا ماجج( (2)

 .240، 239 ص، مخجع سابق، ةلياألك  اتيأثشاء التحخ  و ؼيوضسانات السذتب ،انطخ: محجة )دمحم( (3)
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األشخاص الحيغ يطيخ أنيع ساىسػا في الجشاية أك أنيع يحػزكف أكراقا أك أشياء ليا 
 عبلقة باألفعاؿ الجشائية السختكبة إلجخاء تفتير إال بإذف مكتػب صادر مغ ككيل

الجسيػرية أك قاضي التحقيق مع كجػب االستطيار بيحا األمخ قبل الجخػؿ إلى السشدؿ 
 كالذخكع في التفتير".

نفديا عمى أنو: "كيكػف  44أما في الحالة األخخػ فتشز الفقخة الثانية مغ السادة 
األمخ كحلظ في حالة التحخؼ في الجشحة الستمبذ بيا أك التحقيق في إحجػ الجخائع 

 مغ ىحا القانػف". 40ك 37رة في السادتيغ السحكػ 
كعمى ذلظ فإف السذخع لع يجعل اإلذف السصمػب قاصخا عمى الجشايات الستمبذ، 

السحكػرة  44كإنسا يخز أيزا الجشح الستمبذ بيا، كقج بيشت الفقخة الثالثة مغ السادة 
ر أعبله بياف البيانات السصمػبة في إذف التفتير بقػليا: "يجب أف يتزسغ اإلذف السحكػ 

كصف الجـخ مػضػع البحث عغ الجليل كعشػاف األماكغ التي ستتع زيارتيا كتفتيذيا 
 كإجخاء الحجد فييا، كذلظ تحت شائمة البصبلف".

كسا أف ىحا التفتير يتع تحت اإلشخاؼ السباشخ لمقاضي الحؼ أذف بيا، كالحؼ 
تخاـ أحكاـ القانػف )الفقخة يسكشو عشج االقتزاء أف يشتقل إلى عيغ السكاف لمديخ عمى اح

 ؽ.إ.ج.ج(. 44مغ السادة  4
كسػاء كاف التفتير ضسغ مدكغ شخز يذتبو في أنو ساىع في ارتكاب الجشاية 
أك ضسغ مدكغ شخز آخخ يذتبو بأنو يحػز أكراقا أك أشياء ليا عبلقة باألفعاؿ 
 اإلجخامية، فيتعيغ أف يحرل التفتير بحزػر الذخز، فإذا تعحر حزػره كقت

إجخاء التفتير فإف ضابط الذخشة القزائية ممـد بأف يكمفو بتعييغ مسثل لو، كإذا امتشع 
عغ ذلظ أك كاف ىاربا استجعى ضابط الذخشة القزائية لحزػر تمظ العسمية شاىجيغ 

 ؽ.إ.ج.ج(. 45/1،2مغ غيخ السػضفيغ الخاضعيغ لدمصتو )السادة 
حجث أثشاء التحخؼ في جخيسة مكخر ؽ.إ.ج.ج فإنو: "إذا  47كشبقا لشز السادة 

مغ ىحا  3الفقخة  47متمبذ بيا أك تحقيق متعمق بإحجػ الجخائع السحكػرة في السادة 
القانػف أف كاف الذخز الحؼ يتع تفتير مدكشو مػقػفا لمشطخ أك محبػسا في مكاف 
آخخ كأف الحاؿ يقتزي عجـ نقمو إلى ذلظ السكاف بدبب مخاشخ جديسة قج تسذ 

ـ أك الحتساؿ فخاره أك اختفاء األدلة خبلؿ السجة البلزمة لشقمو يسكغ أف بالشطاـ العا
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يجخؼ التفتير بعج السػافقة السدبقة مغ ككيل الجسيػرية أك قاضي التحقيق كبحزػر 
مغ ىحا القانػف بحزػر مسثل يعيشو صاحب  45شاىجيغ مدخخيغ شبقا ألحكاـ السادة 

 السدكغ محل التفتير".
التفتير بسعخفة ضابط الذخشة القزائية بعج السػافقة السدبقة  ففي ىحه الحالة يتع

مغ ككيل الجسيػرية أك قاضي التحقيق بحزػر شاىجيغ مدخخيغ، كسا أف ىشاؾ 
حاالت أخخػ يتع التفتير فييا بسعخفة ضابط الذخشة القزائية كحتى دكف اتباع 

مخ بجخائع السخجرات اإلجخاءات السحكػرة كحتى عجـ احتخاـ أكقات التفتير إذا تعمق األ
كالجخيسة السشطسة عبخ الحجكد الػششية كالجخائع الساسة بأنطسة السعالجة اآللية 

 45/6لمسعصيات كجخائع تبييس األمػاؿ كجخائع اإلرىاب كجخائع الرخؼ )السادة 
ؽ.إ.ج.ج(، ككحلظ إذا شمب صاحب السدكغ تفتير مدكشو السؿيع ؼيو فإف ضابط 

غ الحرػؿ عمى اإلذف مغ القاضي، ككحلظ إذا كجيت الذخشة القزائية يعفى م
ؽ.إ.ج.ج(، كقاس عمييا الفقو حاالت مثل  47/1نجاءات مغ داخل السشدؿ )السادة 

 .(1)الحخيق كاالنفجار ...إلخ
إف التفتير الحؼ يتع بسعخفة ضابط الذخشة القزائية أثشاء فتخة التحقيق يكػف  

، (2)مفيـػ التفتير إلى أمخيغ: تفتير األشخاصيختج  بشاء عمى تقشية اإلنابة القزائية،
كتفتير السداكغ، بسعشى التشقيب عغ دليل الجخيسة أك عغ القخائغ التي تشبيء عغ 

، كىػ بالتالي إجخاء يسذ (3)الجخيسة في جدسو أك مبلبدو أك ما يحسمو أك داخل مدكشو
ظ اإلنداف في أخز خرػصياتو: حخمة كمعرػمية جدجه كحرانة جدسو، ككحل

 حخمة مدكشو بسا تتزسشو مغ أسخار أخخػ متعمقة بسخاسبلتو أك صػره... إلخ.
إف التفتير ىػ إجخاء قج يؤدؼ إلى نذػء حالة التمبذ إذا كاف صحيحا، بسعشى أف 

                                 
 ص، مخجع سابق، 2016اإلجخاءات الجدائية في التذخيع الجدائخؼ كالسقارف، ط  ،طخ: خمفي )عبج الخحساف(ان (1)

95. 

مكخر،  47، 47، 45، 44ال يػجج أؼ نز في قانػف اإلجخاءات الجدائية يخز تفتير األشخاص، فالسػاد  (2)
أف الؿبس عسميا يدتتبع إجخاء كغيخىا ال تشز إال عمى تفتير السداكغ، كىػ أثخ مغ آثار الؿبس، حيث 

 ،تفتير الذخز، كما يحسمو، كما يخكبو، كسا أنو يكػف امتجاد لتفتير السدكغ، انطخ: أكىايبية )عبج هللا(
 .199 ص، مخجع سابق، ضسانات السذتبو ؼيو أثشاء التحخيات األكلية

 .589 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: العكايمة )عبج هللا ماجج( (3)



311 

 

يتع إجخاء التفتير برػرة مصابقة لمقانػف )في إشار اإلنابة مثبل، أك بإذف صحيح(، ثع 
جخيسة فإنو يباشخ صبلحياتو شبقا إلجخاء يكتذف ضابط الذخشة القزائية كجػد 

 .(1)التمبذ
كالتفتير بيحا السعشى ىػ إجخاء تحقيق، كقج خػلو القانػف لزابط الذخشة 

، كقج كاف السذخع دؾيقا في السادة  مغ قانػف  44القزائية في حالة التمبذ بالجـخ
بذ بيا كالجشحة اإلجخاءات الجدائية حيغ تكمع عغ التفتير، حيث تكمع عغ الجشاية الستم

الستمبذ بيا، كذلظ عمى أساس أف الجشحة الستمبذ سػؼ تؤدؼ إلى تصبيق إجخاء 
التمبذ دكف الحاجة إلى فتح تحقيق، حيث يكػف التفتير إجخاء تحخ، أما في الجشاية 

 الستمبذ بيا كبسا أف التحقيق فييا كجػبي فإف التفتير ىػ إجخاء تحقيق.
 44تمبذ بيا، تشز الفقخة األكلى مغ السادة كعمى ذلظ، ؼبخرػص الجشاية الس

ؽ.إ.ج.ج عمى أنو: "ال يجػز لزابط الذخشة القزائية االنتقاؿ إلى مداكغ 
األشخاص الحيغ يطيخ أنيع ساىسػا في الجشاية أك أنيع يحػزكف أكراقا أك أشياء ليا 

يل عبلقة باألفعاؿ الجشائية السختكبة إلجخاء تفتير إال بإذف مكتػب صادر مغ كك
الجسيػرية أك قاضي التحقيق مع كجػب االستطيار بيحا األمخ قبل الجخػؿ إلى السشدؿ 

 كالذخكع في التفتير".
نفديا عمى أنو: "كيكػف  44أما في الحالة األخخػ فتشز الفقخة الثانية مغ السادة 

األمخ كحلظ في حالة التحخؼ في الجشحة الستمبذ بيا أك التحقيق في إحجػ الجخائع 
 مغ ىحا القانػف". 40ك 37كػرة في السادتيغ السح

كعمى ذلظ فإف السذخع لع يجعل اإلذف السصمػب قاصخا عمى الجشايات الستمبذ، 
السحكػرة  44كإنسا يخز أيزا الجشح الستمبذ بيا، كقج بيشت الفقخة الثالثة مغ السادة 

كػر أعبله بياف البيانات السصمػبة في إذف التفتير بقػليا: "يجب أف يتزسغ اإلذف السح
كصف الجـخ مػضػع البحث عغ الجليل كعشػاف األماكغ التي ستتع زيارتيا كتفتيذيا 

 كإجخاء الحجد فييا، كذلظ تحت شائمة البصبلف".
كسا أف ىحا التفتير يتع تحت اإلشخاؼ السباشخ لمقاضي الحؼ أذف بيا، كالحؼ 

                                 
 .240، 239 ص، مخجع سابق، ةلياألك  اتيأثشاء التحخ  و ؼيوضسانات السذتب ،جة )دمحم(انطخ: مح (1)
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احتخاـ أحكاـ القانػف )الفقخة يسكشو عشج االقتزاء أف يشتقل إلى عيغ السكاف لمديخ عمى 
 ؽ.إ.ج.ج(. 44مغ السادة  4

كسػاء كاف التفتير ضسغ مدكغ شخز يذتبو في أنو ساىع في ارتكاب الجشاية 
أك ضسغ مدكغ شخز آخخ يذتبو بأنو يحػز أكراقا أك أشياء ليا عبلقة باألفعاؿ 

قت اإلجخامية، فيتعيغ أف يحرل التفتير بحزػر الذخز، فإذا تعحر حزػره ك 
إجخاء التفتير فإف ضابط الذخشة القزائية ممـد بأف يكمفو بتعييغ مسثل لو، كإذا امتشع 
عغ ذلظ أك كاف ىاربا استجعى ضابط الذخشة القزائية لحزػر تمظ العسمية شاىجيغ 

 ؽ.إ.ج.ج(. 45/1،2مغ غيخ السػضفيغ الخاضعيغ لدمصتو )السادة 
ا حجث أثشاء التحخؼ في جخيسة مكخر ؽ.إ.ج.ج فإنو: "إذ 47كشبقا لشز السادة 

مغ ىحا  3الفقخة  47متمبذ بيا أك تحقيق متعمق بإحجػ الجخائع السحكػرة في السادة 
القانػف أف كاف الذخز الحؼ يتع تفتير مدكشو مػقػفا لمشطخ أك محبػسا في مكاف 
آخخ كأف الحاؿ يقتزي عجـ نقمو إلى ذلظ السكاف بدبب مخاشخ جديسة قج تسذ 

عاـ أك الحتساؿ فخاره أك اختفاء األدلة خبلؿ السجة البلزمة لشقمو يسكغ أف بالشطاـ ال
يجخؼ التفتير بعج السػافقة السدبقة مغ ككيل الجسيػرية أك قاضي التحقيق كبحزػر 

مغ ىحا القانػف بحزػر مسثل يعيشو صاحب  45شاىجيغ مدخخيغ شبقا ألحكاـ السادة 
 السدكغ محل التفتير".
تع التفتير بسعخفة ضابط الذخشة القزائية بعج السػافقة السدبقة ففي ىحه الحالة ي

مغ ككيل الجسيػرية أك قاضي التحقيق بحزػر شاىجيغ مدخخيغ، كسا أف ىشاؾ 
حاالت أخخػ يتع التفتير فييا بسعخفة ضابط الذخشة القزائية كحتى دكف اتباع 

األمخ بجخائع السخجرات اإلجخاءات السحكػرة كحتى عجـ احتخاـ أكقات التفتير إذا تعمق 
كالجخيسة السشطسة عبخ الحجكد الػششية كالجخائع الساسة بأنطسة السعالجة اآللية 

 45/6لمسعصيات كجخائع تبييس األمػاؿ كجخائع اإلرىاب كجخائع الرخؼ )السادة 
ؽ.إ.ج.ج(، ككحلظ إذا شمب صاحب السدكغ تفتير مدكشو السؿيع ؼيو فإف ضابط 

مغ الحرػؿ عمى اإلذف مغ القاضي، ككحلظ إذا كجيت  الذخشة القزائية يعفى
ؽ.إ.ج.ج(، كقاس عمييا الفقو حاالت مثل  47/1نجاءات مغ داخل السشدؿ )السادة 
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 .(1)الحخيق كاالنفجار ...إلخ
إف التفتير الحؼ يتع بسعخفة ضابط الذخشة القزائية أثشاء فتخة التحقيق يكػف  

تقشية تتػافخ عمى كافة الزسانات التي تسشع  بشاء عمى تقشية اإلنابة القزائية، كىي
 االفتئات كالتعدف كسا سبق بيانو.

 السصمب الخامذ
 حهل ضسانات الستيم أثشاء االستجهاب

إف االستجػاب ىػ مخكد مشطػمة الزسانات لمستيع باعتباره يتزسغ حق الجفاع، 
، فحق االتراؿ با لسحامي فحق الجفاع مقجس بسا في ذلظ في حالة التمبذ بالجـخ

مغ قانػف اإلجخاءات  58مكخس في كل حاالت االستجػاب، حيث تشز السادة 
الجدائية عمى أنو: "يجػز لػكيل الجسيػرية في حالة الجشاية الستمبذ بيا إذا لع يكغ 

أف يرجر أمخا بإحزار السذتبو في مداىستو في  ،قاضي التحقيق قج أبمغ بيا بعج
تجػاب الذخز السقجـ إليو بحزػر محاميو إف الجخيسة. كيقـػ ككيل الجسيػرية باس

كجج، فإف حزخ ذلظ الذخز مغ تمقاء نفدو كمعو محاميو استجػب بحزػر ىحا 
 األخيخ".

مغ نفذ القانػف أنو: "إذا لع يقجـ مختكب الجشحة الستمبذ  59كسا تزيف السادة 
غ قاضي بيا ضسانات كاؼية لمحزػر، ككاف الفعل معاؾبا عميو بعقػبة الحبذ، كلع يك

التحقيق قج أخصخ، يرجر ككيل الجسيػرية أمخا بحبذ الستيع بعج استجػابو عغ ىػيتو 
كعغ األفعاؿ السشدػبة إليو. لمذخز السذتبو ؼيو الحق في االستعانة بسحاـ عشج مثػلو 
أماـ ككيل الجسيػرية، كفي ىحه الحالة يتع استجػابو بحزػر محاميو، كيشػه عغ ذلظ 

 .في محزخ االستجػاب"
يتبيغ مغ خبلؿ نز السادتيغ أف السذخع استعسل مرصمح االستجػاب الحؼ ىػ 
إجخاء مغ إجخاء التحقيق، كإذا كاف ذلظ مفيػما باعتبار أف تجخل ككيل الجسيػرية 
يعشي أف الجعػػ العسػمية قج حخكت بسا يعشي انتياء مخحمة التحخيات األكلية كالجخػؿ 

                                 
 ص، مخجع سابق، 2016اإلجخاءات الجدائية في التذخيع الجدائخؼ كالسقارف، ط  ،انطخ: خمفي )عبج الخحساف( (1)

95. 
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خع استعسل مرصمح السذتبو في مداىستو في في مخحمة التحقيق القزائي فإف السذ
، كىحا السرصمح يخز مخحمة التحخيات األكلية، كلكغ مشيج 58الجخيسة في السادة 

السذخع مع ذلظ يتػجب القػؿ أنو سميع ألف األمخ يتعمق بحالة التمبذ، حيث يكػف 
ككيل الجسيػرية مخػال بإصجار أمخ اإلحزار ضج السذتبو ؼيو، كىحا خاص بحالة 

، كسا أف االستجػاب 58التمبذ بالجـخ كسا ىػ كاضح، بل ىحا ىػ مفيـػ السادة 
بسعخفة ككيل الجسيػرية ىشا ما ىػ إال عسل يجخل في إشار البحث كالتحخؼ الحؼ 
يجيخه ككيل الجسيػرية، كلحلظ فاالستجػاب ىشا ليذ استجػابا بسعشى الكمسة كإنسا ىػ 

 سساع أقػاؿ.
دة في الشز ذاتو كتتسثل في حق االستعانة بسحاـ إف ضسانات االستجػاب كار 

لجػ مثػلو أماـ ككيل الجسيػرية فيتع استجػابو بحزػر محاميو كيشػه عغ ذلظ في 
محزخ االستجػاب، كىحا الحزػر ىػ حزػر شكمي، غخضو إشبلع السحامي عمى 
السمف، إذ حتى في حالة االستجػاب بسعخفة قاضي التحقيق يقترخ دكر السحامي 

 تػجيو األسئمة لسػكمو بػاسصة القاضي السحقق دكف السخافعة بسعشى الكمسة. عمى
، أؼ في 58غيخ أف الججيخ بالسبلحطة ىػ أف حزػر السحامي تصبيقا لمسادة 

االستجػاب الحؼ يجخيو ككيل الجسيػرية، ليذ ممدما ليحا األخيخ، بل إنو ال يسشعو إذا 
مسا ىػ الحاؿ في االستجػاب بسعخفة قاضي حزخ تمقائيا، كلكشو ال يمـد باستجعائو مث

التحقيق، كىحا يعشي أف السذخع لع يكغ يقرج تأسيذ حق االستعانة بسحاـ في مخحمة 
االستجالالت، كإنسا قاـ بإقخارىا كعجـ إىجارىا تساما، كال يخفى أف ىحا األمخ تع تجاكزه 

االستعانة بسحاـ في  بإدخاؿ مشطػمة السثػؿ الفػرؼ كالتي تقخر بػاسصتيا ألكؿ مخة حق
 ىحه السخحمة.

إف أىسية االستجػاب غالبا أنو كسيمة قج تفزي إلى حرػؿ االعتخاؼ، فحتى في 
حالة التمبذ بالجـخ يجخػ االستجػاب ليحا الغخض، كسا أنو تصبيق لقاعجة عامة 
مفادىا أنو ال يسكغ أف يرجر ككيل الجسيػرية أمخا باإليجاع دكف استجػاب، كعمى ذلظ 

مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية كسا يمي: "كيجػز لػكيل الجسيػرية  117/4السادة  تشز
إصجار أمخ بإيجاع الستيع بسؤسدة إعادة التخبية ضسغ الذخكط السشرػص عمييا في 
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 إذا ما رأػ أف مختكب الجشحة لع يقجـ ضسانات كاؼية بحزػره مخة أخخػ". 59السادة 

ىػ أف اإلجخاء الدابق يخز  58بو السادة بيج أف اإلشكاؿ الحؿيقي الحؼ جاءت 
 66الجشايات برخيح الشز، كعمى اعتبار أف التحقيق في الجشايات كجػبي )السادة 

ؽ.إ.ج.ج(، فإف السذخع بدساحو لػكيل الجسيػرية بأف يقـػ بيحا االستجػاب يكػف قج 
قرج تحقيق ىجؼ معيغ مغ العديخ استخبلصو مغ الشز، فقاضي التحقيق ىػ الحؼ 
خػلو القانػف الؿياـ باالستجػاب في إشار التحقيق، كىحا يعشي أف االستجػاب الحؼ 
يقـػ بو ككيل الجسيػرية في الحؿيقة ىػ سساع أقػاؿ، كىػ يخز كل األشخاص 

 السذبتو في مداىستيع في الجخيسة، كذلظ قبل تػجيو االتياـ إلييع رسسيا.

و مغ اختراص ككيل كعمى ذلظ فإف األصل في استجػاب السذتبو ؼيو أن
الجسيػرية، ذلظ أف الخرػمة لع تشعقج بعج، أؼ أف الشيابة تتحػؿ إلى خرع بعج تػجيو 
االتياـ رسسيا، كذلظ عغ شخيق تعييغ قاضي التحقيق بػاسصة الصمب االفتتاحي، أما 

، كتفديخ ذلظ أف حالة 58قبل ذلظ فإف الشيابة العامة تقـػ باالستجػاب شبقا لمسادة 
كالجشحة الستمبذ بيا خرػصا تقمب قػاعج الستابعة كالتحقيق رأسا عمى عقب، الجشاية 
 أؼ أف:

قاضي التحقيق يفقج صفتو كقاض، كيتخح صفة ضابط لمذخشة القزائية،  -
ؼيقـػ بإجخاء التحخيات البلزمة، كسا أف مجخد كجػده في مكاف كقػع الجخيسة 

افتتاح التحقيق، شالسا  يبخر لو االتراؿ بالتحقيق، كىحا دكف الحاجة إلى شمب
أف ما يقـػ بو ال يعج تحؿيقا بسفيـػ التحقيق القزائي، كىي صػرة غيخ 
معيػدة التراؿ قاضي التحقيق بالتحقيق مغ جية، كمغ جية أخخػ فإف 
قاضي التحقيق ىشا يقػـ في الحؿيقة بسا ىػ مغ مياـ ككضائف سمصة الستابعة 

 التحخؼ كجسع االستجالالت.أؼ الشيابة العامة التي تذخؼ عمى عسمية 
بالسقابل، فإف الشيابة العامة تسارس بعس الربلحيات التي ىي في األصل  -

مغ اختراص الذخشة القزائية كقاضي التحقيق، كيأتي عمى رأس تمظ 
الربلحيات االستجػاب، كذلظ بذخط أف ال يكػف قاضي التحقيق قج أخصخ 
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تي يتػاجج فييا ككيل الجسيػرية بالجخيسة، كسا أف القانػف أشار إلى الحالة ال
كقاضي التحقيق معا بسكاف الحادث، ففي مثل ىحه الحالة، كإذا كاف قاضي 
التحقيق ىػ السخػؿ بالتحقيق برفتو ضابط شخشة قزائية، فإف ككيل 
الجسيػرية ما عميو سػػ أف يصمب مغ قاضي التحقيق الحاضخ افتتاح 

.إ.ج.ج ال يشز عمى أؼ ؽ 60محزخ تحقيق قانػني، غيخ أف نز السادة 
إلداـ بحلظ، كىحا ما يجفع إلى القػؿ أنو كاف عمى السذخع أف يمدمو بحلظ، إذ ال 
يسكغ تخؾ قاضي التحقيق حتى يكسل ميستو ثع يصمب مشو إجخاء التحقيق مخة 

 أخخػ.  

السحكػرة ىػ  58إذف فاالنتقاد الػحيج الحؼ يسكغ أف يقجـ بخرػص نز السادة 
ية كإف لع يكغ خرسا بعج في إشار الجشاية الستمبذ بيا شالسا أف أف ككيل الجسيػر 

االستجػاب الحؼ يقـػ بو ىػ مجخد عسل مغ أعساؿ التحخؼ إال أف ىحا األمخ مؤقت، 
ألنو بعج فتح التحقيق كؾياـ قاضي التحقيق باستجػاب الستيع فإف الشيابة العامة تربح 

لجسيػرية بسحكخة قبل االستجػاب خرسا، كيتعيغ عمى قاضي التحقيق إخصار ككيل ا
 106بيػميغ عمى األقل في كل مخة يبجؼ فييا رغبتو في حزػر االستجػاب )السادة 

 ؽ.إ.ج.ج(، إذ ما الفائجة مغ كل ذلظ إذا كاف قج قاـ باالستجػاب سابق.

 السبحث الثالث

 خ حالة التمبذ في مخحمة السحاكسةتأثي 

القزائي فيي أيزا ال تمغي ماـية  كانت حالة التمبذ ال تمغي التحقيقإذا 
السحاكسة مغ حيث ىي مخحمة تدسى أيزا مخحمة التحقيق الشيائي، كذلظ عمى أساس 
أف كل ما تع في مخاحل سابقة يجب أف يشطخ مخة أخخػ مغ شخؼ قزاة الحكع، كىحا 
تصبيقا لسبجأ "عجـ جػاز أف يقزي القاضي بعمسو"، كمغ تصبيقاتيا أف القاضي الحؼ 

و أف قاـ بالتحقيق ال يدتصيع أف يجمذ لمحكع ألنو ال يكػف خالي الحىغ مغ سبق ل
االقتشاع الحؼ سبق أف كػنو خبلؿ التحقيق، كعمى ذلظ فإف الستيع يدعو أف يدتعسل 
حقو في الدكػت خبلؿ مخحمة السحاكسة دكف أف يؤثخ ذلظ عمى قخيشة البخاءة )السصمب 
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 رغع كػف الجخيسة كانت في حالة تمبذ األكؿ( كسا أف الذيػد يبقى دكرىع كامبل
الستعمقة بحالة التمبذ دكرا   les exceptions)السصمب الثاني( كتمعب الجفػع اإلجخائية 

كبيخا في التخمز مغ آثار المجػء إلى ىحا الصخيق االستثشائي )السصمب الثالث( كفي 
فإف الزسانات تبقى حالة المجػء إلى السحاكسة الحازمة باستعساؿ نطاـ السثػؿ الفػرؼ 

 مػجػدة كتعدز قخيشة البخاءة )السصمب الخابع(.

 السصمب األول

 سكهت الستيم وعجم تأثيخه عمى قخيشة البخاءة 

 في مخحمة السحاكسة

 la loi) لمشطخالستعمق بالتػؾيف  157-5111في فخندا، جاء القانػف رقع 

n°2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue)  ليكخس حق الدكػت
"le droit de se taire كىحا الحق ال يقترخ عمى مخحمة دكف مخحمة مغ اإلجخاءات ،"

، كيعخؼ الحق في الرست بأنو: "سمصة رفس (1)الجدائية ألنو مغ نتائج قخيشة البخاءة
اإلجابة عغ أسئمة الزبصية بالشدبة لمسذتبو بو، كأف ال يدسع الستيع كذاىج عغ 

، كيزاؼ إلى ذلظ أف ال يكػف التداـ الستيع بالرست بحاتو سببا (2)ع بيا"الجخيسة الستي
 .(3)لئلدانة

، ككخس عغ common lawمشذأ ىحا الحق قجيع، يخجع إلى القانػف السذتخؾ 
 ,Vous êtes en état d‟arrestation "الديشسائية   شخيق العبارة الذييخة في األفبلـ

vous avez le droit de garder le silence : tout ce que vous pourrez dire sera 

retenu contre vous"
كجاء بو العيج الجكلي لمحقػؽ السجنية كالدياسية في السادة ، (4)

                                 
، comme une composante de la présomption d‟innocence أك باألصح أحج مكػنات قخيشة البخاءة (1)

 انطخ:
CHALUS (Delphine), article précité, p 321. 
(2) Voir: NZACHI LUHUSU (Théo), op. cit, p 55. 

 .57 صالسخجع الدابق،  ،انطخ: الحديشي )عسخ فاركؽ( (3)
(4) Voir : NAGH NOAH (Marcel Urbain), Quelques réflexions sur le silence et le droit: 

essai de Systematization Le silence, Les Cahiers de droit, Volume 56, numéro 3-4, 
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3بشج  14
(1). 

إف األساس الفمدفي لمحق في الرست يتسثل في أنو مغ الصبيعي كالعادؼ ججا أف 
ي أف يخفس السذاركة في األعساؿ الستيع يكحب كال يقػؿ الحؿيقة، كسا أنو مغ الصبيع

التي تخمي إلى إثبات اتيامو، كسا أف االعتخاؼ مغ شخفو قج يكػف كسيمة مغ الػسائل 
التي يحتاجيا الستيع لمجفاع، كالقانػف نطع الصخؽ التي يتع بيا أخح أقػاؿ الستيع شػاعية 

ػاب أك أك بصخيق األسئمة، سػاء عغ شخيق االعتخاؼ أك سساع األقػاؿ أك االستج
السػاجية، كلحلظ فإف إعصاء الستيع حق الرست ىػ أكال احتخاـ لكخامتو ككحلظ إعصاؤه 

 .(2)حخية الجفاع عغ نفدو فبل يتكمع إال بسحس إرادتو عشجما يخيج الجفاع

القزائية ال يسكشيا أف تختب أؼ نتائج كخيسة بدبب   مغ السشصقي أف الذخشة
ستمظ االقتشاع الذخري الحؼ يدسح لو بتقييع سكػت السذتبو بو، خاصة كأف القاضي ي

كل األدلة التي تقجـ إليو، كعميو فإف سكػت الستيع يكػف ذا آثار كخيسة في ضل كجػد 
أدلة كاؼية لئلدانة، كلحلظ فسغ األفزل لمستيع في ىحه الحالة أف يتعاكف كيسارس 

 .(3)دفاعو مغ أجل تبجيج التيسة

غيخ ممـد بتقجيع أدلة بخاءتو، حيث أنو بخؼء في مغ الشاحية القانػنية: أف الستيع 
نطخ القانػف، كأف جسع األدلة كتقجيع األدلة الكاؼية ىػ مدؤكلية جية االتياـ، كال يسكغ 
أف يتخح الدكػت قخيشة ضجه، كأف كل الػسائل التي يقجميا الستيع سػاء كانت إيجابية 

كلى لمؿبس عمى الستيع أف أك سمبية ىي كسائل دفاع مقبػلة، كيمـد مشح المحطة األ
، حيث يتع إخباره باآلتي: "أنت لدت ةالقزائي يةيبرخ بيحا الحق مغ شخؼ الزبص

مزصخا ألف تقػؿ أؼ شيء إال إذا كانت تخغب في ذلظ، كلكغ إذا تحجثت عغ أؼ 

                                 
Septembre–Décembre, 2015, disponible à l‟adresse: 

 https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/2015-v56-n3-4-cd02305/1034463ar/. 4/3/2018 

2:30. 
(1) L‟article 14§3 g dispose que: «toute personne accusée d‟une infraction pénale a droit, 

en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : … A ne pas être forcée de 

témoigner contre elle-même ou de s‟avouer coupable ». 
(2)

 Voir: CUAZ (auguste), op. cit, p 1, 2. 
(3) Voir: NZACHI LUHUSU (Théo), op. cit, p 31. 

https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/2015-v56-n3-4-cd02305/1034463ar/
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 . (1)شيء يسكغ أف يؤخح كيدجل عميظ، كيسكغ أف يدتخجـ في إدانتظ"

 السصمب الثاني
 خحمة السحاكسة دور الذيهد في م

ؽ.إ.ج.ج كما يمييا(، كأماـ  88نز القانػف عمى الذيادة أماـ قاضي التحقيق )ـ 
بالشدبة لسحكسة الجشايات(،  273ؽ.إ.ج.ج كما يمييا( ك)ـ  220قاضي الحكع )ـ 

 338دة اكفي حالة التمبذ يكػف ذلظ أيزا مغ شخؼ الزبصية القزائية )الس
 140القزائية )السادة  ة بشاء عمى اإلنابةؽ.إ.ج.ج( كسا يكػف مغ شخؼ الزبصي

 .ؽ.إ.ج.ج(
التي تخز إجخاء التمبذ بالجشحة نجج الفقخة الثانية  338إذف كبالخجػع إلى السادة 

مشيا تشز عمى أنو: "كيجػز لكل ضابط مغ ضباط الذخشة القزائية كلكل عػف مغ 
ىؤالء بالحزػر كإال  أعػاف القػة العسػمية استجعاء شيػد الجشحة الستمبذ بيا كيمتـد

شبقت عمييع العقػبات التي نز عمييا القانػف"، فيؤالء الذيػد يتع استجعاؤىع إلى 
السحكسة، كذلظ مغ شخؼ الزباط كحتى األعػاف، كىحا ججيخ بالتشػيو، إذ أف مثل ىحه 
، كقج  الذيادة أف تعدز مػقف الذخشة القزائية التي قامت بسعايشة حالة التمبذ بالجـخ

حيث جاءت الفقخة الثانية مغ السادة  02-15بػاسصة األمخ رقع  338السادة عجلت 
كيجػز لزباط الذخشة القزائية استجعاء شيػد الجشحة  كسا يمي: " 1مكخر  339

ة العقػبات السشرػص عمييا الء بالحزػر تحت شائمؤ الستمبذ بيا شفاىة، كيمتـد ى
دكف األعػاف، كأف ىحا االستجعاء  "، كىحا يعشي قرخ ىحا اإلجخاء عمى الزباطقانػنا

 يسكغ أف يتع شفاىة.
كعمى ذلظ فإف حالة التمبذ ال تعشي االستغشاء عغ شيادة الذيػد، كال عغ أؼ 

ؽ.إ.ج.ج كالتي تقخر حخية  213دليل آخخ، فتدخؼ القاعجة العامة السقخرة في السادة 
نفديا، كيتعمق األمخ اإلثبات، زيادة عمى ذلظ فإف القػاعج األخخػ لئلثبات تبقى ىي 

إّف تقجيخ الّجليل بسا ؼيو بالحخية في تقجيخ الجليل، أك كسا عبخت السحكسة العميا: "

                                 
الحق في الرست أثشاء التحؿيقات الجشائية )دراسة مقارنة(، القاىخة،  ،انطخ: سمصاف )خالج رمزاف عبج العاؿ( (1)

 .8 ص، 2009دار الشيزة العخبية، 
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معخض السخافعات حزػريا  يجخل في إشار  شيادة الّذيػد، السشاقر أماـ السجمذ في
 .(1)"السجمذ األعمى ةلقزاة السػضػع كال يخزع لخقاب اصاالقتشاع الخ

خر القانػف الحق في االستعانة بالذيػد، كالحؼ ىػ أحج مغ جية أخخػ، فقج ق
مطاىخ مبجأ السداكاة في األسمحة، فكسا أف االدعاء يسمظ حق استجعاء الذيػد فإف 
الستيع يكػف أيزا لو ىحا الحق بشاء عمى حقو في الجفاع بالسداكاة مع حق السجتسع 

حيث يكػف مغ حق الستيع في االدعاء، كىػ الفخع الثاني لحق مشاقذة شيػد اإلثبات، 
 استجعاء شيػد الشفي.

 Le droitكقج كضع السذخع اإلجخائي الجدائي بعس القػاعج التي تؤكج ىحا الحق )

d‟interroger ou de faire interroger les témoins à charge et à décharge) كمشيا ،
خح عبلنية بأنو و ألـد الذاىج بالحزػر كاإلدالء بذيادتو، كال سيسا إف كاف قج صأن

يعتخؼ مختكبي الجخيسة، ككضع عقػبة مذكمة مغ الحبذ كالغخامة في نز السػاد 
ؽ.إ.ج.ج، كسا أنو عاقب عمى شيادة الدكر سػاء كانت الذيادة  97-98-299

 ؽ.إ.ج.ج(. 237لرالح الستيع أك ضجه )السادة 
اء ؽ.إ.ج.ج متزسشة لحق الستيع في استجع 274في الجشايات، جاءت السادة 

الذيػد، لكشيا لع تجعل ىحا الحق كامبل كسا يجب، حيث أف مراريف استجعاء 
 -دكف غيخه–الذيػد كسجاد نفقاتيع تكػف عمى عاتقو إال إذا رأػ الشائب العاـ 

استجعاءىع بسعخفتو، ؼيقـػ الستيع بإببلغ الشيابة العامة كالسجعي السجني قبل افتتاح 
 .(2)ائسة بأسساء شيػدهالسخافعات بثبلثة أياـ عمى األقل ق

 

                                 
 .1983ماؼ  13، مؤرخ في: 304عميا، رقع السمف: قخار السحكسة ال (1)

حيث أف ىحا االنتقاص مغ حق الذاىج في الحرػؿ عمى مراريف االنتقاؿ ألداء الذيادة يعج انتقاصا مغ حق  (2)
إلى القانػف الخكماني، كيتػلى  -أؼ حق مراريف االنتقاؿ-الستيع في استجعاء الذيػد، كيخجع ىحا الحق 

ذيادة القاضي الحؼ يشطخ الجعػػ السعخكضة عميو، غيخ أف حق الذاىج في السدائل أمخ تقجيخ مراريف ال
يسي )صالح(  صالسخجع الدابق، ص  ،السجنية تختمف أحكامو عغ الذاىج في السػاد الجدائية، انطخ: بخـا

165- 168. 
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 السصمب الثالث

 دور الجفهع اإلجخائية في نفي حالة التمبذ

 le juge d‟action تقزي القاعجة اإلجخائية بأف قاضي الجعػػ ىػ قاضي الجفع

est le juge d‟exception،   كىي القاعجة التي أثبتيا السذخع اإلجخائي الجدائخؼ مغ
تختز السحكسة السصخكحة أماميا الجعػػ  تي: "كالتي جاءت كاآل 330خبلؿ السادة 

و ما لع يشز دفاعا عغ نفد العسػمية بالفرل في جسيع الجفػع التي يبجييا الستيع
، كتجج ىحه القاعجة مبخراتيا في حدغ سيخ العجالة، بأف يكػف (1)"القانػف عمى غيخ ذلظ

التأخيخ، بسا أنيا القاضي أكثخ قجرة عمى تحجيج كل عشاصخ اإلجخاء، كالدخعة كتفادؼ 
 .(2)نفذ الجية القزائية

كالجفػع السقرػدة ىشا ىي الجفػع القانػنية كالسػضػعية التي تدتشج إلى نرػص 
قانػف العقػبات أك قانػف اإلجخاءات الجدائية ككحلظ عمى الػقائع كنفي أف تكػف تمظ 

السػضػعية الشرػص مشصبقة عمييا، فالجفػع القانػنية يسكغ أف تشحرخ، أما الجفػع 
 .(3)فيي ال تشحرخ

كسا قج يصمق عمييا الجفػع الجػىخية، كىي تمظ الجفػع التي تسكغ الستيع إذا قبمت 
مشو ىحه الجفػع أف يتحرل عمى البخاءة، أك تخؽيف مدؤكليتو، كىي تدتشج إلى قانػف 

 .(4)العقػبات كسا قانػف اإلجخاءات الجدائية
                                 

 مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الفخندي. .s 384 السادة  (1)
(2) Voir: LARGUIER (jean), CONTE (philippe), op. cit, p 49, 50. 

تشقدع الجفػع عسػما في نطخية الجعػػ إلى دفػع مػضػعية كدفػع فخعية، فالجفػع السػضػعية ىي دفػع تخمي  (3)
إلى نفي أك إنكار شمب السجعي كميا أك جدئيا، أما الجفع الفخعي  فيػ يخمي إلى رد الجعػػ دكف الجخػؿ في 

الذكمي، أما الجفػع الجشائية فتصمق عمى الجفػع القانػنية كالسػضػعية التي يثيخىا  مػضػعيا كيدسى الجفع
نطخية الجفػع في قانػف  ،الخرع لتحقيق غايتو مغ الخرػمة في الجعػػ، انطخ: سعج الجيغ )مجحت دمحم(

شقس، نادؼ القزاة، اإلجخاءات الجشائية، دراسة تأصيمية مقارنة بقانػف السخافعات شاممة آلراء الفقو كأحكاـ ال
 .21، 20 ص، 2003، 2ط 

، 2000، 1الجفػع الجػىخية في السػاد الجشائية، السحمة الكبخة، دار الكتب القانػنية، ط  ،انطخ: خميل )عجلي( (4)
 .5 ص
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ختمف أنػاع الجعاكػ، غيخ أنو بالشدبة إف الجفػع ىي الػسيمة التقميجية في م
لمقزايا الجدائية يسارس حق الجفاع بػاسصة الجفػع ككحلظ بػاسصة السشاقذة التفريمية 
لؤلدلة باستخجاـ السخافعة التي يتاح فييا كل كسائل اإلقشاع، غيخ أف االختبلؼ بيغ 

ة ال يسمظ إال دكر السحامي في التحقيق كالسحاكسة تتسثل في أف السحامي في السحاكس
كسيمة الجفػع كالصمبات، بيشسا ىػ في مخحمة التحقيق يسارس دكرا آخخ كىػ السذاركة 

 .(1)في التحقيق

عمى ذلظ فإف الجفػع مغ شأنيا أف تمعب دكرا كبيخا في نفي حالة التمبذ، كىحا 
يختكد عمى السحاضخ السثبتة لمجخيسة بسا فييا محزخ التمبذ كمقارنة ما جاء فييا 

 شرػص القانػنية، كعمى ذلظ فإنو يسكغ نفي حالة التمبذ بصخيق عجيجة مشيا:بال

، كىشاؾ قػاعج (2)ىي الجفػع ببصبلف اإلجخاءات السخافقة لمتمبذالصخيقة األولى:  -
اإلجخاءات الخاصة عجيجة تحكع بصبلف اإلجخاءات، مشيا أف الحق في الجفع ببصبلف 

ئي أك التحقيق بالجمدة في الجشح كالجشايات ت أك التحقيق االبتجاببجسع االستجالال
كيذتخط أف  ،(3)إذا كاف لمستيع محاـ كحرل اإلجخاء بحزػره بجكف اعتخاض مشويدقط 

 157/2يكػف التشازؿ عغ التسدظ بو صخيحا في القانػف الجدائخؼ )السادة 
حكع كسا أف الحكع ال يبصل لبصبلف إجخاء مغ اإلجخاءات إال إذا كاف ال ،(4)ؽ.إ.ج.ج(

كيعتبخ حق الجفاع ضسانا جػىخيا في كل مخاحل ، (5)قج استشج إلى الجليل الباشل
                                 

-2015، 1حق الستيع في الجفاع في التذخيع الجدائخؼ، رسالة دكتػراه، جامعة الجدائخ  ،انطخ: مبخكؾ )ليشجة( (1)
 .395 ص، 2016

لقج نز قانػف اإلجخاءات الجدائية عمى حاالت عجيجة لمبصبلف القانػني أك الشري تتعمق باإلجخاءات السخافقة  (2)
عمى أف اإلذف الخاص بالتفتير يجب أف يتزسغ مجسػعة مغ البيانات تحت  44لحالة التمبذ، فتشز السادة 

 47ك 45اة اإلجخاءات التي استػجبتيا السادتاف عمى أنو يجب مخاع 48شائمة البصبلف، كسا نرت السادة 
 كيتختب عمى مخالفتيا البصبلف.

، البصبلف في اإلجخاءات، اإلسكشجرية، 3السػسػعة الحجيثة في البصبلف الجشائي، ج ،انطخ: الذخيف )حامج( (3)
 .7 ص، 2008السكتبة العالسية، 

 الستشازؿ حاضخا أك لع يتع استجعاؤه قانػنا.إف ىحا التشازؿ يعتبخ باشبل إذا لع يكغ محامي الصخؼ  (4)

إذا كاف الحكع مبشيا عمى اإلجخاء الباشل فبل يرمح ىحا اإلجخاء في حج ذاتو كجيا لمصعغ في الحكع، كمثاؿ ذلظ  (5)
بصبلف إجخاءات الؿبس أك التفتير أك السعايشة ال تجيد الصعغ بالشقس ما داـ أف الحكع لع يدتشج إلى الجليل 
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ؽ.إ.ج.ج التي جعمت كل مخالفة يتختب عمييا  159الجعػػ كذلظ تأسيدا عمى السادة 
 .(1)إخبلؿ بحقػؽ الجفاع بسثابة مخالفة ألحكاـ جػىخية يتختب عمييا البصبلف

حاكسة تربح جسيع السحاضخ كالتقاريخ تججر اإلشارة إلى أنو في مخحمة الس 
، كال (2)السثبتة لمجشايات كالجشح مجخد استجالالت ما لع يشز القانػف عمى خبلؼ ذلظ

يسكغ أف يؤسذ القاضي حكسو عمى تمظ السحاضخ كالتقاريخ كحجىا كإال كاف حكسو 
باشبل، كىي قاعجة الػجاـية، بسعشى أف تمظ السحاضخ يجب أف تصخح عمى بداط 

اقذة مغ ججيج، كأنو كسا تقػؿ السحكسة العميا: "ال يجػز لمقاضي أف يؤسذ حكسو السش
إال عمى األدلة السقجمة لو في معخض السخافعات كالتي حرمت مشاقذتيا كجاـيا 

 .(3)أمامو"

إف الجفع بالبصبلف حتى يكػف مقبػال أماـ جيات الحكع يجب أف يثار شبقا لمسادة 
ي كقبل الذخكع في السػضػع كإال كانت أكجو ؽ.إ.ج.ج في بجاية التقاض 161

، كيتعمق األمخ (4)البصبلف السقجمة غيخ مقبػلة شكبل لعجـ تقجيسيا في اآلجاؿ القانػنية
، أما حاالت البصبلف  بحاالت البصبلف الشدبي، أؼ تمظ التي تتعمق بسرحمة الخرـػ

                                 
مشيا، فإذا كاف اعتخاؼ الستيع باشبل أماـ سمصة التحقيق أك أماـ السحكسة كلع تدتشج إليو السحكسة في السدتسج 

اإلدانة كإنسا استشجت إلى دليل آخخ كالذيادة كاف صحيحا، بيشسا لػ استشج إلى االعتخاؼ كالذيادة كاف باشبل 
 .9، 8 صنفذ السخجع،  ،ألف األدلة في السػاد الجدائية متدانجة، انطخ: حامج )الذخيف(

 ؽ.إ.ج.ج. 105ك 100كال سيسا األحكاـ السشرػص عمييا في الساتيغ  (1)

 ؽ.إ.ج.ج. 215انطخ السادة  (2)

نطخية البصبلف في قانػف اإلجخاءات الجدائية الجدائخؼ، رسالة ماجدتيخ، جامعة  ،انطخ: الذافعي )أحسج( (3)
 .78 ص، 2002-2001الجدائخ، 

)السادة  ع مبجئيا عمى الجشح، أما الجشايات فيي مدتثشاة مغ الشطخ في ىحه الجفػع بالبصبلفيشصبق ىحا الحك (4)
ؽ.إ.ج.ج(، نطخا لػجػد غخفة االتياـ بػضيفتيا في تصييخ السمف مغ كل حاالت البصبلف، كتكػف  161/1

حكسة العميا جاء ؼيو: "ال قخاراتيا الرادرة قابمة لمصعغ بالشقس أماـ السحكسة العميا، كىحا ما جاء في قخار لمس
يجػز لمجفاع أف يتسدظ ببصبلف إجخاءات التحقيق أماـ محكسة الجشايات متى كانت القزية قج سبق عخضيا 
عمى غخفة االتياـ، كاكتدب قخار اإلحالة قػة الذيء السقزي بو لعجـ كقػع الصعغ بالشقس ؼيو"، قخار 

، السجمة القزائية 22/11/1988، بتاريخ: 50040ع السحكسة العميا، الغخفة الجشائية األكلى، ممف رق
 .184 ص، 1991، 1لمسحكسة العميا، ع 
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 .(1)سحكسة العمياالستعمقة بالشطاـ العاـ ؼيجػز التسدظ بيا كلػ ألكؿ مخة أماـ ال

ىي الجفػع القانػنية التي تخمي إلى نفي حالة التمبذ ذاتيا مغ الصخيقة الثانية:  -
خبلؿ عجـ تػفخىا قانػنا، أؼ عجـ انصباؽ الػقائع عمى إحجػ حاالت التمبذ السحكػرة 

فإف عجـ تػفخ حالة التمبذ يؤدؼ حتسا إلى بصبلف اإلجخاءات الستخحة بشاء في القانػف، 
 .(2)حالة التمبذ غيخ السػجػدةعمى 

 السصمب الخابع
 الزسانات في حالة السحاكسة الحازمة والدخيعة 

 )السثهل الفهري(
، حيث 2000( عخؼ تدايجا ميسا في بجاية سشػات C.Iالسثػؿ الفػرؼ )في فخندا، 

بعج أربع سشػات، ثع بجأ في  46.601، إلى 2000في سشة  31.693تجاكز عجد 
إلى  2010، 2009شػات السػالية، ثع ارتفع خبلؿ سشػات االنخفاض في الد

، ىحا اإلجخاء معسػؿ بو أكثخ في السشاشق ذات الكثافة الدكانية، كخاصة (3)45.369
في السشاشق الباريدية، ىحا اإلجخاء معسػؿ بو كيذكل عجدا كبيخا مغ حاالت الستابعة 

نػعا مغ الجعػػ العسػمية  في أغمبية السحاكع، إف السثػؿ الفػرؼ يعكذ لجػ السحاكع
répons judiciaire ferme et qui ne tarde pasالحازمة كالتي ال تتأخخ 

(4). 

                                 
 .99 صنفذ السخجع،  ،انطخ: الذافعي )أحسج( (1)

 .28 صالسخجع الدابق،  ،الذخيف )حامج(انطخ:  (2)

سشػيا،  حالة مثػؿ فػرؼ  45.000إلى  30.000في فخندا بيغ  2005ك 1995إحرائيا تع تدجيل بيغ سشػات  (3)
مغ القخارات الرادرة في الجشح، مع اختبلؼ رقع القزايا التي عسل فييا بإجخاء  %9إلى  8ما يعادؿ مغ 

 السثػؿ الفػرؼ مغ محكسة إلى أخخػ، ككحلظ نػع القزايا، انطخ:
VIENNOT (Camille), Celerite et justice penale: L'exemple de la comparution 

immédiate, Archives de politique criminelle 2007/1 (n° 29), pp : 117-143, 

disponible à l‟adresse: 

https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2007-1-page-117.htm. 

09/03/2018 20:18. 
(4)

 DOUILLET (Anne-Cécile), SOUBIRAN (Thomas), LÉONARD (Thomas), 

YAZDANPANAH (Helena), Logiques, contraintes et effets du recours aux 

comparutions immediate, Etude de cinq juridictions de la Cour d'appel de Douai. . 

[Rapport de recherche] 11.45, Mission de Recherche Droit et Justice; Centre 

National de la Recherche Scientifique; Université de Lille 2; Centre d'Etudes et de 

Recherches Administratives, Politiques et Sociales, 2015, p 5. 

https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2007-1-page-117.htm
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حدب دليل كزارة العجؿ الفخندية فإف السثػؿ الفػرؼ ىػ إجخاء يدسح بالسحاكسة في 
 ، بذخكط ثبلث:(1)كقت قريخ لذخز مػقػؼ لمشطخ

 اكسة.الجالئل يجب أف تكػف كاؼية لتقجيع الفعل لمسح -
يجب عمى األقل أف تداكؼ أك تقل عغ سشتيغ، أما في   عقػبة الحبذ الستكبجة -

 حالة التمبذ بالجـخ ؼيجب أف تديج عغ ستة أشيخ.
السحبػس ال يسكغ أف يكػف حجثا، أك يتعمق الفعل بجشح الرحافة، كال جخيسة  -

 سياسية، كال جخيسة تشز عمى إجخاءات متابعتيا نرػص خاصة.
الستيع يجب أف يقجـ فػرا أماـ السحكسة، أك عمى األكثخ بعج ثبلثة أياـ مغ الحبذ 
، قاضي الحبذ كالحخيات يسكشو  عشجما ال تتسكغ السحكسة في االنعقاد في نفذ اليـػ
كضع الستيع في اإلفخاج تحت الخقابة القزائية مع إشعاره بالسثػؿ الفػرؼ أماـ 

 السحكسة.
ف يصمبا معمػمات إضاؼية كبالتالي أجبل إضاؼيا إذا قجرا يسكغ لمستيع أك محاميو أ

 أف القزية غيخ مييأة لمفرل فييا.
إف إجخاء السثػؿ الفػرؼ يعتبخ في الدشػات األخيخة بسثابة التصبيق األمثل لمعجالة 

، كمغ جية أخخػ فيػ آلة تؤدؼ  الدخيعة الحؼ صار يديصخ عمى اإلجخاءات الجدائية
العقابية، حيث يكػف الستعخضػف لو بسثابة المقسة الدائغة، لحلظ مباشخة إلى السؤسدة 

، (2)فيحا اإلجخاء ىػ إجخاء مشاسب لمفئات األكثخ ضعفا: البلجئػف، السياجخكف 
السذخدكف، الستجػلػف، السجمشػف، الكحػليػف، األشخاص الخصخكف مغ ذكؼ األمخاض 

 . (1)ما يختكد عمى األفعاؿ ، لحلظ فيػ إجخاء ال يخيج فيع األشخاص بقجر(3)العقمية
                                 

(1)   Voir: http//www.justice.gouv.fr/justice-penale-11330/le-proces-penal-11335/la-

comparution-immediate-16404.html. 26/09/2016 10:39. 
ات أنو حتى بالشدبة لمتمبذ بالجـخ ذاتو كإجخاء يسكغ في دكلة مثل فخندا حيث يكثخ السياجخكف تكذف الجراس (2)

 أف يسذ السياجخيغ أكثخ مغ غيخ السياجخيغ، انطخ:

LÉONARD (Thomas), Ces papiers qui font le jugement Inégalités entre Français et 

étrangers en comparution immédiate, Champ pénal/Penal field, Vol. VII, 2010, 

disponible à l‟adresse: 

 http//champpenal.revues.org/. 17/11/2016 22 :49. 
 l‟Observatoire des comparutions immédiatesكذفت ىحا الجراسة التي قاـ بيا مخصج خاص ) (3)

(OCOMI  القزاة عزػ في رابصة حقػؽ اإلنداف، حيث أنذيء في مجيشة تػلػز الفخندية بسبادرة مغ أحج

http://www.justice.gouv.fr/justice-penale-11330/le-proces-penal-11335/la-comparution-immediate-16404.html
http://www.justice.gouv.fr/justice-penale-11330/le-proces-penal-11335/la-comparution-immediate-16404.html
http://champpenal.revues.org/
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إف السثػؿ الفػرؼ كسا يبجك إذف يقمز مغ حجع الزسانات، فسغ جية يعتبخ ىحا 
كسا أف اإلدانة  اإلجخاء تخاجعا عغ السفيـػ التقميجؼ لتفخيج العقاب، ليربح العقاب آليا،

 Leآلية، كمغ جية أخخػ أصبح أمخ اإليجاع بسثابة إجخاء مسيد لمسثػؿ الفػرؼ 

mandat de dépôt caractérise les comparutions immediate. 
أفخيل  15بالشدبة لمسيمة الخاصة بتحزيخ الجفاع كبدبب قرخ السجة فإف إصبلح 

سحاـ مشح بجاية التػؾيف لمشطخ، كىحا ما يدسح بفي فخندا سسح باالستعانة  2011
لتي تثيخ إشكاال، فقج ، كلكغ مجة السثػؿ ىي ابػجػد الجفاع أثشاء السثػؿ أماـ السحكسة

دؾيقة  36سسحت الجراسة التي أجخاىا مخصج السثػؿ الفػرؼ في فخندا بإحراء معجؿ 
لجمدة السثػؿ الفػرؼ ، خاصة في ضل كثخة القزايا، أيغ يربح الػقت الحؼ يأخحه 
كل مغ قاضي الحكع كمسثل الشيابة كمسثل الجفاع قريخا ججا، مع إىساؿ لحقػؽ 

 .(2)شو الحزػر في آجاؿ قريخةالزحية الحؼ ال يسك
 
 
 
 

                                 
قاـ عجد مغ السبلحطيغ كالسحبلضات بحزػر جمدات السثػؿ الفػرؼ بسعجؿ فتخة صباحية خسدة أياـ في 
األسبػع، ككاف السخصج مذكبل مغ قاض كمشاضميغ في الخابصة كمختز في عمع االجتساع، كقاـ بإجخاء 

تساع مغ جامعة تػلػز، كقج خمرت الجراسة إلى نتيجة دراسة اإلحرائيات ثبلث مختريغ في عمع االج
  Une justice pour les ميسة تتعمق بالفئة األكثخ تعخضا لمسثػؿ الفػرؼ، كالتي لخرتيا في عبارة 

mauvais pauvres:انطخ الجراسة كاممة ، 
WELZER-LANG (Daniel), CASTEX (Patrick), Comparutions immédiates: quelle 

justice?, Toulouse, ERES, «Hors collection», 2012, 304 pages, disponible à 

l‟adresse: 

 http//www.cairn.info.www.sndl1.arn.dz/comparutions-immediates-quelle-justice--

9782749215136.htm. 11/16/2016 7:12. 
(1) Voir: PORTELLI (Serge), «Préface», in Daniel Welzer-Lang et al., Comparutions 

immédiates: quelle justice?, ERES « Hors collection », 2012, pp 7-10, disponible à 

l‟adresse: 

http//www.cairn.info.www.sndl1.arn.dz/comparutions-immediates-quelle-justice--

9782749215136.htm. 16/11/2016 16:43.  
(2)  Ibid.  ibidem. 

http://www.cairn.info.www.sndl1.arn.dz/comparutions-immediates-quelle-justice--9782749215136.htm
http://www.cairn.info.www.sndl1.arn.dz/comparutions-immediates-quelle-justice--9782749215136.htm
http://www.cairn.info.www.sndl1.arn.dz/comparutions-immediates-quelle-justice--9782749215136.htm
http://www.cairn.info.www.sndl1.arn.dz/comparutions-immediates-quelle-justice--9782749215136.htm
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 ُــــؿـاتـخالـ
 

إف آلية تصبيق اإلجخاءات الجدائية كسا تصبيق كل القػانيغ تعتسج أكال عمى اختيار 
السفيـػ السبلئع أك ما يدسى عسمية التكييف، ثع بعج ذلظ تصبيق الشرػص القانػنية 

فالسفيػـ مشفرل عغ  الخاصة بحلظ التكييف، كال ارتباط بيغ أحج العسميغ كاآلخخ،
اإلجخاءات كاألحكاـ، كعميو فإف مشطػمة التمبذ بالجـخ عخفت ثباتا ندبيا بالشدبة 
لسفيػـ التمبذ الحؼ لع يتغيخ كثيخا عبخ الدشيغ، بيشسا تغيخت السشطػمة اإلجخائية سػاء 
مغ حيث اإلجخاءات في حج ذاتيا أك مغ حيث الزسانات بذكل متسيد، فحل السثػؿ 

قخيبا محل إجخاءات التمبذ التي ىي شخيقة لئلخصار بالجعػػ الجدائية، بيشسا الفػرؼ ت
 بقي السفيـػ خاضعا لمشرػص القجيسة.

 

ىحا يعشي أف الجية السخػلة بتصبيق الشز الجدائي تبلحع أكال تػفخ حالة التمبذ 
لسثػؿ كفق السفيـػ القانػني لو، ثع تقـػ بتصبيق اإلجخاءات الججيجة سػاء تعمق األمخ با

 .الفػرؼ أك بالخجػع إلى قػاعج التمبذ القجيسة
 

إف الدخعة كاالستعجاؿ ىسا ميدتاف ليحا العرخ، بسا فييا السجاؿ القزائي، حيث 
يجب أف يتسيد رد الفعل القزائي لمجكلة بالدخعة السعقػلة التي ال تيجر حقػؽ الجفاع 

الفػرؼ البجيمة كتعبيخ  كال الزحية، كمغ ىشا كججت مشطػمة التمبذ كمشطػمة السثػؿ
عغ ىحه السيدة، كىحه السيدة بخرػص اإلجخاءات الجدائية تست السشاداة بيا مشح بكاريا 

 كليدت كليجة ضخكؼ ججيجة.
 

لحلظ فإف السذخع الجدائخؼ لع يجخ تغييخات كثيخة عمى مفيـػ التمبذ الحؼ بقي   
بإجخاء  338يو في السادة ثابتا، لكشو قاـ بتغييخ إجخاء التمبذ الحؼ كاف مشرػصا عم

السثػؿ الفػرؼ، كالفخؽ بيشيسا يتعمق بالسجة التي يجب أف تجخؼ فييا السحاكسة التي 
قمرت مغ ثسانية أياـ إلى ثبلثة أياـ فقط، كىحا ما أثار التباسا عمى مدتػػ التصبيق، 

ة مغ حيث سخػ اعتقاد بأف السذخع ألغى التمبذ، بيشسا األمخ يتعمق بإلغاء تدسية شخيق
شخؽ اإلخصار بالجعػػ كىي إجخاء التمبذ بصخيقة ججيجة تتسثل في السثػؿ الفػرؼ، 

 حيث تكػف اإلجخاءات أكثخ سخعة.
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إف الشتائج التي يسكغ استخبلصيا مغ عسمية تقييع نطاـ السثػؿ الفػرؼ كشطاـ 
 بجيل جدئيا لسشطػمة التمبذ تتمخز في:

إال في الجشح الستمبذ بيا كالتي ال  حدب نز القانػف فإف ىحا اإلجخاء ال يصبق -
تدتجعي إجخاءات تحقيق خاصة، كمغ ثع فيػ مدتبعج في مجاؿ الجشايات، كفي 
الجخائع غيخ الستمبذ بيا، ما يعشي أنو ال يخز كل حاالت التمبذ، كمغ ثع فيػ بجيل 

 جدئي لحالة التمبذ، كال يمغييا.
لتفخيج اإلجخائي لمجخائع إف صح أف تعجد شخؽ اإلخصار بالجعػػ العسػمية يدسح با -

كتشػع أساليب السػاجية كالتحقيق كالستابعة، كىحا في إشار مبجأ الدخعة في  القػؿ بتعجد
 معالجة القزايا الجشائية.

أف الزسانات السسشػحة يجب أف تتجعع بإعصاء القزايا الحجع الدمشي الكافي  -
بالدمغ البلـز إلعجاد الجفاع  لشطخىا كعجـ إىجار حقػؽ الجفاع، كالتي تختبط أساسا

 كلتقجيع الجفاع.
يتصمب إمكانيات كبيخة عمى  la petite justiceإف ىحا الشػع مغ العجالة الرغيخة  -

 مدتػػ القزاة كعمى مدتػػ التشطيع القزائي كبالخرػص ما يتعمق بالسحكسة.
الجخائع  إف السحاكسة الفػرية أك الرغيخة تعدز ىجفا قػيا يتسثل في ثقة ضحايا -

بالعجالة، إال أنيا مغ ناحية أخخػ تسثل سببا مباشخا لشتائج الديادة في معجالت األحكاـ 
 بالحبذ.

أف ىحا الشػع مغ شخؽ اإلخصار ىػ في األصل اختيارؼ، كأف الشيابة العامة يجب  -
 أف تحج مشو كمسا كاف ىشاؾ خذية اإلخبلؿ بحق الجفاع.

إجخاء استقاه السذخع الجدائخؼ مغ التقشيغ الفخندي يعتبخ إجخاء السثػؿ الفػرؼ أىع  -
بعج ما يديج عغ قخنيغ مغ تصبيق مشطػمة التمبذ التي لع تداىع في تحقيق الدخعة 
السصمػبة في السحاكسات الجدائية، إال أف مشطػمة التمبذ تبقى سارية السفعػؿ، بيشسا 

إجخاء إجباريا، بل ىػ  يسكغ الحج مغ إجخاء المجػء إلى السثػؿ الفػرؼ بسا أنو ليذ
مكخر، فيػ يخزع لسبجأ السبلءمة الحؼ تسمكة الشيابة  339اختيارؼ كفق نز السادة 

العامة، كبالتالي يسكغ التقميز مشو تفاديا إلىجار الزسانات اإلجخائية، كلمتخؽيف عمى 
 جياز العجالة إذا لػحع أف إجخاء السثػؿ الفػرؼ يذكل عبئا عميو.



329 

 

كغيخىا مغ السشطػمات اإلجخائية ىي مغ بيغ اإلجخاءات إف مشطػمة التمبذ 
األكثخ خجمة لسبجأ الحج مغ الحبذ السؤقت، كىحا مشح ضيػر ىحه السشطػمة، مع 
مبلحطة أف حالة التمبذ ىي حالة تتذابو كثيخا مع حالة كفاية األدلة التي تبخر المجػء 

خاءات سخيعة، بيشسا كفاية إلى الحبذ السؤقت، لكغ الفخؽ أف حالة التمبذ تؤدؼ إلى إج
األدلة تؤدؼ إلى تػجيو االتياـ كاتخاذ اإلجخاءات السقيجة لمحخية كعمى رأسيا الحبذ 

 السؤقت.
عمى صعيج الزسانات اإلجخائية ال يسكغ أف تؤدؼ اإلجخاءات الدخيعة إلى إىجار 
أؼ ضسانات، كىحا بدبب سيصخة مبادغ: الذخعية، قخيشة البخاءة، احتخاـ الحياة 
الخاصة، احتخاـ الحخية الذخرية، كىي كميا مبادؼء نرت عمييا السادة التػجييية أك 
التسييجية التي نز عمييا القانػف اإلجخائي في تعجيبلتو األخيخة، مع التحفع التاـ 

 بالشدبة لشدبية كىبلمية مفيـػ الحياة الخاصة.
لجشائي ثع إلى إف الحياة الخاصة كسفيـػ قانػني دخل بقػة إلى حيد القانػف ا

كإحجػ الحقػؽ التي يجب أف  2005اإلجخاءات الجدائية، كجاء الشز عميو في تعجيل 
تحتـخ بسشاسبة اإلجخاءات الجدائية، كخرػصا إجخاءات البحث التسييجؼ، ىحا السفيػـ 
مغ الرعب ججا حرخه، بل يسكغ القػؿ أنو مجاؿ خرب لحج اآلف لبلجتيادات 

د ىحا السفيػـ إلى مجاالت كثيخة ال حرخ ليا، لكغ ىحه القزائية التي ما تفتأ تسج
الجراسة أعصت نساذج قميمة لكيؽية احتخاـ الحياة الخاصة أثشاء الؿياـ ببعس اإلجخاءات، 
كالشتائج التي رتبيا التذخيع كالقزاء عمى السداس بالحياة الخاصة، كالحؼ يعتبخ 

 لتمبذ التي تكػف عمييا الجخيسة.رغع حالة ا ةالقزائي يةبالتالي قيجا عمى عسل الزبص
إف حالة التمبذ ال يسكغ أف تؤدؼ بأؼ حاؿ مغ األحػاؿ إلى تغييخ قػاعج الشطاـ 
اإلجخائي في الحرػؿ عمى الجليل أك في تقييع الجليل، حيث أف التحقيق كجػبي في 
الجشايات حتى كلػ كانت في حالة تمبذ، كبالتالي فإف كافة الزسانات التي يكفميا 

انػف لمستيع تبقى كسا ىي، سػاء في مخحمة التحقيق مغ خبلؿ ضسانات االستجػاب الق
ك التفتير كالؿبس، أك في مخحمة السحاكسة مغ حيث استسخار حق الستيع في 
الرست، كاستخجاـ الجفػع اإلجخائية لمتخمز مغ اآلثار اإلجخائية لحالة التمبذ أك لشفي 

لذيػد، كحتى في حالة السثػؿ الفػرؼ فإف حالة التمبذ مغ أساسيا، كاالستعانة با
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 الزسانات تخافق الستيع إلى غاية صجكر الحكع.
يػصي الباحث في ختاـ ىحه الخسالة أف يكػف السثػؿ الفػرؼ كسا يفتخض إجخاء 
استثشائيا كليذ اإلجخاء االعتيادؼ الحؼ يسارسو القزاء في أكثخ الحاالت حتى التي ال 

.  يكػف فييا تمبذ بالجـخ
ا يػصي بأف يتع إجخاء دراسات تقييسية لتصبيق نطاـ السثػؿ الفػرؼ، باعتبار كس

بأنيا القصار  PRADEL (jean)أف ىحا الشػع مغ العجالة الدخيعة، كالتي كصفيا العسيج 
، فييا نػع مغ التدخع في TGV de la procédure pénaleالدخيع لئلجخاءات الجدائية 

 مدائل تتعمق بحخيات األفخاد.
اعتبار أف حالة التمبذ بالجـخ قانػنا تتصمب نػعا مغ الحخكية في عسل كب
فإف السذخع يسكشو تػفيخ ىحه الحخكية بػاسصة تذخيع االستعانة  ةالقزائي يةالزبص

بالسخشجيغ الدخييغ، نطخا لكػف الشرػص القانػنية اإلجخائية تخمػ مغ أؼ نز يدسح 
أف اإلجخاـ الحزخؼ يتصمب نػعا مغ بيحه االستعانة، كإف كاف ال يسشع ذلظ، ذلظ 

 ، كىػ ما يػفخه نطاـ السخشج الدخؼ.ةالقزائي يةالكثافة كالخفاء في عسل الزبص
، حدشا فعل الذخع حيغ اشتخط في ضباط الذخشة ةالقزائي يةكعغ دكر الزبص

القزائية أف يؤىمػا لسباشخة مياميع مغ قبل الشائب العاـ، إال أف التأىيل الحؿيقي يكػف 
لتجريب العمسي كالفشي لمؿياـ بسياميع، كإكدابيع الثقافة القانػنية الكاؼية لسسارسة الجكر با

 السشػط بيع.
فإف دكر الجفاع ال يقل أىسية،  ةالقزائي يةكحلظ فإنو باإلضافة إلى دكر الزبص

فيتػجب عمى السذخع أف يتخمى عغ التخدد في تقخيخ الحق في االستعانة بسحاـ مشح 
لى لسباشخة إجخاءات التحقيق التسييجؼ، أؼ مشح مخحمة االشتباه، ذلظ أف المحطة األك 

دكر الجفاع ال غشى عشو باعتبار أنو يتعمق بالجرجة األكلى بالجراية كالثقافة القانػنية 
 التي تدسح بسعخفة الحقػؽ كالػاجبات.

ة كفي ىحا اإلشار يجب تػجيو كتكػيغ السحاميغ برخامة في مدألة الجفػع الجشائي
عسػما كالجفػع اإلجخائية التي ىي كحجىا الكفيمة بالحج مغ السخالفات كالخخكقات 
اإلجخائية التي تصاؿ السحاكسات الجدائية، كالتخمي عغ السخافعات البلقانػنية التي ال 

 تداىع في تصػيخ القانػف، كال تجفع بالسشطػمة القانػنية إلى التصػر كالتحدغ.
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خاءاتيا يسكغ أف تربح شخيقة جيجة كفعالة لكذف إف حالة التمبذ بالجـخ كإج
الجخائع كضبط السجخميغ إذا تع االستعانة بشطاـ كاميخات السخاؾبة عمى نصاؽ كاسع 
بذخط أف يتع تحجيج الؿيسة اإلثباتية لذخائط الفيجيػ برفة دؾيقة كفق ما تػصل إليو 

القزاء ككل، عغ شخيق التذخيع كالقزاء السقارف، كسا أف تقشية الفيجيػ مفيجة لشطاـ 
ترػيخ كل ما يتعمق باالحتجاز لمشطخ، كحتى جمدات السحاكسات، حيث تعتبخ 

 تدجيبلت الفيجيػ بسثابة محاضخ ذات حجية أماـ القزاء.
كيبلحع في ىحا الرجد أف قخارات كاجتيادات السحكسة العميا في قزايا السثػؿ 

ػ أمخ يجعل الباحثيغ يشتطخكف الفػرؼ لع ترجر لحج اآلف في السجبلت القزائية، كى
ىحه االجتيادات مغ أجل معخفة رؤية السحكسة العميا حػؿ ىحا السػضػع، كيجعميع 
يمحػف عمى أف يتع اإلفخاج عشيا حتى يتدشى لمجسيع إشباع حاجتيع مغ دراسة ىحا 

 السػضػع.
يبلت أخيخا، كبالشطخ إلى إشارة كثيخ مغ الجراسات القانػنية إلى أف كثيخا مغ التعج

عمى قانػف اإلجخاءات الجدائية قج تيسل دكف قرج حقػؽ الزحية في بعس 
اإلجخاءات فإف إجخاء السثػؿ الفػرؼ الحؼ أصبح بسثابة اإلجخاء االعتيادؼ لجػ 
السحاكع الجدائخية ىػ مغ بيغ تمظ اإلجخاءات التي تؤدؼ إلى إىساؿ كاضح لحقػؽ 

قػؽ في السدتقبل، ألف ىحه الحقػؽ إذا الزحية، فيشبغي أف يتع التخكيد عمى تمظ الح
تع ضسانيا بذكل كاؼ ىي الزامغ لشجاح كل ما يتعمق بالعجالة الدخيعة التي تعج 

 حالة التمبذ بالجـخ كما تخبتو مغ آثار كإجخاءات مغ بيغ أىع ركائدىا.
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 قائؿُ املصادر واملراجغ
 السخاجع بالمغة العخبية: 

 أوال: القخآن الكخيم.
 الشرهص القانهنية:يا: ثان
 الجستػر الجدائخؼ: -1

 ج. ر. ع، 10/09/1963السؤرخ في : الرادر باإلعبلف 1963دستػر  -1-1
 .1963، لدشة 64

نػفسبخ سشة  22 السؤرخ في  79-76الرادر باألمخ رقع : 1976دستػر  -1-2
 .1979يػليػ سشة  7السؤرخ في  06-79كالسعجؿ بالقانػف رقع ، 1976

 28السؤرخ في  18-89لسخسـػ الخئاسي رقع الرادر با: 1989دستػر  -1-3
 .1989فبخايخ سشة 

 07السؤرخ في:  438-96: السخسـػ الخئاسي رقع 1996التعجيل الجستػرؼ  -1-4
 .1996، لدشة 76الستزسغ دستػر الجدائخ، ج. ر. ع  1996ديدسبخ 

، ج. ر. 2002أفخيل  10السؤرخ في  03-02: القانػف رقع 2002تعجيل  -1-5
 .2002، لدشة 25ع 

 2008نػفسبخ  15السؤرخ في  19-08: القانػف رقع 2008عجيل ت -1-6
 .2008، لدشة 63الستزسغ التعجيل الجستػرؼ، ج. ر. ع 

، ج. ر. 2016مارس  06السؤرخ في  01-16القانػف رقع : 2016تعجيل  -1-7
 .2016 ، لدشة14 ع

 قانػف العقػبات الجدائخؼ كالقػانيغ السكسمة: -2

الستزسغ قانػف  1966ف جػا 08السؤرخ في  156-66األمخ رقع  -2-1
 .1966، لدشة 49العقػبات، ج. ر. ع 

الستعمق بتعجيل قانػف  2001جػاف  26السؤرخ في  09-01القانػف رقع  -2-2
 .2001، لدشة 49العقػبات الجدائخؼ، ج. ر. ع 

الستعمق بالػقاية مغ  2006ؼيفخؼ  20السؤرخ في  01-06القانػف رقع  -2-3
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، السعجؿ كالستسع باألمخ رقع 2006، لدشة 14الفداد كمكافحتو، ج. ر. ع 
، 2010، لدشة 50، ج. ر. ع 2010أكت  26السؤرخ في  10-05

، 44، ج. ر. ع 2011أكت  02السؤرخ في  15-11كالسعجؿ بالقانػف رقع 
 .2011لدشة 

 قانػف اإلجخاءات الجدائية الجدائخؼ: -3

يػنيػ  8السػافق  1386صفخ عاـ  18السؤرخ في  155-66األمخ رقع  -3-1
ج. ر. ع ، جخاءات الجدائية السعجؿ كالستسعيتزسغ قانػف اإل 1966سشة 

 .1966لدشة  48

يػليػ  23ىػ السػافق لػ  1436شػاؿ عاـ  7السؤرخ في  02-15األمخ رقع  -3-2
صفخ عاـ  18السؤرخ في  155-66، يعجؿ كيتسع األمخ رقع  2015سشة 

 كالستزسغ قانػف اإلجخاءات 1966يػنيػ سشة  8ىػ السػافق لػ  1386
 .2015يػليػ  23، مؤرخة في: 40الجدائية، ج. ر. ع 

، يعجؿ كيتسع 2017مارس سشة  27السؤرخ في:  07-17القانػف رقع:  -3-3
، كالستزسغ قانػف 1966يػنيػ سشة  8السؤرخ في:  155-66األمخ رقع 

 .2017مارس سشة  29ؤرخة في: ، م20اإلجخاءات الجدائية، ج. ر. ع 

أبخيل سشة  22السػافق لػ :  1391صفخ عاـ  26السؤرخ في  28-71األمخ رقع  -4
 ، السعجؿ كالستسع.الستزسغ قانػف القزاء العدكخؼ  1971

 19ىػ السػافق  1424جسادػ األكلى عاـ  19مؤرخ في  05-03األمخ رقع  -5
لدشة  44، يتعمق بحقػؽ السؤلف كالحقػؽ السجاكرة، ج. ر. ع 2003يػنيػ سشة 

2003 . 

 25ىػ السػافق  1425ذؼ القعجة عاـ  13مؤرخ في  18-04القانػف رقع  -6
، يتعمق بالػقاية مغ السخجرات كالسؤثخات العقمية كقسع 2004ديدسبخ سشة 

 .2004لدشة  83االستعساؿ كاالتجار غيخ السذخكعيغ بيا، ج. ر. ع 

الستزسغ قانػف  1979يػليػ سشة  21السؤرخ في  07-79قانػف رقع ال -7
، 678ص: ـ، 1979يػليػ سشة  24، مؤرخة في: 30الجسارؾ، ج. ر. ع 

فبخايخ سشة  16السؤرخ في:  04-17القانػف رقع: بالسعجؿ كالستسع ال سيسا 
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 .2017فبخايخ سشة  19خة في: ، مؤر 11، ج. ر. ع 2017

 04-05الستسع لمقانػف رقع  2018يشايخ  30السؤرخ في  01-18القانػف رقع  -8
  .ساعي لمسحبػسيغالستزسغ قانػف تشطيع الدجػف كإعادة اإلدماج االجت

 22السػافق  1432محـخ عاـ  16السؤرخ في  322-10السخسـػ التشفيحؼ رقع  -9
، يتزسغ القانػف األساسي الخاص بالسػضفيغ السشتسيغ 2101ديدسبخ سشة 

محـخ عاـ  20، بتاريخ: 78لؤلسبلؾ الخاصة باألمغ الػششي، ج ر عجد 
 .2010ديدسبخ سشة  26لسػافق ىػ ا 1432

 13ىػػ السػافق  1403ذؼ القعجة عاـ  4مؤرخ في  481-83 السخسـػ رقع -10
يحجد األحكاـ السذتخكة الخاصة السصبقة عمى مػضفي األمغ  1983غذت سشة 

غذت  16ق السػافق  1403ذك القعجة عاـ  7، بتاريخ: 34الػششي، ج ر عجد 
 .1983سشة 

ىػ،  1412جسادػ الثانية عاـ  18مؤرخ في  524-91السخسـػ التشفيحؼ رقع  -11
، يتزسغ القانػف األساسي الخاص بسػضفي 1991ديدسبخ سشة  25السػافق 

ىػ، السػافق  1412جسادػ الثانية  21، بتاريخ: 69األمغ الػششي، ج. ر. ع 
 .1991ديدسبخ  28

السػافق  1418ذؼ القعجة عاـ  19السؤرخ في  98 - 96السخسـػ التشفيحؼ رقع  -12
 06يحجد كيؽيات تصبيق األمخ رقع  السعجؿ كالستسع الحؼ 1998مارس سشة  18

 1997يشايخ سشة  21السػافق  1417رمزاف عاـ  12السؤرخ في  97 -
 كالستعمق بالعتاد الحخبي كاألسمحة كالحخيخة.

السػافق  1430ذؼ الحّجػة عاـ  23مؤرخ في  09 - 410تشفيحؼ رقع السخسـػ ال -13
شات السشربة يحجد قػاعج األمغ السصبقة عمى الشذا 2009ديدسبخ سشة  10

ذك الحجة عاـ  26، مؤرخة في: 73عمى التجييدات الحداسة، ج. ر. ع 
 .2009ديدسبخ  13ىػ السػافق  1430

يتزسغ مياـ الجرؾ  27/04/2009السؤرخ في  143-09السخسـػ الخئاسي رقع  -14
 .الػششي كتشطيسو

 31التعميسة الػزارية السذتخكة بيغ كل مغ كزيخ العجؿ كالجاخمية السؤرخة في  -15
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جدة لمعبلقات بيغ الدمصة القزائية كالذخشة القزائية في حالس 2000جػيمية 
 .مجاؿ إدارتيا كاإلشخاؼ عمييا كمخاؾبة أعساليا

 : الكتب العامة:لثاثا

1- ) ، 6لداف العخب، ج  ،ابغ مشطػر )أبي الفزل جساؿ الجيغ دمحم بغ مكـخ
 .بيخكت، دار صادر، )د.  ت(

االجتساعية، القاىخة، دار الشيزة العخبية، تاريخ الشطع  ،أبػ شالب )صػفي( -2
1976. 

سيخ -اإلجخاءات الجشائية: مخحمة جسع االستجالالت ،أبػ عامخ )دمحم زكي( -3
كالحكع كشخؽ الصعغ -التحقيق-الجعػػ الجشائية كالجعػػ السجنية السختبصة بيا

، 2في الحكع الرادر في الجعػػ الجشائية، اإلسكشجرية، مشذأة السعارؼ، ط 
1990. 

اإلجخاءات الجشائية، اإلسكشجرية، دار الجامعة الججيجة،  ،أبػ عامخ )دمحم زكي( -4
 .2008، 8ط 

الحق في احتخاـ الحياة الخاصة: الحق في  ،األىػاني )حداـ الجيغ كامل( -5
 .الخرػصية، دارسة مقارنة، القاىخة، دار الشيزة العخبية، )د. ت(

الجدائية الجدائخؼ، الجدائخ، دار شخح قانػف اإلجخاءات  ،أكىايبية )عبج هللا( -6
 .2011، 2ىػمة، ط 

الحساية القانػنية لمحياة الذخرية في مجاؿ  ،أيػب )بػليغ أنصػنيػس( -7
 .2009، 1السعمػماتية: دراسة مقارنة، بيخكت، مشذػرات الحمبي الحقػؾية، ط 

حساية الحياة الخاصة في القانػف الجشائي: دراسة  ،البحخ )مسجكح خميل( -8
 .1983القاىخة، دار الشيزة العخبية,  مقارنة،

محيط السحيط، قامػس مصػؿ لمغة العخبية، بيخكت،  ،البدتاني )السعمع بصخس( -9
 .1987مكتبة لبشاف، 

، دراسة مقارنة،  نطاـ القزاء الذخشي في الجكؿ العخبية ،البذخؼ )دمحم األميغ( -10
 .2010، 1الخياض، جامعة نايف العخبية لمعمـػ األمشية، ط 

أصػؿ اإلجخاءات الجشائية كفق أحجث التذخيعات  ،)حاتع حدغ( بكار -11
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كاالتجاىات الفقيية كالقزائية مع إشبللة عمى الفكخة اإلسبلمية إزاء أىع 
 .2007السدائل اإلجخائية، اإلسكشجرية، مشذأة السعارؼ، 

حساية الحق في الحياة الخاصة في ضػء حقػؽ  ،البيجي )عراـ أحسج( -12
 .2005السجنية، اإلسكشجرية، دار الجامعة الججيجة لمشذخ، اإلنداف كالسدؤكلية 

 .2014، 11التحقيق القزائي، الجدائخ، دار ىػمة، ط  ،بػسؿيعة )احدغ( -13
الػجيد في القانػف الجدائي العاـ، الجدائخ، دار ىػمة، ط  ،بػسؿيعة )احدغ( -14

10 ،2011. 
قانػنية، حمب، الػسيط في تاريخ القانػف كالشطع ال ،التخمانيشي )عبج الدبلـ( -15

 .1979-1978، 2 جامعة حمب، ط
محاضخات في تاريخ القانػف، حمب، جامعة حمب، ط  ،التخمانيشي )عبج الدبلـ( -16

1 ،1964. 
العمع كأزمشتو، فيع الجاللة االجتساعية لبلكتذافات العمسية، مج  ،تػفيق )أيسغ( -17

 .2015، القاىخة، السخكد القػمي لمتخجسة، 2، ج 1
اإلجخاءات الجشائية، اإلسكشجرية، دار الجامعة الججيجة،  نطع ،)جبلؿ(ثخكت  -18

2003. 
، في الستابعة الجدائية، 1السػسػعة في اإلجخاءات الجدائية، ج  ،جخكه )عمي( -19

 .2006)د. ـ(، 
مكاتب التحخيات الخاصة )دراسة نطخية تصبيؿية  ،الجشجؼ )كائل عبج المصيف( -20

 .2013، )د. ـ(عسمية(، 
عقػبة اإلعجاـ في القػانيغ العخبية: دراسة  ،خزخ( الجػراني )ناصخ كخيسر -21

 .2009، 1 مقارنة بالذخيعة اإلسبلمية، عساف، دار الحامج لمشذخ كالتػزيع، ط
الحق في الخرػصية كمدؤكلية الرحفي في ضػء  ،حجازؼ )عساد حسجؼ( -22

أحكاـ الذخيعة اإلسبلمية كالقانػف السجني، اإلسكشجرية، دار الفكخ الجامعي، ط 
1 ،2008. 

نحػ نطخية عامة لحساية الحق في الحياة الخاصة في  ،حداف )أحسج دمحم( -23
العبلقة بيغ الجكلة كاألفخاد: دراسة مقارنة، القاىخة، دار الشيزة العخبية، 
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2001. 
الجستػر كالقانػف الجشائي، القاىخة، دار الشيزة  ،)محسػد نجيب(حدشي  -24

 .1992العخبية، 
اإلجخاءات الجشائية كفق ا ألحجث التعجيبلت  شخح قانػف  ،حدشي )محسػد نجيب( -25

 .2011التذخيعية، القاىخة، دار الشيزة العخبية لمشذخ كالتػزيع، 
حدشي )محسػد نجيب(، شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية، دار الشيزة العخبية،  -26

 .1988، 2القاىخة، ط 
لحقػؾية، تاريخ الشطع القانػنية، بيخكت، مشذػرات الحمبي ا ،حديغ )فايد أحسج( -27

 .2010، 1ط 
الشطخية العامة لمتفتير في القانػف السرخؼ  ،الحديشي )سامي حدشي( -28

 .1972كالسقارف، القاىخة، دار الشيزة العخبية، 
الػجيد في أصػؿ السحاكسات الجدائية، عساف، دار  ،الحمبي )دمحم عمي سالع( -29

 .2005، 1الثقافة لمشذخ كالتػزيع، ط 
الجسيػريات العخبية، القاىخة، دار الفكخ العخبي  دستػر اتحاد ،حمسي )محسػد( -30

 .1972لمصباعة كالشذخ، 
دستػر جسيػرية مرخ العخبية كالجساتيخ العخبية السعاصخة،  ،حمسي )محسػد( -31

 .1981، 3القاىخة، دار الفكخ العخبي، ط 
مشذػرات عكاظ، ، )د. ـ(الحياة الخاصة، دراسة قانػنية،  ،حسجكشي )ميمػدؼ( -32

2011. 
اإلثبات الجشائي بالػسائل العمسية، دراسة تحميمية مقارنة،  ،)كػثخ أحسج(خالشج  -33

 .2007، 1أربيل، التفديخ لمشذخ كاإلعبلف، ط 
السبادغ العامة لقانػف  ،الخمف )عمي حديغ(، الذاكؼ )سمصاف عبج القادر( -34

 .2006العقػبات، بغجاد، السكتبة القانػنية، 
ية في التذخيع الجدائخؼ كالسقارف، اإلجخاءات الجدائ ،خمفي )عبج الخحساف( -35

 .2015الجدائخ، دار بمؿيذ، 
اإلجخاءات الجدائية في التذخيع الجدائخؼ كالسقارف،  ،خمفي )عبج الخحساف( -36
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 .2016، 2الجدائخ، دار بمؿيذ، ط 
الجفػع الجػىخية في السػاد الجشائية، السحمة الكبخة، دار الكتب  ،خميل )عجلي( -37

 .2000، 1القانػنية، ط 

تاريخ الشطع القانػنية كاالجتساعية، ليبيا، السكتبة  ،لحىبي )إدكارد غالي(ا -38
 .1976، 1 الػششية بشغازؼ، ط

الػجيد العسمي لقانػف اإلجخاءات الجشائية، دراسة تأصيمية  ،رزؽ )مشيخ دمحم( -39
 .)د. ـ(، )د. ت(، 1ج مخكدة، الزبط القزائي، 

، القاىخة، دار 1لجشائية، ج مبادغ قانػف اإلجخاءات ا ،رمزاف )عسخ الدعيج( -40
 .1993الشيزة العخبية، 

القانػف الجشائي الجستػرؼ، مجيشة نرخ، دار الذخكؽ،  ،سخكر )أحسج فتحي( -41
 .2002، 2ط

الػسيط في قانػف اإلجخاءات الجشائية، القاىخة، دار  ،سخكر )أحسج فتحي( -42
، 467، ص: 1985الشيزة العخبية، مصبعة جامعة القاىخة كالكتاب الجامعي، 

 مػجػد عمى الخابط:

http//dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-

Job:51733&q=d1bAbDdA%20c3c1d8c1. 27/03/2018 01:05. 
تدجيل السحادثات التمفػنية الساسة سخكر )شارؽ( حق السجشي عميو في  -43

مايػ سشة  18بذخرو، تعميق عمى الحكع الرادر مغ محكسة الشقس بتاريخ 
ؽ، القاىخة، دار الشيزة العخبية، ط  62سشة  22340في الصعغ رقع  2000

2 ،2004. 

نطخية الجفػع في قانػف اإلجخاءات الجشائية، دراسة  ،سعج الجيغ )مجحت دمحم( -44
بقانػف السخافعات شاممة آلراء الفقو كأحكاـ الشقس، نادؼ  تأصيمية مقارنة

 .2003، 2القزاة، ط 

شباعة ، )د. ـ(فمدفة كتاريخ القانػف السرخؼ كمخاحل تصػره،  ،الدقا )محسػد( -45
 )د. ت(.السعيج العالي لمجراسات اإلسبلمية، 

حجكد سمصة القاضي الجشائي في تصبيق القانػف،  ،سبلمة )مأمػف دمحم( -46

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:51733&q=d1bAbDdA%20c3c1d8c1
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:51733&q=d1bAbDdA%20c3c1d8c1
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 .66، ص: 1985ة، دار الفكخ العخبي، القاىخ 
قانػف اإلجخاءات الجشائية معمقا عميو بالفقو كأحكاـ  ،سبلمة )دمحم مأمػف( -47

 .2005، 2، )د. ـ(، ط 1الشقس، ج 
قانػف اإلجخاءات الجشائية معمقا عميو بالفقو كأحكاـ  ،سبلمة )دمحم مأمػف( -48

 .1980، 1الشقس، )د. ـ(، دار الفكخ العخبي، ط 
الحق في الرست أثشاء التحؿيقات الجشائية  ،خالج رمزاف عبج العاؿ(سمصاف ) -49

 .2009)دراسة مقارنة(، القاىخة، دار الشيزة العخبية، 
ضسانات الخرػصية في اإلنتخنت، اإلسكشجرية، دار  ،سميع )كليج الديج( -50

 .2010الجامعة الججيجة، 
، حق 8، ج ، الػسيط في شخح القانػف السجني(عبج الخزاؽ أحسج)الدشيػرؼ  -51

السمكية مع شخح مفرل لؤلشياء كاألمػاؿ، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت، 
 .)د. ت(

البصبلف في قانػف اإلجخاءات الجدائية، دراسة مقارنة،  ،الذافعي )أحسج( -52
 .2005، 2الجدائخ، دار ىػمة، ط 

، بيخكت، دار الكتاب العخبي، 1فقو اإلجخاءات الجشائية، ج  ،الذاكؼ )تػفيق( -53
 .1954، 2ط 

الزابصة العجلية، عبلقتيا بالقزاء كدكرىا في سيخ العجالة  ،شحاده )يػسف( -54
، 1الجشائية، دراسة مقارنة، بيخكت، مؤسدة بحدػف لمشذخ كالتػزيع، ط 

1999. 
، البصبلف في 3السػسػعة الحجيثة في البصبلف الجشائي، ج ،الذخيف )حامج( -55

 .2008، اإلجخاءات، اإلسكشجرية، السكتبة العالسية
الدمصة التقجيخية لمشيابة العامة في الجعػػ العسػمية دراسة  ،شسبلؿ )عمي( -56

 .2010، 2مقارنة، الجدائخ، دار ىػمة، ط 
االعتجاء عمى الحياة الخاصة بػاسصة  ،الذياكؼ )عادؿ(، الذياكؼ )دمحم( -57

القشػات الفزائية ككسائل اإلعبلـ كاالتراؿ، القاىخة، دار الشيزة العخبية، ط 
1 ،2015. 
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الحساية الجستػرية كالقانػنية في حق السمكية الخاصة:  ،الرػاؼ )إكخاـ فالح( -58
 .2010، 1دارسة مقارنة، األردف، دار زىخاف لمشذخ كالتػزيع، ط 

الحساية القزائية لحقػؽ الستيع اإلجخائية، مبادغ  ،صياـ )سخؼ محسػد( -59
 .الشقس كالجستػرية العميا، القاىخة، دار الذخكؽ، )د. ت(

يع حامج( -60 استيقاؼ السػاششيغ فقيا كقزاء، القاىخة، دار  ،ششصاكؼ )إبخـا
 .1997الشيزة العخبية، 

تفتير األشخاص كالسداكغ في ضػء الفقو  ،العادلي )محسػد صالح( -61
كالقزاء، دراسة في القانػف السرخؼ كالعساني كاإلماراتي كالدػداني، 

 .2008، 2اإلسكشجرية، دار الفكخ الجامعي، ط 

اإلجخاءات الجشائية، اإلسكشجرية، دار الجامعة الججيجة، ط  ،مخ )دمحم زكي(عا -62
8 ،2008. 

الؿبس عمى الستيع في ضػء الفقو  ،عبج الخؤكؼ )خمف هللا أبػ الفزل( -63
كالقزاء كالتذخيع السرخؼ كالفخندي كاألنجمػساكدػني: دراسة مقارنة، 

 .2014، 2 اإلسكشجرية، دار الفكخ الجامعي، ط
حق الخرػصية في القانػف الجشائي: دراسة  ،بي )عمي أحسج(عبج الدع -64

 .2006لبشاف، السؤسدة الحجيثة لمكتاب ناشخكف، -مقارنة، شخابمذ
، القاىخة، دار 1عبج الدتار )فػزية(، شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية، ج  -65

 .1977الشيزة العخبية، 
لفقو كالقزاء، االستيقاؼ كالؿبس كالتفتير في ضػء ا ،عبج السصمب )إيياب( -66

 .2010لقػمي لئلصجارات القانػنية، القاىخة، السخكد ا
قانػف اإلجخاءات الجشائية شبقا ألحجث التعجيبلت  ،عبج السصمب )إيياب( -67

معمقا عميو بآراء الفقو كالقزاء كأحكاـ محكسة الشقس مشح تاريخ إنذائيا حتى 
ػليج لمشذخ كالتػزيع، ، القاىخة، دار ال1كتعميسات الشيابة العامة، ج  2013عاـ 

 .2015، 7ط 
أصػؿ اإلجخاءات الجشائية، اإلسكشجرية، دار الجامعة  ،عبج السشعع )سميساف( -68

 .2008الججيجة، 
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مبادغ اإلجخاءات الجشائية في القانػف السرخؼ، القاىخة، دار  ،عبيج )رؤكؼ( -69
 .1985، 16 الجيل لمشذخ كالصباعة كالتػزيع، ط

شائية في القانػف السرخؼ، مصبعة نيزة عبيج )رؤكؼ(، اإلجخاءات الج -70
 .1966، 6مرخ، ط 

، في 1مػسػعة التذخيعات كالتعميقات كالسبادغ القزائية، ج  ،عبلـ )حدغ( -71
كمبادغ محكسة الشفس  1981قانػف اإلجخاءات الجشائية بتعجيبلتو حتى آخخ 

مع تعميق فقيي تحميمي لمشرػص كمبادغ الشقس، القاىخة،  1980حتى آخخ 
 .1982كتب، دار ال

ضسانات الستيع أثشاء مخحمة التحقيق االبتجائي في  ،عسارة )عبج الحسيج( -72
الذخيعة اإلسبلمية كالتذخيع الجشائي الجدائخؼ، دراسة مقارنة، الجدائخ، دار 

 .1998، 1السحسجية العامة، ط 
، 1التذخيع الجشائي اإلسبلمي مقارنا بالقانػف الػضعي، ج ،عػدة )عبج القادر( -73

 دار الكاتب العخبي، )د. ت(. بيخكت،
عػض )عػض دمحم(، السبادغ العامة في قانػف اإلجخاءات الجشائية، مشذأة  -74

 .2002السعارؼ، اإلسكشجرية، 
ضسانات الستيع أماـ سمصة االستجالؿ أثشاء  ،عػض )فاضل نرخ هللا( -75

مباشختيا إلجخاءات التحقيق السخػلة ليا كاستثشاء في التذخيع الكػيتي: دراسة 
 .قارنة، كمية الحقػؽ جامعة الكػيت، )د. ت(م

 .2011، 2الحساية القانػنية لحخمة السدكغ، دار ىػمة، ط  ،غاؼ )أحسج( -76
غبلؼ )دمحم(: احتخاـ أصل البخاءة مصمب مغ متصمبات دكلة القانػف، الجدائخ،  -77

 .دار بمؿيذ لمشذخ، )د. ت(
يع( -78 يع إبخـا د الجشائية دراسة قانػنية الذيادة كجليل إثبات في السػا ،الغساز )إبخـا

 .1980نفدية، عالع الكتب، القاىخة، 
مخاؾبة األحاديث الخاصة في اإلجخاءات الجشائية،  ،فاركؽ )ياسخ األميخ( -79

دراسة تأصيمية تحميمية كمقارنة لمتشرت عمى السحادثات التميفػنية كالتي تجخؼ 
دار عبخ األنتخنت كاألحاديث الذخرية نطخيا كعسميا، اإلسكشجرية، 
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 .2009، 1السصبػعات الجامعية، ط
تاريخ الشطع القانػنية كاالجتساعية: القانػف الخكماني،  ،فخج )تػفيق حدغ( -80

 .1985بيخكت، الجار الجامعية لمصباعة كالشذخ، 
،  ،فخكػس )صالح( -81 تاريخ الشطع القانػنية كاإلسبلمية، عشابة، دار العمـػ

2001. 
في البصبلف في ضػء الفقو كقزاء السػسػعة الجامعة  ،فػدة )عبج الحكع( -82

: بصبلف تفتير الستيع، اإلسكشجرية، السكتب الفشي لمسػسػعات 5الشقس، مج 
 .القانػنية، )د. ت(

القامػس السحيط مختبا تختيبا ألؽبائيا  ،الفيخكزآبادؼ )مجج الجيغ دمحم بغ يعقػب( -83
 .2005كفق أكائل الحخكؼ، القاىخة، دار الحجيث، 

رسة الزبصية القزائية في الجدائخ، الجدائخ، دار ىػمة، مسا ،قادرؼ )أعسخ( -84
2015. 

القاضي )دمحم دمحم مرباح(، الحساية الجشائية لمحخية الذخرية في مخحمة ما  -85
 .2008قبل السحاكسة الجشائية، القاىخة، دار الشيزة العخبية، 

 الحساية الجشائية لمحياة الخاصة كبشػؾ السعمػمات، ،قايج )أسامة عبج هللا( -86
 .1994، 3دراسة مقارنة، القاىخة، دار الشيزة العخبية، ط 

إشكاالت في إجخاءات التحقيق الجشائي )دراسة  ،الكاممي )دمحم بغ عمي( -87
 .2015، 1تصبيؿية(، الخياض، مكتبة القانػف كاالقتراد، ط 

لحػد )مخايل(، شخح قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية، لبشاف، دار السشذػرات  -88
 .1994بعة صادر، الحقػؾية، مص

سمصات الشيابة العامة كمأمػرؼ الزبط القزائي في  ،مخسي )عبلء زكي( -89
قانػف اإلجخاءات الجشائية، القاىخة، السخكد القػمي لئلصجارات القانػنية، 

2014. 
يع( -90 السبادغ األساسية في قانػف اإلجخاءات الجدائية  ،مشرػر )إسحاؽ إبخـا

 .1995، 3ة، الجدائخ، ط ف السصبػعات الجامعياالجدائخؼ، ديػ 
حقػؽ الستيع كفق معاييخ القانػف الجكلي كالفقو  ،)دمحم محسػد(مشصاكؼ  -91
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 ..2015، القاىخة، السخكد القػمي لئلصجارات القانػنية، 1اإلسبلمي، ط 

البجائية، تخجسة: عرفػر )دمحم(، سمدمة عالع السعخفة،  مػنتاغبػ )أشمي(، -92
، ص: 1982، ماؼ 53داب، الكػيت، ع السجمذ األعمى لمثقافة كالفشػف كاآل

  ، متػفخ عمى العشػاف التالي:474

https://archive.org/stream/aalam_almaarifa/053#page/n0/mode/2up. 

1/08/2016  16:37. 
اكسات الجدائية، دراسة مقارنة، لبشاف، دار أصػؿ السح ،الشقيب )عاشف( -93

 .1993، 1السشذػرات الحقػؾية، ط 
سة مقارنة بيغ الذخيعتيغ الييػدية االجخيسة: در  ،ىاشع )خالج مرصفى( -94

 .2007، 1فخجيشيا، السعيج العالسي لمفكخ اإلسبلمي، ط -كاإلسبلمية، ىخنجف
ي القانػف الجدائخؼ، الزبصية القزائية ف ،ىشػني )نرخ الجيغ(، داريغ )يقجح( -95

 .2009الجدائخ، دار ىػمة، 
عمػاني في التعميق عمى قانػف اإلجخاءات الجشائية، ج  ،ىميل )فخج عمػاني( -96

 .، اإلسكشجرية، دار السصبػعات الجامعية، )د ت(1
الجساتيخ العخبية الشافحة  كفق آخخ التعجيبلت، ج  ،الييتي )نعساف عصا هللا( -97

 .2007شذخ كالتػزيع، ، دار رسبلف لمصباعة كال1
 رابعا: الكتب الستخررة:

التمبذ بالجخيسة، تأصيل عمسي ألىع مبادغ محكسة  ،أبػ سعج )دمحم دمحم شتا( -98
الشقس السرخية بذأف بصبلف الؿبس عمى األشخاص كتفتيذيع كمداكشيع 
كسياراتيع، في ضػء أحكاـ السحكسة الجستػرية العميا مع  عشاية خاصة بجخائع 

ألسمحة كالحخائخ كالخشػة كالدخقة، كاالستيقاؼ كالتيخيب الجسخكي السخجرات كا
كالقتل كاالشتباه، كعجـ السذخكعية كالسداجيغ كالسحبػسيغ، دار الفكخ 

 .الجامعي، اإلسكشجرية، )د. ت(
أبػ سعج )دمحم دمحم دمحم شتا(، الشطخية العامة لمتمبذ بالجخيسة، نرػص قانػنية  -99

 .1997، 2لشيزة العخبية، ط معمق عمييا، القاىخة، دار ا
، دار 1ضسانات السذتبو ؼيو أثشاء التحخيات األكلية، ج  ،أكىايبية )عبج هللا( -100

https://archive.org/stream/aalam_almaarifa/053#page/n0/mode/2up
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 .1991، 1اليجػ، الجدائخ، ط 

قػاعج الزبط كالتػؾيف كالتحقيق في التذخيع الجشائي،  ،البغاؿ )الديج حدغ( -101
 .1966، 1القاىخة، دار االتحاد العخبي لمصباعة، ط 

الذخعية الجستػرية ألعساؿ الزبصية  ،ؿ جخجذ مزمع(تاكضخكس )جسا -102
 .2006القزائية، القاىخة، الشدخ الحىبي لمصباعة، 

نصاؽ الزبصية القزائية، مرخ، دار الكتب  ،جابخ )حداـ دمحم سامي( -103
 .2011القانػنية، 

جبيخؼ )نجسة(، التمبذ بالجخيسة كأثخه عمى الحخية الذخرية في القانػف  -104
 .2010اإلسكشجرية، دار الجامعة الججيجة،  الجدائخؼ كالسقارف،

ضػابط التحخؼ كاالستجالؿ عغ الجخائع في الفقو  ،خخاشي )عادؿ عبج العاؿ( -105
اإلسبلمي كالقانػف الػضعي دراسة مقارنة، اإلسكشجرية، دار الجامعة الججيجة 

 .2006لمشذخ، 
 .1989، 1التمبذ بالجخيسة، القاىخة، دار الشيزة العخبية، ط  ،خميل )عجلي( -106
مػسػعة ضسانات الستيع  ،الخاعي )صبخؼ محسػد(، عبج العاشي )رضا الديج( -107

، القاىخة، مخكد محسػد 1في الؿبس كالتفتير كالتمبذ بالجخيسة، ج 
 .لئلصجارات القانػنية، )د. ت(

مػسػعة الؿبس  ،الخاعي )صبخؼ محسػد(، عبج العاشي )رضا الديج( -108
اإلثبات الجشائي، القاىخة، مخكد محسػد  ، أدلة3كالتفتير كالتمبذ بالجخيسة، ج 

 .لئلصجارات القانػنية، )د. ت(

البخاءة كاألسباب السؤدية إلييا في قزايا التمبذ، القاىخة،  ،زكيغ )ىذاـ( -109
 .الشاشخكف الستحجكف إيجيبت لئلصجارات كالبخمجيات القانػنية، )د. ت(

الفقو، مشذأة التمبذ بالجخيسة في ضػء القزاء ك  ،)عبج الحسيج(الذػاربي  -110
 .1988السعارؼ، اإلسكشجرية، 

التمبذ بالجخيسة دراسة لمتمبذ بالسشكخ  ،الريفي )عبج الفتاح مرصفى( -111
السػجب لمحدبة في الفقو اإلسبلمي كالػضعي، القاىخة، دار الشيزة العخبية، 

 .1991، 2ط 
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يع حامج( -112 التمبذ بالجخيسة كأثخه عمى الحخية الذخرية،  ،ششصاكؼ )إبخـا
 .1995، 1ة القانػنية، ط السكتب

يع( -113 السذكبلت العسمية في التمبذ بالجخيسة في ضػء الفقو  ،عبج الخالق )إبخـا
 .2014ك أحكاـ القزاء، القاىخة، دار العجؿ لئلصجارات القانػنية، 

عبجه )سميع عمي(، الجخيسة السذيػدة )دراسة مقارنة(، مشذػرات زيغ الحقػؾية،  -114
 .2005، 1بيخكت، ط 

، عيغ مميمة، دار 2(، ضسانات السذتبو أثشاء التحخيات األكلية، ج محجة )دمحم -115
 .1992-1991، 1اليجػ، ط 

الدمصات السسشػحة لسأمػرؼ الزبط القزائي في  ،مرمح )فادؼ دمحم عقمة( -116
، 1حالة التمبذ الجخمي، دراسة مقارنة، عساف، دار كائل لمشذخ كالتػزيع، ط

2013. 

 السقاالت العمسية:خامدا: 

مبجأ الذخعية الجشائية، دراسة في القانػف السقارف  ،مي حسجاف()ساشجة الخكا -117
كاجتيادات السحكسة األكركبية لحقػؽ اإلنداف، السجمة القانػنية كالقزائية، 

 .2015، ديدسبخ 9، س 2كزارة العجؿ قصخ، ع 
الحخية الذخرية في ضػء مخاؾبة السخاسبلت  ،أبػ شو )إسحاؽ صبلح( -118
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 .2018، 9خيزخ بدكخة، ع 

األحكاـ الجشائية بيغ الذظ كاليقيغ )دراسة لشطخية  ،دبارة )مرصفى مرباح( -135
لستيقغ كتصبيقاتيا في القانػف الجشائي(، مجمة األمغ كالقانػف، أكاديسية القجر ا

 .2002، يشايخ 1، ع 10شخشة دبي، س 
حطخ نذخ إجخاءات التحقيق  ،)خالج خزيخ(، سعػد )عادؿ كاضع(دحاـ  -136

االبتجائي في التذخيع العخاقي )دراسة مقارنة(، مجمة السحقق الحمي لمعمػـ 
 .2016، 2، ع  8القانػنية كالدياسية، مج 
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 قانػنية(، مجمة العمـػ القانػنية كالدياسية، جامعة قانػف حسػرابي )دراسة
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قخيشة البخاءة في التذخيع الجدائخؼ، مجمة السفكخ، جامعة دمحم  ،زرارة )لخزخ( -140
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دكر الشيابة العامة في الشطاـ الجشائي الجخماني،  ،شسذ الجيغ )أشخؼ تػفيق( -152
ديدسبخ -، يػليو2مجمة حقػؽ حمػاف لمجراسات القانػنية كاالقترادية، ع 

1999. 
قابة عمى التحقيق االبتجائي، دكر القزاء في الخ  ،شسذ الجيغ )تػفيق أشخؼ( -153



349 

 

، السجمة القانػنية 1دراسة في القانػف السرخؼ كالقصخؼ السقارف، ج 
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، جامعة باجي مختار السؤلف، مجمة التػاصل في العمـػ اإلندانية كاالجتساعية
 .2013، جػاف 34عشابة، ع –

إثبات الجخيسة باألدلة العمسية، مجمة الذخيعة  ،مذعذع )معترع خسيذ( -188
، 2013، أكتػبخ 56، ع 27كالقانػف، جامعة اإلمارات العخبية الستحجة، س 

 كما يمييا. 21ص: 

بصبلف اإلجخاءات الجدائية في اجتياد محكسة  ،مذعذع )معترع خسيذ( -189
 .2001، 3، ع 7سييد األردنية، مجمة السشارة، مج الت

يع( -190 حق االستعانة بسحاـ في مخحمة التحقيق األكلي،  ،السراركة )سيف إبخـا
خبية دراسة مقارنة، مجمة الذخيعة كالقانػف، كمية القانػف، جامعة اإلمارات الع

 .2013، أكتػبخ 56الستحجة، ع 
ة إحخاز السخجرات، مجمة إثبات التمبذ في جشح ،مرصفى )محسػد محسػد( -191

 .157،  رقع2، ع 1945الحقػؽ، جامعة القاىخة، كمية الحقػؽ، أبخيل كيػنيػ 
سمصة تفتير األشخاص في الجائخة الجسخكية،  ،مرصفى )محسػد محسػد( -192

 .مجمة الحقػؽ، جامعة القاىخة، )د. ت(
في التفتير كما يتختب عمى مخالفة أحكامو مغ  ،مرصفى )محسػد محسػد( -193

 .1943، 2، ع 1، مجمة الحقػؽ، جامعة القاىخة، س آثار
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يع عيج( -194 السخشج الدخؼ "دراسة قانػنية عغ استعانة رجل البػليذ  ،نايل )إبخـا
، كمية الحقػؽ جامعة عيغ بالسخشج الدخؼ"، مجمة العمـػ القانػنية كاالقترادية

 شسذ، )د. ت(.
، مجمة دراسات، دراسة تحميمية مقارنة ةالزابصة العجلي ،نجع )دمحم صبحي( -195

 .1986، 9 ع، 13 مج
جخيسة الدنا في الذخيعة اإلسبلمية كقانػف العقػبات  ،نجع )دمحم صبحي( -196

 .1987، 7، ع 14دني، مجمة دراسات، مج األر 

دراسة –األحكاـ العامة لمجـخ السذيػد في التذخيع األردني  ،نسػر )دمحم سعيج( -197
 .1991، 1، ع 6، مجمة مؤتة لمبحػث كالجراسات، ج -مقارنة

التدخب كآلية لمكذف عغ الجخائع في قانػف اإلجخاءات الجدائية  ،ىػاـ )عبلكة( -198
 .2012، 2الجدائخؼ، مجمة الفقو ك القانػف، ع 

التذخيع القانػني في القخآف الكخيع: سػرة يػسف  ،اليياجشة )عبج الشاصخ( -199
عمـػ ا دراسة في القانػف األردني، السجمة األردنية في القانػف كالأنسػذج

كما يمييا، مػجػد عمى  105، ص: 2011تسػز  3، ع 3مج سية، الديا
 الخابط:

https://www.researchgate.net/profile/Massoud_Ismail/publication/303839

131_alqymt_alqanwnyt_llajraat_althqyqyt_alty_yqwm_yqwm_bha

_almswwl_fy_mrkz_alshrtt/links/57573b7e08ae04a1b6b6907b.pdf?

origin=publication_list&ev=srch_pub_xdl. 07/08/2016 13:06. 
دكلة القانػف مغ خبلؿ الجساتيخ السغاربية:  ،كلج سيج آب )سيجؼ دمحم( -200

مبلحطات حػؿ السفيـػ كاألسذ كالزسانات الجستػرية، السجمة السغخبية 
 .2002، 42لئلدارة السحمية كالتشسية، السغخب، ع 

 سادسا: األشخوحات والخسائل:

اإلثبات بذيادة الذيػد في القانػف الجدائخؼ دراسة مقارنة  ،)صالح( ـيسيبخا  -201
تيدؼ كزك،  -في السػاد السجنية كالجشائية، رسالة دكتػراه، جامعة مػلػد معسخؼ 

2012. 
الحساية القانػنية لمحياة الخاصة، دراسة مقارنة، رسالة  ،بذاتغ )صؽية( -202

https://www.researchgate.net/profile/Massoud_Ismail/publication/303839131_alqymt_alqanwnyt_llajraat_althqyqyt_alty_yqwm_yqwm_bha_almswwl_fy_mrkz_alshrtt/links/57573b7e08ae04a1b6b6907b.pdf?origin=publication_list&ev=srch_pub_xdl
https://www.researchgate.net/profile/Massoud_Ismail/publication/303839131_alqymt_alqanwnyt_llajraat_althqyqyt_alty_yqwm_yqwm_bha_almswwl_fy_mrkz_alshrtt/links/57573b7e08ae04a1b6b6907b.pdf?origin=publication_list&ev=srch_pub_xdl
https://www.researchgate.net/profile/Massoud_Ismail/publication/303839131_alqymt_alqanwnyt_llajraat_althqyqyt_alty_yqwm_yqwm_bha_almswwl_fy_mrkz_alshrtt/links/57573b7e08ae04a1b6b6907b.pdf?origin=publication_list&ev=srch_pub_xdl
https://www.researchgate.net/profile/Massoud_Ismail/publication/303839131_alqymt_alqanwnyt_llajraat_althqyqyt_alty_yqwm_yqwm_bha_almswwl_fy_mrkz_alshrtt/links/57573b7e08ae04a1b6b6907b.pdf?origin=publication_list&ev=srch_pub_xdl
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 .2012تيدؼ كزك،  –دكتػراه، جامعة مػلػد معسخؼ 
الذخعية الجستػرية كحقػؽ اإلنداف في قانػف اإلجخاءات  ،بػلسكاحل )أحسج( -203

 .2015-2014، 1الجدائية الجدائخؼ، رسالة دكتػراه، جامعة قدشصيشة 
آثار التمبذ بالجخيسة في قانػف اإلجخاءات  ،الجارحي )عادؿ عامخ دمحم( -204

 .2012الجشائية، رسالة دكتػراه، جامعة القاىخة، 
الحساية الجشائية لحخمة الحياة الخاصة )حخمة  ،ج عمي(أحس حدانيغ )ـبة -205

حخمة الرػرة( "دراسة مقارنة"، رسالة  –حخمة الحجيث الخاص  –السدكغ 
 .2007دكتػراه، جامعة القاىخة، كمية الحقػؽ، 
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الدياسة العقابية في القانػف الجدائخؼ )دراسة مقارنة(، رسالة  ،خػرؼ )عسخ( -207
 .2008دكتػراه، جامعة الجدائخ "بغ يػسف بغ خجة"، 

اإلثبات في السػاد الجسخكية، رسالة دكتػراه، جامعة باتشة،  ،سعادنة )العيج( -208
2006. 

لجخيسة: دراسة مقارنة بيغ الدياسة الجشائية لسكافحة ا ،سعجاكؼ )دمحم صغيخ( -209
التذخيع الجشائي الجكلي كالذخيعة اإلسبلمية، رسالة دكتػراه في األنثخبػلػجيا 

 .2010-2009تمسداف، -الجشائية، جامعة أبػ بكخ بمقايج
نطخية البصبلف في قانػف اإلجخاءات الجدائية الجدائخؼ،  ،الذافعي )أحسج( -210

 .2002-2001رسالة ماجدتيخ، جامعة الجدائخ، 
التػؾيف لمشطخ في التذخيع الجدائخؼ، دراسة مقارنة  ،اش )عد الجيغ(شب -211

لسختمف أشكاؿ االحتجاز في السخحمة التسييجية الجعػػ الجشائية، رسالة 
ماجدتيخ، جامعة باجي مختار عشابة، كمية الحقػؽ كالعمـػ الدياسية، 

2003-2004. 

حقيق كمجػ مخاعاة ضسانات الستيع أثشاء الت ،العجكاف )مسجكح حدغ مانع( -212
مبادغ القانػف الجكلي لحقػؽ اإلنداف في السجاؿ الجشائي، رسالة دكتػراه، 

 .2009جامعة اإلسكشجرية، كمية الحقػؽ، 
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2010. 

ة أبػ بكخ مبجأ أصل البخاءة، دراسة مقارنة، رسالة دكتػراه، جامع ،غبلؼ )دمحم( -214
 .2012-2011تمسداف،  -بمقايج

دكر القاضي الجدائي في تصبيق اتفاؾيات حقػؽ اإلنداف،  ،لجغر )سميسة( -215
 .2014-2013رسالة دكتػراه، كمية الحقػؽ، جامعة أبػ بكخ بمقايج تمسداف، 

الحساية الجشائية لؤلسخة دراسة مقارنة، رسالة دكتػراه، كمية  ،لشكار )محسػد( -216
 .2010، 1قدشصيشة الحقػؽ، جامعة

ضسانات الحخية الفخدية أثشاء التػؾيف لمشطخ دراسة مقارنة،  ،مبخكؾ )حػرية( -217
 .2012-2011، 1رسالة دكتػراه، جامعة الجدائخ 

حق الستيع في الجفاع في التذخيع الجدائخؼ، رسالة دكتػراه،  ،مبخكؾ )ليشجة( -218
 .2016-2015، 1جامعة الجدائخ 

ذ االحتياشي كضساف حخية الفخد في الحب ،السخصفاكؼ )حدغ صادؽ( -219
 .1954التذخيع السرخؼ، رسالة دكتػراه، جامعة القاىخة، 

الجخائع الجسخكية في القانػف الجدائخؼ، رسالة دكتػراه، جامعة  ،مفتاح )العيج( -220
 .2011أبػ بكخ بمقايج، تمسداف، 

سالة ، ر -دراسة مقارنة–الحساية الجدائية لمحياة الخاصة  ،نػيخؼ )عبج العديد( -221
 .2011-2010دكتػراه، جامعة الحاج لخزخ باتشة، 

في تقجيخ الجليل الجشائي دراسة  يسمصة القاضي الجشائ ،يػنذ )بجر الجيغ( -222
 .2014، 1مقارنة، رسالة دكتػراه، جامعة قدشصيشة 

 القخارات واألحكام القزائية:سابعا: 
 السحكسة العميا الجدائخية:  -2

، 34051ؿ لمغخفة الجشائية الثانية، ممف رقع: قخار السحكسة العميا، القدع األك  -
، ص: 1990، 2، السجمة القزائية لمسحكسة العميا، ع 20/03/1984بتاريخ: 

269. 
، 59100قخار السحكسة العميا الجدائخية، الغخفة الجشائية الثانية، ممف رقع:  -
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، ص: 1991، 3، السجمة القزائية لمسحكسة العميا، ع 02/07/1989بتاريخ: 
244. 

 ، بتاريخ:74087قخار السحكسة العميا، غخفة الجشح كالسخالفات، ممف رقع:  -
 .207، ص: 1991، 1، السجمة القزائية لمسحكسة العميا، ع 05/02/1991

قخار السحكسة العميا، قزية )الشيابة العامة سعيجة( ضج )ع خ(، ممف رقع  -
، 2، ع ، السجمة القزائية لمسحكسة العميا30/07/1997، بتاريخ 165609

 .213، ص: 1992
، بتاريخ: 0781163قخار السحكسة العميا، الغخفة الجشائية، ممف رقع  -

، قزية الشيابة العامة ضج )ؿ.س(، السجمة القزائية لمسحكسة 23/01/2014
 .427، ص: 2014، 1العميا، ع 

، السجمة 34052، ممف رقع: 20/03/1984قخار السحكسة العميا بتاريخ:  -
 .269، ص: 1990، سشة 2العميا، عجد القزائية لمسحكسة

 .1983ماؼ  13، مؤرخ في: 304قخار السحكسة العميا، رقع السمف:  -
، بتاريخ: 50040قخار السحكسة العميا، الغخفة الجشائية األكلى، ممف رقع  -

 .184، ص: 1991، 1، السجمة القزائية لمسحكسة العميا، ع 22/11/1988
 محكسة الشقس السرخية:  -2

 - 27/02/1980 - 25/01/2006 - 06/06/1964]نقس جشائي: 
07/05/2006 – 23/10/1967 – 02/10/2007 – 18/08/1984 - 21/12/1989 - 
06/02/1961 – 21/10/1986 - 4/11/1968 - 24/11/1975 -  23/01/1939 - 
27/05/1963 -  23/11/1975 – 11/07/1934 - 04/01/1960 - 15/11/1943 

– 17/03/1969 – 15/01/1994 - 27/05/1981 - 26/04/1955 - 29/12/1959 
- 16/10/2012 – 17/03/1957 - 12/03/2006 - 17/10/1938 - 04/06/1986 
- 40/11/2012 - 3/11/2010 - 18/05/2000 - 22/11/1995 - 27/04/1999 
- 18/3/2007 - 10/03/1997 - 15/01/1992 - 24/07/1996 - 06/02/1994 
- 02/12/1954 -  12/03/1962 - 31/01/1967 - 02/11/1989 - 

15/02/1984 – 25/01/1965.] 
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 مؽخص:
يتكػف قانػف اإلجخاءات الجدائية مغ مجسػعة متكاممة مغ السشطسات اإلجخائية 
التي تيجؼ إلى تحقيق أىجاؼ ىحا القانػف كالتي صارت معخكفة لجػ الستخرريغ، 

لخدع الجشائي حتى تتحقق يجب كىي حساية حق الستيع كحساية حق السجتسع، كعسمية ا
أف تقع في الػقت السشاسب كبالدخعة السشاسبة كالسعقػلة، كمغ أجل ذلظ كانت مشطسة 
التمبذ بالجـخ مغ أىع السشطسات التي تجدج مبجأ الدخعة، كذلظ كمسا تع تحجيج مفيػـ 

ػ التمبذ بجقة، كاختيار اإلجخاءات الكفيمة بخجمة ىحا السفيػـ كفق نفذ السبجأ، كى
 الدخعة مع ضساف السحاكسة العادلة كاحتخاـ قخيشة البخاءة.

إف اإلشار السفاـيسي لحالة التمبذ قج تع تحجيجه مشح زمغ شػيل خاصة مع قانػف 
الستعمق بالتحقيق في حالة التمبذ أماـ السحاكع الجشحية في فخندا،  1863ماؼ  20

ي اتجاه إدخاؿ شخيقة السثػؿ كىػ السعسػؿ بو لحج اآلف، لكغ اإلشار اإلجخائي تصػر ف
 ةالقزائي يةالفػرؼ بجؿ إجخاء التمبذ الحؼ ألغي، كىػ ما يعشي تقميز دكر الزبص

لرالح الشيابة العامة التي تجخؼ عسمية السثػؿ الفػرؼ إلعجاد الجعػػ لتكػف بحػزة 
قاضي السػضػع، ىحا في الجشح البديصة، أما الجشايات فتبقى محتفطة بكل الزسانات 

ي تتسيد بيا السيسا مغ حيث التحقيق بغس الشطخ تساما عغ حالة التمبذ التي ال الت
 تؤثخ إال عمى مجخيات البحث التسييجؼ.

 ةالقزائي يةكعمى ذلظ تدمط الجراسة الزػء عمى كيؽية تػسع صبلحيات الزبص
بدبب حالة التمبذ، حيث تختمف تمظ الربلحيات عغ الحاالت العادية، ككحلظ تبخز 

الحرػؿ عمى الجليل ىػ عسمية ندبية دائسا مغ ناحية احتخاـ الحياة الخاصة  كيف أف
كالحخية الذخرية كقخيشة البخاءة، كأف الزسانات اإلجخائية تخافق كل إجخاء جدائي مغ 
أجل تحقيق مبادغ السحاكسة العادلة، كعمى رأسيا السحاكسة في مجة معقػلة، ترل إلى 

 في حالة المجػء إلى نطاـ السثػؿ الفػرؼ. درجة السحاكسة الحازمة كالدخيعة

التمبذ، الزبط القزائي، الحخية الذخرية، السثػؿ الفػرؼ،  الكمسات السفتاحية:
 اإلجخائية، شخؽ اإلخصار بالجعػػ.  الزسانات
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Résumé: 

Le Code de procédure pénale contient un ensemble d'institutions 

procédurales destinées à atteindre les objectifs de cette loi, connus bien par 

les spécialistes, à savoir la protection du droit de l'accusé et la protection du 

droit de la société. La répression pénale des crimes doit être réalisé dans un 

temps raisonnable et même rapide,  le flagrant délit est un de ces 

institutions les très importantes, le concept de flagrant délit est défini avec 

précision, les procédures en cas de flagrance sont bien choisis pour servir le 

principe de procès équitable et garder la présomption d‟innocence. 

Le cadre conceptuel de flagrant délit a été identifié depuis longtemps 

spécialement avec la loi du 20 mai 1863 sur l'instruction des flagrants délits 

devant les tribunaux correctionnels en France, qui est en place jusqu'à 

présent, alors que le cadre procédural avait évolué vers le système bien 

connue de comparution immédiate à la place de procédure de flagrant délit, 

qui a été annulé, ce qui signifie une réduction du rôle de la police judiciaire 

au profit du  parquet, qui a immédiatement mis le processus en cours pour 

préparer une action en justice pour être jugé par le juge de première 

instance, cette mesure concerne les délits simples, en revanche les crimes 

conservent toutes les garanties, notamment a propos de l'enquête, l‟état de 

flagrance donc affectent seulement sur l‟enquête préliminaire 

(l‟information). 

cette étude fait la lumière sur l'expansion des pouvoirs de police 

judiciaire en cas de délit flagrant, qui ce n‟est pas les mêmes dans les cas 

ordinaires, et aussi que l‟obtentions des preuves  est limité par le principe 

de relativité, dont chaque procès doit respecte la vie privée, la liberté 

individuelle et la présomption d'innocence, et que les garanties 

procédurales accompagnent toute l'action pénale afin de préserver  le 

principe de procès équitable, en particulier le procès en temps raisonnable, 

la célérité de procès est bien garantie avec la comparution immédiate. 

Mots-clés: le flagrant délit, police judiciaire, liberté individuelle, 

comparution immédiate, garanties procédurales, Les modes de saisine des 

juridictions pénales de fond. 
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Abstract: 

The Code of Criminal Procedure contains a set of procedural 

institutions aimed at achieving the objectives of this law, well known to 

specialists, namely the protection of the right of the accused and the 

protection of the law of society. Criminal repression of crimes must be 

carried out in a reasonable and even rapid time the flagrante delicto is one 

of these very important institutions, the concept of flagrante delicto is 

defined with precision, the procedures in case of flagrance are well chosen 

to serve the principle fair trial and keep the presumption of innocence. 

The conceptual framework of flagrante delicto has been identified for a 

long time especially with the law of 20 May 1863 on the investigation of 

flagrant offenses before the French correctional courts, which has been in 

place until now, while the procedural framework had evolved towards the 

well-known system of immediate appearance in place of the flagrante 

delicto procedure, which has been annulled, which means a reduction of the 

role of the judicial police to the prosecution service, which immediately put 

the process under way to prepare an action in justice to be tried by the trial 

judge, this measure relates to simple offenses, however the crimes retain all 

the guarantees, especially about the investigation, the state of flagrancy 

therefore affect only on the preliminary investigation (the information). 

this study sheds light on the expansion of judicial police powers in 

cases of flagrant crime, which is not the same in ordinary cases, and also 

that the obtaining of evidence is limited by the principle of relativity, of 

which each trial must respect the private life, the individual liberty and the 

presumption of innocence, and that the procedural guarantees accompany 

all the penal action in order to preserve the principle of a fair trial, in 

particular the trial in reasonable time, the speedy trial is well guaranteed 

with the immediate appearance. 

Keywords: flagrante delicto, judicial police, personal liberty, 

immediate appearance, procedural safeguards, Substantive criminal 

proceedings. 
 
 

 

 


